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ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

Εντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί στο εσωτερικό της Ευρω-

Δέσμη 25 μέτρων για τη βελτίωση της «καθημερινότητας» των ε-

Υψηλό είναι το τίμημα που καλούνται να καταβάλουν τα αμερι-

παϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις νέες αγορές ομολόγων στο
πλαίσιο του πακέτου στήριξης που ετοιμάζει ο Μάριο Ντάγκι.
Βέβαιη θεωρείται η μείωση των επιτοκίων, ενώ αναμένεται να
ανακοινωθούν και περισσότερα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης
για ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σελ. 9

πιχειρήσεων, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ελκυστικού για την προσέλκυση νέων επενδύσεων παρουσίασε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μείωση του φόρου από
28% στο 24% και μείωση των εισφορών. Σελ. 16

κανικά νοικοκυριά εξαιτίας των νέων δασμών σε κινεζικά προϊόντα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και είδη πρώτης ανάγκης,
όπως πάνες και τρόφιμα, αλλά και υποδήματα. Σύμφωνα με το
BBC, οι νέοι δασμοί θα επιβαρύνουν κάθε χρόνο τα νοικοκυριά
έως και κατά 800 δολάρια. Σελ. 12
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Ακριβοπληρώνουν τους δασμούς Τραμπ

Τρεις συν μία σκιές για την οικονομία
Οι οίκοι κρατούν στον «πάγο» τις αξιολογήσεις τους καθώς αναμένουν τις εξελίξεις στα καυτά θέματα
Η απόφαση για επαναφορά των ωφελημάτων των δημοσίων υπαλλήλων, η αλλαγή του νόμου των εκποιήσεων και
τα ΜΕΔ, φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
Γι’ αυτό άλλωστε και κρατούν στον «πά-

γο» τις όποιες αξιολογήσεις τους για το
αξιόχρεο της Κύπρου, αναμένοντας να
δούν την πορεία των εξελίξεων. Ιδιαιτέρως ανησυχούν τους οίκους, τους δανειστές και τους ευρωπαίους οι απαιτήσεις για άμεση επαναφορά των μισθών

και ωφελημάτων των δημοσίων υπαλλήλων, θέμα που βρίσκεται ενώπιον δικαστηρίου καθώς κάνουν λόγο για ενδεχόμενη «δημοσιονομική βόμβα». Μια
άλλη ανησυχία είναι το σχέδιο ΕΣΤΙΑ.
Το Σχέδιο, αν και έχει «τις ευχές» των

ευρωπαίων, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα
και οι Οίκοι αναμένουν την εφαρμογή
του που πλέον έχει μετατεθεί για τον
προσεχή Μάρτιο. Τότε θα γίνουν άλλωστε και οι πρώτες πληρωμές του Σχεδίου. Αρκετοί δε, εκτιμούν ότι οι Οίκοι

Πληθαίνουν οι κάμερες και στα νέα μοντέλα iPhone
Η Apple παρουσίασε χθες τρία νέα

μοντέλα iPhone. Τα iPhone 11,
iPhone 11 Pro και iPhone 11 Pro Max.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της η
αμερικάνικη εταιρεία τοποθέτησε
τρεις κάμερες στα iPhone 11 Pro και
iPhone 11 ProMax, ακολουθώντας
την τάση των ανταγωνιστών της. Το
iPhone 11 θα ξεκινά από 699 δολ., το
iPhone 11 Pro από 999 και το iPhone
11 ProMax από 1.099 δολ. Οι χωρητικότητες θα ξεκινούν για το 11 από
64GB και θα φτάνουν τα 256GB, ενώ
για τα Pro από 128GB μέχρι και
512GB. Παράλληλα με τα καινούργια
iPhone παρουσιάστηκαν και άλλα
προϊόντα. Το καινούργιο ρολόι της
Apple, το AppleWatch 5 series, το νέο
iPad 10.2 ιντσών, η πλατφόρμα τηλεόρασης, AppleTVPlus και η πλατφόρμα παιχνιδιών, AppleArcade.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ

Νουθεσίες στην Κύπρο
για τις υποδομές του 5G
Yποδείξεις της Αμερικανίδας πρέσβη

στη Λευκωσία για τις επιλογές ανάπτυξης των υποδομών δικτύων πέμπτης γενιάς κινητής τηλεφωνίας με
τεχνολογικό εξοπλισμό από την κινέζικη Huawei. Ένα θέμα που προσλαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις. Διπλωματικές πηγές έλεγαν στην «Κ» πως οι
υποδείξεις απευθύνονται περισσότερο στην Ε.Ε., η οποία δεν ακολουθεί
την πολιτική της Ουάσιγκτον. Σελ. 4

ΚΛΙΜΑ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ

Φθίνει η λάμψη νεοφυών
εταιρειών διαμοιρασμού

Εσοδα 125 δισ.
από τον τουρισμό
είχε η Ελλάδα

Ετοιμοι για άτακτο
Brexit οι πλούσιοι
Βρετανοί

Στα χρόνια της κρίσης

Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι στο

Ο τουρισμός τη δεκαετία 2009-2018 προσέφερε περίπου 125 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, ενώ η συντριπτικήπλειονότητα από τα 230 εκατ. επισκέπτες
αποκόμισαν θετικές εμπειρίες, σε μια
εποχή που η Ελλάδα ήταν «εύκολος στόχος» για πολλά ΜΜΕ. Ωστόσο, σύμφωνα
με έρευνα, θα υπάρξει κάμψη της ζήτησης
από παραδοσιακές αγορές. Σελ. 16

ΑΡΘΡΟ

H λάμψη των

νεοφυών εταιρειών διαμοιρασμού αρχίζει να φθίνει
στα μάτια των
επενδυτών,
καθώς όσες έχουν μπει στο
χρηματιστήριο
όχι μόνον δεν
έχουν καταφέρει να χαράξουν πορεία
σταθερής κερδοφορίας, αλλά συνεχίζουν να είναι ζημιογόνες. Τα απογοητευτικά αποτελέσματα των εισηγμένων Uber και Lyft έχουν καλλιεργήσει
κλίμα δυσπιστίας για παρεμφερείς νεοφυείς εταιρείες. Σελ. 9

Ηνωμένο Βασίλειο που τρέμουν περισσότερο στην προοπτική να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας
το κόμμα των Εργατικών, παρά σε εκείνη της άτακτης εξόδου της από
τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ποιοι είναι αυτοί; Οι πλούσιοι
Βρετανοί. Οι πολίτες με υψηλά εισοδήματα έχουν προετοιμαστεί για
άτακτο Brexit. Σελ. 10

αναμένουν τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας
στην Κύπρο. Ωστόσο, η στάση αναμονής
που τηρούν οι Οίκοι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως αρνητική προδιάθεση. Σελ. 3

Κέρδισαν όλοι
από τη Λαϊκή
εκτός από
τους καταθέτες
Δηλώσεις προέδρου ΣΥΚΑΛΑ
Δριμεία επίθεση κατά της Αρχής Εξυγίανσης των περιουσιακών της
Λαϊκής εξαπολύει ο Πρόεδρος του
ΣΥΚΑΛΑ Άδωνις Παπακωνσταντίνου.
Την χαρακτηρίζει ανεπαρκή και προσθέτει ότι κατάφερε να κερδίσουν
όλοι οι άλλοι πλην των καταθετών.
Τονίζει ότι θυσίασαν τη Λαϊκή για
να σωθούν οι άλλες τράπεζες και ότι
αντί να αποκαταστήσουν τους πληγέντες τους ρίχνουν ένα κοκαλάκι
για να σωπάσουν. Ζητεί συνέχιση
της προικοδότησης. Σελ. 4

Δύσκολα θα
γίνει αποδεκτή
η πρόταση ΠΙΣ
Αύριο ενώπιον του Προέδρου
Καθοριστική για τις προσπάθειες που
καταβάλλονται για ομαλοποίηση εφαρμογής του ΓεΣΥ χαρακτηρίζεται
η συνάντηση που θα έχει αύριο ο
πρόεδρος Αναστασιάδης με την ηγεσία του ΠΙΣ, η οποία θα παραδώσει
και την πρότασή της. Ο Πρόεδρος
εμφανίζεται διατεθειμένος να αποδεχθεί ορισμένες προτάσεις του ΠΙΣ
οι οποίες δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία
του ΓεΣΥ. Σελ. 5

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΟΦΩΛΟΥ

Το μεγάλο κέρδος από το Brexit
Η διαδικασία εξόδου της Βρετανίας από
την Ευρωπαϊκή Ενωση έχει προσλάβει
δραματικές διαστάσεις, με ανυπολόγιστες
τούτη την ώρα συνέπειες και για τις δύο
πλευρές. Για τη Βρετανία το κόστος θα
είναι τεράστιο και θα είναι κυρίως οικονομικό, ενώ οι επιπτώσεις της απόσχισης
για την Ευρωπαϊκή Ενωση θα είναι σαφώς
πιο περιορισμένες και κατά το μεγαλύτερο
μέρος αφορούν τη γεωπολιτική αποδυνάμωση της Ευρώπης. Οι συνέπειες ασφαλώς δεν είναι μόνο αυτές. Μιλάμε
έτσι κι αλλιώς για συνταρακτική αλλαγή,
από κάθε πλευρά, με δεδομένο ότι διαλύονται αγορές, κανόνες και δεσμοί δουλεμένοι και εμπεδωμένοι για πάρα πολλές
δεκαετίες. Εντούτοις, από την πλευρά
της Ευρώπης υπάρχει ένα πολύ θετικό
και σημαντικό στοιχείο, ένα μεγάλο πολιτικό κέρδος. Η ήττα του λαϊκισμού.
Η αποκάλυψη των καταστροφικών
συνεπειών που μπορεί να επιφέρει ακόμη

και σε μια ισχυρή χώρα και οικονομία ο
λαϊκισμός. Το βαρύ τίμημα που πληρώνει
σήμερα η Βρετανία. Η φοβερή αβεβαιότητα, δηλαδή, που διαπερνά τούτη την
ώρα τη χώρα ολόκληρη, ο κοινωνικός και
εθνικός διχασμός, ο εκφυλισμός των θεσμών και η στρατηγική απομόνωση του
Ηνωμένου Βασιλείου, μιας κραταιάς άλλοτε αυτοκρατορίας! Φαινόμενα ζοφερά,
τα οποία προκάλεσαν οι προσωπικές ψυχώσεις, η τρέλα της εξουσίας και οι κομματικές σκοπιμότητες λαϊκιστών ηγετών,
της συντηρητικής παράταξης, στην προκειμένη περίπτωση.
Ο άκρατος καιροσκοπισμός του Κάμερον, οι εθνικιστές υστερίες και οι απατηλές υποσχέσεις του Φάρατζ, η απύθμενη αλαζονεία του Τζόνσον απέναντι
σε κάθε έννοια δημοσίου συμφέροντος
και δημοκρατικών θεσμών. Αυτά όλα οδήγησαν στη βαθιά πολιτική κρίση, στην
κρίση αξιοπιστίας και στην παραλυσία

της χώρας. Η Βρετανία σήμερα αποτελεί
χαρακτηριστικό παράγωγο και θύμα ταυτόχρονα του λαϊκισμού. Αυτό είναι το
πιο χρήσιμο μήνυμα για τους λαούς της
Ευρώπης και την προοπτική της ενοποίησης.
Αυτή όμως είναι και η σημαντικότερη
πρόκληση, η κατάλληλη στιγμή, για να
εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει η πολιτική Ευρώπη τη βρετανική εικόνα. Ακόμη και οι σκηνές που διαδραματίζονται
τον τελευταίο χρόνο στη Βουλή των Κοινοτήτων ( ο λαϊκισμός στα όρια του γελοίου) έχουν αποδυναμώσει πλήρως την
επιρροή και το κύρος που απολάμβανε
στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη το Ηνωμένο
Βασίλειο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι
στις ευρωεκλογές του Μαΐου οι Ευρωπαίοι
πολίτες έσπευσαν στις κάλπες, με αυξημένα ποσοστά συμμετοχής, για να υπερψηφίσουν τις δυνάμεις του φιλοευρωπαϊκού στρατοπέδου. Φοβήθηκαν να μην

εξαπλωθεί ο απειλητικός ιός του λαϊκισμού,
να μην επεκταθούν αντίστοιχες διαλυτικές
καταστάσεις. Η περιπέτεια του Brexit
διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο!
Σε τούτη τη βρετανική δραματική υπόθεση, την οποία παρακολουθεί με εξαιρετικό ενδιαφέρον και αγωνία ολόκληρος ο κόσμος, υπάρχουν δύο επιπλέον
ξεχωριστές επισημάνσεις που μπορούμε
να κάνουμε: Η πρώτη είναι ότι οι πολιτικοί
αρχηγοί που προαναφέραμε είναι γόνοι
πλουσίων οικογενειών, οι οποίοι μεγάλωσαν και σπούδασαν εσώκλειστοι στα
πανάκριβα σχολεία του Λονδίνου. Τον
λαϊκισμό δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, τον πυροδότησαν καλοβολεμένα
παιδιά της αγγλικής άρχουσας τάξης!
Οι ειδικοί στον βρετανικό Τύπο υποστηρίζουν ότι, εξαιτίας της ανατροφής
που είχαν και παράλληλα μακριά από την
εστία των γονιών τους, πολλοί τέτοιου
τύπου άνθρωποι δεν κατάφεραν να «ε-

νηλικιωθούν» ποτέ. Εξ ου και οι παιδαριώδεις χειρισμοί τους. Η δεύτερη επισήμανση αφορά συνολικότερα τις ιδεολογικές φαντασιώσεις στο συλλογικό υποσυνείδητο του λαού της Βρετανίας.
Γιατί, κακά τα ψέματα, μπορεί να είπαν
ότι είπαν οι λαϊκιστές ηγέτες, αλλά οι πολίτες τάχθηκαν υπέρ του Brexit στο περιβόητο εκείνο δημοψήφισμα. Οι Βρετανοί,
λοιπόν, φαίνεται να πιστεύουν ότι αποτελούν προνομιούχο έθνος έναντι των
άλλων Ευρωπαίων, αν μη τι άλλο. Προσκολλημένοι στην περασμένη δόξα της
αποικιοκρατικής αυτοκρατορίας τους,
βασισμένοι στη συγγενική φυλετική τους
ρίζα με τους Αμερικανούς και στο γεγονός,
επίσης, ότι δεν έχουν χάσει ουσιαστικά
κανέναν πόλεμο, λειτουργούν έως σήμερα
με χαρακτηριστική υπεροψία έναντι οποιουδήποτε άλλου κράτους και σχηματισμού στην Ευρώπη. Τι αυτοκαταστροφικό σύμπλεγμα, τι τραγική πλάνη!
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Εποχή aρνητικών
επιτοκίων
Διανύουμε μια πρωτόγνωρη για εμάς
εποχή: πληρώνουμε τις τράπεζες για
να κρατάνε τις καταθέσεις μας. Τα αρνητικά επιτόκια δεν είναι μια εύκολη
έννοια για να συλλάβει ο ανθρώπινος
νους, καθώς πάνε κόντρα στη λογική
των επιτοκίων που διαχρονικά μαθαίναμε.
Και μέχρι τώρα ξέραμε πως οι τράπεζες χρειάζονται καταθέσεις έτσι ώστε
να χρησιμοποιήσουν αυτή τη ρευστότητα για να δανείσουν χρήματα. Για να
ελκύσουν καταθέτες, καταβάλλουν ένα
επιτόκιο σαν ανταμοιβή επειδή τους εμπιστεύτηκες τα χρήματά σου. Επιπλέον, όσο περισσότερο τα έχεις «κλειδωμένα» τόσο μεγαλύτερη είναι η ανταμοιβή. Ακολούθως χρησιμοποιούν αυτή
τη ρευστότητα και χορηγούν δάνεια
χρεώνοντας ψηλότερα επιτόκια από
αυτά των καταθέσεων, με τη λογική
πάντοτε να είναι πως η διαφορά μεταξύ
<
<
<
<
<
<
<

Eλλοχεύει ο κίνδυνος οι
καταθέτες να μην πειστούν
και ενόψει των αρνητικών
επιτοκίων να επιλέξουν να
βάλουν τα χρήματά τους
κάτω από το στρώμα τους.
Αυτό θα στερέψει τις τράπεζες από ρευστότητα.
των επιτοκίων που πληρώνουν προς
τους καταθέτες και αυτών που εισπράττουν από τους δανειολήπτες αποτελεί
το μικτό τους κέρδος. Όλα αυτά όπως
τα περιγράφω είναι στην πιο απλή τους
μορφή.
Τι να σημαίνει άραγε η εφαρμογή
αρνητικών επιτοκίων;
Όλα ξεκινούν από την εποπτική αρχή, δηλαδή την Κεντρική Τράπεζα μιας
χώρας ή στη δική μας περίπτωση, της
Ένωσης. Οι ασθενικοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης εντός της Ευρωζώνης,
παρά την παρατεταμένη πολιτική των
χαμηλών επιτοκίων και της ποσοτικής
χαλάρωσης, αποδεικνύουν πως αυτά
τα ριζοσπαστικά οικονομικά μέτρα άσκησης νομισματικής πολιτικής δεν
πέτυχαν τον σκοπό τους ή τουλάχιστον
δεν έφεραν το ποθητό αποτέλεσμα που
δεν ήταν άλλο από το να υπάρχει ικανοποιητική μεγέθυνση των οικονομιών
και να διατηρείται ένα επίπεδο πληθωρισμού κάπου μεταξύ 2-3%. Αυτό θα εξασφάλιζε ικανοποιητικές τουλάχιστον
οικονομικές δραστηριότητες, με αυξήσεις στην κατανάλωση, μειώσεις στην
ανεργία, επενδύσεις κλπ.
Ενώπιον ενός ξεκάθαρου κινδύνου
να εισέλθουμε όλοι μαζί σε μια αποπληθωριστική σπείρα που θα είναι ό,τι

χειρότερο για το οικονομικό μας μέλλον,
τα εργαλεία στο οικονομικό οπλοστάσιο
περιορίζονται δραστικά. Η επιβολή
αρνητικών επιτοκίων στοχεύει αφενός
στο να αποθαρρύνει τις καταθέσεις
και να ενθαρρύνει τον δανεισμό, την
κατανάλωση και τις επενδύσεις και αφετέρου να αποδυναμώσει το ευρώ.
Η λογική του να δημιουργηθεί κόστος
στο να παρκάρεις τα χρήματα σε τράπεζες, με ταυτόχρονη ανταμοιβή στο
να δανείζεσαι έχει βάση. Θεωρητικά
σε ενθαρρύνει να αυξήσεις την κατανάλωση σου σε αγαθά και υπηρεσίες,
σε ενθαρρύνει να προβείς σε επενδύσεις σε πιο παραγωγικά μέσα, ενώ ένα
αποδυναμωμένο νόμισμα έναντι άλλων
νομισμάτων βοηθά τις εξαγωγές σου
προς αυτές τις τρίτες χώρες. Αύξηση
των εξαγωγών σημαίνει νέες επενδύσεις στη βιομηχανία, στη γεωργία,
στον τουρισμό, στην αγορά ακινήτων
κλπ, που οδηγεί και σε επενδύσεις σε
ανθρώπινο δυναμικό, μειώνοντας έτσι
την ανεργία και αυξάνοντας την παραγωγή.
Το στοίχημα είναι να πειστεί ο καταθέτης ότι αυτά θα λειτουργήσουν ομαλά και στον σκοπούμενο βαθμό έτσι
ώστε στο τέλος της ημέρας θα έχει οικονομικό όφελος. Την ίδια ώρα όμως
ελλοχεύει ο κίνδυνος οι καταθέτες να
μην πειστούν και ενόψει των αρνητικών
επιτοκίων να επιλέξουν να βάλουν τα
χρήματα τους κάτω από το στρώμα
τους. Αυτό θα στερέψει τις τράπεζες
από ρευστότητα – μπορεί να δημιουργήσει και bank- run, ενώ στην καλύτερη
να οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων
λόγω της μειωμένης κερδοφορίας τους
– άρα να αποτύχει η βασική στόχευση
της μείωσης του κόστους δανεισμού
και της αποθάρρυνσης της κατάθεσης
διοχετεύοντας την σε παραγωγικούς
τομείς.
Γι’ αυτό δεν είναι και τυχαία η πορεία
που χάραξαν και σιγά – σιγά ενδυναμώνουν οι αρχές διαφόρων χωρών προς
κοινωνίες χωρίς ρευστό (cashless
societies). Με αυτό το καθεστώς θα πετυχαίνουν με ένα σμπάρο … όλα τα
τρυγόνια. Μηδέν χρήματα στο σπίτι
και σε θυρίδες και πλήρη έλεγχο όλων
των συναλλαγών με ταυτόχρονη εκμηδένιση της φοροδιαφυγής.
Πέραν όλων αυτών που είναι αρκετά
για να προκαλούν ημικρανίες σε όλους
– από τους κεντρικούς τραπεζίτες, στους
υπουργούς οικονομικών, μέχρι και τους
απλούς καταθέτες – έχουμε και το Brexit
που σέρνει τη βάρκα σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά αυξάνοντας το ρίσκο
της όποιας απόφασης και της όποιας
εφαρμογής πολιτικής.

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

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

&ΣΕΒΕΡΗ

Ο ανασχηματισμός του Αναστασιάδη
αλλά και του Αβέρωφ...
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Ευχαριστημένος φεύγει από την Αθήνα ο
Healthy και η αντιπροσωπεία του. Οι συνομιλίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πήγαν
τόσο καλά όσο αναμενόταν. Ίσως και καλύτερα. Αποφασίστηκαν μάλιστα πρακτικά μέτρα αντίδρασης κατά της τουρκικής
προκλητικότητας, ενώ ο Μητσοτάκης πάει
με συγκεκριμένη ατζέντα στην συνάντηση
με τον Ερντογάν στις 24 ή 25 Σεπτεμβρίου
κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Πηγή μου από την Αθήνα μου έλεγε χθες
ότι για κάποια ανοικτά θέματα θα υπάρχει
"συνεχής και έντονος συντονισμός" μέσω
των υπουργείων Εξωτερικών. "Γι' αυτό και
έχει προγραμματιστεί η επίσκεψη του Γενικού Διευθυντή του Ελλαδικού ΥΠΕΞ
στην Κύπρο".
Άναψε για τα καλά η συζήτηση στον ΔΗΣΥ
για τις ανακατατάξεις που αναμένονται τόσο στο κομματικό σκηνικό όσο και στον
Λόφο. Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης
θα γίνει όπως πληροφορούμαι γύρω στα
τέλη Νοεμβρίου. Όπως μου ανέφερε πηγή μου: "Η νέα χρονιά θα μας βρει με νέα
κυβέρνηση Αναστασιάδη, νέους υπουργούς, υφυπουργούς αλλά και νέους βουλευτές του ΔΗΣΥ αφού κάποιοι από τους
υφιστάμενους πρόκειται να υπουργοποιηθούν".
Στην ερώτησή μου εάν όντως "παίζουν"
τα ονόματα του Τορναρίτη και του Νουρή
για υπουργοποίηση η απάντηση ήταν θετική. "Παίζουν και αυτά, παίζουν και άλλα"
μου είπε, σημειώνοντας πως "ο Τορναρίτης έχει όντως μια δυναμική για το υπουργείο Παιδείας για πολλούς λόγους: Και λόγω καταγωγής και ιδιαίτερης οικογενειακής σχέσης με τα θέματα παιδείας, και λόγω της επιτυχημένης θητείας του στην
κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας αλλά
και της πολύχρονης ενασχόλησης με θέματα παιδείας ως αρμόδιος στον ΔΗΣΥ αλλά και λόγω του χαρακτήρα του".

«Θα τα αλλάξουμε όλα, μη σας πω και όλους...»

γκρισης" του Αρχιεπισκόπου, η απάντηση
ήταν επίσης θετική. "Με την Εκκλησία τα
πάει μια χαρά και πιστεύω ότι μπορεί να
τα βρει με οποιονδήποτε, αυτό ειδικά το
χαρακτηριστικό του αναγνωρίζει και εκτιμά και ο Αναστασιάδης", ήταν η απάντηση.

"Λόγω του χαρακτήρα του;" ρώτησα για
να λάβω την απάντηση: "Κάποιοι ίσως
θεωρούν πως υπερβάλλει όταν υποστηρίζει τις θέσεις του, άλλο όμως να είσαι
έντονος και παθιασμένος και άλλο άτεγκτος και άτσαλος. Ο Νίκος έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να λειτουργήσει ως συναινετικό στοιχείο μεταξύ
εκπαιδευτικών και κυβέρνησης. Το έπραξε στο παρελθόν με επιτυχία και θα μπορούσε να το πράξει και από τη θέση του
υπουργού Παιδείας. Μη σας πω ότι είναι
ο μόνος που λόγω προϊστορίας έχει προοπτική να πετύχει με την εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση".

Σε περίπτωση πάντως υπουργοποίησης
στελεχών του ΔΗΣΥ θα χηρεύσουν θέσεις, όχι μόνο στη Βουλή αλλά και στο ίδιο
το κόμμα. Ενδεχομένως να επηρεάζονται
τρεις έως τέσσερις θέσεις: Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου (Τορναρίτης), Αντιπροέδρων (Στέλλα Κυριακίδου, Νίκος Νουρής) ενώ κάποιοι επιμένουν ότι αλλαγές
αναμένονται και για τη θέση του αντιπροέδρου (Λευτέρης Χριστοφόρου).

Στην ερώτησή μου εάν θα τύχει της "έ-

Επίτροπος Υγείας είναι και επίσημα η

Στέλλα Κυριακίδου, όπως πρώτα και έγκαιρα σας έγραψε η "Κ". Η Ούρσουλα έδωσε τελικά την καλύτερη απάντηση σε
κάποιους που χαρακτήρισαν την Στέλλα
"άπειρη" και χωρίς "ικανότητες", για δικούς τους βέβαια λόγους. Εκείνο που μένει τώρα είναι να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις και η ίδια η Στέλλα. Με τη δράση της.
Κάποιο στέλεχος του ΔΗΚΟ είναι πολύ, μα
πάρα πολύ, ένθερμος υποστηρικτής μιας
συνεργασίας μεταξύ ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ και κάνει τα πάντα για να επιτευχθεί;
Όπως μου έλεγε πρόσφατα η ΔΗΚΟαναθρεμμένη Φωτούλα, το εν λόγω στέλεχος
σχεδόν καθημερινά ανοίγει συζητήσεις
για το θέμα προσπαθώντας να πείσει ό-

λους ότι "αυτή η συνεργασία θα είναι σωτήρια για το κόμμα και θα μας δώσει ξανά
την εξουσία".
Η ιστορία της "συνεργασίας ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ"
προκάλεσε και τα πρώτα ανέκδοτα στο
πριγκιπάτο. Ένα στέλεχος διερωτήθηκε
πρόσφατα μεγαλόφωνα: "Δηλαδή θα δούμε και τον Νικόλα να φωτογραφίζεται αγκαλιά με την Χαραλαμπίδου;"
ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει πως τρεις υπουργοί του
Αναστασιάδη βρίσκονται υπό... προθεσμία
αφού θεωρείται σίγουρο ότι θα εγκαταλείψουν τα υπουργεία τους στον επερχόμενο ανασχηματισμό; Γι' αυτό και βάζουν
τα δυνατά τους να πετύχουν στόχους και
να αφήσουν έργο πίσω τους, όσο προλάβουν δηλαδή...

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Με ένα ομολογουμένως εντυπωσιακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα η Λευκωσία μπαίνει
δυναμικά στα πολιτιστικά πράγματα της
χώρας. Η διοργάνωση ενός φεστιβάλ που
θα ανεβάζει τον πήχη και κάποια στιγμή
οι πολίτες θα θέλουν κάτι διαφορετικό και
παραπάνω ήταν κάτι που έλειπε από την
πρωτεύουσα της χώρας.
Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας,
λοιπόν, παρουσιάστηκε την Τρίτη το πρωί
σε συνέντευξη Τύπου στο Δημοτικό Θέατρο
από τον δήμαρχο Λευκωσίας Κωνσταντίνο
Γιωρκάτζη, την πρόεδρο της Πολιτιστικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκωσίας και ρόεδρος του Φεστιβάλ Λεώνη Ορφανίδου
και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Γιώργο Γ. Παπαγεωργίου.
Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από
τις 13 Οκτωβρίου μέχρι τις 24 Νοεμβρίου,
στο ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, το οποίο για περισσότερο από
έναν μήνα θα γίνει πολιτιστική κυψέλη.
Είναι σημαντικό να σταθεί κανείς στον
χαρακτήρα που θέλει να αποκτήσει το φεστιβάλ, που είναι η συνύφανση διαφορετικών πολιτισμών, η Λευκωσία ως πόληπαράδειγμα πολυπολιτισμικότητας.
Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης μίλησε
για την υποχρέωση που έχουμε όλοι «να
μπολιάσουμε τα παιδιά μας τόσο με τη
δική μας κουλτούρα όσο και με κουλτούρες
άλλων λαών, άλλα ήθη, με στόχο να αποδεχτούν και να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα και την ισότητα ανεξαρτήτως η-

λικίας, φύλου, χρώματος, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού». Η πρόεδρος
της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου
Λευκωσίας και πρόεδρος του Φεστιβάλ
Λεώνη Ορφανίδου από την πλευρά της
προσκάλεσε το κοινό της Λευκωσίας και
της Κύπρου να αγκαλιάσει το φεστιβάλ,
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι 20 και
πλέον παραστάσεις και δράσεις του Φεστιβάλ συνθέτουν ένα φεστιβαλικό ψηφιδωτό όπου συνυπάρχουν το σύγχρονο με
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Το Δημοτικό Θέατρο καθίσταται κυψέλη πολιτισμού
από τις 13 Οκτωβρίου
μέχρι τις 24 Νοεμβρίου.
το κλασικό, το ρεμπέτικο με μουσικές του
κόσμου και Κύπριοι δημιουργοί πλάι σε
καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου παρουσιάζοντας το
πρόγραμμα του Φεστιβάλ σημείωσε ότι
το Φεστιβάλ στοχεύει πάρα πολύ στην ισότητα πολιτών ασχέτως. Ο Γιώργος είπε
στην εφημερίδα ότι αυτό το ασχέτως είναι
πολύ σημαντικό «ισότητα πολιτών ασχέτως,
σημαίνει ασχέτως φύλου, θρησκείας, εθνικότητας». Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα που καταρτίστηκε από τα μέλη
της επιτροπή του Φεστιβάλ αποπνέει αυτή
την ισότητα, αφού έχουν επιλεχθεί παραστάσεις που μιλάνε για το διαφορετικό,

συμπλέκουν τους πολιτισμούς, θέτουν ερωτήματα και τονίζουν για κάποιους δυστοπικές εικόνες.
Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας
είναι σημαντικό επίσης διότι δείχνει πως
ο Δήμος Λευκωσίας έχει ή τουλάχιστον επιθυμεί να διαμορφώσει πολιτιστική πολιτική. Ως κεντρικός μοναδικός χώρος διεξαγωγής του Φεστιβάλ επελέγη από την
Επιτροπή το ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ένα εμβληματικό για την
πόλη κτήριο. Σε αυτό το κτήριο αντηχούν
για όποιον θέλει να ακούσει τα λόγια της
Κυβέλης, όταν έπαιξε σε αυτό και με το
φεστιβάλ η Ελληνίδα ηθοποιός επιστρέφει
με την παράσταση «Πέντε πρόσωπα ζητούν
δημοσιογράφο», σε σκηνοθεσία Κίρκης
Κάραλη. Μα το χθες του Θεάτρου είναι
και ο Βαρνάβας Κυριαζής, ο οποίος επιστρέφει στο τόπο της δημιουργίας με την
παράσταση που σκηνοθετεί «Οι πληγές
του ανέμου», του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο.

Το πρόγραμμα

Μουσική: «Πάμε γι’ άλλες πολιτείες»,
Σταμάτης Σπανουδάκης. Η Δύση συναντάει
την Ανατολή, με τη Σμύρνη, το Βυζάντιο
και τη σύγχρονη Ελλάδα.
Φωτεινή Βελεσιώτου: «Μούσες του Ρεμπέτικου». Μια μουσική αναδρομή στις
γυναίκες του Ρεμπέτικου.
«Οι ελεγείες του ρεμπέτικου» του Μιχάλη
Τερζή. Κονσέρτο για πιάνο με την Ελένη
Μουζάλα.
«Οκτώ βήματα». Το Φεστιβάλ παρου-

σιάζει οκτώ νέους Κύπριους ερμηνευτές.
«Παντού» του Αντρέα Παπαπέτρου.
Μουσική εγκατάσταση με 5 λυρικούς τραγουδιστές και 9 μουσικούς.
Σύγχρονος χορός: «Outwitting The Devil».
Καλλιτεχνική διεύθυνση/ χορογραφία:
Akram Khan. Το νέο έργο του Akram (2019)
είναι ένα συμπυκνωμένο έπος για την τελετουργία και τη μνήμη.
«Αστερισμοί». Σύλληψη / σκηνοθεσία:
Enrique Cabrera. Παραγωγή: Aracaladanza.
Το μεσογειακό πνεύμα του μάστορα Joan
Miro εμπνέει τη διεθνή χορευτική ομάδα
από την Ισπανία.
9. Χορογραφία: Hélène Blackburn. Παραγωγή: Cas Public & Kopergietery. Η Καναδή χορογράφος δημιουργεί μια παράσταση σύγχρονου χορού στη μουσική της
9ης Συμφωνίας του Μπετόβεν.
«Gold». Σύλληψη / χορογραφία / σκηνοθεσία: Λία Χαράκη. Παραγωγή: .pelma.Lia
Haraki. Η Λία Χαράκη χορογραφεί τη δασκάλα της Ναδίνα Λοϊζίδου, σε μια παράσταση-ωδή στην ενέργεια του γυναικείου
σώματος μέσα στο χρόνο.
«Τειρεσίας». Σκηνοθεσία / χορογραφία
/ σκηνικά / κοστούμια /. performer: Μιχάλης
Θεοφάνους. Η μυθική φιγούρα του μάντη
Τειρεσία, αλλά και η «διπλή» ζωή του, η
τυφλότητα και η σεξουαλικότητα.
Θέατρο: «Θεία Κωμωδία» του Δάντη από
την Ομάδα Vasistas, σε σκηνοθεσία Αργυρώς Χιώτη. Οκτώ ηθοποιοί κι ένα κουαρτέτο εγχόρδων σε ένα πνευματικό road
trip.

STAVROSHABAKIS

Με παραστάσεις αξιώσεων το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

«Θεία Κωμωδία» του Δάντη από την Ομάδα Vasistas.
«Καθαρή πόλη», σκηνοθεσία – δραματουργία: Ανέστης Αζάς, Πρόδρομος Τσινικόρης. Μια παράσταση θεάτρου της
πραγματικότητας με ηρωίδες – αλλά και
ερμηνεύτριες – πέντε πραγματικές καθαρίστριες από διαφορετικές χώρες.
«Οι πληγές του ανέμου» του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο, σε σκηνοθεσία Βαρνάβα Κυριαζή. Παραγωγή: Alpha Square. Ένα θεατρικό έργο που ανατρέπει τα πρότυπα
μιας κοινωνίας βασισμένης στην ισότητα
και την ανισότητα.
«Ελένη Volume IV» των Achim Wieland,
Μάριου Ιωάννου. Παραγωγή: SRSLYyours
Ensemble. Ένα ταξίδι που ξεσκεπάζει θέματα κοινωνικού ρόλου και ταυτότητας
που ένας άνθρωπος συχνά καλείται να υπηρετήσει στη ζωή του.
«Η κυρά της Ρω» του Γιάννη Σκαραγκά,
σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μπερδέκα. Παραγωγή: Λυκόφως. Η Φωτεινή Μπαξεβάνη

σε ένα συγκινητικό και βαθιά ανθρώπινο
κείμενο.
«Τo παιδί και το δέντρο», σε σκηνοθεσία
Φίλιππου Κωνσταντίνου. Παραγωγή: Silver
Spotlight. Από τους δημιουργούς Άλεξ Παναγή και Κατερίνα Χριστοφίδου, ένα παιδικό μιούζικαλ για την αγάπη, τη γενναιοδωρία και την επιβίωση.
«Χίλια καράβια» της Natalie Haynes,
σε σκηνοθεσία Μαγδαλένας Ζήρα, Μαρίας
Καρολίδου και Αθηνάς Κάσιου. Παραγωγή:
ΣΕΖΟΝ - Γυναίκες 2019-2021. Είκοσι πέντε
ηθοποιοί σε μια αφήγηση του Τρωϊκού
Πολέμου από την πλευρά των γυναικών.
«Πέντε πρόσωπα ζητούν δημοσιογράφο»,
σε σκηνοθεσία Κίρκης Κάραλη. Παραγωγή:
Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού. Τρεις βραδιές
με δραματοποιημένες συνεντεύξεις (αναλόγιο) του δημοσιογράφου και θεατρικού
συγγραφέα Αλέκου Λιδωρίκη με σημαντικές
γυναικείες προσωπικότητες.
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Oι 3+1 ανησυχίες που πάγωσαν τις αξιολογήσεις
Σε αναμονή οι Οίκοι για το πώς θα χειριστούν το κράτος και οι τράπεζες τα ζητήματα που επηρεάζουν την κυπριακή οικονομία
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

μπιστεύτηκε και επανέφερε τη χώρα
εντός επενδυτικής βαθμίδας στις 14 Σεπτεμβρίου του 2018. Εντούτοις, ήταν και
ο πρώτος που ανέβαλε την προγραμματισμένη αξιολόγηση της χώρας για το
2019 που ήταν για τις 8 Μαρτίου, ακολουθώντας την ίδια πρακτική και ο Οίκος
Moody’s δύο εβδομάδες αργότερα. Μετά
την «τριπλέτα» των αναβαθμίσεων του
Φθινοπώρου του 2018 από S&P’s,
FitchRatings και DBRS οι μισοί Οίκοι
έχουν επιλέξει τη «σιγή» για το αξιόχρεο
της Κύπρου και οι άλλοι μισοί τις επιβεβαιώσεις των αξιολογήσεών τους που είχαν προχωρήσει στα τέλη του 2018. Στο
πρώτο σετ αξιολογήσεων της Κύπρου
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 μόνο
οι Fitch και DBRS προχώρησαν σε αξιολογήσεις, ενώ κράτησαν μικρό καλάθι
και επιβεβαίωσαν απλώς τις αξιολογήσεις
του 2018. Οι Moody’s δε, είναι ο μόνος
οίκος αξιολόγησης που δεν έχει θέσει εντός επενδυτικής βαθμίδας τη χώρα.

Στον «πάγο» έχουν βάλει την Κύπρο οι
Οίκοι Αξιολόγησης. Από τις αρχές του
2019 έχουν τρεις φορές αποφύγει να αξιολογήσουν το αξιόχρεό της, παρά τις
επιτυχημένες εκδόσεις χρέους που προχώρησε εντός του έτους, τη μείωση της
ανεργίας και του πλεονάσματος που αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ στους
πρώτους επτά μήνες του έτους. Την Παρασκευή ο οίκος Standard and Poor’s απέφυγε για δεύτερη φορά εντός του έτους
να προχωρήσει σε αξιολόγηση και αρκέστηκε σε μία σύνοψη του οικονομικού
κλίματος της Κύπρου, τονίζοντας παράλληλα τις «ανοιχτές του πληγές». Δεν λειτουργεί όμως μόνο ο S&P σε ένα «ύφος
αναμονής» με την κυπριακή οικονομία,
καθότι και ο Οίκος Αξιολόγησης Moody’s
που αξιολογεί την Κύπρο στις 20 του Σεπτέμβρη θα προχωρήσει επίσης σε μία
«σύνοψη» ή σε ένα «report ακαδημαϊκού
χαρακτήρα». Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
όμως η όποια κίνηση –ή η μη κίνησητων Οίκων ως αρνητική προδιάθεση. Από

Ενας προς ένας

<
<
<
<
<
<

Ο Οίκος Αξιολόγησης
Moody’s, που αξιολογεί την
Κύπρο στις 20 του Σεπτέμβρη, ενδεχομένως να προχωρήσει επίσης σε μία μόνο
«σύνοψη».
την αρχή του έτους έχουν ανοίξει τόσα
πολλά κεφάλαια για την οικονομία της
Κύπρου, τα οποία μπορούν να αλλάξουν
εντελώς τα δεδομένα της. Γι’ αυτό και οι
Οίκοι δεν προχωρούν σε μια αξιολόγηση,
που μετά από έξι (6) μήνες μπορεί να αντιστρέψουν. Το «κακό» ποδαρικό έκαναν
οι αγωγές των δημοσίων υπαλλήλων κατά
του κράτους και οι απαιτήσεις για άμεση
επαναφορά των μισθών και ωφελημάτων,
που βρίσκονται ενώπιον δικαστηρίου.
Μετά τη «δημοσιονομική βόμβα» που πιθανόν να προκύψει, σειρά είχε η απόφαση
της Βουλής των Αντιπροσώπων για αλλαγή του νόμου των εκποιήσεων. Εν

Η απότομη επαναφορά των ωφελημάτων των δημόσιων υπαλλήλων είναι ένας από τους σοβαρούς κινδύνους. Αν και στην Κύπρο έχει
μπει στον πάγο προς το παρόν, οι ευρωπαίοι, οι δανειστές και οι Οίκοι φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα.
τέλει, η θέση των τραπεζών για αποστολή
μηνύματος προς τους διεθνείς επενδυτές,
τους οίκους αξιολόγησης και τους οφειλέτες ότι θα καθυστερούν σημαντικά ή
και θα εμποδίζονται οι εκποιήσεις φαίνεται
να έφτασε στους δέκτες τους. Στη συνέχεια, μόνιμα ανοιχτή πληγή της κυπριακής
οικονομίας παραμένουν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Πλέον, όμως, η Κύπρος
έχει να δείξει έργο, αφού πρώτον πώλησε
τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, δεύτερον η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε
στην πώληση μεγάλου πακέτου ΜΕΔ στο
επενδυτικό ταμείο της Apollo και τρίτον
δημιούργησε την κρατική «κακή τράπε-

ζα». Οι δύο μεγάλες τράπεζες όμως του
νησιού, Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική
Τράπεζα, βρισκονται σε διαδικασία πώλησης μεγάλων πακέτων ΜΕΔ και οι Οίκοι
αναμένουν τις εξελίξεις.
Μιλώντας για «τρεις συν μία πληγές»,
η «τέταρτη» πληγή δεν είναι ακριβώς
πληγή, αλλά σίγουρα ένα ανοιχτό ζήτημα.
Και το όνομα αυτού, ΕΣΤΙΑ. Το Σχέδιο
ΕΣΤΙΑ, αν και έχει «τις ευχές» των Ευρωπαίων, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα και
οι Οίκοι αναμένουν την εφαρμογή του
που πλέον έχει μετατεθεί για Μάρτιο.
Εκεί θα γίνουν άλλωστε και οι πρώτες
πληρωμές του Σχεδίου.

Αρκετοί δε, εκτιμούν ότι οι Οίκοι αναμένουν τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας στην
Κύπρο. Ωστόσο, για να διαφανεί η οικονομική του βιωσιμότητα θα χρειαστούν
ακόμα πολλά χρόνια και δεν μπορεί να
θεωρηθεί ακόμα ως μία πληγή, καθώς ο
σκοπός της εφαρμογής του είναι για γενικότερη βελτίωση του προϊόντος της υγείας της Κύπρου.

Σαν αναβολή
Επί της ουσίας, ο Οίκος S&P δεν αξιολόγησε το αξιόχρεο της Κύπρου εντός
του 2019, αν και ήταν ο πρώτος που ε-

Η απότομη επαναφορά των ωφελημάτων των δημόσιων υπαλλήλων είναι
ένας από τους σοβαρούς κινδύνους. Αν
και στην Κύπρο το θέμα έχει μπει στον
πάγο την παρούσα στιγμή, οι ευρωπαίοι,
οι δανειστές και οι Οίκοι φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα. Τον έχουν καταγράψει ως ένα από τους σοβαρότερους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στα δημόσια οικονομικά και στην οικονομία της Κύπρου,
ενώ παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις. Το πλάνο αντίδρασης για την
δικαστική απόφαση που δίνει τα ωφελήματα πίσω στους δημοσίους υπαλλήλους ήταν με εφέσεις επί των αποφάσεων
αυτών στο Ανώτατο Δικαστήριο και μετά
εάν δεν έχει αποτέλεσμα ούτε και αυτό
το μέτρο, μέσω της Βουλής θα γίνει προσπάθεια ώστε να τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Πέραν των Οίκων, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει καταγράψει αυτό
τον κίνδυνο ως ένα από τους μεγαλύτερους οικονομικούς που έχει να αντιμετωπίσει το κράτος. Το κόστος στα δημόσια
οικονομικά υπολογίζεται από 800 – 1,2
δισ. ευρώ.
Με το νόμο των εκποιήσεων έγινε σά-

λος το καλοκαίρι του 2019. Την 12η Ιουλίου η Βουλή ψήφισε νομοσχέδιο με το
οποίο θα αποδυναμώνονταν κατά πολύ
οι πρόνοιες του πλαισίου των εκποιήσεων
του 2018. Έκτοτε, έγιναν συνεχόμενες
συνεδρίες της Επιτροπής Οικονομικών
και εν τέλει σε έκτακτη Ολομέλεια αρχές
Αυγούστου ψηφίστηκε άλλο νομοσχέδιο
που πάλι άλλαζε το πλαίσιο των εκποιήσεων που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του
2018, αλλά όχι στο βαθμό του προηγουμένου. Εντούτοις, ο Κεντρικός Τραπεζίτης,
Κωνσταντίνος Ηροδότου, δεσμεύτηκε
πως θα φέρει μέχρι τον Οκτώβριο τροποποιητικό νομοσχέδιο που θα φέρει μηχανισμό για δάνεια που οδηγούνται στις
εκποιήσεις. Προς ανακούφιση των Οίκων,
ο μηχανισμός θα έχει την έγκριση του
Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM).
Όσον αφορά στις πωλήσεις δανείων,
σε συνέχεια των ρεπορτάζ που ήθελαν
η Ελληνική Τράπεζα να προχωρά σε πώληση κοντά στο 1 δισ. ευρώ, το Bloomberg
ανέφερε εντός Αυγούστου πως η Pimco
έκανε προσφορά για αγορά 1,5 δισ. ευρώ
ΜΕΔ της Ελληνικής Τράπεζας. Από την
άλλη, η Τράπεζα Κύπρου, το ανέφερε και
επισήμως στα αποτελέσματά της πως
γίνονται προσπάθειες για πώληση ενός
άλλου μεγάλου πακέτου δανείων, στα
πρότυπα του Helix, γνωστό και ως Helix
2. Βάσει πληροφοριών και όχι μέσω της
τράπεζας, τα δάνεια θα είναι αξίας κάτω
από 3 δισ. ευρώ, όπως δηλαδή και του
Helix. Εάν δεν κλείσουν αυτές οι συμφωνίες τότε οι Οίκοι όχι μόνο δεν θα προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις της Κύπρου,
αλλά ενδεχομένως να προχωρήσουν και
σε υποβαθμίσεις διότι θα έχει χαθεί το
μομέντουμ μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στον τραπεζικό τομέα
της χώρας. Εάν όμως οι πράξεις υλοποιηθούν, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα προχωρήσουν σε περαιτέρω αναβαθμίσεις.
Τέλος, για τα του ΕΣΤΙΑ, μάλλον οι
αρχικοί υπολογισμοί για 15 χιλιάδες δανειολήπτες και για δάνεια που το κράτος
θα συνέβαλλε με 33 εκατομμύρια ευρώ
το χρόνο δεν θα είναι ρεαλιστικά. Πιθανόν
η συμμετοχή των δανειοληπτών να είναι
στα μισά, ή τελοσπάντων πιο κοντά στους
10 χιλιάδες. Όπως και να έχει, Ευρωπαίοι
και Οίκοι θα θέλουν να δουν την επιτυχή
πορεία του.
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Αμερικανικές νουθεσίες σε Κύπρο για το 5G
Υποδείξεις της επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Λευκωσία για τις επιλογές ανάπτυξης των υποδομών δικτύων πέμπτης γενιάς
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

καιες διαδικασίες υποβολής προσφορών»,
σημείωσε με νόημα η κ. Γκάρμπερ. Αναφερόμενη στα δίκτυα πέμπτης γενιάς
κινητής τηλεφωνίας, σημείωσε τις τεράστιες, κατά τα λεγόμενά της, επιπτώσεις «από την τεχνητή νοημοσύνη, έως
τη μεταποίηση, τις δημόσιες υπηρεσίες»
αλλά και στην απλή καθημερινότητα
του πολίτη.
Χωρίς να κάνει συγκεκριμένη αναφορά στην κινέζικη Huawei και υποδεικνύοντας πως το 5G θα αγγίξει κάθε
πτυχή της ζωής, ανέφερε πως οι προμηθευτές που θα αναπτύξουν τα δίκτυα
και θα διατηρούν πρόσβαση σε αυτά θα
έχουν τεράστια ικανότητα και ευθύνη
για την προστασία των οικονομικών και
εμπορικών συμφερόντων, της εθνικής
ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας έκφρασης, όπως είπε.

Στη σφαίρα των διεθνών πιέσεων που ασκεί η Ουάσιγκτον σε κράτη για την διείσδυση κινεζικών προϊόντων υψηλής
τεχνολογίας στη δύση, εισήλθε και επίσημα η Κύπρος.
Το μέτωπο που έχει ανοίξει ο Αμερικανός πρόεδρος και με την κινεζική εταιρεία πολυεθνικής δικτύωσης και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών Huawei Technologies, αγγίζει
τη Λευκωσία και σε διπλωματικό επίπεδο.
Ίσως για πρώτη φορά από τότε που τα
κινέζικα προϊόντα έχουν μπει στο στόχαστρο, οι ΗΠΑ δημόσια παρεμβαίνουν
με τη μορφή φιλικών υποδείξεων προς
την κυβέρνηση για την ανάπτυξη των
<
<
<
<
<
<

Διπλωματικές πηγές έλεγαν
στην «Κ» πως τα όσα υποστήριξε η πρέσβης των ΗΠΑ
στη Κύπρο απευθύνονται
περισσότερο στην Ε.Ε., η οποία δεν ακολουθεί την πολιτική της Ουάσιγκτον. Για τη
Λευκωσία το ζητούμενο είναι η γραμμή των Βρυξελλών που φαίνεται να επικαλούνται.

Οι υποδείξεις της Αμερικανίδας πρέσβη στη Λευκωσία ουσιαστικά στρέφονται στην ανάπτυξη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας πέμπτης
γενιάς στην Κύπρο με τεχνολογικό εξοπλισμό από την κινέζικη Huawei. Ένα θέμα που προσλαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις.

δικτύων κινητής τηλεφωνίας πέμπτης
γενιάς στην Κύπρο.
Σε εκδήλωση του Αμερικανικού Επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε την
περασμένη εβδομάδα στη Λευκωσία, η
Αμερικανίδα πρέσβης Τζούντι Γκάρμπερ,
με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, δημοσιοποίησε την αντίθεση της Ουάσιγκτον
σε ενδεχόμενη συνεργασία με την κινέζικη Huawei, στην ανάπτυξη των υπο-

δομών για το δίκτυο 5G. Αντίθεση που
μπορεί να εκληφθεί και ως μια μορφή
άσκησης πίεσης στη Λευκωσία να ευθυγραμμιστεί με τις αμερικανικές επιλογές, αποκλεισμού της συγκεκριμένης
εταιρείας. Τι είπε η Αμερικανίδα διπλωμάτης από βήματος της εκδήλωσης και
στην παρουσία του υπουργού Εξωτερικών
Νίκου Χριστοδουλίδη που δίνει μια διαφορετική διάσταση, στα μέχρι σήμερα

Η Λευκωσία

δεδομένα; «.. η Κύπρος θα πρέπει να
σταθμίσει προσεκτικά τις επιλογές της
για τη δημιουργία υποδομής 5G - συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης υπηρεσιών από αξιόπιστους Ευρωπαίους ή
ίσως και Αμερικάνικους φορείς - προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια
ολόκληρου του δικτύου». Η κ. Γκάρμπερ
στήριξε την υπόδειξή της για «προσεκτικές επιλογές» σε μια σειρά ζητημάτων,

κάποια εκ των οποίων, όπως είπε, αγγίζουν, και την εθνική ασφάλεια.

Οι υποδείξεις
Η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην ομιλία
της, εστίασε στα μεγάλα έργα υποδομής
της Κυπριακής Δημοκρατίας τα επόμενα
χρόνια, κάνοντας αναφορά στην ενέργεια
και το 5G. «Βασιζόμαστε στην Κυπριακή
Δημοκρατία να διεξάγει ανοικτές και δί-

Το θέμα με τις ενστάσεις που διατυπώνονται από Αμερικανικής πλευράς
και σε άλλα κράτη, δεν είναι κάτι που
είναι άγνωστο στη Λευκωσία. Η χροιά
που δίνει η Ουάσιγκτον με την επίκληση
ζητημάτων Εθνικής Ασφάλειας, εκ των
πραγμάτων δημιουργεί πιεστικές καταστάσεις σε διπλωματικό επίπεδο που
δεν μπορούν να αγνοηθούν. Για την ώρα
η κυπριακή διπλωματία καλύπτεται πίσω
από την Ε.Ε., η οποία δεν είναι απαγορευτική για την κινέζικη εταιρεία και τα
προϊόντα της.
Σε επίπεδο εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, το σύνολο συνεργάζεται με την
Huawei τόσο στη λιανική αγορά κινητών
όσο και στον τομέα των υποδομών. Από
τις εταιρείες που κινούνται στη μετάβαση
των δικτύων πέμπτης γενιάς, όλες τους
στηρίζονται στην τεχνολογική υποδομή
της Huawei.
Οι υποδείξεις της Αμερικανίδας διπλωμάτη είχαν κα κάνουν περισσότερο
με την κρατική Cyta η οποία στηρίζει

την αναβάθμιση του δικτύου της στην
κινέζικη Huawei

Ο «πόλεμος»
Πίσω από τις προσπάθειες αποκλεισμού της Huawei από τις διεθνείς αγορές,
βρίσκεται η ανοικτή ρήξη ΟυάσιγκτονΠεκίνου για τα κινέζικα προϊόντα. Επίσημα η αμερικάνικη κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τον εξοπλισμό της κινέζικης
εταιρείας ύποπτο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κινέζικη κυβέρνηση
για κατασκοπεία, εξ ου και τα ζητήματα
Εθνικής Ασφάλειας που εγείρονται από
Αμερικανούς αξιωματούχους. Ισχυρισμός
που διαψεύδεται από την εταιρεία. Ο
πόλεμος φούντωσε τον περασμένο Δεκέμβριο όταν συνελήφθη στον Καναδά
η γενική οικονομική διευθύντρια της
Huawei Μενγκ Γουανγκζού, ως ύποπτη
ότι εξαπάτησε τράπεζες να κάνουν εκκαθάριση συναλλαγών με το Ιράν. Ακολούθησαν δυο συλλήψεις, αυτή τη φορά
στην Πολωνία. Ενός πρώην υπευθύνου
πωλήσεων της εταιρείας, σε πελάτες του
πολωνικού δημοσίου και ενός πρώην υψηλόβαθμου κρατικού αξιωματούχου.
Και οι δυο κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία προς όφελος της Κίνας. Πρόσφατα η Ντόναλτ Τράμπ ανακοίνωσε
κυρώσεις κατά της εταιρείας. Η Google
αποφάσισε επίσης να αποκλείσει τη
Huawei από τις μελλοντικές αναβαθμίσεις
του λειτουργικού συστήματος Android,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εμπορευσιμότητα των κινητών τηλεφώνων
της. Το Πεκίνο από την πλευρά του απειλεί πως θα αντιδράσει. «Αυτή είναι
λάθος συμπεριφορά, άρα θα υπάρξει και
η κατάλληλη αντίδραση», σημείωσε πρόσφατα ο Ζανγκ Μινγκ, πρέσβης της Κίνας
στην Ε.Ε., σε συνέντευξή του στο
Bloomberg. «Τα νόμιμα δικαιώματα και
συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων
υπονομεύονται και αυτό σημαίνει ότι η
κινεζική κυβέρνηση δεν πρόκειται να
μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», πρόσθεσε ο Κινέζος αξιωματούχος.

Σβήνει οριστικά η ΣΚΤ και μένει μόνο Ελληνική
Την Παρασκευή κλείνει και επισήμως ο κύκλος της τράπεζας που απορροφήθηκε – Ομαλή μετάβαση προκρίνει η Ελληνική
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι η τελευταία ημέρα ύπαρξης του ονόματος
του Συνεργατισμού και στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία
ενσωμάτωσης του Συνεργατισμού στην
Ελληνική Τράπεζα. Αυτό θα γίνει με τη
μεταφορά των πελατών της πρώην ΣΚΤ
και των λογαριασμών τους στα συστήματα
της Ελληνικής. Όλοι οι πελάτες πλέον θα
εξυπηρετούνται πλήρως από τα καταστήματα της Τράπεζας, χρησιμοποιώντας
τα ηλεκτρονικά κανάλια και τα ΑΤΜ της
Ελληνικής. Ενδεικτικά, όπως παρουσιάστηκε εντός του καλοκαιριού, οι πελάτες
θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν
επιταγές και μετρητά στα ΑΤΜ ή να μεταφέρουν χρήματα στην πιστωτική τους
κάρτα, αλλά και να μεταφέρουν έως και
<
<
<
<
<
<

Θα συνεχιστεί η διεκπεραίωση οποιωνδήποτε εισερχόμενων εμβασμάτων από άλλες τράπεζες ή από κυβερνητικές υπηρεσίες καθώς και
για πληρωμές μισθών και ελάχιστων εγγυημένων εισοδημάτων.
1000 ευρώ μέσω του Web Banking και
της εφαρμογής του κινητού σε κυπριακές
και ευρωπαϊκές τράπεζες εντελώς δωρεάν.
Όπως τόνισε ο διευθυντής επικοινωνίας
της Ελληνικής Γιώργος Σκλάβος στην
«Κ», για τους αριθμούς λογαριασμών των
πελατών, οι υφιστάμενοι αριθμοί θα παραμείνουν σε ισχύ και η ενσωμάτωση
δεν θα επηρεάσει τις συναλλαγές, ενώ
όλες οι υφιστάμενες αυτόματες και μόνιμες
εντολές, που είναι ήδη καταχωρημένες
στον πρώην Συνεργατισμό, θα μεταφερθούν στα συστήματα της Ελληνικής Τράπεζας και θα ισχύουν κανονικά. Επίσης,
όπως υπογραμμίστηκε, θα συνεχιστεί η
διεκπεραίωση οποιωνδήποτε εισερχόμενων εμβασμάτων από άλλες τράπεζες ή
από κυβερνητικές υπηρεσίες καθώς και
για πληρωμές μισθών και ελάχιστων εγγυημένων εισοδημάτων. Δηλαδή, δεν θα
χρειαστεί οποιαδήποτε ενέργεια από μέρους των πελατών παρά το ότι την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου «εκπνέει» και
επισήμως το όνομα «πρώην Συνεργατισμός».
Μεταξύ άλλων, η αλλαγή του λογαριασμού ενός πελάτη θα έχει ως αποτέλεσμα
να αλλάξει και το ΙΒΑΝ και το BIC του λογαριασμού, χωρίς όμως και πάλι να επη-

ρεάζονται οι συναλλαγές. Θα ισχύουν και
θα λειτουργούν παράλληλα και τα προηγούμενα ΙΒΑΝ και BIC. Το νέο ΙΒΑΝ, όπως
εξήγησε ο κ. Σκλάβος, θα εμφανίζεται
στη μηνιαία κατάσταση λογαριασμού
(statement) που θα σταλεί από τις
16/9/2019 και έπειτα. Συγκεκριμένα, το
νέο BIC θα είναι το HEBACY2N, το οποίο
θα μπορεί να χρησιμοποιείται με τον νέο
λογαριασμό.
Όσον αφορά στην παραλαβή των εμβασμάτων είπε πως θα συνεχιστεί κανονικά, όμως η Τράπεζα εισηγείται όπως οι
πελάτες ενημερώσουν στην πορεία τους
συνεργάτες τους και αποστολείς εμβασμάτων όσον αφορά το νέο τους ΙΒΑΝ.
Για οποιεσδήποτε νέες εντολές όμως, εισηγήθηκε πως θα πρέπει να δίδεται το
νέο IBAN. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά
τα βιβλιάρια επιταγών. Τα υφιστάμενα
θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου χρησιμοποιηθούν πλήρως, ενώ τα νέα βιβλιάρια επιταγών που θα παραγγέλλουν οι
πελάτες μετά τις 16/09/2019 θα εκδίδονται
με τον νέο αριθμό λογαριασμού τους.
Σταδιακά θα αντικατασταθούν και οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες της πρώην
ΣΚΤ, οι οποίες ως τότε θα ισχύουν κανονικά και μετά την ενσωμάτωση.
Αναφορικά με το Web Banking ή και
το Mobile App της Ελληνικής Τράπεζας
οι συνδρομητές του iBanking του πρώην
Συνεργατισμού θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν από τις 16/09/2019 το πρωί
και έπειτα. Ο διευθυντής επικοινωνίας
της Τράπεζας σημείωσε πως πρέπει αρχικά
να συνδεθούν στο iBanking της πρώην
ΣΚΤ όπως έκαναν συνήθως και ακολούθως
το σύστημα θα τους καθοδηγήσει βήμα
προς βήμα και δεν θα χρειαστεί να επισκεφθούν κάποιο κατάστημα.
Τέλος, οι λογαριασμοί, οι κάρτες, τα
δάνεια, οι καταθέσεις και οι κοινοί λογαριασμοί των πελατών θα μεταφερθούν
και θα φαίνονται τόσο στο Web Banking
όσο και στο Mobile App της Ελληνικής
Τράπεζας.

Τα «hot» ερωτήματα
Όσο πλησίαζε ο καιρός για την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης, στο τηλεφωνικό κέντρο της Ελληνικής Τράπεζας
έγιναν ερωτήσεις από πελάτες του πρώην
Συνεργατισμού για το τι μέλλει γενέσθαι
από εδώ και πέρα. Η «Κ» συγκέντρωσε
τις πιο βασικές ερωτήσεις των πελατών
και παρουσιάζει τις απαντήσεις της Ελληνικής.
- Τι αλλάζει από τις 16/09/2019 για τους
πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας και
της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής
Τράπεζας (πρώην ΣΚΤ);
- Στις 16/09/2019 θα πραγματοποιηθεί
η πλήρης ενσωμάτωση των εργασιών της
πρώην ΣΚΤ στα συστήματα της Ελληνικής

Όσο πλησίαζε ο καιρός για την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης, στο τηλεφωνικό κέντρο της
Ελληνικής έγιναν ερωτήσεις από πελάτες του πρώην Συνεργατισμού για το τι μέλλει γενέσθαι.

Η διαδικασία και συμβουλές προς το κοινό
για το «Σαββατοκύριακο της ενσωμάτωσης»
- Το ωράριο του δικτύου καταστημάτων
θα επηρεαστεί την Παρασκευή
13/09/2019;

- Ναι, την Παρασκευή 13/09/2019 τα καταστήματά μας (Ελληνικής και πρώην δίκτυο ΣΚΤ) θα κλείσουν για το κοινό στις
11:30 π.μ. Ως εκ τούτου, φροντίστε να υπάρχουν έγκαιρα τα διαθέσιμα υπόλοιπα στους λογαριασμούς σας για να εκτελεστούν οι πληρωμές σας / πληρωθούν
οι επιταγές σας. Επίσης, αν έχετε σκοπό
να επισκεφθείτε κάποιο κατάστημα, εισηγούμαστε όπως αξιοποιήσετε και τις
προηγούμενες ημέρες για να αποφύγετε πιθανή ταλαιπωρία.
- Οι ATM θα λειτουργούν κανονικά κατά
τη διάρκεια της ενσωμάτωσης;

- Ναι, οι ΑΤΜ θα λειτουργούν κανονικά
και όλοι οι πελάτες θα μπορείτε να προβείτε σε αναλήψεις μετρητών.
- Θα μπορώ να χρησιμοποιήσω το
iBanking, το Web Banking και το Mobile
App;

- Ως χρήστες του iBanking και του COOP
Mobile App δεν θα έχετε πρόσβαση στις
εν λόγω υπηρεσίες από την Παρασκευή
13/09/2019 11:30 π.μ., καθώς η λειτουργία τους θα τερματιστεί. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Web Banking
ή το Mobile App της Ελληνικής Τράπεζας
από το πρωί της Δευτέρας 16/09/2019
και έπειτα, εφόσον ακολουθήσετε τη
διαδικασία αυτόματης μεταφοράς στο
Web Βanking της Ελληνικής Τράπεζας.

Περισσότερες πληροφορίες και video
για το πώς θα μεταφερθείτε από το
iBanking στο Web Banking θα βρείτε
στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας στον σύνδεσμο
https://www.hellenicbank.com/webinfo
- Τι θα γίνει με τις εισερχόμενες/εξερχόμενες πληρωμές μου κατά τη διάρκεια
της ενσωμάτωσης;

- Μετά το κλείσιμο των καταστημάτων
την Παρασκευή 13/09/2019 μετά τις
11.30 π.μ. το μεσημέρι μέχρι και το πρωί
της Δευτέρας 16/09/2019 δεν θα πραγματοποιηθούν εισερχόμενες ή εξερχόμενες πληρωμές (SEPA και SWIFT). Οποιεσδήποτε εντολές πληρωμής, κατά τη
διάρκεια αυτών των ημερών, θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 16/09/2019. Για να
αποφύγετε πιθανή ταλαιπωρία εισηγούμαστε όπως προχωρήσετε με οποιεσδήποτε εντολές πληρωμών πριν από τις
11.30 π.μ. την Παρασκευή 13/09/2019.
- Είμαι κάτοχος κάρτας της πρώην ΣKT.
Πώς θα επηρεαστώ τις ημέρες της ενσωμάτωσης (αγορές/ καταθέσεις/ υπόλοιπα/ πράξεις στο εξωτερικό/ SMS);

- Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις
κάρτες σας κανονικά για αγορές και αναλήψεις μετρητών, τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό. Από το μεσημέρι της
Παρασκευής 13/09/2019 μέχρι και τη
Δευτέρα 16/09/2019 το πρωί δεν θα
μπορούμε να σας στέλνουμε SMS όταν
κάνετε συναλλαγές.

Τράπεζας. Ως εκ τούτου, από την εν λόγω
ημερομηνία, όλοι οι πελάτες μας θα μπορούν να εξυπηρετούνται από οποιοδήποτε
κατάστημα ή Επιχειρηματική Μονάδα
της Ελληνικής Τράπεζας παγκύπρια.
- Το ΙΒΑΝ και το BIC του λογαριασμού
μου θα αλλάξουν;
- Ναι, θα αλλάξουν. Το γεγονός αυτό
όμως δεν επηρεάζει τις συναλλαγές σας,
αφού παράλληλα θα ισχύουν και τα προηγούμενα IBAN και BIC του λογαριασμού
σας.
Το νέο ΙΒΑΝ θα εμφανίζεται στη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού (Statement)
που θα σας αποστέλλουμε από τις
16/09/2019 και έπειτα. Το νέο BIC είναι
το HEBACY2N, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται με τον νέο λογαριασμό που
θα σας κοινοποιηθεί.
Για το νέο IBAN και BIC του λογαριασμού σας θα μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε από οποιοδήποτε κατάστημα της
Ελληνικής Τράπεζας ή από το Web
Banking / Mobile App, αν είστε συνδρομητής. Για να πάρετε πιστοποιητικό με
το νέο σας IBAN, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών στο τηλέφωνο 8000 9999 ή στο
+357 22500500 (αν καλείτε από το εξωτερικό).
- Τα όρια στους λογαριασμούς και στις
κάρτες παραμένουν ως έχουν;
- Ναι, τα όρια στους λογαριασμούς και
στις κάρτες σας παραμένουν ως έχουν.
- Οι διευκολύνσεις / το όριο παρατραβήγματος / τα δάνεια / το όριο κάρτας
κλπ θα μεταφερθούν με τους ίδιους
όρους;
- Ναι, όλες οι τραπεζικές - πιστωτικές
διευκολύνσεις σας θα μεταφερθούν χωρίς
να αλλάξει κάτι.
- Θα μπορώ να χρησιμοποιώ το υφιστάμενο βιβλιάριο επιταγών μου και
αν ναι, ως πότε;
- Το υφιστάμενο βιβλιάριο επιταγών σας
παραμένει σε ισχύ μέχρι αυτό να χρησιμοποιηθεί πλήρως. Όταν παραγγείλετε νέο
βιβλιάριο, μετά τις 16/09/2019, αυτό θα εκδοθεί με τον νέο αριθμό λογαριασμού σας.
- Θα ισχύουν ως έχουν οι υφιστάμενες
Αυτόματες και Μόνιμες Εντολές (δόσεις δανείων, SEPA Direct Debits και
άλλα Standing Orders) που έχω καταχωρήσει στον λογαριασμό μου;
- Όλες οι υφιστάμενες Αυτόματες και
Μόνιμες Εντολές σας, που είναι ήδη καταχωρημένες στα συστήματα της πρώην
ΣΚΤ, θα μεταφερθούν στα συστήματα
της Ελληνικής Τράπεζας και θα ισχύουν
κανονικά.
- Το iBanking της πρώην ΣΚΤ σταματά
να λειτουργεί; Από πότε;
- Tο iBanking της πρώην ΣΚΤ θα σταματήσει να λειτουργεί από τις 13/09/2019
στις 11:30 π.μ. Από τις 16/09/2019 το πρωί

θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Web
Banking της Ελληνικής Τράπεζας. Θα συνδεθείτε όπως κάνετε συνήθως στο iBanking
της πρώην ΣΚΤ και ακολούθως το σύστημα
θα σας καθοδηγήσει βήμα προς βήμα. Δεν
χρειάζεται να επισκεφθείτε κάποιο κατάστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες
και καθοδήγηση αναφορικά με την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία
που πρέπει να ακολουθηθεί, δείτε το βίντεο
https://www.hellenicbank.com/webinfo
- Θα μεταφερθούν αυτόματα οι λογαριασμοί μου της πρώην ΣΚΤ ή πρέπει
να κάνω κάποιες ενέργειες;
- Οι λογαριασμοί σας, όπως και οι κάρτες, τα δάνεια, οι καταθέσεις και οι κοινοί
σας λογαριασμοί θα μεταφερθούν και θα
φαίνονται τόσο στο Web Banking όσο
και στο Mobile App της Ελληνικής Τράπεζας.
- Η Χρεωστική / Πιστωτική Κάρτα μου
θα λειτουργεί κανονικά στις 16/09/2019
για αγορές, αναλήψεις και πληρωμές;
- Ναι, όλες οι κάρτες, τόσο της Ελληνικής Τράπεζας όσο και της πρώην ΣΚΤ,
θα λειτουργούν κανονικά τόσο κατά το
Σαββατοκύριακο 13/09/2019 - 15/09/2019
όσο και από τις 16/09/2019 και έπειτα.
Από το μεσημέρι της Παρασκευής
13/09/2019 μέχρι και τη Δευτέρα
16/09/2019 το πρωί, δεν θα μπορούμε να
σας στέλνουμε SMS όταν κάνετε συναλλαγές με κάρτες της πρώην ΣΚΤ.
Οι κάρτες της πρώην ΣΚΤ θα αντικατασταθούν σταδιακά μετά την ενσωμάτωση. Θα λάβετε σχετική ενημέρωση σε
μεταγενέστερο στάδιο. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι υφιστάμενες κάρτες.
- Με τις κάρτες της πρώην ΣΚΤ ποιες
συναλλαγές θα μπορώ πλέον να πραγματοποιώ στην ΑΤΜ;
- Όλες τις συναλλαγές που προσφέρονται από τις τεχνολογικά αναβαθμισμένες
ΑΤΜ μας. Πλέον, θα μπορείτε να καταθέτετε μετρητά και επιταγές σε πραγματικό χρόνο, να εκτυπώνετε καταστάσεις
λογαριασμού, να μεταφέρετε χρήματα
μεταξύ των συνδεδεμένων λογαριασμών
της κάρτας σας και να κάνετε πληρωμές
στις πιστωτικές σας κάρτες.
- Οι μόνιμες μεταφορές μου εντός και
εκτός Τράπεζας θα επηρεαστούν; (π.χ.
αποπληρωμή δανείων)
- Όχι, οι μόνιμες εντολές σας εντός
και εκτός Τράπεζας δεν θα επηρεαστούν.
- Οι άλλες τράπεζες / κυβερνητικές υπηρεσίες θα ενημερωθούν για τις αλλαγές στους λογαριασμούς μου;
- Όσον αφορά εισερχόμενα εμβάσματα
από άλλες τράπεζες ή από κυβερνητικές
υπηρεσίες προς τον λογαριασμό σας στην
Ελληνική Τράπεζα, έχουμε φροντίσει για
την απρόσκοπτη διεκπεραίωσή τους. Δεν
θα χρειαστεί οποιαδήποτε ενέργεια από
μέρους σας.
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Δύσκολη η αποδοχή
της πρότασης
του ΠΙΣ για ΓεΣΥ
Αρνητικές οι πρώτες αντιδράσεις του Υπ. Υγείας για
τις συμπληρωμές και τα άλλα σημεία του πακέτου
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ένα εικοσιτετράωρο πριν από το ραντεβού στο
Προεδρικό Μέγαρο και τα μηνύματα για την πρόταση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ),
αναφορικά με το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) δεν
είναι ενθαρρυντικά. Διαρροές από πλευράς κυβέρνησης, αλλά και έμμεσες αναφορές κρατικών αξιωματούχων, δείχνουν πως τα όσα περιλαμβάνονται
στις εισηγήσεις των ιδιωτών γιατρών δεν βρίσκουν
απήχηση σε κυβερνητικό επίπεδο. Σε μια πρώτη
αντίδραση, μετά την δημοσιοποίηση των προτάσεων
του ΠΙΣ από την «Κ», τόσο ο υπουργός Υγείας όσο
και ο ΟΑΥ θεωρούν πως οι προτάσεις, σε βασικά
σημεία, κινούνται εκτός φιλοσοφίας του ΓεΣΥ, κάτι
που αυξάνει το βαθμό δυσκολίας να γίνουν αποδεκτές. Ωστόσο, το όλο σκηνικό αναμένεται να
ξεκαθαρίσει στη συνάντηση της ηγεσίας του ΠΙΣ
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αύριο Πέμπτη
στο Προεδρικό Μέγαρο. Τα σημεία - αγκάθια της
πρότασης εντοπίζονται στο κομμάτι των συμπληρωμών, τόσο σε επίπεδο προσωπικών ιατρών όσων
και ενδονοσοκομειακής περίθαλψης τα οποία,
όπως υποστηρίζεται, αλλοιώνουν μια από τις
βασικές φιλοσοφίες του ΓεΣΥ. Κυβερνητικές πηγές

στους ιδιώτες γιατρούς τη θέληση της κυβέρνησης
να μελετήσει εναλλακτικές εισηγήσεις που θα
σμικρύνουν το υφιστάμενο χάσμα μιας μεγάλης
μερίδας ιδιωτιών γιατρών με τον ΟΑΥ. Στο πνεύμα
αυτό πληροφορίες που υπάρχουν, δείχνουν πως
κυβέρνηση και ΟΑΥ είναι διατεθειμένοι να δουν
ζητήματα που βάζει στο τραπέζι η πρόταση του
ΠΙΣ, όπως τις συμπληρωμένες στα αναλώσιμα
είδη αλλά και σε υπηρεσίες με μετρημένα κριτήρια.
Στο θέμα των αναλώσιμων, η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να αποδεχθεί ο ασθενής, εάν το
επιθυμεί να καταβάλει την διαφορά, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες πέραν της οροφής που κα-

Η συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο την Πέμπτη θα είναι καθοριστικής σημασίας για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για ομαλοποίηση εφαρμογής του ΓεΣΥ. Ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας εμφανίζεται διατεθειμένος να αποδεχθεί προτάσεις του ΠΙΣ οι οποίες δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του συστήματος υγείας.
θορίζει ο ΟΑΥ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
που δίνεται είναι: Σε ένα καρδιακό περιστατικό
ο ασθενής να έχει την δυνατότητα επιλογής αναλώσιμου, η αξία του οποίου υπερβαίνει το ποσό
που καλύπτει το ΓεΣΥ. Η διαφορά που προκύπτει
θα καταβάλλεται από τον ασθενή ή από την επικουρική του ασφάλιση.
Η ίδια φιλοσοφία υπάρχει και για υπηρεσίες
ενδονοσοκομειακής νοσηλείας. Π.χ. εάν μια έγκυος
επιθυμεί μονόκλινο δωμάτιο, το ΓεΣΥ να καταβάλει
το κόστος για δίκλινο που καλύπτει και η διαφορά
να καταβάλλεται από την έγκυο ή την επικουρική
της ασφάλεια.
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Σήμερα θα ανηφορίσει στο Προεδρικό η ηγεσία του ΟΑΥ και την επομένη ο ΠΙΣ. Ο ΟΑΥ θα ενημερώσει
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για
την πορεία εφαρμογής του ΓεΣΥ, ενώ ο ΠΙΣ θα παραδώσει στο Νίκο Αναστασιάδη την πρότασή του για το
Σχέδιο Υγείας.

Ο ΟΑΥ

Πριν από τη συνάντηση με τον ΠΙΣ, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με την ηγεσία
του ΟΑΥ, σήμερα Τετάρτη στο Προεδρικό Μέγαρο.
Τα προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν θα
είναι ένα από τα θέματα της ατζέντας. Η κατάχρηση
του συστήματος φαίνεται να είναι από τα κυριότερα, με τον ΟΑΥ να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα μέτρα. Ο προσανατολισμός που υπάρχει
είναι το ίδιο το λογισμικό σύστημα να λειτουργεί
αποτρεπτικά όπου παρατηρούνται φαινόμενα
κατάχρησης. Το λογισμικό θα είναι σε θέση να
ελέγχει κυρίως τους προσωπικού γιατρούς από
τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το άλλο πρόβλημα που αφορά προσωπικούς γιατρούς οι οποίοι έχουν εγγράψει μεγάλο αριθμό ασθενών, για την ώρα η
επίλυσή του αφήνεται στους ίδιους τους ασθενείς
και τη δυνατότητα που έχουν να επιλέξουν άλλο
προσωπικό ιατρό. Με τον τρόπο αυτό, πιστεύεται
πως θα εξισορροπηθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας.

σχολιάζοντας τα όσα βάζουν στο τραπέζι οι ιδιώτες
γιατροί που δεν συμμετέχουν στο ΓεΣΥ, έκαναν
λόγο πως «οι προτάσεις του ΠΙΣ αγγίζουν την αρχιτεκτονική του ΓεΣΥ, δημιουργώντας δυο κατηγορίες ασθενών ανάλογα με την οικονομική επιφάνεια του καθενός».

Η συνάντηση στο Προεδρικό

Την Πέμπτη, στη συνάντηση με τον Νίκο Αναστασιάδη, η ηγεσία του ΠΙΣ θα παραδώσει τις
προτάσεις που ετοίμασε η Deloitte. Σύμφωνα με
όλες τις ενδείξεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
θα ζητήσει χρόνο για να τους απαντήσει, λέγοντας
παράλληλα αυτό το οποίο υποστηρίζεται από τους
τεχνοκράτες, πως εντοπίζονται δυσκολίες αποδοχής επειδή κάποιες από αυτές αλλάζουν τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ. Τις προηγούμενες μέρες κύκλοι
του Προεδρικού υποστήριζαν πως οι προτάσεις
του ΠΙΣ θα μελετηθούν με την προϋπόθεση να
μην επιβαρύνουν το ετήσιο προϋπολογισμό και
να μην απαιτείται νομοθετική τροποποίηση. Εάν
και εφόσον οι απόψεις που εκφράζονται έχουν
βάση, η αποδοχή της πρότασης για το κομμάτι
των πληρωμών θα απαιτούσε τροποποίηση του
νομοθετικού πλαισίου με μεγάλο βαθμό δυσκολίας
να περάσει από τη Βουλή, όπως πιστεύεται.

Στην Ελλάδα

Ένα σημαντικό κομμάτι των προσπαθειών
που καταβάλλονται για ομαλοποίηση του τομέα
υγείας, σε περιβάλλον ΓεΣΥ είναι και η κάλυψη
των κενών που υπάρχουν σε ιατρικό προσωπικό
στα δημόσια νοσηλευτήρια. Κενά που έχουν δημιουργηθεί από τις πρόωρες αφυπηρετήσεις ή
παραιτήσεις αριθμού ιατρών. Ο ΟΚΥπΥ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις, έχει στραφεί
στην Ελλάδα.
Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου,
ομάδα του ΟΚΥπΥ θα μεταβεί στην Αθήνα προς
αναζήτηση πενήντα περίπου γιατρών για εργοδότηση στα δημόσια νοσηλευτήρια. Σύμφωνα
με στοιχεία του ΟΚΥπΥ από αρχές του 2019 πενήντα γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, οι περισσότεροι από την Ελλάδα έχουν υπογράψει συμβόλαια εργοδότησης στο ΓεΣΥ. Από αυτούς οι
τριάντα έχουν αναλάβει υπηρεσία ενώ οι υπόλοιποι
είκοσι αναμένεται να ενταχθούν στο ΓεΣΥ μέχρι
τέλη Σεπτεμβρίου.

Η προσπάθεια

Στη συνάντηση με τον ΠΙΣ, οι πληροφορίες
θέλουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μεταφέρει

ΑΠΟΨΗ

ΑΡΘΡΟ

/ Του Δρ. ΧΡHΣΤΟY Ε. ΓΕΩΡΓΊΟΥ*

Η 6η συνήθεια των επιτυχημένων διαδόχων...
Η έκτη συνήθεια των επιτυχημένων διαδόχων είναι η «Ανάπτυξη Στρατηγικών
Ρευστότητας».
Οι πρώτες πέντε συνήθειες που ο
προστατευόμενος πρέπει να μάθει, καθορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά οποιουδήποτε επιτυχημένου διευθυντή,
ο οποίος μπορεί ν’ ανήκει ή όχι στην
οικογένεια και μπορεί να προορίζεται
για τις εκτελεστικές ευθύνες και την ηγεσία μιας οικογενειακής επιχείρησης.
Οι επόμενες δύο συνήθειες — που αναπτύσσουν τις στρατηγικές ρευστότητας και που αναλαμβάνουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο, περιλαμβάνουν
τις περιοχές στις οποίες η ιδιότητα του
οικογενειακού μέλους, η διοικητική πείρα και η δυναμική ιδιοκτησίας διασταυρώνονται.
Ενώ οι περισσότερες οικογενειακές
επιχειρήσεις έχουν έναν προγραμματισμό
αξιοποίησης
περιουσίας
(Estateplanning), σύμφωνα με τον οποίο
τα οικονομικά ζητήματα έχουν συζητηθεί σε περίπτωση θανάτου του ηγέτη,
πολύ λίγες αναπτύσσουν τις στρατηγικές
ρευστότητας, για να αναδομήσουν το
κεφάλαιο της επιχείρησης, για όσο διάστημα η πρεσβύτερη γενιά είναι ακόμα
εν ζωή. Με την προβλεπόμενη διάρκεια
ζωής στο Δυτικό Κόσμο να είναι πλέον
κοντά στα 80 έτη, οι περισσότεροι διάδοχοι αναγνωρίζουν την ανάγκη να
σχεδιάσουν ένα μηχανισμό εξαγοράς
της επιχείρησης από τους ανενεργούς
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Οι Μέντορες πρέπει να συζητήσουν με τους προστατευόμενούς τους τις διάφορες προσεγγίσεις στη χρηματοδότηση μιας ομαλής
μετάβασης μεταξύ των
γενεών.
αμφιθαλείς (ιδιοκτήτες που δε δουλεύουν
στην επιχείρηση) ή τους εξαδέλφους
τους, καθώς επίσης και από την πρεσβύτερη γενιά.
Οι Μέντορες πρέπει να συζητήσουν
με τους προστατευόμενούς τους τις διάφορες προσεγγίσεις στη χρηματοδότηση
μιας ομαλής μετάβασης μεταξύ των γενεών. Οι διάδοχοι πρέπει να πάρουν
ένα δυναμικό ρόλο στην εκμάθηση της
αποτελεσματικής εφαρμογής διαφορετικών στρατηγικών ανακεφαλαιοποίησης (recapitalization) της επιχείρησης.
Παραδείγματος χάρη, μια οικογένεια
παλεύει με την ερώτηση: «Θα πρέπει
να πουλήσουμε την επιχείρησή μας σε
ένα στρατηγικό αγοραστή;». Ένας μη
συγγενής Πρόεδρος διαχειρίζεται τις
καθημερινές ευθύνες της επιχείρησης
και έχει τις ρητές οδηγίες από το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκήσει μια δια-

δικασία mentoring προς τη γενιά των
διαδόχων. Ως μέρος των τριμηνιαίων
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι διάδοχοι έχουν διερευνήσει
τα εναλλακτικά σενάρια. Υπό την καθοδήγηση του μη συγγενή Προέδρου,
έχουν διερευνήσει την πώληση της επιχείρησης στους εργαζόμενους, για
να δημιουργήσουν τη διαφοροποίηση
και να εξασφαλίσουν έτσι τη ρευστότητα
για την πρεσβύτερη γενιά, μια νέα συμφωνία «αγοράς/πώλησης» μεταξύ των
αμφιθαλών στις μελλοντικές εξαγορές
μετοχών, τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την πρεσβύτερη γενιά
και τελικά τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα της πώλησης της επιχείρησης στον στρατηγικό αγοραστή.
Καθοδηγημένοι από το μη συγγενή
Πρόεδρο, οι διάδοχοι έχουν την ευθύνη
να συναντηθούν με τους συμβούλους
γονείς τους και άλλους εμπειρογνώμονες,
για να προσδιορίσουν τις καλύτερες
δυνατές επιλογές και να υποβάλουν έπειτα τις συστάσεις τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη τις συστάσεις των διαδόχων και
θα λάβει μια τελική απόφαση για τη
μελλοντική ιδιοκτησία της επιχείρησης.

* Γράφει ο Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου, συν-συγγραφέας του βιβλίου: «Η διαδικασία διαδοχής
στις οικογενειακές επιχειρήσεις», Εκδόσεις
ΚΕΡΚΥΡΑ, 2015, georgiou@gfbc.online

/ Του ΣΠΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ*

Τι πρέπει να διδαχθούμε από το Ηνωμένο Βασίλειο
Στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας νόμιμος αλλά
μη εκλεγμένος από τον λαό πρωθυπουργός, σε συνεργασία με τη μη εκλεγμένη
βασίλισσα, αναστέλλει για πέντε εβδομάδες τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Βέβαια, η αναστολή λειτουργίας της
Βουλής για μικρό χρονικό διάστημα
είναι κάτι που προβλέπεται στα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα.
Στην Ελλάδα λ.χ. το άρθρο 40 παρ. 2
και 3 του Συντάγματος προβλέπει ότι
«ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μία φορά
μόνο μπορεί να αναστείλει τις εργασίες
της βουλευτικής συνόδου, είτε αναβάλλοντας την έναρξη είτε διακόπτοντας
την εξακολούθησή της» και ότι «η αναστολή των εργασιών δεν επιτρέπεται
να διαρκέσει περισσότερο από τριάντα
ημέρες ούτε να επαναληφθεί κατά την
ίδια βουλευτική σύνοδο χωρίς τη συγκατάθεση της Βουλής».
Ωστόσο, χρήση της εν λόγω δυνατότητας θα πρέπει να γίνεται σε όλως εξαιρετικές περιστάσεις και ασφαλώς όχι
για να αναιρεθεί η συμμετοχή της λαϊκής
αντιπροσωπείας στη λήψη των κρίσιμων
εθνικών αποφάσεων. Αυτό όμως συνέβη
στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η πρωτοβουλία του Μπόρις
Τζόνσον φαίνεται να είχε έναν σκοπό:
να είναι παντελώς ελεύθερος να χειριστεί
το ζήτημα του Brexit, χωρίς το «ενοχλητικό εμπόδιο» της λαϊκής αντιπροσωπείας. Και όλα αυτά συμβαίνουν στην
πατρίδα του κοινοβουλευτισμού!
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Σε τελική ανάλυση
η ουσιαστική νομιμοποίηση
των νόμων και γενικότερα
όλων των πολιτειακών
πράξεων πηγάζει από
την πιστή τήρηση των διαδικασιών που προδιαγράφει το Σύνταγμα.
Μπορούν να συναχθούν γενικότερα
συμπεράσματα για τη λειτουργία του
κοινοβουλευτικού συστήματος; Νομίζω
ναι. Εχει τονιστεί εδώ και πολύ καιρό
από ένα μεγάλο τμήμα της συνταγματικής θεωρίας ότι η μετατροπή του κοινοβουλευτισμού σε ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα αποτελεί μια εξόχως
προβληματική εξέλιξη. Μια παντοδύναμη
εκτελεστική εξουσία χωρίς «θεσμικά αντίβαρα» συνιστά στρέβλωση του κοινοβουλευτικού συστήματος.
Ποια μπορεί όμως να είναι αυτά τα
θεσμικά αντίβαρα; Πάνω απ’ όλα η Βουλή, με αναβάθμιση του ρόλου της και
σεβασμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.
Μια λαϊκή αντιπροσωπεία που θα
μπορεί να αποφασίζει για όλα τα σημα-

ντικά ζητήματα με άνεση χρόνου και
χωρίς αιφνιδιασμούς εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας.
Περαιτέρω, ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα μπορεί να ασκεί τις
συνταγματικές του αρμοδιότητες και
να επιτελεί τον ρόλο του ως ρυθμιστή
του πολιτεύματος και όχι ενός «πολιτικού
συμβολαιογράφου». Και, τέλος, μια δικαστική εξουσία που θα ελέγχει όχι μόνο
τον σεβασμό των συνταγματικών ελευθεριών των πολιτών, αλλά –τουλάχιστον
σε εξόφθαλμες περιπτώσεις– και την
τήρηση των «διαδικαστικών» συνταγματικών ρυθμίσεων που αφορούν την
οργάνωση και τη λειτουργία του πολιτεύματος. Γιατί, σε τελική ανάλυση, η
ουσιαστική νομιμοποίηση των νόμων
και γενικότερα όλων των πολιτειακών
πράξεων πηγάζει από την πιστή τήρηση
των διαδικασιών που προδιαγράφει το
Σύνταγμα.
Εάν αρνηθούμε την αναγκαιότητα
των ανωτέρω θεσμικών αντιβάρων επισείοντας τον φόβο του «κράτους των
δικαστών», των «υπερεξουσιών» του
Προέδρου της Δημοκρατίας κ.λπ., δεν
θα δικαιούμαστε να διαμαρτυρόμαστε
για τις συνταγματικές παραβιάσεις. Γιατί
εμείς οι ίδιοι θα έχουμε δημιουργήσει
τις συνθήκες για τις παραβιάσεις αυτές.

* Ο κ. Σπύρος Βλαχόπουλος είναι καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.
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Από Νοέμβριο βλέπει Πινδάρου ο Χάρης
Αναμένεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την θέση του αναπληρωτή προέδρου, εάν κενωθεί στο προσεχές συνέδριο
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Χρύσανθο Φάκα και συνεπώς περνά
από ολική αναδόμηση η κοινοβουλευτική
ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.

Τον Νοέμβριο αναμένεται να γίνει η αντικατάσταση του Χάρη Γεωργιάδη στο
υπουργείο Οικονομικών, μετά τη Σύνοδο
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όπου θα προεδρεύσει αλλά και μετά την
παρουσίαση του προϋπολογισμού στη
Βουλή. Τα βλέμματα πλέον στρέφονται
στον νυν υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, ως το επικρατέστερο
όνομα που θα τον διαδεχθεί. Το μεγάλο
ερώτημα πλέον είναι πώς ο Χάρης Γεωργιάδης θα αξιοποιηθεί πολιτικά, με
τις πρώτες πληροφορίες να δείχνουν
προς τα ανώτατα δώματα της Πινδάρου.
Η «Κ» είχε αναφέρει τον περασμένο
Ιούλιο πως συζητείτο παράλληλα και το
όνομα μεγαλοστελέχους εγνωσμένου λογιστικού οίκου, ωστόσο μετά και τα όσα
δημοσιοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα
από την πλατφόρμα OCCRP, θεωρήθηκε
καλύτερο να αποφευχθεί μία τέτοια κί-

Θέμα ανακατάταξης
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Η μετακίνηση Πετρίδη στο
Οικονομικών ανοίγει την
πόρτα για ευρύτερο ανασχηματισμό που επηρεάζει
αναπόφευκτα και τον ΔΗΣΥ.
νηση. Σχεδόν βέβαια θεωρείται πλέον η
αντικατάσταση Χ. Γεωργιάδη από τον Κ.
Πετρίδη, που βλέπει θετικά τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και ο ίδιος
ο υπουργός Οικονομικών. Στόχος βεβαίως
πριν από την αλλαγή χαρτοφυλακίων,
είναι τόσο για το Προεδρικό, όσο και για
το υπουργείο Εσωτερικών, να κατατεθεί
στη Βουλή το νομοσχέδιο μεταρρύθμισης
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως επισημαίνεται, είναι σημαντικό για τον κ.
Πετρίδη, να αποχωρήσει από το υπουργείο
Εσωτερικών τροχοδρομώντας τουλάχιστον μία εκ των μεταρρυθμίσεων που
έχει αναλάβει. Για τη θέση του κ. Πετρίδη
προαλείφεται ο βουλευτής Λευκωσίας
και αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος Νουρής.

Ντόμινο αλλαγών
Αυτό ακριβώς προκαλεί αμέσως νέα
δεδομένα και στον Δημοκρατικό Συνα-

Ο Χάρης Γεωργιάδης αποχωρεί από το υπουργείο Οικονομικών τον Νοέμβριο, αφότου προεδρεύσει της Συνόδου του Διεθνούς Νομι-

σματικού Ταμείου και αφού παρουσιάσει τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

γερμό. Υπενθυμίζεται πως πέραν του
κ. Νουρή η αντιπρόεδρος και βουλευτής
του ΔΗΣΥ Στέλλα Κυριακίδου θα αναλάβει επίσημα ως Ευρωπαία Επίτροπος
Υγείας τον Οκτώβριο. Με αυτόν ακριβώς
τον τρόπο προκύπτει κινητικότητα στην
κοινοβουλευτική ομάδα, με τους Σάβια

Ορφανίδου και Ξένια Κωνσταντίνου να
εισέρχονται στη Βουλή. Ο Πρόδρομος
Προδόμου μπορεί να είναι πρώτος επιλαχών, ωστόσο δεν φεύγει όπως όλα
δείχνουν από το κυβερνητικό σχήμα.
Πολύ πιθανή θεωρείται και η είσοδος
στη Βουλή του Μιχάλη Σοφοκλέους κα-

θώς, όπως έχει αναφέρει τον περασμένο
Ιούλιο η «Κ», τίθεται και θέμα αντικατάστασης και του Σόλωνα Κασίνη. Στο
ενδεχόμενο που αποχωρήσει και ο Νίκος
Τορναρίτης, ο οποίος ενδιαφέρεται πολύ
για τον διορισμό του στο υπουργείο
Παιδείας, ανοίγει η πόρτα και για τον

Όμως οι αλλαγές δεν θα μείνουν μόνο
στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής ομάδας
και ακριβώς για αυτό τον λόγο δεν αποκλείεται με το νέο έτος να γίνει διεξαγωγή παγκύπριου συνεδρίου. Η Στέλλα
Κυριακίδου έχει αναφέρει σε συνέντευξή
της στην «Κ» ότι θα αποχωρήσει από
την αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ δεδομένου
ότι μετακινείται στην Κομισιόν. Ένα
τέτοιο ενδεχόμενο ανοίγει θέμα αντικατάστασης αντιπροέδρου και βάσει
καταστατικού θα εκλεγεί από το ανώτατο
συμβούλιο κατά τη διεξαγωγή παγκύπριου συνεδρίου. Ποιοι θα ενδιαφερθούν
για την αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ είναι
βεβαίως ένα ζήτημα ανοικτό. Έγκυρες
πηγές του κόμματος θεωρούν σχεδόν
βέβαιο ότι ο Χάρης Γεωργιάδης θα διεκδικήσει τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου, εάν και εφόσον θα είναι διαθέσιμη. Τη θέση δηλαδή που κατέχει ο
Λευτέρης Χριστοφόρου. Αν και ο κ. Χριστοφόρου έχει πολλές φορές απορρίψει
το ενδεχόμενο οικειοθελούς αποχώρησής του σημειώνοντας με νόημα πως
εδώ και ενάμιση χρόνο έχει εκλεγεί αναπληρωτής πρόεδρος από τη βάση του
κόμματος, δεν αποκλείεται να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα ενόψει των
αλλαγών που δρομολογούνται σε Προεδρικό και ΔΗΣΥ. Στα ανώτατα δώματα
συζητούν εδώ και καιρό πως την ώρα
που το κόμμα πάει προς αναδιάταξη,
όλα τα κομματικά στελέχη θα πρέπει
να συνδράμουν για αυτή την αναδιάταξη.
Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η
θέση του αναπληρωτή προέδρου, η
οποία αν είναι διαθέσιμη θεωρείται βέβαιο πως θα την διεκδικήσει ο νυν υπουργός Οικονομικών. Με αυτόν τον
τρόπο επανανοίγει το κεφάλαιο Πινδάρου για τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος σε
συνέντευξή του στην «Κ» έχει αφήσει
ανοικτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης
βουλευτικής έδρας το 2021. Όπως σημειώνεται άλλωστε από κύκλους του
περιβάλλοντός του, θέλει να μετρήσει
την δύναμη που έχει στη βάση, μετά
και την πολυετή παραμονή του στο υπουργείο Οικονομικών.

Ανησυχούσε για την άτυπη συνάντηση η Αθήνα

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης διευκρίνισε πως στο ενδεχόμενο πενταμερούς αυτό θα γινόταν σε επίπεδο τεχνοκρατών
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Συνάντηση με στόχο την ενημέρωση γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, είχε την Τρίτη ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με
τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα. Η συνάντηση έγινε λίγες ώρες μετά την περιδιάβαση
του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην περίκλειστη
πόλη της Αμμοχώστου, την επανάληψη
των θέσεων ότι ο Νίκος Αναστασιάδης
του μίλησε για λύση δύο κρατών, αλλά
και την θέση του ότι στην άτυπη πενταμερή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το
μοντέλο λύσης του Κυπριακού. Οι δηλώσεις Τσαβούσογλου όσο και οι τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι εξαγγελίες της Αμμοχώστου
συζητήθηκαν εντόνως με την Αθήνα
να εκφράζει την εκτίμηση ότι η Τουρκία
θα εντείνει την επιθετικότητά της.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Πρόδρομο Προδρόμου, τον υφυπουργό παρά τω Προέδρω
Βασίλη Πάλμα και τον διευθυντή του
Γραφείου του Πέτρο Δημητρίου, είχε
μία εκτενή συζήτηση με τον Έλληνα
Πρωθυπουργό και τους στενούς του συνεργάτες για τις τελευταίες εξελίξεις
στο Κυπριακό. Ο κ. Αναστασιάδης ενημέρωσε πρώτα για τη συνάντηση που
είχε με τον Τ/κ ηγέτη στις 9 Αυγούστου.
Επεσήμανε πως υπήρξε συναντίληψη
στους όρους αναφοράς (κοινό ανακοινωθέν Αναστασιάδη - Έρογλου 2014,
συγκλίσεις μέχρι και το Κραν Μοντανά
και Πλαίσιο Γκουτέρες). Ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας έκανε εκτενή αναφορά
για την παρουσία της ειδικής απεσταλμένης του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών
την περασμένη βδομάδα, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία προκάλεσε προβλήματα που οδήγησαν στη μη επίτευξη
κειμένου για τους όρους αναφοράς.
Όπως επισημάνθηκε, εναπόκειται στον
γ.γ. του ΟΗΕ να αποφασίσει κατά πόσο
θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ του ιδίου και των δύο ηγετών. Αν, όπως αναφέρθηκε από τον
Πρόεδρο, κρίνει πως υπάρχει λόγος να
συναντηθούν αυτό θα γίνει στις αρχές
Οκτωβρίου και όχι κατά την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη
Νέα Υόρκη. Σημειώνεται πως η Αθήνα
έχει εκφράσει ήδη την επιδίωξή της να

Ο πρόεδρος ενημέρωσε την Αθήνα πως εναπόκειται στον γ.γ. του ΟΗΕ να αποφασίσει κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ του ιδίου και των δύο ηγετών.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θα επιδιώξει στη συνάντηση
με τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν να συζητήσει
τις εξελίξεις στο Κυπριακό.
συζητήσει με την Άγκυρα και σε αυτό
το πλαίσιο ο Έλληνας Πρωθυπουργός
θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Φρένο στην πενταμερή;
Όπως έχει αναφέρει εκτενώς η «Κ»
κατά την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη
στην Κύπρο, εκφράστηκαν ανησυχίες
για το κατά πόσο Λευκωσία και Αθήνα

είναι έτοιμες για μία άτυπη πενταμερή
συνάντηση. Καθόλου τυχαίο το γεγονός
ότι κατά την άφιξη του κ. Μητσοτάκη
στο Προεδρικό στις αρχές του Αυγούστου, η ελληνική εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ»
κυκλοφορούσε με πρωτοσέλιδο «Όχι
Μητσοτάκη σε άτυπη πενταμερή για
το Κυπριακό». Η ανησυχία Μητσοτάκη
επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι
η Λευκωσία έσπευσε να διευκρινίσει
πως η άτυπη πενταμερής θα είναι σε
τεχνοκρατικό επίπεδο και όχι σε ανώτατο
και πολιτικό.
Η κίνηση του Νίκου Αναστασιάδη
να πει «ναι» σε μία άτυπη πενταμερή,
λέγεται πως προκάλεσε την έκπληξη
της νέας κυβέρνησης στην Ελλάδα καθώς προτεραιότητά της κυβέρνησης
Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι η οικονομία, αλλά και γιατί μία πενταμερής
με τα όσα τεκταίνονται από τουρκικής

πλευράς ανησυχούν έντονα την Αθήνα.
Διπλωματικοί κύκλοι από την Αθήνα
εξέφραζαν ανησυχία στο ενδεχόμενο
η κυβέρνηση Μητσοτάκη να παρευρεθεί αμέσως, μόλις ανέλαβε την εξουσία, σε μία πενταμερή. Και λέμε σε μία
πενταμερή δεδομένων και των δηλώσεων του κ. Τσαβούσογλου για αλλαγή
της συνταγής και για να μπουν στο τραπέζι και άλλες μορφές λύσης εκτός από
τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Ενδεικτικό ότι σε δηλώσεις του ο κ.
Τσαβούσογλου, ισχυριζόμενος ότι ο Νίκος Αναστασιάδης έθεσε άλλα μοντέλα
λύσης, έκανε λόγο για μια πενταμερή
διάσκεψη, με άτυπο χαρακτήρα, έτσι
ώστε οι πλευρές να ξεκαθαρίσουν το
τι θα συζητηθεί στη συνέχεια στο Κυπριακό. Είχε υπογραμμίσει πως πρώτα
θα ξεκαθαρίσει το μοντέλο που θα συζητηθεί, μετά θα ξεκαθαρίσουν οι όροι

αναφοράς και τέλος θα ξεκινήσουν οι
διαπραγματεύσεις.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
μέσω κοινού ανακοινωθέντος που εκδόθηκε, επανέλαβαν την βούλησή τους
για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων «που θα οδηγήσουν σε μια
βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού, χωρίς εγγυήσεις και ξένα στρατεύματα, στη βάση του διεθνούς δικαίου,
σύμφωνα με τα Ψηφίσματα και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, καθώς
και τις αρχές και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Εξέφρασαν και την
ετοιμότητά τους «να συνεργαστούν με
τα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που εκδηλώνει ο Γενικός
Γραμματέας των Η.Ε. για επανέναρξη
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για τη
συνολική επίλυση του Κυπριακού».

Αποτελεί τεράστιας σημασίας χαρτοφυλά-

κιο ανέφερε στην «Κ» η Κύπρια επίτροπος.

Αναλαμβάνει
το υγείας
η Κυριακίδου
«Η σκληρή δουλειά αρχίζει από σήμερα»,
ανέφερε στην «Κ» η ορισθείσα Επίτροπος
της Κύπρου Στέλλα Κυριακίδου, όταν ανακοινώθηκε η λίστα με τα χαρτοφυλάκια
και η ανάληψη του τομέα της Υγείας.
Σε ανάρτηση στον λογαριασμό της
στο twitter, η κ. Κυριακίδου αναφέρει
πως νιώθει τιμή και ενθουσιασμό για το
γεγονός ότι ορίστηκε Επίτροπος της ΕΕ
για την υγεία και εκφράζει επίσης ευχαριστίες στην κ. Φον Ντερ Λάιεν για αυτή
την ευκαιρία που της δίνεται. «Προσβλέπω
να εργαστώ μαζί με τους θεσμούς της ΕΕ
και να συναντηθώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το να εργαζόμαστε μαζί μπορεί
να κάνει τη διαφορά για την υγεία των
πολιτών της ΕΕ», σημείωσε.
Μιλώντας στην «Κ» επεσήμανε πως
αυτές οι δράσεις και πολιτικές εκφράζουν
την καθημερινότητα της ζωής των πολιτών. «Σημείωσε επιπλέον πως «η Επιτροπή Υγείας αποτελεί ένα τεράστιας
σημασίας χαρτοφυλάκιο, καθώς σε αυτό
εντάσσονται, μεταξύ άλλων, όλα τα θέματα δημόσιας υγείας, τα θέματα ασφάλειας τροφίμων, της φυτοϋγιεινής, των
ζώων και η ηλεκτρονική υγεία».
Μιλώντας για τις προκλήσεις που έχει
ενώπιόν της, η κα Κυριακίδου σημείωσε
πως στοίχημα είναι να έχουν οι Ευρωπαίοι
πολίτες πρόσβαση σε ποιοτικά και ακριβά
φάρμακα εκεί που χρειάζονται θεραπείες.
«Τα θέματα ασφάλειας των τροφίμων,
το τι καταναλώνουμε καθημερινά, είναι
πάρα πολύ σημαντικά και μας αγγίζουν
όλους». Τεράστιο επίσης κεφάλαιο, όπως
τονίζει η κα. Κυριακίδου, αποτελεί ο στόχος για πρόταση ευρωπαϊκής στρατηγικής
για τον καρκίνο. Η Κύπρια επίτροπος
είχε το απόγευμα της Τρίτης μια πρώτη
συνάντηση με τη Γενική Διεύθυνση για
την Υγεία της Κομισιόν.

ΣΧΟΛΙΟ

/ Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Μητσοτάκης
με Ερντογάν
Σε κάθε Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών είθισται να πραγματοποιείται συνάντηση των ηγετών Ελλάδας και Tουρκίας.
Ακόμη και στις περιπτώσεις που η εκπροσώπηση των δύο χωρών γίνεται σε επίπεδο
υπουργών Εξωτερικών, πραγματοποιούνται
ανάλογες επαφές, εναλλάξ στις μόνιμες
αντιπροσωπείες της κάθε χώρας στον
ΟΗΕ. Με τις συνεχιζόμενες ρητορικές
«προειδοποιήσεις-απειλές» εκ μέρους του
Ερντογάν, οι οποίες ενίοτε συμπληρώνονται και από χάρτες μεγαλοϊδεατισμού,
τις συνεχείς εκδόσεις ΝAVTEX από την
Τουρκία οι οποίες στην ουσία αποσκοπούν
στην κλιμάκωση της έντασης, τις προκλητικές ερευνητικές κινήσεις στην κυπριακή AOZ, και όλα αυτά την ώρα που
το θερμόμετρο στις σχέσεις της Τουρκίας
με την Ε.Ε. και με τις ΗΠΑ βρίσκεται στο
κόκκινο, η συνάντηση των δύο ηγετών
είναι σίγουρα χρήσιμη και, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να συμβάλει σε εκτόνωση. Αν το θέλει, φυσικά, ο Τούρκος
πρόεδρος, ο οποίος επιμένει να αποτιμά
μονοδιάστατα τους συσχετισμούς δυνάμεων και να αγνοεί τους κινδύνους που
ελλοχεύουν για τον ίδιο και τη χώρα του
από την αλαζονική συμπεριφορά του –
όχι μόνο έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου– η οποία πλήττει την οικονομία του
και απομονώνει τον ίδιο. Η συνάντηση
που αναμένεται στο τέλος του μήνα έχει
εκ των πραγμάτων μια ιδιαίτερη σημασία
καθώς θα είναι η πρώτη μεταξύ του νέου
Ελληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου
προέδρου. Υπό αυτή την έννοια θα έχει
και χαρακτήρα γνωριμίας, αν και η οικογένεια Μητσοτάκη είναι γνωστή στην Αγκυρα, όπου στην πορεία αρκετών δεκαετιών έχει οικοδομηθεί μια αίσθηση αξιοπιστίας και αναγνώρισης θετικών προθέσεων, χωρίς ωστόσο να έχουν υπάρξει
απτά αποτελέσματα. Αυτή, πάντως, εξηγεί
τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με
διαφορετικούς ηγέτες της γειτονικής
χώρας, τόσο με τους κοσμικούς του παρελθόντος όσο και με τον σημερινό. Στη
Νέα Υόρκη Μητσοτάκης και Ερντογάν θα
έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τις
αντιπροσωπείες τους, αλλά και κατ’ ιδίαν.
Να «ζυγίσουν», να εξηγήσουν, να πείσουν
και ενδεχομένως να θέσουν τις βάσεις για
ένα νέο modus vivendi. Το βέβαιο είναι
πως η επιλογή μιας αρμονικότερης συνύπαρξης προς όφελος και των δύο –την
οποία έχουν έμπρακτα υποστηρίξει όλοι
οι Ελληνες πρωθυπουργοί με τους οποίους
συνεργάστηκε τα τελευταία δεκαέξι χρόνια
ο Τούρκος ηγέτης– εναπόκειται στον ίδιο
τον Ερντογάν.
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Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΥΚΑΛΑ:
Ανεπαρκής
η Αρχή
Εξυγίανσης

Για τη Λαϊκή
δεν έγινε ούτε
στοιχειώδης
έρευνα

Κέρδισαν όλοι από τα περιουσιακά της Λαϊκής
Τράπεζας, εκτός από τους πολίτες που έχασαν
τα λεφτά τους, τονίζει ο Α. Παπακωνσταντίνου
Συνέντευξη στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μετά την επίμαχη Επιτροπή Θεσμών και
την ανακοίνωση πως τα εναπομείναντα
περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής αναμένεται να αποδώσουν 6 σεντ για κάθε
κουρεμένο ευρώ των καταθετών της, ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Καταθετών
Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ) Άδωνις Παπακωνσταντίνου απέστειλε επιστολή
στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ζητώντας όπως ο ετήσιος
τακτικός προϋπολογισμός για το 2020
περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 εκατ.
ευρώ για προικοδότηση του Ταμείου.
Σε συνέντευξή του στην «Κ» ο κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρει πως το ότι υπάρχει σήμερα χρηματοπιστωτικό σύστημα και κράτος, οφείλεται στην απόφαση της Πολιτείας να θυσιάσει την
Λαϊκή για να επιβιώσουν οι άλλες συστημικές κυπριακές τράπεζες. Παράλληλα,
τονίζει πως ύστερα από έξι και πλέον
χρόνια οι καταθέτες της Λαϊκής δεν έχουν
πάρει ούτε σεντ, ενώ το Ταμείο Αλληλεγγύης –αν και δεν δίνει οριστική λύση- είναι ένα καλό βήμα για αποκατάσταση της αδικίας που υπέστησαν.
Τέλος, στρέφει τα πυρά του κατά της
Αρχής Εξυγίανσης που κλήθηκε να διαχειριστεί περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στους πολίτες. Όπως λέει, «κατάφερε» να κερδίσουν σύμβουλοι, δικηγόροι, λογιστές και άλλοι, εκτός από τους
πολίτες των οποίων τα συμφέροντα υποτίθεται ότι έπρεπε να προστατεύσουν.
- Τι προτίθεστε να κάνετε με το ποσοστό που έχετε στην Τράπεζα Κύπρου; Σκοπεύετε να το κρατήσετε και
να το διαχειριστείτε;
- Πριν φτάσουμε στην απάντηση σε
αυτό το ερώτημα, θεωρώ ότι πρέπει να
προσδιορίσουμε το πλαίσιο νομοθεσίας
που αφορά την εξυγίανση και που ψηφίστηκε το 2013 σε μια νύκτα. Υπάρχουν
αμφιβολίες κατά πόσο το κατατεθέν από
το κράτος νομοσχέδιο διαβάστηκε ή κατανοήθηκε πριν ψηφιστεί από την Βουλή
σε νόμο. Ανεξάρτητα με το τι ισχύει, η
πραγματικότητα είναι ότι, με αυτό τον
νόμο, η Κεντρική Τράπεζα «χειροτονήθηκε» αυτοκράτειρα με όλες τις υπερεξουσίες και καθόλου λογοδοσία και σε
κανένα. Στο πιο πάνω ερώτημά σας μιλάτε
για ποσοστό που έχουμε (υποθέτω εννοείτε
σαν καταθέτες) στην Τράπεζα Κύπρου.
Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το ποσοστό το κατέχει η Λαϊκή Τράπεζα (όχι
οι καταθέτες) και το διαχειρίζεται η Αρχή
Εξυγίανσης και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει
μ’ αυτό, χωρίς την έγκριση ή την γνώμη
κανενός. Ο ΣΥΚΑΛΑ, που είναι το εκφραστικό όργανο των καταθετών της Λαϊκής,
ζήτησε στην τελευταία συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, κατά
την οποία συζητήθηκε για δωδέκατη
φορά το θέμα της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής, όπως
αυτό το ποσοστό διανεμηθεί στους δικαιούχους πιστωτές, αντί να πουληθεί.
Οι λόγοι είναι οι εξής: Πρώτον ότι η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής είναι αυτή
την στιγμή χαμηλή και δεύτερον, πώληση
σημαίνει πληρωμή και άλλων συμβούλων
και πληρωμή προμηθειών των μεσαζόντων
της πώλησης. Αν οι μετοχές διανεμηθούν
στους πιστωτές αποφεύγονται τα πιο
πάνω επιπρόσθετα έξοδα / πληρωμές και
ο κάθε πιστωτής μπορεί να αποφασίσει
από μόνος του αν θα πουλήσει η θα κρατήσει τις μετοχές. Εν πάση περιπτώσει,
θα έπρεπε προ πολλού -και το ζητήσαμε
επανειλημμένα- να συγκληθεί Γενική Συνέλευση Πιστωτών με προεδρεύουσα την

Αρχή Εξυγίανσης για να έχουν οι ιδιοκτήτες αυτών των περιουσιακών στοιχείων
κάποιο λόγο. Επανειλημμένα η Αρχή Εξυγίανσης όμως το απέρριψε.
- Τα 6 σεντς για κάθε 1 κουρεμένο
ευρώ από τους καταθέτες της Λαϊκής
είναι ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσό. Ωστόσο, δεν το περιμένατε;
- Όπως ενδεχομένως να έχετε πληροφορηθεί, σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, η Αρχή Εξυγίανσης ανακοίνωσε και επίσημα,
μετά από έξι και πλέον χρόνια, ότι το αποτέλεσμα της αδικαιολόγητα πολύχρονης
διαχείρισης των εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής αναμένεται να αποδώσει 5-6 σεντς για κάθε
ευρώ που «κουρεύτηκε» από τους καταθέτες της Λαϊκής. Ο ΣΥΚΑΛΑ προειδοποιούσε εδώ και πέντε χρόνια για αυτή
την αναμενόμενη εξέλιξη, βασιζόμενος
στην ανεπάρκεια της Αρχής Εξυγίανσης
να χειριστεί σωστά αυτό το θέμα. Άλλοι
μειδιούσαν ειρωνικά, άλλοι μας χλεύαζαν.
Συνεχείς προσπάθειές μας να μας επιτραπεί να εμπλακούμε στην διαχείριση,
έπεσαν επανειλημμένα στο κενό. Δύο
διαχειριστές παραιτήθηκαν διαφωνώντας
με την Αρχή Εξυγίανσης. Ανώτατος κρατικός αξιωματούχος το 2013 εκτιμούσε
<
<
<
<
<
<

«Μια συνέπεια της διατήρησης της Λαϊκής «στον αναπνευστήρα», ήταν και η εξασφάλιση 9 δισεκατομμυρίων
ELA, που βεβαίως το βρήκαμε μπροστά μας το 2013».
δημόσια, χωρίς δέσμευση, ότι αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία θα απέδιδαν περίπου 40% στους καταθέτες. Δυστυχώς
αποδειχτήκαμε σωστοί. Σίγουρα αυτό το
αποτέλεσμα δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία.
Τα άλλα κατορθώματα της Αρχής σε ό,τι
αφορά την διαχείριση των περιουσιακών
στοιχείων τα απαριθμώ ως εξής: Πρώτον.
«έχασαν» την θυγατρική της Λαϊκής στην
Ρωσία με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας
και παραχώρηση παράτυπων δανείων.
Δεύτερον, με την καθυστέρηση πώλησης των άλλων θυγατρικών οι αξία
τους συνεχώς μειωνόταν αφού η μητρική
εταιρεία ήταν ουσιαστικά υπό πτώχευση.
Τρίτον, ακόμα και κερδοφόρες θυγατρικές
όπως η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος,
έγιναν ζημιογόνες και στο τέλος η εν
λόγω τράπεζα πουλήθηκε στο 65% της
αξίας που είχε μέχρι το 2014 – 2015, μάλιστα σε μια διαδικασία όπου ο προσφοροδότης ήταν εις και μόνος. Τέταρτον,
έξι χρονοδιαγράμματα που κατέθεσε
(προφορικά) η Αρχή Εξυγίανσης στην επιτροπή Θεσμών για αποπεράτωση της
διαδικασίας «εξυγίανσης», παραβιάστηκαν. Τώρα είμαστε στο έβδομο.

Να εμπλακούν οι πιστωτές

- Πώς θα έπρεπε να κατά τη γνώμη
σας να χειριστεί το θέμα η Αρχή Εξυγίανσης ώστε να υπήρχε μεγιστοποίηση των ποσών από τα εναπομείναντα
περιουσιακά στοιχεία;
- Αίτημά μας από την αρχή ήταν να
εμπλακούν οι πιστωτές της Λαϊκής, στην
διαχείριση των εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής. Ο αγώνας
μας στο θέμα αυτό ήταν πολύ έντονος.
Με ενέργειες δικές της και δικές μας η

Οι αγωγές των καταθετών για αποζημίωση στα επαρχιακά δικαστήρια εξακολουθούν να είναι εκεί, ενώ μετά από έξι και πλέον χρόνια

καμμιά δεν έχει εκδικαστεί, σημειώνει ο Πρόεδρος του ΣΥΚΑΛΑ.

Να συνεχιστεί η προικοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης
- Έως τώρα με πόσα χρήματα και ακίνητα έχει προικοδοτηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης;

- Το Ταμείο Αλληλεγγύης (ΤΑ) διαθέτει
50 εκατομμύρια σε μετρητά και περίπου
125 εκατομμύρια σε ακίνητη ιδιοκτησία.Το Συμβούλιο του ΤΑ διορίστηκε
πριν από τρεις περίπου μήνες και μέχρι
στιγμής έγιναν δυο συνεδρίες. Ομολογουμένως μεσολάβησαν οι θερινές διακοπές, αλλά ευελπιστούμε και αναμέ-

Επιτροπή Θεσμών της Βουλής συνεδρίασε
επανειλημμένα (12 φορές), όμως το θέμα
έμενε πάντα στις υποσχέσεις της Αρχής
Εξυγίανσης που ουσιαστικά παραπλανούσε την Κοινοβουλευτική επιτροπή.
Φτάσαμε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο,
αιτούμενοι το αυτονόητο. Να συγκαλέσει
η Κεντρική Τράπεζα Γενική Συνέλευση
πιστωτών της Λαϊκής, που είναι κατά κύριο λόγο οι καταθέτες. Οι καταθέτες με
αυτό τον τρόπο θα αποκτούσαν κάποιο
λόγο και εμπλοκή στην διαχείριση των
περιουσιακών στοιχείων. Εμάς πονούσε
η διαχείριση και κανέναν άλλο. Ας μη ξεχνούμε ότι κατά κανόνα οι «κουρεμένοι»
καταθέτες ήταν άτομα ή / και εταιρείες
που ήξεραν να διατηρούν νοικοκυρεμένα
οικονομικά. Εξ ου και η ρευστότητα που
διέθεταν, η οποία κουρεύτηκε. Δυστυχώς
το αίτημά μας για εμπλοκή στην διαχείριση απορρίφθηκε από το δικαστήριο με
ενστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας / Κυβέρνησης / Εισαγγελίας, επικαλούμενοι
την νομοθεσία περί εξυγίανσης που ψη-

νουμε ότι οι συνεδρίες θα γίνουν συχνές και αποτελεσματικές. Ακόμα πιο
σημαντικό είναι η συνεχής προικοδότηση του ΤΑ από το κράτος, αφού η οικονομία πάει τόσο καλά, σύμφωνα με αυτούς που την χειρίζονται.

- Με πόσα ακόμα προτείνετε να προικοδοτηθεί και πώς θα αντιδράσετε εάν το
Υπουργείο δεν συμφωνήσει ή δεν έχει
την οικονομική δυνατότητα το κράτος;

- Σε πρόσφατη επιστολή μας προς τον

φίστηκε από την Βουλή μια νύκτα του
Μάρτη του 2013 (χωρίς να διαβαστεί καν
από αυτούς που την ψήφισαν). Η νομοθεσία έδωσε υπερεξουσίες στην Κεντρική
Τράπεζα η οποία κατάφερε να εκμηδενίσει
την αξία των περιουσιακών στοιχείων,
πληρώνοντας μάλιστα και πολλά εκατομμύρια σε δικηγόρους, λογιστές, συμβούλους κ.λπ. Ακόμα χειρότερα, σύμφωνα
με την πιο πάνω νομοθεσία, η Κεντρική
Τράπεζα / Αρχή Εξυγίανσης δεν υποχρεούται να δώσει εξηγήσεις για τα θλιβερά
πεπραγμένα της σε κανένα. Ούτε και έχουμε δικαίωμα να κινηθούμε νομικά εναντίον τους αφού πριν μερικά χρόνια
κατάφεραν να ψηφιστεί νομοθεσία σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις τους
δεν τους βαρύνουν προσωπικά. Τολμήσαμε να συζητήσουμε με την Αρχή Εξυγίανσης τρόπους μεγιστοποίησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων για να
πάρουμε την απάντηση αυτολεξεί ότι «η
δουλειά μας δεν είναι να μεγιστοποιήσουμε αξίες, αλλά να πουλήσουμε». Τους

Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών ζητήσαμε ουσιαστικό κονδύλι (όχι λιγότερο από 100 εκατομμύρια) στον τακτικό προϋπολογισμό του
2020 και επιπρόσθετη κινητή / ακίνητη ιδιοκτησία. Αυτή η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα. Το
κράτος / η πολιτεία πάντα βρίσκουν τους
τρόπους να ικανοποιούν λογικά αιτήματα,
φτάνει να θέλουν. Όπου υπάρχει η βούληση υπάρχουν και οι τρόποι.
πήρε έξι και πλέον χρόνια να πουλήσουν,
με τα γνωστά θλιβερά αποτελέσματα.
- Με την εκτίμησή σας το 2013 τα περιουσιακά στοιχεία ήταν της τάξεως
των 900 εκατ. ευρώ, ενώ η Κεντρική
το εκτίμησε στα 600 εκατ. Θεωρείτε
πως θα έπρεπε να γίνει κάποιου είδους
επανεκτίμηση;
- Έχει καμιά σημασία μια ενδεχόμενη
επανεκτίμηση; Παρεμπιπτόντως η ΑΕ
τα εκτίμησε στα 660 εκατομμύρια. Αλλά
έχει σημασία αν έχασαν 80% η 70% της
αξίας που παρέλαβαν; Δηλαδή, θα υπήρχε
αισθητή διαφορά για τους πιστωτές αν
περίσσευαν 5-6 σεντς για κάθε ευρώ που
κλάπηκε ή αν περίσσευαν 7-8 σεντς; Το
μόνο που έχει σημασία είναι ότι μια αρχή,
η Αρχή Εξυγίανσης, που κλήθηκε να διαχειριστεί περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στους πολίτες «κατάφερε» να
κερδίσουν όλοι (σύμβουλοι, δικηγόροι,
λογιστές κ.λπ.) εκτός από τους πολίτες
των οποίων τα συμφέροντα υποτίθεται
ότι έπρεπε να προστατεύσουν.

- Εκτιμάτε πως το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι η λύση στο πρόβλημά
σας; Τι άλλο θα προτείνατε;
- Το ΤΑ δεν είναι πανάκεια και δεν
αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην ολότητά του. Είναι όμως μια αρχή, αφού μέχρι και το 2017 η αντιμετώπιση
από την πολιτεία ήταν ότι χρησιμοποιήσαμε, δήθεν, την λανθασμένη
τράπεζα που χρεωκόπησε και δεν
φταίει κανείς εκτός από εμάς. Τεχνηέντως, κάποιοι ξεχνούσαν ότι η Λαϊκή
ήταν κρατική και από το 2012 την
διαχειριζόταν το κράτος μετά που
την ανακεφαλαιοποίησε. Και μετά
την κατασπάραξε. Μια συνέπεια της
διατήρησης της Λαϊκής «στον αναπνευστήρα», ήταν και η εξασφάλιση
9 δισεκατομμυρίων ELA, που βεβαίως
το βρήκαμε μπροστά μας το 2013.
Για να υπάρχει σήμερα χρηματοπιστωτικό σύστημα και κράτος, οφείλεται στην απόφαση της Πολιτείας
να θυσιάσει την Λαϊκή για να επιβιώσουν οι άλλες συστημικές κυπριακές τράπεζες και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, που χωρίς αυτό, θα
κατέρρεε και το κράτος το ίδιο. Αυτές
δεν είναι μόνο δικές μας εκτιμήσεις
μόνο, αλλά και πλείστων θεσμών της
πολιτείας και άλλων ειδημόνων. Εκ
των πραγμάτων, το ΤΑ είναι το μόνο
υφιστάμενο όχημα που υπάρχει για
δικαίωση αυτών που υπέστησαν την
πολιτειακή ληστεία το 2013.
Σε ό,τι αφορά εναλλακτικές, από
το 2013 παραδώσαμε στο κράτος
(ΠτΔ και Υπ.ΟΙΚ) οικονομική πρόταση
που συντάξαμε μετά που συμβουλευτήκαμε και μεγάλα διεθνή λογιστικά γραφεία. Την ίδια πρόταση μοιραστήκαμε και με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Κάποια από τα κόμματα προθυμοποιήθηκαν και την εμπλούτισαν. Δυστυχώς, όμως, το κράτος την αγνόησε. Φαίνεται ότι μόνο
σε προεκλογικές περιόδους δυναμώνει η φωνή των πολιτών. Βέβαια οι
αγωγές μας για αποζημίωση στα επαρχιακά δικαστήρια συνεχίζουν να
είναι εκεί. Δυστυχώς μετά από έξι
και πλέον χρόνια καμμιά δεν εκδικάστηκε ακόμα. Υποβάλαμε αίτημα
για συνένωση των αγωγών αφού είναι
όλες οι ίδιες σε ότι αφορά τους καταθέτες της Λαϊκής. Δυστυχώς παρόλο
που η Κρατική νομική υπηρεσία συμφώνησε, η Κεντρική Τράπεζα και
Λαϊκή έφεραν ενστάσεις. Πως αλλιώς
θα συνεχίσουν να πληρώνουν δικηγόρους (από τα δικά μας χρήματα)
για να αντιδικήσουν μαζί μας. Εκκρεμεί επίσης και ομαδική αγωγή
μας στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε αυτή εκδικάστηκε.
- Ποια είναι η γενική αποτίμησή
σας με τα συμβάντα στην Κύπρο;
- Σε αυτή τη χώρα, έχουμε καταλύσει τα πάντα. Κλέψαμε τους πολίτες,
γίναμε μιζαδόροι, εκμεταλλευτές, κάποιοι δωροδοκούν κάποιους άλλους,
κάποιοι εκβιάζουν κάποιους άλλους
και όλοι αναμένουν χάρες και ρουσφέτι. Οι ένοχοι, σε πολλές περιπτώσεις, δραπετεύουν από την δικαιοσύνη. Φυλακίζουμε τους κλέφτες χαλουμιών και αφήνουμε στο απυρόβλητο τους κλέφτες δισεκατομμυρίων.
Σε σοβαρότατες περιπτώσεις η πολιτεία ούτε καν ασχολήθηκε για να διαπιστώσει ποιοι είναι οι ένοχοι και να
προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
Παράδειγμα η μακαρίτισσα Λαϊκή
Τράπεζα. Κατασπαράχθηκαν πολίτες
και δεν βρήκαμε ένα ένοχο να τιμωρήσουμε. Ούτε στοιχειώδης έρευνα
δεν έγινε. Οι πολύ λίγες περιπτώσεις
που έφτασαν στο δικαστήριο δεν έχουν καμιά σχέση με την κατάρρευση
του χρηματοπιστωτικού συστήματος
το 2013. Έχουν σχέση μόνο με δωροδοκίες ή / και παραπλάνηση της επενδυτικής κοινότητας. Έξι χρόνια
μετά, πολλοί συμφωνούν στην διαπίστωση ότι δεν χρειαζόταν να γίνει
κούρεμα καταθέσεων. Έξι χρόνια μετά, ακόμα ψάχνουμε τρόπους, όχι να
αποκαταστήσουμε αυτούς που κλέψαμε, αλλά να τους ρίξουμε κοκαλάκια
για να σιωπούν.

ΔΙΕΘΝΗ
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Το τελευταίο πακέτο στήριξης του Μάριο Ντράγκι
Βέβαιη η μείωση των επιτοκίων, ενώ στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα εκφράζονται ισχυρές ενστάσεις για νέες αγορές ομολόγων
Πολλά ερωτήματα ανακύπτουν για την
τύχη του τελευταίου πακέτου στήριξης
επί θητείας Μάριο Ντράγκι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για τον εάν
είναι σήμερα αναγκαία η χρήση εργαλείων,
όπως η αγορά ομολόγων. Περισσότεροι
από 8 στους 10 οικονομολόγους, οι οποίοι
συμμετείχαν σε έρευνα σχετική, προβλέπουν το εξής: οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα ανακοινώσουν περισσότερα μέτρα ποσοτικής
χαλάρωσης για τόνωση της ευρωπαϊκής
οικονομίας στη συνεδρίαση της 12ης Σεπτεμβρίου. Εκτιμούν πως το επιτόκιο καταθέσεων της τράπεζας θα μειωθεί κατά
10 μονάδες βάσης σε επίπεδα-ρεκόρ του
-0,5%, ενώ και τον Δεκέμβριο εικάζουν
πως θα έλθει δεύτερη κίνηση ανάλογης
κλίμακας.
Αξίζει να σημειωθεί πως στα τέλη Οκτωβρίου θα ολοκληρώσει τη θητεία του
στην ΕΚΤ ο Μάριο Ντράγκι και θα παραδώσει τα ηνία στην απερχόμενη γενική
διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ. Τον Ιούλιο
και προτού διακόψει τις εργασίες της η
ΕΚΤ για το καλοκαίρι, ο κ. Ντράγκι είχε

Η προτεραιότητα
Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνει

ο Αλαστερ Γουίντερ, οικονομικός
σύμβουλος της Global Alliance
Partners, «ύψιστη προτεραιότητα
για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή τη στιγμή είναι να παροτρύνει τις επιμέρους εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της
Ευρωζώνης να λάβουν δημοσιονομικά μέτρα. Η Κριστίν Λαγκάρντ θα
προσγειωθεί στην ΕΚΤ και μέλημά
της θα είναι να διαμορφώσει κλίμα
συναίνεσης, ώστε να εφαρμοστεί
ένα κράμα χαλαρής νομισματικής
και δημοσιονομικής πολιτικής».
Αυτό που θα πρέπει ακόμα να τονιστεί στο σημείο αυτό είναι πως η οποία διεύρυνση των μη συμβατικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας –είτε αυτά αφορούν τη χρήση των επιτοκίων ως
εργαλείων είτε της αγοράς ομολόγων– θα συνιστά σημαντική μεταστροφή από την τοποθέτησή της το
2018. Τότε, τα υψηλόβαθμα στελέχη της προετοιμάζονταν για την ολοκλήρωση του προγράμματος τόνωσης της οικονομίας της Ευρωζώνης. Βέβαια, από τότε μέχρι σήμερα οι εμπορικές διενέξεις σε
διεθνές επίπεδο οξύνονται, οι ανησυχίες επιτείνονται και λόγω της αβέβαιης εξέλιξης στην έξοδο της
Βρετανίας από την Ε.Ε.

<
<
<
<
<
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Δεδομένων των συνθηκών
της οικονομίας της Ευρωζώνης, θα πρέπει να αναλάβουν
δράση και οι κυβερνήσεις.

Κριστίν Λαγκάρντ.

επισημάνει προβληματισμένος πως οι
προοπτικές της οικονομίας της Ευρωζώνης
χειροτερεύουν ολοένα και περισσότερο.
Αφ’ ης στιγμής εκείνος και οι συνεργάτες
του δεσμεύθηκαν να μελετήσουν μια σειρά
πολιτικών επιλογών για να αντεπεξέλθουν
στη δεδομένη κατάσταση, οι επιμέρους
οικονομικοί δείκτες δεν δείχνουν ότι στο
ορατό μέλλον θα υπάρξει βελτίωση.
Προβαίνοντας σε νέα χαλάρωση, η τράπεζα θα προστεθεί με τη σειρά της στη
χορεία των λοιπών κεντρικών τραπεζών
που πράττουν ανάλογα, διότι η παγκόσμια
οικονομία αποθερμαίνεται. Βασικοί λόγοι
για την εξέλιξη αυτή είναι η ενίσχυση του

προστατευτισμού και οι εντάσεις για γεωπολιτικούς λόγους.
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
ενδεχομένως να ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μία εβδομάδα
αργότερα, με τη δεύτερη για φέτος περικοπή στο κόστος δανεισμού σε δολάρια.
Πιθανώς αντίστοιχα να κινηθεί και η Τράπεζα της Ελβετίας, στοχεύοντας να μειώσει
το βασικό της επιτόκιο σε χαμηλότερα
από μηδενικά επίπεδα, εάν δράσει και η
ΕΚΤ. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως o
πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της
Γερμανίας (Bundesbank), Γενς Βάιντμαν,
ο διοικητής της Τράπεζας της Ολλανδίας,

Ο Μάριο Ντράγκι στα τέλη Οκτωβρίου θα ολοκληρώσει τη θητεία του στην ΕΚΤ και θα παραδώσει τα ηνία στην απερχόμενη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
Κλάας Κνοτ και ο ομόλογός του της Εσθονίας, Μάντις Μίλερ, συγκαταλέγονται μεταξύ όσων εκφράζουν επιφυλάξεις για
την ανάγκη ενός προγράμματος αγοράς
τίτλων. Θεωρούν πως μια τέτοια πρωτοβουλία είναι δυσανάλογη προς τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες. Μιλώντας
στην τηλεόραση του Bloomberg προσφάτως ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, Βιτόρ Κονστάνσιο,
διευκρίνισε ότι είναι πιθανόν αγορές και
επενδυτές να έχουν υπερβολικά μεγάλες
προσδοκίες δράσης από την τράπεζα –
και αυτό το τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι
«αυτήν τη στιγμή στην Ευρωζώνη δεν

βρισκόμαστε σε ύφεση, οπότε δεν χρειαζόμαστε ένα μεγάλο πακέτο τώρα». Κατόπιν αυτών ορισμένοι οικονομολόγοι, όπως εκείνοι της αμερικανικής επενδυτικής
τράπεζας Morgan Stanley, έχουν υποβαθμίσει τις προβλέψεις τους για το τι περιμένουν από τον Μάριο Ντράγκι. Κατά μέσον όρο εκτιμούν ότι θα επαναληφθεί το
πρόγραμμα αγορών τίτλων και αυτό θα
ανέρχεται σε 30 δισ. ευρώ μηνιαίως και
θα έχει διάρκεια ενός έτους. Σύμφωνα,
τώρα, με την υπηρεσία Bloomberg Economics, τέτοιου μεγέθους πρωτοβουλία
προϋποθέτει κάποιες τροποποιήσεις στις
υπάρχουσες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής

Ξεθωριάζει η λάμψη των startups
της οικονομίας του διαμοιρασμού
Ζημίες 5,2 δισ. δολαρίων και 650 εκατ. για Uber και Lyft το β΄ τρίμηνο του 2019
H λάμψη των νεοφυών εταιρειών
διαμοιρασμού αρχίζει να φθίνει
στα μάτια των επενδυτών, καθώς
όσες έχουν μπει στο χρηματιστήριο
όχι μόνον δεν έχουν καταφέρει να
χαράξουν πορεία σταθερής κερδοφορίας, αλλά συνεχίζουν να είναι
ζημιογόνες. Τα απογοητευτικά αποτελέσματα των εισηγμένων Uber
και Lyft έχουν καλλιεργήσει κλίμα
δυσπιστίας για παρεμφερείς νεοφυής εταιρείες που αποβλέπουν
στην άντληση δεκάδων δισεκατομμυρίων από τη δημόσια εγγραφή
τους.
Αυτός είναι ο λόγος που η μητρική της εταιρείας βραχυχρόνιας
ενοικίασης επαγγελματικών χώρων
WeWork, We Company, αναθεωρεί
τα σχέδιά της για την εισαγωγή της
<
<
<
<
<
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Το φαινόμενο των νεοφυών εταιρειών διαμοιρασμού αψηφά ένα βασικό κανόνα της επιχειρηματικότητας: την εξασφάλιση κερδών.
στο χρηματιστήριο, με ανοικτό το
ενδεχόμενο ακόμα και να ακυρωθεί.
Πηγές της αμερικανικής εφημερίδας New York Times αποκάλυψαν
πως η We Company εξετάζει τη μείωση της τιμής κατά περίπου 50%
από την αρχική αποτίμηση που έγινε νωρίτερα φέτος. Μάλιστα,
βάσει του δημοσιεύματος της αμερικανικής εφημερίδας, η εταιρεία
ζήτησε νέα κεφάλαια από τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της, τον
ιαπωνικό τεχνολογικό κολοσσό Soft
Bank. Την ώρα, δηλαδή, που η We
Company μειώνει την αποτίμησή
της στα 20-30 δισ. δολάρια από τα
47 δισ. δολάρια, ο διευθύνων σύμβουλός της Ανταμ Νιούμαν επισκέφθηκε το Τόκιο για να συζητήσει
μια νέα επένδυση πέραν των 10,5
δισ. δολαρίων που ο ιαπωνικός κολοσσός έχει ήδη διοχετεύσει στην

Προς απογοήτευση των επενδυτών, ούτε η Lyft ούτε η Uber προβλέπεται να

είναι κερδοφόρες το 2020 και το 2021, σύμφωνα με προβλέψεις του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου CNN.

εταιρεία. Θεωρητικά, η WeWork
είναι ο μεγαλύτερος μισθωτής επαγγελματικών χώρων στο Μανχάταν. Αλλά η εικόνα της ταχέως
αναπτυσσόμενης νεοφυούς εταιρείας άλλαξε όταν δημοσιεύτηκαν
οι οικονομικές καταστάσεις της ενόψει της δημόσιας εγγραφής της
και έδειξαν πως δεν έχει κανένα
σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση
με τους ανταγωνιστές της. «Δεν εκπλήσσει κανέναν στην αγορά ακινήτων αυτή η δραματική αναθεώ-

ρηση των προσδοκιών για τη δημόσια εγγραφή της We Company»,
σχολιάζει στους New York Times
ο Τζον Αρένας, διευθύνων σύμβουλος της Serendipity Labs, που είναι
ανταγωνίστρια της We Work.
Το φαινόμενο των νεοφυών εταιρειών διαμοιρασμού αψηφά έναν
βασικό κανόνα της επιχειρηματικότητας: την εξασφάλιση κερδών.
Aν και η μητρική της WeWork, We
Company, έχει τετραπλασιάσει τα
έσοδά της από το 2016 έως το 2018,

οι ζημίες της διαμορφώθηκαν στα
700 εκατ. δολ. το α΄ εξάμηνο του
2019, 1,6 δισ. δολάρια το 2018, 900
εκατ. το 2017 και πάνω από 400 εκατ. δολάρια το 2016. Πριν από τη
δημοσιοποίηση αυτών των οικονομικών στοιχείων, η We Company
θεωρούνταν νέο κεφάλαιο επιτυχίας
της Σίλικον Βάλεϊ διότι μέσα σε εννέα χρόνια εξελίχθηκε σε μεσιτικό
όμιλο που διαχειρίζεται γραφεία
σε 111 πόλεις και έχει 527.000 μέλη
που πληρώνουν προμήθειες για να
μοιράζονται επαγγελματικούς χώρους.
Ανάλογη είναι και κατάσταση
της Lyft και της Uber, των δύο πλατφορμών σύνδεσης οδηγών με πελάτες, οι μετοχές των οποίων είναι
χαμηλότερες κατά 30% από τη δημόσια εγγραφή τους, που πραγματοποιήθηκε φέτος στη Νέα Υόρκη.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Lyft,
Μπράιαν Ρόμπερτς, ήταν περιχαρής
όταν ανακοίνωσε έσοδα 876 εκατ.
δολαρίων για το β΄ τρίμηνο, με άνοδο 72% από πέρυσι. Εξέφρασε,
μάλιστα, την εκτίμηση πως οι φετινές ζημίες θα είναι λιγότερες σε
σχέση με τα 911 εκατ. δολάρια που
είχε χάσει το 2018 και τα 688 εκατ.
δολάρια το 2017. Παρά, όμως, την
αύξηση εσόδων της Lyft το β΄ τρίμηνο, οι ζημίες της διαμορφώθηκαν
στα 650 εκατ. δολάρια. Οι ζημίες
της μεγαλύτερης ανταγωνίστριας
Uber εκτοξεύθηκαν στα 5,2 δισ.
δολάρια την ίδια περίοδο.
Προς απογοήτευση των επενδυτών, ούτε η Lyft ούτε η Uber δεν
προβλέπεται να είναι κερδοφόρες
το 2020 και το 2021, σύμφωνα με
προβλέψεις του αμερικανικού ειδησεογραφικού δίκτυου CNN. Εύλογο είναι λοιπόν να προτείνουν
αναλυτές της αγοράς στην WeCompany να αναθεωρήσει προς τα κάτω
την αποτίμησή της. Μια τέτοια κίνηση θα ενίσχυε, τουλάχιστον, τις
πιθανότητες για παρουσιάσουν οι
μετοχές της καλύτερες αποδόσεις
σε αντίθεση με τις Uber και Lyft.

ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες θέτουν ανώτατο όριο στο πόσα ομόλογα από κάθε
κράτος-μέλος μπορεί εκείνη να αγοράσει.
Οι οικονομολόγοι αλλά και οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ισχυρίζονται ότι ακόμα και ένα εμπεριστατωμένο πακέτο μέτρων στήριξης
δεν θα συνδράμει παρά ελάχιστα την οικονομία της Ευρωζώνης, εάν ξεσπάσει
σοβαρή οικονομική κρίση και δεν βοηθήσουν και άλλοι παράγοντες. Η Κριστίν
Λαγκάρντ, η οποία θα αναλάβει την 1η
Νοεμβρίου την προεδρία της τράπεζας,
είχε δηλώσει σε ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο, στις αρχές της εβδομάδας που

πέρασε, ότι όσες χώρες έχουν τα περιθώρια
να προχωρήσουν σε αύξηση δημοσίων
δαπανών, καλό θα ήταν να το πράξουν.
Επιπλέον, τόνισε ότι θα πρέπει να είναι
σε θέση η Ευρωζώνη να αναπτύξει σε περίοδο ύφεσης δημοσιονομική πολιτική
με αύξηση δαπανών και μείωση, όταν η
οικονομία θα έχει πλέον ορθοποδήσει. Αναφέρθηκε, τέλος, στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο δημοσιονομικό πλαίσιο
λειτουργίας της Ε.Ε. και έκανε λόγο για
την ανάγκη ενός ενιαίου υπουργείου Οικονομικών για κάποιες τουλάχιστον από
τις βασικές λειτουργίες του.
BLOOMBERG

Το εργοστάσιο όπου θα κριθεί
ένα στοίχημα 30 δισ. για τη VW
Στο εργοστάσιο της Volkswagen
στο Τσβίκαου της Γερμανίας θα
κριθεί το στοίχημα ύψους 30
δισ. ευρώ που έχει βάλει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία
του κόσμου: να παράξει τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
στον κόσμο. Από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου του
Τσβίκαου θα βγει τον Νοέμβριο
το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο
της VW, το ID.3. Το 2021 το εργοστάσιο δεν θα παράγει πλέον
αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά θα γίνει
το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή 330.000 αυτοκίνητα.
Το εργοστάσιο όπου δουλεύουν 8 χιλιάδες εργάτες θα πρέπει
να μετασχηματιστεί εκ βάθρων,
ώστε να είναι σε θέση να παράξει
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η μεταμόρφωση αυτή δεν θα είναι
καθόλου εύκολη, καθώς η παραγωγή δεν πρόκειται να διακοπεί. Διαφόρων ειδών ατσάλινα
δομικά στοιχεία συνολικού βάρους 9.000 τόνων θα απομακρυνθούν από το εργοστάσιο, ενώ
θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται μόλις το ένα τρίτο των
μηχανημάτων που υπάρχουν
σήμερα. Μπορεί εξωτερικά τα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μην
έχουν ιδιαίτερες διαφορές από
αυτά με συμβατικό κινητήρα,
αλλά διαφέρουν θεμελιωδώς σε
όλα τα άλλα, από την αρχιτεκτονική του σασί μέχρι τον τρόπο
συναρμολόγησης και τα υλικά
που διαθέτουν. Η Volkswagen
διοργανώνει ήδη εντατικά σεμινάρια μετεκπαίδευσης για όλο
το προσωπικό του εργοστασίου,
από τους εργάτες της γραμμής
συναρμολόγησης μέχρι τους μηχανικούς και τους μάνατζερ.
«Κανείς δεν έχει κάνει κάτι παρόμοιο», λέει στο Bloomberg ο
Ντικ Κόερς, διευθυντής προσωπικού της VW στην περιοχή, ο
οποίος επιβλέπει τη μεταμόρφωση του εργοστασίου του Τσβίκαου. Η εταιρεία θα κατασκευάσει σε αυτό τρία ηλεκτρικά VW,
δύο ηλεκτρικά Audi και ένα ηλεκτρικό Seat, με την επένδυση
να ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ.

Εως το τέλος του 2022 η εταιρεία θα έχει μετατρέψει ή κατασκευάσει
ακόμη επτά εργοστάσια.
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Το 2021 στη μονάδα
του Τσβίκαου θα
παράγονται 330.000
ηλεκτρικά Ι.Χ.
Η επιλογή του εργοστασίου στο
Τσβίκαου έγινε διότι η VW ήθελε
να αρχίσει τη μετάβαση στην εποχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από ένα εργοστάσιο στη
Γερμανία, καθώς είναι πιο εύκολη
η μεταμόρφωση ενός σύγχρονου
εργοστασίου. Εως το τέλος του
2022 η εταιρεία θα έχει μετατρέψει ή κατασκευάσει επτά ακόμη εργοστάσια όπου θα κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία,
περιλαμβανομένων δύο στην Κίνα, με συνολική παραγωγή 600
χιλιάδων αυτοκινήτων ετησίως.
Η πόλη του Τσβίκαου έχει μεγάλη ιστορία στην αυτοκίνηση.
Εκεί είχε ιδρυθεί πριν από περισσότερα από 100 χρόνια η Audi.
H VW άνοιξε το εργοστάσιό της
στα τέλη του 1990, λίγους μήνες
μετά την επανένωση της Γερμανίας, παράγοντας Polo. «Λίγο πολύ όλα αλλάζουν», λέει ο Μάρτιν

Λέμαν, ο οποίος εργάζεται στο
τμήμα προγραμματισμού του εργοστασίου. «Οι δουλειές μας, ο
τρόπος που κάνουμε τα πράγματα, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, σχεδόν όλα». Ο Χάικο
Ρόες επιβλέπει την κατασκευή
αμαξωμάτων στο εργοστάσιο
του Τσβίκαου. Κάθε μέρα συζητάει με μηχανικούς, εργάτες και
προμηθευτές ζητήματα που ποικίλλουν, από προηγμένες τεχνικές συγκόλλησης μετάλλων μέχρι
νέους και πιο περίπλοκους τρόπους τοποθέτησης μπαταριών
στο αυτοκίνητο. Μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι της VW είναι το μεγαλύτερο βάρος που θα έχουν
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κυρίως
εξαιτίας της μεγαλύτερης μπαταρίας που θα διαθέτουν. Ολόκληρη η γραμμή συναρμολόγησης θα πρέπει να αλλαχθεί, διότι
δεν μπορεί να σηκώσει τους 2,25
τόνους που θα ζυγίζει το SUV αδελφάκι του ID.3. «Επί χρόνια
παλεύαμε να μειώσουμε το βάρος
του αυτοκινήτου κατά μερικά
γραμμάρια και τώρα αυτό», μονολογεί ο Χόλγκερ Χόλμαν, ο οποίος επιβλέπει τη γραμμή συναρμολόγησης. Ολα αλλάζουν.
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Οι πλούσιοι
Βρετανοί
«τρέμουν»
τους Εργατικούς

Κρατικοποίηση δικτύων
Mία ακόμη πιθανή πολιτική επιλογή των Εργατικών του

Φοβούνται περισσότερο την αύξηση
των φόρων από το σκληρό Brexit
Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι στο Ηνωμένο
Βασίλειο που τρέμουν περισσότερο στην
προοπτική να αναλάβει τη διακυβέρνηση
της χώρας το κόμμα των Εργατικών παρά
σε εκείνη της άτακτης εξόδου της από
τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Ποιοι είναι αυτοί; Οι πλούσιοι Βρετανοί.
Επί ένα έτος και πλέον, οι άνθρωποι αυτοί
προετοιμάζονται για μια σκληρή αποχώρηση, καθιστώντας σαφές ότι μπορούν
να αντιμετωπίσουν το συνεπαγόμενο
χάος. Εντούτοις, το να αναδειχθεί νικητής
ο Τζέρεμι Κόρμπιν σε μια επικείμενη εκλογική αναμέτρηση φαίνεται να τους
προβληματίζει περισσότερο. Οπως λέει
ο Κρις Κάλιν, πρόεδρος της εταιρείας
Henley & Partners στη Ζυρίχη, «είναι ξεκάθαρο ότι σε μια τέτοια προοπτική θα
φύγουν πάρα πολλοί άνθρωποι με οικονομική επιφάνεια μαζί με τις οικογένειές
τους, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος τους
φόβος, όχι το Brexit, είτε με είτε χωρίς
συμφωνία».

<
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Οι πολίτες με υψηλά
εισοδήματα έχουν προετοιμαστεί για μια άτακτη
αποχώρηση από την Ε.Ε.

Οι εύποροι Βρετανοί μπορούν να αντιμετωπίσουν το «χάος» που θα επιφέρει ένα Brexit χωρίς συμφωνία και, από την
άλλη, εκτιμούν ότι θα βγουν χαμένοι από την αύξηση της φορολογίας για τα υψηλά εισοδήματα.

Τι πρόκειται να μεταβληθεί επί Κόρμπιν; Κατ’ αρχάς η φορολογία. Στη διακήρυξή τους του 2017, οι Εργατικοί ανέφεραν την αύξηση των φόρων εισοδήματος για όλους όσοι κερδίζουν πάνω
από περίπου 90 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο
και πιθανώς έναν ειδικό φόρο για τους
ζάμπλουτους.
Επιπλέον, σε έκθεση που συνετάχθη
για λογαριασμό του κόμματος φέτος, διατυπώνεται το αίτημα για υψηλότερη φορολογία επί των άδειων κατοικιών, υπονοώντας τα πολυτελή κενά διαμερίσματα
στην πλούσια λονδρέζικη γειτονιά Νάι-

τσμπριτζ. Αυτά διατίθενται προς πώληση
σε τιμές άνω των 90,5 εκατ. ευρώ. Μια
άλλη πρόταση των Εργατικών είναι να
γίνουν αλλαγές στον φόρο κληρονομιάς
και να επιβληθεί επιπλέον φόρος σε όσα
ακίνητα ανήκουν σε ξένους – κι αυτό θα
επιβαρύνει δισεκατομμυριούχους, όπως,
παραδείγματος χάριν, ο δημιουργός της
Zara, Αμάνθιο Ορτέγα.
Οσο δε για τον φόρο επί των πάμπλουτων, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η περιοχή κατοικίας των πολιτών. Σε περιοχές
πέριξ του Λονδίνου, οι μισθοί και το κόστος ζωής είναι υψηλότερα, σύμφωνα

με τον φοροτεχνικό και σύμβουλο Μαρκ
Ντέιβις, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες
του σε πλούσιους πελάτες. «Παρατηρούνται τεράστιες διαφορές από την μία περιοχή στην άλλη της Βρετανίας. Μπορεί
όλα να εξετάζονται υπό το πρίσμα μιας
ενιαίας χώρας, αλλά η πραγματικότητα
είναι πολύ διαφορετική, μιας και παίζει
ρόλο το πού μένεις».
Μία ακόμα αλλαγή την οποία θα εξέταζε δυνητικά μια κυβέρνηση Εργατικών
θα ήταν να επιβληθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στο πόθεν έσχες των ανθρώπων
με οικονομική επιφάνεια. Συγκεκριμένα,

Ενισχύεται το σενάριο μείωσης επιτοκίων στις ΗΠΑ
Τα τελευταία στοιχεία για την αγορά
εργασίας στις ΗΠΑ ενισχύουν τα σενάρια που θέλουν τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Τζερόμ
Πάουελ να δρομολογεί άμεσα μέτρα
για τη θωράκιση της ανάπτυξης στην
ισχυρότερη οικονομία του κόσμου. Λιγότερες του αναμενομένου ήταν οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν
τον Αύγουστο, με τις προσλήψεις στον
κλάδο του λιανικού εμπορίου να υποχωρούν επί έβδομο συναπτό μήνα.
Προσδοκίες καλλιεργούνται, ως εκ τούτου, για νέα μείωση του βασικού επιτοκίου από τη Fed όταν θα συνεδριάσει
ξανά αυτόν τον μήνα. Τον Ιούλιο, η Fed
μείωσε το κόστος δανεισμού για πρώτη
φορά από το 2008. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο
Εργασίας, τον Αύγουστο δημιουργήθηκαν 130.000 νέες θέσεις εργασίας
στις ΗΠΑ αντί των 158.000 που προβλέπονταν από το πρακτορείο Reuters
και τις 160.000 από το Bloomberg.
Ισχυροί, ωστόσο, παραμένουν οι μισθοί, γεγονός που σημαίνει πως η κατανάλωση θα συνεχίσει να στηρίζει
την ανάπτυξη και να αντισταθμίζει τις
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Καλλιεργούνται προσδοκίες από τα απογοητευτικά
στοιχεία για τις νέες
θέσεις εργασίας.

Τον Αύγουστο δημιουργήθηκαν 130.000 νέες θέσεις εργασίας.
επιπτώσεις από τον εμπορικό πόλεμο
που έχει κηρύξει η Ουάσιγκτον κατά
του Πεκίνου. «Αν και ήταν απογοητευτική η δημιουργία θέσεων εργασίας
τον Αύγουστο, τα στοιχεία για τους μισθούς ήταν ενθαρρυντικά», σχολιάζει
ο Ρίτσαρντ Μούντι, επικεφαλής οικονομολόγος της Regional Financial στους
New York Times. «Αυτό σημαίνει πως,
αν και η αγορά εργασίας συνεχίζει να
είναι ισχυρή, παραμένει εκτεθειμένη

στους παράγοντες που αναχαιτίζουν
τους παράγοντες της οικονομίας», προσέθεσε ο ίδιος.
Μέσα στην εβδομάδα ανακοινώθηκε,
επίσης, πως η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ συρρικνώθηκε απρόσμενα για πρώτη φορά ύστερα από μια
τριετία. Η υποχώρηση της παραγωγής,
των παραγγελιών και των προσλήψεων
οδήγησε την αμερικανική μεταποίηση
στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ια-

νουάριο του 2016, με τον δείκτη υπευθύνων προμηθειών της ISΜ Markit να
υποχωρεί κάτω από τις 50 μονάδες βάσης, στις 49,1 μ.β. Ιδιαίτερα μετά την
κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου
ΗΠΑ - Κίνας, οι Αμερικανοί επιχειρηματίες διαμαρτύρονται για τις πρωτοβουλίες και την απρόβλεπτη συμπεριφορά του προέδρου τους Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι αδύνατο να σχεδιάσει κανείς
τις κινήσεις του σε ένα τέτοιο περιβάλλον», είχε σχολιάσει πρόσφατα ο Ντέιβιντ Φρεντς, διευθυντικό στέλεχος στην
Εθνική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου (National Retail Federation) των ΗΠΑ. Αν
και η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, η οικονομική δραστηριότητα ενισχύθηκε με χαμηλότερους ρυθμούς το
β΄ από το γ΄ τρίμηνο.

Τζέρεμι Κόρμπιν θα ήταν η κατάργηση των ιδιωτικοποιήσεων, που επιβλήθηκαν από τη Μάργκαρετ Θάτσερ
στη δεκαετία του 1980. Λόγου χάριν, ο κ. Κόρμπιν δεσμεύεται να εθνικοποιήσει εκ νέου την ενέργεια, την
ύδρευση, τους σιδηροδρόμους, καθώς και τα ταχυδρομεία.Οι επενδυτές θα ζημιώνονταν και η κυβέρνηση θα
έπρεπε να τους αποζημιώσει βάσει της λογιστικής τους
αξίας και όχι της χρηματιστηριακής. Οι σιδηρόδρoμοι
Virgin Trains, ιδιοκτησίας των δισεκατομμυριούχων Ρίτσαρντ Μπράνσον και Μπράιαν Σάουτερ, διατηρούν ένα
φραντσάιζ στη Βρετανία, του οποίου η διάρκεια ζωής
ολοκληρώνεται μέσα στο προσεχές εξάμηνο. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε πως σχεδιάζει νέες υπηρεσίες από το 2021 για σύνδεση του Λίβερπουλ με το Λονδίνο. Ακόμα, οι Εργατικοί επιδιώκουν εταιρείες με προσωπικό άνω των 250 ατόμων να διοχετεύουν 10% των
μετοχών τους σε επενδυτικά ταμεία, που θα ελέγχονται
από τους εργαζομένους. Στην δε περίπτωση των επενδυτών στα ακίνητα, θα τους ζητείται να πωλούν κατοικίες στους ενοικιαστές τους σε τιμές ίσως και χαμηλότερες από εκείνες της αγοράς. Πριν από δύο χρόνια ο
σκιώδης υπουργός Οικονομικών είχε προκαλέσει αναστάτωση, λέγοντας ότι το κόμμα του ετοιμάζεται για ενδεχόμενο χτύπημα στη λίρα, εάν κέρδιζε τις εκλογές.
Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες να τεθούν περιορισμοί
στην κίνηση κεφαλαίων. Εκτοτε, βέβαια, επανήλθε και
σε καθησυχαστικό τόνο είπε ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί τέτοιο μέτρο. Εντούτοις, οι πλούσιοι της Βρετανίας είναι έτοιμοι να την εγκαταλείψουν εάν εκλεγούν
οι Εργατικοί, σύμφωνα με αναλυτές.

σε σχετικό έγγραφο πριν από δύο χρόνια,
το κόμμα ζήτησε όσοι έχουν εισοδήματα
υψηλότερα από 1,11 εκατ. ευρώ ετησίως
να δημοσιοποιούν τα εκκαθαριστικά τους
με τις τυχόν επιστροφές φόρων. Ακόμα,
ανέφερε το ενδεχόμενο να καταρτιστεί
μητρώο ανοιχτό για το κοινό, στο οποίο
να καταχωρούνται οι μέτοχοι όλων των
εταιρειών και των καταπιστευμάτων. Κι
αυτό ως πρόβλεψη ξεπερνά τα ισχύοντα,
τα οποία προβλέπουν τη δημοσιοποίηση
των στοιχείων μόνο των μεγάλων μετόχων. Επιπροσθέτως, η κολοσσιαία διαρροή
στοιχείων, όπως αυτή από τη δικηγορική

εταιρεία Mossack Fonseca στον Παναμά
πριν από τρία χρόνια, θα μπορούσε να
παρακινήσει μια κυβέρνηση Εργατικών
να ζητήσει ακόμα πιο επιτακτικά μεγαλύτερη διαφάνεια.
Ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών
Τζον Μακντόνελ είχε ζητήσει από την
κυβέρνηση το 2018 να πληροφορηθεί
την πρόοδο που είχε σημειωθεί στις έρευνες σχετικά με τους ανθρώπους των
οποίων η ταυτότητα είχε αποκαλυφθεί
στα προαναφερθέντα έγγραφα, γνωστά
και ως «Panama Papers».
BLOOMBERG

Κινητοποιείται η βιομηχανία
της μόδας για τον Αμαζόνιο
Σταματάει η H&M να προμηθεύεται
δέρμα από τη Βραζιλία, καθώς ενισχύεται
η πεποίθηση πως η κτηνοτροφία στη
χώρα της Λατινικής Αμερικής συμβάλλει
στην αποψίλωση του Αμαζονίου. Ο όμιλος
ειδών ένδυσης και υπόδησης της Σουηδίας
είναι δεύτερος στη σειρά που απαγορεύει
προσωρινά τις αγορές δέρματος από τη
Βραζιλία, μετά τη VF Corporation που
κατέχει, μεταξύ άλλων, τις μάρκες Timberland και The North Face.
Η βιομηχανία μόδας αποκτά μια ισχυρή
συνείδηση σε θέματα βιωσιμότητας καθώς
έχει στιγματιστεί ως μια από τις πλέον
βλαβερές για το περιβάλλον. Οι εταιρείες
αυτές καλούνται να κερδίσουν την εύνοια
των επενδυτών όταν κάποιοι από τους
πιο ισχυρούς γίνονται σχολαστικοί με τις
τοποθετήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη
τους περιβαλλοντικά κριτήρια στην επιλογή μετοχών.
Την περασμένη εβδομάδα, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα της New York
Times, σουηδικά και νορβηγικά συνταξιοδοτικά ταμεία ανακοίνωσαν πως ξεκινούν έρευνες για να αποσαφηνιστεί

εάν πολυεθνικές εταιρείες με επενδύσεις
στον Αμαζόνιο λαμβάνουν αρκετά μέτρα
για την προστασία του τροπικού δάσους.
Το πρόβλημα της αποψίλωσης του Αμαζονίου έχει ενταθεί κατά τη διάρκεια
του τρέχοντος έτους υπό τη διακυβέρνηση
του ακροδεξιού προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο. Από τις αρχές του 2019 έχουν ξεσπάσει σχεδόν 50.000 πυρκαγιές στο τμήμα του τροπικού δάσους του Αμαζονίου
που ανήκει στη Βραζιλία, καθώς έχουν
χαλαρώσει δραματικά οι έλεγχοι για την
καταπάτησή του. Αυτή η κατάσταση ωφελεί τους κτηνοτρόφους και τους αγροτικούς παραγωγούς, με τον Μπολσονάρο
να τονίζει πριν από την έξαρση των πυρκαγιών πως προέχει η οικονομική ανάπτυξη και όχι η προστασία του Αμαζονίου.
Βέβαια, την περασμένη εβδομάδα ο Μπολσονάρο υπέγραψε διάταγμα που απαγορεύει τις φωτιές για αγροτικές εργασίες
κατά τη διάρκεια της εποχής ξηρασίας
του Αμαζονίου και ανακοίνωσε πως έστειλε
στρατιωτικές δυνάμεις για να βοηθήσουν
στην κατάσβεση των πυρκαγιών, χωρίς,
όμως, να σημειωθεί πρόοδος.

Η εσωτερική κατανάλωση στηρίζει την ισχνή ανάπτυξη της Ευρωζώνης
Η Ευρωζώνη ανακαλύπτει ξανά τη γοητεία
της εσωτερικής ζήτησης, καθώς χάρη σε
αυτή κατάφερε να αποφύγει τη συρρίκνωση του ΑΕΠ της το δεύτερο τρίμηνο
του 2019. Δεν κατάφερε να αποφύγει, όμως, τη μεγάλη επιβράδυνση, καθώς ο
τριμηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε
στο 0,2% από 0,4% το πρώτο τρίμηνο.
Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης επιβραδύνεται και αυτός στον
ίδιο βαθμό με την ανάπτυξη, αφού συνεχίζεται η συρρίκνωση του μεταποιητικού κλάδου και έχει αρχίσει να επηρεάζει
αρνητικά και τον κλάδο των υπηρεσιών.
Περίπου το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει
και μια ακόμη κατ’ εξοχήν εξαγωγική οικονομία, η κινεζική, η οποία προσπαθεί
να υποστηρίζει την ανάπτυξη ενισχύοντας
το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.
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Σύμφωνα με τη Eurostat,
η ζήτηση ενίσχυσε το ΑΕΠ
κατά 0,3% το β΄ τρίμηνο.
Σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση της
Eurostat για το ΑΕΠ του β΄ τριμήνου, το
νέο στοιχείο που προκύπτει είναι πως η
εσωτερική ζήτηση ενίσχυσε το ΑΕΠ της
Ευρωζώνης κατά 0,3%, με την κατανάλωση των νοικοκυριών, τις κρατικές δαπάνες και τις επενδύσεις να ενισχύουν
την ανάπτυξη κατά 0,1% η κάθε μία. Αντιθέτως, το εμπόριο αφαίρεσε 0,1% από
την ανάπτυξη (επειδή οι εξαγωγές ήταν
λιγότερες από τις εισαγωγές). Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά

Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,2%, οι κρατικές δαπάνες κατά 0,3% και

οι επενδύσεις κατά 0,5%.

0,2% (0,45 το α΄ τρίμηνο), οι κρατικές
δαπάνες κατά 0,3% (0,4% το α΄ τρίμηνο)
και οι επενδύσεις (κυρίως σε δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας) κατά 0,5%
(0,2% το α΄ τρίμηνο).
Η αβεβαιότητα που προκαλεί ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας, το Brexit και
η επιβράδυνση της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας έχουν πλήξει τις
εξαγωγικές οικονομίες. Το β΄ τρίμηνο, η
γερμανική οικονομία είχε συρρικνωθεί
κατά 0,1% και προβλέπεται να συρρικνωθεί και το γ΄ τρίμηνο. Η κινεζική οικονομία επιβραδύνθηκε το β΄ τρίμηνο
στο 6,2% (σε ετήσια βάση), δηλαδή εμφάνισε τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης
των τελευταίων 27 ετών. Ο Μάριο Ντράγκι, πρόεδρος της ΕΚΤ, και η διάδοχός
του Κριστίν Λαγκάρντ έχουν καλέσει ε-

πανειλημμένως τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης να ακολουθήσουν πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική ώστε να
περιορίσουν την επιβράδυνση της οικονομίας και να αποτρέψουν ενδεχόμενη
ύφεσή της. Στην Κίνα η κυβέρνηση έχει
ανακοινώσει εδώ και μήνες μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας. Παράλληλα, προσπαθεί να ενισχύσει την εσωτερική ζήτηση αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα
των νοικοκυριών, το οποίο ενισχύθηκε
το α΄ εξάμηνο κατά 8,8%, σύμφωνα με
στοιχεία του Reuters. Με τον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης στην Ευρωζώνη
να έχει αρχίσει να επιβραδύνεται τα τελευταία τρίμηνα, από 1,5% το γ΄ τρίμηνο
του 2018 στο 1,2% το β΄ τρίμηνο του
2019, μοιραία θα αρχίσει να υποχωρεί
και η κατανάλωση των νοικοκυριών.
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Με το πρώτο ηλεκτροκίνητο
όχημά της «πατάει γκάζι» η Porsche

Νέα μόδα γίνονται
τα μεταχειρισμένα
είδη πολυτελείας

Η εταιρεία πολυτελών αυτοκινήτων παρουσίασε το σεντάν Τaycan σε ΗΠΑ, Γερμανία και Κίνα

«Από δεύτερο χέρι» προτιμούν πλέον
να αγοράζουν οι νέοι καταναλωτές,
οδηγώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
στην «κατάρρευση» του παραδοσιακού λιανεμπορίου ειδών πολυτελείας.
Η μόδα των μεταχειρισμένων ειδών
πολυτελείας κερδίζει έδαφος, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, καθώς οι νεότεροι
καταναλωτές εστιάζουν στη βιωσιμότητα, συνεκτιμούν τους οικολογικούς παράγοντες και προσελκύονται από τις χαμηλές –για το είδος–
τιμές. Μια γυναικεία τσάντα οίκου
Chanel με αρχική τιμή πώλησης 4.800
δολάρια διατίθεται μεταχειρισμένη
έναντι 1.795 δολαρίων, σύμφωνα με
τη γερμανική εφημερίδα Deutsche
Welle. Ενα ζευγάρι παπουτσιών από
τον οίκο Louboutin, με τον χαρακτηριστικό κόκκινο πάτο, από 1.295
δολάρια μπορεί να μεταπωληθεί για
675 δολάρια.
«Ο ένας στους δύο Αμερικανούς
έχει ήδη μεταπωλήσει ή αγοράσει
μεταχειρισμένα είδη πολυτελείας
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας»,
δήλωσε στην Deutsche Welle η Παμ
Ντάντζιγκερ, αναλύτρια στην εταιρεία συμβούλων Boston Consulting
Group. «Η αγορά (ειδών πολυτελείας)
μετατρέπεται σε επένδυση, δεν πρόκειται για απλή κατανάλωση«, προσθέτει η Ντάντζιγκερ. Η μεταπώληση
ειδών πολυτελείας, ιδιαίτερα των
διαχρονικών, για παράδειγμα τσαντών, παπουτσιών και ρολογιών, δεν
είναι καινούργια μόδα. Ωστόσο, παλαιότερα όποιος προσπαθούσε να
μεταπωλήσει τα εν λόγω προϊόντα
είτε απευθυνόταν σε εξειδικευμένο
κατάστημα είτε τα εκπλειστηρίαζε
στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου eBay. Το σύστημα αυτό προκαλούσε αμφισβητήσεις ως προς την
αυθεντικότητα των προϊόντων.
Οι νέες πλατφόρμες μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας εγγυώνται
την αυθεντικότητα των προϊόντων,
καθώς διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα αξιολόγησης. «Απασχολούμε
περισσότερους από εκατό ειδικούς,
οι οποίοι εξετάζουν κάθε μέρα όλα
τα προτεινόμενα προϊόντα», δήλωσε
στην Deutsche Welle η Μέγκαν Καμίνσκα, εκπρόσωπος της ΤheRealReal,

Το σεντάν Τaycan είναι το πρώτο ηλεκτροκίνητο όχημα της Porsche, της γνωστής
αυτοκινητοβιομηχανίας πολυτελών αυτοκινήτων και μέλους του ομίλου της γερμανικής Volkswagen. Η εταιρεία το παρουσίασε ταυτόχρονα σε ΗΠΑ, Γερμανία
και Κίνα, ευελπιστώντας πως ενδεχομένως
θα υπερβεί σε πωλήσεις τις δημοφιλείς
Porsche 911. Εντούτοις, έχει πολύ χαμηλότερο περιθώριο κέρδους από τα παραδοσιακά της μοντέλα, οπότε, όπως επισημαίνουν αναλυτές του κλάδου, το ζήτημα
για τη μητρική εταιρεία Volkswagen είναι
να μπορέσει να διατηρήσει υψηλό περιθώριο κέρδους, ώστε να χρηματοδοτήσει
τη διαδικασία μετάβασής της προς την ηλεκτροκίνηση. Σημειωτέον, όπως παρατηρεί σε σχετικό του δημοσίευμα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, η
Porsche διατηρεί το υψηλότερο περιθώριο
κέρδους, 16,5%, ανάμεσα στα επιμέρους
εμπορικά σήματα του ομίλου.
H αρχή για την VW έγινε με το ηλεκτρικό e-Tron της Audi, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε φέτος στην αμερικανική
αγορά, αλλά ανακλήθηκε από τους κατα<
<
<
<
<
<

Ηδη έχουν δοθεί
προκαταβολές για την αγορά
30.000 αυτοκινήτων.

Η VW, μητρική εταιρεία της Porsche, έχει επενδύσει 30 δισ. ευρώ για την κατασκευή ηλεκτρικών αμαξιών.

σκευαστές του λόγω πιθανότητας ανάφλεξης της μπαταρίας – και αυτό υποθετικά
θα ήταν ανταγωνιστικό του Model X της
Tesla. Το Taycan θα τιμολογηθεί περίπου
στις 90.000 δολάρια και θεωρείται η ναυαρχίδα της Volkswagen για να κατακτήσει
την αγορά ηλεκτρικών και να εκθρονίσει
την καλιφορνέζικη Tesla, η οποία αποδείχθηκε σκαπανέας στο πεδίο αυτό. Κι
εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι η Volkswagen, παρά το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία διεθνώς,
δεν έχει ανάλογο εκτόπισμα στα ηλεκτρικά
και καταβάλλει προσπάθειες να ανακόψει
το προβάδισμα της Tesla. Κι ενώ το eTron καθυστέρησε στην προώθησή του
και μετά συνέβη και η ανάκλησή του, ο

Ελον Μασκ, ιδρυτής και επικεφαλής της
Tesla, προσέγγιζε και μαζικότερες αγορές
με το σχετικά πιο φθηνό Model 3. Φέτος,
το εν λόγω μοντέλο ξεκίνησε να πωλείται
στη Γηραιά Ηπειρο και συντόμως θα ξεκινήσει και η παραγωγή του στην Κίνα.
Η VW έχει επενδύσει 30 δισ. ευρώ για
την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων
όλων των κατηγοριών, ενώ ειδικά για το
Taycan της Porsche ο Μάικλ Ντιν, αναλυτής της μονάδας Bloomberg Intelligence,
παρατηρεί ότι θα πρέπει εξαρχής να είναι
κερδοφόρο, με δεδομένη την πρότερη ιστορία της εταιρείας. Πάντως, όπως προσθέτει, τα περιθώρια κέρδους θα είναι
σαφώς χαμηλότερα από ό,τι για μία Porsche
Cayenne, λόγου χάριν. Οι πρώτες ενδείξεις

λένε πως έχουν δείξει ενδιαφέρον με προκαταβολές περίπου 30.000 άτομα και πιθανώς πολύ γρήγορα να αποδειχθεί πιο
δημοφιλές μοντέλο από το 911, που αγόραζαν επί δεκαετίες όσοι διαθέτουν υψηλά
εισοδήματα.
Το Taycan της Porsche, τώρα, αναμένεται να είναι ευθέως ανταγωνιστικό με
το μοντέλο Model S της Τesla, το οποίο
θεωρείται παλιό. Κι αυτό συμβαίνει, διότι
άλλες ανταγωνίστριες, όπως οι MercedesBenz, Jaguar και Audi επέλεξαν οχήματα
πολλαπλών χρήσεων και ελεύθερου χρόνου (SUV), ώστε να εισέλθουν στα ηλεκτροκίνητα. Από την πλευρά της, η Tesla
προβληματίζεται για το εάν θα μπορέσει
να αποκομίσει κέρδη, ενώ η ζήτηση υπο-

χωρεί για τα παλαιότερα μοντέλα. Στην
περίπτωση της Porsche, να θυμίσουμε
πως εισδύει στην αγορά εξολοκλήρου ηλεκτρικών οχημάτων ως η πιο κερδοφόρα
εταιρεία του ομίλου της Volkswagen. Η
ζήτηση για το Cayenne SUV συνέδραμε
στην αύξηση συνολικά των πωλήσεων
της Porsche κατά 2% το πρώτο εξάμηνο
του 2019. Εν κατακλείδι, να σημειώσουμε
πως η Porsche επέλεξε για την παράλληλη
παρουσίαση του Taycan τόπους με συσχετισμό προς την πράσινη ενέργεια,
όπως τους καταρράκτες του Νιαγάρα για
την υδροηλεκτρική ενέργεια, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στο Βερολίνο και ένα αιολικό στη Φουζχούτ της Κίνας.
BLOOMBERG

διαδικτυακής πλατφόρμας που δραστηριοποιείται στο λιανεμπόριο μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας.
Παρά τις εγγυήσεις που παρέχει στους
αγοραστές, η ΤheRealReal έχει κατηγορηθεί από τον οίκο Chanel για
πώληση αντιγράφων. Η Καμίνσκα υποστηρίζει ότι «πρόκειται για βίαιη
απόπειρα» της Chanel να αποτρέψει
τους καταναλωτές από την αγορά
μεταχειρισμένων ειδών.
Η Μπάρμπαρα Καν, καθηγήτρια
Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο της
Πενσυλβανίας, αποδίδει την αντίδραση της Chanel στο γεγονός ότι
δεν θέλει τα είδη πολυτελείας να γίνουν προσιτά σε όλους, σύμφωνα
με την Deutsche Welle. Ενας από
<
<
<
<
<
<

Οι πλατφόρμες μεταχειρισμένων εγγυώνται
πλέον την αυθεντικότητα
των προϊόντων τους.
τους παράγοντες που καθιστούν τα
είδη πολυτελείας τόσο ελκυστικά είναι ότι μόνο λίγοι μπορούν να τα αγοράσουν. «Εάν αυτά τα προϊόντα
γίνουν προσιτά σε ευρύτερη πελατεία, τότε προφανώς πέφτει η αξία
τους στα μάτια των λίγων και πλουσίων, που τα αγοράζουν σήμερα»,
δήλωσε η Μπάρμπαρα Καν.
Οι εταιρείες μεταπώλησης μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας προσελκύουν πολλούς επενδυτές και
χρηματοδότες. Τρανταχτό είναι το
παράδειγμα της ΤheRealReal, η οποία
ως μεγάλος παίκτης του κλάδου, έχει
συγκεντρώσει περισσότερα από 350
εκατ. δολάρια από χρηματοδότες,
μεταξύ άλλων και από τη Netflix, τη
διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεοπτικού
streaming.
Σύμφωνα με την Deutsche Welle,
η ΤheRealReal πούλησε το 2018 περισσότερα από 10 εκατομμύρια είδη
πολυτελείας με μέση τιμή τα 450 δολάρια. Σε κάθε συναλλαγή παρακρατεί υψηλή προμήθεια έως και 50%
της τιμής πώλησης.
Deutsche Welle

800 δολάρια κοστίζουν οι δασμοί
Τραμπ σε κάθε νοικοκυριό στις ΗΠΑ
Από 1ης Σεπτεμβρίου επιβαρύνονται κινεζικά προϊόντα των οποίων η αξία ανέρχεται σε $112 δισ.
Υψηλό είναι το τίμημα που καλούνται
να καταβάλουν τα αμερικανικά νοικοκυριά εξαιτίας των νέων δασμών
σε κινεζικά προϊόντα, των οποίων η
αξία ανέρχεται σε 112 δισ. δολάρια.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και
είδη πρώτης ανάγκης, όπως πάνες και
τρόφιμα, αλλά και υποδήματα. Σύμφωνα με το ειδησεoγραφικό δίκτυο BBC, αυτοί οι νέοι δασμοί, που ανακοινώθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου, προκαλώντας αντίμετρα από την Κίνα, θα
επιβαρύνουν κάθε χρόνο τα νοικοκυριά
(οικογενειακά, μονογονεϊκά, ατομικά)
έως και κατά 800 δολάρια. Ο υπολογισμός έγινε από την πανεπιστημιακό
Κάθριν Ρας του Πανεπιστημίου της
Καλιφόρνιας.
Συν τοις άλλοις, δείχνουν και την
κλιμάκωση της εμπορικής διένεξης
μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και
της Κίνας, ενώ αποτελούν την πρώτη
φάση του σχεδίου Ντόναλντ Τραμπ
να επιβάλει δασμούς 15% έως τη λήξη
του 2019 σε κινεζικές εισαγωγές αξίας
300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η επόμενη φάση τοποθετείται τον Δεκέμβριο και οι δασμοί εκείνοι θα αφορούν συσκευές ηλεκτρονικές και άλλες.
Το Πεκίνο από την 1η του μηνός επέβαλε δασμούς σε αμερικανικά αγαθά
75 δισ. δολαρίων. Σε αυτά τα αντίμετρα
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Nike και Converse γνωστοποίησαν ότι σε ορισμένα
παπούτσια τους οι τιμές θα
αυξηθούν έως 67%.
συμπεριλαμβάνεται και μια επιβάρυνση
5% στο αμερικανικό αργό, ενώ είναι
η πρώτη φορά που λόγω εμπορικού
πολέμου μπαίνουν στο στόχαστρο τα
καύσιμα. Και αυτό, που αρχικά ήταν
μια αντιπαράθεση λόγω των αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών της Κίνας, λαμβάνει ολοένα και περισσότερο διαστάσεις μιας γεωπολιτικού χαρακτήρα μάχης για την επίδειξη ισχύος.
Ηδη η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει δασμούς σε κινεζικά προϊόντα που αποτιμώνται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, προσδοκώντας πως με
τον τρόπο αυτό θα πιέσει το Πεκίνο να
βελτιώσει την πολιτική του στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας,
τις κρατικές επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις, τα περιθώρια πρόσβασης των
ξένων στην εγχώρια αγορά και την υποχρεωτική μεταφορά τεχνολογίας από
ξένους συνεταίρους. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο προηγούμενος γύρος δασμών της
Ουάσιγκτον επιβάρυνε περισσότερο

τον κλάδο της μεταποίησης. Τώρα είναι
οι καταναλωτές, είτε ατομικά είτε σε
επίπεδο νοικοκυριού, που θα πληρώσουν το κόστος και πολλοί λιανέμποροι
λένε πως δεν μπορούν παρά να μετακυλίσουν το κόστος σε αυτούς. Οπως
επισημαίνει στο BBC ο πρόεδρος της
Ενωσης Εταιρειών Ενδυσης και Υπόδυσης στις ΗΠΑ, Ρικ Χελφενμπάιν, «είναι σαν να τιμωρείς την κόρη σου επειδή
έκανε κάτι ο γιος σου – δεν έχει καμία
λογική». Με τους πρόσφατους δασμούς,
που ανακοινώθηκαν την Κυριακή, ακριβαίνουν πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως πάνες, απορρυπαντικά, ρούχα, παπούτσια, τρόφιμα κ.ά.
Συνολικά, μαζί και με τους δασμούς
που προγραμματίζονται για τις 15 Δεκεμβρίου και φθάνουν το 15%, θα έχει
πλέον επιβαρυνθεί σχεδόν το σύνολο
των ειδών που αγοράζουν οι ΗΠΑ από
την Κίνα και αποτιμώνται στα 550 δισ.
δολάρια ετησίως. Την ίδια ημέρα θα
«αντεπιτεθεί» και η Κίνα με δασμούς
σε επιπλέον 3.000 αμερικανικά προϊόντα.
Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες, αν
μη τι άλλο, δυσκολεύονται ιδιαίτερα
να λάβουν αποφάσεις και να κατευθύνουν τις εταιρείες τους σε συνθήκες
εντεινόμενης αβεβαιότητας. Οι δε αναλυτές δείχνουν αποκαρδιωμένοι,

μην ελπίζοντας σε επίλυση των σινοαμερικανικών διαφορών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερες από 200
εταιρείες υπόδησης, μεταξύ των οποίων
κολοσσοί όπως οι Nike και Converse,
έχουν δηλώσει ότι σε ορισμένα από
τα παπούτσια τους οι τιμές με τους
δασμούς, παλαιούς και τωρινούς, θα
ακριβύνουν έως και 67%. Αυτό σημαίνει
πως το κόστος συνολικά για τους καταναλωτές θα αυξηθεί κατά 4 δισ. δολάρια τον χρόνο. Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κίνα διατύπωσε τις ενστάσεις του, επισημαίνοντας ότι «όλα τα μέλη μας έχουν
από καιρό διευκρινίσει ότι οι δασμοί
επιβαρύνουν τους καταναλωτές και
πλήττουν τις επιχειρήσεις». Εξ ου και
απευθύνει έκκληση και στις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια βιώσιμη
συμφωνία σύντομα, στο πλαίσιο της
οποίας θα επιλυθούν τα θεμελιώδη ζητήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι αμερικανικές επιχειρήσεις
στην Κίνα, όπως αναφέρει το BBC.
Aπό τη δική του πλευρά, τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
δηλώνει ότι οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συνεχίζουν
εντός του μηνός τις επαφές τους, αλλά
περαιτέρω λεπτομέρειες δεν έγιναν
γνωστές.

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου προβλέπει την επιβολή δασμών 15% έως τη λήξη του 2019 σε κι-

νεζικές εισαγωγές αξίας 300 δισ. δολαρίων, με τη δεύτερη φάση να υλοποιείται εντός του Δεκεμβρίου.
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Εκλεισε Βουλή
και αναζητεί
έξοδο κινδύνου
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Σκηνές χάους διαδραματίστηκαν στην τελευταία
συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, όπου ο πρωθυπουργός
υπέστη νέα ήττα.
μόνη επιτυχία του και πληρώθηκε πολύ
ακριβά. Στη σύντομη θητεία του ως πρωθυπουργός, ο Τζόνσον έχασε και τις έξι
ψηφοφορίες που διεξήχθησαν στη Βουλή
των Κοινοτήτων, θέτοντας υποψηφιότητα
για μια θέση στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες.
Η αναστολή του Κοινοβουλίου όταν
αναδεικνύεται καινούργιος πρωθυπουργός αποτελεί συνήθη πρακτική στη Βρετανία, ώστε να δοθεί χρόνος προετοιμασίας των προγραμματικών του δηλώσεων. Ωστόσο, η ασυνήθιστα μεγάλη

διάρκεια της αναστολής και το γεγονός
ότι λαμβάνει χώρα σε μια τόσο κρίσιμη,
λόγω Brexit, περίοδο προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και
των ευρωπαϊστών στους κόλπους των
Συντηρητικών. Ακρως επεισοδιακή υπήρξε η τελευταία, προ αναστολής, συνεδρίαση της Βουλής των Κοινοτήτων,
που παρατάθηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Οταν ο πρόεδρος
του σώματος, Τζον Μπέρκοου, σηκώθηκε
από τη θέση του για να κατευθυνθεί,
σύμφωνα με το τελετουργικό, στη Βουλή
των Λόρδων, αρκετοί βουλευτές της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να τον εμποδίσουν υψώνοντας χαρτιά που έγραφαν «μας κλείνουν το στόμα» και
φωνάζοντας «ντροπή».
Η αγανάκτησή τους δεν στρεφόταν
εναντίον του Μπέρκοου, ο οποίος είχε
ήδη ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί από
το αξίωμά του, καυτηριάζοντας την αναστολή, αλλά εναντίον του Μπόρις
Τζόνσον και των πιστών του. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έμειναν για
ώρα στα έδρανά τους, τραγουδώντας
παραδοσιακά τραγούδια από τη Σκωτία
και την Ουαλλία, τον αγγλικανικό ύμνο
«Ιερουσαλήμ» και τον ύμνο των Εργατικών «Κόκκινη σημαία».
Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε

Απαλλαγμένος για τις επόμενες πέντε εβδομάδες από το μαρτύριο της Βουλής των Κοι-

νοτήτων, ο Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε χθες στο λιγότερο στρεσογόνο περιβάλλον ενός δημοτικού σχολείου του Λονδίνου.
αποτύχει για δεύτερη φορά στην προσπάθειά του να οδηγήσει τη χώρα σε
πρόωρες εκλογές, καθώς η αντιπολίτευση
και οι «αντάρτες» των Συντηρητικών
αρνήθηκαν να του κάνουν τη χάρη. Δεδομένου ότι η Βουλή δεν θα συνεδριάσει
εκ νέου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, το νωρίτερο που μπορούν πλέον να γίνουν
εκλογές είναι τον Νοέμβριο. Η JP Morgan
εκτιμούσε χθες ως πιθανότερο σενάριο
να παραιτηθεί ο Τζόνσον για να μην αναγκαστεί να ζητήσει παράταση του

Brexit, όπως τον υποχρεώνει ο νόμος
που ψηφίστηκε πρόσφατα.
Στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων
βρίσκεται από χθες και η προκάτοχος
του Τζόνσον, Τερέζα Μέι. Δημοσιεύματα
του Τύπου την κατηγορούν για ευνοιοκρατία, σημειώνοντας ότι μοίρασε τίτλους ευγενείας σε πρώην συμβούλους
της που είχαν κατηγορηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε βουλευτές και συνεργάτες τους.
REUTERS, BBC

Πάλμερ: Η Ρωσία θέλει αστάθεια στα Βαλκάνια
Πεπεισμένος ότι ενδεχόμενη συμφωνία
Σερβίας - Κοσόβου είναι εφικτή εμφανίστηκε χθες ο ειδικός απεσταλμένος
των ΗΠΑ για τα Δυτικά Βαλκάνια Μάθιου Πάλμερ, ο οποίος προειδοποίησε
ότι η Ρωσία θέλει να κυριαρχήσουν αστάθεια και καχυποψία στην περιοχή.
«Ενας από τους πρωταρχικούς μας στόχους είναι να υποστηρίξουμε τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης στο Κόσοβο
που είναι αφιερωμένη στον διάλογο,
όπερ σημαίνει άρση των δασμών και
επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε σε συνέντευξή
του στον σταθμό RTCG του Μαυροβουνίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι σοβαρές
και να οδηγήσουν σε αποτελεσματική
συμφωνία για την αποκατάσταση των
σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. «Θα ήταν ιδανικό αν αυτό μπορούσε να γίνει βασισμένο στην αμοιβαία
αναγνώριση. Μόλις επιστρέψουν στο

Ο Μάθιου Πάλμερ κατά τη διάρκεια περυσινής επίσκεψής του στη Βοσνία. «Εμείς βλέπουμε τα Δυτικά Βαλκάνια ως μέλη της οικογένειας των δυτικών κρατών, ενσωματωμένα
στους ευρωατλαντικούς θεσμούς», είπε.
τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα είμαστε εταίροι στην αναζήτηση μιας
συμφωνίας αποδεκτής από όλες τις
πλευρές, βιώσιμης και δίκαιης, που θα
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Νέο κόμμα ανήγγειλε
o πρώην «τσάρος»
Αλί Μπαμπατζάν

Αυτοπαγιδεύτηκε ο Μπόρις Τζόνσον,
καθώς απέτυχε να εκβιάσει για εκλογές
Υστερα από μια θυελλώδη νύχτα, το βρετανικό Κοινοβούλιο ανέστειλε από χθες
τη λειτουργία του για πέντε εβδομάδες,
προσφέροντας μια κάποια άνεση κινήσεων στον Μπόρις Τζόνσον, στην τελική
ευθεία για την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής
της Ε.Ε., που έχει προγραμματιστεί για
τις 17 Οκτωβρίου. Αλλά αυτή ήταν η
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βοηθάει τη Σερβία στην ευρωπαϊκή
της πορεία», συμπλήρωσε.
Παράλληλα, εξήγησε ότι ολόκληρη
η περιοχή εξαρτάται από την πρόοδο

στο ζήτημα, αν και διευκρίνισε πως η
διένεξη μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας δεν είναι ικανή, κατά τη γνώμη του,
να καθορίσει την ευρωπαϊκή προοπτική
άλλων χωρών. Ο Πάλμερ ανέφερε, εξάλλου, ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να επηρεάσουν τα Δυτικά Βαλκάνια, και οι
ΗΠΑ έχουν εκ διαμέτρου αντίθετη προσέγγιση στην περιοχή σε σχέση με τη
Μόσχα. «Εμείς βλέπουμε τα Δυτικά Βαλκάνια ως μέλη της οικογένειας των δυτικών κρατών, ενσωματωμένα στους
ευρωατλαντικούς θεσμούς, ως χώρες
που συνεργάζονται στη βάση των κανόνων και των συνθηκών. Οι Ρώσοι έχουν δείξει ότι θέλουν η περιοχή να βασίζεται στην αστάθεια και στην καχυποψία. Το είδαμε ξεκάθαρα στο Μαυροβούνιο, όπου οι Ρώσοι υποστήριξαν
το πραξικόπημα του 2016, μια εξοργιστική προσπάθεια υπονόμευσης της ένταξης του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ
και στη Δύση», κατέληξε.

Ο πρώην «τσάρος» της τουρκικής οικονομίας, Αλί Μπαμπατζάν, ανακοίνωσε
χθες επισήμως την πρόθεσή του να ιδρύσει νέο κόμμα, επικρίνοντας σφόδρα
τις επιλογές του κυβερνώντος ΑΚΡ.
Ο Μπαμπατζάν υπήρξε υπουργός
Οικονομικών την περίοδο έντονης μεγέθυνσης που ακολούθησε την οικονομική κρίση του 2001 και η οποία οδήγησε στον τριπλασιασμό του τουρκικού ΑΕΠ. Βασιζόμενος στην εμπειρία
αυτή, αλλά και στη στήριξη προσωπικοτήτων όπως ο πρώην πρόεδρος Αμπντουλάχ Γκιουλ, ο Μπαμπατζάν έχει
τη δυνατότητα να προξενήσει σημαντική πολιτική ζημιά στο κυβερνών
κόμμα. Σε συνέντευξή του στο χθεσινό
φύλλο της εφημερίδας «Καράρ», ο 52χρονος πρώην υπουργός υποστήριξε ότι,
για τα τωρινά δεινά της τουρκικής οικονομίας, ευθύνονται εν μέρει οι επιλογές του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν
στην εξωτερική πολιτική, αφήνοντας
να εννοηθεί ότι οι προστριβές με τις
ΗΠΑ τρόμαξαν τους επενδυτές, την
ώρα που η χώρα επείγεται να μειώσει
τα επιτόκια δανεισμού της.
Η ίδρυση του νέου κόμματος εθεωρείτο ζήτημα χρόνου μετά την αποχώρησή του από το ΑΚΡ, τον περασμένο
Ιούλιο, λόγω της κάθετης διαφωνίας
του με την απόφαση του Ερντογάν να
ελέγξει την κεντρική τράπεζα, αντικαθιστώντας τον διοικητή της. Δεν είναι
σαφές αν ο πρώην πρωθυπουργός Αχμέτ
Νταβούτογλου, ο οποίος αποπέμπεται
αυτές τις ημέρες από το ΑΚΡ, θα προσχωρήσει στο νέο κόμμα. Το μόνο που

O Αλί Μπαμπατζάν έχει υπάρξει στενός

συνεργάτης του Ερντογάν, ενώ έχει τη
στήριξη προσωπικοτήτων όπως ο Αμπντουλάχ Γκιουλ.
<
<
<
<
<
<
<

Η ίδρυση του νέου
κόμματος εθεωρείτο
ζήτημα χρόνου μετά την
αποχώρησή του από το
ΑΚΡ, τον περασμένο Ιούλιο.
είπε σχετικά ο Μπαμπατζάν ήταν ότι
«θα χρειαστεί λίγος χρόνος, γιατί είναι
πολύ σημαντικό να κάνουμε ποιοτικές
επιλογές. Θέλουμε να ιδρύσουμε το κόμμα πριν από το 2020».
REUTERS, A.P., BLOOMBERG

Τουρκική δυσφορία για
τη στάση των ΗΠΑ στη Συρία
Τη δυσφορία της τουρκικής κυβέρνησης
για την πορεία εφαρμογής της πρόσφατης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ασφαλή ζώνη στη βόρεια Συρία
εξέφρασε, χθες, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Μιλάμε για έναν σύμμαχο που
δεν μπορεί να δράσει ανεξάρτητα από
μια τρομοκρατική οργάνωση», δήλωσε
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στη συνεργασία των Αμερικανών με την κουρδική πολιτοφυλακή
YPG. «Από τη μια μεριά λαμβάνουν διακοσμητικά μέτρα απέναντί μας, ενώ
από την άλλη ενισχύουν τη συνεργασία
τους με τους τρομοκράτες», προσέθεσε
ο Τσαβούσογλου, επαναλαμβάνοντας
ότι η Τουρκία θα αναλάβει μονομερή
δράση για να εκδιώξει τους Κούρδους,
εάν δεν αλλάξει η στάση των ΗΠΑ.
Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο Ταγίπ
Ερντογάν κατά τη διάρκεια γεύματος
που παρέθεσε στον Αμερικανό υπουργό
Εμπορίου, Γουίλμπουρ Ρος. «Η αποστολή,
μέχρι τώρα, 50.000 φορτηγών με εφόδια
και πυρομαχικά προς τους τρομοκράτες,

μας έχει ενοχλήσει πραγματικά», δήλωσε
ο Ερντογάν, τονίζοντας ότι προσδοκά
από τις ΗΠΑ «να σταθούν δίπλα μας
στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και
στις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε ζώνη ασφαλείας, ώστε να επι<
<
<
<
<
<
<

Λαμβάνουν διακοσμητικά
μέτρα για να μας κατευνάσουν, ενώ ουσιαστικά
βοηθούν τους Κούρδους,
λέει ο Τσαβούσογλου.
στρέψουν οι πρόσφυγες». Μετά τη συνάντησή του με τον Ρος, ο Τούρκος πρόεδρος γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική
συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό
του, Ντόναλντ Τραμπ, για την έναρξη
διαπραγματεύσεων, με προοπτική διμερή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.
A.P., ΑΠΕ

Κατάσκοπος της CIA στο Κρεμλίνο
Επέστρεψε, αφού επιβεβαίωσε τον ρόλο του Πούτιν στις αμερικανικές εκλογές
Υψηλά ιστάμενο στέλεχος του Κρεμλίνου,
ο οποίος κατασκόπευε για λογαριασμό
των ΗΠΑ, «εξήγαγαν» Αμερικανοί πράκτορες από τη Ρωσία, αφού ο πληροφοριοδότης είχε επιβεβαιώσει τον ρόλο του
Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, στη
ρωσική παρέμβαση στις εκλογές για την
αμερικανική προεδρία το 2016, σύμφωνα
με χθεσινά δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.
Ο κατάσκοπος φέρεται να προσέφερε
πληροφορίες στις αμερικανικές υπηρεσίες
αντικατασκοπείας εδώ και δεκαετίες,
ενώ είχε πρόσβαση στον ίδιο τον πρόεδρο
Πούτιν και είχε στείλει μάλιστα φωτογραφίες σημαντικών εγγράφων που βρίσκονταν στο γραφείο του Ρώσου προέδρου, σύμφωνα με το δημοσίευμα του
CNN. Παρότι ο πληροφοριοδότης δεν α-

νήκε στον στενό κύκλο του Πούτιν, είχε
συχνή επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο και
διατηρούσε καλές σχέσεις με την ηγεσία
της κυβέρνησης.
Ο πληροφοριοδότης αποσύρθηκε εσπευσμένα από τη Ρωσία. Σε δημοσίευμά
της για την υπόθεση, η εφημερίδα New
York Times αποκαλύπτει ότι η CIA προσέφερε τη δυνατότητα στον κατάσκοπο
να εγκαταλείψει τη Ρωσία το 2016, φοβούμενη την αποκάλυψη της ταυτότητάς
του από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Ο πληροφοριοδότης, όμως, αρχικά αρνήθηκε την πρόταση, επικαλούμενος οικογενειακά κωλύματα και προκαλώντας ανησυχία στους κόλπους της CIA, μήπως
είχε γίνει διπλός πράκτορας. Λίγους μήνες
αργότερα, ωστόσο, ο Ρώσος κατάσκοπος
υπέκυψε και ζήτησε να διαφύγει στις ΗΠΑ.

Η «εξαγωγή» του κατασκόπου το 2017
έγινε εξαιτίας φόβων της CIA ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και τα μέλη του υπουργικού
συμβουλίου του θα αποκάλυπταν την
ταυτότητα του πληροφοριοδότη, ύστερα
από επανειλημμένα κρούσματα κακοδιαχείρισης διαβαθμισμένων πληροφοριών. Σε χθεσινή ανακοίνωσή της, η επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της CIA,
Μπρίτανι Μπράμελ, χαρακτήρισε ανακριβείς τις εκτιμήσεις του CNN. Από την
πλευρά της, η επικεφαλής του γραφείου
Τύπου του Λευκού Οίκου, Στέφανι Γκρίσαμ, είπε ότι το δημοσίευμα του CNN
όχι μόνο είναι ανακριβές, αλλά θέτει σε
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Ο κατάσκοπος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό της αλυσίδας
αποφάσεων που προήλθαν από τον πρό-

εδρο Πούτιν και οδήγησαν στη διείσδυση
χάκερ στα ηλεκτρονικά δίκτυα της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος πριν από τις εκλογές του 2016. Η
διείσδυση είχε φέρει στο φως «ενοχλητικά» μηνύματα μέσω email μεταξύ στελεχών της εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον.
Η απόσυρση του κατασκόπου «τύφλωσε» τις αμερικανικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας σε ό,τι αφορούσε τις εσωτερικές λειτουργίες του Κρεμλίνου,
κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών
για το Κογκρέσο στις ΗΠΑ, τον Νοέμβριο
του 2018. Σε χθεσινά του δημοσιεύματα,
ο ρωσικός Τύπος αποκάλυψε την ταυτότητα του κατασκόπου, επιβεβαιώνοντας
ότι εργαζόταν επί χρόνια στη ρωσική
πρεσβεία, στην Ουάσιγκτον, προτού μετακομίσει στη Μόσχα. Στο μεταξύ, το α-

Η Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας έγινε και πάλι σκηνικό κατασκοπευτικής υπόθεσης μεταξύ

των υπερδυνάμεων, με τον Αμερικανό πράκτορα να έχει, μάλιστα, στενή σχέση με τον Πούτιν.

μερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC υποστήριζε χθες ότι εντόπισε τον κατάσκοπο
στην περιοχή της Ουάσιγκτον. Οταν οι
ανταποκριτές του NBC πλησίασαν την
κατοικία του φερομένου ως κατασκόπου,
δύο άνδρες, οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι

φίλοι του Ρώσου, εμφανίσθηκαν και «ανέκριναν» ευγενικά τους δημοσιογράφους
για τους λόγους για τους οποίους επιθυμούσαν να συνομιλήσουν με τον ένοικο
του σπιτιού.
ASSOCIATED PRESS
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Νέα Κομισιόν με έντονο άρωμα γυναίκας

Τα 13 από τa 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι θηλυκού γένους – Παραμένει η Μαργκρέτε Βεστάγκερ στον ανταγωνισμό
Της ανταποκρίτριάς μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

«Η Ελλάδα
αλλάζει ταχύτητα»

Τα αποκαλυπτήρια της νέας Ευρωπαϊκής
Επιτροπής έκανε η μελλοντική της πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χθες,
στις Βρυξέλλες. Με σχεδόν ισάριθμη
συμμετοχή γυναικών και ανδρών –13
από τους 27 νέους επιτρόπους είναι γυναίκες– όπως είχε υποσχεθεί, η Επιτροπή,
με την καινούργια σύνθεσή της είναι ξεκάθαρο ότι σκοπό έχει να αντιμετωπίσει
τις προκλήσεις της εποχής, δημιουργώντας νέα χαρτοφυλάκια ή μετασχηματίζοντας παλαιότερα, όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής, της τεχνολογίας και
του δημογραφικού «που μεταβάλλουν
άρδην τις κοινωνίες και τον τρόπο ζωής
μας», όπως επισήμανε η ίδια χαρακτηριστικά.
Η Ελλάδα για πρώτη φορά από την
είσοδό της στην ευρωπαϊκή οικογένεια
αναλαμβάνει μία από τις οκτώ αντιπροεδρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο
νέος Ελληνας επίτροπος Μαργαρίτης
Σχοινάς από την 1η Νοεμβρίου θα έχει
το χαρτοφυλάκιο της «προστασίας του

«Δικαιωμένος» για την επιλογή

του να προτείνει τον Μαργαρίτη
Σχοινά ως επίτροπο της Ελλάδας
στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε, χθες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας
τη σύνθεση της νέας Κομισιόν. Παράλληλα, υπογράμμισε την κρισιμότητα που έχει τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα η θέση και το χαρτοφυλάκιο που ανατέθηκαν στον κ. Σχοινά.
«Πρόκειται για μια ισχυρή ομάδα
που συνθέτει διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις και γεωγραφικές
αναφορές. Κι ας μη ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη Επιτροπή που θα έχει
γυναίκα στην κορυφή της», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε την ανάθεση «στον άξιο και έμπειρο Μαργαρίτη Σχοινά» της αντιπροεδρίας της Κομισιόν για την
Ασφάλεια, τη Μετανάστευση και
την Κινητικότητα, «ξεχωριστή τιμή» και «ψήφο εμπιστοσύνης προς
τον ίδιο και την Ελλάδα, που αποδεικνύει ότι η χώρα αναβαθμίζεται
πια σε παράγοντα ισχύος και ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή σκηνή και
ότι η πατρίδα μας αλλάζει ταχύτητα
στο πλαίσιο της Ενωσης, διαθέτοντας κύρος και στελέχη για σημαντικά χαρτοφυλάκια». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι «η Ελλάδα ως χώρα-σύνορο της Ευρώπης υπολογίζει πολύ στον νέο αντιπρόεδρο της Κομισιόν», καθώς «το
μεταναστευτικό είναι κρίσιμο και
για την Ενωση και για την Ελλάδα».
Με τον νέο αντιπρόεδρο της Κομισιόν επικοινώνησε τηλεφωνικά
και τον συνεχάρη ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
Ο ίδιος ο κ. Σχοινάς εξέφρασε την
ικανοποίησή του για τα νέα του καθήκοντα, γράφοντας στο Τwitter:
«Είμαι ενθουσιασμένος που προτάθηκα για αντιπρόεδρος για την
προστασία του τρόπου ζωής μας,
καλύπτοντας Μετανάστευση, Ασφάλεια, Απασχόληση και Παιδεία.
Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω δουλειά
και ανυπομονώ να συζητήσω με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς
μπορούμε να μεταφράσουμε τις
πολιτικές μας προτεραιότητες σε
πραγματικά αποτελέσματα για
τους Ευρωπαίους».
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Ο Μαργαρίτης Σχοινάς
είναι ο πρώτος Ελληνας
που αναλαμβάνει
καθήκοντα αντιπροέδρου
της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
με αρμοδιότητα τη
μετανάστευση, την
ασφάλεια και την Παιδεία.
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής», όπως ονομάστηκε το χαρτοφυλάκιο που θα συντονίζει τα θέματα της μετανάστευσης,
ασφάλειας, απασχόλησης και κατάρτισης των μεταναστών (και μη) και Παιδείας.
Η νέα δομή της Κομισιόν, όπως την
παρουσίασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
χθες, προβλέπει τη θέσπιση θέσεων για
τρεις εκτελεστικούς αντιπροέδρους, οι
οποίοι θα αναλάβουν και τις τρεις βασικές
προτεραιότητες της Επιτροπής. Τις θέσεις
αυτές καταλαμβάνουν:
Ο Ολλανδός Φρανς Τίμερμανς, που
θα έχει υπό την εποπτεία του την κλιματική αλλαγή και πρέπει να φέρει εις
πέρας τον στόχο που έθεσε η νέα πρόεδρος να γίνει η Ευρωπαϊκή Ενωση η
πρώτη κλιματική ουδέτερη ήπειρος.
«Η προστασία του πλανήτη μας και του
περιβάλλοντος είναι η καθοριστική αποστολή της γενιάς μας», είπε η πρόεδρος, για να υπογραμμίσει πόσο σημαντικό κομμάτι θα αποτελέσει το θέμα
αυτό την επόμενη πενταετία.
Ο Τίμερμανς, που προέρχεται από
τους Σοσιαλιστές, είναι από το 2014
πρώτος αντιπρόεδρος της Κομισιόν,
αρμόδιος για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις διοργανικές σχέσεις, το κράτος
δικαίου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων.
Ως δεύτερη εκτελεστική αντιπρόεδρος
αναλαμβάνει η Δανή Μαργκρέτε Βεστάγκερ, η οποία παρά τις φήμες που
την ήθελαν να αλλάζει θέση, καθώς οι
σχέσεις με τις ΗΠΑ για το συγκεκριμένο
θέμα έχουν γίνει τοξικές, διατηρεί το
χαρτοφυλάκιο του ανταγωνισμού. Εχει
επιβάλει πρόστιμα στην Apple, στην
Amazon, στη Facebook και στην
Qualcomm, ενώ στο μικροσκόπιό της
βρίσκεται και η McDonald’s για φοροδιαφυγή.

στούν στις νέες τους αρμοδιότητες,
καθώς έχουν σημαντική εμπειρία ως
μέλη και της Επιτροπής του Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ.

Στοχευμένες επιλογές

Συγχρόνως αναλαμβάνει και την αρμοδιότητα για την ψηφιακή αναβάθμιση
της Ευρωπαϊκής Ενωσης προκειμένου
η Ευρώπη να μη μείνει πίσω σε θέματα
νέων τεχνολογιών, τεχνητής νοημοσύνης και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Αναμένεται να προωθήσει νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα προστατεύουν τους Ευρωπαίους πολίτες από
τους τεχνολογικούς γίγαντες, όπως το
Facebook ή το YouTube. Ο τρίτος εκτελεστικός αντιπρόεδρος είναι ο Λετονός

Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος θα αναλάβει όλα τα οικονομικά θέματα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέχρι το εμπόριο και τις αγορές,
όλη η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία θα

είναι υπό την ευθύνη του. Κατείχε τη
θέση του αντιπροέδρου με ευθύνη τα
θέματα για το ευρώ και τον κοινωνικό
διάλογο. Και οι τρεις εκτελεστικοί αντιπρόεδροι δεν θα χρειαστούν ιδιαίτερα πολύ χρόνο για να προσαρμο-

Χαρακτηριστικό της νέας σύνθεσης
της Κομισιόν είναι ότι η Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν επέλεξε να δώσει χαρτοφυλάκια, που αφορούν κρίσιμα προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Ενωση, σε επιτρόπους από χώρες που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή των συγκεκριμένων προβλημάτων. Με τις μεταναστευτικές ροές να αυξάνονται από την Τουρκία, αλλά και την εντεινόμενη επιθετικότητα της Αγκυρας, είναι πολύ σημαντικό ότι ένας Ελληνας αναλαμβάνει
την επίβλεψη του χαρτοφυλακίων μετανάστευσης και ασφάλειας των ευρωπαϊκών συνόρων.

Ο απόγονος του κόμη, η tax lady και η «Μητέρα Τερέζα»
Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν
Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Κομισιόν. Γεννημένη στις Βρυξέλλες. Μητέρα
επτά παιδιών. Αντιμετώπισε επιτυχώς
τις κατηγορίες περί λογοκλοπής στη
διατριβή της. Ο πατέρας της ήταν πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας. Επί μία
δεκαετία έτρωγε πρωινό μία φορά την
εβδομάδα με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Μαργαρίτης Σχοινάς
Γνωστός και ως «ανώτατος αξιωματούχος
της Κομισιόν», αφού ήταν μέχρι πρόσφατα ο κεντρικός εκπρόσωπος της Επιτροπής. Παντρεμένος με τη Μερσέντες
Αλβαργκονζάλες, ανώτατη αξιωματούχο
της Ευρωβουλής. Εχει χρησιμοποιήσει
σε ομιλία του τσιτάτο από τραγούδι των
Spice Girls. Δεν του αρέσει να τον αποκαλούν γραφειοκράτη. Εχει τη φήμη
ότι απαντά σε όλα τα μηνύματα και τις
κλήσεις, ακόμη και των αντιπάλων του.

Σιλβί Γκουλάρ
Η χθεσινή ανακοίνωση του ονόματός
της συνέπεσε με έρευνα της γαλλικής
αστυνομίας για πλαστές θέσεις εργασίας
στην Ευρωβουλή. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει η ίδια κατηγορίες, αλλά το κόμμα
της. Εχει αδυναμία στην Ευρώπη, στη
Γερμανία και οτιδήποτε σχετίζεται με
την Ευρωζώνη. Διετέλεσε για μικρό διάστημα υπουργός Αμυνας. Ηταν μέλος

της γαλλικής ομάδας που διαπραγματεύθηκε την επανένωση της Γερμανίας.
Ηταν υποψήφια πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου το 2016. Σε ανύποπτο χρόνο
είχε πει ότι η Κομισιόν δεν πρέπει να
είναι γεμάτη λευκούς, γέρους άνδρες.

τη χώρα του από το εργαστήριο CERN,
μία απόφαση που ανακλήθηκε αμέσως.

Στέλλα Κυριακίδου
Σπούδασε παιδοψυχολόγος στη Βρετανία
και ως αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ από το
2013 θεωρείται δεξί χέρι του Νίκου Αναστασιάδη. Ο τοπικός Τύπος την αποκαλεί
«Μητέρα Τερέζα» που προσπαθεί να
βοηθήσει τους άλλους, αλλά δεν εκφράζει
ισχυρές απόψεις.

Φρανς Τίμερμανς
Φοράει μοδάτα γυαλιά κι ακόμη προσπαθεί να χωνέψει ότι έχασε το πόστο
που τώρα ανέλαβε η Φον Ντερ Λάιεν.
Είναι φεμινιστής, μιλάει πολλές γλώσσες
και ήταν το δεξί χέρι του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Κι οι δύο παππούδες του ήταν
ανθρακωρύχοι.

Πάολο Τζεντιλόνι
Απόγονος του κόμη Τζεντιλόνι Σλιβέρι.
Πρώην πρωθυπουργός. Αριστοκράτης αριστερός ακτιβιστής στα νιάτα του. Γνωστός για την κομψότητα, τους τρόπους
του και τα διπλωματικά του προσόντα.
Ως εχθρός της σύμπραξης του κόμματός
του με τα Πέντε Αστέρια στη Ρώμη,
βρήκε τον ιδανικό τρόπο να αποδράσει
από την εθνική πολιτική σκηνή.

Μαργκρέτε Βεστάγκερ
Αναπληρώτρια «βασίλισσα της Ευρώπης»,
μετά τη Μέρκελ. Ο Τραμπ την αποκαλεί
tax lady (Κυρία των φόρων), «που μισεί
τις ΗΠΑ», λόγω του αγώνα της κατά των
αμερικανικών τεχνολογικών γιγάντων.
Λέγεται ότι ενέπνευσε τους σεναριογράφους της δανέζικης σειράς Borgen. Οταν
έχει άγχος κεντάει μικρούς ελέφαντες.

Βάλντις Ντομπρόφσκις

Γιοχάνες Χαν
Πρώην υπουργός Επιστημών στην Αυστρία, κατηγορήθηκε κι αυτός ότι προέβη
σε λογοκλοπή στο PhD του, αλλά πέτυχε
να διατηρήσει τον τίτλο έπειτα από έρευνα. Του αρέσει να αποταμιεύει χρήματα. Το 2009 επιχείρησε να αποσύρει

Χαρακτηριστικό της νέας σύνθεσης της Κομισιόν είναι ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέλεξε να δώσει χαρτοφυλάκια, που αφορούν
κρίσιμα προβλήματα για την Ε.E., σε επιτρόπους από χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συγκεκριμένων προβλημάτων.

Υπήρξε πρωθυπουργός επί μισή δεκαετία, καθώς η κυβέρνησή του υποχρεώθηκε να περικόψει μισθούς και δαπάνες
στο πλαίσιο διεθνούς πακέτου διάσωσης.
Οταν έφτασε στις Βρυξέλλες, έγινε αντιπρόεδρος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, αν και ο δημόσιος λόγος
του είναι περισσότερο πειθαρχημένος
παρά χαλαρός.
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Χαμηλή κάλυψη
Συνολικά 665.000 τ.μ. εμπο-

ρικών κέντρων είναι το σημερινό απόθεμα της ελληνικής
αγοράς. Ωστόσο, η Ελλάδα
διαθέτει τη χαμηλότερη κάλυψη σε σχέση με τον πληθυσμό
πανευρωπαϊκά, καθώς αναλογούν μόλις 61 τ.μ. για κάθε
1.000 κατοίκους. Στην Αττική,
το σχετικό μέγεθος έχει αυξηθεί κατά 27% από το 2015, στα
99 τ.μ.

Επενδυτική άνοιξη στα εμπορικά κέντρα
Σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο ανακατασκευές και επεκτάσεις συνολικής αξίας 80 εκατομμυρίων στην Αττική
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Υψηλή ζήτηση
Η ζήτηση για μίσθωση χώρων
εντός εμπορικών κέντρων παραμένει υψηλή. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη έρευνα της
Pepper Research, οι τιμές των
ενοικίων αλλά και η προσφορά
πρόκειται να κινηθούν ανοδικά
κατά τη διάρκεια των προσεχών μηνών, καθώς η ιδιωτική
κατανάλωση αναμένεται να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα,
χάρις και στην ανάκαμψη του
οικονομικού κλίματος.

Στροφή στις ανακατασκευές και στις επεκτάσεις υφιστάμενων εμπορικών κέντρων κάνουν οι ιδιοκτήτες-διαχειριστές
τους το τελευταίο διάστημα. Μόνο στην
περιοχή της Αττικής «τρέχουν» αυτήν
την περίοδο τέσσερα τέτοια έργα, συνολικής αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ, προκειμένου αφενός μεν να διατηρήσουν επίκαιρα τα εμπορικά κέντρα που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αφετέρου
δε να εδραιώσουν το μερίδιο αγοράς τους,
ενόψει των εμπορικών κέντρων νέας γενιάς, που σχεδιάζονται στο Λεκανοπέδιο
της Αττικής τα επόμενα χρόνια, με ορίζοντα λειτουργίας την περίοδο 2023-2025.
Η πιο άμεση χρονικά επέκταση αφορά
το εμπορικό πάρκο Smart Park της REDS
του ομίλου «Ελλάκτωρ» στα Σπάτα.
Η προσθήκη επιπλέον 15.500 τ.μ. εμπο-

ρικών καταστημάτων αναμένεται να είναι
λειτουργική εντός του φθινοπώρου, ενισχύοντας σημαντικά τις προοπτικές του
εν λόγω κέντρου, το οποίο θα προσφέρει
πλέον συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια
άνω των 51.000 τ.μ. Η συνολική επένδυση
της REDS ανέρχεται σε 26 εκατ. ευρώ.
Ηδη, το 70% των πρόσθετων επιφανειών
έχει μισθωθεί, με τις τελευταίες προσθήκες
μάλιστα να αφορούν δύο πρωτοεμφανιζόμενες αλυσίδες στην ελληνική αγορά.
Ο λόγος για την Ashley Homestore, η οποία
θα μισθώσει κατάστημα 800 τ.μ. με έπιπλα
και είδη οικιακού εξοπλισμού, όπως επίσης
και την αλυσίδα Toys Center, που θα μισθώσει 800 τ.μ., όπου θα πωλούνται παιχνίδια και εποχιακά είδη. Πέραν των δύο
νέων αλυσίδων, υφίστανται δεσμευτικές
συμφωνίες εκμίσθωσης και με τις αλυσίδες
Decathlon, GAP, Bo Concept, Marks &
Spencer και Διάφανο. Η διοίκηση της REDS

<
<
<
<
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Στο Smart Park η προσθήκη
καταστημάτων 15.500 τ.μ.
θα ολοκληρωθεί
εντός του φθινοπώρου.
αναμένει και πρόσθετες συμφωνίες με αλυσίδες τεχνολογίας, εστίασης και ένδυσης-υπόδησης. Στο τέλος του 2019 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες για την επέκταση του Golden Hall
της Lamda Development, μέσω της ανακατασκευής του πρώην Διεθνούς Κέντρου
Ραδιοτηλεόρασης (IBC). Πρόκειται για επένδυση 25 εκατ. ευρώ, που θα προσθέσει
11.500 τ.μ. καθαρής εκμισθώσιμης επιφάνειας, με την έμφαση να δίνεται στην ανάπτυξη χώρων οικογενειακής αναψυχής,
ενώ προβλέπονται και χώροι γραφείων.

Συγκεκριμένα, 5.950 τ.μ. θα καταλάβουν
χώροι παιδικής αναψυχής και γυμναστηρίου, που θα περιλαμβάνουν παιδότοπους,
ενυδρείο, παιχνίδια δράσης και παιδικούς
διαδραστικούς χώρους.
Εντός των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, που φιλοδοξούν να αποτελέσουν
τον βασικό πόλο έλξης του εν λόγω ακινήτου, συμπληρώνοντας ουσιαστικά τη
χρήση του Golden Hall, θα λειτουργήσει
και χώρος πώλησης κι εστίασης. Στο υπόλοιπο ακίνητο, προβλέπονται εστιατόρια
και καφέ (χρήσεις εστίασης και αναψυχής)
επιφάνειας 3.650 τ.μ., ενώ θα προστεθούν
και 1.566 τ.μ. καταστημάτων. Στους πιο
πάνω ορόφους του κτιρίου, θα αναπτυχθούν
5.264 τ.μ. χώροι γραφείων, που θα εκτείνονται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα.
Σύμφωνα με φορείς της αγοράς, η γειτνίαση
με τη λεωφ. Κηφισίας και μάλιστα σε ένα
από τα πλέον δημοφιλή της τμήματα για

φιλοξενία γραφείων εγγυάται την υψηλή
ζήτηση. Σε τροχιά επέκτασης βρίσκεται
και το εμπορικό κέντρο River West της
Noval, θυγατρικής του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
Το ακίνητο που βρίσκεται επί της λεωφ.
Κηφισού πρόκειται να επεκταθεί με την
προσθήκη επιπλέον 8.000 τ.μ., σε μια επένδυση που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει
τα 10 εκατ. ευρώ. Στις αρχές του καλοκαιριού, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενέκρινε το σχετικό έργο, το οποίο
θα αποτελείται από δύο διακριτά κτίρια,
εκ των οποίων το μικρότερο θα «εισχωρεί»
στο σώμα του μεγαλύτερου. Στο ισόγειο
θα βρίσκεται υπεραγορά (super market),
όπως επίσης και τέσσερα διώροφα καταστήματα. Το River West άνοιξε τις πύλες
του το 2011, και σήμερα μετά τα προηγούμενα έργα επέκτασης, που ολοκληρώθηκαν το 2016, έχει συνολικό εμβαδόν
21.630 τ.μ.
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25 παρεμβάσεις για τη βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Οι δεσμεύσεις του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για προσέλκυση επενδύσεων και τόνωση της ανάπτυξης
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Είκοσι πέντε μέτρα με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και τη διευκόλυνση του επιχειρείν, είτε αυτή
αφορά τη μείωση των φορολογικών
βαρών είτε τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών εξήγγειλε από το βήμα της 84ης
Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Το «πακέτο» των παρεμβάσεων περιλαμβάνει αφενός μέτρα που αναμένεται
να έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος
για τις επιχειρήσεις, όπως είναι η μείωση των συντελεστών φορολόγησης
ήδη από φέτος και των ασφαλιστικών
εισφορών από το επόμενο έτος, αλλά
και μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της «καθημερινότητας» των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα η
απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και
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Περιορισμός γραφειοκρατίας και διοικητικών
βαρών, αλλά και
μείωση της φορολογίας.
η ηλεκτρονική κάρτα για τη δήλωση
των υπερωριών. Μέτρα, αν μη τι άλλο,
τα οποία έρχονται να ικανοποιήσουν
πάγια αιτήματα του επιχειρηματικού
κόσμου. Αρκετά από αυτά αναμένεται
να περιληφθούν στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, το οποίο πρόκειται να
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, ενώ άλλα θα αποτελέσουν τμήμα του φορολογικού νομοσχεδίου. Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο
βρίσκεται ήδη στα χέρια του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Ακη Σκέρτσου, που έχει και την αρμοδιότητα
για τον συντονισμό του κυβερνητικού
έργου και η μικρή καθυστέρηση που
διαπιστώνεται στην προώθησή του
αποδίδεται από αρμόδιες πηγές στην
εμπλοκή εννέα υπουργείων σε αυτό.
Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός είναι τα ακόλουθα:
1) Μείωση του συντελεστή φορολόγησης επιχειρήσεων στο 24% από

Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
28% σήμερα για τα κέρδη του 2019.
Προοπτική είναι ο συντελεστής να
μειωθεί περαιτέρω, στο 20%.
2) Μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από 10%
σε 5%.
3) Απλοποίηση του φορολογικού
κώδικα.
4) Ενίσχυση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών.
5) Συγκέντρωση όλων των διάσπαρτων σήμερα επενδυτικών κινήτρων.
6) Θέσπιση υπεραποσβέσεων στις
νέες επενδύσεις παγίων. Το προεκλογικό πρόγραμμα της Ν.Δ. προέβλεπε
ότι ο σχετικός συντελεστής θα φτάνει
μέχρι 200%.
7) Συμψηφισμός μέχρι ποσού 50
εκατ. ευρώ για το 2019 των χρημάτων
που θα επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη οι φαρμακοβιομηχανίες με
τις υποχρεώσεις τους έναντι του ελ-

Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο
« Όμοδος: Ιστορία και Πολιτισμός»
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου σε συνεργασία με το οινοποιείο
«Οίνου Γη – Κτήμα Βασιλειάδη» σας προσκαλούν στο Α΄ Επιστημονικό
Συνέδριο « Όμοδος: Ιστορία και Πολιτισμός», το οποίο θα διεξαχθεί
στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2019, στο οινοποιείο «Οίνου Γη – Κτήμα
Βασιλειάδη» στο Όμοδος.
Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι η διεξαγωγή έρευνας και η
καταγραφή της τοπικής ιστορίας του ομώνυμου κρασοχωριού
καθώς και η ανάδειξη σπουδαίων ιστορικών του στιγμών, με
προοπτική τα αποτελέσματά του να δημοσιευθούν στο εγγύς
μέλλον.
Στο συνέδριο συμμετέχουν 20 ομιλητές, μέλη της ακαδημαϊκής
και πολιτιστικής κοινότητας απ’ όλη την Κύπρο, οι οποίοι εξετάζουν
μία πλειάδα θεμάτων με επίκεντρο την ιστορία του Ομόδους.
Ανάμεσα σε αυτά θα παρουσιαστούν ζητήματα εκπαιδευτικής
πολιτικής, λαογραφίας, οικονομίας δημογραφίας και συνεργατισμού,
θα αναδειχθεί η προσφορά του χωριού στους εθνικούς αγώνες,
και θα αναλυθεί η αξία των εκκλησιαστικών του μνημείων.
Στην εναρκτήρια συνεδρία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το πρωί
του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου, στις 10:00, θα απευθύνουν χαιρετισμό
ο Δικηγόρος και Οινοποιός, Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης, ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού.
Οι κυρίως εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν με την
παρουσίαση του βιβλίου « Όμοδος. Τόπος-Άνθρωποι-Ιστορία», η
οποία αποτελεί έκδοση του δικηγορικού οίκου Χριστόδουλος Γ.
Βασιλειάδης και ΣΙΑ ΔΕΠΕ. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο αρχαιολόγος
Βάσος Καραγιώργης, ο ερευνητής Παύλος Φ. Ιωαννίδης και ο
ιστορικός Πέτρος Παπαπολυβίου.
Θα ακολουθήσουν πέντε συνεδρίες. Οι εργασίες του συνεδρίου
θα λήξουν το μεσημέρι της Κυριακής. Στο τέλος της πρώτης μέρας
θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο Όμοδος. Την επίσημη λήξη του
συνεδρίου θα πλαισιώσει δεξίωση μετά μουσικής, στον χώρο του
οινοποιείου.
Το συνέδριο απευθύνεται στην ιστορική, εκπαιδευτική και
πολιτιστική κοινότητα και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η παρακολούθηση
των ομιλιών είναι δωρεάν και θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής.
Πληροφορίες: Ιλιάνα Κουλαφέτη, Στέλλα Σοφοκλέους
+357-22556677, 08:00 – 13:00 και 15:00 – 18:00

Ironglobe Holding Ltd
(In Voluntary Liquidation)
Company No. (1810898)
NOTICE is hereby given pursuant to Section 204,
subsection (1)(b) of the BVI Business Companies Act,
2004 that the Company is in voluntary liquidation. The
voluntary liquidation commenced on 5th September,
2019. The Liquidator is Loutmila Kyriakou of 27
Michalakopoulou Street, 1st floor, Office FF02, 1075
Nicosia, Cyprus.

ληνικού Δημοσίου για το clawback
(επιστροφές).
8) Απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Στο νομοσχέδιο
αναμένεται να περιλαμβάνονται και
πολύ ασφυκτικές ημερομηνίες για
την έκδοση των σχετικών αδειών.
9) Διευκόλυνση εγκατάστασης των
επιχειρήσεων εντός των επιχειρηματικών πάρκων. Θα προβλέπεται επίσης
δυνατότητα διαμεσολάβησης μεταξύ
φορέα διαχείρισης πάρκου και εγκατεστημένων επιχειρήσεων για την
άμεση επίλυση διαφορών.
10) Δημιουργία Εθνικού Μητρώου
Υποδομών στο οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα δημόσια κτίρια και υποδομές της χώρας.
11) Δημιουργία Ενιαίου Ψηφιακού
Χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται όλα
τα γεωχωρικά δεδομένα (π.χ. όροι
και περιορισμοί δόμησης, δάση και
δασικές εκτάσεις, αιγιαλός, αρχαιο-

λογικοί χώροι, περιοχές natura, κ.λπ.)
σε ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα.
12) Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τις συμπράξεις δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).
13) Ενιαία ρύθμιση για τις κεραίες
τηλεπικοινωνιών, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία, με σκοπό την
προσέλκυση επενδύσεων σε δίκτυα
νέας γενιάς 5G.
14) Θέσπιση νέου συστήματος εγγυήσεων στις επιχειρήσεις.
15) Βελτίωση της πτωχευτικής διαδικασίας για τα νομικά πρόσωπα.
16) Σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά πέντε μονάδες.
17) Ιδρυση Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων για τους συνεπείς εργοδότες.
18) Καθιέρωση ηλεκτρονικής κάρτας εργαζομένου για τη δήλωση των
υπερωριών.

19) Αναστολή ΦΠΑ στις οικοδομές
για τρία χρόνια.
20) Εκπτωση 40% στις δαπάνες
για την ενεργειακή αναβάθμιση των
κτιρίων και τις ανακαινίσεις.
21) Αποσαφήνιση της έννοιας της
φορολογικής κατοικίας με στόχο την
προσέλκυση αλλοδαπών για την αγορά κατοικίας.
22) Ο συντελεστής φορολόγησης
των αγροτικών σχημάτων θα είναι
10%.
23) Θέσπιση νέου πλαισίου για
τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
24) Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
25) Δημιουργία Ελεύθερης Ζώνης
στη Θεσσαλονίκη, αποκλειστικά για
επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. Οι επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν εκεί θα απαλλάσσονται
από δασμούς και ΦΠΑ.

Θετική υποδοχή
των εξαγγελιών
από τους φορείς
Ικανοποιημένος εμφανίζεται ο επιχειρηματικός κόσμος
από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη,
θεωρώντας ιδιαιτέρως σημαντικά μέτρα τη μείωση
των φορολογικών βαρών τόσο για τις επιχειρήσεις
όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς αναμένεται
να ενισχύσουν την κατανάλωση. Από τις αντιδράσεις,
πάντως, των εκπροσώπων των επιχειρήσεων δεν έλειψαν εκείνες που εκφράζουν σχετική δυσαρέσκεια
για το γεγονός ότι δεν μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για τα νομικά
πρόσωπα και δεν καταργούνται άμεσα το τέλος επιτηδεύματος και η εισφορά αλληλεγγύης. Ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την υιοθέτηση από τον πρωθυπουργό των προτάσεών του. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τη δημιουργία ελεύθερης ζώνης στο στρατόπεδο
Γκόνου, σε χώρο 670 στρεμμάτων, τη δημιουργία τεχνολογικού πάρκου υψηλών προδιαγραφών «Thess
Intec» στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, καθώς
και την οργάνωση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στο Καλοχώρι με τη
<
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δημιουργία επιχειρηματικού <
πάρκου. «Ο βασικός προσαναΖητούν την κατολισμός των ανακοινώσεων
του πρωθυπουργού, που είναι τάργηση του
η άμεση αύξηση των αναπτυξιακών ρυθμών της ελληνικής τέλους επιτηοικονομίας, δεν μπορεί παρά δεύματος και
να βρίσκει σύμφωνο τον εμπορικό κόσμο και τις μικρομε- της εισφοράς
σαίες επιχειρήσεις της χώρας», αλληλεγγύης.
υποστήριξε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).
Ωστόσο, στην ίδια ανακοίνωση επισήμανε ότι «δεν
έγινε καμία αναφορά στην επέκταση του αφορολογήτου
στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά ούτε και στη
μείωση του ΕΝΦΙΑ στα νομικά πρόσωπα, μέτρα που
συνδέονται άμεσα με την έννοια της φορολογικής ισότητας και δικαιοσύνης. Επίσης, η κατάργηση του
τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης
δεν προβλέπεται να γίνουν άμεσα. «Με αυτό τον τρόπο
όμως για τα επόμενα σχεδόν τέσσερα χρόνια οι μικρομεσαίοι θα υφίστανται τις συνέπειες δύο δυσβάσταχτων
φορολογικών επιβαρύνσεων», ανέφερε. «Οι εξαγγελίες
του πρωθυπουργού, εφόσον γίνουν πράξη, είναι στη
σωστή κατεύθυνση αλλά είναι απαραίτητο να υπάρξει
και συνέχεια. Η έλλειψη ρευστότητας είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι βιοτέχνες της χώρας», υποστήριξε το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. Την ικανοποίησή
του για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού εξέφρασε
και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, ζητώντας να μη χαθεί
καθόλου χρόνος. Τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού
για τον συμψηφισμό επενδύσεων και clawback χαιρέτισε
με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), εκφράζοντας ταυτόχρονα
την ελπίδα ότι το μέτρο αυτό αποτελεί την αρχή μιας
προσπάθειας για την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών του φαρμακευτικού κλάδου.

Τρίπτυχο για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
«Υπερωρίες» στη μερική, αναβάθμιση «Εργάνης», εξαίρεση από κλαδικές συμβάσεις εταιρειών υπό διάσωση
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Το τρίπτυχο προστασία των εργαζομένων στήριξη της πλήρους απασχόλησης - δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας έθεσε
στο κάδρο της προωθούμενης κυβερνητικής
πολιτικής στα εργασιακά ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή
του στη ΔΕΘ. Και εκτίμησε ότι ο στόχος θα
επιτευχθεί και μέσω των προωθούμενων διατάξεων που θα συμπεριληφθούν στο αναπτυξιακό σχέδιο νόμου και αφορούν την αύξηση
του κόστους εργασίας για τις «υπερωρίες»
στη μερική απασχόληση, τη δυνατότητα εξαίρεσης από τις κλαδικές συμβάσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό διάσωση ή και
αναδιάρθρωση και την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη». Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ των αλλαγών στον συνδικαλιστικό νόμο επισημαίνοντας ότι μέσω αυτών το σύστημα συλλογικής
δράσης στη χώρα μας θα προσαρμοστεί στα
ευρωπαϊκά δεδομένα.
Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε πως στην
εγχώρια αγορά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα υποδηλωμένης εργασίας και κατάχρησης των
ευέλικτων μορφών απασχόλησης και ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Η υπερρύθμιση και o ασφυκτικός έλεγχος, στο όνομα δήθεν της προστασίας των εργαζομένων, φέρνει αντίθετα
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Το σχέδιο για την αγορά
εργασίας θα συμπεριληφθεί
στον αναπτυξιακό νόμο.
αποτελέσματα: η αγορά αντιδρά με υπέρμετρη
ελαστικοποίηση των όρων εργασίας, ιδίως
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πώς;
Μεταφέροντας πολλούς εργαζόμενους στη
“μαύρη” και, κυρίως, στην υποδηλωμένη απασχόληση. Ενώ μεγάλες επιχειρήσεις χάνουν
καταρτισμένους εργαζόμενους που φεύγουν
στο εξωτερικό, γιατί δεν αντέχουν την υψηλή
φορολόγηση αλλά και τις υψηλές εργοδοτικές
εισφορές». Στο πλαίσιο δε της προσπάθειας
για περιορισμό της υποδηλωμένης εργασίας,
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προωθούμενη
διάταξη του υπουργείου Εργασίας για προσαύξηση στην αμοιβή των μερικώς απασχολουμένων κατά 10% για κάθε ώρα εργασίας
πάνω από τη συμφωνημένη. Στην πράξη, θα
θεσμοθετηθεί η «υπερωρία» στη μερική απασχόληση και στις λοιπές ευέλικτες μορφές
εργασίας, με προσαύξηση 10% του κόστους
για τον εργοδότη και αντίστοιχη αύξηση του
ωρομισθίου για τον εργαζόμενο.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε
στην αναβάθμιση του συστήματος «Εργάνη»

Θεσμοθετείται Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργα-

νώσεων για εργαζομένους και εργοδότες και ηλεκτρονική ψηφοφορία για απεργίες.

αλλά και στην ίδρυση Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων για τους συνεπείς εργοδότες, οι
οποίοι θα απολαμβάνουν επιπλέον οφέλη,
όπως μειώσεις φόρων και εισφορών.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέσω του νέου
πληροφοριακού συστήματος θα επιδιωχθεί
η μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους για τη δήλωση των υπερωριών
των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό θα προωθηθεί και η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργαζομένων στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και
στη δέσμη μέτρων για τις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας που προωθεί το υπουργείο Εργασίας,
εντάσσοντάς τη στα μέτρα στήριξης των προβληματικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον
κ. Μητσοτάκη, θα εξαιρούνται από τις κλαδικές
συμβάσεις επιχειρήσεις υπό διάσωση ή και
αναδιάρθρωση, προκειμένου να σώζονται θέσεις εργασίας. Με στόχο, τέλος, την προσαρμογή των συλλογικών διαπραγματεύσεων στα
ευρωπαϊκά δεδομένα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αλλαγή του συνδικαλιστικού
νόμου.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, οι διατάξεις
αφορούν τη δημιουργία Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για εργαζομένους και
εργοδότες και τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη λήψη απόφασης απεργίας.

Εσοδα 125 δισ. από τον τουρισμό κατά τη διάρκεια της κρίσης
Αμεσα αναγκαία χαρακτηρίζεται η αποκατάσταση της φορολογικής ανταγωνιστικότητας
του τουριστικού προϊόντος και της ορθολογικής ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή
ενός αποτελεσματικού εθνικού στρατηγικού
σχεδίου για τον τουρισμό, «ενόψει και της
παρατηρούμενης κάμψης της ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών από τις παραδοσιακές
αγορές μας», σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τίτλο: «Η ελληνική οικονομία: ανάπτυξη και οικονομική
πολιτική μετά την έξοδο από τα μνημόνια».
Στην ίδια κατεύθυνση συντείνουν και οι
προβλέψεις για συρρίκνωση της αναπτυξιακής
δυναμικής της Ευρωζώνης και των σημαντικότερων αγορών μας, συμπληρώνει το ΙΝΣΕΤΕ. Εκτιμάται επίσης πως «ο τουρισμός,
έχοντας επιτύχει αξιοσημείωτη ανάπτυξη
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Το ΙΝΣΕΤΕ προειδοποιεί
για κάμψη της ζήτησης από
τις παραδοσιακές αγορές.
κατά τη διάρκεια της κρίσης, συνέβαλε σε
πολύ μεγάλο βαθμό κατ’ αρχάς στον περιορισμό της και στη συνέχεια στην επάνοδο
της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης. Η πορεία αυτή συνοδεύτηκε και
από αντίστοιχα μεγάλη αύξηση της απασχόλησης». Ενδεικτικά, το ΙΝΣΕΤΕ υπολογίζει
πως ο εισερχόμενος τουρισμός την δεκαετία
2009-2018 προσέφερε περίπου 125 δισ. ευρώ
στην ελληνική οικονομία ενώ η συντριπτική
πλειονότητα από τα 230 εκατομμύρια επισκέπτες της χώρας αποκόμισαν θετικές εμπειρίες, σε μια εποχή που η Ελλάδα ήταν

«εύκολος στόχος» για πολλά ΜΜΕ. Τα έσοδα
από τον εισερχόμενο τουρισμό αυξήθηκαν
κατά περίπου 50% από το 2012 έως το 2018,
ενώ η απασχόληση στον τουρισμό μεταξύ
2009 και 2018 αυξήθηκε κατά 12,7%, σε αντίθεση με τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας όπου η απασχόληση την ίδια περίοδο
κατέγραψε μείωση κατά 18,2%. Εξάλλου,
στην έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ προτάσσεται η «ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου πακέτου οικονομικής πολιτικής, με εφαρμογή του στην
τριετία 2019-2021, που θα περιλαμβάνει ένα
εκλογικευμένο σύνολο μέτρων μείωσης της
υπερφορολόγησης και αύξησης των αναπτυξιακών και κοινωνικών δαπανών».
Σημειώνεται, επίσης, ότι η βασική προϋπόθεση για να γίνει εφικτός και βιώσιμος ο
στόχος της μείωσης των απαιτούμενων πρωτογενών πλεονασμάτων, χωρίς να διακινδυνεύσουν τα επιτεύγματα της χώρας, είναι η

αλλαγή προς το θετικό των παραμέτρων της
ανάλυσης βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους
και κυρίως το εκτιμώμενο κόστος δανεισμού
και ο προσδοκώμενος ρυθμός οικονομικής
ανάπτυξης σε βάθος χρόνου.
Σύμφωνα με την έκθεση του ινστιτούτου,
με αυτό το πακέτο είναι πιθανό η ανάπτυξη
το 2020 να υπερβεί –υπό προϋποθέσεις– το
3% και τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης
να αυξηθούν κατά ποσοστό υψηλότερο του
2,3%, παρά τη μείωση της υπερφορολόγησης.
Αυτή η εξέλιξη θα οδηγούσε με ασφάλεια σε
πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης
το 2020 υψηλότερο και πάλι του 3,6% του
ΑΕΠ, ακόμη και με σημαντική αύξηση των
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου των φορέων
της γενικής κυβέρνησης και με αύξηση των
κοινωνικών δαπανών που θα οδηγούσαν σε
αύξηση των πρωτογενών δαπανών γενικής
κυβέρνησης το 2020 στο 2,2%.
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Τα δάνεια πωλούνται, αλλά δεν εξαφανίζονται

Ο ρόλος των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων είναι κρίσιμος, τονίζει στην «Κ» ο επικεφαλής της UCI Αρης Αρβανιτάκης
Συνέντευξη στην ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Συναινετικές λύσεις φιλικού διακανονισμού,
με σκοπό την οριστική διευθέτηση του
χρέους του δανειολήπτη, αλλά και λύσεις
όπως η εθελοντική παράδοση ή η πώληση
του ακινήτου και η αναζήτηση νέας κατοικίας για λογαριασμό του οφειλέτη, επιχειρεί να εισάγει στην ελληνική αγορά
η UCI, που αποτελεί joint venture της
Banco Santander και της BNP Paribas.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο
της εταιρείας, Αρη Αρβανιτάκη, τα κόκκινα
δάνεια που θα αναλάβουν οι εταιρείες
διαχείρισης θα φτάσουν σταδιακά, μέσω
των πωλήσεων και των τιτλοποιήσεων
στις οποίες προχωρούν οι τράπεζες, στα
50 δισ. ευρώ τα προσεχή χρόνια, δημιουργώντας μια νέα αγορά, που μοιραία
θα μετασχηματιστεί.
– Οι τράπεζες μείωσαν σημαντικά το
απόθεμα των κόκκινων δανείων από
το υψηλό των 108 δισ. ευρώ και ένα
σημαντικό τμήμα πωλήθηκε και έχει
περάσει στα χέρια των εταιρειών διαχείρισης. Πώς θα επιτευχθεί η εξυγίανση αυτών των δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης και ποια είναι τα
πρώτα αποτελέσματα της αλλαγής στη
διαχείρισή τους;
– Πράγματι οι τράπεζες μείωσαν σημαντικά το απόθεμα των κόκκινων δανείων
και, με βάση τα πρόσφατα στοιχεία των
τεσσάρων συστημικών τραπεζών, τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κάτω
από τα 80 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό από
μόνο του δεν σημαίνει ότι τα κόκκινα δάνεια έχουν τα ίδια εξυγιανθεί. Οι ίδιοι πελάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεχίζουν να οφείλουν, απλά σε διαφορετικό
νομικό πρόσωπο. Τα δύο προηγούμενα
χρόνια, οι συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν πάνω από 10 πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPEs συνολικής αξίας 13 δισ. ευρώ
και νέα διεθνή funds εκδήλωσαν ενδιαφέρον να τοποθετηθούν στη δευτερογενή
αγορά των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα.
Μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια θα μιλάμε
για μια αγορά συνολικά άνω των 50 δισ.
ευρώ οφειλών του χρηματοπιστωτικού
τομέα, που θα έχει δημιουργηθεί μέσω
πωλήσεων ή τιτλοποιήσεων σε funds τα
οποία θα αναθέσουν τη διαχείρισή τους
σε εξειδικευμένες εταιρείες. Η σημαντική
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Οι φιλικοί διακανονισμοί και
η διαδικασία εθελοντικής πώλησης του ακινήτου βοηθούν
τους οφειλέτες στην αποπληρωμή των δανείων τους.
<
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Τα επόμενα 1-2 χρόνια
θα μιλάμε για μια αγορά
άνω των 50 δισ. ευρώ οφειλών του χρηματοπιστωτικού
τομέα, που θα έχει δημιουργηθεί μέσω πωλήσεων
ή τιτλοποιήσεων σε funds.
διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση
με τις τράπεζες είναι η ευελιξία που διαθέτουν οι εταιρείες διαχείρισης σε λύσεις
και προτάσεις προς τους δανειολήπτες,
τις οποίες δεν συνηθίζουν να προτείνουν
τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς υπάρχει
ο λεγόμενος ηθικός κίνδυνος (moral hazard), που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά
τη συμπεριφορά αποπληρωμής σε υγιή
χαρτοφυλάκια. Λύσεις όπως οι φιλικοί
διακανονισμοί, η εθελοντική παράδοση
ακινήτων έναντι του υπολειπόμενου δανείου, η διαδικασία εθελοντικής πώλησης
του ακινήτου και στη συνέχεια η ρύθμιση
των υπόλοιπων οφειλών και άλλες, βοηθούν τους οφειλέτες στην αποπληρωμή
των δανείων τους καθώς και στη συνολική
ρύθμιση των οφειλών τους. Οι δανειολήπτες κατά κανόνα είναι πρόθυμοι να ακούσουν τις προτάσεις των εταιρειών διαχείρισης, καθώς έχουν κάτι νέο να προσφέρουν, που θα δώσει λύση στο πρόβλημά τους. Σημαντικό είναι επίσης να
προσφέρεται μια ολοκληρωμένη λύση
στο σύνολο των οφειλών τους, από όλες
τις τράπεζες, και να μην αντιμετωπίζονται
από καθεμία τράπεζα ξεχωριστά. Οι τράπεζες έχουν διαρκή συνεργασία προς
αυτή την κατεύθυνση και το ίδιο κάνουν
πλέον και οι εταιρείες διαχείρισης, στο
πλαίσιο και του νόμου για την προστασία
της πρώτης κατοικίας.

Οι δανειολήπτες κατά κανόνα είναι πρόθυμοι να ακούσουν τις προτάσεις των εταιρειών δια-

χείρισης καθώς έχουν κάτι νέο να προσφέρουν, που θα δώσει λύση στο πρόβλημά τους, λέει
ο κ. Αρης Αρβανιτάκης.

– Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται ήδη 20 εταιρείες διαχείρισης,
αλλά η πίτα μοιράζεται κυρίως σε λίγες
μεγάλες. Θεωρείτε ότι υπάρχει χώρος
για έναν τόσο μεγάλο αριθμό εταιρειών
ή θα οδηγηθούμε σε συγχωνεύσεις;
– Αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχουν
3-4 μεγάλες εταιρείες διαχείρισης, που
συγκεντρώνουν πάνω από το 80% της πίτας. Με την επερχόμενη έναρξη του σχήματος της Intrum - Πειραιώς, που θα διαχειριστεί χαρτοφυλάκια 27 δισ. ευρώ, ο
ανταγωνισμός θα είναι αρκετά έντονος.
Οι εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να
φέρνουν εις πέρας το business plan που

www.lovefm.com.cy
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

έχουν δεσμευτεί και την ίδια στιγμή να
ελέγχουν το κόστος λειτουργίας τους, ενώ
παράλληλα προβαίνουν σε σημαντικές επενδύσεις σε τομείς όπως η στελέχωση
με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό,
η τεχνολογική υποδομή και η συνεχής
εκπαίδευση του προσωπικού τους. Πιστεύω
ότι στο μέλλον θα δούμε συγχωνεύσεις,
ίσως και εξαγορές μικρότερων εταιρειών,
που θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα σχήματα για να διαχειρίζονται σημαντικά
χαρτοφυλάκια και να δημιουργούν οικονομίες κλίμακας. Σίγουρα θα υπάρξει ανάγκη για εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών ανάλογα με την κατηγορία των

δανείων –καταναλωτικά, στεγαστικά, εμπορικά, επιχειρηματικά, ναυτιλιακά–, οι
οποίοι θα συνεργαστούν με τράπεζες,
funds, αλλά και μεταξύ τους, ώστε να προσφέρουν αυτό που έχει ανάγκη η αγορά.
Θεωρώ ότι θα εμφανιστούν σε μεγαλύτερο
βαθμό συνέργειες και υποαναθέσεις μεταξύ
των εταιρειών διαχείρισης σε άλλες αντίστοιχες, πιο εξειδικευμένες εταιρείες, με
τη μορφή master servicer - special servicer
- sub servicer και με στόχο την παροχή
υψηλών υπηρεσιών και περιορισμό του
κόστους διαχείρισης μέσω διαδικασιών
outsourcing. Με βάση και την ευρωπαϊκή
εμπειρία, ένα φαινόμενο που επίσης θα
παρατηρηθεί στο μέλλον είναι η επαναπώληση ενός χαρτοφυλακίου από ένα
fund σε ένα άλλο, έπειτα από κάποια χρονική περίοδο, και η προσπάθεια ρύθμισης
των οφειλών των πελατών με διαφορετικές
λύσεις. Για την Ελλάδα αυτό είναι ακόμη
πρώιμο, καθώς η συγκεκριμένη αγορά μετράει μόνο 2-3 χρόνια λειτουργίας.
– Η UCI ειδικεύεται στη διαχείριση
των κόκκινων στεγαστικών δανείων,
που είναι και το πιο ευαίσθητο τμήμα
της αγοράς. Ποια είναι η πολιτική που
εφαρμόζετε;
– Η UCI Hellas LMS είναι μια εταιρεία
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και
πιστώσεις, που ιδρύθηκε το 2016 και έλαβε
άδεια από την ΤτΕ. Ο σκοπός της εταιρείας
είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίων από
τράπεζες και επενδυτές. Ως όμιλος, η UCI
είχε παρουσία στην Ελλάδα από το 2004,
που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της ως
υποκατάστημα ισπανικού πιστωτικού ιδρύματος με εξειδίκευση τη χρηματοδότηση στεγαστικών δανείων, κυρίως μέσω
δικτύου κτηματομεσιτών σε φυσικά πρόσωπα, κυρίως μέσω του δικτύου κτηματομεσιτών. Ο όμιλος UCI είναι ένα joint
venture δύο τραπεζικών κολοσσών, της
Banco Santander και της BNP Paribas,
κατά 50% έκαστος, με παρουσία στην Ιβηρική Χερσόνησο, σε Ισπανία - Πορτογαλία, στην Ελλάδα και στη Βραζιλία,
όπου διαχειρίζεται συνολικά πάνω από
11 δισ. σε στεγαστικά δάνεια. Σημαντικό
κομμάτι της διαφοροποίησής μας από
την υπόλοιπη αγορά είναι η βαθιά γνώση
του χώρου της στεγαστικής πίστης και
κατ’ επέκταση των εξειδικευμένων αναγκών στις ρυθμίσεις και οριστικές λύσεις
σε στεγαστικά χαρτοφυλάκια.

Τι προτείνει
για τα στεγαστικά
– Ποιες είναι οι λύσεις που προτείνετε στους οφειλέτες στεγαστικών δανείων;

– Το γεγονός ότι ο όμιλος προέρχεται από την Ισπανία, μια
χώρα που έχει αντιμετωπίσει
την κρίση στη στεγαστική πίστη
χρόνια πριν, μας έδωσε το πλεονέκτημα της τεχνογνωσίας
και της εφαρμογής λύσεων εξειδικευμένων για τις ανάγκες
ενός στεγαστικού χαρτοφυλακίου. Λόγω της προηγούμενής
μας εγχώριας και διεθνούς εμπειρίας, αλλά και της εξειδίκευσης του ομίλου, η UCI εφαρμόζει ενεργά στα χαρτοφυλάκια που έχει υπό διαχείριση συναινετικές λύσεις φιλικού διακανονισμού, με σκοπό
την οριστική διευθέτηση του
χρέους του δανειολήπτη, χωρίς
αναγκαστικά τη δικαστική οδό
και αναγκαστική εκτέλεση. Σε
πολλές περιπτώσεις, και ανάλογα με την κατάσταση και τη
συνεργασία του δανειολήπτη,
αναλαμβάνουμε μέσω των υπηρεσιών μας να του βρούμε
νέα κατοικία σύμφωνα με τις υποδείξεις του, μέσω των συνεργαζόμενων μεσιτών μας,
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για αυτόν, καλύπτοντας
ακόμα και το ποσό της εγγύησης ενοικίου, και αναλαμβάνουμε τη διαδικασία και τα έξοδα της μετακόμισης στον νέο
χώρο στέγασής του. Η ανάγκη ιδιαίτερου χειρισμού ενός στεγαστικού δανείου είναι δεδομένη, και στη UCI αντιμετωπίζουμε κάθε δανειολήπτη ως
μοναδική περίπτωση, που θέλει εξειδικευμένη λύση στο
πρόβλημά του. Η εμπειρία που
έχουμε στον χώρο των μεσιτών
ακινήτων, με άνω των 600 συνεργασιών με μεσίτες σε όλη
την Ελλάδα, και η γνώση της
πολύπλοκης διαδικασίας στην
Ελλάδα, από τη στιγμή που λαμβάνεται η απόφαση για την πώληση του ακινήτου έως και την
υπογραφή των συμβολαίων, είναι από τα βασικά πλεονεκτήματα που μας διαφοροποιούν
από την υπόλοιπη αγορά.
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Συν 1.500 θάνατοι λόγω καύσωνα
Φέτος το καλοκαίρι, σε σχέση με τον μέσο όρο των δύο προηγούμενων ετών, στη Γαλλία
Τον θάνατο 1.500 επιπλέον πολιτών προκάλεσαν τα δύο κύματα καύσωνα που έπληξαν φέτος το καλοκαίρι τη Γαλλία,
ενώ η υπουργός Υγείας, Ανιές Μπουζέν,
επισήμανε ότι ο αριθμός των νεκρών υπήρξε δέκα φορές μικρότερος από εκείνον
του καύσωνα του 2003. Τα δύο «επεισόδια
καύσωνα» του περασμένου Ιουνίου και
Ιουλίου προκάλεσαν τον θάνατο 1.500
ανθρώπων επιπλέον, σε σχέση με τον
μέσο όρο των δύο προηγούμενων ετών.
Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας
αναφέρει ότι «1.435 επιπλέον θάνατοι,
567 κατά το πρώτο κύμα καύσωνα και
868 κατά το δεύτερο, αύξησαν τη θνησιμότητα κατά 9,1% σε σύγκριση με τους
αντίστοιχους μήνες των τελευταίων δύο
ετών, με κανονικές θερμοκρασίες». Στα
τέλη Ιουλίου, η θερμοκρασία ξεπέρασε
τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές πόλεις
της Γαλλίας, όπως στο Παρίσι, όπου καταγράφηκε θερμοκρασία 42,6 βαθμών.
«Ο καύσωνας του 2003 διήρκεσε 20
συνεχόμενες ημέρες. Οι καύσωνες του
2019 είχαν διάρκεια 19 ημερών, αλλά με
διαλείμματα. Ο δεύτερος καύσωνας είχε
καλύψει σχεδόν όλη τη χώρα, με ιδιαίτερα
υψηλές θερμοκρασίες», είπε η κ. Μπουζέν
μιλώντας χθες στην εκπομπή «Question
Politique» του ραδιοφώνου της France
Inter. «Παρά τις δύσκολες συνθήκες, πετύχαμε, χάρη στην πρόληψη και σε μη-

Στο σιντριβάνι της πλατείας Αντρέ Σιτροέν κατέφυγε αυτό το παιδί για λίγη δροσιά.
νύματα μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, να περιορίσουμε δραστικά τη θνησιμότητα σε σχέση με τα ποσοστά του
2003», κατέληξε η υπουργός Υγείας.
Η κ. Μπουζέν επαίνεσε το έργο του

προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων
και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Η προληπτική κινητοποίηση των υπηρεσιών επέτρεψε την ορθολογική χρήση
των υπηρεσιών υγείας, με την αύξηση

των εισαγωγών στα επείγοντα να μην ξεπερνά το 3% σε σχέση με πέρυσι. «Οι
1.500 επιπλέον θάνατοι αφορούν στην
πλειονότητά τους άτομα άνω των 75 ετών,
αλλά και μεσήλικες και νέους που επηρεάστηκαν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Περίπου δέκα θάνατοι σημειώθηκαν σε χώρους εργασίας. Επρόκειτο
για άνδρες που εργάζονταν σε εξωτερικούς
χώρους», είπε η υπουργός. Κριτική στην
κυβέρνηση άσκησε, όμως, η Ενωση Διευθυντών Υπηρεσιών Ηλικιωμένων (ADPA), υπογραμμίζοντας ότι ο αριθμός των
νεκρών παραμένει «ανεπίτρεπτος», παρά
τις «χρήσιμες» πρωτοβουλίες που ανέλαβαν το υπουργείο Υγείας και οι δημοτικές
αρχές πολλών πόλεων της χώρας. «Η κυβέρνηση οφείλει να πάει πιο μακριά και
να θέσει σε λειτουργία υπηρεσίες που θα
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους
ηλικιωμένους πολίτες», αναφέρει ανακοίνωση της AD-PA. Η Γαλλία κατέρριψε
φέτος κάθε προηγούμενο ρεκόρ ζέστης,
με 46 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται
στον νομό του Ερό στις 28 Ιουνίου. Ο πιο
φονικός καύσωνας στη χώρα παραμένει,
πάντως, αυτός του 2003. Κατά τη διάρκεια
του θερμού εκείνου καλοκαιριού, οι νεκροί
από τον καύσωνα είχαν φθάσει τους
19.490 σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με κρατική μελέτη που είχε δημοσιοποιηθεί το
2007.

Μεγαλύτερα αδέλφια και γλωσσικές επιδόσεις
Παρότι η σύγχρονη ψυχολογία αμφισβητεί
ότι η προσωπικότητα του παιδιού σε πολυμελείς οικογένειες επηρεάζεται από το
εάν έχει ή όχι μεγαλύτερα αδέλφια, η «κατάταξη» του παιδιού στη σειρά της οικογένειας παραμένει σημαντική. Ερευνα έδειξε ότι τα παιδιά με πολλούς μεγαλύτερους
αδελφούς παρουσιάζουν χειρότερες γλωσσικές επιδόσεις. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Psychological
Science, διαπιστώνει ότι τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερες αδελφές δεν εμφανίζουν
χειρότερες επιδόσεις στον γλωσσικό τομέα.
Γονείς που έχουν πολλά παιδιά, ελπίζουν
ότι τα μεγαλύτερα αδέλφια θα βοηθήσουν

<
<
<
<
<
<

Σύμφωνα με γαλλική έρευνα, τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερες αδελφές δεν εμφανίζουν χειρότερες επιδόσεις στον γλωσσικό τομέα.
τα μικρότερα να αποκτήσουν γλωσσικές
δεξιότητες. Καθώς, όμως, οι γονείς παίζουν
σημαντικό ρόλο στη γλωσσική ανάπτυξη
των παιδιών, η απουσία τους μπορεί να
ευθύνεται για τις περιορισμένες γλωσσικές
ικανότητες των μικρότερων. Οι αρνητικές

επιπτώσεις του φαινομένου αυτού περιορίζονται όταν η διαφορά ηλικίας μεταξύ
των παιδιών είναι μεγαλύτερη ή όταν τα
μεγαλύτερα παιδιά είναι κορίτσια. Ενα
πολύ μεγαλύτερο παιδί έχει συνήθως πιο
ανεπτυγμένες γλωσσικές ικανότητες και
μπορεί να βοηθήσει το μικρότερο να μάθει
ταχύτερα και καλύτερα τη γλώσσα. Την
ίδια στιγμή, τα κορίτσια τείνουν να έχουν
πιο ανεπτυγμένες γλωσσικές ικανότητες
από ό,τι τα αγόρια και μια αδελφή θα μπορούσε να βοηθήσει τα νεότερα αδέλφια
της στο θέμα αυτό. Οι αδελφές αποδεικνύονται συνήθως πιο υπομονετικές από
τα άρρενα αδέλφια τους, ενώ είναι λιγότερο

απαιτητικές και αυστηρές από όσο οι
γονείς. Οι μεγαλύτεροι αδελφοί δεν είναι,
όμως, μόνο πηγή προβλημάτων. Αλλες μελέτες έδειξαν ότι τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερα αδέλφια είναι πιο ικανά να ενστερνισθούν και να συνειδητοποιήσουν
τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της γλώσσας,
όπως τη συμμετοχή σε συζητήσεις. Η μελέτη επισημαίνει ότι, αν και στατιστικά
σημαντικό, το δείγμα της έρευνας ήταν
σχετικά μικρό και αφορά σε Γάλλους. Η
μελέτη πρέπει τώρα να επεκταθεί σε παιδιά
άλλων χωρών και πολιτισμών, που μιλούν
άλλες γλώσσες, για να διαπιστωθεί εάν το
φαινόμενο είναι παγκόσμιο.

Ενας σκύλος κοιμάται επάνω σε τάφο. Αναπάντητη παραμένει η φύση της θανατηφόρας νόσου.

Μυστηριώδης ασθένεια
σκύλων στη Νορβηγία
Δεκάδες σκυλιά στη Νορβηγία έχουν
χτυπηθεί από μια μυστηριώδη, δυνητικά
θανατηφόρο νόσο, σπέρνοντας τον
τρόμο στους ιδιοκτήτες των κατοικιδίων, οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν τις επαφές με άλλα σκυλιά.
Αυτό ανακοίνωσε χθες το Κτηνιατρικό
Ινστιτούτο της χώρας. Περίπου 200
σκυλιά έχουν παρουσιάσει τα ίδια συμπτώματα (διάρροια, εμετούς, αιμορραγίες, ταχεία αποδυνάμωση) τις τελευταίες δύο εβδομάδες και 25 από
αυτά έχουν πεθάνει.
«Δεν είναι απαραίτητο να πρόκειται
για την ίδια ασθένεια, καθώς υπάρχουν
πολλές που μπορούν να παρουσιαστούν
με αυτού του είδους τα συμπτώματα
στους σκύλους», δήλωσε ο Ασλ Χάουκας, εκπρόσωπος Τύπου του Κτηνιατρικού Ινστιτούτου της Νορβηγίας,
στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.
Νεκροψίες- νεκροτομές που διενεργήθησαν σε δέκα σκύλους έδειξαν σοβαρή
εντερική λοίμωξη και σε πέντε από αυτούς βρέθηκαν δύο κοινά βακτήρια σε
μη φυσιολογικά επίπεδα. Αν και η ασθένεια ξεκίνησε από το Οσλο, πολλές
περιπτώσεις έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και σε άλλες πόλεις.
Οι υγειονομικές αρχές προτείνουν
στους ιδιοκτήτες των σκύλων να τους
κρατούν από το λουρί και να περιορίσουν τις επαφές με άλλους σκύλους.
Πράγματι, πολλές βόλτες σε δημόσιους
χώρους και συναθροίσεις σκύλων ακυρώθηκαν. Εχουν γίνει πολλές υποθέσεις γι’ αυτή την ασθένεια, με τους
ειδικούς να κάνουν λόγο άλλοτε για ιό,

άλλοτε για βακτήριο, άλλοτε για τροφική
ή απλή δηλητηρίαση. Η Μάργκαρετ
Γκρόνταλ, υπεύθυνη υγιεινής διατροφής, εκτίμησε πως αυτό που είναι πραγματικά ιδιαίτερο με τη συγκεκριμένη
ασθένεια, είναι ότι χτύπησε ξαφνικά
πάρα πολλούς υγιείς σκύλους σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα.
Το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας έχει προς το παρόν απορρίψει
ως αίτια τη δηλητηρίαση, τη σαλμονέλωση (λοίμωξη από το βακτήριο της
σαλμονέλας) και την καμπυλοβακτηρίωση (λοίμωξη του λεπτού εντέρου
που προκαλείται από μια κατηγορία
βακτηρίων που ονομάζονται campylobacters). Οι ιδιοκτήτες καλούνται να
επισκέπτονται τον κτηνίατρο ήδη από
τα πρώτα συμπτώματα. Εκεί, τα σκυλιά
μπορεί να θεραπευθούν με εντατική
ενυδάτωση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν
ότι η ασθένεια είναι μεταδοτική σε
άλλα ζώα ή και σε ανθρώπους.
H κτηνίατρος Χάνα Γέργκενσεν δήλωσε στα ΜΜΕ ότι οι Αρχές εργάζονται
συστηματικά και όσο το δυνατόν ταχύτερα, αλλά η αποστολή τους είναι
δύσκολη, καθώς έως τώρα δεν έχουν
βρει κοινά στοιχεία από τις εργαστηριακές αναλύσεις. Τα σκυλιά που ασθένησαν και πέθαναν «προήλθαν από
διαφορετικά σημεία της χώρας, έπιναν
και έτρωγαν διαφορετικά πράγματα»,
εξήγησε. «Αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουμε κάποια σαφή εργαστηριακά αποτελέσματα ούτε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα», κατέληξε.
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Στο κόκκινο το Χρηματιστήριο
για τρίτη συνεχή συνεδρίαση
Ισχυρές πιέσεις σε πολλά δεικτοβαρή blue chips, αύξηση του τζίρου στο κλείσιμο
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Νέες απώλειες άνω του 1% σημείωσε το
Χρηματιστήριο Αθηνών, παραμένοντας
σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης σε
αρνητικό έδαφος, με τις πωλήσεις να εντείνονται μία ώρα πριν από τη λήξη της
συνεδρίασης. Ωστόσο, στις τελικές δημοπρασίες οι αγοραστές έκαναν την εμφάνισή τους, περιορίζοντας τις απώλειες
του Γενικού Δείκτη, αυξάνοντας τον τζίρο
της αγοράς και στέλνοντας στα θετικά
τον τραπεζικό δείκτη. Οπως σημειώνουν
παράγοντες της αγοράς, πλέον επανέρχονται τα σενάρια που αναφέρουν πως
τα επίπεδα στήριξης του Γ.Δ. στην περιοχή
των 850 μονάδων έχουν κρίσιμη σημασία.
Χαρακτηριστικό της χθεσινής συνεδρίασης
ήταν οι ισχυρές πιέσεις σε πολλά δεικτοβαρή blue chips, όπως οι Lamda
Development (-8,84), ΔΕΗ (-4,14%), Τέρνα
Ενεργειακή (-4,99%), Ελλάκτωρ (-3,94%),
ενώ όλοι οι τίτλοι του FTSE 25 έκλεισαν
στο κόκκινο, με εξαίρεση την Alpha Bank
(+1,37%) και τη «Σαράντης» (+1,23%).
<
<
<
<
<
<

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με
απώλειες 1,05% στις 849,81
μονάδες.
Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε για τρίτη συνεχή συνεδρίαση στο
κόκκινο, σημειώνοντας απώλειες 1,05%
στις 849,81 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά
βρέθηκε έως και το -1,50%, και ο τζίρος
διαμορφώθηκε στα 60,11 εκατ. ευρώ. Ο
δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε
με απώλειες 1,08% και ο δείκτης μεσαίας
κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,03%.
Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος σημείωσε
έντονες διακυμάνσεις, έκλεισε στο +0,10%
και στις 768,77 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε από το -1,64% έως και
το +1,87%. Το θετικό γύρισμα της Alpha
Bank ήταν αυτό που έσωσε την τελική
εικόνα του δείκτη, καθώς η Eurobank υποχώρησε κατά 0,74%, η Εθνική κατά
0,39% και η Πειραιώς κατά 0,34%.
Παρά την εμφανή ύπαρξη θετικών εσωτερικών καταλυτών, το Χρηματιστήριο
Αθηνών συνεχίζει να συσσωρεύει, με τις

(Πηγή: Reuters)
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Ηπια ανοδική κίνηση
στις ευρωπαϊκές αγορές
Με θετικό πρόσημο έκλεισαν χθες οι
γενικοί δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, καθώς οι επενδυτές τρέφουν υψηλές προσδοκίες για τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ), που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη. Σενάρια θέλουν τον πρόεδρο της ΕΚΤ Μάριο
Ντράγκι, η θητεία του οποίου λήγει
τέλη Οκτωβρίου, να ανακοινώνει μέτρα στήριξης για την Ευρωζώνη, που
διανύει μια περίοδο επιβράδυνσης
των ρυθμών ανάπτυξης.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx
Europe 600 έκλεισε με άνοδο 0,10%.
Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης Dax ενισχύθηκε κατά 0,35% και ο δείκτης
FTSE-100 στο Λονδίνο κατά 0,44%.
Παρά το γενικευμένο κλίμα ανησυχίας
που επικρατεί για το Brexit, οι μετοχές
των βρετανικών εταιρειών εμφάνισαν
χθες άνοδο χάρις στην ανακοίνωση
στοιχείων, που έδειξαν πως η οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης
χάρις στον εύρωστο κλάδο υπηρεσιών.
Στο Παρίσι, ο δείκτης Cac-40 παρουσίασε οριακή άνοδο (0,08%) ενώ ο
δείκτης FTSE Mib στο Μιλάνο υποχώρησε κατά 0,55%.
Στη Wall Street, οι δείκτες Dow
Jones και S&Ρ 500 υποχωρούσαν κατά
0,18% και 0,12%, αντίστοιχα, λίγο
πριν από το κλείσιμο. Οι επενδυτές
αποθαρρύνθηκαν για μία ακόμη φορά
από την ανακοίνωση αρνητικών στοιχείων για την κινεζική οικονομία, που

είναι η δεύτερη ισχυρότερη στον κόσμο μετά την αμερικανική. Η υποχώρηση της εξωτερικής ζήτησης και
ο συνεχιζόμενος εμπορικός πόλεμος
ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα οδήγησαν τις τιμές παραγωγού τον
Αύγουστο στη μεγαλύτερη πτώση
τριετίας. Οι μετοχές στον κλάδο τεχνολογίας της Wall Street υποχωρούσαν κατά 1,13% εν μέσω της χθεσινής
συνεδρίασης.
Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν
την ανοδική πορεία τους επί 4η συναπτή συνεδρίαση ύστερα από σειρά
εξελίξεων που ευνοούν την ενίσχυσή
τους. Πρώτον, η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να αναθέσει καθήκοντα υπουργού Πετρελαίου στον πρίγκιπα
Αμπντουλαζίζ Χαλίντ αλ Φαλίχ, με
τον Χαλίντ αλ Φαλίχ να αποσύρεται
από τη θέση λόγω της αδυναμίας του
να στηρίξει τις τιμές του πετρελαίου
παρά τη συμφωνία ΟΠΕΚ - Ρωσίας
για τη μείωση της ημερήσιας παραγωγής.
Δεύτερον, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε
πως η αμερικανική παραγωγή αργού
πετρελαίου έχει μειωθεί από τα υψηλά
επίπεδα του Απριλίου. Η τιμή του αργού πετρελαίου στη Νέα Υόρκη έφθασε χθες το υψηλό των 58,76 δολαρίων
το βαρέλι και η τιμή του Brent, αντίστοιχα, στα 58,76 δολάρια, αν και στη
συνέχεια κινήθηκαν σε χαμηλότερα
επίπεδα.

H επενδυτική κοινότητα έτσι στρέφει το βλέμμα της προς τις Κεντρικές Τράπεζες. Τόσο η ΕΚΤ (φωτ.) όσο και η Fed αναμένεται να προβούν

σε δράσεις χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, έχει γίνει φανερό ότι τα όρια της νομισματικής πολιτικής έχουν σχεδόν εξαντληθεί και είναι αναγκαίο να υπάρξουν «άλλες δράσεις» από τις κυβερνήσεις ώστε να αποφευχθεί απογοήτευση στις αγορές.
συναλλαγές να παραμένουν υποτονικές
και τους αγοραστές να μην εμφανίζονται,
σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας, υπεύθυνος
επενδύσεων της «Κύκλος Χρηματιστηριακή». Αυτή η συμπεριφορά του ελληνικού Χρηματιστηρίου έχει εμφανή εξήγηση, που δεν είναι άλλη από τις εξελίξεις
των διεθνών αγορών (Brexit, γεωπολιτικές
αβεβαιότητες, εμπορικά ζητήματα ΗΠΑ

- Κίνας), από την πορεία των οποίων, ιδιαίτερα των αναδυόμενων, έχει άμεση εξάρτηση και η ελληνική. H επενδυτική
κοινότητα, έτσι, στρέφει το βλέμμα της
προς τις κεντρικές τράπεζες. Τόσο η ΕΚΤ
όσο και η Fed αναμένεται να προβούν σε
δράσεις χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, έχει γίνει φανερό ότι τα
όρια της νομισματικής πολιτικής έχουν
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σχεδόν εξαντληθεί και είναι αναγκαίο να
υπάρξουν «άλλες δράσεις» από τις κυβερνήσεις, ώστε να αποφευχθεί η απογοήτευση στις αγορές. Ευλόγως, οι διαχειριστές
συνεχίζουν την πολιτική αποεπένδυσης
από μετοχικούς τίτλους, προκρίνοντας
την αυξημένη διατήρηση ρευστών διαθεσίμων και την επέκταση των τοποθετήσεων στα «ασφαλή καταφύγια».

Η τιμή του αργού πετρελαίου στη Νέα Υόρκη έφθασε χθες στο υψηλό των 58,76

δολ. το βαρέλι.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.
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ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8420

0,8460

0,8433

0,1020

10.556

0,8420

0,8700

0,8420

0,00

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,4740

1,5120

1,5011

-1,2270

121.339

1,5040

1,5180

1,5000

-0,79

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4980

0,5000

0,4999

-0,0720

31.118

0,5000

0,5200

0,5000

0,00

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0050

0,0050

0,0050

-0,0950

19.476

0,0050

0,0080

0,0050

-16,67

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0,0390

0,0440

0,0404

-0,0690

8.674

0,0435

0,0440

0,0410

2,50

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1150

0,1290

0,1194

-0,0970

25.056

0,1160

0,1250

0,1150

-4,17

1,2900

1,3000

1,2908

-0,9170
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1,2700

1,2900

1,2900

-0,77

0,1970

0,2020

0,1983

-0,2290

14.353

0,1970

-3,43

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,1970

0,2040

0,0690

0,0720

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,2100

0,2120

0,2105

-2,2360

2.957

0,2200

0,2520

0,2100

-8,70

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,3000

1,3200

1,3016

0,7160

2.172

1,3200

1,3400

1,3200

0,00

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0330

0,0330

0,0330

0,0000

1.316

0,0330

0,0000

0,0330

0,00

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0180

0,0200

0,0199

-0,0130

4.000

0,0180

0,0000

0,0180

-10,00

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0145

0,0185

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0360

0,0000

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0000

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0900

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0120

0,0120

0,0120

0,0000

615

0,0125

0,0000

0,0120

0,00

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1100

0,1270

0,1227

-3,9320

8.661

0,1100

0,1380

0,1100

-19,71

0,0020

0,0020

0,0020

0,0130

64.180

0,0020

0,00

ΚΑΕΠ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

0,0020

0,0025

ΤΔΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)

0,0000

0,0000

ΤΕΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,8000

ΤΚΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

1,6200

ΤΟΕΠ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0315

ΦΑΣΤ

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0095

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

1,0500

1,0800

1,0766

3,3060

500

1,0400

1,0800

1,0800

2,86

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,1780

0,1920

0,1871

-0,4930

3.308

0,1780

0,0000

0,1780

-7,29
-1,18

ΑΓΡΟ

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

1,0100

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,1360

0,1680

0,1370

-3,2980

2.650

0,0000

0,1680

0,1680

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0200

0,0200

0,0200

0,0000

3.250

0,0200

0,0220

0,0200

0,00

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1150

0,1150

0,1150

-1,0000

1.500

0,1150

0,1300

0,1150

-8,00

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0675

0,0735

0,0695

0,1610

3.031

0,0675

0,0735

0,0735

0,00

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,5150

0,5600

0,5212

0,2670

2.500

0,5350

0,5550

0,5600

4,67

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,2500

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,8300

0,8800

0,8850

0,57

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0250

0,0000

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC (AN)

0,0000

0,0000

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0580

0,0000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0090

0,0575
0,4200

-0,47

2,3600

-0,84

1,3500

0,00

0,2360

0,00

0,8850

0,8850

0,8850

3,5850

300

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,5800

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4140

0,4300

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,1000

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,3400

2,3800

0,0100

0,0000

1,3500

1,4000

0,2300

0,0000

0,4200

0,4200

0,4200

-0,2000

1.142

2,3200

2,4000

2,3553

0,4230

10.297

1,3400

1,3500

1,3470

0,3870
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Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΚΕΟ

KEO PLC

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

ΦΡΟΥ

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

0,2340

0,2360

0,2352

-0,0780

6.400

0,0000

0,7600

0,2320

0,2380

0,0770

0,0860

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)

0,0810

0,0860

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)

0,0000

1,1000

ΑΙΕΠ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)

0,0020

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)

0,0005

0,0000

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)

0,0000

0,0000

ΙΣΕΠ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΚΕΑΕ

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (AN, Σ)

0,0000

0,1880

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (AN, Σ)

0,0000

0,0000

ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (AN, EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΤΖΕΠ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)

0,0005

0,0000

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (AN, EM, Σ)

0,0000

0,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN)

0,0000

0,0000

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

47,5220

54,0000

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (AN, Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

49,0520

53,5000

ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

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

H υπόσχεση των Κινέζων ότι η διοργάνωση
του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, που
εξελίσσεται σε οκτώ πόλεις της ραγδαία
αναπτυσσόμενης χώρας, θα άφηνε εποχή,
δεν δικαιώθηκε στην πρώτη φάση των
ομίλων, καθώς η επίλυση προβλημάτων
σε στοιχειώδεις τομείς, όπως οι παροχές
στο Διαδίκτυο, η επικοινωνία και η συνεννόηση, αλλά και η σίτιση των αποστολών, απέτυχε.
Στην πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη, όπου οι ρυθμοί ανάπτυξης τρέχουν
άνω του 5% ετησίως, η οικονομία συγκαταλέγεται στις έξι ισχυρότερες του πλα-

«Οσοι ακολουθούν την ομάδα τους εκτός έδρας πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εισι-

τήρια με λογικές τιμές», δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA, Αλ. Σέφεριν.

Δικαιοσύνη στα εισιτήρια
οπαδών από την UEFA

<
<
<
<
<
<

«Οσοι μαθαίνουν κινεζικά θα
μπορούν να συνεργασθούν
με εμάς, στις δικές τους χώρες, και θα έχουν κέρδη», λέει στην «Κ» υπάλληλος ξενοδοχείου στη Νανζίνγκ.

Η ασφάλεια στην Κίνα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, συγκαταλέγεται στις καλύτερες του κόσμου, καθώς άνθρωποι και υλικά αγαθά σκα-

νήτη, η τεχνολογία ελέγχει κάθε βήμα
των πολιτών της για να μπορεί ταυτόχρονα
να παρέχει και την ανάλογη ασφάλεια,
και οι αθλητικές εγκαταστάσεις της είναι
κορυφαίου επιπέδου, δημιουργούνται
μοιραία και οι ανάλογες προσδοκίες για
μια άρτια διοργάνωση, στην οποία δεν
έχουν γίνει μεν θεμελιώδη λάθη, αλλά
δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθός της.
Οι Κινέζοι είναι φιλόξενοι, ευγενικοί
εκ φύσεως και ιδιαίτερα φιλότιμοι, θέλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσουν
το πρόβλημα της επικοινωνίας, λόγω της
αμάθειας ξένων γλωσσών. Εντός και εκτός
των γηπέδων, ακόμα και όταν δείχνουν
να κατανοούν την ερώτηση που τους γίνεται στις ελάχιστες περιπτώσεις αυτών
που καταλαβαίνουν αγγλικά, οι πιθανότητες να δώσουν σωστή απάντηση είναι
μηδαμινές. Και με αυτούς τους ρυθμούς
επικοινωνίας, «βασιλεύει» η παντομίμα
και η απαραίτητη χρήση μεταφραστή
στα κινητά τηλέφωνα. Ιδιαίτερα, σε απλά
θέματα εξυπηρέτησης τουριστών υπάρχουν μεγάλα προβλήματα από το προσω-

πικό υπερπολυτελέστατων ξενοδοχείων
που είναι κατασκευαστικά, πολυώροφα
μεγαθήρια.
Δεν είναι όμως και τόσο τυχαία η έλλειψη εκμάθησης ξένων γλωσσών. Οι Κινέζοι, παρά το γεγονός ότι η γλώσσα τους
συμπεριλαμβάνεται στις πέντε δυσκολότερες του κόσμου και η γραφή της είναι
απίστευτα δύσκολη για όποιον επιχειρήσει
να τη μάθει, πιστεύουν ότι η δυναμική
εξάπλωσής της είναι μεγάλη.
«Οσοι μαθαίνουν κινεζικά, θα μπορούν
να συνεργασθούν με εμάς, στις δικές τους
χώρες και θα κερδίσουν οικονομικά. Τρεις
φίλοι μου, μαζί με τις οικογένειές τους,
έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν “χρυσή βίζα” στην Ελλάδα. Δεν ξέρουν αγγλικά, αλλά έχουν βρει δύο Ελληνες
που μιλούν κινεζικά. Δεν λέω το ποσό
που παίρνουν για τη μετάφραση και την
παροχή βοήθειας στις τράπεζες, αλλά
είναι πολύ επικερδής εργασία», μας είπε
ο Γιάο Λι Χου που εργαζόταν στη ρεσεψιόν
του ξενοδοχείου και μιλούσε αγγλικά επιπέδου lower. Αντιθέτως, τα πανεπιστή-

νάρονται, φωτογραφίζονται και ελέγχονται, χωρίς όμως να προκαλείται η ασφυξία της αστυνόμευσης.
μια και τα κέντρα μάθησης και μελέτης
της Κίνας, έχουν αναβαθμιστεί κατακόρυφα την τελευταία πενταετία, ενώ υπάρχει μεγάλη εξαγωγή φοιτητών στο
Λονδίνο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και όμως, μόνο το 10% του πληθυσμού
διαθέτει διαβατήριο και μπορεί να ταξιδέψει εκτός Κίνας. Το ποσοστό φαντάζει
μικρό αναλογικά με τον πληθυσμό του
1,3 δισ. Κινέζων πολιτών, αλλά είναι ασύγκριτα μεγάλο για τις περισσότερες
χώρες του πλανήτη.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των τουριστικών προορισμών των
Κινέζων και πέραν των μαζικών γάμων
στη Σαντορίνη, σε πρόσφατη έρευνα των
ίδιων, συμπεριλαμβάνονται και στους κορυφαίους καταναλωτές κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού τους στη χώρα μας.
Η μετά μαοϊκή Κίνα κάνει άλματα μετάβασης προς τη νέα εποχή. Η ασφάλεια,
με τη βοήθεια της τεχνολογίας, συγκαταλέγεται στις καλύτερες του κόσμου,
καθώς άνθρωποι και υλικά αγαθά σκανάρονται, φωτογραφίζονται και ελέγχο-

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ ΟΙ

νται, χωρίς όμως να προκαλείται η ασφυξία
της αστυνόμευσης, παρότι οι κάμερες
παρακολούθησης είναι αμέτρητες...
Την υπερπήδηση της διαβίωσης πάνω
από το λεγόμενο όριο της φτώχειας έχουν
επιτύχει περισσότεροι από το 50% των
Κινέζων, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος για
600 εκατομμύρια πολιτών προκειμένου
να καταφέρουν να αποκτήσουν δικό τους
αυτοκίνητο και μέσα σύγχρονης διαβίωσης. Αποτελεί, όμως, αναμφισβήτητη επιτυχία της κινεζικής κυβέρνησης ότι
στους δρόμους της Νανζίνγκ και άλλων
πόλεων, προφανώς, όπου φιλοξενείται
το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν υπάρχουν άστεγοι πολίτες και επαίτες για λίγα γουάν.
Η αποθέωση της πολυτέλειας για τους
Κινέζους, αλλά και για όσους επισκέπτονται τη χώρα, εντοπίζεται στη Σαγκάη.
Στην παραθαλάσσια μεγαλούπολη, η τιμή
πώλησης διαμερισμάτων ανά τετραγωνικό
ανέρχεται και ξεπερνάει τις 40.000 ευρώ
και συγκαταλέγεται στις ακριβότερες πόλεις, μαζί με τη Νέα Υόρκη, το Λος Αντζελες, το Παρίσι, το Λονδίνο και το Τόκιο.

Ταβάνι στις τιμές εισιτηρίων για τους
φιλοξενούμενους οπαδούς στους αγώνες του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ έβαλε με απόφασή της
η UEFA, απαντώντας στα έντονα διαβήματα οπαδών για υπερβολικές χρεώσεις από γηπεδούχους.
Οπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή
συνομοσπονδία, αποφάσισε την επιβολή ορίου 70 ευρώ ανά εισιτήριο αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ και 45 ευρώ για
τους αγώνες του Γιουρόπα Λιγκ για
τους εκάστοτε φιλοξενούμενους φιλάθλους, ενώ εξακολουθεί να ισχύει
και ο κανονισμός της ισότητας των
τιμών για τους φιλοξενούμενους οπαδούς με τις τιμές για αντίστοιχες
θέσεις στις κερκίδες των γηπεδούχων.
Οι τιμές που ορίστηκαν ως οροφή για
τα εισιτήρια των φιλοξενουμένων αντιστοιχούν στο κατώτερο επίπεδο
εισιτηρίων για τους τελικούς των δύο
κύριων ευρωπαϊκών διασυλλογικών
διοργανώσεων.
Η απόφαση έχει άμεση εφαρμογή,
δηλαδή από την πρώτη αγωνιστική
του Τσάμπιονς Λιγκ σε 10 ημέρες. «Οι
φίλαθλοι είναι η πνοή του αθλήματος
και όσοι ακολουθούν την ομάδα τους
εκτός έδρας πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εισιτήρια με λογικές τιμές», δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ
Σέφεριν. «Θέτοντας όριο στις τιμές
των εισιτηρίων διασφαλίζουμε ότι οι
φιλοξενούμενοι οπαδοί μπορούν να
πηγαίνουν στους εκτός έδρας αγώνες»,
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Eπέβαλε όριο 70 και 45
ευρώ στους εκτός έδρας
αγώνες μετά τα έντονα
παράπονα των οπαδών
από Αγγλία, Ισπανία,
Γερμανία και Ιταλία.
πρόσθεσε ο Σλοβένος παράγοντας.
Υπάρχει ένας υπόγειος πόλεμος
μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ευρώπη
για το θέμα αυτό, με τους αγγλικούς
και τους γερμανικούς συλλόγους να
διαμαρτύρονται για τις υψηλές χρεώσεις των ισπανικών ομάδων στους
φιλοξενούμενους οπαδούς, όπως τα
100 ευρώ που χρέωσε η Μπαρτσελόνα
τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ πέρυσι
στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η απάντηση των
αγγλικών συλλόγων ήταν η αντίστοιχη
υπερχρέωση των Ισπανών οπαδών
στο Ολντ Τράφορντ και το Ανφιλντ,
με τα έξτρα έσοδα να πηγαίνουν για
τη μείωση του κόστους που επωμίστηκαν οι Αγγλοι που ταξίδεψαν στην
Ισπανία. Πλέον, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία φαίνεται να έχει ακούσει
τα γερμανοαγγλικά παράπονα για
τους Ισπανούς και τους Ιταλούς και
να έχει φτάσει σε σχετική συμφωνία
και με τους συλλόγους στη Μεσόγειο,
που επέτρεψε την επιβολή ορίου.
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Ενα τρισεκατομμύριο κομμάτια, με μέγεθος από ένα
χαλίκι μέχρι μια μπάλα του
μπάσκετ, πλέουν όλα μαζί
στον ωκεανό.
πλούσια σε φυσαλίδες που μπορούν και
επιπλέουν στο νερό.
Παράγεται όταν η ηφαιστειακή λάβα
ψύχεται γρήγορα και χάνει τα αέρια που
περιέχει. Οι επιστήμονες επισημαίνουν
ότι τέτοιες «νησίδες» ελαφρόπετρας
σχηματίζονται συνήθως όταν το ηφαίστειο που εκρήγνυται βρίσκεται σε πιο
αβαθή ύδατα.
Τον πελώριο όγκο ελαφρόπετρας εντόπισε στις αρχές του μήνα ένα ζευγάρι
Αυστραλών που ταξίδευε με το καταμαράν του προς τα νησιά Φίτζι και, χωρίς
να το θέλει, έπλευσε μέσα στη «θάλασσα»
ελαφρόπετρας. Οπως έγραψαν στο Διαδίκτυο ο Μάικλ Χουλτ και η Λαρίσα
Μπριλ, στις 16 Αυγούστου, «οι άνεμοι
είχαν κοπάσει, επικρατούσε νηνεμία και
η ταχύτητα του σκάφους είχε μειωθεί
περίπου στον ένα κόμβο όταν εισήλθαν

EPA

Δημιουργήθηκε από το ηφαίστειο
Τόνγκα με έκταση 150 τ. χλμ.

στο πέτρινο όγκο. Τα πέτρινα συντρίμμια
έφταναν μέχρι εκεί που μπορούσε να
δει το μάτι».
Κάποια στιγμή, το σκάφος τους σταμάτησε να κινείται, καθώς οι πέτρες είχαν μπλοκάρει το πηδάλιο, αλλά τελικά
οι Αυστραλοί κατάφεραν να απεγκλωβιστούν και να απομακρυνθούν από τις
ελαφρόπετρες. Συνέλεξαν και απέστειλαν δείγματα της πέτρας, τα οποία κυμαίνονται σε μέγεθος από ένα χαλίκι
μέχρι μια μπάλα του μπάσκετ, σε επιστήμονες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία.
Ο καθηγητής Γεωλογίας του αυστραλιανού πανεπιστημίου Σκοτ Μπράιαν,
που μελέτησε τα δείγματα, τόνισε ότι
τέτοιοι όγκοι ελαφρόπετρας παρατηρούνται στην περιοχή περίπου κάθε
πέντε χρόνια. «Πρόκειται για φαινόμενο
που καταγράφεται σχετικά συχνά. Τέτοια
“πέτρινα νησιά” εντοπίζονται από ναυτικούς στο μέσο του ωκεανού, αλλά
μετά, όταν προσπαθούν να τα ξαναβρούν, δεν τα καταφέρνουν. Στην πραγματικότητα, μοιάζει σαν ολόκληρος ο
ωκεανός να έγινε στεριά», τόνισε ο
Μπράιαν.
Ο καθηγητής προσέθεσε ότι οι δορυφορικές φωτογραφίες τώρα δείχνουν
ότι το νησί έχει διασπαστεί σε δύο επιφανειακές μάζες, οι οποίες ακολουθούνται από κάποιες πέτρινες «κορδέλες». «Επί του παρόντος, υπάρχουν περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο
κομμάτια ελαφρόπετρας, που πλέουν
όλα μαζί. Με τον καιρό όμως θα διασπαστούν και θα διασκορπιστούν στην
περιοχή», επισήμανε ο Μπράιαν.
Η πέτρινη μάζα κινείται τώρα προς
τα νησιά Φίτζι και πιθανώς να περάσει
από τη Νέα Καληδονία και το Βανου-
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Μάστιγα ο δάγκειος
πυρετός και λόγω
κλιματικής αλλαγής

Τεράστιο «νησί»
από ελαφρόπετρα
στον Ειρηνικό
Ενας πελώριος μη συμπαγής όγκος ελαφρόπετρας, με έκταση 150 τετραγωνικά
χιλιόμετρα, παρασύρεται από τα ρεύματα
του Ειρηνικού Ωκεανού. Σύμφωνα με
τους επιστήμονες, κατά πάσα πιθανότητα
ο όγκος προήλθε από υποθαλάσσιο ηφαίστειο στην Τόνγκα, στην Πολυνησία,
το οποίο εξερράγη στις 7 Αυγούστου.
Ηδη οι ναυτικοί που πλέουν στην περιοχή
έχουν ειδοποιηθεί να αποφεύγουν την
πιθανή επικίνδυνη συνάντηση με τις ελαφρόπετρες, η οποίες είναι πετρώματα,

l

Ελαφρόπετρα σε όλα τα μεγέθη πλέει προς τα νησιά Φίτζι, μετά την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου στην Τόνγκα της Πολυνησίας.
άτου, ενώ δεν αποκλείεται να προσεγγίσει και την Αυστραλία.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πέτρινη
μάζα θα φιλοξενήσει πολλά θαλάσσια
είδη καθώς παρασύρεται από τα θαλάσσια ρεύματα του Ειρηνικού και, εφόσον φτάσει στην Αυστραλία, θα ενισχύσει σημαντικά τον κατεστραμμένο

Μεγάλο Κοραλλιογενή Υφαλο, εναποθέτοντας εκεί νέα κοράλλια και τους ενοίκους τους.
Η αναγέννηση των κοραλλιών, στο
μεγαλύτερο κοραλλιογενές σύστημα
του κόσμου, κατέρρευσε μετά τη ραγδαία λεύκανσή του το 2016 και το
2017.

Υπεράνθρωπες προσπάθειες αντιμετώπισης
της πρωτοφανούς διαστάσεως επιδημίας
δάγκειου πυρετού καταβάλλουν τα κράτη
της Κεντρικής Αμερικής. Πρόκειται για
τη μεγαλύτερη επιδημία των τελευταίων
δεκαετιών, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ασθένεια θα εξαπλωθεί περισσότερο και θα γίνει συχνότερη στο
μέλλον εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
Στην Ονδούρα, που μαστίζεται από τη
νόσο, έχουν ήδη καταγραφεί 109 θάνατοι
από τη μόλυνση, η οποία μεταδίδεται με
τα δήγματα των κουνουπιών. Πολλά από
τα θύματα ήταν παιδιά και ο αριθμός τους
καθιστά την επιδημία την πιο θανατηφόρα
στην Κεντρική Αμερική.
Κρούσματα καταγράφηκαν και στη Νικαράουα, στο Ελ Σαλβαδόρ και στη Γουατεμάλα, ενώ, σύμφωνα με τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας (PAHO), και
άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής, όπως
η Βραζιλία, η Παραγουάη, η Κολομβία και
η Μπελίζ έχουν επιδημικές εστίες.
Σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και
τα κράτη της Καραϊβικής τα κρούσματα
δάγκειου πυρετού αυξάνονται αλματωδώς.
Τουλάχιστον δύο εκατομμύρια άνθρωποι
έχουν προσβληθεί από τη νόσο φέτος και
περισσότερα από 720 έχουν καταλήξει εξαιτίας της, σύμφωνα με τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας, τον περιφερειακό κλάδο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (ΠΟΥ).
«Κάθε δεκαετία, από το 1980 μέχρι σήμερα, βλέπουμε τα κρούσματα δάγκειου
πυρετού να διπλασιάζονται. Φέτος τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα»,
δήλωσε η Ρέιτσελ Λόου, καθηγήτρια της
Σχολής Υγιεινής και Τροπικών Ασθενειών
του Λονδίνου, η οποία μελετά τον τρόπο
με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επιδρά
και επηρεάζει τα λοιμώδη νοσήματα.
Ο δάγκειος πυρετός μεταδίδεται με
το τσίμπημα του κουνουπιού Aedes
aegypti, το οποίο ευθύνεται και για την

μετάδοση πληθώρας άλλων ασθενειών,
όπως η τσικουνγκούνια, ο ιός Ζίκα και
ο κίτρινος πυρετός.
Μέχρι στιγμής, καμία επιδημία δάγκειου πυρετού δεν μπορεί να συνδεθεί
άρρηκτα με την κλιματική αλλαγή, επισημαίνουν οι επιστήμονες, καίτοι υπάρχει πληθώρα επιβαρυντικών παραγόντων
που συμβάλλουν στην εμφάνιση των επιδημικών εστιών, όπως είναι η αύξηση
της θερμοκρασίας, η μεταβολή των καιρικών συνθηκών και τα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως είναι οι
καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, αλλά
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Διάσταση επιδημίας,
της μεγαλύτερης
των τελευταίων δεκαετιών,
έχει λάβει το φαινόμενο στη
Λατινική Αμερική.
και οι περίοδοι ξηρασίας, που ενδέχεται
να πυροδοτούν την εμφάνιση της ασθένειας.
«Η κλιματική αλλαγή», παρατηρεί η
δρ Λόου, «αλλάζει τα μετεωρολογικά πρότυπα. Οι διακυμάνσεις στις βροχοπτώσεις
μπορούν να μεταβάλουν τη χρονική στιγμή εμφάνισης αλλά και την ένταση μίας
επιδημίας. Αυτό που διαπίστωσα από τις
μελέτες μου είναι ότι η αύξηση της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου»,
και προσέθεσε ότι «η αύξηση των θερμοκρασιών επιτρέπει στα κουνούπια να
επιβιώνουν σε μεγαλύτερα υψόμετρα.
Οι κάτοικοι των περιοχών όπου δεν είχαν
εμφανιστεί επιδημίες δάγκειου πυρετού
δεν διαθέτουν αντισώματα, και άρα είναι
πιο ευάλωτοι.
REUTERS

Σε πολύ μικρή απόσταση από τον ιστορικό πεζόδρομο Λα Ράμπλα, οι Αρχές
της Βαρκελώνης άρχισαν να τοποθετούν
σπίτια κατασκευασμένα από εμπορευματοκιβώτια, προσπαθώντας να λύσουν
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Δώδεκα διαμερίσματα κατασκευάζονται στη Βαρκελώνη, με στόχο μια λύση
στο άμεσο στεγαστικό πρόβλημα 1.000 πολιτών.
το άμεσο στεγαστικό πρόβλημα ατόμων
που έχουν εξωθεί από τις κατοικίες τους
ή έχουν απομακρυνθεί από αυτές λόγω
της αστικής ανάπλασης.
Οι εργασίες ξεκίνησαν την περασμένη
εβδομάδα και θα ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο. Περιλαμβάνουν τη δημιουργία
δώδεκα μικρών διαμερισμάτων στην
Καρέρ Νου ντε Σαν Φραντσέσκ, ένα

στενό δρομάκι στην περιοχή της παλιάς
πόλης. Τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι
περιμένουν άμεση στέγαση στη Βαρκελώνη. Ο οργανισμός που ανέλαβε το
πρόγραμμα είναι η Aprop (ακρωνύμιο
που σημαίνει «τοπική προσωρινή στέγαση», αλλά και «κοντά», στα καταλανικά) και συνεργάζεται με τρία αρχιτεκτονικά γραφεία.
Οπως επισημαίνει ο Νταβίντ Χουαρές,
αρχιτέκτονας στο γραφείο Straddle3
–ένα από αυτά που συμμετέχουν στην
προσπάθεια–, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι κατοικίες που θα κατασκευαστούν θα είναι κακόγουστες. Ωστόσο, τίποτα δεν υπολείπεται της αισθητικής των διαμερισμάτων ενός και
δύο υπνοδωματίων που κατασκευάζονται.
Η κατασκευή τους ακολουθεί τα ίδια
πρότυπα με εκείνα των συμβατικών
κατοικιών. Τα σπίτια θα διαθέτουν
καλή θερμομόνωση, ηχομόνωση και
ενδοδαπέδια θέρμανση. Οταν μάλιστα
ολοκληρωθούν οι εργασίες, κανείς δεν

θα μπορεί να αντιληφθεί ότι πρόκειται
για εμπορευματοκιβώτια. Το συνολικό
κόστος του προγράμματος ανέρχεται
σε 940.000 ευρώ. «Μπορούμε να παραδώσουμε μία κατοικία εντός ενός έτους, ενώ μια παραδοσιακή οικοδομή
χρειάζεται ακόμη και έξι έως οκτώ χρόνια για να ολοκληρωθεί», τονίζει ο
Τονέτ Φοντ, μέλος του τμήματος κοινωνικής καινοτομίας της Βαρκελώνης.
Ο Γκο Γκόβερς, του αρχιτεκτονικού
γραφείου Zest Architecture της Βαρκελώνης, επισημαίνει ότι το κόστος
αυτών των κατοικιών είναι ακριβό. «Αν
κατασκευάσουν 12 διαμερίσματα με
εμβαδόν 45 τετραγωνικά μέτρα το καθένα, έναντι 940.000 ευρώ, σίγουρα
το εγχείρημα δεν είναι φθηνό. Με αυτά
τα χρήματα θα μπορούσες να δημιουργήσεις κάτι νέο και καλό. Φαίνεται δαπανηρό για προσωρινές κατοικίες».
Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα,
οι κατοικίες αυτές θα απομακρυνθούν
ύστερα από μια πενταετία, εφόσον κριθεί
αναγκαίο.

Σε τίποτα δεν θα υπολείπονται από τα
συμβατικά σπίτια οι κατοικίες που κατασκευάζει ο δήμος της καταλανικής πρωτεύουσας, σε μικρή απόσταση από τη Ράμπλα.

Πόλεμος γαλλικών δήμων κατά της εξάπλωσης των περιστεριών
ΠΑΡΙΣΙ. «Πόλεμο» έχουν κηρύξει στα
περιστέρια οι πόλεις Τρουά και Ρενς,
εξαιτίας της πληθώρας τους στους δρόμους των κέντρων και της δυσάρεστης
συνήθειάς τους να αφοδεύουν παντού.
Συστήματα, όπως οι ακίδες απώθησης,
δεν αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά, ενώ οι καταστηματάρχες του
κέντρου της Ρενς δεν παύουν να κακολογούν τα περιστέρια. «Βρωμερά», «θορυβώδη», «φορείς ασθενειών» δεν είναι
παρά κάποιες από τις κατηγορίες που

«Βρωμερά», «θορυβώδη»,
«φορείς ασθενειών»,
κάποιες από τις κατηγορίες
που εξαπολύονται εναντίον
των φτερωτών κατοίκων ιστορικών γαλλικών πόλεων.
εξαπολύονται εναντίον των φτερωτών
κατοίκων της ιστορικής πόλης. Τα περιστέρια, όμως, μπορεί να αποδειχθούν
χρήσιμα, καθώς τρώνε ενοχλητικά έντομα.
Η περιβαλλοντική οργάνωση προστασίας των πτηνών LPO προτείνει έτσι
την τοποθέτηση καλωδίων από ανοξείδωτο ατσάλι, που θα «πείσουν» τα περιστέρια να αποφεύγουν να προσγει-
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Τα περιστέρια γνωρίζουν πολύ καλά πώς να επιβιώνουν στο ανθρώπινο αστικό περιβάλλον.
ώνονται πάνω σε μνημεία ή αγάλματα.
Τα κόπρανα των περιστεριών είναι άλλωστε τοξικά και ικανά να οξειδώσουν
χάλκινα αγάλματα.
Ο δήμος της Ρενς μελέτησε επίσης
τη λύση της αξιοποίησης αρπακτικών
πτηνών, όπως γερακιών. Οι κυνηγοί
αυτοί, όμως, τρώνε ένα –το πολύ– περιστέρι την ημέρα και είναι έτσι ανίκανα
να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της
υπερπληθώρας περιστεριών.

Το κυριότερο πρόβλημα αφορά, πάντως, την ενημέρωση του κοινού και
τη συνειδητοποίηση ότι το τάισμα περιστεριών ενισχύει το πρόβλημα. Η
πόλη της Ρενς, για παράδειγμα, επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο σε όσους
συλληφθούν από τη δημοτική αστυνομία να ταΐζουν περιστέρια. «Παραβάτες σε ποσοστό 85% συνεχίζουν τη
συνήθειά τους αυτή, παρότι έχουν
πληρώσει πρόστιμο για τάισμα», λέει

ο δημοτικός σύμβουλος Ντιντιέ Λαπόρτ.
Σε ακραίες περιπτώσεις, όπως όταν
ο πληθυσμός περιστεριών έχει αυξηθεί
δραματικά, ο δήμος μπορεί να διατάξει
την πραγματοποίηση «επιχειρήσεων
σύλληψης και ευθανασίας», αν και η
ακραία αυτή λύση εφαρμόζεται πολύ
σπάνια. «Στόχος μας δεν είναι να εξαφανίσουμε τα περιστέρια. Αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος.
Αν τα εξαφανίσουμε, οι πόλεις μας
θα γεμίσουν κοράκια», λέει υπάλληλος
του δήμου της Ρενς. Σημαντικό πρόβλημα, το οποίο ενισχύει τον πληθυσμό
περιστεριών, είναι η αρχαιότητα των
κτιρίων της Ρενς. «Κάθε φορά που τα
περιστέρια θα εντοπίσουν μια μικρή
τρύπα σε πρόσοψη, θα σπεύσουν να
φωλιάσουν σε αυτήν και να γεννήσουν
αυγά», σημειώνει ο κ. Λαπόρτ. Η καλύτερη λύση παραμένει έτσι η τακτική
συντήρηση των προσόψεων και η τοποθέτηση διχτυών σε φωταγωγούς,
που θα εμποδίζει στα πάντα ευρηματικά
και θαρραλέα περιστέρια να φωλιάζουν
ανάμεσα από τις πέτρες των κτιρίων
του 19ου αιώνα. «Το πιο σημαντικό
είναι να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα
των περιστεριών χωρίς να επηρεάσουμε
αρνητικά τον πληθυσμό τους. Θέλουμε
μόνο να τα πείσουμε να εγκαταλείψουν
το κέντρο», συμπληρώνει ο κ. Λαπόρτ.
REUTERS

EPA

Σπίτια για αστέγους από κιβώτια εμπορίου

Εξαιρετικά επικίνδυνα αποδεικνύονται τα κουνούπια Aedes Aegypti, καθώς μπορούν να
μεταφέρουν πλήθος ασθενειών.

Ακύρωση αναμνηστικού
για την Μπλάιτον
ΛΟΝΔΙΝΟ. Τέλος στα σχέδια έκδοσης αναμνηστικού νομίσματος προς τιμήν της δημοφιλούς συγγραφέως νεανικών βιβλίων
Ινιντ Μπλάιτον έβαλε η Τράπεζα της Αγγλίας, μετά τη συζήτηση που ξέσπασε
γύρω από τις απόψεις της Μπλάιτον, η οποία ήταν «ρατσίστρια, σεξίστρια και ομοφοβική». Σύμφωνα με δημοσίευμα της
εφημερίδας Daily Mail, μέλη φεμινιστικών
σωματείων υποστήριξαν ότι η συγγραφέας
των βιβλίων «Οι διάσημοι πέντε» ήταν
«ρατσίστρια, σεξίστρια, ομοφοβική και
μέτρια συγγραφέας».
Η Μπλάιτον πέθανε το 1968 αφήνοντας
πίσω της μεικτή κληρονομιά. Παρά τις επικρίσεις για σεξισμό, ρατσισμό και ξενοφοβία, η Μπλάιτον πέτυχε να συναρπάσει
γενιές νεαρών αναγνωστών. Οι πωλήσεις
των βιβλίων της σε όλο τον κόσμο ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια αντίτυπα. Η επιτυχία της Μπλάιτον οφείλεται στην ικανότητά της να επινοήσει έναν κόσμο,
στον οποίο τα παιδιά διαλευκάνουν εγκλήματα χωρίς τη συμμετοχή ενηλίκων. Από
την άλλη, η συγγραφέας ενίσχυσε τις παραδοσιακές οικογενειακές δομές, στις οποίες ο πατέρας έπαιρνε τις αποφάσεις,
η μητέρα ετοίμαζε στωικά το τσάι και το
αγοροκόριτσο της οικογένειας όφειλε να
συνειδητοποιήσει ότι ουδέποτε θα γινόταν
τόσο καλή όσο ένα «αληθινό αγόρι».
Ακόμη και το 1960, ο εκδοτικός οίκος
Macmillan αρνήθηκε χειρόγραφό της,
θεωρώντας πως η εμμονή της να παρουσιάζει τους εγκληματίες ως ξένους δεν
ήταν σύμφωνη με τα φιλελεύθερα ήθη
της εποχής. Το φαινόμενο, όμως, είναι
κοινό στον χώρο των παιδικών εκδόσεων
στη Βρετανία. Μόλις 1% των παιδικών βιβλίων που εκδίδονται στις ημέρες μας στη
Βρετανία έχουν ήρωες μαύρους ή μέλη
μειονοτήτων, ενώ ένα ποσοστό 32% των
παιδιών σχολικής ηλικίας ανήκει στις κατηγορίες αυτές.
Ο καλύτερος τρόπος αλλαγής του πε-

Η Ινιντ Μπλάιτον σε φωτογραφία της δεκαετίας του 1940.
<
<
<
<
<
<

Η συγγραφέας ήταν
σεξίστρια, ρατσίστρια και ομοφοβική, σύμφωνα με σύγχρονες φεμινιστικές οργανώσεις.
ριεχομένου των παιδικών βιβλίων είναι
η κριτική προσέγγιση των «κλασικών»
του είδους. Η νοσταλγία που μας προκαλεί
η ανάγνωση των περιπετειών των διάσημων πέντε δεν πρέπει να αποκρύπτει
το γεγονός ότι η δημιουργός τους επιδίωξε
συνειδητά να διατηρήσει παρωχημένα
στερεότυπα του 19ου αιώνα, όπως ο ρόλος
των κοριτσιών και η ιεραρχία της οικογένειας.
REUTERS
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Εκδόσεις εταιρικών ομολόγων ετοιμάζουν εγχώριες εισηγμένες
Η πρόσφατη επιτυχημένη έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με 7ετές ομόλογο έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο το κλίμα στην αγορά
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με ισχυρούς «συμμάχους» το ιδιαιτέρως
θετικό κλίμα στις αγορές ομολόγων διεθνώς, ενόψει και των κινήσεων από Fed
και ΕΚΤ, και τη σημαντική βελτίωση της
επενδυτικής εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα, οι εισηγμένες διανύουν ίσως την
πιο ευνοϊκή περίοδο για αναδιάρθρωση
δανεισμού και για νέες χρηματοδοτήσεις
από τις αγορές.
Σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν
στην «Κ», είναι πολύ πιθανό το επόμενο
διάστημα να δούμε αρκετές εισηγμένες
να σχεδιάζουν εκδόσεις ομολόγων, ενώ
χαρακτηρίζουν εξαιρετική την τρέχουσα
συγκυρία για να μειώσουν το κόστος δανεισμού τους. Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή φαίνεται ότι θα είναι η πρώτη που θα ακολουθήσει τα βήματα της Attica Group (η
οποία βγήκε στις αγορές μετά τις εκλογές,
στα τέλη Ιουλίου), προχωρώντας σε έκδοση ομολόγου ύψους από 120 εκατ. έως

150 εκατ. ευρώ, ενώ και τα Ελληνικά Πετρέλαια εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας
ομολογιακής έκδοσης εντός του 2019,
αναλόγως συνθηκών αγοράς.
Η πρόσφατη επιτυχημένη έξοδος της
Ελλάδας στις αγορές με 7ετές ομόλογο,
σε συνέχεια των εκδόσεων του 10ετούς
και 5ετούς φέτος, έχει ενισχύσει ακόμη
περισσότερο το κλίμα στην αγορά, με
τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων
όλων των διαρκειών να τελούν υπό διαπραγμάτευση σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Αυτή η θετική δυναμική που έχει διαμορφωθεί για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, σε συνδυασμό με μια πιο φιλοεπενδυτική οικονομική πολιτική, καθώς
και την πλήρη άρση των capital controls,
κάνει την προσπάθεια των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για άντληση κεφαλαίων να γίνεται πιο ελκυστική. «Τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα αποδόσεων των
γερμανικών και των ελληνικών κρατικών
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Η συγκυρία είναι ευνοϊκή
για νέα χρηματοδότηση και
αναδιάρθρωση δανεισμού.
ομολόγων σηματοδοτούν εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού και για τις νέες
εκδόσεις εταιρικών ομολόγων», σημειώνει
στην «Κ» ο Μάριος Κουμής, επικεφαλής
τμήματος επενδυτικών προϊόντων ξένης
τράπεζας. Κατά συνέπεια, όπως προσθέτει,
όσες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν το υπόβαθρο να δανειστούν από τις ξένες
κεφαλαιαγορές, μέσω νέων εκδόσεων ομολόγων σήμερα, θα μπορούν να πετύχουν χαμηλότερα επιτόκια και άρα χαμηλότερο μέσο κόστος κεφαλαίων
(WACC), γεγονός το οποίο επιδρά θετικά
και στην τελική τους κερδοφορία.
Την ίδια στιγμή, οι αυξανόμενοι κίνδυνοι γύρω από την παγκόσμια οικονομία,

σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής των
κεντρικών τραπεζών, έχει ωθήσει σε ένα
ράλι χωρίς φρένο τα ομόλογα διεθνώς
αυτό το έτος, με τη «δίψα» των επενδυτών
για αποδόσεις να μη σταματά. Ο όγκος
των ομολόγων στην Ευρωζώνη με αρνητικές αποδόσεις ολοένα και αυξάνεται
χτυπώντας νέα ρεκόρ, με αποτέλεσμα
σχεδόν τα μισά εταιρικά ομόλογα στην
περιοχή, τα οποία έχουν «επενδυτική
βαθμίδα», να τελούν υπό διαπραγμάτευση
με αρνητικά επιτόκια.
Αυτό έχει δημιουργήσει στους επενδυτές μια πρωτοφανή «μανία» για τα εταιρικά ομόλογα χαμηλότερης αξιολόγησης, τα οποία προσφέρουν θετικές αποδόσεις. Την περασμένη εβδομάδα, για
παράδειγμα, η Smurfit Kappa και η
Thyssenkrupp προχώρησαν σε εκδόσεις
ομολόγων τα οποία έχουν αξιολόγηση
«junk» και είδαν εκτόξευση της ζήτησης.
Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ένα άκρως

εύφορο έδαφος και για τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα τα οποία, παρόλο που έχουν
σημειώσει σημαντική βελτίωση από τις
αρχές του έτους, συνεχίζουν να προφέρουν ελκυστικές αποδόσεις. «Το περιβάλλον είναι ιδανικό για τέτοιες κινήσεις,
ενώ δεν αποκλείεται να δούμε και μεγαλύτερες εκδόσεις στο εξωτερικό με σημαντικά μειωμένα επιτόκια», σημειώνει
στην «Κ» ο Ηλίας Ζαχαράκης, πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της Fast
Finance. Οπως υπογραμμίζει, η ΔΕΗ πολύ
πρόσφατα αποπλήρωσε το ομόλογο που
είχε εκδώσει το 2014 ενώ παράλληλα δείχνει να λύνει τα προβλήματα ρευστότητάς
της. «Αλλωστε μην ξεχνάμε πως παγκοσμίως υπάρχει πολύ χρήμα που λιμνάζει
σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων
και από τη στιγμή που η Ελλάδα δείχνει
ότι άλλαξε σελίδα, υπάρχουν κεφάλαια
που ψάχνουν να δανείσουν με αυτά τα
επιτόκια».
Αξίζει να αναφέρουμε πως ήδη αρκετοί

ΑΝΑΛΥΣΗ

Το ΧΑΚ συνέχισε
την πτωτική του
πορεία την Τρίτη

Απώλειες για
τα κρατικά ομόλογα
σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες παγκοσμίως στις αρχές
της εβδομάδας που διανύσαμε, μετά την αύξηση
των αμερικανικών δασμών σε κινεζικά προϊόντα
ύψους 112 δισ. δολαρίων την 1η Σεπτεμβρίου
και τα αντίμετρα από την πλευρά της Κίνας με
επιβολή δασμών σε αμερικανικά αγαθά 75 δισ.
δολαρίων.
Παράλληλα, το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τα απογοητευτικά στοιχεία
για τη μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ,
η οποία συρρικνώθηκε για πρώτη φορά κατά
την τελευταία τριετία, με τον δείκτη του Ινστιτούτου ISM να υποχωρεί τον Αύγουστο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2016
(στις 49,1 μονάδες από 51,2 μονάδες τον Ιούλιο).
Εντούτοις, θετικό κλίμα επικράτησε στις χρηματιστηριακές αγορές από τα μέσα της εβδομάδας, μετά την ανακοίνωση ότι οι εμπορικές
διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας αναμένεται να
συνεχιστούν στις αρχές Οκτωβρίου στην Ουάσιγκτον με στόχο να συναφθεί διμερής συμφωνία
για το εμπόριο και την αποκλιμάκωση των ανησυχιών στην Ιταλία, καθώς σχηματίστηκε
νέος κυβερνητικός συνασπισμός μεταξύ του
Δημοκρατικού Κόμματος PD και του Κόμματος
5 Αστέρων (M5S). Επιπροσθέτως, τα θετικά στοιχεία για την αγορά εργασίας και τον τομέα των
υπηρεσιών στις ΗΠΑ (αύξηση δείκτη Ινστιτούτου
ISM στον τομέα των υπηρεσιών στις 56,4 μονάδες
από χαμηλά τριετίας 53,7 τον Ιούλιο) επηρέασαν
θετικά τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη
ρίσκου. Σε αυτό το περιβάλλον, η απόδοση του
10ετούς αμερικανικού ομολόγου βρέθηκε στις
αρχές της εβδομάδας σε νέο χαμηλό για τα τελευταία τρία χρόνια 1,428%, πριν ανέλθει σε υψηλό δύο εβδομάδων, στην περιοχή του 1,601%,
στις αγορές της Ευρώπης την Παρασκευή, παραμένοντας περίπου 10 μ.β. υψηλότερα σε εβδομαδιαία βάση.
Ανάλογη πορεία ακολούθησαν και τα ευρωπαϊκά κυβερνητικά ομόλογα, με την απόδοση
του 10ετούς γερμανικού να μειώνεται σε νέο ιστορικό χαμηλό την Τρίτη -0,743%, προτού αυξηθεί στην περιοχή του -0,610% την Παρασκευή,
παραμένοντας επίσης 10 μ.β. υψηλότερα σε εβδομαδιαία βάση. Στις αγορές συναλλάγματος,
το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε σε εβδομαδιαία
βάση εν μέσω αυξημένων προσδοκιών για
μείωση των επιτοκίων από τη Fed στην επερχόμενη συνεδρίασή της στις 17-18 Σεπτεμβρίου,
με την ισοτιμία ευρώ/δολ. να ανέρχεται σε
υψηλό 6 ημερών την Πέμπτη 1,1084 προτού υποχωρήσει κοντά στο 1,1026 την Παρασκευή.
Στη Μεγάλη Βρετανία, η στερλίνα ανήλθε κοντά
σε υψηλό 6 εβδομάδων 1,2353 έναντι του δολαρίου την Πέμπτη, ενισχυμένη κατά περίπου
1,6% σε εβδομαδιαία βάση, μετά την έγκριση
νομοσχεδίου στη Βουλή των Κοινοτήτων για
την αποτροπή ενός Brexit χωρίς συμφωνία την
31η Οκτωβρίου.
* Τομέας οικονομικής ανάλυσης & έρευνας διεθνών κεφαλαιαγορών της Eurobank

εταιρικοί τίτλοι τελούν υπό διαπραγμάτευση στο 102% με 106% της ονομαστικής
αξίας. Ενδεικτικά, το ομόλογο της Attica
Group τελεί υπό διαπραγμάτευση με τιμή
102 και απόδοση 2,95%, το ομόλογο της
Aegean με τιμή 106 και απόδοση 2,60%,
της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 106 και απόδοση 2,8%,
του ΟΠΑΠ με 102 και απόδοση 2,7%, της
Sunlight στο 102,9 και απόδοση 3,18%,
της «Μυτιληναίος» στο 102 με απόδοση
2,37%, της Coral στο 104,5 και απόδοση
1,75% και της Housemarket στο 105,9
και απόδοση 2,05%. Παράλληλα, θετική
είναι και η πορεία των ελληνικών εταιρικών ομολόγων που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε ξένες αγορές, με κάποια
να εμφανίζουν αρνητικές αποδόσεις. Το
ομόλογο των Ελληνικών Πετρελαίων, για
παράδειγμα, έχει τιμή 108,6 και απόδοση
0,71%, το ομόλογο της Motor Oil τιμή
102,5 και απόδοση 2,25%, ενώ της «Τιτάν»
(λήξης 2021) έχει τιμή 106,7 και απόδοση
-0,29%.

Συνεχίστηκε η πτώση την Τρίτη στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 67,74 μονάδες, μειωμένος κατά
0,41% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρία.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε, επίσης,
πτώση σε ποσοστό 0,37%, κλείνοντας στις 40,79
μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών διαμορφώθηκε
στα €247.939. Πτώση κατέγραψαν όλοι οι επιμέρους
χρηματιστηριακοί δείκτες. Τις μεγαλύτερες απώλειες
είχαν τα Ξενοδοχεία σε
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ποσοστό 1,53% και ακοοι ΕπενδυτιΟ Γενικός Δείκτης λούθησαν
κές με πτώση 1%, η Κύρια Αγορά με πτώση
διαμορφώθηκε
0,43% και η Εναλλακτική
στις 67,74 μονάΑγορά με πτώση 0,34%.
Το μεγαλύτερο επενδες, μειωμένος
δυτικό ενδιαφέρον προκατά 0,41%.
σέλκυσαν οι τίτλοι της
Τράπεζας Κύπρου με
182.138 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,50 – πτώση
0,79%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με 24.252
ευρώ (τιμή κλεισίματος €2,36– πτώση 0,84%), της
Δήμητρα Επενδυτικής με 15.555 ευρώ (τιμή κλεισίματος €0,50 – χωρίς μεταβολή), της Ελληνικής Τράπεζας με 8.902 ευρώ (τιμή κλεισίματος €0,84 – χωρίς
μεταβολή) και της Tsokkos Hotels με 2.991 ευρώ
(τιμή κλεισίματος €0,115 – πτώση 4,17%). Από τις
μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν
ανοδικά, 13 πτωτικά και 10 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 245.

«Γκάζι» στις πωλήσεις κόκκινων δανείων
Επιτακτική είναι η ανάγκη να επιταχύνουν οι ελληνικές τράπεζες τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων
μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) έτσι ώστε
να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους, όπως
επισημαίνει η Deutsche Bank σε νέα έκθεσή της
για την ακτινογραφία των NPEs και NPLs των ευρωπαϊκών τραπεζών στο β΄ τρίμηνο του 2019.
Οπως αναφέρει, οι ευρωπαϊκές τράπεζες που έχουν
δείκτες NPLs άνω του 5% (συμπεριλαμβανομένων
των ελληνικών) έχουν μειώσει τα NPLs τους κατά
57% σε μέσο όρο από το 2015 έναντι 14% για τις
τράπεζες με δείκτη NPLs κάτω του 5%, με τις βελτιώσεις στο β΄ τρίμηνο να είναι κυρίως οργανικές.
Η Deutsche Bank σημειώνει πως αναμένει περισσότερες πωλήσεις NPLs στο β΄ εξάμηνο του έτους,

κυρίως σε Ιταλία αλλά και σε Ελλάδα, Πορτογαλία
και Ισπανία. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2019, σχεδόν
όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες προχώρησαν σε
μείωση των με εξυπηρετούμενων δανείων τους
σε ετήσια βάση, όπως σημειώνει η γερμανική τράπεζα, ενώ παρατηρεί πως από τα τέλη του 2016 οι
ιταλικές τράπεζες έχουν μειώσει τα καθαρά μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 51%, οι τράπεζες της
Ιβηρικής κατά 54% και οι ελληνικές τράπεζες κατά
26%. Η κάλυψη NPLs κυμαίνεται από 34% έως
72%, με την Ιταλία στο 51%, την Ισπανία στο 55%
και την Ελλάδα στο 50% κατά μέσον όρο. Σε ό,τι
αφορά την Ελλάδα ειδικότερα, η Deutsche Bank
αναφέρει πως οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
μείωσαν τα ακαθάριστα μη εξυπηρετούμενα α-

νοίγματα (NPEs) κατά 6% σε τριμηνιαία βάση στο
β΄ τρίμηνο και κατά 16% σε ετήσια. Το μεγαλύτερο
μέρος της μείωσης στο τρίμηνο οφείλεται σε οργανικές μειώσεις NPEs καθώς και στις πωλήσεις
χαρτοφυλακίων στις οποίες προχώρησε η Eurobank.
Οπως επισημαίνει, η Eurobank σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση του αποθέματος NPEs κατά
13,3% σε τριμηνιαία βάση, και ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα με μείωση 9,3%, η Τράπεζα Πειραιώς
με μείωση 3% και η Alpha Bank με μείωση 2,1%.
Οι μειώσεις σε Eurobank και Εθνική, όπως τονίζει,
οφείλονται σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων, ενώ υπογραμμίζει πως η τάση οργανικής μείωσης των
NPEs και στις τέσσερις τράπεζες ήταν βελτιωμένη.
Οι ελληνικές τράπεζες, όπως προσθέτει, έχουν

γίνει πολύ πιο αισιόδοξες σε ό,τι αφορά τις οργανικές
μειώσεις λόγω της βελτίωσης στην αγορά ακινήτων
και κυρίως στην αγορά γραφείων. Και των κινήσεων
που έχουν υιοθετηθεί για την καταπολέμηση των
στρατηγικών κακοπληρωτών, όπως το νέο πλαίσιο
προστασίας της πρώτης κατοικίας. Κατά την άποψη
της γερμανική τράπεζας, οι ελληνικές τράπεζες
πρέπει να προχωρήσουν επιθετικά σε πωλήσεις
χαρτοφυλακίων έτσι ώστε να μπορέσουν να πετύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης
των NPEs. Ωστόσο, θεωρεί πως η οργανική μείωση
των NPEs είναι εξίσου σημαντικό σήμα πως η ελληνική οικονομία οδεύει στην κανονικότητα και
σε ό,τι αφορά το μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων.

