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ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ «ΓΕΡΑΚΙΑ»

«Πριν από δέκα χρόνια έκατσα με τα υψηλά στελέχη της Alibaba

Πάνω από 16 δισ. ευρώ πόνταραν οι Ελληνες στη θεά τύχη το

Το αποχαιρετιστήριο δώρο του Ντράγκι βρίσκει την Ευρωζώνη

και τους ρώτησα τι θα έκανε η εταιρεία χωρίς εμένα», είχε αναφέρει σε συνέντευξή του ο Τζακ Μα, ιδρυτής και εκτελεστικός
πρόεδρος του κινεζικού τεχνολογικού κολοσσού. Ο κ. Μα αποσύρθηκε από τη θέση του στην Alibaba, με την οποία θα διατηρήσει μια χαλαρή σχέση. Σελ. 11

2018. Σύμφωνα με στοιχεία, οι Ελληνες πόνταραν πέρισυ 13,2
δισ. ευρώ σε όλα τα νόμιμα παίγνια αφήνοντας στους παρόχους
ακαθάριστα έσοδα ύψους 2,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ο τζίρος από
τα τυχερά παιγνίδια είναι πολύ μεγαλύτερος και ξεπερνά τα 3
δισ. ευρώ. Σελ. 15

έντονα διαιρεμένη μεταξύ υπέρμαχων και πολέμιων της επεκτατικής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Το ένα τρίτο
των κεντρικών τραπεζιτών τάχθηκαν κατά της απόφασης. Η εφημερίδα Bild κυκλοφόρησε με τίτλο «Ο κόμης Δράκουλας ρουφάει
τις καταθέσεις μας» και τον Ντράγκι ντυμένο δράκουλα. Σελ. 10
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Πόνταραν στη θεά τύχη 16 δισ. ευρώ

Εκαναν τον Ντράγκι δράκουλα

ΓεΣΥ και μισθοί ανησυχούν την Τρόικα
Πιθανόν να επηραστούν τα δημόσια οικονομικά - Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου ο προϋπολογισμός του 2020
Ικανοποιημένο από την πορεία της οικονομίας της Κύπρου αναμένεται να μείνει το κλιμάκιο της Τρόικας που άρχισε
από τη Δευτέρα τον έβδομο μεταμνημονιακό έλεγχο. Κι αυτό γιατί διαπιστώνει
ότι η Κύπρος, όχι απλώς δεν έχει ελλείμ-

ματα, όπως τη βρήκε το 2013, αλλά έχει
πλεόνασμα 700 εκατομμυρίων ευρώ στο
επτάμηνο του 2019. Βρίσκει μία Κύπρο
με την ανεργία να κυμαίνεται στο 6,5%
από το υψηλό του 16,8% του Σεπτεμβρίου
του 2013, και μια Κύπρο που έχει μειώσει

αισθητά τα ΜΕΔ της. Ωστόσο, εκφράζουν
ανησυχίες για δύο ζητήματα τα οποία
δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομία. Πρόκειται για το ΓεΣΥ και τις
αποφάσεις των δικαστηρίων για τους
μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Συ-

γκεκριμένα, το κλιμάκιο της Τρόικα εκφράζει τις ανησυχίες του για τη βιώσιμη
εφαρμογή του ΓεΣΥ αλλά και για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
Ταυτόχρονα, εκφράζει ανησυχία για το
ενδεχόμενο να επηρεαστούν αρνητικά

Επενδύσεις 1,7 τρισ. δολάρια για διάσωση του πλανήτη
Το πώς θα επιβραδυνθεί
η πορεία του πλανήτη
προς την κλιματική καταστροφή –και η επένδυση
ύψους πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων που
απαιτείται για αυτόν τον
σκοπό– έχει γίνει το κεντρικό θέμα του διεθνούς
και εθνικού διαλόγου. Ωστόσο, υπάρχει και το εξίσου δαπανηρό θέμα της αντιμετώπισης της σημερινής κατάστασης: από τεραστίων διαστάσεων δασικές πυρκαγιές μέχρι άνευ
προηγουμένου τυφώνες,
η παγκόσμια υπερθέρμανση έχει αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων,
με όλο και πιο τραγικές
συνέπειες. Σελ. 12

ALTAMIRA

Πώλησε 500 ακίνητα
πολλών εκατομμυρίων
Σημαντικές πωλήσεις ακινήτων έχει

κάνει η Altamira. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» πωλήθηκαν 500 ακίνητα. Εννέα στους δέκα αγοραστές είναι Κύπριοι. Στην Πάφο πωλήθηκε σύμπλεγμα βιομηχανικών αποθηκών με
ζητούμενη τιμή 2,9 εκατ. ευρώ, στην
είσοδο της Λευκωσίας πολυώροφο εμπορικό κτήριο με ζητούμενη τιμή 2,4
εκατ. ευρώ και στα Περβόλια τουριστικό χωράφι 1,4 εκατ. ευρώ. Σελ. 8

Μακραίνει η «μαύρη
λίστα» του Τραμπ

τα δημόσια οικονομικά από τις αγωγές
των δημοσίων υπαλλήλων. Στο μεταξύ,
ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης θα παρουσιάσει σήμερα ενώπιον
του Υπουργικού Συμβουλίου τον προϋπολογισμό του 2020. Σελ. 4

Απλοποίηση
διαδικασιών
για επενδύσεις
Ετοιμο το νομοσχέδιο
Ετοιμο είναι το νομοσχέδιο που θα θέσει τέρμα στη γάγγραινα της γραφειοκρατίας και θα απλοποιήσει τις διαδικασίες για την προώθηση μιας επένδυσης. Το νομοσχέδιο είναι ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο και αναμένεται να
κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες
στην Βουλή. Η χαρτογράφηση της
διαδικασίας αδειοδότησης όπως προβλέπεται στο νέο νόμο. Σελ. 5

Ο πληρώνων με
κάρτα θα κερδίζει
Φορολοταρία στην Κύπρο

Θέμα μηνών
η έλευση 5G
στην Κύπρο

Φουντώνει η μάχη στη συνδρομητική τηλεόραση
Στα μέσα της εβδομάδας,
οπότε και παρουσίασε η
Apple τα νέα της προϊόντα
(iPhone, iPad, iWatch), λανσάρισε και τη νέα της υπηρεσία διάθεσης πρωτότυπου τηλεοπτικού περιεχομένου AppleTV+. Στόχος
του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού είναι να ανταγωνιστεί ευθέως την εδραιωμένη πλατφόρμα
Netflix με τις διάσημες σειρές της. Σελ. 11

Συζητούνται θέματα ασφαλείας
Τρέχουν κανονικά μέχρι στιγμής οι διαδικασίες για την έλευση του δικτύου 5G
στην Κύπρο. Τον Νοέμβριο θα προκηρυχθεί
ο διαγωνισμός για τις άδειες 5G και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2020. Ο αριθμός των αδειών που θα διατεθούν για
αγορά εκτιμάται ότι θα είναι τρεις ή τέσσερις. Αμερικανικές και ευρωπαϊκές ανησυχίες για θέματα ασφαλείας. Σελ. 8

ΑΡΘΡΟ

Το υπ. Οικονομικών επεξεργάζεται
την υιοθέτηση προγράμματος από
την Ελλάδα που προβλέπει την απόδοση ηλεκτρονικών λαχνών σε όσους
έχουν πραγματοποιήσει πληρωμές
με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Επειτα, μέσω κλήρωσης, θα απονέμονται χρηματικά
έπαθλα 1.000 ευρώ σε κάποιους τυχερούς κάθε μήνα. Σελ. 4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
l
l

Σελ. 6

Απευθύνεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Γιαβούζ: έφυγε από την Καρπασία
αλλά παραμένει στη Μεσόγειο.

Του ΣΕΡΑΦΕΊΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗ

Αρχίζει χορός εξαγορών στις επιχειρήσεις
Κατάλογο με κινεζικές εταιρείες που

έχουν διασυνδέσεις με τον στρατό
καταρτίζουν οι ΗΠΑ, αποσκοπώντας
να παρεμποδίσουν την πρόσβασή
τους σε ευαίσθητες πληροφορίες. Επιπροσθέτως, επιδιώκουν να προστατεύσουν τις αμερικανικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Αν και ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να αναχαιτίσει τη ραγδαία
τεχνολογική ανάπτυξη της Κίνας, κατορθώνει το ακριβώς αντίθετο. Σελ. 9

Σε έντονο γύρο εξαγορών και συγχωνεύσεων εισέρχεται η ελληνική επιχειρηματική αγορά, καθώς διαμορφώνεται
ευνοϊκή συγκυρία στην οποία συμπίπτουν όλες σχεδόν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.
Η μακροχρόνια κρίση της ελληνικής
οικονομίας, όπως ήταν αναμενόμενο,
δημιούργησε μια «γενιά» επιχειρήσεων
που βρέθηκαν με σοβαρά έως και αξεπέραστα προβλήματα. Ορισμένες βρέθηκαν εκτεθειμένες σε υπερβολικό δανεισμό, άλλες έχασαν απότομα πωλήσεις
και έσοδα, χωρίς να μπορούν να τα αντικαταστήσουν με εξαγωγές. Παλιές
αδυναμίες που καλύπτονταν στις «καλές
εποχές» με αύξηση πωλήσεων, ανατιμήσεις ή δάνεια, ήρθαν στην επιφάνεια
με ένταση.
Το πρώτο εξάμηνο του 2019, που
σχηματικά μπορούμε να θεωρήσουμε

τέλος της κρίσης, δεν ήταν καλό, όπως
πολλοί περίμεναν. Η αύξηση του ΑΕΠ
ήταν κατώτερη των προσδοκιών, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν
μηδενική, η αύξηση των εξαγωγών αγαθών συνέβαλε μόλις κατά 0,3% στο
ΑΕΠ, πολύ χαμηλότερα από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και οι εξαγωγές
υπηρεσιών στις οποίες περιλαμβάνεται
ο τουρισμός ήταν περιορισμένες. Η στασιμότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης
δείχνει και μείωση του όγκου των λιανικών πωλήσεων, δεν οφείλεται δηλαδή
στη μείωση των τιμών και αφορά «δυναμικούς» κλάδους όπως παροχή υπηρεσιών, εστίαση, ξενοδοχεία.
Οι ελπίδες κάποιων «να σωθούν» με
ένα καλό εξάμηνο, που θα επέτρεπε τη
διαχείριση των υποχρεώσεων κ.λπ., δεν
επιβεβαιώθηκαν. Ο χρόνος πλέον μετράει εις βάρος τους και τους υποχρεώνει

να λάβουν τις δύσκολες αποφάσεις που
οι περισσότεροι μετέθεταν προς το μακρινό μέλλον.
Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες
βιάζονται. Πολλά χρόνια επιβιώνουν
υπό το βάρος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αδυνατούν να δώσουν νέα δάνεια,
επειδή δεν διαθέτουν τα ανάλογα κεφάλαια και χωρίς νέα δάνεια δεν υπάρχει
έσοδο από τόκους. Εχουν βέβαια σχεδόν
μηδενίσει το επιτόκιο που προσφέρουν
στους καταθέτες και συνεπώς περιορίζουν τα έξοδά τους. Δεν αρκεί όμως για
να βελτιώσουν την κερδοφορία, καθώς
σχεδόν τα μισά δάνεια που χορήγησαν
στο παρελθόν δεν εξυπηρετούνται και
δεν φέρνουν έσοδα. Μεγάλο μέρος της
κερδοφορίας τους προκύπτει λογιστικά
από τους φόρους που δεν θα πληρώσουν
τα επόμενα χρόνια!
Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να

απαλλαγούν από τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια και θα τα πωλήσουν εισπράττοντας 20%-30% της αξίας τους. Οι εταιρείες που αγοράζουν τα δάνεια θα
προσπαθήσουν να εισπράξουν περισσότερα από το ποσοστό που έχουν καταβάλει και θα κάνουν τη «σκληρή»
δουλειά. Πιθανότατα θα παραμερίσουν
–όπως μπορούν– τους παλαιούς ιδιοκτήτες και θα πωλήσουν ό,τι έχει αξία
από τις εταιρείες ή τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησαν. Παράλληλα, οι
τράπεζες αναζητούν επενδυτές που
είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν (μικρό) μέρος των παλιών δανείων και να
αποκτήσουν τις εταιρείες.
Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το φάντασμα της ύφεσης πλανάται πάνω από
την ευρωπαϊκή οικονομία, και όχι μόνον.
Οι κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις
προσπαθούν να μειώσουν τα επιτόκια

προσφέροντας ρευστότητα στην οικονομία. Μέρος της ρευστότητας αυτής
θα χρηματοδοτήσει τον νέο γύρο εξαγορών και συγχωνεύσεων. Και στην ελληνική αγορά. Οταν τα επιτόκια καταθέσεων αλλά και οι αποδόσεις των ομολόγων είναι σχεδόν μηδενικά, κάποιοι
αναλαμβάνουν επιχειρηματικό ρίσκο
που υπόσχεται καλύτερες αποδόσεις.
Στην Ελλάδα υπάρχει μια επιπλέον
ευνοϊκή σύμπτωση. Επειτα από δεκαετή
κρίση και μια πενταετία λαϊκισμού και
πειραμάτων, υπάρχει νέα κυβέρνηση.
Μια κυβέρνηση που δεν φιλοδοξεί να
αλλάξει την Ευρώπη, αλλά να αλλάξει
τη χώρα. Να φέρει επενδύσεις, να επιταχύνει την ανάπτυξη, να μειώσει τη
φορολογία, να αναβαθμίσει την εκπαίδευση, να αυξήσει την απασχόληση. Η
επιστροφή στην κανονικότητα του αυτονόητου, υπόσχεται ευκαιρίες.
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Σύγχρονο Επενδυτικό
Περιβάλλον και Ακίνητα
Κάποτε ολίγον μας ενδιέφερε η εισοδηματική απόδοση των ακινήτων – τουλάχιστον ως ποσοστό επί της αξίας τους.
Κοιτάζαμε πιο απλοϊκά τα πράγματα, όπως το πόσες λίρες ή το πόσα ευρώ μας
άφηναν στην τσέπη ανά μήνα και άρα
πόσα πρόσθεταν στο συνολικό μας μηνιαίο εισόδημα. Δεν ισχυρίζομαι ότι μια
τέτοια προσέγγιση ήταν κακή. Απλά το
να βλέπουμε τα πράγματα σε απόλυτους
αριθμούς αντί σχετικούς, εμπεριέχει κινδύνους όπως το να μην κερδίζουμε όσα
νομίζουμε ή ακόμη και να χάνουμε και
να μην το ξέρουμε.
Τα τελευταία 20 χρόνια βλέπουμε
σιγά – σιγά την αγορά να ωριμάζει τουλάχιστον σε επίπεδο σκέψης και προβληματισμού από όλους τους εμπλεκόμενους, είτε αυτοί είναι αγοραστές μιας
μεμονωμένης οικιστικής μονάδας, ή επενδυτές μεταβλητού εύρους και βάθους.
Ευτυχώς η αγορά έχει ξεφύγει από το
παλιό απλό στερεότυπο, «…θα το αγοράσω σε μια άλφα τιμή και θα το πουλήσω
σε μια πιο ψηλή βήτα τιμή και θα καρπωθώ το κέρδος…».
Πολλά έχουν συμβεί εντός της εικοσαετίας που πρακτικά ακύρωσαν αυτή
την απλοϊκή προσέγγιση. Πάθαμε και
μάθαμε τι σημαίνει, να μεταβαίνουμε
από καθεστώς σταθερών σε καθεστώς
κυμαινόμενων επιτοκίων, να έρχονται
άλλα επενδυτικά προϊόντα στην αγορά
που να διευρύνουν τις επιλογές μας, να
μας χαρίζουν μια φορολογική αμνηστία,
να γινόμαστε μέλος μιας ευρύτερης ενιαίας αγοράς, να εισάγουμε ένα νέο νόμισμα, να βρίσκουμε εύκολη πρόσβαση
σε χρηματοδότηση, να μας πριμοδοτούν
με ψηλά επιτόκια καταθέσεων όπου
«κερδίζαμε» χωρίς να ιδρώνουμε, να μας
κουρεύουν τις καταθέσεις μας, να μην
έχουμε πρόσβαση σε χρηματοδότηση,
να στραγγαλίζεται η ρευστότητα μας
και να εξανεμίζεται η δυνατότητα αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων
μας, να δίνουμε τα ακίνητα μας με αντάλλαγμα τη διαγραφή των χρεών μας
και να ξαναρχίζουμε από το μηδέν.
Μπορώ να πω με σχετική ευκολία
λοιπόν πως ελάχιστοι κοίταζαν πριν το
2013 την εισοδηματική απόδοση ενός
ακινήτου που μπορούσε να παράγει εισόδημα, ως ποσοστό επί της αξίας του.
Μέχρι τότε ο κύριος επενδυτικός δείκτης
ήταν η κεφαλαιουχική ανατίμηση που
πρακτικά ή θεωρητικά πετύχαινε ένα
ακίνητο εντός μιας χρονικής διάρκειας.
Σε αυτό το σπορ ήμασταν πρωταθλητές
κόσμου. Αρκούσε να λέμε, «…προχθές
μου έδωσαν τόσα και δεν γύρισα να τους
δω…», και πείθαμε τον εγκέφαλο μας
πως το ακίνητο μας πάει τουλάχιστον
τόσα… Το όποιο εισόδημα – αν υπήρχε
– ήταν «κιάρι». Η λέξη «κιάρι» παρεμπιπτόντως προέρχεται από τη λατινική
λέξη «clarus» και την μετεξέλιξή της
στην ιταλική chiaro που με τα χρόνια

απλοποιήθηκε στο πέρασμα του χρόνου
με τους Έλληνες και δη αυτούς της Μεσσηνίας να την διατηρούν στο χρόνο ως
«κιάρο» ή «κιάρι», χαρακτηρίζοντας έτσι
την καθαρή θάλασσα, το καθαρό ελαιόλαδο που παράγουν οι ελιές στους ελαιώνες της περιοχής. Εμείς εδώ στην
Κύπρο εξελικτικά της δώσαμε την έννοια
του καθαρού κέρδους.
Με τον ερχομό του 2013 και των όσων
συνέβησαν συνεπεία της τραπεζικής
και οικονομικής κρίσης, άρχισε να γίνεται
αισθητό το γεγονός πως γύπες – επενδυτές ζητούσαν να αγοράσουν ακίνητα
που να είχαν κατηγορίας άλφα ενοικιαστές και το ενοίκιο προσέφερε τουλάχιστον 12% - 15% εισοδηματική απόδοση.
Φυσικά το τι εννοούσαν ήταν πως ήθελαν
να αγοράσουν κάτι σε εξευτελιστικά χαμηλή τιμή ή όπως λέμε στα λατινικά
«mortuus est asinus…kallitzeus…»!
Η αγορά μπήκε σε αυτό το λούκι λοιπόν, του να κοιτά πλέον τις εισοδηματικές
αποδόσεις. Τώρα είμαστε στο να ψάχνουν σχεδόν όλοι αποδόσεις της τάξης
του 5% και του 5,5%. Είναι σωστή αυτή
η προσέγγιση;
Παρά το γεγονός ότι αποτελεί μια καλύτερη προσέγγιση, λυπάμαι να παρατηρήσω πως ότι δεν είναι η ορθότερη
των προσεγγίσεων. Είναι δυνατόν όλα
τα εισοδηματικά ακίνητα να έχουν περίπου την ίδια εισοδηματική απόδοση;
Δύσκολο. Άλλο επενδυτικό ρίσκο έχει
ένα διαμέρισμα δίπλα σε ένα πανεπιστήμιο ή στο αστικό εμπορικό κέντρο
μιας πόλης και άλλο σε μια περιοχή εκτός
κέντρου. Άλλο επενδυτικό ρίσκο έχει
ένα παλιό κτήριο που είναι ασυντήρητο,
άλλο ένα καινούργιο και άλλο ένα παλιό
που είναι συντηρημένο. Επίσης, διαφορετικά ενδέχεται να συμπεριφέρεται
ένα εμπορικό κτήριο από ένα οικιστικό
και από ένα τουριστικό και από ένα που
είναι αμιγούς γραφειακής χρήσης. Άρα
η κάθε κατηγορία ενδέχεται να έχει το
δικό της αποδοτικό προφίλ και εντός
της κάθε κατηγορίας σίγουρα παίζουν
ρόλο παράγοντες όπως η τοποθεσία, το
επίπεδο συντήρησης, ο αρχιτεκτονικός
σχεδιασμός, η κατασκευαστική ποιότητα
κλπ. Ναι είμαστε σε εποχή πολύ χαμηλών
καταθετικών επιτοκίων και σίγουρα τα
ακίνητα στην Κυπριακή οικονομική
πραγματικότητα μπορεί να αποτελούν
την καλύτερη εναλλακτική επένδυση
που θα βοηθήσει το κεφάλαιο μας να
αυξάνεται. Χρειάζεται προσοχή, μελέτη
και διαβούλευση με ειδικούς. Ιδιαίτερα
τώρα που ξεκινούν να εφαρμόζονται ενώπιον μας και σύγχρονα εργαλεία αγορών όπως οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί που δίδουν ελάχιστη ενημέρωση.

* Ο ΑνδρέαςΑ. Ανδρέου είναι MRICS
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors
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Η προσφυγή για την Αμμόχωστο
και το νέο σήριαλ «Οι Καλαδερφοί»
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Τις επίσημες ανακοινώσεις της Άγκυρας
για την αποχώρηση του γεωτρύπανου
Yavuz αναμένει η κυβέρνηση για να ολοκληρώσει την εκτίμηση κατά πόσον η αποχώρηση οφείλεται σε οικονομικά προβλήματα ή στους περιορισμούς που βιώνει η
Τουρκία λόγω της δράσης της κυπριακής
κυβέρνησης, μια και τα νορβηγικά πλοία
που παρείχαν υπηρεσίες στο Yavuz έχουν
διαλύσει την συμφωνία τους με την τουρκική εταιρεία πετρελαίων. Σύμφωνα με όσα μου ανέφερε πηγή μου, ενδέχεται να
ισχύουν και τα δύο, και οι οικονομικοί λόγοι αλλά και η έλλειψη υποστήριξης, κάτι
που αυξάνει ιδιαίτερα το κόστος λειτουργίας του γεωτρύπανου. Μου ανέφερε ακόμα πως δεν αποκλείεται η Τουρκία να
αποφάσισε να αλλάξει στάση και να παρουσιάσει την απόσυρση του γεωτρύπανου ως "συμβολή για δημιουργία θετικού
κλίματος".
" Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν σύντομα και
με τις δημόσιες ανακοινώσεις που θα γίνουν με το θέμα αλλά και με τις τοποθετήσεις του Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και ιδιαίτερα στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη", πρόσθεσε η πηγή μου, σημειώνοντας: "Να μην ξεχνάμε ότι το Fatih βρίσκεται έξω από την Πάφο και το Barbaros
έξω από τη Λεμεσό. Εκτός κι αν υπάρξουν
εκπλήξεις και με αυτά τα πλοία"...
Στο μεταξύ μεγάλη συζήτηση γίνεται για
το κατά πόσον θα προσφύγει τελικά η Κύπρος στο Συμβούλιο Ασφαλείας ή όχι για
τις τουρκικές προκλήσεις στην Αμμόχωστο.
Ο Healthy ρωτήθηκε χθες εάν έχει αποφασίσει για την προσφυγή και απάντησε:
"Όταν θα γίνει θα ανακοινωθεί", αφήνοντας να εννοηθεί πως μάλλον θα γίνει και
θα ανακοινωθεί...
Κάποιος πάντως έλεγε χθες σε πηγαδάκι
πολιτικών στη Λευκωσία πως η συνάντηση
του Φούλη με τον Κινέζο πρέσβη και η δημόσια έκκληση του αρχηγού του ΔΗΣΥ η
Κίνα να στηρίξει την Κύπρο στην καταδίκη
των τουρκικών προκλήσεων, συνηγορεί
προς την προσφυγή. "Εξάλλου όλα σχεδόν
τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν
ήδη προσεγγιστεί από το ΥΠΕΞ και ο Αναστασιάδης έχει ήδη τις αντιδράσεις τους
στα χέρια του", πρόσθεσε νεαρός πολιτικός που συμμετείχε στο πηγαδάκι.
Οι τουρκικές προκλήσεις στην Αμμόχωστο
προωθούνται και σε ευρωπαϊκά σώματα,
τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους
ευρωβουλευτές. Αν και δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό κατά πόσον όλοι οι Κύπριοι
ευρωβουλευτές συμφωνούν με την πρό-

«Για να δω ποιος θα μου κάνει σήμερα τεστ αλήθειας μέσω Twitter»...

ταση για εγγραφή του θέματος στην Ευρωβουλή, φαίνεται πως το εγχείρημα δεν
θα είναι εύκολο.
Πάντως κάποιοι ευρωβουλευτές (όχι όλοι) είναι μανικωμένοι για να πετύχουν
εγγραφή του θέματος στην Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιμένουν
πως μπορούν να το πετύχουν.
Νέο επεισόδιο στο σήριαλ "Οι καλαδερφοί" αναμένεται σύντομα. Χθες ο ένας καλαδερφός από τη θέση του θεσμού που υπηρετεί υποστήριξε πως το δικαστικό σύστημα θα βελτιωθεί με ριζικές μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται "εάν η Βουλή
τις εγκρίνει".

Την ίδια μέρα με άρθρο του ο άλλος καλαδελφός και πολυ-παράγοντας στα δικηγορικά πράγματα του τόπου, θεωρεί όχι μόνο λανθασμένη αλλά και καταστροφική για τη Δικαιοσύνη την προωθούμενη μεταρρύθμιση. Όπως έγραψε για να
ενημερώσει την κοινή γνώμη, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση των Δικαστηρίων
"θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταξύ αυτών σύγχυση, δυσλειτουργία, πολυπλοκότητα, αβεβαιότητα
και διάβρωση της ανεξαρτησίας των Δικαστών". Αναφέρει μάλιστα και μια άλλη
τεράστια, παράπλευρη απώλεια: "Ενδεχόμενα να προκληθεί σοβαρό θεσμικό
πρόβλημα στο δίκαιο της ανάγκης και να
αμφισβητηθούν πολλά πράγματα που έ-

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

γιναν από το 1964 ως σήμερα". Και καταλήγει με μια ριζική πρόταση-λύση: "Καταληκτικά θεωρώ την προτεινόμενη μεταρρύθμιση καταστροφική και καλώ το
Υπουργικό Συμβούλιο να αποσύρει τα
σχετικά νομοσχέδια".
ΚΟΥΙΖ: Σε ποιο κόμμα μεγαλοστέλεχος
φέρεται αποφασισμένο να αρχίσει επανάσταση για τον τρόπο που επιχειρείται η διευθέτηση του θέματος για την 56η έδρα;
Αληθεύει πως η θέση του ότι προωθείται
μια ανελεύθερη διαδικασία που προωθεί
την κατάχρηση εξουσίας από τους κομματάρχες έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη
θέση του κομματάρχη του και αναμένονται... μάχες;

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Το Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε παρουσιάζει την παράσταση «ΠαρΑλήθεια ΙΙ»
Η Χλόη Μελίδου σκηνοθετεί την παράσταση «ΠαρΑλήθεια ΙΙ» του Χοροθεάτρου
Ομάδα Πέντε, που αποτελείται από τρία
λαϊκά παραμύθια και μία παραλογή, των
οποίων το χαρακτηριστικό τους είναι ότι
μία γυναίκα διαπράττει ένα έγκλημα σκοτώνοντας έναν άντρα. Πρόκειται για τα
λαϊκά παραμύθια «Ο Βους, ο Χρυσοκέρατος», «Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» και
«Οι Τρεις Μοίρες» και η παραλογή του
δημοτικού τραγουδιού «Της Μάνας Φόνισσας». Οι ιστορίες αυτές, διασκευασμένες και μέσα από τη δραματουργική
επεξεργασία θα δώσουν ένα σύγχρονο
ενιαίο χοροθεατρικό έργο. Οι ιστορίες
που επιλέξαμε έχουν ως κοινό στοιχείο
γυναίκες που κακοποίησαν άντρες (συζύγους και παιδιά τους), δίνοντας έμφαση
στη φρίκη που μπορούν να προκαλέσουν
οι ανθρώπινες αδυναμίες, η υπέρβαση
του εαυτού με σκοπό τον έρωτα, τα πλούτη, την εξουσία. Μέσα από αυτά θα εστιάσουμε στο μεταφυσικό και στο μακάβριο στοιχείο των λαϊκών παραμυθιών,
και μέσα από τα σώματα χορευτών θα
ζωντανέψουν εικόνες τρόμου και θα δώσουν μορφή στα δημιουργήματα της λαϊκής φαντασίας.
Η Χλόη ονόμασε την παράστασή της
«ΠαρΑλήθεια ΙΙ» γιατί στο παρελθόν, το
2010, είχε παρουσιάσει, όπως μού είπε,
την ομώνυμη παράσταση, όπου παρουσίαζε τέσσερα παραμύθια, τα οποία, όμως,
παρουσίαζαν εγκλήματα αντρών προς

τα σώματα χορευτών θα ζωντανέψουν
εικόνες που θα δώσουν μορφή στα δημιουργήματα της λαϊκής φαντασίας. Η
Χλόη Μελίδου σημείωσε ότι μέσα από
τον χορό και την αφήγηση είναι όλα δοσμένα πιο μινιμαλιστικά και πιο αφηρημένα. «Υπάρχει μία πολύ καλή ισορροπία
μεταξύ χορού και θεάτρου. Αυτό που θα
ήθελα να επιτύχω είναι οι αφηγητές να
γίνονται μέσα από την αφήγησή τους
και άνθρωποι σύμβολα, ο αφηγητής δεν
έχει ηλικία στην παράσταση, δεν ξέρουμε
γιατί επιλέγει να μας πει τη μία ή την
άλλη ιστορία, απλώς μας μεταφέρει τη
λαϊκή σοφία του παραμυθιού. Ταυτόχρονα,
ωστόσο, υπάρχει η εναλλαγή, από τον
ρόλο του αφηγητή στον ρόλο του παραμυθιού, δηλαδή οι ηθοποιοί γίνονται αφηγητές αλλά έχουν και ρόλο στο παραμύθι».

Ο ρόλος του αφηγητή

Η παράσταση «ΠαρΑλήθεια ΙΙ» παρουσιάζει τα λαϊκά παραμύθια «Ο Βους, ο Χρυσοκέρα-

τος», «Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» και «Οι Τρεις Μοίρες» και την παραλογή του δημοτικού
τραγουδιού «Της Μάνας Φόνισσας».
γυναίκες και μου εξήγησε: «Δεν ήξερα
τότε ότι θα συνέχιζα. Φυσικά, όπως έχω
προσεγγίσει την παράσταση και αυτή
τη φορά, δεν θρηνούμε μόνο τον άντρα,
θρηνούμε και τη γυναίκα που έχει φτάσει
σε αυτή την κατάσταση και η οποία βιώνει
την τραγικότητα μετά τον φόνο». Οι ι-

στορίες που επελέγησαν δίνουν έμφαση
στη φρίκη που μπορούν να προκαλέσουν
οι ανθρώπινες αδυναμίες, η υπέρβαση
του εαυτού με σκοπό τον έρωτα, τα πλούτη, την εξουσία. Η παράσταση θα εστιάσει
στο μεταφυσικό και στο μακάβριο στοιχείο
των λαϊκών παραμυθιών, και μέσα από

Στην «ΠαρΑλήθεια ΙΙ» ο αφηγητής
έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως άλλωστε
και στο ίδιο το παραμύθι, ως εμπειρία.
Ο αφηγητής είναι διαχρονικός και παγκόσμιος και αυτό η Χλόη το εκμεταλλεύεται στην παράστασή της, αφού θέλει
να τον θεατή να τον πλάσει, δεν του δίνει
όνομα, δεν ζει σε συγκεκριμένο τόπο και
δεν έχει ηλικία, θέλει όμως η Χλόη τον
θέλει να μας οδηγήσει στον διαισθητικό
τρόπο σκέψης και αντίληψης.
Ο αφηγητής είναι όλη η λαϊκή σοφία

σε ένα πρόσωπο, όλος ο ανθρώπινος ψυχισμός, εκπροσωπεί έννοιες, γίνεται εικόνα και ιστορία, νόημα και σύμβολο. Η
μουσική, η κίνηση και το θέατρο, με βασικό εργαλείο το σώμα, αφήνουν να διαφανεί στο έργο ως « ανάγλυφο » το συλλογικό υποσυνείδητο της κοινωνίας στο
πλαίσιο της οποίας το παραμύθι έχει επινοηθεί.
Η Χλόη φαίνεται ότι σαν να έχει δώσει
γεωμετρική διάσταση στην παράστασή
της, οι ηθοποιοί/χορευτές, μα και η δομή
της δουλειάς της είναι πολύ συγκεκριμένα
τοποθετημένοι, «Παίζουν τον ήρωα που
έχει πάθει, παίζουν τη γυναίκα που δρα
και ταυτόχρονα κάνουν και τη μεταφορά
τής πληροφορίας με τον τρόπο του παραμυθά» και εξηγεί η Χλόη: «Οι ιστορίες
μεταφέρονται με τον λόγο, με έναν τρόπο
λίγο πιο δύσκολο, λόγω της σύνδεσης
των τεσσάρων μερών, αφού το βασικό
μας παραμύθι χωρίζεται σε τέσσερα μέρη
και μέσα στα τρία κενά που δημιουργούνται μπαίνουν αυτοτελώς οι άλλες τρεις
ιστορίες/παραμύθια».
Όπως μου εξηγεί η Χλόη αυτό που γίνεται στην «ΠαρΑλήθεια ΙΙ» είναι ένα
ζουμ μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο,
στην ψυχή του άντρα, της γυναίκας, του
παιδιού. «Εδώ μπαίνει δυναμικά η τέχνη
του χορού, ακούσαμε την ιστορία και
βλέπουμε πώς το βιώνουμε μέσα από την
κίνηση.». Στόχος της παράστασης είναι
το ψάξιμο στο συλλογικό ασυνείδητο,

αλλά και στο προσωπικό ασυνείδητο και
να δούμε την αλήθεια που λένε τα παραμύθια, τα παραμύθια τη σκιαγραφούν,
είναι λαϊκή σοφία και είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχει συγγραφέας. «Ο
κόσμος είχε την ανάγκη να μεταφράσει
ό,τι του συμβαίνει ψυχικά, να το βάλουν
σε λόγο και εικόνα».
Το έργο απευθύνεται σε ενήλικο κοινό,
καθώς και σε άτομα από 16 ετών και άνω,
τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από
ενήλικες, και αυτό διότι είναι σημαντικό
να μπορεί ο θεατής να παρακολουθήσει
την παράσταση βήμα-βήμα.

Συντελεστές

Χορογραφία/σκηνοθεσία: Χλόη Μελίδου,
μουσική: Δημήτρης Ζαχαρίου,
χορεύουν/παίζουν: Βικτώρια Αριστείδου,
Πηνελόπη Βασιλείου, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Σωτήρης Σωτηρίου, Κατερίνα
Τυλληρίδου. Σκηνικά: Χρύσια Κωνσταντίνου, Δάφνη Mηνά, κοστούμια: Ελένη Παπαβασιλείου
Παραστάσεις

Τετάρτη 18/9, Παρασκευή 20/9 και Κυριακή 22/9/19 στις 8:30 μ.μ. στον Τεχνοχώρο
της ΕΘΑΛ, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Λεμεσός.
Λευκωσία: Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο,
Νέας Έγκωμης 8, Έγκωμη, Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. Πληροφορίες και
κρατήσεις: 99349265, 25877827

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

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

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
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ΓεΣΥ και μισθοί στο δημόσιο αγκάθια κατά την Τρόικα
Εκτιμά ότι απειλούνται τα δημοσιονομικά - Σήμερα ο υπ. Οικονομικών θα παρουσιάσει στο Υπουργικό τον Προϋπολογισμό του 2020
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τη Δευτέρα άρχισε ο έβδομος μεταμνημονιακός έλεγχος της Κύπρου από το κλιμάκιο το οποίο το Μάρτη του 2013 – δικαιολογημένα – δεν είχε έρθει με τις καλύτερες διαθέσεις. Έξι χρόνια αργότερα,
όμως, το ίδιο κλιμάκιο έρχεται με «άσπρη
σημαία» και διαπιστώνει πως η Κύπρος
όχι απλώς δεν έχει ελλείμματα, όπως τη
βρήκε το 2013, αλλά έχει πλεόνασμα 700
εκατομμυρίων ευρώ στο επτάμηνο του
2019. Βρίσκει μία Κύπρο με την ανεργία
να κυμαίνεται στο 6,5% από το υψηλό
του 16,8% του Σεπτεμβρίου του 2013,
ποσοστό που βρίσκεται στο μέσο όρο
του επιπέδου των 28 χωρών της Ευρωζώνης, που είναι στο 6,3%. Βρίσκει μία
Κύπρο που έχει μειώσει τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια των τραπεζών της από
τα 28 δισ. εν μέσω μνημονίου, στα 10,5
δισ. ευρώ, δηλαδή κοντά στο 1/3 του επιπέδου που βρίσκονταν. Την ίδια ώρα
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Είναι σίγουρο πως στην έκθεση των δημοσιονομικών
κινδύνων θα υπάρχει ανάλυση για τις αγωγές των δημοσίων υπαλλήλων προς το
κράτος, τις δράσεις και το
κόστος.
που αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω
με δύο μεγάλες πωλήσεις από τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.
Ωστόσο, υπάρχουν δύο μεγάλες ανησυχίες που μετουσιώνονται κατά το κλιμάκιο σε κινδύνους για την οικονομία
της Κύπρου. Το ΓεΣΥ αλλά και οι αποφάσεις των δικαστηρίων για τους μισθούς
των δημοσίων υπαλλήλων. Την ίδια ώρα
που η Τρόικα βρίσκεται στο νησί, ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης,
σήμερα Τετάρτη 18 του μηνός, αναμένεται
να παρουσιάσει ενώπιον του Υπουργικού
Συμβουλίου τον Προϋπολογισμό του
2020. Όπως είναι φυσικό και επόμενο,

«Πιθανό έλλειμμα των δημοσίων φορέων παροχής υγειονομικής περίθαλψης κατά τα πρώτα έτη του εθνικού συστήματος ασφάλισης υ-

γείας», λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

αν και η Τρόικα ανησυχεί για τη βιωσιμότητα του ΓεΣΥ και την οικονομική του
συνέχεια, το κράτος δεν μπορεί να εγγράψει κάτι αντίστοιχο στην έκθεση των
δημοσιονομικών του κινδύνων, αφού
ήταν κυβερνητική απόφαση η εισαγωγή
του ΓεΣΥ. Ωστόσο, είναι σίγουρο πως
στην έκθεση των δημοσιονομικών κινδύνων θα υπάρχει ανάλυση για τις αγωγές
των δημοσίων υπαλλήλων προς το κράτος.
Υπενθυμίζεται πως και η έκθεση του 2019
για τον περσινό προϋπολογισμό είχε τέτοια πρόνοια. Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι,
ανέφερε στην έκθεση η κυβέρνηση, θα
προέκυπταν σε περίπτωση που εκδοθεί

απόφαση δικαστηρίου εναντίον της Δημοκρατίας οπότε και θα ζητούσαν οι ενάγοντες την καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων, πράγμα και που έγινε στην
αρχή του 2019, παρόλο που εκκρεμούν
στο ανώτατο δικαστήριο οι εφέσεις της
κυβέρνησης κατά της πρωτόδικης απόφασης. Στους δημοσιονομικούς κινδύνους
του 2019, αναφερόταν πάντως πως σε
περίπτωση που οι χρηματικές αποζημιώσεις είναι ψηλές τότε επηρεάζονται αρνητικά τα δημόσια οικονομικά και κατά
συνέπεια η μη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί. Βάσει
της έκθεσης του 2019, οι πραγματικές ε-

ξοικονομήσεις για το κράτος από τις μειώσεις των απολαβών και συντάξεων για
το έτος 2017 ανήλθαν στα 265,3 εκατ.
ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό για το
2016 ανήλθε στα 259,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά από το 2013 μέχρι και το καλοκαίρι
του 2018 που άρχισε επισήμως η σταδιακή
μείωση του ποσοστού των αποκοπών
στους μισθούς του δημοσίου, σύμφωνα
με υπολογισμούς της «Κ» είχαν εξοικονομηθεί 1,24 δισ. ευρώ.

Το ΓεΣΥ

Βάσει της μέχρι τώρα πληροφόρησης,
το κλιμάκιο της Τρόικα εκφράζει τις α-

νησυχίες του για τη βιώσιμη εφαρμογή
του ΓΕΣΥ αλλά και για την αυτονόμηση
των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Εκτιμά
ότι πρέπει να διασφαλίζεται η δημοσιονομική σταθερότητα και να μην επιβαρύνονται τα δημόσια οικονομικά σε βαθμό
που δεν αντέχει η οικονομία, πόσω μάλλον
με την αύξηση των εισφορών με την πλήρη εφαρμογή του από τον Ιούνιο του
2020. Οι τροικανοί, θέση εξάλλου που
έχει εκφράσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατά τις εαρινές οικονομικές της προβλέψεις, τόνιζαν ότι οι κύριοι αρνητικοί
κίνδυνοι για τις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας «σχετίζονται με τις αβεβαιότητες σχετικά με τις μακροοικονομικές προοπτικές, τα αποτελέσματα
των δικαστικών αποφάσεων σχετικά με
προηγούμενα μέτρα σχετικά με τους μισθούς του δημόσιου τομέα και το πιθανό
έλλειμμα των δημόσιων φορέων παροχής
υγειονομικής περίθαλψης κατά τα πρώτα
έτη του εθνικού συστήματος ασφάλισης
υγείας». Η παροχή της εξωνοσοκομειακής
περίθαλψης μπορεί μεν να ξεκίνησε την
1η Ιουνίου 2019, αλλά 3 μήνες νωρίτερα,
δηλαδή την 1η Μαρτίου 2019 ξεκίνησαν
οι εισφορές για την πρώτη φάση. Η πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ όμως θα ξεκινήσει
την 1η Ιουνίου 2020 και 3 μήνες νωρίτερα
, την 1η Μαρτίου 2020, θα ξεκινήσει η
καταβολή των πλήρων εισφορών που θα
είναι οι εξής. Εργαζόμενοι μισθωτοί 2,65%,
Εργοδότες 2,90% και κράτος 4,70%. (οι
αυτοτελώς εργαζόμενοι θα καταβάλλουν
4%, οι συνταξιούχοι 1,70%, Αξιωματούχοι
1,85%, και επί των άλλων εισοδημάτων
τόκοι, ενοίκια κλπ. θα καταβάλλονται εισφορές 1,85%)
Η Τρόικα αποτελείται από εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Θα παραμείνουν για μία εβδομάδα ακόμα
στη νησί.

Δημόσιο χρέος υψηλό

Μπορεί τα ΜΕΔ να μειώθηκαν στις
τράπεζες, ωστόσο και το δημόσιο και το
ιδιωτικό χρέος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά το ότι από την ετοιμασία του

Προϋπολογισμού του 2019 έχουν γίνει
αρκετές εκδόσεις χρέους μέχρι και 30
χρόνων, αλλά και έχει εξοφληθεί στην
ολότητά του το ρωσικό δάνειο. Στην ανάλυση των κινδύνων του Προϋπολογισμού του 2019 αναγραφόταν πως το δημόσιο χρέος το 2018 προβλεπόταν να
ανέλθει στο 104,2% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 95,7% του ΑΕΠ του προηγούμενου χρόνου, λόγω της ειδικής έκδοσης ομολόγων για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ύψους 3,19 δισ. ευρώ
τον Απρίλιο του 2018 στα πλαίσια ολοκλήρωσης της συναλλαγής πώλησης μεταξύ ΣΚΤ και Ελληνικής Τράπεζας. Από
το 2019 και έπειτα η Κυβέρνηση εκτιμούσε πως το δημόσιο χρέος θα τεθεί
πάλι σε πτωτική τροχιά και περιορισθεί
στο 97,2% του ΑΕΠ το 2019 και ακολούθως
στο 90,8% και 84,6% του ΑΕΠ, το 2020
και 2021 αντίστοιχα. Αφού αποπληρώθηκε
το ρωσικό δάνειο στην ολότητά του, είναι
λογικό να μειωθεί κάτω από το 100% και
το δημόσιο χρέος της Κύπρου. Το δημόσιο
χρέος αντιστοιχούσε σε 18.725 εκατ. στα
τέλη 2017, σημειώνοντας μείωση από
19.418 εκατ. στα τέλη του 2016. Ο δείκτης
δημόσιου χρέους ως προς το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν μειώθηκε στο 95,7% από
105% στα τέλη του προηγούμενου έτους.
Βάσει της περσινής έκθεσης, το μεγαλύτερο μερίδιο του δημόσιου χρέους αποτελούν τα επίσημα δάνεια, δηλαδή δάνεια
από διεθνείς οργανισμούς ιδιαίτερα τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας,
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
αλλά και διακρατικά από τη Ρωσική
Ομοσπονδία, με συνολικό ποσοστό
61% στο δημόσιο χρέος. Τη δεύτερη
μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα
κυβερνητικά ομόλογα εξωτερικού με
συνολικό ποσοστό 24% στο δημόσιο
χρέος.
Η μέση διάρκεια του χρέους ήταν 7
έτη, ενώ του εμπορεύσιμου χρέους, δηλαδή των κυβερνητικών τίτλων εξαιρουμένων των δανείων, ήταν 4,9 έτη. Το
χρέος σε κυμαινόμενα και σταθερά επιτόκια αποτελούσε το 46% και 54% του
χρέους αντίστοιχα ενώ το χρέος σε ξένο
νόμισμα αποτελούσε το 4% του συνολικού
δημόσιου χρέους.

Οι απεργίες βραχυκυκλώνουν την Παιδεία

Κοινό μέτωπο εκπαιδευτικών και μαθητών, αντιδρούν έντονα οι οργανωμένοι γονείς

και κατά την περίοδο διαπραγματεύσεων για
την τελική μορφή που θα είχαν τα τετράμηνα
δεν είχαν επιδείξει την επικριτική στάση που
παρουσιάζουν σήμερα. Την Τετάρτη μάλιστα
συνέρχεται η Γραμματεία της Οργάνωσης
για περαιτέρω συντονισμό και λήψη αποφάσεων, εντούτοις οι ένθεν κακείθεν κατηγορίες
φαίνεται να μολύνουν ακόμη περισσότερο
το βεβαρημένο κλίμα στον χώρο της δημόσιας
Παιδείας.

Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στα
δημόσια εκπαιδευτήρια μετά και τις εξαγγελίες
των εκπαιδευτικών οργανώσεων για λήψη
απεργιακών μέτρων, λιγότερο από δυο εβδομάδες μετά την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς. Το αρνητικό κλίμα που υπήρχε ήδη
από τον Ιούλιο με αφορμή τα σχέδια του υπουργείου για τις αξιολογήσεις των μαθητών
και εκπαιδευτικών, ως επίσης και με τις
μαζικές παραιτήσεις των μελών της ΟΑΠ,δεν
κατέστη δυνατό να αμβλυνθεί, με αποτέλεσμα
εδώ και λίγες μέρες να ξεσπάσει κύμα απεργιακών προθέσεων από τους εκπαιδευτικούς
και τους μαθητές, το οποίο δεν αποκλείεται
να προκαλέσει ανυπολόγιστη ζημία στο δημόσιο σχολείο. Δάσκαλοι, καθηγητές μέσης
γενικής και μαθητές ανακοίνωσαν ήδη τις
απεργιακές τους προθέσεις, ενώ τον ίδιο

Στηρίζουν την ΟΕΛΜΕΚ οι μαθητές
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Οι καθηγητές εξήγγειλαν και ένα οδικό χάρτη κλιμακωτών αντιδράσεων με ορίζοντα Δεκεμβρίου, μήνα κατά τον οποίο οι
μαθητές της Α’ Λυκείου θα κληθούν να εξεταστούν στο κεντρικό 90λεπτο διαγώνισμα.
δρόμο ακολουθούν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την Πέμπτη και καθηγητές της μέσης τεχνικής εκπαίδευσης. Ευθύνες στους
«απεργούς» αποδίδουν οι οργανωμένοι γονείς
μέσης εκπαίδευσης.
Τον «χορό» των απεργιακών κινητοποιήσεων έσυρε αρχικά η Οργάνωση των δασκάλων (ΠΟΕΔ), η οποία διαμαρτύρεται έντονα
για παρεμβάσεις στο έργο των σχολείων από
εξωγενείς παράγοντες όπως επισημαίνει, με
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σωρεία προβλημάτων στα επηρεαζόμενα σχολεία. Αφορμή
για την έντονη αυτή αντίδραση αποτέλεσε
η κατάληψη του δημοτικού σχολείου Αγίας
Μαρίνας Χρυσοχούς από τον σύνδεσμο γονέων, ο οποίος αξίωνε την μετάθεση της διευθύντριας για να επιτρέψει στους μαθητές
να προσέλθουν στα σχολεία. Το πρόβλημα
επιλύθηκε κατόπιν παρέμβασης του Υπουργού
Παιδείας στο σχολείο και την μετάθεση της
εν λόγω εκπαιδευτικού, γεγονός που ερμηνεύτηκε από την ΠΟΕΔ ως εμπλοκή των γονιών σε εσωτερικές διαδικασίες του υπουργείου.
Αυτό αποτελεί και το κύριο σημείο αντίδρασης, το οποίο μεταφέρθηκε στη συνεδρία
του ΔΣ της οργάνωσης στις 12 Σεπτεμβρίου,
το οποίο αποφάσισε να απευθυνθεί στις 19

Μεταξύ άλλων, οι μαθητές επαναφέρουν και το φαινόμενο της παραπαιδείας, το οποίο όπως εκτιμούν
θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που θα δίνεται περισσότερη έμφαση στις εξετάσεις.
του μήνα στη βάση της και να ζητήσει την
υπερψήφιση πρότασης περί μονόωρης στάσης
εργασίας στις 23 Σεπτεμβρίου για την πρώτη
περίοδο μαθημάτων. Η οργάνωση μάλιστα
δεν αποκλείει το γεγονός να κλιμακώσει τις
αντιδράσεις της σε περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα για μια σειρά άλλων ζητημάτων
τα οποία απασχολούν τους δασκάλους, και
αφορούν την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και την εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας.

Διχάζει η εγκύκλιος του υπουργείου

Ως γνωστόν, οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται
στα σχολεία μια εβδομάδα νωρίτερα από τους
μαθητές, και αυτό για να τύχουν ενημέρωσης
και επιμόρφωσης μέσω σεμιναρίων από επιθεωρητές του υπουργείου. Όπως καταγγέλλει
η ΟΕΛΜΕΚ, μέσα από τα σεμινάρια διαφάνηκε
σημαντική απόκλιση μεταξύ των εξαγγελιών
του Υπουργού και της πραγματικής εικόνας
που αντιμετώπισαν στα σεμινάρια. Επιστέγασμα αυτών, η εγκύκλιος της 2ας Σεπτεμβρίου
η οποία ουσιαστικά αποτελεί τον οδικό χάρτη
μέχρι τη διεξαγωγή των 90λεπτων κεντρικών
διαγωνισμάτων στο τέλος κάθε τετραμήνου.
Μέσα από τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, όπως
αναφέρει η ΟΕΛΜΕΚ, «η διδακτέα ύλη πολλών
μαθημάτων δεν έχει προσαρμοστεί ρεαλιστικά
στον πραγματικά διαθέσιμο διδακτικό χρόνο,
ως επίσης και τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο τετράμηνο είναι πιεστικά και ανεφάρμοστα». Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της
εξάλλου η ΟΕΛΜΕΚ, «η πιστή εφαρμογή της
εγκυκλίου θα καταστήσει τον εκπαιδευτικό

στείρο αξιολογητή απομακρύνοντας τον από
το παιδαγωγικό έργο που έχει να επιτελέσει».
Στο πλαίσιο αυτό η ΟΕΛΜΕΚ αποφάσισε την
εξαγγελία μονόωρης στάσης εργασίας για τις
25 Σεπτεμβρίου και θα αποφασιστεί σε κατοπινό χρόνο σε ποια διδακτική περίοδο θα
εφαρμοστεί.
Πέραν όμως της στάσης εργασίας, οι καθηγητές εξήγγειλαν και ένα οδικό χάρτη κλιμακωτών αντιδράσεων με ορίζοντα τον Δεκέμβρη, μήνα κατά τον οποίο οι μαθητές της
Α’ Λυκείου θα κληθούν να εξεταστούν στο
κεντρικό 90λεπτο διαγώνισμα. Ένα χαρακτηριστικό μέτρο που αποφασίστηκε είναι
η αποχή των καθηγητών από τη θεματοθέτηση
των 90λεπτων διαγωνισμάτων τον προσεχή
Δεκέμβριο και γενικότερα οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των
εξετάσεων τετραμήνων. Καλεί μάλιστα τα
μέλη της να ακολουθούν κατά γράμμα το Αναλυτικό Πρόγραμμα διδασκαλίας και να μην
προβαίνουν σε βεβιασμένη κάλυψη της οποιασδήποτε εξεταστέας ύλης προς χάρη
των εξετάσεων.Η κορύφωση των ενεργειών
της ΟΕΛΜΕΚ θα αποτελέσει ο μήνας Δεκέμβριος, όπου με βάση την υφιστάμενη απόφαση
της Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, για κάθε μέρα διεξαγωγής εξετάσεων τετραμήνων οι καθηγητές θα κατέρχονται σε απεργία.

Αδικαιολόγητη η αντίδραση

Οι Οργανωμένοι Γονείς Μέσης Εκπαίδευσης
από την πλευρά τους εξαπολύουν μύδρους
εναντίον της ΟΕΛΜΕΚ, χαρακτηρίζοντας εν
πολλοίς τη στάση της ως υποκριτική, μιας

Την πλήρη υποστήριξη τους προς τα αιτήματα των καθηγητών εξήγγειλαν και οι οργανωμένοι μαθητές, οι οποίοι είχαν ταχθεί
από τις 12 Ιουλίου ενάντια στην εφαρμογή
του μέτρου των τετραμήνων. Η όλη συζήτηση
για τους μαθητές είναι επικεντρωμένη στον
εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του όλου μέτρου,
και ως προς αυτό είχαν προειδοποιήσει για
την ανάγκη αλλαγής του συγκεκριμένου μοντέλου αξιολόγησης. Παρόλα αυτά, η ψήφιση
των Κανονισμών και η εφαρμογή του μέτρου
χωρίς την ικανοποίηση των αιτημάτων των
μαθητών, προμήνυε δυναμική αντίδραση,
γεγονός που επιβεβαιώθηκε την Τρίτη το
πρωί.
Με ανακοίνωση της η ΠΣΕΜ καλεί τους
μαθητές να απέχουν από τα μαθήματα τους
για δυο διδακτικές περιόδους την προσεχή
Πέμπτη (3η και 4η διδακτική περίοδο), ακολουθώντας με την απόφαση αυτή τις απεργιακές κινητοποιήσεις των δασκάλων και
των καθηγητών. Οι μαθητές επισημαίνουν
πως με την εφαρμογή των τετραμήνων η ύλη
δεν έχει μειωθεί, ενώ ο διδακτικός χρόνος
μειώνεται βάζοντας απίστευτη πίεση, τόσο
στους μαθητές, όσο και στους καθηγητές.
Στο όλο πλέγμα οι μαθητές επαναφέρουν στο
προσκήνιο και το φαινόμενο της παραπαιδείας,
το οποίο όπως εκτιμούν θα αυξηθεί ακόμη
περισσότερο από τη στιγμή που θα δίνεται
περισσότερη έμφαση στις εξετάσεις.

Τεχνική Εκπαίδευση

Την Πέμπτη αναμένονται οι αποφάσεις
και των καθηγητών Μέσης Τεχνικής (ΟΛΤΕΚ),
καθώς η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου
έχει ενώπιον της μια σειρά ανοικτών ζητημάτων που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς
και δεν αποκλείεται σύμφωνα με πληροφορίες
να προκύψουν και σε αυτή την περίπτωση
απεργιακές εξαγγελίες. Από τα κύρια ζητήματα
που θα απασχολήσουν τη συνεδρία είναι το
θέμα της ασφάλειας στα σχολικά εργαστήρια,
θέμα που τέθηκε επιτακτικά και ενώπιον της
επιτροπής παιδείας της βουλής πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στην κοινή συνάντηση των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων την Δευτέρα, το ζήτημα των κλιματιστικών στα σχολεία φάνηκε να απασχολεί έντονα και την ΟΛΤΕΚ.

Θα κληρώνει
λεφτά το κράτος
Έρχεται η φορολοταρία και στην Κύπρο. Το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται την υιοθέτηση προγράμματος από
την Ελλάδα που προβλέπει την απόδοση ηλεκτρονικών λαχνών
σε όσους έχουν πραγματοποιήσει πληρωμές με πλαστικό
χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα και έπειτα μέσω κλήρωσης
θα απονέμονται χρηματικά έπαθλα 1.000 ευρώ σε κάποιους
τυχερούς κάθε μήνα. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί πόσα άτομα
θα τυγχάνουν του ευεργετήματος αυτού. Πάντως, στην Ελλάδα
1000 άτομα κάθε μήνα κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Το ετήσιο
κόστος του σχεδίου στην Ελλάδα είναι 12 εκατ. ευρώ, ωστόσο
πληθυσμιακά δεν μπορεί να συγκριθεί με την Κύπρο και γι’
αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα δίνεται σε τόσους πολλούς
κάθε μήνα.
Πηγές που πρόσκεινται στο υπουργείο Οικονομικών και
στο τμήμα φορολογίας ανέφεραν πως «η λοταρία αποτελεί
ένα αρκετά δημοφιλές μέτρο
<
<
<
<
<
που εφαρμόζεται σε πολλές <
χώρες, μέσα στα πλαίσια βελΤο Τμήμα Φορολοτίωσης της συμμόρφωσης των
φορολογουμένων. Τόνισαν γίας θα φέρει σύστηπως «η διάταξη που εισάγει το
μέτρο αυτό υπάρχει ήδη σε μα που εφαρμόζεται
σχετικό νομοσχέδιο, ενώ απο- στην Ελλάδα.
τελεί κίνητρο προς τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν την
πιστωτική τους κάρτα κατά τη διενέργεια των συναλλαγών
τους». Εξήγησαν πως «με τη χρήση της πιστωτικής κάρτας
και ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών τους θα κερδίζουν
βαθμούς και θα αποτελούν μέρος κλήρωσης για χρηματικά
βραβεία σε μηνιαία βάση». Το χρηματικό έπαθλο θα πιστώνεται
στον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει δηλώσει ο κάθε φορολογούμενος για το σκοπό αυτό στο περιβάλλον TAXISnet.
Ποιος όμως θα μπορεί να είναι δικαιούχος; Στις κληρώσεις
αυτές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά πρόσωπα
που διαθέτουν Α.Φ.Μ. και είναι άνω των 18 ετών, ενώ για συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις κληρώσεις του προγράμματος,
θα πρέπει απλώς ο πελάτης να έχει προχωρήσει σε έστω και
μία συναλλαγή με τη χρήση κάρτας ή με άλλο ηλεκτρονικό
μέσο, κατά τον προηγούμενο μήνα ή άλλη χρονική περίοδο
στην οποία αφορά η κλήρωση. Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που
αντιστοιχούν στο σύνολο των συναλλαγών του κάθε μήνα.
Στο Υπουργείο εκτιμούν πως είναι μέτρο που θα μειώσει
μακροπρόθεσμα την φοροδιαφυγή και τις πληρωμές με μετρητά
που αποτελούν και το βασικό εργαλείο φοροαποφυγής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Σε δεκατρία
βήματα οι μεγάλες
επενδύσεις
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Τα πέντε κριτήρια για στρατηγικές επενδύσεις
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2
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Επενδύσεις
κεφαλαίου

Νέες θέσεις
εργασίας

Εταιρεία
ορόσημο

Τουλάχιστον
το 75% από
πρωτογενή
κεφάλαια

Τουλάχιστον
100 νέες ή 70
με μισθολόγιο
άνω του 1 εκατ.

Γνωστή
εταιρεία
διεθνούς
φήμης

4

Eρευνα,
Ανάπτυξη και
Καινοτομία
Ελάχιστη
επένδυση 1
εκατ. ευρώ

5

Στρατηγικοί
πυλώνες
Ελάχιστη
επένδυση 5
εκατ. ευρώ

Η χαρτογράφηση της διαδικασίας αδειοδότησης
όπως προβλέπεται στο νέο επενδυτικό νόμο
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η γάγγραινα της γραφειοκρατίας στην διαδικασία
προώθησης μεγάλων αναπτύξεων δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, όπως πρόσφατες δεν είναι
ούτε και οι προσπάθειες για απλοποίηση των διαδικασιών. Είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό το Υπουργείο Εσωτερικών τρέχει για την εκπόνηση
σχετικού νομοσχεδίου, ώστε να αλλάξει το σκηνικό
και οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται για την
προώθηση μιας επένδυσης να μην είναι απαγορευτικές και δαιδαλώδεις. Πηγές αναφέρουν στην
«Κ» ότι το νομοσχέδιο είναι έτοιμο και βρίσκεται
ήδη στην Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό
έλεγχο, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες να πάρει τον δρόμο προς την Βουλή. Μέσω
του νομοσχεδίου μικραίνει η λίστα των πολεοδομικών αρχών, δημιουργείται θέση κλειδί του υπεύθυνου έργου, της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Στρατηγικών Επενδύσεων, καθορίζεται ο όρος
μεγάλη επένδυση και αλλάζει η διαδικασία περιβαλλοντικής γνωμάτευσης. Βάσει του νομοσχεδίου,
η άδεια δίνεται μέσα σε 13 βήματα, και σε δώδεκα
μήνες το αργότερο από την έναρξη της διαδικασίας.

αφού αναλαμβάνει τον συντονισμό και την αξιολόγηση της αίτησης, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο
βήμα. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και η ετοιμασία καταλόγου διαβουλεύσεων για τις οικοδομικές άδειες σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων, ενώ αναλαμβάνει και την παρακολούθηση
της προόδου υλοποίησης του έργου, την ετοιμασία
καταλόγου με απαιτούμενες άδειες και τον καθορισμό
συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Σε περίπτωση
επανεξέτασης απόφασης διοικητικής αρχής, αναλαμβάνει την ετοιμασία σύστασης προς τον Υπουργό

Εσωτερικών. Για άλλη μια φορά υποδεικνύεται η
σημασία της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης αφού μέσω αυτής θα επαναπροσδιοριστεί
ο ρόλος των αδειοδοτικών αρχών

Από την στιγμή της παραλαβής της αίτησης
για κατάταξη της ως μεγάλη επένδυση από την
Διεύθυνση Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων,
ακολουθούν δεκατρία βήματα μέχρι την έκδοση

Τα κριτήρια

Ο επενδυτικός νόμος θα εφαρμόζεται σε στρατηγικές επενδύσεις. Τι σημαίνει αυτό; Όπως καθορίζεται στο νομοσχέδιο προκειμένου μια επένδυση να χαρακτηριστεί στρατηγική θα πρέπει
να πληροί ένα από τα πέντε κριτήρια. Θα πρέπει
<
<
<
<
<
<
<

Καίριας σημασίας ο καθορισμός
του Υπεύθυνου του Eργου,
ο οποίος είναι στην ουσία ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του επενδυτή
και της δημόσιας υπηρεσίας.
είτε να πρόκειται για επένδυση κεφαλαίου ύψους
15 εκατομμυρίων και πλέον, εκ των οποίων το
0,75% να προέρχεται από πρωτογενή κεφάλαια.
Δεύτερο κριτήριο είναι η επένδυση να δημιουργεί
τουλάχιστον εκατό νέες μόνιμες θέσεις εργασίας
ή 70 νέες θέσεις με ετήσιο μισθολόγιο άνω του
ενός εκατομμυρίου ευρώ. Τρίτον, να πρόκειται
για εταιρεία ορόσημο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία θα είναι
πολυεθνική διεθνούς φήμης η οποία θα αναπτύξει
επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο και
θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη σε σχετικές διεθνείς λίστες όπως το Forbes 2000. Τέταρτο κριτήριο,
η επένδυση να είναι κατ΄ ελάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ εκ των οποίων τουλάχιστον το 10%
του συνόλου των λειτουργικών δαπανών να πρόκειται για δαπάνες σε έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, και τέλος να πρόκειται για επένδυση σε
στρατηγικούς πυλώνες όπως για παράδειγμα η Υγεία, η Εκπαίδευση και το Περιβάλλον.

Περιβαλλοντικός έλεγχος

Όπως προνοείται στο κείμενο του επενδυτικού
νόμου, από την διαδικασία ελέγχου για τα περιβαλλοντικά θέματα που άπτονται των αναπτύξεων,
εξαιρείται το Τμήμα Πολεοδομίας. Πλέον το Τμήμα
Περιβάλλοντος αναλαμβάνει αποκλειστικά τη
διαβούλευση και την γνωμοδότηση για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα, στο πλαίσιο του στόχου να
μειωθούν τα τμήματα και οι υπηρεσίες με τις
οποίες έγιναν διαβουλεύσεις στα απολύτως απαραίτητα. Σε αυτό το πλαίσιο το Τμήμα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη
της διαβούλευσης με άλλα τμήματα και υπηρεσίες
που χειρίζονται συγκεκριμένες περιβαλλοντικές
παραμέτρους καθώς και με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και τοπικές αρχές και με βάση τις
απόψεις των εμπλεκομένων ετοιμάζει την γνωμοδότηση. Για τον περιβαλλοντικό έλεγχο καθορίζεται προθεσμία τριών μηνών μετά από διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρα, και τέσσερις
μήνες σε περίπτωση που πρόκειται για περιοχή
του Δικτύου Νατούρα 2000.

Ο Υπεύθυνος Eργου

Εφόσον το νομοθετικό πλαίσιο ψηφιστεί και εφαρμοστεί, το δεύτερο βήμα είναι η θεσμοθέτηση
Υπεύθυνου Έργου, ο διορισμός του από τον Υπουργό
Εσωτερικών και η επικύρωση του από το Υπουργικό
Συμβούλιο. Ο Υπεύθυνος Έργου είναι το μοναδικό
σημείο επαφής επενδυτή και δημόσιας υπηρεσίας,

ΑΠΟΨΗ

ΑΡΘΡΟ

/ Του Δρ. ΧΡHΣΤΟY Ε. ΓΕΩΡΓΊΟΥ*

Η 7η συνήθεια των
επιτυχημένων διαδόχων...
Η έβδομη συνήθεια των επιτυχημένων διαδόχων είναι η «Ανάληψη
Οικονομικού Κινδύνου» (ρίσκου).
Είναι γνωστό ότι στις περισσότερες οικογενειακές επιχειρήσεις
οι διάδοχοι είναι ιδιοκτήτες, εν δυνάμει της δωρεάς των μετοχών
των γονέων τους. Από αυτήν την
άποψη οι διάδοχοι συμμετέχουν
ουσιαστικά στον τακτικό προγραμματισμό περιουσίας, χωρίς την ανάληψη των ευθυνών της ιδιοκτησίας. Οι σύμβουλοι πρέπει να ενθαρρύνουν τους προστατευόμενούς
τους να συμμετέχουν στις χρηματοοικονομικές υποθέσεις της επιχείρησής τους, τουλάχιστον ως εξάσκηση, για να γίνουν υπεύθυνοι
ιδιοκτήτες. Νωρίς στη σταδιοδρομία
των προστατευόμενων, αυτό περιλαμβάνει τη διδασκαλία του νεαρού ατόμου στο πώς να διαβάζει
τους οικονομικούς λογαριασμούς,
και την εξήγηση του αντίκτυπου
αυτών των οικονομικών πληροφοριών στις επιχειρησιακές αποφάσεις. Οι σύμβουλοι πρέπει να
συστήσουν τους διαδόχους στους
τραπεζίτες και σε άλλους έμπιστους
συμβούλους, και πρέπει να εξηγήσουν ότι η ανάπτυξη μιας σχέσης
με αυτούς τους ανθρώπους θα βοηθήσει στην καθιέρωση της αξιοπιστίας των διαδόχων.

Στη μεταπήδηση από τον απλό
κάτοχο ενός δώρου στον ενεργό
ιδιοκτήτη μετοχών, οι διάδοχοι
πρέπει να είναι πρόθυμοι να αναλάβουν οικονομικούς κινδύνους.
Παραδείγματος χάρη, σε μια οικογενειακή επιχείρηση που απέκτησε
ένα νέο ανταγωνιστή, η τράπεζα
ζήτησε απ’ όλα τα μέλη της οικογένειας να εγγυηθούν προσωπικά
τα δάνεια. Μερικά οικογενειακά
μέλη ήταν απρόθυμα να συνυπογράψουν ένα τέτοιο έγγραφο, καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο
την έλλειψη της δέσμευσής τους
για την ανάληψη του οικονομικού
κινδύνου. Η προθυμία ανάληψης
προσωπικής οικονομικής ευθύνης
οριοθετεί τη διαφορά μεταξύ των
ρόλων διαχείρισης και ιδιοκτησίας.
Ο οικονομικός κίνδυνος
(financial risk) συνδέεται συχνά
με την ανάπτυξη των στρατηγικών
ρευστότητας. Παραδείγματος χάρη,
όταν ένας νέος ήταν έτοιμος να αναλάβει το ρίσκο της αγοράς της
επιχείρησης από την οικογένειά
του, πήρε ένα δυναμικό ρόλο. Ζήτησε την άδεια του πατέρα του να
συναντηθεί με τους πληρεξούσιους
δικηγόρους, τους λογιστές και τους
άλλους συμβούλους. Με τη βοήθειά
τους ανέπτυξε μια πρόταση ν΄ αγοράσει την επιχείρηση και την

της πολεοδομικής άδειας. Ο Υπεύθυνος του έργου
θα αξιολογήσει την αίτηση και θα ετοιμάσει
σχετική έκθεση, τον κατάλογο αδειών/διαβουλεύσεων σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων ενώ θα υποβάλει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου
την απόφαση του. Ακολούθως θα υποβληθεί η
έκθεση στην Διεύθυνση Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και η απόφαση θα υποβληθεί
στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπεύθυνος του
Έργου αναλαμβάνει να ενημερώσει τον επενδυτή
για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
και να παραλάβει τον κατάλογο αδειών και τα
σχετικά έντυπα. Από εκεί και έπειτα ξεκινούν οι
διαδικασίες για έκδοση αδειών και η διαβούλευση
με τις αρμόδιες αρχές ενώ παράλληλα, το Τμήμα
Περιβάλλοντος διεξάγει την μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον. Όλα γίνονται κάτω
από την επίβλεψη του Υπεύθυνου του Έργου.
Μετά την έκδοση πολεοδομικής άδειας αρχίζει
η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας και
διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές. Όλη αυτή
η διαδικασία δεν πρέπει να πάρει περισσότερο
από ένα χρόνο όσος είναι και ο μέγιστος χρόνος
που έχει οριστεί. Μοναδική αδειοδοτική αρχή ορίζεται η Διεύθυνση διαχείρισης στρατηγικών επενδύσεων, ενώ η έκδοση αδειών θα γίνεται κεντρικά από εξειδικευμένο τμήμα του Υπουργείου
Εσωτερικών για στρατηγικές επενδύσεις. Με
αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η κατάργηση 36 οικοδομικών και δέκα πολεοδομικών αρχών. Ορίζεται
ως μέγιστος χρόνος έκδοσης αδειών οι 12 μήνες,
ενώ σε αυτό το χρονικό πλαίσιο εντάσσεται και
η προθεσμία για εκχώρηση παρέκκλισης εντός
δύο μηνών και η έκδοση γνωμοδότησης για περιβαλλοντικούς όρους εντός τριών μηνών. Σε περίπτωση δε που δεν τηρούνται τα συμφωνημένα
χρονοδιαγράμματα, η υπόθεση παραπέμπεται
στο Υπουργικό Συμβούλιο.

παρουσίασε στον πατέρα. Ο πατέρας δούλεψε δίπλα-δίπλα παρουσία του γιου του σ’ αυτή τη στρατηγική ρευστότητας και την παρουσίασε στην υπόλοιπη οικογένεια, προκειμένου να προωθηθεί
μια ομαλή μετάβαση της ιδιοκτησίας από τη μία γενεά στην επόμενη.
Η δική μας εμπειρία λέει ότι η
διαδικασία δημιουργίας στρατηγικών εξαγορών μεταξύ γενεών διευκολύνεται σημαντικά, όταν λειτουργεί η επιχείρηση με ένα επίσημο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα
μέλη του Συμβουλίου είναι συνήθως
οι καλύτεροι σύμβουλοι στο να
βοηθήσουν τους διαδόχους στη
δημιουργία σχεδίων μεταβίβασης
της ιδιοκτησίας. Για να κτίσουν
τέτοιες μεταβιβάσεις και να επωμιστούν τον οικονομικό κίνδυνο,
οι προστατευόμενοι πρέπει να μελετήσουν λεπτομερώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης και τις εναλλακτικές στρατηγικές χρηματοδότησης, που μπορούν να ακολουθηθούν για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις αγορές.

* Συν-συγγραφέας του βιβλίου: «Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις», Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ, 2015,
georgiou@gfbc.online

/ Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΧΝΙΩΤΗ*

Πώς θα προφυλάξουμε από σεισμούς τα παλιά κτήρια
Στις αρχές Σεπτεμβρίου εκπροσώπησα το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) στο 4ο
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής
και Τεχνικής Σεισμολογίας, το οποίο
έγινε στην Αθήνα. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Τμήμα
Αντισεισμικής Μηχανικής και το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με
την υποστήριξη του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και του
ΕΤΕΚ. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν
να φέρει κοντά την επιστημονική
και επαγγελματική κοινότητα των
Ελλήνων μηχανικών και σεισμολόγων και να παρουσιάσει την πρόοδο
που έχει επιτελεστεί την τελευταία
εικοσαετία στην αποτίμηση και απομείωση του σεισμικού κινδύνου.
Όπως ανέφερα και στην ομιλία μου
στο Συνέδριο, στην Κύπρο έχουμε
υιοθετήσει από το 2012 τους Ευρωκώδικες, δηλαδή όλη τη σειρά των
ευρωπαϊκών προτύπων 1990 ως υποχρεωτικούς για το σχεδιασμό κτηρίων και κατασκευών. Όμως, κορυφαίο ζήτημα στην Κύπρο είναι το
υφιστάμενο, εν πολλοίς γηρασμένο,
κτηριακό απόθεμα το οποίο κατασκευάστηκε προ του 1994 όπου για
πρώτη φορά εισήχθησαν αντισεισμικές πρόνοιες στον οικοδομικό
μας κώδικα. Το θέμα της βέλτιστης
διαχείρισης του κτηριακού αποθέματος αλλά και των υποδομών που
κατασκευάστηκαν με χαλαρές ή και

ελάχιστες απαιτήσεις ως προς το
σεισμό έχει την επιστημονική/τεχνική του πτυχή, αλλά, ταυτόχρονα,
είναι ένα θέμα κοινωνικοοικονομικό.
Και εδώ θα δανειστώ τα λόγια του
εκλεκτού ομότιμου καθηγητή Θεοδόση Τάσιου ο οποίος πρόσφατα
δήλωσε: «Ο σεισμός έχει ταξική συνείδηση, «διότι διεθνώς, ποια σπίτια
είναι εκείνα τα οποία θα γκρεμίσει;
Τα σπίτια των φτωχών. Γιατί τα
σπίτια των φτωχών; Διότι αυτά είτε
είναι αυθαίρετα, είτε δεν έγιναν με
μελέτες, είτε είναι τα παλαιότερα
από όλα. Η διακινδύνευση, που είναι
το ρίσκο που λέμε, δηλαδή οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες
από την εκδήλωση του κινδύνου,
είναι μεγάλες ή μικρές, ανάλογα με
τη θέση, με τον πλούτο, με το σπίτι
όπου μένεις». Επί του πιο πάνω θέματος το ΕΤΕΚ έχει κάνει σειρά παρεμβάσεων τα τελευταία χρόνια για
να ξεκινήσει τουλάχιστον μια δημόσια συζήτηση η οποία να στοχεύσει, πρώτον, στην αναγνώριση
αυτού του προβλήματος και, δεύτερον, στον καθορισμό μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ολιστική αντιμετώπισή του. Σχετικές
με το θέμα είναι η πρόσφατη θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης, περιλαμβανομένων και δομοστατικών στοιχείων των σταδίων
όπου διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες αλλά και κτηριακών υποδομών

σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο ίδιο πλαίσιο και οι προσπάθειες
του ΕΤΕΚ για ρύθμιση της τακτικής
επιθεώρησης όλων των κτηρίων τα
οποία είναι μεγαλύτερα από μια διπλοκατοικία, αλλά και του καθορισμού ενός αυστηρότερου πλαισίου
για κατακόρυφες επεκτάσεις σε υφιστάμενες οικοδομές. Σημειώνω
ιδιαίτερα την πετυχημένη προσπάθεια και το πρόγραμμα για επιθεώρηση και εν τέλει αντισεισμική αναβάθμιση των δημόσιων σχολείων
δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης
όπως και των προσφυγικών οικισμών
που κατασκευάστηκαν αμέσως μετά
την τουρκική εισβολή του 1974. Το
πρόγραμμα με τα σχολικά κτήρια
άρχισε προ 15ετίας, περίπου, με
πρωτοβουλία του ΕΤΕΚ και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Το πρόγραμμα
που αφορά τους προσφυγικούς οικισμούς άρχισε και πάλι με πρωτοβουλία του ΕΤΕΚ πριν από 12 χρόνια,
περίπου, και είναι υπό εξέλιξη. Σημαντική ήταν, επίσης, και η προσπάθεια για ρύθμιση της υποχρέωσης δομοστατικής επιθεώρησης
παλαιών οικοδομών πριν την πραγματοποίηση ενεργειακής αναβάθμισής τους. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον εάν παρατηρήσει κάποιος
την εξέλιξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή απόδοση
των κτηρίων θα προσέξει ότι από
το 1993 όταν ψηφίστηκε η πρώτη

οδηγία, η λεγόμενη SAVE, για το
θέμα μέχρι και σήμερα, αυτή η στρατηγική, εξελίσσεται σταδιακά και
σταθερά. Στόχος είναι όπως το 2050
καταστούν σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Μέρη της
στρατηγικής είναι οι νομοθετικές
ρυθμίσεις, η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, μέτρα ευαισθητοποίησης του κοινού και χρηματοδοτικά εργαλεία. Εάν εμείς κατά
παρόμοιο τρόπο αποφασίσουμε ότι
όλα τα κτήρια και κρίσιμες υποδομές
μέχρι το 2050 συμμορφώνονται κατ’
ελάχιστον με τις απαιτήσεις των Ευρωκωδίκων του 2020 οφείλουμε να
πράξουμε κάτι ανάλογο και να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατό.
Αυτό που προέχει είναι να θέσουμε
τον κορυφαίο και αμετάκλητο στόχο
και να ξεκινήσουμε το συντομότερο
δυνατό μια πορεία με μικρά, εφικτά
και σταθερά βήματα προς αυτόν.
Σημαντικότερο είναι σε αυτή την
προσπάθεια να μην έχουμε πισωγυρίσματα και όλες μας οι ενέργειες
να είναι στοχοπροσηλωμένες. Παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσουμε
τις προσπάθειες για μερική χρηματοδότηση ενός τέτοιου εγχειρήματος,
δηλαδή της αποτίμησης και αντισεισμικής ενίσχυσης παλαιών οικοδομών και υποδομών και από κοινοτικούς πόρους.

*Πρόεδρος ΕΤΕΚ
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Απευθύνεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο Πρόεδρος

Αρχίζει βολιδοσκόπηση η κυβέρνηση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για το πώς θα κινηθούν στο θέμα Αμμόχωστος
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την απόφαση να απευθυνθεί τελικά στο
Συμβούλιο Ασφαλείας πήρε η κυβέρνηση
μετά και τη μελέτη που κατέθεσε το υπουργείο Εξωτερικών στον Πρόεδρο την
Δευτέρα που πέρασε. Το τι ακριβώς θα
ζητήσουν από το Συμβούλιο Ασφαλείας,
σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις
και την παραβίαση των ψηφισμάτων του
Συμβουλίου Ασφαλείας στην Αμμόχωστο,
είναι ακόμη ανοικτό και θα διαφανεί μετά
και τις βολιδοσκοπήσεις που θα κάνει
τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση με τα
μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Όπως ενημερώνεται η «Κ», η βολιδοσκόπηση αυτή θα είναι σε διάφορα επίπεδα. Θα γίνουν επαφές με τις πρεσβείες
των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου
Ασφαλείας, με τα υπουργεία Εξωτερικών
και στη Νέα Υόρκη με τους Μόνιμους Αντιπροσώπων των πέντε μονίμων μελών
και των 10 εκλεγμένων στη Νέα Υόρκη.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη βδομάδα το υπουργείο Εξωτερικών είχε κα<
<
<
<
<
<
<

Θα γίνουν επαφές με τις
πρεσβείες των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου
Ασφαλείας, με τα υπουργεία
Εξωτερικών και στη Νέα
Υόρκη με τους Μόνιμους
Αντιπροσώπους των πέντε
μονίμων μελών και των 10
εκλεγμένων στη Νέα Υόρκη.
λέσει τις πρεσβείες των πέντε χωρών για
να τους ενημερώσει για τις τουρκικές
προκλήσεις. Το ερώτημα είναι κατά πόσο
η κίνηση αυτή συνεπάγεται διεκδίκηση
νέου ψηφίσματος.
Αρμόδιες πηγές εξηγούν πως η διεκδίκηση νέου ψηφίσματος είναι κάτι που
χρειάζεται σοβαρή προετοιμασία και προεργασία, δεδομένου ότι ένα νέο ψήφισμα
ενέχει τον κίνδυνο να είναι πολύ ηπιότερο
για την Τουρκία από ό,τι τα υφιστάμενα.
Υπάρχει όπως λέγεται το ενδεχόμενο να
επικρατεί η άποψη μεταξύ των πέντε μονίμων μελών ότι δεν είναι η ώρα να κάτσει

Πιο πιθανό σενάριο θεωρείται η δήλωση από το Συμβούλιο Ασφαλείας που θα καταδικάζει τις τουρκικές ενέργειες στην περίκλειστη Αμμόχωστο και θα υπογραμμίζει πως καθοδηγούνται
από τα υφιστάμενα ψηφίσματα.
στο σκαμνί η Τουρκία και γι΄αυτόν ακριβώς τον λόγο σε πρώτο στάδιο θα γίνει
η βολιδοσκόπηση και όχι ξεκάθαρες ενέργειες για νέο ψήφισμα.

Τα σενάρια

Το πιο πιθανόν όπως εκτιμάται είναι
να προχωρήσουν στην έκδοση δήλωσης
που θα καταγγέλλει τις παραβιάσεις εντός
της περίκλειστης πόλης. Η δήλωση μπορεί
να είναι μία διαρροή του εκπροσώπου
του Συμβουλίου Ασφαλείας προς τα ΜΜΕ,
υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα ψηφίσματα που αφορούν την Αμμόχωστο, μέ-

χρι και δήλωση του προεδρεύοντος του
Συμβουλίου Ασφαλείας που θα καταδικάζει τις παραβιάσεις της Τουρκίας.
Ο Πρόεδρος είχε προετοιμάσει για
συγκεκριμένες ενέργειες στις προκλήσεις
της Άγκυρας κατά την ομιλία του στην
εκδήλωση των Αμμοχωστιανών. Όπως
είπε θα προχωρήσει σε συναντήσεις με
τους εκπροσώπους των πέντε μονίμων
μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και
ενημέρωση των κρατών μελών της Ε.Ε.
«Στόχος είναι να μην αφήσουμε αναπάντητες τις προκλήσεις της Τουρκίας. Θα
αξιοποιήσω την παρουσία μου στα Η-

Το «Γιαβούζ» έφυγε από Καρπασία,
αλλά παραμένει στη Μεσόγειο
χομένων για έρευνες. Την ίδια ώρα η τουρκική πλευρά απέρριπτε κάθε σκέψη για
μετακίνηση του άλλου γεωτρύπανου που
έχει στην περιοχή, του «Πορθητή» το οποίο
όπως προκλητικά υποστηρίζεται βρίσκεται
εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η αποχώρηση του τουρκικού γεωτρύπανου
«Γιαβούζ», από τη θαλάσσια περιοχή της
κατεχόμενης Καρπασίας, αναμφίβολα αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα εκτόνωσης
του κλίματος έντασης που έχει προκαλέσει
στην ευρύτερη περιοχή η Τουρκία. Χωρίς
να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι μετακίνησης του γεωτρύπανου, η Λευκωσία μελετά με προσοχή τις κινήσεις που γίνονται
από τουρκικής πλευράς, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο εκδήλωσής τους αλλά και
το τι θα ακολουθήσει. Επί τούτου χαρακτηριστική ήταν η πρώτη ανεπίσημη αντίδραση που εκδηλώθηκε και έκανε λόγο
για αξιολόγηση των νέων δεδομένων. Βασικό ζητούμενο, σε πολιτικό επίπεδο είναι
να ξεκαθαριστεί αν η φυγή του «Γιαβούζ»
οφείλεται σε προγραμματισμένη εξέλιξη
που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να διαφοροποιήσει δραματικά το υφιστάμενο
κλίμα ή εντάσσεται στο πλαίσιο τακτικής
της Τουρκίας να προσπαθήσει να ρίξει
τους τόνους, σε μια περίοδο όπου καταβάλλονται προσπάθειες στο πολιτικό θέμα.
Στο πνεύμα αυτό, όπως σημείωνε διπλωματική πηγή, η κυβέρνηση θα προχωρήσει
σε αξιολόγηση αξιοποιώντας κάθε κανάλι
πληροφόρησης που έχει στην διάθεσή
της. Ωστόσο, ένα στοιχείο που δεν περνά
απαρατήρητο είναι πως στις πρώτες ανεπίσημες αντιδράσεις, απουσιάζουν παντελώς οι διθυραμβικοί τόνοι.

Οι έρευνες

Ένα κομμάτι των όλων ζητημάτων που
αφήνει πίσω η αποχώρηση του «Γιαβούζ»
έχει να κάνει και με την αποτελεσματικότητα του γεωτρύπανου, θέμα για το οποίο
υπήρχαν αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες και απόψεις το προηγούμενο διάστημα. Το κατά πόσο το τουρκικό γεωτρύπανο επιτέλεσε το έργο που του είχε
ανατεθεί, επανέρχεται ενισχύοντας τα
όσα λέγονταν για λειτουργικά προβλήματα.
Πηγές που παρακολουθούν στενά και σε
βάθος τις τουρκικές δραστηριότητες στην
περιοχή, έλεγαν στην «Κ» πως το «Γιαβούζ»
αποχώρησε άπρακτο μετά από την δίμηνη
παραμονή του ανοιχτά της κατεχόμενης
Καρπασίας. Αυτό το οποίο δεν διευκρινίζεται είναι αν η φερόμενη αναποτελεσματικότητα οφείλεται στα λειτουργικά προβλήματα που του απέδιδαν ή στο μη εντοπισμό υδρογονανθράκων.
Η αποχώρηση του γεωτρύπανου «Γιαβούζ» δεν συνοδεύτηκε από επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής πλευράς. Στην
Άγκυρα δεν υπήρξαν διευκρινίσεις για τη

Οι Navtex

Το «Γιαβούζ» έχει αγκυροβολήσει στο λιμάνι της Tasucu που βρίσκεται απέναντι από την κατεχόμενη Γιαλούσα.
<
<
<
<
<
<
<

Η μετακίνηση του τουρκικού
γεωτρύπανου αποδίδεται
σε ολοκλήρωση των
παράνομων δραστηριοτήτων του, όπως αρχικά είχαν
σχεδιαστεί χωρίς να ανακοινωθούν αποτελέσματα.
μετακίνηση, στα απέναντι από την κατεχόμενη Κύπρο τουρκικά παράλια, κάτι
που δεν συμβαδίζει με την πάγια τακτική
τούρκων κυβερνητικών αξιωματούχων να
διατηρούν ψηλά στην επικαιρότητα, κάθε
κίνηση στο Αιγαίο αλλά και την ανατολική
Μεσόγειο. Το «Γιαβούζ», σύμφωνα με δηλώσεις που είχαν γίνει αρχές Αυγούστου,
θα παρέμενε ανοιχτά της Καρπασίας τρεις
εβδομάδες. Όπως είχε γράψει το προηγούμενο διάστημα η «Κ», οι αρμόδιες υπηρεσίες στη Λευκωσία είχαν ενώπιόν
τους πληροφορίες που ήθελαν την Άγκυρα
να μην αποκλείει κίνηση με το «Γιαβούζ»,
τουτέστιν μετακίνησή του από την περιοχή.
Οι ίδιες πληροφορίες ανάφεραν πως η
Τουρκία εμφανιζόταν «ελαστική», σε μια
τέτοια εξέλιξη, με το σκεπτικό ότι η παρουσία της στη συγκεκριμένη περιοχή
ήταν απόρροια της συμφωνίας που υπέγραψε το 2011 με το καθεστώς των κατε-

Όπως αφήνεται να διαρρεύσει, η αποχώρηση του «Γιαβούζ», όποιοι και να είναι
οι λόγοι, από μόνη της δεν μπορεί να διαφοροποιήσει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα
που επικρατεί στην περιοχή αλλά και τη
στάση της κυπριακής κυβέρνησης απέναντι
στην τουρκική προκλητικότητα. Ένας σημαντικός παράγοντας που εξετάζεται και
στην Ελλάδα είναι το μπαράζ Navtex, από
πλευράς Τουρκίας στην περιοχή του Καστελόριζου. Αθήνα και Λευκωσία παρακολουθούν προσεκτικά την εκεί δραστηριότητα της Άγκυρας. Ένα στοιχείο από
τα πολλά που εξετάζονται είναι αν η μετακίνηση του «Γιαβούζ» σχετίζεται με τα
όσα λέγονται για δραστηριότητες της Άγκυρας, πέρα από στρατιωτικής φύσεως,
εντός της συγκεκριμένης περιοχής. Την
ίδια τακτική εφάρμοσε η τουρκική πλευρά
και δυτικά της Πάφου εκεί που βρίσκεται
το γεωτρύπανο «Πορθητής». Να υπενθυμίσουμε πως τα τρία προηγούμενα χρόνια
η Τουρκία δέσμευσε σε καθημερινή σχεδόν
βάση την περιοχή για πραγματοποίηση
ασκήσεων, χωρίς ωστόσο τις περισσότερες
φορές να τη χρησιμοποιεί.
Και ενώ το γεωτρύπανο «Γιαβούζ» βρίσκεται αγκυροβολημένο στα τουρκικά παράλια απέναντι από την κατεχόμενη Γιαλούσα, η Τουρκία συνεχίζει το μπαράζ
στρατιωτικών ασκήσεων σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο. Από τις 16 Σεπτεμβρίου
σε εξέλιξη βρίσκεται η άσκηση με την επωνυμία «Αποφασιστικότητα 2019». Η άσκηση με τη χρήση πραγματικών πυρών,
όπως έχει ανακοινωθεί, θα διαρκέσει μέχρι
τις 22 Σεπτεμβρίου. Η άσκηση έχει στόχο,
όπως ανακοινώθηκε στην τουρκική πρωτεύουσα, να στείλει το μήνυμα ότι δεν θα
επιτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων
στην ανατολική Μεσόγειο. Στην άσκηση
συμμετέχουν φρεγάτες, κορβέτες, τορπιλάκατοι, αμφίβια πλοία, υποβρύχια, θαλάσσια ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, υποβρύχια, επιθετικά ελικόπτερα
καθώς και μαχητικά αεροσκάφη. Η άσκηση
ξεκίνησε από το Γκιόλτουσκ, Έρντεκ Φωκαία και Ακσάζ της Τουρκίας και χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά πυρά. Επίσης
ανοιχτά της Μερσίνας και της Αττάλειας
θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές ασκήσεις .

νωμένα Έθνη, θα αξιοποιήσω την παρέμβαση μου στα ΗΕ, θα έχω συνάντηση
και με τους εκπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας,
με τον ΓΓ των ΗΕ, ενώ την ίδια ώρα έχουν
ενημερωθεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες και με
αίτημα μου θα είναι στην ατζέντα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο
στις Βρυξέλλες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως το βράδυ
της Δευτέρας ο εκπρόσωπος του γ.γ. των
Ηνωμένων Εθνών Στεφάν Ντουζουρίκ
επεσήμανε πως τα Ηνωμένα Έθνη θα

συνεχίσουν να καθοδηγούνται από τα
σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ, προσθέτοντας
ότι λαμβάνουν υπόψη το ψήφισμα 550,
που «θεωρεί ότι οι όποιες απόπειρες για
εγκατάσταση σε οποιοδήποτε μέρος των
Βαρωσίων άλλων πλην των κατοίκων
τους δεν είναι αποδεκτές». Σημείωσε ωστόσο πως τα Ηνωμένα Έθνη «δεν έλαβαν κάποια επίσημη ενημέρωση για σχέδια ανοίγματος των Βαρωσίων».

Επαφές στην Ευρώπη από ΔΗΣΥ

Ήδη ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ
Νεοφύτου συναντήθηκε με τον Πρέσβη

της Κίνας στην Κύπρο και συζήτησαν
μεταξύ άλλων τις τουρκικές προκλήσεις.
Μιλώντας για το κατά πόσο ο ΔΗΣΥ θα
ακολουθήσει την κυβέρνηση στη γενική
συνέλευση της Νέας Υόρκης, ο κ. Νεοφύτου σημείωσε πως «δεν προγραμματίσαμε οποιοδήποτε ταξίδι στην Αμερική
όμως προγραμματίζουμε επαφές στην
Ευρώπη ενόψει του Κογκρέσου που θα
έχει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στις 21
Νοεμβρίου. Έχουμε σειρά προγραμματισμένων επαφών σε ευρωπαϊκές χώρες
για να μεταφέρουμε και την κατάσταση
που υπάρχει σήμερα αλλά και να ζητήσουμε τη στήριξη των αδελφών κομμάτων
στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για καταδίκη ενεργειών όπως αυτές που ζούμε
από την Τουρκία».
Το ΑΚΕΛ, από την άλλη, δια μέσου
του εκπροσώπου τύπου του κόμματος,
Στέφανου Στεφάνου, εξέφρασε την ανησυχία και τον προβληματισμό του για τις
εξελίξεις στην Αμμόχωστο και τη δρομολόγηση ενεργειών για τον εποικισμό
της περίκλειστης πόλης.
«Όσον αφορά την Αμμόχωστο, χρειάζεται ενεργοποίηση της κυβέρνησης
για να αποτραπούν τα τετελεσμένα και
όχι να κλαίμε επί νέων τετελεσμένων.
Στα χέρια μας έχουμε ένα ισχυρό όπλο,
τα δύο Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το 550 και 789, που
για δεκαετίες αποτέλεσαν τη διπλωματική
και πολιτική ασπίδα της Αμμοχώστου»,
ανέφερε. Δεν παρέλειψε να ψέξει την
κυβέρνηση για διγλωσσία γύρω από το
τι δρομολογείται στην Αμμόχωστο καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να
κάνει σοβαρή μελέτη και προεργασία
πριν από κάθε ενέργεια. «Αναμένουμε,
προς τούτο, ενημέρωση από την κυβέρνηση σε σχέση με όσα έχει υπό μελέτη.
Το σημαντικότερο από όλα όμως είναι
να επιτευχθεί η επανέναρξη ουσιαστικών
διαπραγματεύσεων, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Αυτό είναι που
μπορεί αποτελεσματικά να αναχαιτίσει
τις τουρκικές ενέργειες για εποικισμό
της περίκλειστης πόλης και την ένταση
της επιθετικότητας της Τουρκίας στην
κυπριακή ΑΟΖ. Αυτό είναι που μπορεί
να ανοίξει το δρόμο και λύση αρχών στο
Κυπριακό, εφόσον συναινέσει η κατοχική
δύναμη, που να απελευθερώνει και να
επανενώνει την Κύπρο», κατέληξε ο κ.
Στεφάνου.

Αναβρασμός στα κατεχόμενα λόγω
οικονομικών πιέσεων από Αγκυρα
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Για όσους παρακολουθούν τα πολιτικά
δρώμενα στην τουρκοκυπριακή σκηνή,
οι εξελίξεις της επόμενης περιόδου είναι
προβλέψιμες και λίγο - πολύ γνωστές.
Η «κυβέρνηση» συμμαχίας που δημιούργησαν το Κόμμα Εθνικής Ενότητας
(ΚΕΕ) - Κόμμα του Λαού (ΚΛ) έχει ως
τερματικό σταθμό τις «προεδρικές εκλογές» του 2020. Ο ηγέτης του ΚΛ, Κουντρέτ Όζερσαϊ, ή ένας άλλος κοινός υποψήφιος θα εκπροσωπήσει την τ/κ Δεξιά στις επικείμενες «εκλογές». Μέχρι
τότε η «κυβέρνηση» συμμαχίας θα επιχειρήσει να εφαρμόσει τις πρόνοιες και
τους όρους της νέας οικονομικής συνθήκης που επιβάλλει η Άγκυρα στην τ/κ
κοινότητα.
Την παρούσα στιγμή η μεγαλύτερη
πρόκληση για την «κυβέρνηση» του Ερσίν Τατάρ είναι οι «προεδρικές». Υπάρχουν τρεις λόγοι που δυσχεραίνουν το
έργο και την θέση του κ. Τατάρ στο τ/κ
πολιτικό πεδίο.
Πρώτον, στο εσωτερικό του ίδιου του
ΚΕΕ επικρατεί ψυχροπολεμικό κλίμα.
Η παλιά φρουρά του κόμματος, οι σκληροπυρηνικοί πολιτικοί που απορρίπτουν
κάθε είδους ιδέα και προοπτική συνεργασίας με την ε/κ πλευρά, επιχειρούν
δυναμικό «comeback» στο πολιτικό προσκήνιο της τ/κ κοινότητας. Ο «ιδεολογικός πατέρας» της ιδέας της σταδιακής
ενσωμάτωσης της «ΤΔΒΚ» στην Τουρκία,
ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, επιχειρεί
να δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος
για να ανακοινώσει την υποψηφιότητ;a
του στις «προεδρικές». Παρόμοιες βλέψεις έχει και ο αντιπρόεδρος της «βουλής», Ζορλού Τορέ. Την ίδια ώρα, ο
πρώην «Πρωθυπουργός» Χιουσεγίν Όζγκιουργκιουν οραματίζεται την επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο. Ο δε,
τέως ηγέτης της τ/κ κοινότητας, Ντερβίς
Έρογλου, κάνει τα δικά του σχέδια, κυρίως για την προβολή των μελών της
οικογένει;aς του στο πολιτικό πεδίο.
Δεύτερον, ο «Υπουργός Εξωτερικών»
και μικρός συνέταιρος της «κυβέρνησης»
επιμένει για την υποψηφιότητά του στις
«προεδρικές». Ο μεγάλος στόχος του κ.
Όζερσαϊ είναι η συμμετοχή του στις «εκλογές» ως κοινός υποψήφιος της τ/κ
Δεξιάς. Όμως αυτό το όραμα έχει πολλές
δυσκολίες. Η βάση του ΚΕΕ δεν αποδέχεται την υποψηφιότητα του κ. Όζερσαϊ.
Και το ίδιο το κόμμα του κ. Όζερσαϊ
χάνει συνεχώς υποστηρικτές.
Τέλος, στο τ/κ πολιτικό πεδίο επα-

Ξεθωριάζει με γοργούς ρυθμούς το πολι-

τικό αστέρι του Κουντρέτ Όζερσαϊ σύμφωνα εκπρόσωπους της τ/κ Δεξιάς.
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Σε περίπτωση που υλοποιηθεί το νέο οικονομικό πακέτο που επιβάλλει η Αγκυρα,
ο τ/κ συνεργατισμός θα περάσει στην ιστορία και αγαθά των T/κ θα πωληθούν
σε τουρκικές εταιρίες.
νεμφανίζεται ένας σημαντικός πολιτικός
πρωταγωνιστής, ο οποίος φέρει το όνομα
μιας ιστορικής οικογένειας. Ο Σερντάρ
Ντενκτάς πριν από λίγες ημέρες παραιτήθηκε από την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΚ). Σύμφωνα με τον
στενό κύκλο συνεργατών του, ο κ. Ντενκτάς είναι πλέον έτοιμος να ανακοινώσει
την υποψηφιότητά του και καλείται να
ξεπεράσει κάποια τελευταία εμπόδια,
όπως την άρνηση της Άγκυρας. Αν τελικά
όλα τακτοποιηθούν με τον τρόπο που
επιθυμεί ο κ. Ντενκτάς, τότε στην τ/κ
δεξιά παράταξη, εν όψει των «προεδρικών», τόσο το ΚΕΕ όσο και το κόμμα
του κ. Όζερσαϊ θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια σοβαρή πρόκληση. Εναν αντίπαλο που έρχεται να προβάλλει με
δυναμικό τρόπο το όραμα της συνομοσπονδίας στο Κυπριακό και έχει την δυνατότητα να απευθυνθεί σε όλες τις με-

ρίδες της τ/κ κοινωνίας. Η αγωνία της
τ/κ Δεξιάς για τις «προεδρικές» κορυφώνεται σε μια περίοδο που η Άγκυρα
αναμένει ουσιαστικό έργο από την «κυβέρνηση» του Τατάρ στο πεδίο της οικονομίας. Το οικονομικό πακέτο επιβάλλει στην τ/κ κοινότητα νέο κύμα νεοφιλελεύθερων οικονομικών πρωτοβουλιών. Σε περίπτωση που υλοποιηθεί το
νέο πακέτο, ο τ/κ συνεργατισμός θα περάσει στην ιστορία και αγαθά των τ/κ
θα πωληθούν σε τουρκικές ιδιωτικές
εταιρίες.
Ο ίδιος ο κ. Τατάρ γνωρίζει πολύ καλά
ότι το προαναφερόμενο εγχείρημα, την
παρούσα στιγμή, σκοντάφτει πάνω στο
βέτο της συντριπτικής πλειοψηφίας της
τ/κ κοινότητας. Τόσο οι υποστηρικτές
της τ/κ Αριστεράς όσο και τα στελέχη
της «κυβερνητικής συμμαχίας» δεν συμφωνούν με πολλές από τις πρόνοιες του
οικονομικού πακέτου.
Από την άλλη, υπάρχουν και άλλες
πρωτοβουλίες και αποφάσεις που η Άγκυρα επιθυμεί να υλοποιούνται άμεσα.
Λ.χ. η Άγκυρα επιδιώκει διαρθρωτικές
αλλαγές στον τομέα της τ/κ παιδείας.
Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση
και τα «πανεπιστήμια». Οι τελευταίες
πληροφορίες δείχνουν ότι και αυτά τα
σχέδια δεν τυγχάνουν της υποστήριξης
της πλειοψηφίας της τ/κ κοινής γνώμης.
«Βιώνουμε τριγμούς στο εσωτερικό
της κυβέρνησης. Κανείς δεν μπορεί να
εγγυηθεί το μέλλον και την ομαλή συνέχειά της. Το σίγουρο είναι ότι όλοι
στοχεύουν στον έλεγχο των εξελίξεων
και της έντασης, τουλάχιστον πριν από
τις «προεδρικές». Μετά το τέλος και αναλόγως του αποτελέσματος, όλα τα
σενάρια θα τεθούν επί τάπητος». Αυτό
επεσήμανε στην αρχή της νέας εβδομάδας, υψηλόβαθμο στέλεχος της τ/κ
Δεξιάς.
Παράλληλα, με τις αναταραχές στους
κόλπους της «κυβέρνησης» συμμαχίας
ΚΕΕ-ΚΛ, στην νέα περίοδο, υπάρχει και
μια άλλη εξέλιξη. «Τα πράγματα δεν
πάνε καθόλου καλά τόσο στο εσωτερικό
του ΚΛ όσο και στον άξονα ΆγκυραςΌζερσαϊ. Η εικόνα που βγαίνει προς τα
έξω δεν πρέπει να μας ξεγελά. Η Άγκυρα
γνωρίζει πολύ καλά ότι το πολιτικό
αστέρι του κ. Όζερσαϊ ξεθωριάζει με
γοργούς ρυθμούς. Το ΚΛ, το οποίο πριν
από λίγους μήνες στόχευε σε αυτοδύναμη κυβέρνηση, σήμερα έχει πλέον αγκυροβολήσει στο 9-10%. Αυτό μας λέει
πολλά», εκτιμούν αναλυτές.
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Επιασαν δουλειά για να
φέρουν 5G τον Μάρτιο
Τον Νοέμβριο ο διαγωνισμός για τις άδειες συχνοτήτων
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Οι διαδικασίες για την έλευση του δικτύου
5G στην Κύπρο προχωρούν, τουλάχιστον
μέχρι στιγμής, βάσει χρονοδιαγραμμάτων.
Ήδη έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση
από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η οποία αφορά στα δικαιώματα
χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
στην οποία οι εμπλεκόμενοι καλούνται
να απαντήσουν σειρά ερωτήσεων και να
υποβάλουν εισηγήσεις για το φάσμα των
ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz1,
3.6 GHz2, και 26 GHz3 για την ίδρυση
και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η διαδικασία
άρχισε τον Αύγουστο του 2019, τα σχόλια
από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να
υποβληθούν μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου
και τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν
τον Οκτώβριο. Ακολούθως, τον Νοέμβριο
θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις
άδειες 5G, και βάσει χρονοδιαγραμμάτων
αυτός θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του
2020. Ο αριθμός των αδειών που θα διατεθούν για αγορά εκτιμάται ότι θα είναι
τρεις ή τέσσερις. Το τοπίο θα ξεκαθαρίσει
μετά το τέλος της διαβούλευσης. Ακολούθως οι πάροχοι οι οποίοι θα εξασφαλίσουν άδεια, θα πρέπει να τρέξουν την
εμπορική χρήση του δικτύου 5G. Είναι
ξεκάθαρο ότι στο πλαίσιο πανευρωπαϊκού
προγράμματος, κάθε χώρα θα πρέπει να
εφαρμόζει εμπορικά το πρόγραμμα τουλάχιστον σε μία πόλη. Μέχρι το 2025 το
δίκτυο 5G θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό και να καλύπτει όλες τις αστικές
περιοχές και τις μεγάλες χερσαίες αρτηρίες
των μεταφορών. Με το δίκτυο 5G θα προσφέρονται σημαντικά υψηλές ταχύτητες
μέχρι τα 10 Gbps από δέκα μέχρι εκατό
φορές γρηγορότερα από τα 4G. Επίσης,
η τεχνολογία 5G πρόκειται να μειώσει
τη χρονοκαθυστέρηση και να βελτιώσει
τη συνολική απόκριση του δικτύου και
θα θέσει γερά θεμέλια στην αυτοματοποίηση των εφαρμογών μεταξύ διαφορετικών κλάδων, των υπηρεσιών από
μηχάνημα σε μηχάνημα, καθώς και εφαρμογών δημόσιας ασφάλειας. Ως εκ
τούτου, αναμένεται ότι το 5G θα φέρει
επανάσταση στον τρόπο ζωής και θα επηρεάσει κατά πολύ την καθημερινότητά
μας. Ο χρήστης θα έχει συνεχώς στη διάθεσή του (online) υψηλής ποιότητας και
cloud based περιεχόμενο. Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και-

νοτόμων εφαρμογών που θα αλλάξουν
άρδην το σημερινό τρόπο χρήσης του
διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών. Στις εξελίξεις στον ψηφιακό τομέα
καταγράφεται και η κατακύρωση προσφοράς τον Σεπτέμβριο για την εκπόνηση
της νέας ψηφιακής στρατηγικής που θα
περιλαμβάνει τους άξονες πολιτικής μέχρι
το 2025.

Ζητήματα ασφαλείας
Πρόσφατα έγιναν φιλικές υποδείξεις
από πλευράς αμερικανικής πρεσβείας
για ενδεχόμενη συνεργασία με την κινεζική Huawei στην ανάπτυξη υποδομών
για το δίκτυο πέμπτης γενιάς. Οι ενοχλή<
<
<
<
<
<

Στο έγγραφο που έχει
αποσταλεί από την Αρχή
Ψηφιακής Ασφάλειας γίνεται αναφορά για το ρίσκο
από την συνεργασία με ένα
προμηθευτή τεχνολογίας
και την απουσία εφεδρικού
εξοπλισμού.
σεις από αμερικανικής πλευράς, ωστόσο
δεν φαίνεται να επηρεάζουν ακόμα, τους
σχεδιασμούς εταιρειών τηλεπικοινωνιών
αλλά και κυβερνητικών υπηρεσιών καθώς
ξεκαθαρίζεται ότι η γραμμή πλεύσης θα
καθοριστεί συλλογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με τον διευθυντή της
Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, Αντώνη Αντωνιάδη όλα τα κράτη μέλη έχουν ήδη
υποβάλει από τις 15 Ιουλίου έκθεση αξιολόγησης κινδύνου ασφάλειας δικτύων
και πληροφοριών(risk assesment) και
την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν διαβουλεύσεις των αρμόδιων επιτροπών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2019 θα υπάρχει κοινή απόφαση για
το τι πρέπει να γίνει με βάση τους κινδύνους που έχει εντοπιστεί. Θα αποφασιστεί στην ουσία η στάση της ΕΕ για
τις συνεργασίες με εταιρείες τεχνολογίας
κινεζικών συμφερόντων. Από εκεί και
πέρα η κάθε χώρα θα καθορίσει τα δικά
της βήματα. Το χρονοδιάγραμμα για την
Κύπρο αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Στην πολυσέλιδη έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρονται οι τομείς

οι οποίοι πρέπει να τύχουν προσοχής.
Αναγνωρίζεται για παράδειγμα, το ρίσκο
από την εξάρτηση από ένα παροχέα/
προμηθευτή. Αναφέρεται επίσης ως ζωτικής σημασίας προϋπόθεση η δυνατότητα εναλλακτικής υποδομής και πρόσθετου εξοπλισμού και χωρητικότητας
σε περίπτωση που βασικός εξοπλισμός
παρουσιάσει πρόβλημα στην διαχείριση
και την λειτουργία.
Πέραν των θεμάτων ασφαλείας, έχουν
εκφραστεί και ζητήματα διασφάλισης
της υγείας των πολιτών από την λειτουργία των πομπών και των κεραίων του δικτύου, τα οποία είναι υπό την εποπτεία
του τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αλλά και του Υπουργείου Υγείας.

Το ενδιαφέρον
Το ενδιαφέρον από τους τέσσερις παρόχους που ήδη δραστηριοποιούνται
στην κυπριακή αγορά θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ήδη η Cyta έχει παρουσιάσει το πιλοτικό πρόγραμμα 5G και
συνεχίζει τους σχεδιασμούς της, ενώ και
η epic αναμένεται να συνεχίσει την παράδοση της ιδιοκτήτριας της Monaco
Telekom στο Μονακό, την πρώτη χώρα
στην οποία παρέχεται πλήρης κάλυψη
του δικτύου 5G. Η Primetel συμμετέχει
σε πιλοτικό πρόγραμμα για το δίκτυο πέμπτης γενιάς ενώ η Cablenet επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του δικτύου 4G για
το οποίο έχει πρόσφατα αδειοδοτηθεί.

Το κόστος
Στους όρους της διαβούλευσης αναφέρεται ότι το τέλος κάθε εξουσιοδότησης
Ραδιοεπικοινωνιών θα καθοριστεί από
τη διαδικασία του σχετικού πλειστηριασμού ή από άλλη διαδικασία στην περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο πλειστηριασμός και θα αφορά ολόκληρη την περίοδο
διάρκειας της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, η πρόθεση είναι να καταβληθεί ολόκληρο το
τέλος με την χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης ραδιοεπικοινωνιών, είτε
να καταβληθεί 20% του ποσού με τη χορήγηση της εξουσιοδότησης και το υπόλοιπο ποσό σε τέσσερις ισόποσες ετήσιες έντοκες δόσεις σε διάστημα τεσσάρων ετών. Υπάρχει επίσης η επιλογή
καταβολής του 10% του ποσού με τη χορήγηση της εξουσιοδότησης και του υπόλοιπου ποσού σε εννέα ισόποσες ετήσιες έντοκες δόσεις εντός των επόμενων εννέα ετών.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η έναρξή του τοποθετείται χρονικά τον Νοέμβριο. Μέχρι τέλος

Μαρτίου αναμένονται εξελίξεις.

Οι άδειες που χορηγήθηκαν μέχρι στιγμής
Στην Κύπρο έχουν χορηγηθεί τρεις εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών για την
εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας 2G , 3G και 4G στις
ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz.
Συγκεκριμένα, δόθηκε εξουσιοδότηση στη
Cyta, το Φεβρουάριο του 2004, με διάρκεια
20 χρόνια, στην epic, το Δεκέμβριο του
2003, με διάρκεια 20 χρόνια, και στην
Primetel, το Φεβρουάριο του 2014, με διάρκεια 15 χρόνια. Επιπρόσθετα, έχουν χορηγηθεί τρεις εξουσιοδοτήσεις ραδιοεπικοινωνιών για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας στις
ζώνες 800 MHz και 2600 MHz (δικαίωμα
ανάπτυξης δικτύων LTE-4ης γενιάς), η
πρώτη στη Cyta και η δεύτερη στην epic,
το Σεπτέμβριο του 2016, με διάρκεια 12
χρόνια, και η τρίτη στην Cablenet, τον Ιούνιο του 2019, με διάρκεια 10 χρόνια.
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων γεωγραφικής κάλυψης η Cyta είχε υποχρέωση να
καλύψει το 90% της ελεύθερης Κύπρου
με το δίκτυο 2G μέχρι τον Φεβρουάριο του
2004, ενώ στην περίπτωση της epic η υποχρέωση αφορούσε κάλυψη 50% μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2005, και το 75% μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2007. Για το δίκτυο 3G,
cyta και epic είχαν υποχρέωση κάλυψης
70% μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, και η
primetel υποχρέωση κάλυψης 65% μέχρι
τον Φεβρουάριο του 2019. Στην περίπτωση
του 4G, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, η
υποχρέωση κάλυψης της Cyta ήταν στο
50% και στο 75% μέχρι τον Δεκέμβριο του

2020, το ίδιο και για την epic. Για την
primetel οι υποχρεώσεις δικτύου ισχύουν
προαιρετικά όπως και στο δίκτυο 3G. Για
την Cablenet η υποχρέωση αφορά το 50%
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 και το 75%
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.Οι τέσσερις
πάροχοι έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν στους καταναλωτές σε όλη την
επικράτεια του 4G δικτύου τους δυνατότητα
πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες
τουλάχιστον 30 Mbps.

Αριθμός αδειών
Ένα θέμα που συγκεντρώνει τεράστιο
ενδιαφέρον είναι ο αριθμός των αδειών
ραδιοσυχνοτήτων που θα δοθούν. Δύο
είναι τα σενάρια τα οποία επεξεργάζεται
το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Το πρώτο σενάριο αναφέρεται στην παροχή
διαθέσιμου φάσματος στις ζώνες των 700
MHz και 3.6 GHz και στην προσφορά τεσσάρων εξουσιοδοτήσεων ραδιοεπικοινωνιών όπου οι δύο θα περιλαμβάνουν ως
«πακέτο Α», ένα φασματικό τμήμα στη
ζώνη των 700 MHz και ένα φασματικό
τμήμα στη ζώνη των 3.6 GHz, και όπου οι
άλλες δύο εξουσιοδοτήσεις θα περιλαμβάνουν ως «πακέτο Β», ένα φασματικό
τμήμα στη ζώνη των 700 MHz και ένα φασματικό τμήμα στη ζώνη των 3.6 GHz.
Το εναλλακτικό σενάριο αναφέρεται
σε τρεις εξουσιοδοτήσεις. Σε μια τέτοια
περίπτωση, η κάθε εξουσιοδότηση θα περιλαμβάνει ως «πακέτο», ένα φασματικό
τμήμα στη ζώνη των 700 MHz και ένα φα-

σματικό τμήμα(130MHz) στη ζώνη των
3.6 GHz.

Οι προϋποθέσεις
Πρόθεση είναι όπως, ο Οργανισμός που
θα εξασφαλίσει Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών να έχει υποχρέωση ίδρυσης και
λειτουργίας ευρυζωνικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών πέμπτης γενεάς (5G),
για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που να καλύπτει γεωγραφικά
το 40% των περιοχών που βρίσκονται υπό
τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας,
εντός δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης
της Εξουσιοδότησης, και το 85% των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της
Κυπριακής Δημοκρατίας, εντός πέντε χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης της Εξουσιοδότησης. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο εν λόγω Οργανισμός κατέχει
εξουσιοδότηση χρήσης και σε άλλες ζώνες
ραδιοσυχνοτήτων, τότε η εν λόγω υποχρέωση γεωγραφικής κάλυψης δικτύου 5G θα
αφορά τοδίκτυο του, στο σύνολο του, ανεξάρτητα από τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων
που χρησιμοποιούνται.Προϋπόθεση είναι
επίσης ο οργανισμός που θα εξασφαλίσει
Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών να έχει
υποχρέωση να προσφέρει στους καταναλωτές, σε όλη την επικράτεια του δικτύου
5G,δυνατό-τητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο
με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps.
Οι Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών
που θα χορηγηθούν θα έχουν διάρκεια
είκοσι χρόνια.

Κύπριοι αγόρασαν τα πλείστα ακίνητα της Altamira
Πουλήθηκαν γύρω στα 500, με το 50% εξ αυτών να αφορά γη και τα περισσότερα σε Λευκωσία - Μεγάλο ενδιαφέρον για τα εμπορικά
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Στα 500 έχουν φτάσει τα ακίνητα που
έχει πωλήσει η Altamira, η εταιρεία που
έφερε ο πρώην Συνεργατισμός στην Κύπρο. Το σχετικό ψήφισμα του 2017 που
αφορούσε στην δημιουργία κοινοπραξίας
μεταξύ της ΣΚΤ που θα είχε το 49% και
της Altamira που θα είχε το 51% της εταιρείας που θα διαχειριζόταν τα Μη Εξυπηρετούμενα της πρώην ΣΚΤ, εξακολουθεί να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό για
<
<
<
<
<
<

Το 49% των πωλήσεων αφορούν γη, το 36% οικιστικά
ακίνητα, ενώ μόλις το 14%
αφορά εμπορικά ακίνητα.
τον οποίο δημιουργήθηκε, παρά την παύση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Η αγορά των «servicers» στην Κύπρο
έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία
δύο χρόνια, μετά τις πωλήσεις δανείων
που προχώρησαν οι κυπριακές τράπεζες,

αλλά και με τις συμφωνίες που συνήψαν
για την εξυπηρέτηση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων τους. Πληροφορίες
της «Κ» αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο
μερίδιο αγοραστών των ακινήτων της
Altamira αφορά Κύπριους και μόλις ένας
στους δέκα είναι ξένοι. Όσον αφορά όμως
για το «τι πουλά πιο πολύ», τα στοιχεία
δείχνουν πως το 49% των πωλήσεων αφορούν γη, το 36% των πωλήσεων αφορά
οικιστικά ακίνητα, ενώ μόλις το 14% αφορά εμπορικά ακίνητα. Οι αγοραστές
της Altamira όμως από ό,τι αποδεικνύεται,
έχουν επιλέξει τη Λευκωσία. Στην πρωτεύουσα πωλήθηκαν τα περισσότερα ακίνητα κατά το 2019, συγκεκριμένα, το
32% των ακινήτων. Ακολουθεί η Λάρνακα
με 25%, ενώ αμέσως μετά βρίσκουμε την
Λεμεσό με 23%, ακολούθως την Πάφο
με 14% και την Αμμόχωστο με μόλις 6%.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι
ξένοι αγοραστές δείχνουν κυρίως την
προτίμησή τους σε οικιστικά ακίνητα σε
τουριστικές περιοχές των επαρχιών Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, καθώς και
σε εμπορικά εισοδηματικά ακίνητα στα
κέντρα όλων των πόλεων. Αυξημένη είναι
η ζήτηση για εμπορικά κτήρια στο κέντρο

Σημαντικό είναι και το ενδιαφέρον τους
για βιομηχανικά ακίνητα.

Οι μεγάλες πωλήσεις

Οι ξένοι αγοραστές δείχνουν κυρίως την προτίμησή τους σε οικιστικά ακίνητα σε τουριστικές περιοχές των επαρχιών Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.
της πρωτεύουσας. Από την άλλη, οι Κύπριοι αγοραστές τείνουν να αγοράζουν
ακίνητα στο αστικό κέντρο και τα προάστια των πόλεων, ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία, ενώ παράλληλα παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για αγορά
αγροτεμαχίων στην ύπαιθρο, στην οποία

η Altamira έχει ήδη ολοκληρώσει περί
τις 140 πωλήσεις ακινήτων κατά τους
πρώτους 8 μήνες του έτους. Τέλος, το
ενδιαφέρον των Κύπριων αγοραστών επικεντρώνεται σε οικίες και διαμερίσματα,
αλλά και σε επενδύσεις σε εισοδηματικά
ακίνητα και σε γη προς άμεση ανάπτυξη.

Βάσει των στοιχείων που συνέλεξε η
εφημερίδα, πωλήθηκε σύμπλεγμα βιομηχανικών αποθηκών εντός της βιομηχανικής περιοχής Αγίας Βαρβάρας Πάφου,
με ζητούμενη τιμή 2,9 εκατ. ευρώ. Οι συγκεκριμένες αποθήκες είχαν εμβαδόν
9.000τ.μ. περίπου ενώ το συνολικό εμβαδόν του τεμαχίου ήταν σχεδόν
50.000τ.μ. και η συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή θεωρείται μια από τις πιο
υποσχόμενες βιομηχανικές περιοχές της
επαρχίας Πάφου. Άλλη σημαντική πώληση το 2019 για την εταιρεία, ήταν πολυώροφο εμπορικό κτήριο στην είσοδο
της Λευκωσίας. Επρόκειτο για ανακαινισμένο ακίνητο με εμβαδόν καλυμμένων
χώρων περί τα 1.350τ.μ. σε μια περιοχή
με μεγάλη κινητικότητα, που βρίσκεται
σε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους
της Λευκωσίας. Το ακίνητο είχε ζητούμενη
τιμή 2,4 εκατ. ευρώ. Είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι πριν από την πώληση του
ακινήτου, το κτήριο υποβλήθηκε σε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και α-

νακαίνισης. Ακόμα ένα τουριστικό χωράφι
στα Περιβόλια, το οποίο εφάπτεται της
θαλάσσιας ακτής, πωλήθηκε τους τελευταίους μήνες, με ζητούμενη τιμή 1,4 εκατ.
ευρώ. Το ακίνητο βρίσκεται περί τα 700
μέτρα νοτιοδυτικά από τον πυρήνα του
χωριού. Τα νομικά του χαρακτηριστικά
το έκαναν κατάλληλο για ανάπτυξη τουριστικού συγκροτήματος, ενώ σε αυτή
την περίπτωση, η Altamira προχώρησε
με αδειοδότηση οργανωμένης τουριστικής
ανάπτυξης κατοικιών.

Οι συμφωνίες
Η Altamira μπορεί να συνήψε το 2017
συμφωνία με την πρώην ΣΚΤ που πλέον
είναι ΚΕΔΙΠΕΣ για τη διαχείριση των
ΜΕΔ τους, ωστόσο το καλοκαίρι –αν και
δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως- συμφώνησε και με την AlphaBank Κύπρου για
εξυπηρέτηση των δικών τους δανείων.
Υπενθυμίζεται πως η AlphaBank έχει
ΜΕΔ ύψους 3,8 δισ. ευρώ. Τέλος, η συμφωνία με την ΚΕΔΙΠΕΣ είναι σε διαδικασία
αξιολόγησης από τον συμβουλευτικό
οίκο BDO και αναμένεται απόφαση εάν
θα συνεχίσει να υφίσταται ή θα τροποποιηθούν οι όροι του.
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Αυξάνονται οι κινεζικές εταιρείες
στη «μαύρη» λίστα των ΗΠΑ
Στο μικροσκόπιο οι κλάδοι ανάπτυξης ημιαγωγών και ενσωματωμένων κυκλωμάτων
Κατάλογο με κινεζικές εταιρείες που έχουν
διασυνδέσεις με τον στρατό καταρτίζουν
οι Ηνωμένες Πολιτείες, αποσκοπώντας
να παρεμποδίσουν την πρόσβασή τους
σε ευαίσθητες πληροφορίες. Επιπροσθέτως, επιδιώκουν να προστατεύσουν τις
αμερικανικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Υπάρχει, ωστόσο, και κάτι δυσμενές και
για τους Αμερικανούς. Αν και ο πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ, με όπλο την εμπορική
διένεξη με το Πεκίνο, θέλει να αναχαιτίσει
τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη της
Κίνας, κατορθώνει το ακριβώς αντίθετο.
Οι Κινέζοι, για να αντεπεξέλθουν στις
κυρώσεις, οι οποίες καθιστούν ακριβότερα
τα αμερικανικά προϊόντα τεχνολογίας
και καινοτομίας, έχουν αρχίσει να ενισχύουν πολύ τη δική τους καινοτομία
και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν έχει δηλώσει κατ’ επανάληψιν ότι τα υψηλά επιτόκια είναι «μητέρα όλων των δεινών» για την οικονομία της χώρας.

Χαμηλότερο το κόστος
δανεισμού στην Τουρκία

Λίστα
Αναφορικά τώρα με τον κατάλογο των
«επίμαχων» εταιρειών, πρόκειται ουσιαστικά για επανάληψη της υπόθεσης
Huawei, αλλά σε σαφώς μεγαλύτερη κλίμακα. Στη δεδομένη περίπτωση, μεγαλύτερη προσοχή δίνεται στους ημιαγωγούς
και στα ενσωματωμένα κυκλώματα, στοιχεία κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη
και τη λειτουργία πυραύλων και άλλων
όπλων. Πάντως, στο ρεπορτάζ των Financial Times δεν κατονομάζονται εταιρείες, ενώ επισημαίνεται ότι στόχος της
όλης ερευνητικής εργασίας των αμερικανικών αρχών είναι να διασφαλίσει πως
εγχώριες επιχειρήσεις δεν θα βοηθήσουν
τον κινεζικό στρατό μέσω πωλήσεων ή
προμηθειών. Είναι ζωτικής σημασίας για
τους Αμερικανούς επενδυτές, θεσμικούς
και μη, να γνωρίζουν με σαφήνεια ποιες
είναι οι εταιρείες οι οποίες σχετίζονται
όχι μόνο με τον στρατό του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, αλλά και με
τις υπηρεσίες κατασκοπείας, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη
βιομηχανική πολιτική της Κίνας για την
προαγωγή της εγχώριας παραγωγής. Κατά

Στόχος των αμερικανικών υπηρεσιών είναι να παρεμποδίσουν την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε ευαίσθητες πληροφορίες και δίκτυα,
καθώς το Πεντάγωνο ανησυχεί ότι μέσω της τεχνολογίας το Πεκίνο θα μπορούσε να επηρεάσει ή και να απενεργοποιήσει αμερικανικά οπλικά συστήματα.
τον Πολ Τρίολο, επικεφαλής του τμήματος
γεωτεχνολογικής πρακτικής στην Eurasia
Group, εταιρεία συμβούλων και ερευνών
πολιτικού κινδύνου, το αμερικανικό Πεντάγωνο ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για κρίσιμα προϊόντα, όπως οι ημιαγωγοί – δυνητικά το Πεκίνο θα μπορούσε
να τοποθετήσει εντός αυτών τεχνολογία
η οποία, σε περίπτωση σύρραξης μεταξύ
ΗΠΑ και Κίνας, θα εξουδετέρωνε τα αμερικανικά οπλικά συστήματα, όπως αναφέρουν οι Financial Times.
Σε απάντηση όλων αυτών και των πιέσεων που δέχεται λόγω εμπορικού πολέμου, η Κίνα ρίχνει μεγάλο βάρος στην ανάπτυξη τεχνολογίας και καινοτομίας.
Aλλωστε, στο έδαφός της κατασκευάζονται άπειρες συσκευές για λογαριασμό
δυτικών γενικά και αμερικανικών ειδικότερα εταιρειών. Στο εντυπωσιακό οι-

κονομικό κέντρο της Σενζέν, μια εταιρεία
μόλις πέντε ετών (Insta360) κατασκευάζει
μια φωτογραφική μηχανή 360 μοιρών για
την αποτύπωση αθλητικών στιγμιοτύπων,
που έχει κερδίσει βραβεία. Μια άλλη, η
οποία ειδικεύεται στον σχεδιασμό στο
πεδίο της υψηλής τεχνολογίας (SIVGA),
ανταγωνίζεται με τους κορυφαίους ομίλους
διεθνώς για τα καλύτερα ακουστικά. Και
στην κινεζική πρωτεύουσα, το Πεκίνο,
μια άσημη νεοφυής (Huami) αναδεικνύεται
σε μια από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες έξυπνων ρολογιών του κόσμου.
Στην ίδια χορεία συμπεριλαμβάνεται και
η εταιρεία κατασκευής αεροπλάνων χωρίς
πλήρωμα, η DJI Technology, ενώ όλες
μαζί ανασκευάζουν την πεπαλαιωμένη
και ξεπερασμένη εικόνα της Κίνας, η
οποία απλώς κάνει αντίγραφα και όχι
πρωτότυπα πράγματα. Και, όπως καθί-

σταται εμφανές, η απειλή για την Αμερική
είναι υπαρκτή. Στην Κίνα κατασκευάζονται συσκευές και μηχανήματα για όλον
τον κόσμο.
Οπότε, το να επινοείται και να αναπτύσσεται εκεί και νέα τεχνολογία σημαίνει πως η χώρα θα μπορέσει με πολύ
γρήγορους και ακαταμάχητους ρυθμούς
να δημιουργήσει και νέα πρωτότυπα και
φθηνά προϊόντα. Οπως, τέλος, εξηγεί ο
συνιδρυτής της SIGVA, Ζου Τζιάν, το 90%
όλων των ακουστικών του πλανήτη παράγεται στην Κίνα, το 90% των ακουστικών της Κίνας στην περιφέρεια Γκουανγκντόνγκ και το 90% των ακουστικών
της Γκουανγκντόνγκ στην πόλη Ντονγκουάν, όπου και η έδρα της εταιρείας
του – εκεί η προμηθευτική αλυσίδα είναι
πλήρης και υπάρχουν πάμπολλα εξειδικευμένα εργοστάσια.

Ενιαία αξιολόγηση για τα «αστέρια» ξενοδοχείων
Από ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, οι τουρίστες αναμένουν άριστη εξυπηρέτηση,
καθαριότητα, ενδεχομένως spa και πισίνα,
καθώς και επιπλέον ανέσεις. Ωστόσο, δεν
ισχύει πάντοτε αυτή η περίπτωση στα
ξενοδοχεία της Ευρώπης, όπου η κάθε
χώρα και μερικές φορές η κάθε πόλη ακολουθεί διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης των καταλυμάτων της.
Εναν κοινό κατάλογο κριτηρίων πιστοποίησης επιχειρεί να ορίσει ο οργανισμός Hotelstars Union για τα ξενοδοχεία
των 17 ευρωπαϊκών μελών της, εκ των
οποίων και η Ελλάδα, από την 1η Ιανουαρίου 2020. Το νέο σύστημα θα απονέμει
<
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Ο οργανισμός Hotelstars
Union θεσπίζει 250
κριτήρια αξιολόγησης
για τα ξενοδοχεία των
17 ευρωπαϊκών μελών του.

Το νέο σύστημα απονομής των αστεριών στις 17 ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, θα τεθεί σε λειτουργία από το 2020.

αστέρια στα ξενοδοχεία βάσει 250 κριτηρίων, δίνοντας έμφαση στην ψηφιοποίηση, στην εφαρμογή οικολογικών
πρακτικών και, βέβαια, στην εξυπηρέτηση
πελατών.
Θετικά θα αξιολογούνται, παραδείγματος χάριν, τα καταλύματα που επιτρέπουν στους πελάτες να διαχειριστούν τις
κρατήσεις τους διαδικτυακά. Επιπλέον,
ευνοϊκή για την αξιολόγηση θα είναι και
η διάθεση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων εντός της ξενοδοχειακής μονάδας, σύμφωνα με την Deutsche Welle.
Στόχος της Hotelstars Union είναι η

θέσπιση ενός «εναρμονισμένου καταλόγου
κριτηρίων», ώστε να παρέχει «περισσότερη διαφάνεια και ασφάλεια», όπως ανέφερε στην Deutsche Welle εκπρόσωπος
της Ενωσης Γερμανών Ξενοδόχων και Εστιατόρων (Dehoga). Το κάθε ξενοδοχείο
που λαμβάνει αστέρι, βάσει αξιολόγησης
της συνολικής παρουσίας, θα το διατηρεί
για τρία χρόνια.
Στο σύστημα πιστοποίησης της Hotelstars Union, το οποίο βρίσκεται σε πειραματικό ακόμη στάδιο, αξιολογούνται
μόνον όσες επιχειρήσεις συμβάλλονται
οικειοθελώς. Αξιοσημείωτο είναι ότι στη

Γερμανία, η οποία είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού, έχουν εγγραφεί
8.000 ξενοδοχεία, δηλαδή σχεδόν το 40%
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Τα ξενοδοχεία που δεν συμβάλλονται
με τη Hotelstars Union αξιολογούνται
είτε από ιστοσελίδες κρατήσεων δωματίων, όπως για παράδειγμα το Hotels.com,
είτε από κρατικά συστήματα πιστοποίησης. Στη Βρετανία και στη Γαλλία τα
καταλύματα αξιολογούνται από κρατικούς
φορείς. Πολλά ξενοδοχεία βασίζονται αποκλειστικά στις αξιολογήσεις των επισκεπτών. Το σύστημα αυτό είναι ασφαλές

μόνον εφόσον συγκεντρωθεί ένας μεγάλος
αριθμός κριτικών. Στις ΗΠΑ, αντιθέτως,
είναι συχνότερη η αξιολόγηση από ανεξάρτητες ιδιωτικές εταιρείες, με κυρίαρχες
τη Forbes και την αμερικανική ένωση
αυτοκινήτων (AAA).
Προκειμένου να λάβει ένα ξενοδοχείο
τον ύψιστο βαθμό πιστοποίησης από το
Forbes, θα πρέπει να πληροί κριτήρια
όπως η υποδοχή των πελατών στην είσοδο
του ξενοδοχείου εντός 60 δευτερολέπτων
ή να προσφέρει δείγματα όταν ο πελάτης
παραγγέλνει ποτήρι κρασιού, σύμφωνα
με το CNN. Συνεπώς, οι Αμερικανοί τουρίστες, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι στην
αξιολόγηση του Forbes Travel Guide,
μπορεί να μείνουν έκπληκτοι όταν κάνουν
κράτηση δωματίου σε πεντάστερο ξενοδοχείο της Ευρώπης. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, το πέμπτο αστέρι δίνεται στις
ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες έχουν
24ωρη υποδοχή, μπορούν να εξυπηρετήσουν σε τρεις γλώσσες και προσφέρουν
μονά δωμάτια τουλάχιστον 9 τ.μ. ή διπλά
τουλάχιστον 16 τ.μ.
Ξεχωριστή είναι η περίπτωση της κλίμακας «διαμαντιών», που έχει δημιουργήσει η αμερικανική ένωση αυτοκινήτων
(ΑΑΑ). Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι
επιθεωρητές επισκέπτονται απροειδοποίητα 32.000 ξενοδοχειακές μονάδες
στη Βόρεια Αμερική, αξιολογώντας σε
κλίμακα πέντε διαμαντιών. Ακόμη και τα
ξενοδοχεία με ένα «διαμάντι» πληρούν
υψηλές απαιτήσεις. Οσα ξενοδοχεία έχουν
πέντε «διαμάντια», προσφέρουν spa, 24ωρη εξυπηρέτηση δωματίου, προσωπικό
μπάτλερ, ακόμη και την επιλογή του μαξιλαριού, όπως για παράδειγμα μαξιλαροθήκη από μετάξι ή κασμίρι.

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 300 μονάδες βάσης από το 19,75% στο
16,75%, ενισχύοντας σενάρια που
θέλουν το καθεστώς του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν να στηρίζει την ανάπτυξη
της χώρας στο φθηνό κόστος δανεισμού. Προ ενός έτους, ο Τούρκος
πρόεδρος είχε δηλώσει ότι τα υψηλά
επιτόκια είναι «μητέρα όλων των δεινών». Εκτοτε ενέτεινε τις πιέσεις για
τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός κινείται εδώ και καιρό σε
διψήφια ποσοστά, με αποκορύφωμα
το 25,24% που καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2018.
Ομως, η υποχώρηση του πληθωρισμού στο 15,01% τον Αύγουστο,
φθάνοντας στο χαμηλό 15μήνου, θεωρήθηκε πως δικαιώνει μια νέα μείωση του βασικού επιτοκίου μετά αυτήν που αποφασίστηκε τον Ιούλιο
από το 24% στο 19,75%. Είχε ήδη αντικατασταθεί ο Μουράτ Τσετίνκαγια
από τον Μουράτ Ουισάλ στο τιμόνι
της κεντρικής τράπεζας κατόπιν πιέσεων της Αγκυρας, με την αλλαγή
της διοίκησης να ενισχύει σενάρια
για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής
Πλην της νέας μείωσης του βασικού επιτοκίου, η κεντρική τράπεζα
προέβλεψε πως ο πληθωρισμός θα
κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα απ’
ό,τι προβλέπονταν αρχικά μέχρι τα
τέλη του έτους. «Σε αυτή τη φάση,
η νομισματική πολιτική είναι, κατά
ένα μεγάλο μέρος, συγχρονισμένη
με τις τάσεις αποπληθωρισμού», αναφέρεται στη χθεσινή ανακοίνωση
της κεντρικής τράπεζας.
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Το βασικό επιτόκιο
μειώθηκε κατά 300
μονάδες βάσης, από
το 19,75% στο 16,75%.
Προ ημερών, ο ίδιος ο Τούρκος
πρόεδρος είχε σκιαγραφήσει τις κινήσεις της κεντρικής τράπεζας. Είπε
πως το βασικό επιτόκιο θα μειωθεί
σε μονοψήφια ποσοστά και μετά θα
ακολουθήσει ο πληθωρισμός, θεωρώντας πως το υψηλό κόστος δανεισμού προκαλεί αντί να συγκρατεί
την αύξηση των τιμών, μια πεποίθηση
που δεν έχει τεκμηριωθεί ποτέ αλλά
πάει κόντρα στα δεδομένα της οικονομίας. Αντίθετα, τα υψηλά επιτόκια
χρησιμοποιούνται για να αναχαιτιστεί
η άνοδος των τιμών αλλά, όπως προαναφέραμε, είναι ανεπιθύμητα από
τον Ερντογάν σε μια δύσκολη περίοδο
για τον ίδιο και την οικονομία.
Η δημοτικότητα του Τούρκου προέδρου έχει κλονιστεί και το κόμμα
του ΑΚΡ καταποντίστηκε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, χάνοντας
στην Αγκυρα και την Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, η οικονομική δραστηριότητα στη γειτονική χώρα υποχωρεί από το δ΄ τρίμηνο του 2018.
Αν και η ανάπτυξη αποδυναμώθηκε
μόνον κατά 1,5% εν μέσω του β΄ τριμήνου του 2019 από το 2,4% το προηγούμενο, «η οικονομία εξακολουθεί
να βρίσκεται σε ευάλωτο σημείο», όπως δήλωσε πρόσφατα στο Reuters
ο Μουαμέρ Κομουρτζόγλου, οικονομολόγος στην επενδυτική εταιρεία
Is Yatirim.

Συμβιβασμός 1 δισ. ευρώ
μεταξύ Google - Γαλλίας
Η Google συμφώνησε να πληρώσει
ένα δισ. ευρώ στο γαλλικό κράτος,
στο πλαίσιο συμβιβαστικής λύσης σε
υπόθεση φορολογικής απάτης, κάτι
που μπορεί να αποτελέσει νομικό
προηγούμενο εις βάρος άλλων μεγάλων
εταιρειών τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Εδώ και τέσσερα χρόνια, οι αρμόδιες φορολογικές
αρχές της Γαλλίας επεδίωκαν να αποσαφηνίσουν εάν η Google, η οποία
διατηρεί την ευρωπαϊκή έδρα της στο
Δουβλίνο, δεν κατέγραφε όλες τις δραστηριότητες στη χώρα για να μην
πληρώσει τους φόρους που όφειλε
στο γαλλικό κράτος. Στο πλαίσιο της
συμβιβαστικής λύσης επιβλήθηκε
πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ και επιπλέον
φόροι 465 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με
ανακοίνωση της Google. Σύμφωνα με
πηγές του πρακτορείου Reuters, το
υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας
διεκδικούσε υψηλότερο πρόστιμο στο
πλαίσιο του συμβιβασμού. Οταν οι
φορολογικές αρχές είχαν εισβάλει το
2016 στα γραφεία της Google στο Παρίσι, είχε γίνει λόγος για την καταβολή
1,6 δισ. ευρώ, με την κυβέρνηση τότε
να αποκλείει το ενδεχόμενο συμβιβασμού. Η Google, θυγατρική της Alphabet, πληρώνει ελάχιστους φόρους
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Στο πλαίσιο της συμβιβαστικής λύσης επιβλήθηκε
πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ
και επιπλέον φόροι 465
εκατ. ευρώ, σύμφωνα με
ανακοίνωση της Google.
στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης
διότι δηλώνει σχεδόν όλα τα έσοδα
από τις πωλήσεις της στην Ιρλανδία,
η οποία προσφέρει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς στους
τεχνολογικούς ομίλους. Σε συνέντευξη
που έδωσε ο υπουργός Προϋπολογισμού Γ. Νταρμανίν στη Le Figaro, τόνισε πως η συμβιβαστική λύση που
επιτεύχθηκε με την Google μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως προηγούμενο
σε παρεμφερείς φορολογικές υποθέσεις που έχουν ζημιώσει το γαλλικό
δημόσιο. Το Παρίσι επέβαλε τον Ιούλιο
«ψηφιακό» φόρο στους τεχνολογικούς
κολοσσούς με παγκόσμια έσοδα άνω
των 750 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
τα 25 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη
Γαλλία.

Πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων βάζει η πολιτεία της Καλιφόρνιας
Η Καλιφόρνια θεσμοθέτησε ανώτατο όριο
στην αύξηση των ενοικίων, στο πλαίσιο
νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της
κρίσης στέγασης στην πολιτεία με τις υψηλότερες τιμές των ακινήτων και αυξανόμενο πληθυσμό αστέγων. Μεταξύ
των νομικών μέτρων που ψηφίστηκαν
μέσα στην εβδομάδα περιλαμβάνεται η
αύξηση των ενοικίων στο 5%, εξαιρουμένου του πληθωρισμού, καθώς και η αποφυγή εξώσεων ώστε να δημιουργηθεί
περιβάλλον ασφάλειας στη στέγαση. Σε
όλες τις ΗΠΑ, τα ενοίκια υπερβαίνουν
σχεδόν το ήμισυ του εισοδήματος για το
25% των ενοικιαστών, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.
Αλλά οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες
στην Καλιφόρνια. Μελέτη των στατιστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ καταλήγει στο
ότι η Καλιφόρνια έχει το υψηλότερο πο-
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Στις ΗΠΑ τα ενοίκια υπερβαίνουν σχεδόν το ήμισυ
του εισοδήματος
για το 25% των ενοικιαστών.
σοστό φτώχειας, φθάνοντας το 18,2%,
δηλαδή πέντε ποσοστιαίες μονάδες πάνω
από τον εθνικό μέσον όρο. Οι άστεγοι
στο Σαν Φρανσίσκο έχουν αυξηθεί κατά
17% το 2017 και στο Λος Αντζελες κατά
16% από το 2018.
Το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελούσε
προτεραιότητα του Γκάβιν Νιούσομ, του
νέου κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, που
ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο. «Η
ψήφιση ενός τέτοιου νομοσχεδίου στο
Σακραμέντο ήταν σχεδόν ακατόρθωτη»,

Τόσο στο Σαν Φρανσίσκο όσο και στο Λος Αντζελες, ο αριθμός των αστέγων αυξάνεται ταχύ-

τατα τα τελευταία χρόνια και μία από τις βασικές αιτίες είναι η μεγάλη αύξηση των ενοικίων.

σχολίασε στους New York Times ο Ντέιβιντ Τσίου, αξιωματούχος της πολιτείας
της Καλιφόρνιας. Προσέθετε, όμως, ότι
«διανύουμε τη χειρότερη κρίση στέγασης
στην ιστορία της πολιτείας και πιστεύω
πως οι συνάδελφοί μου καταλαβαίνουν
την ιδιαιτερότητα της κατάστασης». Τη
σοβαρότητα της κρίσης αναγνώρισαν οι
μεγαλύτεροι εργοδότες στην Καλιφόρνια.
Οπως τονίζουν οι New York Times, ακόμη
και η ένωση επιχειρηματιών της Καλιφόρνιας, η οποία αντιπροσωπεύει κάποιους από τους ισχυρότερους ομίλους
στη πολιτεία, στήριξε το νομοσχέδιο.
Η κρίση στέγασης δεν περιορίζεται
μόνον στην Καλιφόρνια. Νόμοι για την
προστασία των ενοικιαστών υιοθετήθηκαν πρώτη φορά από την πολιτειακή κυβέρνηση του Ορεγκον, περιορίζοντας
την αύξηση των ενοικίων έως και 7%, ε-

τησίως, συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού. Στη Νέα Υόρκη, όπου υπερισχύουν οι Δημοκρατικοί, ενισχύθηκαν
οι κανόνες για τη συγκράτηση του κόστους ενοικίασης, προστατεύοντας τους
ενοικιαστές σε σχεδόν ένα εκατομμύριο
διαμερίσματα.
Οικονομικοί αναλυτές είναι, ωστόσο,
επιφυλακτικοί ως προς την υιοθέτηση
πλαφόν στα ενοίκια. Μελέτες στο Σαν
Φρανσίσκο, παραδείγματος χάριν, έχουν
δείξει πως οι ιδιοκτήτες επιλέγουν σε αυτές τις περιπτώσεις να μη δώσουν προς
ενοικίαση τα σπίτια τους ή να κατοικήσουν οι ίδιοι σε αυτά. Από την άλλη πλευρά, η θεσμοθέτηση πλαφόν στα ενοίκια
προστατεύει τους ενοικιαστές από την
αιφνίδια και μεγάλη αύξηση των ενοικίων
που μπορεί, τελικά, να τους αφήσει άστεγους.
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Πυρ ομαδόν
από τα «γεράκια»
της ΕΚΤ
κατά Ντράγκι
Εντονες αντιδράσεις για τον νέο
γύρο ποσοτικής χαλάρωσης
Το αποχαιρετιστήριο δώρο του Ντράγκι
βρίσκει την Ευρωζώνη έντονα διαιρεμένη
μεταξύ υπέρμαχων και πολέμιων της επεκτατικής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, περισσότεροι από
το ένα τρίτο των κεντρικών τραπεζιτών
της Ευρωζώνης τάχθηκαν κατά της απόφασης για επανάληψη του προγράμματος αγοράς ομολόγων. Στη Γερμανία,
η λαϊκιστική εφημερίδα Bild κυκλοφόρησε
με τίτλο «Ο κόμης Δράκουλας ρουφάει
τις καταθέσεις μας» και φωτογραφία του
Ντράγκι ντυμένου δράκουλα.
Η έντονη αντίδραση αρκετών κεντρικών τραπεζιτών από χώρες της Βόρειας
Ευρώπης στην απόφαση του επικεφαλής
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να
ενεργοποιήσει ξανά το πρόγραμμα αγοράς
ομολόγων, και μάλιστα «για όσο χρειαστεί» ώστε να επιτύχει η ΕΚΤ τον στόχο
για τον πληθωρισμό αυξάνει την πίεση
προς τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης να
αναλάβουν δράση. Στη συνεδρίαση του
Δ.Σ. της Πέμπτης, ο Ντράγκι, του οποίου
η θητεία ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου, αντιμετώπισε άνευ προηγουμένου
ανταρσία, και δη από ορισμένους από
τους πλέον ισχυρούς κεντρικούς τραπεζίτες. Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης
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«Ανταρσία» από τους κεντρικούς τραπεζίτες Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας
και μέλη του εκτελεστικού
συμβουλίου της τράπεζας.
Φρανσουά Βιλρουά ντε Γκαλό συντάχθηκε
με τον Γερμανό και τον Ολλανδό ομόλογό
του, αντιτασσόμενος στην επανέναρξη
του προγράμματος αγοράς ομολόγων
που πρότεινε ο Ντράγκι. Μέλη του εξαμελούς εκτελεστικού συμβουλίου, όπως
η Ζαμπίνε Λαουτενσλάγκερ και ο Μπενουά Κερέ, τάχθηκαν επίσης κατά της
επανέναρξης της ποσοτικής χαλάρωσης.
O Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης
Γενς Βάιντμαν υποστήριξε, μιλώντας
στην Bild, ότι η ΕΚΤ υπερέβαλε ενεργοποιώντας ξανά την ποσοτική χαλάρωση
και χαρακτήρισε τη δέσμη μέτρων υπερβολική και αχρείαστη, δεδομένης της
κατάστασης της οικονομίας. Προσέθεσε
δε ότι θα πιέσει ώστε να μην υπάρξει
καθυστέρηση στην αύξηση των επιτοκίων
δανεισμού.
Ο Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης

Στη Γερμανία, η λαϊκιστική εφημερίδα Bild κυκλοφόρησε με τίτλο «Ο κόμης Δράκουλας ρουφάει τις καταθέσεις μας».
Κλάας Κνοτ δήλωσε από το Αμστερνταμ
ότι το νέο πακέτο μέτρων, και ειδικότερα
η απόφαση για αγορές ομολόγων ύψους
20 δισ. ευρώ τον μήνα, είναι δυσανάλογο
με την κατάσταση της οικονομίας και
ενδέχεται να αποδειχθεί αναποτελεσματικό. Ο Κνοτ υποστήριξε ότι η ποσοτική
χαλάρωση δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο, διότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποπληθωρισμού, ούτε κάποια ένδειξη περί
ύφεσης της οικονομίας της Ευρωζώνης,
η οποία «αναπτύσσεται με πλήρη ισχύ».
Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις της
ΕΚΤ, ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί
μόλις στο 1,2% το 2019, θα υποχωρήσει
στο 1% το 2020 και θα ανέλθει στο 1,5%
το 2021. Η εντολή που έχει δοθεί στην
ΕΚΤ είναι να διατηρεί τον πληθωρισμό
ελάχιστα χαμηλότερα από το 2%. Ο κεντρικός τραπεζίτης της Φινλανδίας Ολι
Ρεν δήλωσε χθες πως η νέα δέσμη μέτρων
που παρουσίασε η ΕΚΤ αποτελεί απά-

ντηση στο γεγονός ότι ο πληθωρισμός
είναι χαμηλότερος απ’ όσο πρέπει. Μαζί
του συντάχθηκε και ο κεντρικός τραπεζίτης της Σλοβενίας Μπόστγιαν Βάσλε,
που δήλωσε πως η ΕΚΤ είναι έτοιμη να
χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που
έχει στη διάθεσή της, διότι ο πληθωρισμός
και η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη είναι ασθενικά. Ο Αυστριακός κεντρικός τραπεζίτης Ρόμπερτ Χολτσμαν δήλωσε ότι
ενδεχομένως η ΕΚΤ να πρέπει να αλλάξει
τον στόχο για τον πληθωρισμό, πρόταση
που ασφαλώς δεν ενισχύει την αξιοπιστία
της κεντρικής τράπεζας της Ευρωζώνης.
«Ενδεχομένως (ο στόχος του) 2% να είναι
ανέφικτος προς το παρόν και το (ποσοστό
πληθωρισμού) 1,5% επίσης σηματοδοτεί
σταθερές τιμές, σχεδόν σταθερές τιμές.
Οπότε δεν υπάρχει ανάγκη να... χρησιμοποιήσεις όλη την ισχύ που έχεις ώστε
να τον αυξήσεις στο 2% αν είναι υπερβολικά υψηλό το κόστος».

Προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας εξετάζει ο Τραμπ
Kινήσεις αποκλιμάκωσης της μεταξύ τους
έντασης φαίνεται πως θέλουν να κάνουν
οι δύο αντίπαλοι στον σινοαμερικανικό
πόλεμο. Ο μεν Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να καταλήξει σε
«προσωρινή συμφωνία» με το Πεκίνο, ενώ
το επιτελείο του έχει θίξει το ενδεχόμενο
να αρθούν ή να μειωθούν ορισμένοι δασμοί
σε κινεζικά προϊόντα, ώστε να βελτιωθεί
το μεταξύ τους κλίμα και να ανοίξει ο
δρόμος για μία νέα εκεχειρία – τα σχετικά
αναφέρουν οι Financial Times. «Βλέπω
πως πολλοί αναλυτές μιλούν για μία τμηματική συμφωνία με τα πιο εύκολα θέματα
στην αρχή», δήλωσε ο κ. Τραμπ. «Εύκολα
και δύσκολα δεν υπάρχουν, αλλά ή συμφωνία ή μη συμφωνία. Πάντως, την προοπτική θα την εξετάσουμε». Παράλληλα
και ως αντάλλαγμα, η Κίνα παρακινεί τις
εταιρείες της να αγοράζουν ορισμένα αμερικανικά προϊόντα, όπως το χοιρινό και
η σόγια, προσθέτοντας πως αυτά τα δύο
είδη θα εξαιρεθούν από επιπρόσθετους
δασμούς. Επίσης, ενδεχομένως το Πεκίνο
να προχωρήσει σε νέες δεσμεύσεις για θέ-
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Τόσο η Ουάσιγκτον όσο
και το Πεκίνο εξετάζουν
κινήσεις που θα μπορούσαν
να βελτιώσουν το κλίμα.
ματα πατεντών και πνευματικών δικαιωμάτων.
Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αναφέρουν, ωστόσο, ότι οι
συζητήσεις για αποκλιμάκωση, που διεξάγονται στην Ουάσιγκτον, έχουν ακόμα
πολύ δρόμο μπροστά τους. Συν τοις άλλοις,
ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι τις προσεχείς
εβδομάδες δεν θα αποφασίσει ο Αμερικανός
πρόεδρος να συνεχίσει τις διμερείς του
σχέσεις σε οξυμένο κλίμα με την Κίνα.
Παρά ταύτα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως
οι αρμόδιοι αξιωματούχοι μελετούν πολύ
σοβαρά το ενδεχόμενο να ανακαλέσουν
μέρος των δασμών ή ακόμα και το σύνολο
όσων τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου εις βάρος επιπλέον κινεζικών προϊ-

«Εύκολα και δύσκολα ζητήματα δεν υπάρχουν, υπάρχει συμφωνία ή μη συμφωνία»
τόνισε ο πρόεδρος Τραμπ, αφήνοντας πάντως ανοικτό το ενδεχόμενο προσωρινού
συμβιβασμού.

όντων αξίας 112 δισ. δολαρίων. Επίσης,
μία ακόμα πρωτοβουλία τους θα ήταν να
«παγώσουν» οι νέοι δασμοί, οι οποίοι έχουν
προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο και
τον Δεκέμβριο. Αλλωστε, την Τετάρτη ο
Αμερικανός πρόεδρος προέβη σε μία σπάνια
κίνηση καλής θελήσεως, αφού δήλωσε ότι
η αύξηση στους υπάρχοντες δασμούς επί
αγαθών 250 δισ. δολαρίων από 25% σε
30%, που σχεδιαζόταν από 1η Οκτωβρίου,
θα αναβληθεί για 15 μέρες. Κι αυτό, επειδή
η αρχική ημερομηνία συμπίπτει με την
70ή επέτειο από ιδρύσεως της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Οπως τονίζουν σε
δημοσιεύματά τους ειδησεογραφικά πρακτορεία και Τύπος, τόσο η Ουάσιγκτον
όσο και το Πεκίνο επιδιώκουν να αμβλύνουν
την κατάσταση στις διμερείς σχέσεις, με
δεδομένο κιόλας πως οι αντίστοιχες οικονομίες επιβραδύνονται. Τέλος, έχει αρχίσει
πλέον να γίνεται αντιληπτό στους κύκλους
των στενών συνεργατών του κ. Τραμπ πως
η επιδείνωση του σινοαμερικανικού πολέμου είναι επιζήμια για τον ίδιο καθ’ οδόν
προς τις εκλογές του 2020.

Απρόθυμες οι κυβερνήσεις
Οσοι επενδυτές περιμένουν από τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης να ακολουθήσουν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική,
μάλλον θα απογοητευθούν. Γαλλία και Ιταλία υποστήριξαν την ανάγκη για ενίσχυση της οικονομίας μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής, ωστόσο ο πρόεδρος
του Eurogroup διέψευσε τις όποιες ελπίδες
για ανάληψη δράσης, λέγοντας ότι οι «19»
δεν σχεδιάζουν συντονισμένα δημοσιονομικά μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας.
«Δεν θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι
με το επίπεδο της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, το οποίο προκαλεί δυσκολίες σε
όλες τις επιχειρήσεις μας και στους πολίτες
μας που ζητούν μεγαλύτερη ευημερία και
περισσότερες θέσεις εργασίας», είπε ο
Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρινό
Λε Μερ. Πρότεινε τη σύναψη «Συμφωνίας

για την Ανάπτυξη» που θα έχει τρεις πυλώνες: περισσότερες επενδύσεις από χώρες
που έχουν το δημοσιονομικό περιθώριο,
μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας
από τις υπόλοιπες και μέτρα για περιορισμό
των δημοσίων επενδύσεων και του δημοσίου χρέους. Η Ιταλία υποστήριξε πως
οι επενδύσεις για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να εξαιρούνται από το διαρθρωτικό έλλειμμα. H
Αγκελα Μέρκελ είχε απορρίψει τις εκκλήσεις για αύξηση των δημοσίων δαπανών,
λέγοντας ότι η κυβέρνησή της εξακολουθεί
να είναι πιστή στην πολιτική του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και επιμένοντας
ότι απλώς πρέπει να επιταχυνθεί η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν
εγκριθεί ήδη.

Στάσιμη παρέμεινε
η σουηδική οικονομία
Σχεδόν στάσιμη ήταν η ανάπτυξη της
σουηδικής οικονομίας το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, διότι πλέον
έχει αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο
οξύς ο αντίκτυπος του σινοαμερικανικού εμπορικού πολέμου. Τα τελευταία
χθεσινά στοιχεία κατέδειξαν ότι η οικονομία αναπτύχθηκε μόλις 0,1%, ενώ
σε ετήσια βάση ο ρυθμός αναθεωρήθηκε στο 1% από 1,4% αρχικά. Βασικός
λόγος είναι ότι η Σουηδία εξαρτάται
από τις εξαγωγές και αυτό την καθιστά
ευάλωτη στις συνέπειες από την εμπορική διένεξη ΗΠΑ - Kίνας, αλλά
και την αβεβαιότητα γύρω από το πώς
θα οργανωθεί (και εάν οργανωθεί) η
έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Πάντως, το πρώτο εξάμηνο οι εξαγωγές της Σουηδίας διατηρήθηκαν αμετάβλητες σε σύγκριση
με το τελευταίο εξάμηνο του 2018,
ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες διογκώθηκαν 1,1% και οι επενδύσεις ε-

λαττώθηκαν 1% εξαιτίας της αποθέρμανσης της αγοράς ακινήτων. Μέχρι
στιγμής, η Κεντρική Τράπεζα της χώρας
εκτιμά πως η εθνική οικονομία δεν
θα περιπέσει σε ύφεση. Η πολιτική επιλογή της είναι η σταδιακή σκλήρυνση της νομισματικής πολιτικής, έχοντας πίσω της μία σχεδόν πενταετία
αρνητικών επιτοκίων. Ο πληθωρισμός
υποχωρεί και αυτό ενισχύει την προσδοκία ότι η Τράπεζα της Σουηδίας
(Riksbank), η οποία είναι και η παλαιότερη του κόσμου, θα αναγκαστεί εκ
των συνθηκών να αναθεωρήσει τα
περί αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής πιθανώς και εντός Οκτωβρίου.
Κατά τον Κνουτ Ζάλμπεργκ, οικονομολόγο της Swedbank, τα στοιχεία
της οικονομίας είναι απογοητευτικά
για την τράπεζα, ενώ ο Μάικλ Γκραν
της Danske τόνισε ότι φαίνεται μέσα
από αυτά πως αναχαιτίζεται ο ρυθμός
ανάπτυξης στη Σουηδία.

Σε υψηλό επτά ετών «σκαρφάλωσε» το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ
Η μεγάλη αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος στις ΗΠΑ φέρνει
σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό
πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος
προεκλογικά είχε δεσμευθεί πως
θα εκμηδένιζε το δημόσιο χρέος
στην ισχυρότερη οικονομία του
κόσμου. Σήμερα, όσο ο Τραμπ προετοιμάζεται για τις προεδρικές εκλογές του 2020, η δημοσιονομική
κατάσταση των ΗΠΑ έχει επιδεινωθεί ραγδαία λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης αλλά και της
αύξησης των δημοσίων δαπανών.
Στους 11 μήνες του τρέχοντος
δημοσιονομικού έτους των ΗΠΑ,
το οποίο ξεκινά αρχές Οκτωβρίου
και λήγει τέλη Σεπτεμβρίου, το έλ-

λειμμα στον προϋπολογισμό αυξήθηκε κατά 19% σε σχέση με έναν
χρόνο πριν.
Συγκεκριμένα, το δημοσιονομικό
έλλειμμα στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε
στο 1,067 τρισ. δολάρια, αντανακλώντας το υψηλότερο επίπεδο
από το 2012. Τότε οι ΗΠΑ εξέρχονταν από την τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση, επισημαίνει η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Business Insider.
Στην αναλυτική έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται πως οι δημόσιες
δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου
του τομέα αμύνης, αυξήθηκαν κατά
7% στα 4,1 τρισ. δολάρια μέσα στο
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Στο 11μηνο του δημοσιονομικού έτους το έλλειμμα έχει εκτοξευθεί
στο 1,067 τρισ. δολάρια.
11μηνο του δημοσιονομικού έτους.
Παράλληλα, τα φορολογικά έσοδα
περιορίστηκαν στα 3,1 τρισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τους οικονομολόγους που είχαν προεξοφλήσει πως η φορολογική μεταρρύθμιση του Ντόνανλτ Τραμπ θα δημιουργούσε ένα κενό στον προϋπολογισμό που δεν θα αναπληρωνόταν από πουθενά αλλού. Βέβαια,

Στην αναλυτική έκθεση του αμερι-

κανικού υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται πως οι δημόσιες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα αμύνης, αυξήθηκαν κατά 7%,
στα 4,1 τρισ. δολάρια, μέσα στο 11μηνο του δημο-σιονομικού έτους.

όπως παρατηρεί το Business Insider, το έλλειμμα στον προϋπολογισμό μπορεί να μην υπερβεί το
ένα τρισ. δολάρια μέχρι τα τέλη
του τρέχοντος δημοσιονομικού έτους, διότι συνήθως οι δημοσιονομικές δαπάνες μειώνονται τον
Σεπτέμβριο.
Πάντως, σύμφωνα με την ανεξάρτητη επιτροπή σε θέματα προϋπολογισμού (Committee for Responsible Federal Budget), το δημοσιονομικό έλλειμμα θα έχει ξεπεράσει τα 2 τρισ. δολάρια μέχρι
το 2028 με τη υφιστάμενη αναλογία
δημόσιων εσόδων και δαπανών.
Ο Τραμπ θεωρεί πως μία από
τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη θη-

τεία του είναι το νομοσχέδιο του
2017 όπου πρωταγωνιστούσε η
μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων αλλά και τα κίνητρα
που έδωσε στις αμερικανικές πολυεθνικές για τον επαναπατρισμό
κερδών. Αυτά τα μέτρα, όμως, δεν
ευνόησαν τη δημιουργία ενός κύματος επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, όπως προσδοκούσε
ο Λευκός Οίκος. Αντίθετα, τα έσοδα
από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων συρρικνώθηκαν, καθώς η θετική επίδραση του νομοσχεδίου
μειώθηκε από το πρώτο 12μηνο.
Παράλληλα, οι αμερικανικές πολυεθνικές επαναπάτρισαν κεφάλαια
που διατηρούσαν στο εξωτερικό

αλλά τα επένδυσαν, κυρίως, στην
επαναγορά μετοχών τους.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2016, ο
Τραμπ είχε δηλώσει στη Washington Post πως θα εκμηδένιζε το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ που τότε κυμαινόταν στα 19 τρισ. δολάρια. Ομως, ο εμπορικός πόλεμος που έχει
κηρύξει η Ουάσιγκτον στο Πεκίνο
έχει επηρεάσει αρνητικά το οικονομικό κλίμα στις ΗΠΑ. Εκτός των
άλλων, ο Λευκός Οίκος έχει αναγκαστεί να παραχωρήσει δύο πακέτα στήριξης στους αγρότες που
έχουν πληγεί από τα αντίποινα των
Κινέζων στους δασμούς Τραμπ.
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Μάχη μέχρις εσχάτων
στη συνδρομητική τηλεόραση

«Οχι» από LSE σε εξαγορά
από το Χρηματιστήριο
του Χονγκ Κονγκ

Η είσοδος των Apple και Walt Disney στην αγορά εντείνει τον ανταγωνισμό

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του
Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE) ομόφωνα απέρριψαν την πρόταση εξαγοράς
από το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ
(ΗΚΕΧ), ύψους 32 δισ. στερλινών, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως προτιμούν να
ολοκληρώσουν τη συμφωνία με την εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων και αναλύσεων Refinitv. Η ματαίωση της δρομολογημένης εξαγοράς της Refinitiv από το
LSE, έναντι 22 δισ. στερλινών, ήταν ένας
από τους όρους που έθεσε το ΗΚΕΧ στην
προσφορά του.
Το LSE, όμως, δεν στάθηκε μόνον στην
εξαγορά της Refinitiv, αλλά ανέφερε και
άλλους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς του ΗΚΕΧ. Τόνισε πως το χρηματιστήριο του Λονδίνου χαρακτηρίζει «εξαιρετικά ανεπαρκή» την αποτίμηση που
του έδωσε το ΗΚΕΧ. Πρόσθεσε, ακόμη,
ότι η «συνεχιζόμενη κατάσταση στο Χονγκ
Κονγκ» προκαλεί αβεβαιότητα στους μετόχους, εννοώντας τις διαδηλώσεις που
συνεχίζονται στο Χονγκ Κονγκ από το
καλοκαίρι. Οπότε, καταλήγει το LSE, «το
διοικητικό συμβούλιο απορρίπτει ομόφωνα
την υπό όρους προσφορά του ΗΚΕΧ και
δεν βλέπει κανέναν λόγο για περαιτέρω
διαβουλεύσεις, δεδομένων των θεμελιωδών
ελαττωμάτων της». Η κατηγορηματική απόρριψη της προσφοράς του LSE για την

Στα μέσα της εβδομάδας, οπότε και παρουσίασε η Apple τα νέα της προϊόντα
(iPhone, iPad, iWatch), λανσάρισε και
τη νέα της υπηρεσία διάθεσης πρωτότυπου τηλεοπτικού περιεχομένου Apple
TV+. Στόχος του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού είναι να ανταγωνιστεί
ευθέως την εδραιωμένη πλατφόρμα
Netflix με τις διάσημες σειρές της. Σε
σχετικό δημοσίευμα, ο Guardian αναφέρει ότι η νέα υπηρεσία ροής περιεχομένου εικόνας και ήχου (streaming)
της Apple διαθέτει «βαρύ οπλισμό»
όσον αφορά τις διασημότητες που συμμετέχουν στις τηλεοπτικές της παραγωγές, αν και όχι επαρκώς ανταγωνιστικό. Κατά το Bloomberg, οι επιλογές
αυτές για τους θεατές της Apple TV+
δεν είναι τόσο εντυπωσιακές σε σχέση
με τις ανταγωνιστικές, οπότε επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση σχετικά με το εάν ορισμένα από τα στούντιο
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Η διεκδίκηση περιεχομένου
από νέους και παλιούς παίκτες θα ενταθεί και μπορεί
να οδηγήσει σε εξαγορές
στούντιο του Χόλιγουντ.
του Χόλιγουντ είναι έτοιμα να εξαγορασθούν. Με τον τρόπο αυτό, θα είχε
πρόσβαση σε ακόμα πλουσιότερο περιεχόμενο η Apple. Ο όμιλος θα εγκαινιάσει σε 100 χώρες του κόσμου την
υπηρεσία την 1η Νοεμβρίου και 11 ημέρες αργότερα θα ακολουθήσει με τη
δική της η Walt Disney.

Προσιτή υπηρεσία
Η δε συνδρομή στην Apple TV+ θα
κοστίζει 4,99 δολάρια, δηλαδή θα είναι
2 δολάρια φθηνότερη από εκείνη της
Disney και σαφώς πιο οικονομική από
την αντίστοιχη του Netflix, καθώς και
της ΑT&T. Η υπηρεσία της τελευταίας
θα ονομάζεται HBO Max (αναμένεται
να κάνει το ντεμπούτο της την άνοιξη
του 2020).
Ακόμα μία παροχή θα είναι ότι, εάν

Η αγορά του Λονδίνου χαρακτηρίζει ανεπαρκή την πρόταση που κατέθεσε το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.
προσφορά του ΗΚΕΧ σημαίνει πως το διοικητικό συμβούλιο δεν θα δεχθεί υψηλότερο τίμημα, αφήνοντας μόνον περιθώρια για μια επιθετική εξαγορά. Αν και
η πολιτική ηγεσία του Χονγκ Κονγκ απέσυρε μόλις την περασμένη εβδομάδα το
αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που θα άνοιγε
τον δρόμο για την έκδοση υπόπτων στην
κινεζική ενδοχώρα, η πολιτική κατάσταση
στην ημιαυτόνομη περιφέρεια παραμένει
ασταθής. Οι συνθήκες που επικρατούν
είναι δυσμενείς και για τις εταιρείες.
Αρκετά στελέχη που εξέφρασαν δημόσια
τη συμπαράστασή τους στους διαδηλωτές
έχασαν τη δουλειά τους, ενώ επικρατεί
μια ανησυχία για τη σφαίρα επιρροής του
Πεκίνου σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Οπως είχε δηλώσει στο BBC ο Νιλ
Γουίλσον, αναλυτής Markets.com, «η βρετανική κυβέρνηση ίσως να μην επιθυμεί
να περάσει ένα τόσο ισχυρό σύμβολο του
Σίτι του Λονδίνου και στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο σε ξένη ιδιοκτησία».

Η συνδρομή στην Apple TV Plus θα κοστίζει 4,99 δολάρια, δηλαδή θα είναι 2 δολάρια φθηνότερη από εκείνη της Disney και σαφώς
πολύ πιο οικονομική από την αντίστοιχη της Netflix, καθώς και της ΑT&T. Στη φωτογραφία, η Οπρα Γουίνφρεϊ κατά την παρουσίαση
της Apple TV.
κανείς αγοράσει συσκευές της Apple,
από όπου θα παρέχεται το περιεχόμενο,
τότε θα έχει δωρεάν συνδρομή για ένα
χρόνο. Αρκετός λόγος, πάντως, γίνεται
για την ανταγωνιστική συνδρομή της
Apple TV+, αλλά η χαμηλή τιμή έχει
να κάνει με το εξής: εν αντιθέσει με
τις λοιπές ανταγωνίστριες, η Apple δεν
διαθέτει απόθεμα ταινιών και τηλεοπτικών σειρών όπου θα ανατρέξει και
θα αντλήσει περιεχόμενο. Η Disney,
για παράδειγμα, διαθέτει τεράστια ποικιλία ταινιών και τηλεοπτικών σειρών
– αρκεί να θυμηθούμε τους «Σίμσονς»,
τον «Πόλεμο των Αστρων», το κανάλι
National Geographic κ.λπ. H AT&T διαθέτει τα κινηματογραφικά στούντιο
Warner Bros και τα επιμέρους τους τηλεοπτικά δίκτυα, ενώ η Apple, από την
πρώτη ημέρα λειτουργίας της νέας της

υπηρεσίας, θα έχει απλώς και μόνον
εννέα πρωτότυπες εκπομπές/σειρές.
Πιθανοί στόχοι εξαγοράς, ώστε να
αποκτήσει η Apple ταινιοθήκη και χαρτοφυλάκιο σειρών, είναι η Lions Gate
Entertainment, τα γνωστά ιστορικά
στούντιο της Metro-Goldwyn-Mayer,
η Sony Pictures και τα ανεξάρτητα
στούντιο Α24. Επιπροσθέτως, δυνητική
εξαγορά θα μπορούσε να είναι και ο
συνδυασμός των κολοσσών Viacom
και CBS με ποικιλία περιεχομένου, όπως
τα εμπορικά σήματα Paramount Pictures, MTV, BET, Nickelodeon κ.λπ.
Τελικώς, όπως παρατηρεί σε συναφές
ρεπορτάζ το Bloomberg, όλα εξαρτώνται
από τις αποφάσεις του Τιμ Κουκ, του
ανθρώπου που βρίσκεται στο πηδάλιο
της Apple. Στο πώς δηλαδή θέλει να εντάξει τις υπηρεσίες ροής περιεχομένου

εικόνας και ήχου μέσω ποικίλων συσκευών στον ευρύτερο σχεδιασμό του
μέλλοντος της εταιρείας του. Μήπως
ο στόχος του είναι να δημιουργήσει
έναν καλή τη πίστει ανταγωνιστή του
Netflix, με περιεχόμενο διαθέσιμο σε
κάθε συσκευή που φέρει οθόνη, ή μήπως η υπηρεσία Apple TV+ μπορεί να
ιδωθεί εξαρχής ως ζημιογόνος δραστηριότητα, η οποία, όμως, θα λειτουργεί
ως μοχλός αύξησης των πωλήσεων των
συσκευών της Apple; Η παρουσίαση
της Αpple TV+, της υπηρεσίας ροής
περιεχομένου, έδειξε πως μάλλον θα
συμβεί το τελευταίο. Ούτως ή άλλως,
υπάρχει σοβαρός λόγος: το τελευταίο
οικονομικό έτος τα έσοδα της Apple
από τα iPhone μειώθηκαν κατά 19 δισ.
δολάρια.
BLOOMBERG

Ο χαρισματικός Τζακ Μα
αφήνει το τιμόνι της Alibaba
«Συνταξιοδοτείται» σε ηλικία 55 ετών, ώστε να αφοσιωθεί στη φιλανθρωπία
«Πριν από δέκα χρόνια έκατσα με τα
υψηλά στελέχη της Alibaba και τους
ρώτησα τι θα έκανε η εταιρεία χωρίς
εμένα», είχε αναφέρει σε συνέντευξή
του στη South China Morning Post ο
Τζακ Μα, ιδρυτής και εκτελεστικός
πρόεδρος του κινεζικού τεχνολογικού
κολοσσού. Η απάντηση θα δοθεί σύντομα, αφού ο κ. Μα αποσύρεται σήμερα
από τη θέση του στην Alibaba, με την
οποία θα διατηρήσει μια χαλαρή σχέση,
και θα ανακοινώσει σύντομα το σχέδιο
που θα ακολουθήσει η εταιρεία ύστερα
από την αναχώρησή του.
Ο Τζακ Μα είχε ανακοινώσει πρώτη
φορά τη συνταξιοδότησή του από εκτελεστικός πρόεδρος πέρυσι στο πάρτι
για τη 19η επέτειο λειτουργίας της Alibaba. Στο πάρτι της 18ης επετείου,
ένα χρόνο νωρίτερα, ο κ. Μα είχε με<
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Ιδρυσε το 1999 την εταιρεία που σήμερα αξίζει
420 δισ. δολ., σε ένα
μικρό διαμέρισμα στην
πόλη Χανγκζού.
ταμφιεστεί σε Μάικλ Τζάκσον και τραγούδησε μια από τις επιτυχίες του, ενώ
στη γιορτή του 2009 είχε εμφανιστεί
με περούκα με μακριά ξανθά μαλλιά,
δερμάτινο σακάκι με ζωγραφισμένες
φλόγες, γυαλιά και κόκκινο κραγιόν.
Ο Τζακ Μα, ο οποίος απ’ ό,τι φαίνεται
λατρεύει την προσοχή, είναι γνωστός
στους κόλπους της Alibaba ως «δάσκαλος
Μα». Ο ίδιος, ο οποίος έχει ισχυριστεί
ότι «δεν καταλαβαίνει την τεχνολογία»,
συνταξιοδοτείται σε μικρή ηλικία –σήμερα γίνεται 55– προκειμένου να αφοσιωθεί στη φιλανθρωπία και στην εκπαίδευση. Οι ταπεινοί του στόχοι συνάδουν με το ιστορικό του, καθώς ο κ.
Μα, προτού γίνει πρότυπο για πολλούς
Κινέζους και ο πλουσιότερος άνθρωπος
της Κίνας, με περιουσία 41,7 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg Bil-
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«Πάντοτε ευχόμουν να είχα γεννηθεί σε περίοδο πολέμου. Θα μπορούσα να είμαι στρα-

τηγός. Σκέφτομαι τι θα μπορούσα να είχα επιτύχει σε πόλεμο», είχε δηλώσει ο Τζακ Μα.

lionaires Index, ήταν δάσκαλος αγγλικών.
Η πορεία του προς την κορυφή ενέπνευσε ορισμένους τόσο πολύ, ώστε να βάλουν στο σπίτι τους πορτρέτο του, όπως
αναφέρει δημοσίευμα των New York
Times. Το 1995 αποφάσισε να σταματήσει τη διδασκαλία και να δημιουργήσει μια από τις πρώτες επίσημα καταχωρημένες τεχνολογικές επιχειρήσεις
στην Κίνα, ονόματι China Pages. Δύο

χρόνια μετά και αφού είχε δυσκολευτεί
για να κερδίσει υποστήριξη από το Πεκίνο, άρχισε να εργάζεται στο κινεζικό
υπουργείο Εμπορίου, σε τμήμα το οποίο
δημιουργούσε ιστοσελίδες.
Η Alibaba, μια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση 420 δισ. δολάρια, ιδρύθηκε
το 1999 από τον Τζακ Μα και 17 ακόμη
συνεταίρους σε ένα μικρό διαμέρισμα

της κινεζικής πόλης Χανγκζού, το οποίο
ο κ. Μα μοιραζόταν με συγκάτοικο. Η
εταιρεία ξεκίνησε ως αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου, που έφερνε σε επαφή
κινεζικές εξαγωγικές εταιρείες με ενδιαφερόμενους αγοραστές στο εξωτερικό. Για την ίδρυσή της επενδύθηκαν
60.000 δολάρια, σύμφωνα με τη South
China Morning Post, την οποία κατέχει
η Alibaba. Πλέον ο τεχνολογικός κολοσσός είναι κορυφαίος στον κλάδο
του ηλεκτρονικού εμπορίου, προσφέρει
υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών,
ψυχαγωγίας, τεχνητής νοημοσύνης
και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο
ψωνίζουν και πληρώνουν οι Κινέζοι
καταναλωτές. Στην Alibaba απασχολούνται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι, σύμφωνα με το Reuters.
«Πάντοτε ευχόμουν να είχα γεννηθεί
σε περίοδο πολέμου. Θα μπορούσα να
είμαι στρατηγός. Σκέφτομαι τι θα μπορούσα να είχα επιτύχει σε πόλεμο»,
είχε δηλώσει παλαιότερα ο κ. Μα. Ο
χαρισματικός Τζακ Μα έχει εστιάσει
τα τελευταία χρόνια στην επέκταση
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
της Alibaba εκτός Κίνας. Από τη στιγμή
που παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος το 2013 και παρέδωσε το τιμόνι
της εταιρείας στον Ντάνιελ Τσανγκ, ο
οποίος και αναμένεται να τον αντικαταστήσει ως εκτελεστικό πρόεδρο, ο
Τζακ Μα αφιέρωσε πολύ χρόνο ταξιδεύοντας και προσπαθώντας να χτίσει
σχέσεις, ώστε να επεκταθεί η εταιρεία
του εκτός Κίνας. Μάλιστα, ο κ. Μα είχε
συναντηθεί στις αρχές του 2017 με τον
Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας της Alibaba στις ΗΠΑ, προτού επιδιώξει συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, γεγονός που είχε προκαλέσει αναστάτωση στο Πεκίνο. Ο κ. Μα προτιμά
να κρατά τις αποστάσεις του με την
κινεζική κυβέρνηση, έχοντας δηλώσει
στο παρελθόν ότι «οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ερωτευμένες με την κυβέρνηση, αλλά ποτέ να μην παντρεύονται», όπως αναφέρεται σε σχετικό
άρθρο των NYT.

Η Deutsche Bank είναι η πρώτη από 16 πιστωτικά ιδρύματα που διευθετεί τις κατηγορίες για

κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά κατά την επταετή περίοδο και για υπερτίμηση
των σχετικών χρεογράφων.

Πρόστιμο-χάδι για
Deutsche Bank στις ΗΠΑ
Εναν από τους πολλούς νομικούς «πονοκεφάλους» της κατάφερε να λύσει εξωδικαστικά στις ΗΠΑ η Deutsche Bank, αποδεχόμενη διακανονισμό 15 εκατ. ευρώ
σχετικά με τις κατηγορίες υπερτίμησης
χρεογράφων για ενυπόθηκα δάνεια κατά
την περίοδο 2009 έως 2016, τα οποία είχαν
εκδοθεί από τις αμερικανικές τράπεζες
Fannie Mae και Freddie Mac.
Η Deutsche Bank είναι η πρώτη από
τα 16 πιστωτικά ιδρύματα που διευθετεί
τις κατηγορίες για κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης στην αγορά κατά την επταετή περίοδο και για υπερτίμηση των σχετικών
χρεογράφων. Εκτός από το πρόστιμο, ύψους 15 εκατ. ευρώ, το αντίτιμο για την
Deutsche Bank είναι η συμμόρφωση με
τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες και η
μη επανάληψη αντίστοιχων πρακτικών
στο μέλλον.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα στη Γερμανία δεν χρειάστηκε να
αποδεχθεί την ενοχή του προκειμένου
να φτάσει στον διακανονισμό. «Είμαστε
χαρούμενοι που έχει επιλυθεί το ζήτημα»,
δήλωσε στους Financial Times ο Τρόι
Γκράβιτ, εκπρόσωπος της Deutsche Bank
Οι αμερικανικές αρχές επέδειξαν επιείκεια στην περίπτωση της Deutsche Bank,
καθώς προθυμοποιήθηκε στις αρχές Μαΐου
να συνεργαστεί με τους ενάγοντες, προσφέροντας ενοχοποιητικά για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους στοιχεία. Η
Deutsche Bank, επικαλούμενη την ομοσπονδιακό νόμο περί επιεικέστερης μεταχείρισης των συνεργάσιμων κατηγορουμένων, μπόρεσε να αποφύγει έναν δικαστικό αγώνα με μικρή –για το μέγεθός
της– ζημία. Σημειώνεται ότι στη λίστα
της Deutsche Bank βρίσκονται σε αναμονή
45 διαφορετικές κατηγορίες στις ΗΠΑ για
χειραγώγηση των επιτοκίων δανεισμού.
Με τον διακανονισμό αυτής της εβδομάδας
ενδέχεται η Deutsche Bank να δημιουργήσει καλύτερες σχέσεις με το αμερικανικό
υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Τζο Τορσέλα,
υπουργός Οικονομικών της πολιτείας της
Πενσιλβανία, ο οποίος είναι ένας από τους
ενάγοντες, δήλωσε ύστερα από την επίτευξη του διακανονισμού ότι πρόκειται
για «ένα σημαντικό πρώτο βήμα, αλλά
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Κατέληξε σε διακανονισμό
ύψους 15 εκατ. ευρώ
για την υπερτίμηση χρεογράφων σε ενυπόθηκα δάνεια.
μόνο ένα βήμα, προς μια μεγαλύτερη λογοδοσία στη Γουόλ Στριτ». Για την επικύρωση του διακανονισμού αναμένεται ακόμη η έγκριση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία ενοχής που
παραχώρησε η Deutsche Bank, στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης η Bank of
America, η Barclays, η Canton Fitzgerald,
η Citigroup, η Credit Suisse Group, η First
Tenessee Bank, η HSBC Holdings, η JPMorgan Chase, η Nomura Holdings, η TD
Securities και η UBS Group, όπως αναφέρει
το Bloomberg.
Στο τέλος Μαΐου, οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν αναφέρει ότι συνεργάζονταν
με κάποιον που τους προσέφερε αδιάσειστα στοιχεία, όπως ηλεκτρονικές συνομιλίες μεταξύ των πιστωτών, σύμφωνα
με στοιχεία του Bloomberg. Το υπουργείο
Δικαιοσύνης είχε ήδη ξεκινήσει εδώ και
περίπου ένα χρόνο ποινική έρευνα σχετικά
με την υπερτίμηση των χρεογράφων, που
είχαν εκδοθεί από τις αμερικανικές Fannie
και Freddie.

Fannie και Freddie
Οι τράπεζες αυτές δεσπόζουν στην αγορά στεγαστικών δανείων και εκτιμάται
πως έχουν χορηγήσει δάνεια που ξεπερνούν τα 5 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της γερμανικής Deutsche
Welle.
Οι δύο αμερικανικές τράπεζες αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες όταν ξέσπασε
η χρηματοπιστωτική κρίση το 2008, με
τη μετοχή της Freddie Mac να υποχωρεί
τότε κατά 95%. Για τη διάσωση των δύο
τραπεζών επενέβη η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία φημολογείται πως χρειάστηκε τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια από
τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα
με πληροφορίες της Deutsche Welle.
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Περιθώριο 15 μηνών για μέτρα
κατά της κλιματικής αλλαγής
Επενδύσεις 1,7 τρισ. δολ. έως το 2030 θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση 7,1 τρισ. δολ.
Το πώς θα επιβραδυνθεί η πορεία του πλανήτη προς την κλιματική καταστροφή –
και η επένδυση ύψους πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων που απαιτείται για
αυτόν τον σκοπό– έχει γίνει το κεντρικό
θέμα του διεθνούς και εθνικού διαλόγου.
Ωστόσο, υπάρχει και το εξίσου δαπανηρό
θέμα της αντιμετώπισης της σημερινής
κατάστασης: Από τεραστίων διαστάσεων
δασικές πυρκαγιές μέχρι άνευ προηγουμένου τυφώνες, η παγκόσμια υπερθέρμανση έχει αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων
ανθρώπων, με όλο και πιο τραγικές συνέπειες.
Οι άνθρωποι θα πρέπει να πληρώσουν
όχι μόνο ώστε να σταματήσουν να χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, αλλά και για
να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ζουν,
επενδύουν και χτίζουν σε έναν κόσμο αλλαγμένο από την κλιματική αλλαγή. Την
προηγούμενη Δευτέρα, μια διεθνής επιτροπή αποτελούμενη από κρατικούς αξιωματούχους αλλά και από ιδιώτες ενημέρωσε κράτη και επιχειρήσεις ότι έχουν
περιθώριο 15 μηνών ώστε να αρχίσουν
να εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις με στόχο
την προσαρμογή του πληθυσμού στο νέο
περιβάλλον. Η Παγκόσμια Επιτροπή για
την Προσαρμογή σχηματίστηκε με στόχο
να διασφαλίσει ότι τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα έχουν ενισχυθεί σε
επαρκή βαθμό ώστε να αντέξουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να εντοπίσει οικονομικά κίνητρα για αυτό.
Στη νέα έκθεση που δημοσίευσε η επιτροπή, της οποίας ηγούνται ο ιδρυτής της
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Η πληροφόρηση για καταιγίδες μόλις μία ημέρα νωρίτερα μπορεί να περιορίσει
τις καταστροφές κατά 30%.

Η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα συμβάλει

στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Microsoft Μπιλ Γκέιτς, ο πρώην γ.γ. του
ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν και η διευθύνουσα
σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, το συμπέρασμα
είναι ότι επενδύσεις ύψους 1,7 τρισ. δολαρίων μέχρι το 2030 θα αποφέρουν κέρδη
ύψους 7,1 τρισ. δολαρίων. Οι επενδύσεις
είναι επικεντρωμένες σε πέντε κατηγορίες:
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, υποδομές,
γεωργία, προστασία μαγκρόβιων δασών
και διαχείριση νερού. Το βασικό είναι να
αποφύγουμε το κόστος της αδράνειας.
Η παγκόσμια θερμοκρασία έχει αυξηθεί
κατά έναν βαθμό Κελσίου από τον 19ο αι-

ώνα, ενώ τέσσερα χρόνια μετά τη συμφωνία
των Παρισίων για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, που έχει ως στόχο να
μην αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη
περισσότερο από δύο βαθμούς Κελσίου,
οι περισσότεροι ειδικοί προβλέπουν ότι
αυτό δεν θα επιτευχθεί. Η επιτροπή προτείνει από σχετικά φθηνές βελτιώσεις,
όπως συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης
για καταιγίδες, μέχρι ακριβά έργα υποδομών. Για παράδειγμα, η ύπαρξη πληροφόρησης για καταιγίδες μόλις μία ημέρα νωρίτερα μπορεί να περιορίσει τις καταστροφές κατά 30%. Μια επένδυση ύψους 800
εκατομμυρίων δολαρίων μπορεί να εξοι-

κονομήσει μέχρι 16 δισ. δολάρια ετησίως,
σύμφωνα με την έκθεση.
Η ανάπτυξη σπόρων ανθεκτικών στη
λειψυδρία έχουν ήδη αυξήσει τη σοδειά
σε ευάλωτες χώρες, όπως η Ζιμπάμπουε.
Στο Λονδίνο, η ανάπτυξη υποδομών όπως
το φράγμα του Τάμεση, που προστατεύει
1,3 εκ. ανθρώπους από πλημμύρες, επέτρεψε να γίνουν επενδύσεις όπως αυτή
του Canary Wharf, που δεν θα είχαν γίνει
αν υπήρχε η απειλή της πλημμύρας. Η
νέα έκθεση της επιτροπής έχει επίσης
σκοπό να ενσωματώνεται η απειλή της
κλιματικής αλλαγής σε οτιδήποτε κάνουν
οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις.
Η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
θα συμβάλει στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ωστόσο, «πολλές
κλιματικές απειλές είναι τοπικής φύσεως,
οπότε οι κίνδυνοι και το κόστος διαφέρουν
ανάλογα με την τοποθεσία», αναφέρεται
στην έκθεση. «Να θυμάστε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες ευθύνονται λιγότερο
για την κλιματική αλλαγή, αλλά θα είμαστε
τα πρώτα της θύματα», λέει ο Σάιμον Στιλ,
υπουργός Περιβάλλοντος της Γρανάδας.
Bloomberg

Δυσοίωνες εκτιμήσεις από τη Fitch Ratings
Επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας
προβλέπει η Fitch στους επόμενους 12
με 18 μήνες, εξαιτίας των εμπορικών αναταραχών. Σύμφωνα με έκθεση του οίκου
πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι σημαντικότεροι παράγοντες που θα οδηγήσουν
σε επιδείνωση είναι το ενδεχόμενο ενός
Brexit χωρίς συμφωνία και η κλιμάκωση
του εμπορικού πολέμου.
Στην περίπτωση εξόδου της Βρετανίας
από την Ε.Ε. χωρίς την επίτευξη συμφωνίας, η χώρα θα περιπέσει σε ύφεση το
2020, ενώ οι προβλέψεις για την Ευρωζώνη
θα είναι πολύ χαμηλότερες. Η Fitch αναθεώρησε επί τα χείρω την ανάπτυξη της
Ευρωζώνης στο 1,1% το 2019 και το 2020,
ενώ τον Ιούνιο ανέμενε 1,2% για το 2019
και 1,3% για το 2020. Η Ευρωζώνη και
κατά κύριο λόγο η γερμανική οικονομία,
η οποία είναι ανοικτή και συνεπώς ευάλωτη σε εξωτερικά σοκ, έχουν ήδη πληγεί
από την επιδείνωση της κινεζικής οικονομίας.
Η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου
και ειδικότερα οι αυξημένοι δασμοί σε ει-
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Το ενδεχόμενο ενός Brexit
χωρίς συμφωνία και η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές.
σαγωγές κινεζικών προϊόντων στις ΗΠΑ
αναμένεται να οδηγήσουν την κινεζική
οικονομία σε περαιτέρω επιβράδυνση
στο 6,1% το 2019 και –για πρώτη φορά
τα τελευταία 30 χρόνια κάτω από 6%–
στο 5,7% το 2020.
Στην προηγούμενη συνεδρίασή της
τον Ιούνιο, η Fitch προέβλεπε ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας θα
διαμορφωνόταν στο 6,2% και στο 6%, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την εκτίμηση της Fitch,
η αμερικανική οικονομία είναι μέχρι τώρα
ανθεκτική στις εμπορικές αναταράξεις,
με εξαίρεση την «αισθητή» επιβράδυνση

Η Fitch αναθεώρησε επί τα χείρω την ανά-

πτυξη της Ευρωζώνης στο 1,1% το 2019 και
το 2020.

στον κλάδο της μεταποίησης και την επιφυλακτικότητα των επιχειρήσεων να
επενδύσουν. Στις ΗΠΑ αυξάνονται με
σταθερό ρυθμό οι καταναλωτικές δαπάνες,
ο πληθωρισμός παραμένει αμετάβλητος
και σημειώνεται χαμηλό ποσοστό ανεργίας, όπως αναφέρει η έκθεση της Fitch.
Παρά τις εμπορικές εντάσεις, οι οικονομίες των χωρών στην Ανατολική Ασία
παρέμειναν σταθερές, εκτός από την ευρύτερη περιοχή του Χονγκ Κονγκ λόγω
των επανειλημμένων διαδηλώσεων. Οσον
αφορά τις δραστηριότητες των κεντρικών
τραπεζών, η Fitch προβλέπει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα
μειώσει το επιτόκιο δανεισμού κατά 25
μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο και ύστερα
θα το διατηρήσει στο ίδιο επίπεδο κατά
τη διάρκεια του 2020.
Η ΕΚΤ αναμένεται να ανακοινώσει
πολύ σύντομα, ενδεχομένως και αύριο
στη συνεδρίασή της, νέα μέτρα ενίσχυσης
της οικονομίας, μεταξύ άλλων και την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων.
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Με σαφή κοστολόγηση
των απειλών θα βρεθεί
χρηματοδότηση
Επικεφαλής κρατών, εθνικοί οργανισμοί
και ηγέτες του ιδιωτικού τομέα από 20
χώρες, αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες, είναι οι 34 επίτροποι που συγκροτούν την Παγκόσμια Επιτροπή για
την Προσαρμογή. Αυτό που επείγει να
γίνει τον επόμενο χρόνο είναι να αρχίσουν έργα και να βρεθεί χρηματοδότηση
από επίσημους οργανισμούς, ώστε να
αρχίσει να υπάρχει χρηματοδότηση και
από τον ιδιωτικό τομέα, λέει η Σεμάρα
Γουικραμαναγιάκε, διευθύνουσα σύμβουλος του αυστραλιανού χρηματοπιστωτικού ομίλου Macquarie Group. «Απαιτούνται επενδύσεις για την προσαρμογή, δεδομένου ότι συμβαίνει ήδη η
κλιματική αλλαγή. Τώρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι έχει γίνει
γνωστό το πρόβλημα, ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι
η ανάπτυξη λύσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα», εξηγεί.
Την περασμένη Δευτέρα, η επιτροπή
απηύθυνε έκκληση για ριζική μεταρρύθμιση της παγκόσμιας οικονομίας.
«Χρηματικοί πόροι για επενδύσεις που
θα επιτρέψουν την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή θα πρέπει να προέλθουν συντονισμένα από ολόκληρο το
χρηματοπιστωτικό σύστημα», αναφέρεται στην έκθεση. Παραγωγικά παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Δύο Δανοί
διαχειριστές κεφαλαίων συνεργάζονται
με τοπικές κοινότητες σε 15 χώρες που
απειλούνται ιδιαίτερα από την κλιματική
αλλαγή, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε
χρηματοδότηση. Στα νησιά Φίτζι, η επιβολή φόρου 10% στους πλουσίους απέφερε έσοδα 120 εκατ. δολαρίων, που
θα χρησιμοποιηθούν σε έργα όπως παραγωγή καθαρής ενέργειας, αποκατά-
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Αυτό που επείγει να γίνει
είναι να εξευρεθούν πόροι
και να αρχίσουν έργα.
σταση καταστροφών, αναδάσωση, έρευνα και υποδομές. Στις ΗΠΑ, το 2017
οι πολίτες του Μαϊάμι είχαν εγκρίνει
ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους
400 εκατ. δολαρίων, από το οποίο έχουν
ήδη αρχίσει να χρηματοδοτούνται έργα
που θα ενισχύσουν την άμυνα της πόλης
απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Τους
επόμενους 15 μήνες, η Παγκόσμια Επιτροπή για την Προσαρμογή θα αναζητήσει χρηματοδότηση για δράσεις
που, όπως λένε τα μέλη της, είναι απαραίτητες για να προετοιμαστεί ο κόσμος
για τη Σύνοδο για την Προσαρμογή στο
Κλίμα, που θα γίνει στην Ολλανδία το
2020, και τις διαπραγματεύσεις που θα
ακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΟΗΕ.
Ορισμένες από τις πλέον απλές προτάσεις είναι και από τις πλέον αποτελεσματικές: «Πρέπει να καταστήσουμε ορατή την απειλή». Από τη στιγμή που
οι διάφοροι οικονομικοί παράγοντες
κατανοήσουν καλύτερα τις προκλήσεις
που έχουμε μπροστά μας, «ο δημόσιος
και ο ιδιωτικός τομέας θα συνεργαστούν,
ώστε να κοστολογήσουν με μεγαλύτερη
σαφήνεια τις απειλές», αναφέρεται στην
έκθεση της επιτροπής. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η συνέχεια,
λέει ο Αντριου Στιρ, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του World Resources Institute. «Ο υπολογισμός απλώς
του ρίσκου δεν σημαίνει ότι θα λύσεις
και το πρόβλημα».

Μείωση δημοσιονομικού
ελλείμματος στη Γαλλία
Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας
ναι μεν θα μειωθεί, αλλά όχι τόσο
γρήγορα όσο προβλεπόταν, όπως δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio
Classique ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού Ζεράρ Νταρμανέν. Ενόψει
της παρουσίασης του γαλλικού προϋπολογισμού για το 2020 στο τέλος
Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζει τους στόχους
του, οι οποίοι πρέπει να εναρμονίζονται με τα αιτήματα των «Κίτρινων
Γιλέκων», που επί 10 μήνες διαμαρτύρονται έντονα σε διάφορες πόλεις
της Γαλλίας. Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να διαμορφωθεί
στο 3,1% του ΑΕΠ φέτος, υπερβαίνοντας ελαφρώς το ευρωπαϊκό όριο
του 3%. Ωστόσο, το 2020 θα μειωθεί
στο 2,1% έως 2,2%, δηλαδή λίγο υψηλότερα απ’ ό,τι προβλεπόταν, όπως
τόνισε ο κ. Νταρμανέν. Τους τελευταίους μήνες ο Γάλλος πρόεδρος Ε-

μανουέλ Μακρόν έχει ανακοινώσει
επιπλέον μέτρα ύψους 25 δισ. ευρώ,
σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times. Μεγάλο μέρος αυτού του
ποσού θα διοχετευτεί για την ενίσχυση
των νοικοκυριών, ικανοποιώντας ένα
από τα αιτήματα των «Κίτρινων Γιλέκων». Η κυβέρνηση ευνοείται από
τα χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια δανεισμού, τα οποία μειώνουν το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης χρέους.
Επίσης, διευκολύνεται από τη μείωση
του ποσοστού ανεργίας, που αυτή τη
στιγμή βρίσκεται στο 8,7%, σύμφωνα
με στοιχεία της Eurostat. Στη συνέντευξή του στο Radio Classique, o κ.
Νταρμανέν ανέφερε ότι φέτος θα σημειωθεί ρυθμός ανάπτυξης 1,4%, ελαφρώς υψηλότερος από τις προηγούμενες προβλέψεις για 1,3%, όπως
είχε επιβεβαιώσει την προηγούμενη
εβδομάδα και ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρινό Λε Μερ.

Η Καλιφόρνια απειλεί το μοντέλο λειτουργίας των Uber και Lyft
Αντιμέτωπες με τη μεγαλύτερη πρόκληση
στο επιχειρηματικό μοντέλο τους είναι οι
πλατφόρμες ιδιωτικών μετακινήσεων
Uber και Lyft, καθώς η πολιτεία της Καλιφόρνιας πρόκειται να περάσει αυτή την
εβδομάδα νομοσχέδιο που εξασφαλίζει
δικαιώματα στους εργαζομένους τους,
όπως είναι ο κατώτατος μισθός και το επίδομα ανεργίας. Εχει ήδη προηγηθεί απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, στην
οποία στηρίζεται το επίμαχο νομοσχέδιο,
όπου εργαζόμενοι θεωρούνται εκείνοι
που εκτελούν βασικές δραστηριότητες
σε μια εταιρεία.
Οι Uber και Lyft χαρακτηρίζουν τους
οδηγούς τους «ελεύθερους επαγγελματίες»
ή «αυτοαπασχολούμενους», αλλά τελικά
δεν κατάφεραν να περάσουν σχετική τροποποίηση για να εξαιρεθούν από το νομοσχέδιο. Ομως, τα νέα κριτήρια εργασίας
δεν θα επηρεάσουν μόνο τους οδηγούς
των πλατφορμών ιδιωτικών μετακινήσεων
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Νομοσχέδιο φέρνει δραστικές αλλαγές στα εργασιακά,
προβλέποντας κατώτατο
μισθό και επίδομα ανεργίας
για τους οδηγούς.
που εργάζονται ως επιστάτες, αισθητικοί,
τεχνικοί τηλεόρασης, όπως τονίζεται σε
σχετικό δημοσίευμα των New York Times.
Μια τόσο μεγάλη ανατροπή στο καθεστώς εργασίας στις πλατφόρμες ιδιωτικών
μετακινήσεων αναμένεται να οδηγήσει
στην αύξηση του εργασιακού κόστους
κατά 20% με 30%, σύμφωνα με πηγές της
αμερικανικής εφημερίδας. Στα ενημερωτικά δελτία που απηύθυναν οι Uber και
Lyft σε επενδυτές προειδοποίησαν πως
εάν οι οδηγοί ενσωματωθούν στο προ-

Αν οι αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς σε Uber και Lyft ψηφιστούν, αναμένεται να οδηγή-

σουν στην αύξηση του εργασιακού κόστους κατά 20% με 30%. Στη φωτογραφία, εργαζόμενοι της Uber σε κινητοποίηση υπέρ του νομοσχεδίου.

σωπικό τους, τότε θα υπάρξουν επιπτώσεις
στην οικονομική προοπτική τους. Δεν
είναι τυχαίο, εξάλλου, το ότι οι μετοχές
των δύο πλατφορμών έχουν υποχωρήσει
κατά περίπου 30% από τα τέλη Ιουλίου,
όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό πως θα
χάσουν αυτή τη νομική μάχη και δεν θα
εξαιρεθούν από το νομοσχέδιο. Οι πλατφόρμες μεταφορών υποστηρίζουν πως το
νομοσχέδιο, γνωστό στην Καλιφόρνια ως
«Αssembly Bill 5», θα οδηγήσει σε δύσκαμπτα ωράρια εργασίας, στερώντας την
ευελιξία που έχουν σήμερα οι οδηγοί και
αυξάνοντας το κόστος εργασίας λόγω των
επιδομάτων που θα πρέπει να καταβάλλονται. Από την άλλη πλευρά, οι οδηγοί
εδώ και χρόνια διαμαρτύρονται πως ούτε
τα ωράρια εργασίας είναι ευέλικτα ούτε
εκείνοι έχουν την παραμικρή ασφάλεια
σε περίπτωση ασθένειας, ενώ επωμίζονται
όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης
των οχημάτων τους. Το συγκεκριμένο νο-

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

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

μοσχέδιο, που αναμένεται να ψηφιστεί
μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, ενισχύει
την ευρύτερη πεποίθηση πως οι εργαζόμενοι πρέπει να απολαμβάνουν ορισμένα
βασικά δικαιώματα για την οικονομική
τους ασφάλεια. Αρκετοί υποψήφιοι για το
χρίσμα των Δημοκρατικών έχουν επιδοκιμάσει το νομοσχέδιο, συμπεριλαμβανομένου του Μπέρνι Σάντερς, της Ελίζαμπεθ Γουόρεν, της Καμάλα Χάρις και του
Πιτ Μπάτιγκιγκ. «Η απόφαση της πολιτείας
της Καλιφόρνιας να περάσει αυτό το νομοσχέδιο έχει μεγάλη βαρύτητα, διότι εκεί
γεννήθηκε η εργασία μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες και γενικά θεωρείται
πως έχει ενθαρρύνει αρκετές προοδευτικές
πολιτικές», σχολιάζει η Ρεμπέκα Σμιθ, ειδική σε θέματα εργασίας στον οργανισμό
προάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων
National Employment Law Project (NELP),
που προωθεί την υιοθέτηση ανάλογου
νομοθετικού πλαισίου στη Νέα Υόρκη.

ΔΙΕΘΝΗ

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Θολό τοπίο για τον Νετανιάχου

Τα exit polls έδιναν στον συνασπισμό Γαλάζιου/Λευκού από 32 έως 34 έδρες
Ο δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός
που ήλπιζε ότι θα σχηματίσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδειχνε χθες το
βράδυ να χάνεται στον ορίζοντα των
exit polls. Αν οι πρώτες προβλέψεις επιβεβαιωθούν από τα εκλογικά αποτελέσματα, ο συνασπισμόςΓαλάζιου/Λευκού υπό τον Μπένι Γκαντς θα αναλάβει
την πρωτοβουλία κινήσεων στον σχηματισμό κυβέρνησης, πάντα με ρυθμιστή το κόμμα Γισραέλ Μπεϊτένουτου
πρώην υπουργού Αμυνας Αβιγκντορ
Λίμπερμαν.
Ο μακροβιότερος πρωθυπουργός
στην ιστορία του Ισραήλ επιζητούσε
χθες την τέταρτη συνεχή θητεία και
πέμπτη συνολικά, παλεύοντας ψήφο
ψήφο ώς την τελευταία στιγμή. «Δεν το
έχουμε σίγουρο, αλλά εάν πάτε να ψηφίσετε, θα κερδίσουμε», έλεγε χθες το
μεσημέρι ο Νετανιάχου μέσω μεγαφώνου
σε πολίτες που ψώνιζαν στην αγορά της
Ιερουσαλήμ, ενώ αργότερα μιλούσε ζωντανά μέσω Facebook με ψηφοφόρους.
Ο Γκαντς, πρώην αρχηγός του γενικού
επιτελείου, μίλησε για την ανάγκη αλλαγής. «Θα φέρουμε ελπίδα, θα φέρουμε
αλλαγή, χωρίς διαφθορά και εξτρεμισμό»,
είπε προσερχόμενος στο εκλογικό κέντρο
της πόλης Ρος Χααγίν στο κεντρικό Ισραήλ.
Τα τρία βασικά exit polls έδιναν στον
Γαλάζιο/Λευκό συνασπισμό του Γκαντς
από 32 έως 34 έδρες, αντί 31-33 για το
Λικούντ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Δεν ήταν σαφές χθες το βράδυ πόσα
από τα συμμαχικά κόμματα του Νετανιάχου θα ξεπερνούσαν το όριο του
3,25% που απαιτείται για την είσοδο
στη Βουλή, αλλά με βάση τα exit polls
ο συνασπισμός ανάμεσα στο Λικούντ
και στα ακροδεξιά και θρησκευτικά κόμματα απείχε αρκετά από τον στόχο των
61 εδρών. Από την άλλη πλευρά, οι έδρες
δεν επαρκούν ούτε για ένα συνασπισμό
ανάμεσα στο Γαλάζιο/Λευκό και στο
κόμμα του Αβιγκντορ Λίμπερμαν, με

Τα αποτελέσματα των exit polls στους δέκτες των Ισραηλινών.
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Αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν από τα εκλογικά αποτελέσματα, ο Μπένι Γκαντς
θα αναλάβει την πρωτοβουλία κινήσεων στον σχηματισμό κυβέρνησης.
τους παρατηρητές να εκτιμούν ως πιθανό
σενάριο την προσχώρηση του Λικούντ
σε ένα συνασπισμό με τις δύο αυτές αντίπαλες παρατάξεις. Η κόκκινη γραμμή
του Λίμπερμαν και ο λόγος για τον οποίο
δεν στήριξε τον Νετανιάχου μετά τις εκλογές του Απριλίου, οδηγώντας στην
επανάληψή τους χθες, ήταν η αντίθεσή
του στην πολιτική επιρροή των θρη-

σκευτικών κομμάτων. Με αυτό το δεδομένο, σε περίπτωση που το Λικούντ
κόψει τους δεσμούς με τα κόμματα αυτά,
οι αντίπαλοι μπορεί να συνυπάρξουν
σε κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού.
Δεν είναι πάντως σαφές ποιο ρόλο
θα έχει ο Νετανιάχου σε έναν τέτοιο
συνασπισμό και κυρίως αν ο συνασπισμός αυτός θα μπορούσε να ψηφίσει
τον νόμο περί αμνηστίας που επιθυμεί
προκειμένου να αποφύγει τις υποθέσεις
διαφθοράς που εκκρεμούν εις βάρος
του.
Χωρίς αμνηστία, ο Νετανιάχου θα
δεχθεί έντονες πιέσεις να αποχωρήσει
από την ηγεσία του Λικούντ, για τον
λόγο αυτό η χθεσινή αναμέτρηση ήταν
κρίσιμη συνολικά για την πολιτική του
επιβίωση. Με αυτό το δεδομένο, ο Νετανιάχου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο
όριο στην προεκλογική εκστρατεία, ο-

δηγώντας μάλιστα το Facebook να κλείσει προσωρινά τη σελίδα του, την περασμένη εβδομάδα, λόγω ρατσιστικών
τοποθετήσεων. Από τη σελίδα του Νετανιάχου είχε φύγει μήνυμα που προέτρεπε τους υποστηρικτές του να προσέλθουν στις κάλπες, γιατί καραδοκούν
«οι Αραβες που θέλουν να μας εξοντώσουν όλους». Ο Νετανιάχου υποστήριξε
ότι το κόμμα των Αράβων του Ισραήλ,
με επικεφαλής τον Αϊμαν Οντεχ, βρισκόταν προ των πυλών της κυβέρνησης,
σε συνεργασία με τον συνασπισμό του
Μπένι Γκαντς. Επίσης, υποσχέθηκε πως,
αν παραμείνει στην πρωθυπουργία, η
πρώτη του κίνηση θα είναι να προσαρτήσει στο Ισραήλ την Κοιλάδα του Ιορδάνη, εκμεταλλευόμενος τη «μοναδική
διεθνή συγκυρία» της προεδρίας του
Ντόναλντ Τραμπ.
REUTERS, A.P.

Στη δικαιοδοσία
των δικαστών
περνάει το Brexit
Το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει αν ήταν
νόμιμο το κλείσιμο του Κοινοβουλίου
Στον κορυφαίο δικαστικό θεσμό του Ηνωμένου Βασιλείου εκτυλίσσεται από
χθες το νέο επεισόδιο στο μακρύ σίριαλ
του Brexit. Το Ανώτατο Δικαστήριο καλείται να αποφανθεί τελεσίδικα για την
<
<
<
<
<
<
<

Τζόνσον και Μέρκελ
υπόσχονταινα εργαστούν
εντατικά για την εξεύρεσηλύσης, αλλά ο Μακρόν
δεν βλέπει πρόοδο.
απόφαση της κυβέρνησης Τζόνσον να
αναστείλει για πέντε εβδομάδες τη λειτουργία του Kοινοβουλίου, καθώς δύο
κατώτερα δικαστήρια είχαν καταλήξει
σε διαμετρικά αντίθετες αποφάσεις επί
του θέματος. Το ανώτερο δικαστήριο
της Αγγλίας και της Ουαλλίας είχε απορρίψει προσφυγή ακτιβιστών κατά
της απόφασης του Μπόρις Τζόνσον,
κρίνοντας ότι το ζήτημα είναι καθαρά
πολιτικό και όχι νομικής φύσης.
Αντίθετα, το ανώτερο δικαστήριο
της Σκωτίας έκρινε παράνομο το κλείσιμο
του Κοινοβουλίου, θεωρώντας ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός ήθελε να αποφύγει
τον έλεγχο των βουλευτών λίγο πριν
ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το
Brexit.
«Το Ανώτατο Δικαστήριο υπάρχει
για να παίρνει δύσκολες αποφάσεις αυ-

τού του είδους και θα το πράξουμε τηρώντας τον όρκο μας», δήλωσε στην εισαγωγική ομιλία της η πρόεδρος του
σώματος, Μπρέντα Χέιλ. Διευκρίνισε
ωστόσο ότι η όποια απόφαση «δεν θα
καθορίσει πότε και πώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ενωση».
Εξω από το δικαστήριο, που βρίσκεται
απέναντι από τη Βουλή των Κοινοτήτων,
ακτιβιστές του Brexit, αλλά και του
Remain, διαδήλωναν υπέρ ή κατά της
απόφασης Τζόνσον. Την προσφυγή κατά
της αναστολής λειτουργίας του Κοινοβουλίου θα υποστηρίξουν, με γραπτά
υπομνήματά τους, ο Συντηρητικός πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τζον
Μέιτζορ και τα τοπικά Κοινοβούλια της
Σκωτίας και της Ουαλλίας. Η εκδίκαση
της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο. Ο υπουργός Δικαιοσύνης
Ρόμπερτ Μπάκλαντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί την όποια απόφαση του δικαστηρίου.
Στο μεταξύ, ο Μπόρις Τζόνσον επικοινώνησε χθες με την Αγκελα Μέρκελ,
ύστερα από μια δύσκολη ημέρα στο
Λουξεμβούργο, όπου αποδοκιμάστηκε
από διαδηλωτές και επικρίθηκε δημοσίως
από τον πρωθυπουργό της χώρας που
τον φιλοξενούσε, Ζαβιέ Μπετέλ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός και η Γερμανίδα
καγκελάριος δεσμεύθηκαν «να εργαστούν δραστήρια και αποφασιστικά για
να επιτύχουν μια συμφωνία για το Brexit»
και γνωστοποίησαν ότι θα συζητήσουν
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Τη δημιουργία νέου
κόμματος εξήγγειλε
ο Ματέο Ρέντσι
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι ανακοίνωσε χθες ότι εγκαταλείπει το Δημοκρατικό Κόμμα (PD)
για να δημιουργήσει το δικό του, μια ενέργεια που θα μπορούσε να πυροδοτήσει ενδοκυβερνητικές τριβές και να
υπονομεύσει τη σταθερότητα στη χώρα.
Ο Ρέντσι, ο οποίος ηγήθηκε της κυβέρνησης του PD από το 2014 έως το 2016,
είχε καίριο ρόλο στη συγκρότηση του
κυβερνητικού συνασπισμού με το Κίνημα 5 Αστέρων, αφότου η Λέγκα του
Ματέο Σαλβίνι εγκατέλειψε την εξουσία
σε μια απέλπιδα προσπάθεια να προκαλέσει πρόωρες εκλογές. Ο Ρέντσι επέμεινε ότι το νέο κόμμα θα συνεχίσει
να στηρίζει την κυβέρνηση, αν και οι
πρώην σύντροφοί του, καθώς και ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, εξέφρασαν
την ανησυχία τους για την απόφαση,
η οποία θα μπορούσε να πλήξει άμεσα
την αξιοπιστία της κυβέρνησης.
Ο κυβερνητικός συνασπισμός των 5
Αστέρων και του PD θα πρέπει εις το
εξής να εξαρτώνται από ένα νέο κόμμα
με τη δική του ατζέντα, κάτι που περιπλέκει τις διαπραγματεύσεις. «Αυτή δεν
είναι ακόμη μια θανάσιμη απειλή για
την κυβέρνηση, αλλά ενισχύει τον κατακερματισμό και καθιστά λιγότερο ρόδινες τις προοπτικές της χώρας», επισημαίνει ο Φραντσέσκο Γκαλιέτι, επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρείας
πολιτικού ρίσκου Policy Sonar. Ωστόσο,
σε συνέντευξή του στην εφημερίδα
Repubblica, ο Ρέντσι δεσμεύθηκε ότι
το νέο κόμμα θα διευρύνει την κυβερ-

Ο Ρέντσι σε πρόσφατη ομιλία του στη
Βουλή. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας επέμεινε ότι το νέο κόμμα θα συνεχίσει να στηρίζει την κυβέρνηση.
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Μια ενέργεια που μπορεί
να πυροδοτήσει
ενδοκυβερνητικές τριβές.
νητική πλειοψηφία. Στις αρχές της εβδομάδας βουλευτές από τον κύκλο του
Ρέντσι δήλωσαν έτοιμοι να προσελκύσουν βουλευτές του συντηρητικού σχηματισμού του Σίλβιο Μπερλουσκόνι,
Forza Italia, του οποίου η απήχηση φθίνει σταθερά μετά τις εκλογές του 2018.
Ισως γι’ αυτό τον λόγο ο Ρέντσι αποφάσισε να δώσει στο κόμμα του ένα παρεμφερές όνομα: Italia Viva.

Το Κρεμλίνο ενοχοποιεί
η σιωπή του υπόπτου
Ο Ρώσος άνδρας που κατηγορείται ότι
δολοφόνησε πρώην Τσετσένο αντάρτη
στο Βερολίνο τον περασμένο μήνα δεν
έχει πει λέξη στους ανακριτές εδώ και
τρεις εβδομάδες, από τότε, δηλαδή,
που συνελήφθη, εν μέσω υποψιών ότι
το ρωσικό κράτος ενέχεται στην υπόθεση. Ο άνδρας ταξίδεψε στη Γερμανία
με ρωσικό διαβατήριο, το οποίο είχε
εκδοθεί στο όνομα Βαντίμ Σοκόλοφ,
αλλά πιστεύεται ότι δεν είναι αυτή η
πραγματική του ταυτότητα, σύμφωνα
με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας
Guardian. Κατηγορείται ότι πυροβόλησε
και σκότωσε από μικρή απόσταση τον
Ζελιμχάν Χανγκοσβίλι στο πάρκο
Kleiner Tiergarten, την ώρα που ο
40χρονος Γεωργιανός κατευθυνόταν
στο τζαμί. Ο ύποπτος διέφυγε με ποδήλατο, αλλά συνελήφθη από την αστυνομία όταν περαστικοί κατήγγειλαν
ότι τον είδαν να πετάει μια περούκα
και ένα όπλο στο ποτάμι.
Εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα στο Βερολίνο ανέφερε στη
βρετανική εφημερίδα ότι ο ύποπτος
δεν έχει μιλήσει ακόμη και συμπεριφέρεται σαν επαγγελματίας. Υπήρξαν,
άλλωστε, επαφές του με τη ρωσική

πρεσβεία μετά την κράτησή του. Η δολοφονία ταιριάζει στη συνήθη πρακτική
εξόντωσης πρώην Τσετσένων ανταρτών
σε πολλές πόλεις, όπου υπάρχουν συχνά
σημάδια κρατικής ανάμειξης – εκ μέρους της Ρωσίας. Τη θεωρία ενισχύει
η κατοχή πλαστών εγγράφων. Ωστόσο,
<
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<
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Η δολοφονία ταιριάζει
στη συνήθη πρακτική
εξόντωσης πρώην Τσετσένων ανταρτών σε πολλές
πόλεις, συνήθως με σημάδια κρατικής ανάμειξης.
οι γερμανικές αρχές δεν έχουν κατηγορήσει ευθέως το Κρεμλίνο, σε μια
προσπάθεια να αποφύγουν μια κρίση
στις διμερείς διπλωματικές σχέσεις, όπως, λόγου χάρη, συνέβη με την υπόθεση Σκριπάλ. Αλλοι, πάλι, θεωρούν
ότι δεν αποκλείεται, η χρήση Ρώσου
εκτελεστή να αποτέλεσε ευκαιρία για
να αναζωπυρωθεί η ένταση μεταξύ Μόσχας και Δύσης.

Ετοιμάζονται για πρόωρες
εκλογές στην Ισπανία

Στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου εκτυλίσσεται από χθες το νέο επεισόδιο στο μακρύ σίριαλ της εξόδου της χώρας από την Ε.Ε.
το θέμα την ερχόμενη εβδομάδα, στο
περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ
Μακρόν δήλωσε ότι η κυβέρνησή του

«περιμένει ακόμη συγκεκριμένες προτάσεις από τους Βρετανούς» και ότι παραμένει ασαφές εάν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι.
REUTERS, A.P.

Σε ναυάγιο οδηγήθηκε και η τελευταία
προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης
συνεργασίας στην Ισπανία, γεγονός
που φέρνει στην ημερήσια διάταξη την
προκήρυξη πρόωρων εκλογών, των τέταρτων σε ισάριθμα χρόνια.
«Ο βασιλιάς Φίλιππος αποφάσισε να
μην αναθέσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε κανέναν πολιτικό αρχηγό,
δεδομένου ότι κανένας δεν διαθέτει τα
απαραίτητα κοινοβουλευτικά ερείσματα», ανακοίνωσε χθες το βράδυ το παλάτι. Πιθανότερη ημερομηνία εκλογών
είναι η 10η Νοεμβρίου. Το Σοσιαλιστικό
Κόμμα (PSOE) του εντολοδόχου πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ αναδείχθηκε
πρώτη δύναμη στις βουλευτικές εκλογές
του περασμένου Απριλίου, αλλά δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση στις

πολύμηνες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν.
Ο Σάντσεθ είχε δηλώσει ότι προτιμούσε κυβέρνηση του PSOE με στήριξη
από το Podemos, αλλά ο ηγέτης του αριστερού κόμματος, Πάμπλο Ιγκλέσιας,
έθετε ως όρο τη συμμετοχή τους στην
κυβέρνηση, κάτι που ο Σάντσεθ απέρριψε. Κατόπιν αυτού, το Podemos αποφάσισε να απόσχει από την ψήφο εμπιστοσύνης, γεγονός που άφηνε ένα περιθώριο για σχηματισμό κυβέρνησης
μειοψηφίας των Σοσιαλιστών, εφόσον
και το κεντροδεξιό κόμμα Ciudadanos
έπραττε το ίδιο. Ωστόσο, ο ηγέτης των
Ciudadanos, Αλμπερτ Ριβέρα, ξεκαθάρισε
χθες ότι θα καταψηφίσει την κυβέρνηση
Σάντσεθ.
REUTERS, EL PAIS
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«Κρίθηκε στις κάλπες»

Αντίστροφη μέτρηση
για τις απολογίες πρώην
βουλευτών της Χ.Α.

Προανακριτική μόνο για Παπαγγελόπουλο, η απόφαση Μητσοτάκη
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΕ

«Τους πολιτικούς μου αντιπάλους δεν τους
στέλνω στα δικαστήρια». Με αυτή την αποστροφή προς τους στενούς του συνεργάτες, την οποία επισήμως άφησε να διαρρεύσει το Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης διαχώρισε τη θέση του από
τις πρακτικές της προηγούμενης κυβέρνησης, βγάζοντας εκτός κάδρου της υπόθεσης Novartis τον Αλέξη Τσίπρα, την ώρα
που πηγές της Ν.Δ. προανήγγελλαν τη σημερινή ανακοίνωση από τον γραμματέα
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ.
ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα εισηγηθεί
τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής
προκειμένου να αναζητηθούν οι ευθύνες
του τέως αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στην
υπόθεση της Novartis.
«Η στάση μας στο θέμα είναι θεσμική,
δημοκρατική και υπεύθυνη», σχολίαζαν
κύκλοι της Ν.Δ., προαναγγέλλοντας τη
στάση του κυβερνώντος κόμματος, καθώς
σήμερα θα αποσφραγιστεί ο φάκελος της
δικογραφίας για εμπλεκομένους και εκπροσώπους των κομμάτων. Ο κύβος ερρίφθη για τον κ. Παπαγγελόπουλο, για
να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εμπλοκής
του στην υπόθεση για τη «σκευωρία Ρασπούτιν» της Novartis που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ενώ πηγές της Ν.Δ.
σχολίαζαν ότι ο κ. Τσίπρας «έχει αναμφισβήτητα πολιτικές ευθύνες, αλλά αυτές
κρίνονται στις εκλογές». «Οι πρωθυπουργοί κρίνονται στις κάλπες, στις συνειδήσεις
των πολιτών και στις σελίδες της Ιστορίας», φέρεται να διαμήνυσε ο κ. Μητσοτάκης στους συνεργάτες του για την υπόθεση Novartis, προαναγγέλλοντας ότι
δεν προτίθεται να κάνει ό,τι έκαναν οι
πολιτικοί του αντίπαλοι, πολλώ δε μάλλον
αφού μια στοχοποίηση του κ. Τσίπρα θα
μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ συσπειρώνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ και ηρωοποιώντας τον ίδιο και μάλιστα σε μια περίοδο
που ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι η χώρα
χρειάζεται πολιτική νηνεμία και σταθερότητα, καθώς και συναινέσεις ενόψει
της συνταγματικής αναθεώρησης, της
ρύθμισης για την ψήφο των αποδήμων
και τον νέο εκλογικό νόμο. Τη στάση του
αυτή είχε, εξάλλου, περιγράψει ανάμεσα
στις γραμμές από τη ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι δεν προτίθεται να μετατρέψει
τη Βουλή σε «βιομηχανία Εξεταστικών»
και σημειώνοντας –αναφερόμενος στα
γεγονότα του 2015– ότι οι ευθύνες αποδόθηκαν στις εκλογές («δεν ξεχνάμε,
αλλά προχωράμε», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή). Εξάλλου, όπως σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος
Γεραπετρίτης το βράδυ της Δευτέρας
(στο Action 24), πρέπει να υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για να παραπεμφθεί
ένας τέως πρωθυπουργός σε Προανακριτική και αυτές, όπως είπε, δεν προκύπτουν μέχρι τώρα.

Σήμερα θα αποσφραγιστεί ο φάκελος της δικογραφίας για εμπλεκομένους και εκπροσώπους των κομμάτων.
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«Τους πολιτικούς μου αντιπάλους δεν τους στέλνω
στα δικαστήρια», είπε, αναφερόμενος στον κ. Τσίπρα,
ο πρωθυπουργός.
Η κυβέρνηση δεν βιάζεται από τη μια
–εξάλλου μεσολαβεί το ταξίδι του Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, όπου θα βρίσκεται ολόκληρη την ερχόμενη εβδομάδα–, ωστόσο η στόχευση είναι να μη χρονίσει το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό
που προέχει είναι η αποσφράγιση του φακέλου, αντίγραφα του οποίου θα δοθούν
σήμερα στους εμπλεκομένους, ενώ οι εκπρόσωποι των κομμάτων θα έχουν πρόσβαση για ανάγνωση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Αυτό, προκειμένου να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για το περιεχόμενο και κυρίως για τα φερόμενα αδικήματα
και κατά πόσον συνδέονται με την υπουργική ιδιότητα του κ. Παπαγγελόπουλου.
Το δεύτερο, εξάλλου, κρίνει αν αφορούν
τη Βουλή ή τη Δικαιοσύνη. Οι ενδείξεις
παραπέμπουν στο τελευταίο, ωστόσο οι
τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την

αξιολόγηση της δικογραφίας, από την
οποία θα προκύψει ποια αδικήματα περιγράφονται, καθώς και το κείμενο με το οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία θα εισηγηθεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Προς τούτο δεν είναι τυχαίο ότι,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», επικρατέστεροι εκπρόσωποι της Ν.Δ. που θα
αναλάβουν το βάρος ανάγνωσης και πρώτης αξιολόγησης της δικογραφίας είναι
βουλευτές που έχουν και την ιδιότητα του
νομικού και φαίνεται ότι αυτοί θα είναι ο
Γιάννης Μπούγας, βουλευτής Φωκίδας
και αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ., και Σταύρος Κελέτσης,
βουλευτής Εβρου και αναπληρωτής γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Πάντως, την άποψη ότι η τακτική δικαιοσύνη είναι αρμόδια να ερευνήσει τον
ρόλο του κ. Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση Novartis εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, σημειώνοντας (ΣΚΑΪ) ότι «από
την ώρα που δεν έχει ασυλία, τον κ. Παπαγγελόπουλο πρέπει να τον κρίνει η τακτική δικαιοσύνη και να γίνει έρευνα σε
βάθος για τον ρόλο του σε αυτή την υπόθεση», εκφράζοντας την άποψη ότι στην
παρούσα φάση δεν θα πρέπει να συσταθεί
εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή
της Βουλής για τη Novartis.

Κατάθεση Τουλουπάκη

Εν τω μεταξύ, πολύωρη κατάθεση έδωσε
χθες η επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη για όσα η ίδια
καταλογίζει εις βάρος του αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου Ιωάννη Αγγελή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή
της στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπύρο
Παππά, η κ. Τουλουπάκη αναφέρθηκε λεπτομερώς στις καταγγελίες που είχε κάνει
και με την αναφορά της, ότι δηλαδή ο Ιωάννης Αγγελής, όταν ήταν επόπτης της,
μπήκε στο γραφείο της, όταν η ίδια δεν
ήταν εκεί, συνοδευόμενος από αστυνομικό,
και πήρε από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με στικάκι στοιχεία για την υπόθεση
της Novartis και άλλες υποθέσεις.
Επιπλέον ότι πήρε έγγραφα σχετιζόμενα
με τη Novartis τα οποία επέστρεψε, αλλά
η ίδια όπως είπε δεν ξέρει αν κράτησε αντίγραφα. Επίσης αναφέρθηκε στη συνάντηση εισαγγελέων Διαφθοράς με ομολόγους τους των ΗΠΑ στη Βιέννη, επαναλαμβάνοντας ότι οι Αμερικανοί προσπάθησαν να δώσουν προφορικά στοιχεία για
πολιτικό πρόσωπο αλλά ο κ. Αγγελής ζήτησε να παραληφθούν μόνον μέσω της
Eurojust. Τέλος, φέρεται να μίλησε για
παρεμβάσεις του κ. Αγγελή στο έργο της
στην υπόθεση της Novartis.

Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

Στην αντεπίθεση –με έμφαση στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας– επιχειρεί
να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των αποφάσεων της πλειοψηφίας για την υπόθεση
της Novartis. Χθες, στην αξιωματική αντιπολίτευση, αναμένοντας τις σημερινές
εισηγήσεις της κυβέρνησης, σήκωσαν
τους τόνους κάνοντας λόγο για ένα «δεύτερο» μετά το αρχικό «σκάνδαλο», εννοώντας «μια προσπάθεια συγκάλυψης»
<
<
<
<
<
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«Θα ήμουν αφελής ή ανιστόρητος αν δεν ανησυχούσα»
για «πασοκοποίηση»
του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε
ο κ. Τσακαλώτος.
από την κυβέρνηση μέσω της προσφυγής
σε προανακριτική ή εξεταστική επιτροπή.
Ενδεικτικό των τόνων που επιλέγει η αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ότι,
μετά τις πληροφορίες πως η κυβέρνηση
προσανατολίζεται στη σύσταση προανακριτικής μόνο για τον κ. Παπαγγελόπουλο, εξέδωσε άτυπη ανακοίνωση κάνοντας προσωπική επίθεση στον Κυριάκο
Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας «φαρσοκωμωδία» τις τρέχουσες εξελίξεις και σημειώνοντας πως η κυβέρνηση επιχειρεί
«να διωχθούν όσοι ανέδειξαν το σκάν-

ΑΠΕ

Καλεί τον Μητσοτάκη να παραπέμψει
σε εξεταστική ή προανακριτική τον Τσίπρα
δαλο Novartis» και «όχι όσοι το διέπραξαν».
O τέως υπουργός Δικαιοσύνης, πάντως,
αντέδρασε σε όσα φημολογούνται και
σχολίασε (CNN Greece) ότι τα όσα λέγονται
είναι «αθλιότητες που χαρακτηρίζουν
τους εμπνευστές και τους εκτελεστές
της», προαναγγέλλοντας τον τρόπο που
θα κινηθεί από σήμερα. Παράλληλα, όπως
προειπώθηκε, στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει έντονη αναφορά στα εσωκομματικά της Ν.Δ. Συγκεκριμένα, η αξ.
αντιπολίτευση κατηγορεί τον νυν πρωθυπουργό πως προχωρεί σε έναν «φθηνό
τακτικισμό», ώστε να «μην αντιμετωπιστεί
ενιαία η υπόθεση των μηνύσεων Σαμαρά
- Βενιζέλου».
Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει δειλό τον
κ. Μητσοτάκη τόσο «απέναντι στον πολιτικό του αντίπαλο» (σ.σ.: Αλέξη Τσίπρα)
όσο «και απέναντι στον εσωκομματικό
του εφιάλτη» (σ.σ.: Αντώνη Σαμαρά), καλώντας εντέλει τον πρωθυπουργό «να
προχωρήσει είτε σε εξεταστική είτε σε
προανακριτική για όλους όσους κατονομάζει ο κ. Σαμαράς».
Η παραπάνω «πρόσκληση» του ΣΥΡΙΖΑ
στον κ. Μητσοτάκη δεν γίνεται πρώτη
φορά. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας από το
βήμα της ΔΕΘ είχε καλέσει τον πρωθυπουργό «να κάνει εξεταστική επιτροπή,
προανακριτική επιτροπή, ειδικά δικαστήρια» και «ό,τι άλλο νομίζει». Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσαν πως μια τέτοια εξέλιξη
θα «απογείωνε τη δημοτικότητα» του
τέως πρωθυπουργού και θα τον εγκαθί-

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η κυβέρνηση επιχειρεί «να διωχθούν όσοι ανέδειξαν το σκάνδαλο Novartis, όχι όσοι το διέπραξαν».
δρυε οριστικά στη συνείδηση του «αντιδεξιού κοινού». Στην Κουμουνδούρου,
πάντως, σε κάθε περίπτωση θεωρούν
πως η πρωτοβουλία του κ. Σαμαρά για
μηνύσεις λειτουργεί υπέρ τους, καθώς
«εγκλωβίζει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
«Αν η απόφαση της πλειοψηφίας εμπλέξει
τον Αλέξη Τσίπρα, θα τον ηρωοποιήσει.
Αν δεν το κάνει, θα δημιουργήσει εσωτερικές ρωγμές στη Ν.Δ. από την ακραία
πτέρυγα», λέει στην «Κ» βουλευτής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Την ίδια ώρα, πάντως, που η Κουμουνδούρου επιχειρεί να αναδείξει –υπαρκτά
ή όχι– εσωτερικά μέτωπα στη Ν.Δ., έχει
να αντιμετωπίσει και τα δικά της. Η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης πέρασε και

μαζί η «ανακωχή» στα εσωκομματικά.
Χθες ο κ. Τσακαλώτος με μια παρέμβασή
του (tvxs) έδωσε για πρώτη φορά ένα
καθαρό «αριστερό» στίγμα, συντασσόμενος με όσα έχει πει κατά καιρούς ο
γραμματέας του κόμματος Π. Σκουρλέτης.
Ερωτηθείς αν φοβάται «πασοκοποίηση»
του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ευθύς: «Θα ήμουν αφελής ή ανιστόρητος αν δεν ανησυχούσα,
πόσο μάλλον όταν στις μέρες μας την
έχουν πέσει μονοί-διπλοί στον ΣΥΡΙΖΑ
για να γίνει μέρος της “κανονικότητας”
ενός συναινετικού δικομματισμού». Πρόσθεσε, βέβαια, πως τους φόβους του
«τους διασκεδάζουν η πολιτική βούληση
τόσο της ηγεσίας όσο και της βάσης του
ΣΥΡΙΖΑ».
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Εξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
ενώ η δίκη ξεκίνησε
στις 20 Απριλίου 2015.
τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Γιάννη Λαγό
και Χρήστο Παππά τον Ιούνιο του
2014.
Η δίκη ξεκίνησε στις 20 Απριλίου
2015, ενώ εκκρεμούσαν σημαντικά
χωροταξικά προβλήματα και οι δικαστές δεν ήταν αποκλειστικής απασχόλησης (έπρεπε να εκδικάζουν και
άλλες υποθέσεις). Η μακρά αποχή
των δικηγόρων το 2016 (αν και οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής είχαν
ζητήσει από τον σύλλογό τους να εξαιρεθούν) είχε «παγώσει» τη διαδικασία.
Στη συνέχεια οι ρυθμοί έγιναν πιο
εντατικοί. Κατέθεσαν περισσότεροι
από 100 μάρτυρες κατηγορίας, ενώ
από την πλευρά της υπεράσπισης
προσήλθαν λιγότεροι από τους μισούς
μάρτυρες που είχαν αρχικά δηλωθεί.
Σταθερά παρούσα στην αίθουσα
η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα.
«Το χρωστάω στον Παύλο. Νιώθω
ότι είναι και εκείνος εκεί και τους
αντιμετωπίζει», είχε δηλώσει στην
«Κ». «Αυτή η δίκη όμως δεν αφορά
μόνο εμένα, μας αφορά όλους».

Εν αναμονή
της δικογραφίας
η Χαρ. Τρικούπη

Προσπάθεια
αντεπίθεσης
από τον ΣΥΡΙΖΑ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Εξι χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τέσσερα χρόνια μετά
την έναρξη της δίκης για την υπόθεση
της Χρυσής Αυγής, πλησιάζει πλέον
η ώρα που 18 πρώην βουλευτές της
θα κληθούν να απολογηθούν. Επειτα
από 380 δικασίμους τα σημάδια φθοράς της νεοναζιστικής οργάνωσης
δεν περιορίζονται μόνο στην αποτυχία
της να εκλέξει αντιπροσώπους στις
τελευταίες εθνικές εκλογές. Οι διαδοχικές αποχωρήσεις βασικών στελεχών της, οι έριδες και η αμφισβήτηση της ηγεσίας, η δημιουργία νέων
ακροδεξιών ομάδων, καθώς και η πρόσφατη μετακόμιση από τα κεντρικά
γραφεία της λεωφόρου Μεσογείων,
συνθέτουν μια εικόνα βαθιάς κρίσης.
Δικηγόροι της πολιτικής αγωγής
στη δίκη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμούν ότι πιθανότατα μέσα στον Οκτώβριο θα
ξεκινήσουν οι απολογίες των πρώην
βουλευτών. Εφόσον συνεχιστούν οι
συνεδριάσεις με τον ρυθμό των τελευταίων μηνών, δεν αποκλείεται,
σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η
αποδεικτική διαδικασία να τελειώσει
τον Νοέμβριο, οι αγορεύσεις των δύο
πλευρών να ολοκληρωθούν μέσα στον
χειμώνα και στους πρώτους μήνες
του 2020 να βγει η ετυμηγορία.
Σήμερα συμπληρώνονται έξι χρόνια
από τη βραδιά της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι. Από
τις 18 Μαρτίου 2016 μέχρι και σήμερα
ο καθ’ ομολογίαν δράστης της ανθρωποκτονίας, Γιώργος Ρουπακιάς,
παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό
υπό 24ωρη φύλαξη, με μόνη δυνατότητα μετάβασης στο Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων για τη δίκη. Χρειάστηκε να περάσουν 368 δικάσιμοι σε
αυτή τη μακρά διαδικασία για να
θέσει η έδρα τις ερωτήσεις της στον
Ρουπακιά τον περασμένο Ιούλιο.
Πέρα από την κρισιμότητα της υπόθεσης, το πλήθος των μαρτύρων
και του εξεταζόμενου υλικού, καθώς
και μια σειρά από άλλα διαδικαστικά
ζητήματα, είχε οδηγήσει σε σημα-

ντικές καθυστερήσεις στα πρώτα
χρόνια της δίκης. Ενα από τα πρώτα
ζητήματα που έπρεπε να διευθετηθεί,
προτού καν φτάσει η υπόθεση στις
δικαστικές αίθουσες, ήταν η άρση
ασυλίας κατηγορούμενων βουλευτών.
Τον Απρίλιο του 2014 οι ανακρίτριες
Ιωάννα Κλάπα και Μαρία Δημητροπούλου ζητούσαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής Βαγγέλη Μεϊμαράκη
να μην υπάρξει χρονοτριβή. Μεσολαβούσαν, όμως, οι γιορτές του Πάσχα, οι ευρωεκλογές και οι εκλογές
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα να αρθεί η ασυλία για

Σε ρυθμούς Novartis, όπως άλλωστε
και το πολιτικό σκηνικό στο σύνολό
του, κινείται το ΚΙΝΑΛ ενόψει της σημερινής κρίσιμης κοινοβουλευτικής
διαδικασίας που αφορά τη δικογραφία
για τις καταγγελίες περί μεθοδεύσεων
στον χειρισμό της υπόθεσης. Το ζήτημα
βρέθηκε στο επίκεντρο τόσο της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που πραγματοποιήθηκε χθες
εν απουσία της κ. Γεννηματά, όσο και
των επαφών που είχε η πρόεδρος του
κινήματος με στενούς συνεργάτες της
και στελέχη. Τα χθεσινά μηνύματα
της Χαρ. Τρικούπη για το θέμα κινήθηκαν σε χαμηλότερους των συνηθισμένων τόνους, μιας και βασικός άξονας
των τοποθετήσεων ήταν ότι θα πρέπει
πρώτα να γνωστοποιηθούν όλα τα δεδομένα του φακέλου της υπόθεσης,
που θα ανοίξει σήμερα. «Είναι προφανές
πως στην υπόθεση Novartis χρειάζεται
έρευνα σε βάθος. Περιμένουμε, λοιπόν,
τον φάκελο στη Βουλή», ήταν η λιτή
δήλωση του εκπροσώπου του ΚΙΝΑΛ
Παύλου Χρηστίδη, ο οποίος τόνισε παράλληλα πως «η διαφάνεια και η δικαιοσύνη πρέπει να ισχύουν για τους
πάντες, πάντα και παντού».
Ωστόσο, στίγμα των προθέσεων της
παράταξης θα μπορούσε να θεωρηθεί
η τοποθέτηση του Ανδρέα Λοβέρδου,
ο οποίος σε τηλεοπτική συνέντευξή
του (ANT1) τόνισε ότι θα εισηγείτο τη
σύσταση προανακριτικής επιτροπής
για τον τέως αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο,
ενώ τάχθηκε κατά της εμπλοκής του
Αλέξη Τσίπρα στην υπόθεση. Στο «μι-

κροσκόπιο» της Κ.Ο. τέθηκε και το ζήτημα του αναπτυξιακού νόμου και ιδιαίτερα των ρυθμίσεων για τα εργασιακά, που πυροδότησαν την περασμένη εβδομάδα τη σφοδρή επίθεση
της Χαρ. Τρικούπη προς την κυβέρνηση, αλλά και την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Οπως αποφασίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες,
το ΚΙΝΑΛ θα εμμείνει στη σκληρή στάση του απέναντι στις προωθούμενες
διατάξεις. Τέλος, η πρόσφατη τοπο<
<
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Ο κ. Λοβέρδος εισηγήθηκε προανακριτική για
Παπαγγελόπουλο, ενώ
τάχθηκε κατά της εμπλοκής του Αλέξη Τσίπρα
στην υπόθεση.
θέτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου
περί «μόλυνσης του ΣΥΡΙΖΑ από ενδεχόμενη “πασοκοποίηση”» φαίνεται
πως «αφύπνισε» και την αντιπαράθεση
μεταξύ του ΚΙΝΑΛ και του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που
τον τελευταίο καιρό είχε… ατονήσει.
«Ο κ. Τσακαλώτος δεν φαίνεται να ανησυχεί για τους ακροδεξιούς συνεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ, με τους οποίους έχουν γίνει πλέον ένα, αλλά για τους
γυρολόγους θεσιθήρες, οι οποίοι επιδιώκουν να τον υποκαταστήσουν», ήταν το σχόλιο-απάντηση του γραμματέα
της Κ.Ο. της παράταξης Β. Κεγκέρογλου
στο περιστύλιο της Βουλής.

ΕΛΛΑΔΑ
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16,2 δισ. ευρώ
πόνταραν πέρυσι
οι Ελληνες
στη θεά τύχη

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Πάνω από 16 δισ. ευρώ πόνταραν οι Ελληνες στα τυχερά παίγνια το 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ),
οι Ελληνες πόνταραν πέρυσι 13,2 δισ.
ευρώ σε όλα τα νόμιμα παίγνια, αφήνοντας
στους παρόχους ακαθάριστα έσοδα ύψους
2,1 δισ. ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα (gross
gaming revenues, GGR) προκύπτουν από
τα πονταρίσματα αν αφαιρεθούν οι επιστροφές (κέρδη) στους παίκτες. Ο τζίρος
ωστόσο στα τυχερά παίγνια είναι ακόμη
μεγαλύτερος από τα στοιχεία που παρέχει
η ΕΕΕΠ, καθώς σε αυτόν δεν περιλαμβάνεται ο αντίστοιχος του ΟΠΑΠ στα
VLTs. Η υψηλή ανακύκλωση κερδών που
ξεπερνάει το 90% στη συγκεκριμένη κατηγορία τυχερών παιγνίων, δημιουργεί
τεράστιo τζίρο που για το 2018 εκτιμάται
ότι ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ. Αρα, συνολικά
το ποντάρισμα ανέρχεται στα 16,2 δισ.
Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε για τη χρονιά ακαθάριστα έσοδα ύψους 208 εκατ. ευρώ
από τα VLTs, τα οποία εκτιμάται ότι
προήλθαν από πονταρίσματα ύψους τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ. Συνεπώς, ο τζίρος
του ΟΠΑΠ για το 2018 δεν ήταν 4,7 δισ.
ευρώ, αλλά πάνω από 7,7 δισ. ευρώ.
Η ίδια ανακυκλωσιμότητα κέρδους
εμφανίζεται και στα τυχερά παίγνια μέσω
Διαδικτύου. Η αγορά αυτή έλαβε τη μερίδα
του λέοντος στα πονταρίσματα, αλλά τα
ακαθάριστα έσοδα που έμειναν στους
παρόχους ήταν πολύ χαμηλότερα. Ανήλθαν σε 391 εκατ. ευρώ, υστερώντας σημαντικά από τα ακαθάριστα έσοδα του
ΟΠΑΠ που ξεπέρασαν το 1,2 δισ. ευρώ.

Δεν τίθεται καμία αμφιβολία ότι τα τυχερά παίγνια μέσω Διαδικτύου είναι εκείνα που κερ-

δίζουν έδαφος στην αγορά.
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Ο τζίρος του ΟΠΑΠ για
το 2018, συμπεριλαμβανομένων των VLTs,
έφθασε τα 7,7 δισ. ευρώ.
Ωστόσο δεν τίθεται καμία αμφιβολία
ότι τα τυχερά παίγνια μέσω Διαδικτύου
είναι εκείνα που κερδίζουν έδαφος στην
αγορά. Τα ακαθάριστα έσοδα (GGR) στη
συγκεκριμένη αγορά, από 123 εκατ. ευρώ
το 2015, έφτασαν το 2017 στα 280 εκατ.
ευρώ, ενώ πέρυσι διευρύνθηκαν περαιτέρω, φτάνοντας τα 391 εκατ. ευρώ το
2018. Μόνον πέρυσι η μεταβολή ξεπέρασε
το 40%.
Η σημαντική αυτή αύξηση αποδίδεται
αφενός στη μεταστροφή του κοινού στα
διαδικτυακά παίγνια –είναι ευκολότερο
να παίζει κάποιος από το κινητό τηλέφωνο
αντί να μεταβαίνει σε ένα πρακτορείο
του ΟΠΑΠ ή σε ένα καζίνο– αφετέρου
στη συμμόρφωση των παρόχων των τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου προς
τις απαιτήσεις της πολιτείας. Σημειώνεται
ότι αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα
είναι κατά δήλωση των επιχειρήσεων,
αφού το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να
τα ελέγξει.
Ωστόσο, καθώς το ελληνικό κράτος
προχωράει το άνοιγμα της αγοράς με τη
χορήγηση νόμιμων αδειών, οι επιχειρήσεις
που μέχρι πρόσφατα είχαν λόγους να
κρύβουν έσοδα και κέρδη, τώρα θέλουν
να καταστούν σύννομες, διεκδικώντας
μία θέση στη νόμιμη και απελευθερωμένη
αγορά. Σημειώνεται ότι οι πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου σήμερα
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Η Ελλάδα μπορεί πλέον
να κάνει ό,τι η Ιρλανδία
και η Πορτογαλία

Τα έσοδα στην αγορά παιγνίων
του Διαδικτύου αυξήθηκαν κατά 40%
Tων ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ
και ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

l

λειτουργούν με προσωρινές άδειες που
δόθηκαν στο τέλος του 2011, και οι οποίες
δεν τους υποχρεώνουν να διατηρούν τα
αρχεία τους και την πληροφοριακή υποδομή στη χώρα μας.
Σε αντίθεση όμως με την αγορά τυχερών παιγνίων Διαδικτύου, η επίγεια
αγορά (ΟΠΑΠ, καζίνο κ.λπ.) δεν αναπτύσ-

σεται με τους ίδιους ρυθμούς. Η αγορά
των καζίνο, για παράδειγμα, παρουσίασε
υποχώρηση μέσα στο 2018.
Ο τζίρος αυξήθηκε οριακά φτάνοντας
σε 1,59 δισ. ευρώ, αλλά τα ακαθάριστα
έσοδα των επιχειρήσεων υποχώρησαν
στα 247 εκατ. ευρώ, από 253 εκατ. ευρώ
το 2017.

Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις
για να αποτελέσει το επόμενο παγκόσμιο turnaround story, επισημαίνει
σε ανάλυσή του προς τους πελάτες
του το ελβετικό fund Reyl Group. Υστερα από μια παρατεταμένη και οδυνηρή εποχή λιτότητας, η Ελλάδα
έχει αρχίσει να γράφει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μετά τις κάλπες
της 7ης Ιουλίου και την εκλογή του
Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνει. Οι
μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις είναι
τα κυριότερα θέματα στην ατζέντα
του κυβερνώντος κόμματος, με τις μεταρρυθμίσεις να έρχονται πρώτες, καθώς αναμένεται σειρά αλλαγών κυρίως
στον φορολογικό τομέα, κάνοντας
έτσι την Ελλάδα να αποτελέσει ελκυστική επενδυτική ευκαιρία.
Η Reyl Group είναι εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων με βάση τη Γενεύη
και με διεθνή παρουσία, παρέχοντας
συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδυτικής στρατηγικής σε ιδιώτες και θεσμικούς, ενώ το ενεργητικό της διαμορφώνεται στα 15 δισ. ελβετικά φράγκα.
Οπως επισημαίνει στο ειδικό της
report για την Ελλάδα, μεταξύ των πέντε χωρών των PIIGS, η Ελλάδα είναι
η τελευταία που βγήκε από τα μνημόνια. Η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η
Ισπανία μπόρεσαν να προχωρήσουν
επειδή κυβερνήσεις τους ήταν αποφασισμένες και είχαν τα απαραίτητα
εργαλεία για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και επενδυτών.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα
Δημοκρατία, όπως τονίζει η Reyl, δεν
έχασαν χρόνο στον μεταρρυθμιστικό
τομέα. Η πρώτη τους κίνηση είναι να
μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής
για τις επιχειρήσεις από το 28% στο
20% σε διάστημα δύο ετών, καθώς και
η μείωση του ΕΝΦΙΑ.
Ο πρωθυπουργός υιοθετεί επίσης
διάφορα μέτρα για την απλούστευση
των σημερινών διαδικασιών γραφειοκρατίας. Οι ελληνικές αρχές εργάζονται και για την αντιμετώπιση των 80
δισ. ευρώ των κόκκινων δανείων, που
απειλούν τους ισολογισμούς των τρα-
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Υστερα από παρατεταμένη
εποχή λιτότητας, η χώρα
έχει αρχίσει να γράφει
ένα νέο κεφάλαιο, λέει
το ελβετικό Reyl Group.
πεζών. Προκειμένου να επιτύχουν
τους φιλόδοξους στόχους για τα NPEs,
οι Αρχές διερευνούν ένα ιταλικό μοντέλο, ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική αυτή η λύση, χρειάζονται
δευτερογενής αγορά και θεσμικοί επενδυτές που έχουν κίνητρο να πραγματοποιήσουν συναλλαγές μέσω ενός
πιο απλουστευμένου νομικού και διοικητικού πλαισίου.
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, η Νέα
Δημοκρατία επιταχύνει δύο μεγάλα
έργα στη χώρα, και πιο συγκεκριμένα
στην Αθήνα: την αποκατάσταση του
Ελληνικού και την ανάπτυξη του κύριου λιμανιού του Πειραιά. Και τα δύο
έργα έχουν διαφημιστεί ευρέως, αλλά
έχουν επίσης αντιμετωπίσει καθυστερήσεις και κάποιες επιπλοκές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να
προχωρήσει στην άμεση έναρξη του
έργου του Ελληνικού, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερους
ξένους επενδυτές που κυνηγούν μικρότερες συναλλαγές. Ορισμένες μικρότερες επενδύσεις έχουν προχωρήσει επίσης πρόσφατα, γεγονός που
απεικονίζει τη νέα δυναμική στην οποία φαίνεται να λειτουργεί η χώρα.
Νωρίτερα τον Αύγουστο, αξιωματούχοι
από το Κουβέιτ συζήτησαν για στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο
χωρών με επίκεντρο τον τουρισμό και
τις επενδύσεις.
Η Ελλάδα δεν έχει ξεφύγει ακόμα
πλήρως από τον κίνδυνο, καταλήγει
η Reyl. Ωστόσο, εάν η ιστορία είναι
ένας οδηγός για την πρόβλεψη του
μέλλοντος, οι ισχυρές οικονομικές
συνθήκες που επικρατούν στις άλλες
χώρες των PIIGS σίγουρα αφήνουν
ένα πολύ αισιόδοξο μέλλον για επενδύσεις στην Ελλάδα.
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Οινοποιείο Οίνου Γη – Κτήμα Βασιλειάδη
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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. ΤόποςΆνθρωποι-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
Τηλ.:+357-22556677, 08:00-13:00 και 15:00-18:00

12:30–12:45

Ανδρέας Χριστοφόρου: «Η
ίδρυση και λειτουργία του
Αναγνωστηρίου “Ομόνοια”
στο Όμοδος»

12:45–13:00

Μιχάλης Στυλιανού: «Το
πανηγύρι του Ομόδους κατά
την περίοδο της Αγγλοκρατίας»

13:00–13:15

Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους:
«Προσπάθειες συνεργατικής
ανάπτυξης στο Όμοδος»

13:15–13:30

Συζήτηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019
09:30–10:00
10:00–10:15

Εγγραφή Συνέδρων
Χαιρετισμοί
Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης,
Δικηγόρος & Οινοποιός
Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος
Εκπρόσωπος Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού

10:15–11:00

13:30–15:00

Παρουσίαση Βιβλίου
« Όμοδος. Τόπος – Άνθρωποι
– Ιστορία»
Βάσος Καραγιώργης
Παύλος Ιωαννίδης
Πέτρος Παπαπολυβίου

15:00–15:15

Ανδρέας Κάρυος: «Το
Κρησφύγετο της ΕΟΚΑ στο
Όμοδος: προτάσεις για την
αξιοποίησή του στην
Εκπαίδευση»

15:15–15:30

Ιλιάνα Κουλαφέτη: «Γυναίκες
στον Αγώνα ‘55 – ’59 – Οι
πολιτικές κρατούμενες
Ομόδους»

15:30–15:45

Άγγελος Χρυσοστόμου:
«Ομοδίτες μέλη του Κυπριακού
Στρατού»

15:45–16:00

Συζήτηση

16:00–18:00

Ξενάγηση στο Όμοδος (Ιερά
Μονή Τιμίου Σταυρού, Μουσεία
Ομόδους, Μεσαιωνικός Ληνός,
Κρησφύγετο της ΕΟΚΑ)

Διάλειμμα για καφέ
11:00–11:15

Α΄ Συνεδρία: «Το Όμοδος,
Ιστορία και Δημογραφία»
Πρόεδρος: Άγγελος Χρυσοστόμου

11:15–11:30

Γιώργος Γεωργής: «Το Όμοδος στα
πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας»

11:30–11:45

Χρίστος Κ. Κυριακίδης:
«Δημογραφικά δεδομένα Ομόδους
κατά την Αγγλοκρατία»

11:45–12:00

Αναστασία Χάματσου: «Πηγές της
ιστορίας του Ομόδους»

12:00–12:15

Συζήτηση
Β΄ Συνεδρία: «Εκπαίδευση –
Λαογραφία – Συνεργατισμός»
Πρόεδρος: Γιώργος Γεωργής

12:15–12:30

Τζούλια Αστραίου – Χριστοφόρου:
«Η Πιπίλα του Ομόδους»

Ανδρέας Χριστοδούλου:
«Γεωργικές εκθέσεις για το
Όμοδος κατά την πρώτη
περίοδο της βρετανικής
διοίκησης, 1878–1914»

10:15–10:30

Κωστής Κοκκινόφτας:
«Δημογραφικά, οικονομικά και
ονοματολογικά δεδομένα για το
Όμοδος με βάση το Κατάστιχο VI
(1825)»

10:30–10:45

Κυριάκος Ιακωβίδης: «Το
συλλαλητήριο του 1929 στο
Όμοδος: αφετηρία αντίδρασης
απέναντι στην πολιτική
εξαγωγής κρασιών της
βρετανικής διοίκησης (Νόμος 25
του 1928)»

10:45–11:00

Συζήτηση

Διάλειμμα για φαγητό (Finger
food στον χώρο του
οινοποιείου)
Γ΄ Συνεδρία: «Η προσφορά του
Ομόδους στους εθνικούς
αγώνες»
Πρόεδρος: Κυριάκος Ιακωβίδης

Ομιλίες:

10:00–10:15

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Δ΄ Συνεδρία: «Οικονομία»
Πρόεδρος: Κατερίνα
Παπαζαχαρία

11:00–11:15

Διάλειμμα για καφέ
Ε΄ Συνεδρία: «Εκκλησιαστικά
μνημεία του Ομόδους»
Πρόεδρος: Κωστής
Κοκκινόφτας

11:15–11:30

Γιώργος Φιλοθέου: «Το
οικοδομικό χρονικό της Ιεράς
Μονής Τιμίου Σταυρού στο
Όμοδος μέσα από τις νεώτερες
έρευνες»

11:30–11:45

Στέλλα Σοφοκλέους:
«Εικονογραφίες του Όθωνος
Γιαβόπουλου στην Ιερά Μονή
Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος»

11:45–12:00

Χριστόδουλος Α.
Χατζηχριστοδούλου: «Ο
αργυρός προσκυνηματικός
Σταυρός με τον Τίμιο Κάνναβο
στο Όμοδος»

12:00–12:30

Συζήτηση – Συμπεράσματα
Ξενάγηση και δεξίωση στο
Οινοποιείο «Οίνου Γη – Κτήμα
Βασιλειάδη»
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Εξαίρεση εταιρειών από κλαδικές συμβάσεις
Tο σχέδιο νόμου αφορά επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αλλά και μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Πολλαπλές δυνατότητες εξαίρεσης επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά
οικονομικά προβλήματα, από την εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθώς και την υπό προϋποθέσεις δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, περιλαμβάνει το
σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης,
που δόθηκε για διαβούλευση έως και
την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου. Με το υπουργείο Εργασίας να επιδιώκει την επαναρύθμιση βασικών διατάξεων που ορίζουν
τις διαδικασίες συλλογικών αλλά και ατομικών εργασιακών σχέσεων, στο σχέδιο νόμου έχει συμπεριληφθεί σειρά άρθρων μέσω των οποίων επιχειρήσεις
που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά
προβλήματα μπορούν να εξαιρεθούν
από την ισχύ μιας κλαδικής σύμβασης.
Παράλληλα, τίθενται και συγκεκριμένες
προϋποθέσεις –που χαρακτηρίζονται
από ειδικούς γενικές με μεγάλη ευρύτητα– βάσει των οποίων η προσφυγή
στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) μπορεί να γίνεται μονομερώς. Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνεται νέο, πιο ευέλικτο τοπίο στην
υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατά κύριο λόγο σε
περιπτώσεις εκτάκτων οικονομικών καταστάσεων, σε μικρές επιχειρήσεις αλλά
και κλάδους με σημαντικά δομικά προβλήματα και στόχο να διευκολυνθούν
για να ορθοποδήσουν.
Αναλυτικά, το σχέδιο νόμου ορίζει
τις εξής περιπτώσεις που μπορεί μια επιχείρηση να εξαιρεθεί από την υπερίσχυση της κλαδικής σύμβασης:
1) Αν αυτό προβλέπεται ως ειδικός όρος σε εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Οι ειδικοί αυτοί όροι ή εξαιρέσεις

θα αφορούν εργαζομένους που απασχολούνται σε ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις, όπως επιχειρήσεις κοινωνικής
οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις που
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως κατ’ εξοχήν επιχειρήσεις
σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας,
ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης.
2) Αν η επιχείρηση αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκεται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή
παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας, ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει της κλαδικής, ακόμη
και αν στην κλαδική δεν προβλέπονται
εξαιρέσεις.
3) Υπάρχει τοπική κλαδική σύμβαση,
η οποία υπερισχύει της εθνικής κλαδικής
ή της ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής
σύμβασης.
4) Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και έπειτα από αιτιολογημένη γνώμη
του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας,
μπορεί να προβλεφθεί εξαίρεση μιας επιχείρησης που βρίσκεται σε καθεστώς
προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή
πτωχευτικής διαδικασίας, ή συνδιαλλαγής
ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης, ανεξαρτήτως εάν
στην επεκτεινόμενη συλλογική ρύθμιση
προβλέπονται εξαιρέσεις.
Στο θέμα της διαιτησίας, που ενδέχεται να προκαλέσει επίσης έντονες αντιδράσεις από τα συνδικάτα, τίθενται
συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί η προσφυγή στη διαιτησία
και κατά συνέπεια η έκδοση διαιτητικής
απόφασης να γίνει μετά αίτημα ενός

από τα δύο μέρη. Συγκεκριμένα, στο
σχέδιο νόμου ορίζεται ότι η προσφυγή
στη διαιτησία μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων
με συμφωνία και των δύο μερών. Αντίθετα, η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία επιτρέπεται, ως έσχατο και επικουρικό μέσο επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας, μόνον στις εξής περιπτώσεις:
α) Εάν η συλλογική διαφορά αφορά
επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή
κοινής ωφελείας, η λειτουργία των οποίων
έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση
βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, β) εάν η συλλογική διαφορά αφορά
τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας, αποτύχουν οριστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και η επίλυσή της επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο
γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου
συμφέροντος συνδεόμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας.
Μάλιστα, ξεκαθαρίζεται ότι οριστική
αποτυχία των διαπραγματεύσεων θεωρείται ότι υπάρχει, εφόσον σωρευτικώς
ισχύουν οι εξής περιπτώσεις (α) έληξε
η κανονιστική ισχύς τυχόν υπάρχουσας
συλλογικής σύμβασης εργασίας και (β)
έχει εξαντληθεί κάθε άλλο μέσο συνεννόησης και συνδικαλιστικής δράσης. Επιπλέον, το μέρος που προσφεύγει μονομερώς στη διαιτησία θα πρέπει να
συμμετείχε στη διαδικασία μεσολάβησης
και να αποδέχθηκε την πρόταση του
μεσολαβητή. Στο σχέδιο νόμου περιλήφθηκε τελικά και διάταξη για τη δημιουργία μητρώου για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων
και τις οργανώσεις των εργοδοτών που
θα τηρείται στο σύστημα «Εργάνη». Για
τις αποφάσεις όπως κήρυξη απεργίας,
η ψηφοφορία θα μπορεί να διεξάγεται
και με ηλεκτρονική ψήφο.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, η εξαίρεση από την κλαδική σύμβαση θα είναι δυνατή αν η επιχείρηση αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκεται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης.

Μέτρα για τους μερικώς απασχολουμένους
Σειρά προστατευτικών διατάξεων για τους
εργαζομένους, με στόχο την πάταξη της
ανασφάλιστης εργασίας και τον περιορισμό
του φαινομένου της υποδηλωμένης εργασίας, περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης. Ετσι, θα θεωρείται μονομερής
βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η
καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων
αποδοχών για διάστημα πέραν των 2 μηνών
από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας
της καθυστέρησης. Στην περίπτωση μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, αν
παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχη αμοιβή με προσαύξηση
12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για
κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει. Αλλαγές προωθούνται και όσον

αφορά τις κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία, έπειτα από έλεγχο του ΣΕΠΕ. Το
πρόστιμο παραμένει στις 10.500 ευρώ για
κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, αλλάζουν όμως
οι εκπτώσεις που προβλέπονταν στο παρελθόν, σε περίπτωση που ο εργοδότης
εντός 10 ημερών προσλάβει τον εργαζόμενο. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο περιορίζεται στις 2.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα προσλάβει τον
εργαζόμενο με πλήρη εργασία, για τουλάχιστον 12 μήνες. Σήμερα το πρόστιμο αυτό
είναι στις 3.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται
και μικρότερες μειώσεις, εφόσον η πρόσληψη είναι 3μηνη ή 6μηνη. Οι ενδιάμεσες
αυτές περιπτώσεις καταργούνται. Παράλληλα, δημιουργείται «μαύρη λίστα» στο
σύστημα «Εργάνη» με επιχειρήσεις και
εργοδότες που έχουν εντοπιστεί με αδή-

λωτους εργαζομένους. Θα αποκλείονται
από ευμενείς φορολογικές και ασφαλιστικές
ρυθμίσεις.
Επίσης, θα πρέπει να καταχωρίζονται
υποχρεωτικά, στο σύστημα «Εργάνη»,
συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών που
αφορούν απασχολουμένους με αυτήν τη
μορφή απασχόλησης σε έως δύο εργοδότες,
καθώς και οι απασχολούμενοι με εργόσημο.
Στις ασφαλιστικές διατάξεις του σχεδίου
νόμου περιλαμβάνονται αλλαγές όπως η
αναστολή χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, σε
εργοδότες που δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα,
προβλέπεται ότι ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να καταρτίσει έως τις 30/6/2021 τους εκκρεμείς
ισολογισμούς των ετών 2017, 2018 και
2019.

Κυρώσεις σε δημοσίους υπαλλήλους
που καθυστερούν στρατηγικές επενδύσεις

Δημιουργεί παρατηρητήριο
γραφειοκρατίας το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο θα τιμωρείται με ελάχιστη ποινή την προσωρινή παύση από την εργασία για τρεις
μήνες, θα αποτελεί η μη αποστολή εντός
των προβλεπόμενων προθεσμιών από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου
και της αυτοδιοίκησης των απαιτούμενων
αδειών, εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων
που αφορούν την αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων. Μάλιστα, η ποινή
θα επιβάλλεται τόσο στον υπάλληλο που
είχε τη σχετική αρμοδιότητα όσο και
στον προϊστάμενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωμοδοτικής υπηρεσίας. Το
παραπάνω προβλέπεται, μεταξύ άλλων,
στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο και αποτελεί
προσπάθεια της κυβέρνησης αφενός να
περιορίσει το φαινόμενο της μη ανάληψης
ευθύνης αλλά και της μη απόδοσης ευθυνών στη δημόσια διοίκηση και αφετέρου να επιταχύνει την υλοποίηση των
μεγάλων επενδύσεων.
Αλλες βασικές παρεμβάσεις με στόχο
την προσέλκυση των επενδύσεων και
τη διευκόλυνση εν γένει του επιχειρείν
είναι οι ακόλουθες:
– Για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από
τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς
δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εφόσον
κρίνεται απαραίτητο για την πραγματοποίηση της επένδυσης. Η συγκεκριμένη
διάταξη, πάντως, δεν αποκλείεται να
προκαλέσει αρκετές προσφυγές ενδιαφερομένων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επιφέροντας τελικά το αντίθετο
από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
– Η απόφαση του υπουργού Ανάπτυ-

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους,
ο μηχανισμός απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, η αδειοδότηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας (και όχι μόνο),
η εκπόνηση του εθνικού ευρυζωνικού σχεδίου και η δημιουργία της εθνικής αρχής
κυβερνοασφάλειας είναι μερικές από τις
διατάξεις που περιλαμβάνει το αναπτυξιακό
πολυνομοσχέδιο που αφορά την ψηφιακή
διακυβέρνηση της χώρας. Στα παραπάνω
θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι ρυθμίσεις
του ενιαίου ψηφιακού χάρτη της χώρας,
που συνιστά συναρμοδιότητα των υπουργείων Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με το νέο πλαίσιο
ορίζεται ο μηχανισμός απλούστευσης των
διοικητικών υπηρεσιών. Στο υπουργείο
δημιουργείται παρατηρητήριο γραφειοκρατίας, συστήνονται δύο επιτροπές, η
πρώτη ονομάζεται «Επιτροπή υψηλού επιπέδου για τον ψηφιακό και διοικητικό
μετασχηματισμό της Ελλάδας» και η δεύτερη «Επιτροπή για την ανάπλαση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας». Στην πρώτη
συμμετέχουν προσωπικότητες εγνωσμένου
κύρους, ενώ για τη θέση του επικεφαλής
της προορίζεται ο πρώην πρόεδρος της Εσθονίας, Τόμας Χέντρικ Ιλβες. Επίσης, με
τις νέες διατάξεις, κάτω από τον γενικό
γραμματέα Τηλεπικοινωνιών δημιουργείται
η νέα γενική διεύθυνση κυβερνοασφάλειας.
Η νέα αυτή γενική διεύθυνση, σύμφωνα
με πληροφορίες, θα μετεξελιχθεί στην εθνική αρχή κυβερνοασφάλειας, δηλαδή
σταδιακά θα αποκτήσει τα χαρακτηριστικά
ανεξάρτητης αρχής. Η ηγεσία, ωστόσο,
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
προτίμησε να ξεκινήσει την προσπάθεια
δημιουργίας της αρχής εν πρώτοις ως γενικής διεύθυνσης του υπουργείου, προ-
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Ελάχιστη ποινή ορίζεται
η προσωρινή παύση από
την εργασία για τρεις μήνες.
ξης και Επενδύσεων για τα είδη ενισχύσεων που θα λάβει μια στρατηγική επένδυση θα εκδίδεται μετά τον χαρακτηρισμό
της ως τέτοιας και όχι μετά την ολοκλήρωση της αδειοδότησής της, προκειμένου
ο επενδυτικός φορέας να έχει εγκαίρως
καλύτερο πλάνο για τη χρηματοδότηση
αυτής.
– Δίνεται η δυνατότητα να πιστοποιείται το 50% της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο από εξωτερικό ιδιωτικό
φορέα και δη από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και όπου απαιτείται από πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο. Επίσης,
δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή
να αναθέσει την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας επένδυσης που έχει υπαχθεί
σε αναπτυξιακό νόμο σε ορκωτό ελεγκτή
- λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ ανά συμβάν και συνολικού
ποσού τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν
ανακρίβειες στις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών, τιμωρούνται με πρόστιμο από 10.000 έως 100.000 ευρώ.
– Επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα για την οποία σήμερα απαι-

Οι κυρώσεις θα επιβάλλονται τόσο στον

αρμόδιο υπάλληλο όσο και στον προϊστάμενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωμοδοτικής υπηρεσίας.
τείται να λάβουν έγκριση λειτουργίας
και εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά
πάρκα θα μπορούν να ξεκινήσουν τη
λειτουργία τους με απλή γνωστοποίηση.
Το σύστημα της γνωστοποίησης σημαίνει
έναρξη της λειτουργίας μιας επιχείρησης
και εκ των υστέρων έλεγχος των δικαιολογητικών της, διαδικασία που έχει θεσμοθετηθεί με τον νόμο 4442/2016 και
πλέον επεκτείνεται.
– Στο καθεστώς γνωστοποίησης θα
εντάσσονται πλέον –δεν θα απαιτείται,
δηλαδή, έγκριση εγκατάστασης– οι δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές
στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης
βιομηχανίας - βιοτεχνίας με βάση τον

πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε
επιπέδου.
– Δημιουργείται ενιαίος ψηφιακός
χάρτης, στον οποίο θα καταχωρηθούν
γεωχωρικά δεδομένα - πληροφορίες ως
προς τα εξής: όρους και περιορισμούς
δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεων,
ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές,
γεωτεμάχια κτηματολογίου, δάση και
δασικές εκτάσεις, περιοχές του δικτύου
Natura, ζώνες αιγιαλού, αρχαιολογικούς
χώρους κ.ά.
– Συγκροτείται εθνικό μητρώο υποδομών, το οποίο θα λειτουργεί σε ψηφιακή
και δημόσια προσβάσιμη μορφή. Για κάθε
υποδομή και κτίριο που θα περιλαμβάνεται
στο μητρώο θα αναφέρονται ο χρόνος
κατασκευής, ο αρμόδιος φορέας για τη
συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά
χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον
οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται.
– Θα καταχωρίζονται αυτοματοποιημένα στο γενικό εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας, πράξεις
και στοιχεία που: α) περιβλήθηκαν τον
τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου,
β) αφορούν προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων
λύσεων, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού. Με άλλα λόγια,
θα καταχωρούνται αυτομάτως στοιχεία
όπως οι ισολογισμοί, αποφάσεις γενικών
συνελεύσεων.
– Απαλλοτριώσεις που απαιτούνται
για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) θεωρούνται κατεπείγουσες και μείζονος
σημασίας.

κειμένου να μην χαθεί άλλος χρόνος με τη
δημιουργία ενός νέου νομικού προσώπου.
Παράγοντες του υπουργείου σημειώνουν
ότι η χώρα έχει καθυστερήσει δραματικά
για να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη εθνική
αρχή. Στο πολυνομοσχέδιο ακόμη περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν την
εκπόνηση του εθνικού ευρυζωνικού σχεδίου
της χώρας, την κατάρτιση του εθνικού
προγράμματος απλούστευσης διοικητικών
διαδικασιών κ.ά. Το εθνικό ευρυζωνικό
σχέδιο θα περιλάβει και το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την κινητή τηλεφωνίας
5ης γενιάς, που σήμερα επίσης δεν υφίσταται.
Ιδιαίτερα σημαντικό μέρος του πολυνομοσχεδίου καταλαμβάνουν οι διατάξεις
που αφορούν την αδειοδότηση των κεραιών
κινητής τηλεφωνίας, και όχι μόνο, αφού
συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για πάρκα
(ραδιοτηλεοπτικών) κεραιών κ.ά. Το σχέδιο
νόμου υποχρεώνει τα κρατικά κανάλια
(ΕΡΤ) να αδειοδοτήσουν τις κεραίες τους,
κάτι που μέχρι σήμερα παρανόμως δεν έχουν πράξει.
Οι πιο σημαντικές μεταβολές, ωστόσο,
αφορούν το καθεστώς αδειοδότησης των
κεραιοσυστημάτων των εταιρειών κινητής
τηλεφωνίας, το οποίο πάσχει εδώ και πολλά
χρόνια. Με τις νέες διατάξεις δίνεται χρονικό
περιθώριο τριών μηνών στους δημόσιους
φορείς για την έγκριση των αδειών, ειδάλλως
θα θεωρείται αυτοδίκαιη η έγκρισή τους,
εφόσον δεν υπάρχουν αιτιολογημένα επιχειρήματα απόρριψης. Επιπλέον, η αδειοδότηση των κεραιών πλέον υπάγεται στο
σύστημα «e-άδειες», που αφορά την έκδοση
οικοδομικών αδειών και το οποίο υλοποιήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση
και το ΤΕΕ.

Ενισχύθηκε περαιτέρω ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο
Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

Nέο άλμα σημείωσε ο δείκτης οικονομικού
κλίματος τον Αύγουστο, μετά την άνοδο
του Ιουλίου, ένδειξη ότι η μετεκλογική
αισιοδοξία μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων συνεχίστηκε. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 108,4 μονάδων, το υψηλότερο από τον Νοέμβριο του
2007, ήτοι των τελευταίων 12 ετών. Τον
Ιούλιο ήταν 105,3 μονάδες και έναν μήνα
πριν ήταν 101 μονάδες. Στο χαμηλότερο
επίπεδό του στην περίοδο της κρίσης,
στις 75,3 μονάδες, βρέθηκε τον Αύγουστο
του 2015, στην κορύφωση της έντασης
κατά τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς. Σημειώνεται ότι το ΙΟΒΕ, το οποίο
διεξάγει την έρευνα στην Ελλάδα, ανακοινώνοντας τον δείκτη του Ιουλίου υπογράμμιζε ότι «καθώς πρόκειται για την
πρώτη μετεκλογική έρευνα, είναι φανερό
ότι η αρχική επίδραση του αποτελέσματος
στις προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων
είναι θετική». «Αυτό συμβαίνει, βέβαια,
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Τα νοικοκυριά εμφανίζονται
αισιόδοξα για τις προοπτικές
των οικονομικών τους κατά
τους επόμενους 12 μήνες.
συστηματικά σχεδόν σε όλες τις εκλογικές
διαδικασίες των τελευταίων ετών», πρόσθετε. Τα στοιχεία του δείκτη για όλη την
Ευρώπη δημοσίευσε χθες η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το ενδιαφέρον είναι ότι συνολικά στην Ευρωζώνη το κλίμα βελτιώθηκε, παρά τις προσδοκίες και σε πείσμα
των ανησυχιών για κίνδυνο ύφεσης. Βεβαίως, η βελτίωση αυτή μπορεί να αντιστραφεί τον επόμενο μήνα, όπως έχει
συμβεί και στο παρελθόν, επισημαίνουν
οι αναλυτές.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία,
ο δείκτης στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από
102,7 τον Ιούλιο σε 103,1 τον Αύγουστο.
Στην Ευρωπαϊκή Ενωση συνολικά υπο-

Η εξαγγελία θετικών μέτρων, όπως η μείωση του ΕΝΦΙΑ και η ρύθμιση των 120 δόσεων,

συνέβαλε στην άνοδο του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, υποστηρίζει το ΙΟΒΕ.

χώρησε κατά 0,6 μονάδες στο 101,4, κυρίως
εξαιτίας της μεγάλης υποχώρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,8 μονάδες).Στην
Ελλάδα, βελτίωση τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον Ιούλιο, σημειώνουν οι 3
από τους 5 επιμέρους δείκτες που απαρτίζουν τον δείκτη οικονομικού κλίματος
και συγκεκριμένα των υπηρεσιών (στο
28,8 από 22,1), των καταναλωτών (στο 8,2 από -20,2) και του λιανικού εμπορίου
(στο 22,6 από 13,7). Αντίθετα, επιδείνωση
σημειώνουν αυτοί της βιομηχανίας (0,6
από 1,7) και των κατασκευών (-52,3 από 48,1). Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης σημείωσε εντυπωσιακή βελτίωση
για δεύτερο συνεχή μήνα (-8,2 από -20,2
τον Ιούλιο και από -27,8 τον Ιούνιο). Το
ΙΟΒΕ, αναφερόμενο στη βελτίωση του Ιουλίου, τη συνέδεε με την κυβερνητική
αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι συνέβαλε
και η εξαγγελία θετικών δημοσιονομικών
μέτρων, όπως η μείωση του ΕΝΦΙΑ και η
ρύθμιση των 120 δόσεων. Το αν θα συνεχιστεί αυτή η τάση εξαρτάται από την

υλοποίηση των προεκλογικών εξαγγελιών,
υποστήριζε το ΙΟΒΕ. Μεταξύ άλλων, τα
νοικοκυριά εμφανίζονται πολύ πιο αισιόδοξα για τις προοπτικές των οικονομικών
τους κατά τους επόμενους 12 μήνες, με
τον σχετικό δείκτη να περνά σε θετικό
πρόσημο, στο 4,1 από -14,4 έναν μήνα
πριν και -19,1 δύο μήνες πριν. Σημειώνεται
ότι οι δείκτες είναι ισοζύγια θετικών / αρνητικών απαντήσεων. Εκφράζοντας ικανοποίηση για την ανοδική πορεία του δείκτη, το υπουργείο Οικονομικών τόνισε
σε χθεσινή ανακοίνωσή του: «Η επίδοση
αυτή είναι η καλύτερη των τελευταίων
12 ετών. Ο δείκτης παραμένει και τον Αύγουστο, όπως συνέβη και τον Ιούλιο, υψηλότερος από τον μέσο όρο των χωρών
της Ευρωζώνης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί
ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει την πορεία
βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας και
την εμπιστοσύνη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγορών στο οικονομικό σχέδιο
της κυβέρνησης, το οποίο με γρήγορους
ρυθμούς ξετυλίγεται».
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Εκτίναξη φοροδιαφυγής
μετά την αύξηση του ΦΠΑ
Οι απώλειες εσόδων από τον ΦΠΑ το 2017 ανήλθαν στα 7,4 δισ. ευρώ
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Μεγαλύτερες από την αύξηση των εσόδων
ΦΠΑ την περίοδο 2014-2017, ως αποτέλεσμα
των αλλεπάλληλων νέων φορολογικών επιβαρύνσεων, ήταν οι απώλειες λόγω φοροδιαφυγής την ίδια περίοδο, όπως προκύπτει από έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το λεγόμενο «έλλειμμα ΦΠΑ»,
δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων από ΦΠΑ και του ποσού
που πράγματι εισπράχθηκε. Συγκεκριμένα,
ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ τη συγκεκριμένη
περίοδο αυξήθηκαν κατά σχεδόν 2 δισ.
ευρώ (από 12,6 δισ. ευρώ σε 14,6 δισ. ευρώ),
το «έλλειμμα» ΦΠΑ αυξήθηκε κατά σχεδόν
3 δισ. ευρώ (από 4,6 δισ. ευρώ σε 7,4 δισ.
ευρώ). Τα 7,4 δισ. ευρώ του «ελλείμματος»
του 2017 αντιστοιχούν στο τριπλάσιο του
προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ίδιας χρονιάς.
Από την έκθεση προκύπτει ότι η περίοδος
της κρίσης αποτέλεσε θερμοκήπιο φορο<
<
<
<
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Την περίοδο 2013-2017
η χώρα απώλεσε έσοδα
ΦΠΑ 30,1 δισ. ευρώ.
διαφυγής, με τα τελευταία χρόνια της υπερφορολόγησης να επιτείνουν το φαινόμενο και να κατατάσσουν τη χώρα στη
δεύτερη χειρότερη θέση, μετά τη Ρουμανία,
στην κατάταξη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Ειδικότερα, το «έλλειμμα ΦΠΑ» αντιπροσώπευε το 31% των αναμενόμενων εσόδων από ΦΠΑ το 2016 και το 33,6% το
2017, τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Σε χειρότερη
θέση ήταν μόνο η Ρουμανία με το «έλλειμμα» στο 35,5% το 2017, και ακολουθεί η
Λιθουανία με 25%. Τα χαμηλότερα ελλείμματα είχαν η Σουηδία (1,5%), το Λουξεμβούργο (0,7%) και η Κύπρος (0,6%). Κατά
μέσον όρο στην Ε.Ε. των 28 το «έλλειμμα»
διαμορφώθηκε στο 11,2% το 2017 από

12,2% το 2016. Στην πενταετία 2013-2017
η χώρα απώλεσε έσοδα ΦΠΑ 30,1 δισ.
ευρώ, με την απώλεια να υποχωρεί μεταξύ
2013 και 2014 και να αυξάνεται πάλι από
το 2015 για να φτάσει στην κορύφωσή
της, στα 7,399 δισ. ευρώ το 2017, σχεδόν
ένα δισ. ευρώ υψηλότερα από το 2016.
Με άλλα λόγια, η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης του 2017 (μεταξύ άλλων
εφαρμόσθηκε πλήρως η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%) ανέβασε
μεν τα έσοδα κατά 300 εκατ. ευρώ, αλλά
ταυτόχρονα οδήγησε σε περαιτέρω απώλειες εσόδων 1 δισ. ευρώ, καθιστώντας
το ισοζύγιο απολύτως αρνητικό και καταδεικνύοντας το αδιέξοδο των συνεχών αυξήσεων των φορολογικών επιβαρύνσεων.
Σύμφωνα με εκτίμηση της Κομισιόν, το

2018 αναμένεται βελτίωση στο ποσοστό
του ελλείμματος (υποχώρηση από το 34%
στο 31%).
Συνολικά, στην Ευρωπαϊκή Ενωση, οι
χώρες έχασαν 137 δισ. ευρώ από ΦΠΑ το
2017. Οπως σχολίασε η Κομισιόν, το ποσοστό έχει μειωθεί κάπως σε σύγκριση
με τα προηγούμενα έτη, αλλά παραμένει
πολύ υψηλό. Κατά την Κομισιόν, το γεγονός
αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για σημαντική μεταρρύθμιση των κανόνων της
Ε.Ε. για τον ΦΠΑ, όπως προτάθηκε το 2017
από την ίδια, καθώς και για αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.
Από τα στοιχεία που παραθέτει η έκθεση, προκύπτει ότι η Ελλάδα κατέχει τον
έβδομο υψηλότερο «πραγματικό» συντελεστή ΦΠΑ (13%) μεταξύ των 28 χωρών

της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μαζί με την Εσθονία. Σχολιάζοντας την έκθεση, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
δήλωσε: «Από το 2015, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε 29 νέους φόρους σε φυσικά
και νομικά πρόσωπα. Η υπερφορολόγηση
των πολιτών οδήγησε και σε αύξηση της
φοροδιαφυγής, κατά περίπου 3 δισ. ευρώ
την προηγούμενη τετραετία.
Επιλογή της σημερινής κυβέρνησης είναι η σταδιακή μείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Ηδη υλοποιήθηκε η σημαντική μείωση
του ΕΝΦΙΑ, και θα ακολουθήσουν και
άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις τα επόμενα
χρόνια, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών
περιθωρίων που κάθε φορά θα υφίστανται».
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Επιτάχυνση ανάπτυξης
το δεύτερο εξάμηνο
«βλέπουν» οι αναλυτές
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο β΄ εξάμηνο
του έτους «βλέπουν» οι αναλυτές,
μετά το άλμα που έχει σημειώσει
το οικονομικό κλίμα καθώς και τη
σταδιακή επίδραση των μέτρων δημοσιονομικής χαλάρωσης, ωστόσο
για το σύνολο του έτους εκτιμούν
ότι οι ρυθμοί θα κινηθούν κοντά
στο 2%.
Oπως επισημαίνει η Wood σε έκθεσή της, η ανάπτυξη 1,9% που σημείωσε η ελληνική οικονομία σε ετήσια βάση το β΄ τρίμηνο σηματοδοτεί μια σημαντική βελτίωση σε
σχέση με το α΄ τρίμηνο, γεγονός
που ενισχύει την πεποίθησή της ότι
η Ελλάδα είναι σε γενικές γραμμές
αποσυνδεδεμένη από τη γερμανική
οικονομική επιβράδυνση. Σύμφωνα
με εκτιμήσεις, ήδη στους δύο μήνες
του τρίτου τριμήνου η ανάπτυξη
του ελληνικού ΑΕΠ σημείωσε περαιτέρω ενίσχυση, γεγονός που υποδηλώνει ότι για το σύνολο του
2019 θα κινηθεί στο 1,8%. Οπως εξηγεί, τους δύο τελευταίους μήνες
ο δείκτης οικονομικού κλίματος σημείωσε σημαντικό άλμα, με το 108,4
να αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο
από τα τέλη του 2007. Δεδομένου
του ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη οικονομικού
κλίματος και του πραγματικού ΑΕΠ,
οι πιθανότητες η ανάπτυξη να βρεθεί
υψηλότερα από το 1,8% είναι σημαντικές.
Οπως τονίζει η Wood, σε εποχικά
διορθωμένη βάση, ο ετήσιος ρυθμός
αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στο
β΄ τρίμηνο ήταν ο υψηλότερος που
έχει σημειωθεί από το γ΄ τρίμηνο
του 2018, ενώ και σε τριμηνιαία
βάση η οικονομία βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο τονίζει πως τα ελληνικά στοιχεία τείνουν να έχουν
ιδιαίτερα υψηλό βαθμό μεταβλητότητας, ακόμη και μετά την εποχική
προσαρμογή. Επίσης, οι ακαθάριστες
επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 1,1%
σε ετήσια βάση, και αν και κινήθηκαν με τον βραδύτερο ρυθμό αύξη-
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Η Εθνική Τράπεζα
προβλέπει ότι θα φτάσει
το 2,1% το 2019,
ενώ η Wood το 1,8%.
σης των τεσσάρων τελευταίων τριμήνων, η Wood δηλώνει αισιόδοξη
για τις προοπτικές του επόμενου
διαστήματος.
Για το 2020 η Wood δεν αναμένει
σημαντική αλλαγή στους ρυθμούς
ανάπτυξης της ελληνική οικονομίας,
καθώς οι αλλαγές στους εταιρικούς
φόρους οι οποίες αναμένεται να ισχύσουν από το επόμενο έτος, εάν
οι θεσμοί δώσουν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στη νέα κυβέρνηση, θα έχουν θετικό αντίκτυπο
στα οικονομικά στοιχεία, αλλά είναι
απίθανο να αλλάξουν σημαντικά
την εικόνα στο βραχυπρόθεσμο διάστημα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της, η ανάπτυξη το 2020 θα αυξηθεί
ελαφρώς στο 1,9%.
Οπως επισημαίνει, οι ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν υποστεί τεράστιες διακυμάνσεις όσον αφορά την
κερδοφορία τους και, για να υπάρξει
πραγματική βελτίωση, θα χρειαστεί
να περάσουν αρκετά χρόνια.
Σύμφωνα με ανάλυση της Εθνικής
Τράπεζας, οι τάσεις που καταγράφηκαν στα οικονομικά μεγέθη στο
β΄ τρίμηνο, όπου ο ετήσιος ρυθμός
μεγέθυνσης του ΑΕΠ επιταχύνθηκε
στο 1,9% ετησίως από το καθοδικά
αναθεωρημένο 1,1% στο πρώτο τρίμηνο, σηματοδοτούν σημαντική επιτάχυνση του ΑΕΠ στο β΄ εξάμηνο.
Συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα στοιχεία για τον δείκτη οικονομικού κλίματος, τους βασικούς τομείς δραστηριότητας, καθώς και την καταναλωτική εμπιστοσύνη το δίμηνο
Ιουλίου - Αυγούστου, σε συνδυασμό
με τη σταδιακή επίδραση των μέτρων ήπιας δημοσιονομικής χαλάρωσης, συνηγορούν σε αύξηση του
ΑΕΠ άνω του 2,5% ετησίως ή ακόμη
υψηλότερα το β΄ εξάμηνο και περίπου 2,1% στο σύνολο του έτους.
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Επικερδής η αντιγραφή εργασιών
Από κατοίκους αναπτυσσόμενων κρατών, για λογαριασμό Δυτικών φοιτητών
Των FARAH STOCKMAN και CARLOS
MUREITHI, THE NEW YORK TIMES

Υστερα από επίπονη αναζήτηση εργασίας
στην πόλη Νιέρι της Κένυας, η Μαίρη
Μπούγκουα στράφηκε στη συγγραφή
«ακαδημαϊκών εργασιών» για λογαριασμό
Αμερικανών, Βρετανών και Αυστραλών
φοιτητών. «Επρόκειτο για αντιγραφή.
Δεν είχα, όμως, άλλη επιλογή. Πρέπει να
βγάλω χρήματα», λέει η Μπούγκουα.
Η αντιγραφή δεν είναι τίποτα καινούργιο στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Το Διαδίκτυο, όμως, έχει διογκώσει
το πρόβλημα, δίνοντάς του διεθνή διάσταση. Ιστοσελίδες με τίτλους όπως AceMyHomework και EssayShark υπόσχονται
καλούς βαθμούς σε οκνηρούς Αμερικανούς φοιτητές και προσφέρουν αξιοπρεπή
αμοιβή σε κατοίκους αναπτυσσόμενων
κρατών. Παρότι τέτοιες επιχειρήσεις υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ζήτηση για σχετικές υπηρεσίες έχει πολλαπλασιαστεί, ενώ οι ιστοσελίδες έχουν γίνει πιο αξιόπιστες,
με εγγυήσεις επιστροφής χρημάτων και
αποτελεσματικές μεθόδους μεταφοράς
αμοιβών.
Το αποτέλεσμα είναι ότι εκατομμύρια
«πελάτες» παραγγέλνουν κείμενα και εργασίες, με ορισμένους εργαζόμενους σε
αυτές τις χώρες να είναι πλέον ικανοί να

Φοιτητές του Πανεπιστημίου Γέιλ στο Νιου Χέιβεν του Κονέκτικατ γιορτάζουν την αποφοί-

τησή τους έπειτα από τέσσερα κοπιαστικά χρόνια.

ζουν αποκλειστικά από τη συγγραφή τέτοιων εργασιών.
Η βιομηχανία συγγραφής εργασιών
έχει επεκταθεί σημαντικά χάρη στην

πληθώρα αγγλόφωνων συγγραφέων, την
ύπαρξη ταχέων συνδέσεων Ιντερνετ και
την αφθονία πτυχιούχων στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ομάδα του Facebook για

συγγραφείς εργασιών στην Κένυα αριθμεί
περισσότερα από 50.000 μέλη. Υστερα
από έναν μήνα «εκπαίδευσης», η Μπούγκουα άρχισε να «παράγει» δοκίμια για
θέματα όπως το εάν ο άνθρωπος πρέπει
να εποικήσει το Διάστημα (δεν αξίζει τον
κόπο, κατέληξε), μέχρι και την ευθανασία
(την οποία καταδίκασε). Τον πιο παραγωγικό της μήνα, η Μπούγκουα εξασφάλισε 320 δολάρια, τη μεγαλύτερη αμοιβή
στην εργασιακή ζωή της.
Μεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε στην
Αυστραλία οδήγησε τις αρχές της χώρας
να προσπαθήσουν να πατάξουν την αγορά
εργασιών μέσω Διαδικτύου. Στις ΗΠΑ,
όμως, η ομοσπονδιακή νομοθεσία δεν
απαγορεύει την αγορά εργασιών εφόσον
οι εταιρείες τηρούν τη φορολογική νομοθεσία. Η 25χρονη φοιτήτρια Μαίρη
Μπούγκουα αναλαμβάνει τη συγγραφή
δοκιμίων έναντι τεσσάρων δολαρίων τη
σελίδα. Η μητέρα της πέθανε από διαβήτη
το 2001, όταν η Μπούγκουα πήγαινε στη
Β΄ Δημοτικού, και υποσχέθηκε στον εαυτό
της ότι θα αρίστευε ως μαθήτρια, ώστε
να είναι ικανή να συντηρήσει τα δύο μικρότερα αδέλφια της. Κρατικό δάνειο
αλλά και οικονομική βοήθεια από συγγενείς τής επέτρεψαν να φοιτήσει σε πανεπιστήμιο της Κένυας, εξασφαλίζοντας
χρήματα από τη συγγραφή δοκιμίων και
εργασιών.

Εργατικό ατύχημα η ανακοπή εν ώρα σεξ
«Εργατικό ατύχημα» μπορεί να θεωρηθεί
η ανακοπή καρδιάς εν ώρα σεξουαλικής
πράξης, κατά τη διάρκεια επιχειρηματικού
ταξιδιού, σύμφωνα με απόφαση εφετείου
του Παρισιού. Στην απόφαση αυτή κατέληξε δικαστήριο της γαλλικής πρωτεύουσας, όταν Γάλλος τεχνικός ασφαλείας
που βρισκόταν σε ταξίδι για δουλειά του
στη βόρεια Γαλλία, πέθανε από ανακοπή
ενώ έκανε σεξ με άγνωστη γυναίκα. Οι
εργοδότες του, η κατασκευαστική TSO,
υποστήριξαν ότι, καθώς το περιστατικό
σημειώθηκε εκτός ωρών εργασίας και
σε δωμάτιο ξενοδοχείου διαφορετικό
από εκείνο του εκλιπόντος, η εταιρεία

δεν έπρεπε να θεωρηθεί υπεύθυνη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας
Euronews.
Στην αγόρευσή του, ο δικηγόρος της
εταιρείας υποστήριξε ότι ο υπάλληλός
τους «είχε διακόψει εν γνώσει του το
ταξίδι του για “προσωπικούς” λόγους,
όταν αποφάσισε να συνάψει εξωσυζυγικό
δεσμό με άγνωστή του γυναίκα». Το εφετείο, όμως, αποφάσισε ότι ο θάνατος
του εργαζομένου αποτελεί εργατικό ατύχημα. «Ο νόμος χαρακτηρίζει “εργατικό”
κάθε ατύχημα που σημειώνεται στο πλαίσιο της εργασίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο εργαζόμενος βρισκόταν σε

επαγγελματικό ταξίδι, το οποίο καλύπτει
και τις νυχτερινές ώρες και τον χρόνο
μετακίνησής του. Καθ’ όλη τη διάρκεια
του επαγγελματικού ταξιδιού, ο υπάλληλος
παραμένει υπό την ευθύνη του εργοδότη,
μέχρι να αποδειχθεί ότι διέκοψε τις δραστηριότητές του για διαδικασία που δεν
θεωρείται μέρος της καθημερινότητάς
του». Η σεξουαλική πράξη, όμως, αποτελεί
μέρος της καθημερινότητας, αποφάσισε
το παρισινό εφετείο, δικαιώνοντας τους
συγγενείς του εκλιπόντος. Το δικαστήριο
αποφάσισε, επίσης, ότι ακόμη και αν η
καρδιακή ανακοπή είχε σημειωθεί έξω
από το δωμάτιο που είχε κρατηθεί από

www.lovefm.com.cy

ΔΕΥΤΕΡΑ ME
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

την εταιρεία για λογαριασμό του υπαλλήλου, αυτό δεν θα απάλλασσε την εταιρεία από τη νομική της ευθύνη.
Το ζήτημα της αστικής ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους απασχολεί
κατά προτεραιότητα τη γαλλική κυβέρνηση, που βρίσκεται αντιμέτωπη με δυσχερή πολιτική εκστρατεία εκσυγχρονισμού της εργασιακής νομοθεσίας, με
στόχο την προσέλκυση νεοφυών επιχειρήσεων. Η γαλλική Δικαιοσύνη, όμως,
δεν μοιάζει να έχει ενστερνισθεί τα διδάγματα της κυβέρνησης Μακρόν για επιβολή νέων εργατικών κανόνων.
REUTERS
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Και νέα επιβεβαίωση
ότι η καθιστική
ζωή μάς σκοτώνει
Κακά τα επιστημονικά μαντάτα για
τους πολέμιους της σωματικής δραστηριότητας. Η καθιστική ζωή σκοτώνει και όσοι, επί είκοσι χρόνια, κολλάνε στον καναπέ, μπροστά από την
τηλεόραση, κινδυνεύουν από πρόωρο
θάνατο.
Νέα νορβηγική έρευνα, που παρουσιάστηκε το Σάββατο στο Συνέδριο
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας και στο Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας, είναι η πρώτη που μελέτησε
τις διακυμάνσεις της σωματικής άσκησης σε διάστημα 22 ετών και την
επίδραση που έχει η άσκηση στην
ανθρώπινη υγεία.
Οπως επισημαίνει η δρ Τριν Μόχολντ, του Πανεπιστήμιου Επιστήμης
και Τεχνολογίας του Τρόντχαϊμ, της
Νορβηγίας, τα επιστημονικά συμπεράσματα αναδεικνύουν τα οφέλη της
σωματικής άσκησης για την πρόληψη
πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε
αιτία ή από καρδιαγγειακές νόσους
και τονίζει ότι ακόμα και οι εχθροί
της γυμναστικής πρέπει να αρχίσουν,
απαραιτήτως, να αρχίσουν να γυμνάζονται. Η έρευνα, στην οποία έλαβαν
μέρος 23.146 κάτοικοι της Νορβηγίας
άνω των 20 ετών, κατέγραφε τα επίπεδα της σωματικής τους άσκησης
κατά τις χρονικές περιόδους 19841986, 1995-1997 και 2006-2008. Οι
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις
ομάδες ανάλογα με το επίπεδο σωματικής άσκησης που ακολουθούσαν:
στην πρώτη ομάδα κατατάχθηκαν οι
μη δραστήριοι, δηλαδή αυτοί που δεν
ασκούνταν καθόλου, στη δεύτερη ομάδα οι μέτρια δραστήριοι, οι οποίοι
έκαναν λιγότερες από δύο ώρες σωματικής άσκησης την εβδομάδα), ενώ
στην τρίτη ομάδα μετείχαν οι πολύ
δραστήριοι (πάνω από 2 ώρες άσκησης
σε εβδομαδιαία βάση).
Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα για τους θανάτους
έως το 2013, από τη βάση δεδομένων
για τα αίτια θανάτου στη Νορβηγία,
το «Norwegian Cause of Death
Registry».
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε
ότι εκείνοι που δεν ασκούνταν σε όλο

Η απραξία σκοτώνει, αποδεικνύουν
Νορβηγοί επιστήμονες. Η φυσική δραστηριότητα, ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα, ωφελεί την υγεία.
το διάστημα των 20 ετών διέτρεχαν
διπλάσιο κίνδυνο πρόωρου θανάτου
από οποιαδήποτε αιτιολογία και ήταν
2,7 φορές πιθανότερο να πεθάνουν
από καρδιαγγειακές νόσους. Εκείνοι
που σε όλη τη διάρκεια της μελέτης
ήταν μετρίως δραστήριοι διέτρεχαν
60% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου οποιασδήποτε αιτιολογίας και 90% αυξημένη πιθανότητα θανάτου από καρδιαγγειακές νόσους σε σχέση με εκείνους που ασκούνταν τακτικά. Ομως ακόμα και οι τεμπέληδες δεν πρέπει να
απογοητεύονται, καθώς οι βλάβες που
προκαλεί η καθιστική ζωή αποδεικνύεται ότι είναι αναστρέψιμες. Αυτοί που,
ενώ δεν ασκούνταν στην αρχή της μελέτης, στη συνέχεια υιοθέτησαν κάποια
μορφή δραστηριότητας απήλαυσαν
τα προνόμια της γυμναστικής για την
υγεία. Αντιθέτως, όσοι ασκούνταν στην
αρχή αλλά διέκοψαν τη σωματική δραστηριότητα εμφάνιζαν τα ίδια επίπεδα
κινδύνου με τους μη δραστήριους.
Η Μόχολντ τονίζει ότι υπάρχουν
ξεκάθαρες προτάσεις σωματικής δραστηριότητας για τη βελτίωση της υγείας: 150 λεπτά μέτριας άσκησης ή
75 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης
εβδομαδιαίως. Η ίδια εξηγεί ότι η διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης είναι πολύ σημαντική και ότι η
άσκηση, ακόμα και σε επίπεδο μικρότερο του συνιστώμενου, μπορεί να
έχει θετικές επιδράσεις στην υγεία.
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Διόρθωση με χαμηλό τζίρο
στο Χ.Α., νέο ράλι στα ομόλογα

Νευρικότητα στις αγορές
από την κρίση σε Μ. Ανατολή
Η συνεχιζόμενη ανησυχία για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή και
τους κινδύνους που αυτά εγκυμονούν
για την παγκόσμια οικονομία, αλλά
και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου οδήγησαν χθες στο κόκκινο
τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Επικράτησε, άλλωστε, νευρικότητα μεταξύ επενδυτών, καθώς
το ενδιαφέρον τους στράφηκε στη
διήμερη συνεδρίαση της Fed που αρχίζει σήμερα. Αναμένεται πως η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ θα ανακοινώσει μείωση των επιτοκίων
του δολαρίου.
Εν αναμονή των αποφάσεων της
Fed σημείωσαν, έτσι, άνοδο τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου, με
την απόδοση των δεκαετών αμερικανικών ομολόγων να υποχωρεί κατά
πέντε μονάδες βάσης, στο 1,8%. Στην
αντίθετη πορεία, τα ομόλογα του δημοσίου της Ιταλίας υποχώρησαν, καθώς ο άλλοτε πρωθυπουργός Ματέο
Ρέντζι ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από
το Δημοκρατικό Κόμμα, προκαλώντας
ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας πολιτικής αστάθειας στη γειτονική χώρα.
Ο δείκτης FTSE MIB του Μιλάνου έκλεισε με μικρές απώλειες 0,76% όπως
και ο ΙΒΕΧ 35 της Μαδρίτης, που έκλεισε με υποχώρηση 0,53%.
Παράλληλα, ο δείκτης Xetra DAX
της Φρανκφούρτης έκλεισε σχεδόν
χωρίς μεταβολή με οριακή υποχώρηση

«Κράτησε» τις 860 μονάδες ο Γενικός Δείκτης – Πιέσεις σε τράπεζες και blue chips
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Πτωτικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθώντας τα βήματα των διεθνών αγορών, όπου η επιφυλακτικότητα
ήταν έντονη μετά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τη στιγμή που οι φόβοι για παγκόσμια ύφεση αυξάνονται. Παρά τη διόρθωση, ο Γενικός Δείκτης δεν έχασε τις
860 μονάδες, καθώς υπήρξε ενεργοποίηση
των αγοραστών όταν αυτές απειλήθηκαν,
ενώ ο τζίρος κινήθηκε σε εξαιρετικά υποτονικά επίπεδα διαμηνύοντας... στάση
αναμονής από τα χαρτοφυλάκια. Οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα στις
αποφάσεις τις Fed αυτή την εβδομάδα,
ενώ σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά
το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο διήμερο
roadshow της ΕΧΑΕ το οποίο ξεκινάει
σήμερα στο Λονδίνο.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες
0,69% στις 861,91 μονάδες, ενώ ο τζίρος
διαμορφώθηκε στα 45,96 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η συντήρηση
των χαμηλών συναλλαγών δύσκολα θα
αλλάξει την κίνηση του Γενικού Δείκτη
στην περιοχή μεταξύ των 850-880 μονάδων, όσο οι διεθνείς αβεβαιότητες παραμένουν σε υψηλό επίπεδο.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
έκλεισε με απώλειες 0,73%, στις 2.132,20
μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποί-

μόλις 0,06%. Είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση στοιχείων του γερμανικού
οικονομικού ινστιτούτου ZEW, σύμφωνα με το οποίο έχει βελτιωθεί τον
Σεπτέμβριο η εμπιστοσύνη των Γερμανών επενδυτών, υπερβαίνοντας
τις προβλέψεις. Το εν λόγω ινστιτούτο
υπογράμμισε ωστόσο ότι η εικόνα
της Γερμανίας παραμένει αρνητική
εξαιτίας του εμπορικού πολέμου και
της αβεβαιότητας γύρω από το Brexit.
Με οριακή άνοδο 0,24% μόνον ο
δείκτης CAC 40 του Παρισιού, ενώ
και ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx
600 έκλεισε επίσης με υποχώρηση
0,1%. Σε ό,τι αφορά το χρηματιστήριο
του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε με οριακή πτώση 0,01%, ενώ
είχε προηγηθεί ενίσχυση της στερλίνας κατά 0,7% στο 1,2520 δολάριο.
Νωρίτερα είχαν κλείσει με υποχώρηση
οι αγορές της Σαγκάης και του Χονγκ
Κονγκ, καθώς είχε απογοητεύσει τους
επενδυτές η απόφαση της Λαϊκής
Τράπεζας της Κίνας να μην προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων του
γουάν.
Το ασφαλές καταφύγιο του χρυσού
σημείωσε, αντιθέτως, άνοδο 0,5% και
το βράδυ κυμαινόταν στο 1.506 δολάριο η ουγγιά. Πτωτικά κινείτο, άλλωστε, η Wall Street με τους βασικούς
δείκτες Dow Jones και S&P 500 να
σημειώνουν οριακές απώλειες της
τάξης του 0,07% και 0,05%.

<
<
<
<
<
<

Η απόδοση του 10ετούς έκλεισε για πρώτη φορά κάτω
από το 1,50%, στο 1,494%, με
πτώση 3% από τα επίπεδα της
Δευτέρας.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,69% στις 861,91 μονάδες. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η συντήρηση των χαμηλών συναλλαγών
δύσκολα θα αλλάξει την κίνηση του Γενικού Δείκτη στην περιοχή μεταξύ των 850-880 μονάδων, όσο οι διεθνείς αβεβαιότητες παραμένουν
σε υψηλό επίπεδο.

ησης σημείωσε πτώση 0,94% στις 1.342,67
μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης 1,34%
χαμηλότερα στις 793,97 μονάδες. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Alpha Bank
η οποία και είχε υπεραποδώσει στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καταγράφοντας
πτώση 2,5%, ενώ στο -0,84% έκλεισε η
Πειραιώς, στο -0,77% η Εθνική και στο 0,60% η Eurobank.
Από τα blue chips, μόνο πέντε τίτλοι
διασώθηκαν ανοδικά (ΟΤΕ λόγω και της

έκδοσης του 7ετούς ομολόγου, Βιοχάλκο,
ΟΛΠ, ΕΛΠΕ και Τιτάν), ενώ τις μεγαλύτερες
απώλειες σημείωσαν οι Jumbo (-3,58%),
Lamda Development (-2,96%) και Fourlis
(-2,56%).
Κόντρα στην πτώση του Χ.Α. κινήθηκαν τα ελληνικά ομόλογα, τα οποία για
ακόμη μία φορά σημειώσαν ράλι, με την
απόδοση του 10ετούς να κλείνει για πρώτη
φορά στην Ιστορία κάτω από το 1,50%,
στο 1,494%, με πτώση 3% από τα επίπεδα

New York/Nέα Yόρκη

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

Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, με όλους αυτούς τους «μαύρους κύκνους» του διεθνούς περιβάλλοντος
(αναταραχή στην πετρελαϊκή αγορά, ύφεση, άτακτο Brexit), οι διαχειριστές αδυνατούν να αποφασίσουν, σε σχέση με
τα χαρτοφυλάκιά τους, επιλέγοντας τη
στάση αναμονής. Στο πλαίσιο της αποφυγής ανάληψης επενδυτικών κινδύνων,
αναζητούν τα ενδεδειγμένα «επενδυτικά
καταφύγια».

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

της Δευτέρας. Το ισχυρό ράλι των ελληνικών ομολόγων, η αποπληρωμή του ακριβού δανείου του ΔΝΤ, η πλήρης άρση
των capital controls, οι κινήσεις των τραπεζών στο μέτωπο των NPEs και η επιτυχημένη έκδοση ομολόγου του ΟΤΕ,
σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς,
είναι καταλύτες οι οποίοι αναμένεται να
ενισχύσουν το ενδιαφέρον των funds
προς την Ελλάδα.
Πάντως, όπως σημειώνει ο Δημήτρης

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο
167.48
22.23
766.91
41.605
1815.01
118.25
56.55
195.26
220.03
4.735
29.805
87.5
381.65
49.965
46.72
132.067
161.11
124.01
49.225
69.315
22.74
54.135
69.72
8
3.39
48.76
71.84
114.25
47.37
73.466
171.95
9.27
141.18
190.79
9.365
214.32
21.57
60.38
18.885
227.9085
165.4
51.727
129.71
117.915
36.59
209.33
82.605
136.92
167.48
44.14
87
179.655
36.445
121.08
200.1192
162.56
38.595
60.42
3.14
2.97
8.435
137.08
231.56
55.205
59.79

Μετ. %
-1.2907
-1.4628
0.3454
0.4709
0.3966
0.5185
0.4084
0.608
0.0591
0.7447
-1.0787
0.6673
0.7391
1.0006
-0.0428
-0.8134
-2.6526
-0.0886
-1.4712
-0.7375
-1.601
0.3243
0.4177
-2.439
0.2959
-0.5101
-0.4159
0.6342
-0.0211
-0.3581
-0.9333
-0.3226
-0.9124
-0.0943
-0.1599
-1.3351
-4.0907
0.583
0.0795
-1.334
-0.4873
-0.9061
0.1312
-1.0448
-1.5604
0.9306
0.701
0.4328
-1.2907
-1.3631
-0.3094
-1.4401
-1.0453
1.1106
-1.9312
-1.9542
-1.8189
0.9355
-0.9464
-0.3356
-0.6478
-0.7242
-1.2242
-1.1726
0.4874

WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &
WALMART INC

136.3057
48.705
116.07

0.3724
-0.5615
0.4326

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες
ANGLO AMERICAN
A.B.FOOD
ADMIRAL GROUP
ASHTEAD GRP.
ANTOFAGASTA
AVIVA PLC
ASTRAZENECA
BABCOCK INTL
BAE SYSTEMS
BARCLAYS
BRIT AM TOBACC
BARRATT DEVLPM
BERKELEY GRP
BR LAND CO
BUNZL
BP
BURBERRY GRP
BT GROUP
COCACOLA HBC A
CARNIVAL
CENTRICA
COMPASS GROUP
CAPITA PLC
CRH
DIXONS CARPHO
DCC
DIAGEO
DIRECT LINE
EXPERIAN
EASYJET
FRESNILLO
GLENCORE
GLAXOSMITHKLIN
HIKMA
HAMMERSON H
HARGREAVES LS
HSBC HOLDINGS
INTL CONSOL AI
INTERCONT HOTE
3I GROUP
IMP.BRANDS
INTU PROPERTIE
INMARSAT
INTERTEK GROUP
ITV
JOHNSON MATTHE
KINGFISHER
LAND SECS.
LEGAL & GENERA
LLOYDS BNK GRP
LOND STOCK EXC
MERLIN
MARKS & SP.
MONDI
NATIONAL GRID
NEXT
PROVIDENT FINC
PRUDENTIAL
PERSIMMON

Χθεσινό
1921.46667
2308.74788
2122
2254.87974
947
388.7
6858
552.35
586
149.2
2943.3314
640.56928
4094
562.2
2135.25909
528.82362
2141.54761
174.1
2641.53354
3718
73.38157
1986.79464
143.22941
2728
123.3
7005
3277.61135
299.9
2482.47983
1030.5
729.51
253.45
1645.8
1976.6868
266.4
2011.12258
612.5
438.37059
5028
1138.28977
2146.57609
40.12
584.6
5430.47873
124
3115.87
200.85966
831.98261
245.8
53.1608
7356
452.27
1900
1624.87033
838.48084
6155.50413
425.9
1448.21491
2048.15029

Μετ. %
-0.537
-0.772
0.856
-1.31
-0.211
-1.47
1.443
0.326
1.63
-2.789
1.584
-1.565
-0.939
1.334
0.047
-1.449
1.731
-1.761
1.337
-1.51
-2.748
2.173
-1.684
-1.195
0.244
-1.067
1.298
0.834
2.129
-0.531
1.994
-1.093
1.143
2.065
-0.149
-0.248
-1.067
-0.786
0.519
1.2
-0.603
-6.698
-0.171
1.977
-0.958
-1.266
-1.467
1.414
-2.769
-1.774
-0.729
0.111
-0.681
-3.043
1.273
-0.163
-0.141
-1.149
-2.523

PEARSON
RECKIT BNCSR G
ROYAL BANK SCO
RDS ‘A
RDS ‘B
RELX
RIO TINTO
ROYAL MAIL R
ROLLS ROYCE PL
RSA INSRANCE G
SAINSBURY(J)
SCHRODERS
SAGE GROUP
ST JAMESS PLAC
SMITHS GROUP
SMITH&NEPHEW
SPORTS DI INT
SSE PLC
STANDRD CHART
SEVERN TRENT
TRAVIS PERKINS
TESCO
TUI AG
TAYLOR WIMPEY
UNILEVER
UTD. UTILITIES
VODAFONE GROUP
WPP PLC
WHITBREAD

873.88
6286
203.6516
2338.83081
2334.56604
1868.42355
4272.5
224.39
805.9545
532.6559
218.1027
3134.88889
670.83929
997.8
1663
1908.5
277.24
1210.51042
691.36429
2071.83924
1387.18
236.27706
857.62098
160.453
4908.31288
791.58261
157.1
998.6
4403.08077

Zurich /Zυρίχη

-0.161
1.061
-1.495
0.15
0.409
2.891
-1.604
-1.006
0.546
-0.521
-2.181
-0.699
2.604
-0.469
0.181
1.408
-0.144
1.042
-0.116
1.465
0.143
-1.263
-4.624
0.368
1.815
1.325
-1.232
-1.761
-0.09

(Σε ελβ.φρ.)

Εταιρείες

Χθεσινό

ABBLTDN

20.16

-0.1

RICHEMONTN

78.96

-0.45

GEBERITN1

475.6

-0.04

LAFARGEHOLCIM

48.89

-1.03

85.9

0.06

279.05

2.23

NOVARTISN
ROCHEHOLDING

Μετ. %

SGSN

2455

0.2

SWATCHGROUPI

274.3

-1.61

ADECCON

56.24

-0.81

JULIUSBAERN

43.8

-1.79

12.665

-1.63

GIVAUDANN

2774

0.87

NESTLESA

106.9

1.56

0

0

489

0

101.6

-0.59

11.3

-1.87

375.9

-1.1

CSGROUPAG

TRANSOCEANN
SWISSCOMN
SWISSREN
UBSGROUPN
ZURICHINSURAN

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

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

Χθεσινό
270.8
209.7
64.28
64.53
110.05
66.85
5.652
122.86
47.22
7.311
30.72

Μετ. %
2.3
-0.6
-1.39
-0.57
2.15
-1.02
-0.217
-1.98
-0.83
-0.185
-0.155

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

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
139.05
14.505
15.134
8.93
63.22
45.135
66.22
93.94
18.192
14.835
98.62
228.1
26.35
12.89
155.84
43.1
97.01
108.26

0.9
-0.015
0.002
0.015
0.1
-0.285
-1.66
0.98
-0.322
-0.39
-0.88
0.9
0.45
0
-1.72
1.08
0.31
1.78

Amsterdam/Aμστερνταμ

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
AALBERTS
AEGON
ABN AMRO BANK
AKZO NOBEL
ALTICE EUROPE
ARCELORMITTAL
ASML HOLDING
BOSKALIS WESTM
GALAPAGOS
HEINEKEN
ING GROEP
KONINKLIJKE DS
KPN KON
NN GROUP
KONINKLIJKE DS
IMCD
RANDSTAD
RELX
ROYAL DUTCH SH
UNIBAIL RODAM
VOPAK
WOLTERS KLUWER

Χθεσινό
37.7
3.802
18.15
80.67
4.13
14.714
223.3
20.32
143.5
97.58
9.493
107.9
2.78
32.44
107.9
68.5
46.05
21.27
26.345
127.9
44
63.44

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

Με ενδιαφέρον αναμένουν οι επενδυτές τις αποφάσεις της Fed.

Μετ. %
-2.1
-0.99
-2.71
-0.14
-0.7
-3.43
-0.25
-1.74
-0.62
1.54
-1.92
-0.42
0.47
-0.73
-0.42
-0.94
-0.78
2.8
0.06
-1.12
0.96
1.7

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
1.60
20.76
17.08
0.96
6.52
62.56
14.15
17.33
1.27
2.125
2.74
9.56
0.88
20.20
4.46
17.81
0.51

Μετ. %
1.61
20.44
17.03
0.95
6.51
63.44
14.31
17.41
1.29
-0.86
2.78
9.56
0.89
20.78
4.44
18.06
0.52

TENARIS
TERNA
UNICREDIT

10.32
5.62
10.884

Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες
AJINOMOTO
ASAHI GROUP HL
ASTELLAS PHARM
BRIDGESTONE CO
CANON INC
CASIO COMPUTER
CITIZEN WATCH
CREDIT SAISON
DAIWA SEC GROU
SUBARU
FUJIFILM HOLDI
FUJITSU LTD
HINO MOTORS
HITACHI
HONDA MOTOR
IHI
ISUZU MOTORS
KAWASAKI HVY I
KAJIMA CORP
KEIO
KOBE STEEL
KONICA MINOLTA
JTEKT
MITSUB UFJ FG
MITSUBISHI COR
MITSUBISHI ELE
MITSUBISHI MOT
NEC CORPORATIO
NIKKON HLDG
NIKON CORP
NIPPON SUISAN
NISSAN MOTOR C
NOMURA HOLDING
NISSAN CHEMICA
NIPPON PAPER I
NTT DOCOMO
OBAYASHI CORP
ODAKYU ELEC RA
OJI HOLDINGS
OSAKA GAS
RICOH CO LTD
SECOM
SEVEN & I HLDG
SHARP CORP
SHIMIZU CORP
SHISEIDO
SONY CORP
SMFG
SUMITOMO CHEM
SUZUKI
TAISEI CORP
TDK CORPORATIO
TOBU RAILWAY
TOKIO MARINE H
TORAY INDUSTRI
TREND MICRO
TOPY INDS LTD
TORAY INDUSTRI
TOSHIBA CORP
TOYOBO
TOYOTA MOTOR C
YAMAHA CORP

10.52
5.59
-3.34

(Σε γιέν)

Χθεσινό
1993.5
5274
1529
4267
2945
1626
551
1392
511.5
3091
4796
8458
941
4126
2928
2453
1250
2447
1433
6730
612
800
1303
571.7
2814
1472
502
4570
2529
1411
5274
716.7
476.7
4495
1869
2843.5
1096
2549
522
2039
1045
9547
4145
1278
989
8713
6542
3806
500
646
4170
9540
3545
5919
809.3
5110
2000
809.3
3450
1427
7445
4735

Μετ. %
0.61
-0.06
-1.8
-0.84
-0.14
2.39
-0.36
2.81
0.73
0.52
0.48
0.73
-0.11
-0.43
-0.17
-0.24
-0.95
1.83
1.85
0.45
0
1.27
0.39
0.74
0.11
0
0.4
1.44
0.4
-1.4
0
0.45
0.42
-1.64
1.37
2.14
0.99
-0.76
1.44
1.16
-0.12
0.88
1.03
-0.4
1.26
0.08
0.93
-2.91
0.31
0.72
0.53
2.01
-0.03
-2.19
1.19
-0.65
-2.19
0.29
-1.65
0.66
-1.25

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

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

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
38.97
127.95
37.86
22.55
43.88
35.17
109.80
16.53
43.93
11.07
80.50
131.60
10.37
246.20
367.20
20.82
101.85
166.40
23.57
461.15
45.05
56.86
34.54
80.00
80.26
25.26
101.05
8.24
106.40
47.86
22.06

Μετ. %
0.31
1.51
0.37
-0.18
-1.6
-0.82
2.23
-2.07
-4.46
-2.55
1.21
2.25
-0.86
1.69
0.03
-0.67
-1.12
2.53
-1.59
-0.45
-1.27
-0.44
-2.64
1.15
-0.37
-1.81
0.95
-2.89
-0.23
0.08
0.82

(Σε ευρώ)

Χθεσινό Μετ. %
36.1
0.6412
162.15
0.527
8.232 -1.4368
95.95
0.5238
66.5 0.4835
1.649 -4.7096
4.6975 -2.0334
5.736 -3.1408
2.293 -3.8574
0.48 -0.7239
23.53
1.0739
20.33 0.0985
25.78
1.0584
11.06
0.1812
26.97 0.9734
9.27
1.2451
4.987 -1.0516
7.88 -2.4149
26.66
0.3765
2.487
-1.1919
12.2
2.2632
14.744
-3.318
1.163
5.7754
18.49
2.7222
14.015
-0.849
0.8594 -4.1918
3.6565 -2.9076
2.39
0
6.672
-1.7812
6.002 -0.8917
23.64 -1.4178
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

l

21

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8240

0,8400

0,8386

1,2020

32.577

0,8320

0,8400

0,8400

1,94

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,4520

1,5000

1,4785

0,9520

28.481

1,4960

1,5000

1,5000

0,00

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4880

0,5000

0,4899

-0,0830

67.232

0,4900

0,5000

0,4920

0,41

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0055

0,0060

0,0059

0,0200

18.182

0,0060

0,0080

0,0060

9,09

0,0380

0,0410

0,0387

-0,0540

8.458

0,0385

-8,33

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,0385

0,0410

0,1150

0,1210

1,2600

1,2800

1,2800

-0,78

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

1,2700

1,2800

1,2700

-2,4990

3.010

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1970

0,1970

0,1970

-0,1020

53

0,1970

0,2040

0,1970

-0,51

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0640

0,0700

0,0660

-0,4000

80.490

0,0640

0,0680

0,0655

-6,43

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,2100

0,0000

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,2900

1,3400

1,2900

0,78

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0320

0,0000

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0195

0,0000

0,0195

0,00

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0150

0,0000

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0360

0,0000

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2400

0,2600

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0950

1,2800
0,0195

1,3200
0,0200

1,3189
0,0198

2,6610
0,0310

19.273
3.225

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0110

0,0120

0,0117

0,0160

2.868

0,0120

0,0000

0,0120

4,35

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,0920

0,1220

0,0953

-1,0310

9.451

0,1200

0,1220

0,1220

19,61

0,0020

0,0020

0,0020

0,0000

56.478

0,0020

0,00

0,1850

1,09

0,0615

-8,89

0,0300

5,26

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

0,4160

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

0,0280

ΦΑΣΤ

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0095

0,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

1,0400

1,0600

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,1850

0,0000

ΑΓΡΟ

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

1,0100

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,0000

0,1520

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0200

0,0220

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1130

0,0000

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0625

0,0670

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,4860

0,5200

0,1830

0,0615

0,1850

0,0625

0,1833

0,0620

0,2000

-0,5520

208

15.562

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,2500

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,0000

0,8200

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC (AN)

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0580

0,0580

0,0580

-0,1000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0090

0,0090

0,0100

-0,0010

0,0260

0,0300

0,0297

0,1210

28.375

0,0265

0,0300

0,0000

0,0000

600

0,0000

0,0580

0,0580

-1,69

5

0,0000

0,0090

0,0090

-18,18

0,0575

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,5300

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4040

0,4100

0,4084

-0,7010

6.408

0,4100

0,4200

0,4100

0,00

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,1000

0,1030

0,1010

-0,0990

7.700

0,1020

0,0000

0,1000

-1,96

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,2800

2,3800

2,3089

-5,9560

4.310

2,3000

2,3400

2,2800

-4,20

0,0100

0,0000

1,3300

1,5300

1,3454

-8,7510

1.603

1,3300

1,5300

1,3600

-4,23

0,1880

0,2200

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΚΕΟ

KEO PLC

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,0000

0,7200

ΦΡΟΥ

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

0,2320

0,2380

0,0770

0,0000

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)

0,0810

0,0000

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

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (AN, Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

47,5220

53,0000

ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

49,0500

54,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

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

Μικροσκοπικοί νανοσωλήνες άνθρακα σε υπόστρωμα αλουμινίου

INSTAGRAM

Λογαριασμός χρεώνει
τις αναρτήσεις
Ένας νέος λογαριασμός στο Instagram χρεώνει υπέ-

ρογκα ποσά για να αναρτήσει τη φωτογραφία του
χρήστη. Πρόκειται για το Golden Price Tag, στο οποίο
έχουν ήδη εγγραφεί πέντε λογαριασμοί και έχει πέραν των τεσσάρων χιλιάδων followers. Στον λογαριασμό οι χρήστες μπορούν να μάθουν και το ποσό το οποίο έχει δαπανήσει ο κάθε λογαριασμός για την ανάρτηση μιας φωτογραφίας. Για παράδειγμα και σύμφωνα με το ‘’Golden Price Tag’’, η Katja, που είναι
πρώτη σε likes, φέρεται να έχει δαπανήσει περισσότερα από 5.000 δολάρια για τη φωτογραφία της, ενώ
άλλος χρήστης έχει ξοδέψει 3.600 δολάρια, αφού
κάθε like του κοστίζει 24 δολάρια.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο ΜΙΤ
των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι παρήγαγαν το πιο μαύρο υλικό που έχει
δημιουργηθεί έως σήμερα. Είναι
δέκα φορές πιο μαύρο από οτιδήποτε είχε υπάρξει έως τώρα, απορροφώντας το 99,96% του φωτός που πέφτει πάνω του από οποιαδήποτε γωνία. Το υλικό αποτελείται από μικροσκοπικούς νανοσωλήνες άνθρακα (CNT) κάθετα
ευθυγραμμισμένους πάνω σε ένα
υπόστρωμα αλουμινίου.
Οι ερευνητές έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό
«Applied Materials» (Εφαρμοσμένα Υλικά) της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας (ACS). Ο καθηγητής Μπράιαν Γουάρντλ δήλωσε
ότι «κάποιος θα βρει ένα ακόμη
πιο μαύρο υλικό και τελικά θα κατανοήσουμε όλους τους υποκείμενους μηχανισμούς, οπότε θα
είμαστε πια σε θέση να κατασκευάσουμε το απόλυτο μαύρο».
Κάνοντας επίδειξη των δυνατοτήτων του νέου υλικού, οι επιστήμονες κάλυψαν με αυτό το υλικό, σαν μανδύα, ένα φυσικό διαμάντι 16,8 καρατίων, κάνοντας
το να «εξαφανιστεί» από την κοινή
θέα. Μάλιστα το πείραμα παρουσιάζεται σε νέα έκθεση έργων τέχνης στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης και οι επιστήμονες δήλωσαν ότι θα διαθέσουν δωρεάν το
κατάμαυρο υλικό τους σε όποιον

Αιμοδοσία από το προσωπικό
της NEDECO Electronics Ltd
Δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία της απέναντι
σε κοινωνικά ζητήματα, η NEDECO Electronics Ltd
διοργάνωσε την Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019,
εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμε-τείχαν η
διεύθυνση και το προσωπικό της NEDECO Electronics
Ltd, καθώς και συνεργάτες της εταιρείας, στηρίζοντας
την προσπάθειά της να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη,
αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους Κύπριους πολίτες
σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία. Αναφερόμενος
στις αξίες που διέπουν την κουλτούρα της εταιρείας,
ο Γενικός Διευθυντής της NEDECO Electronics Ltd,
κ. Λουκιανός Ράφτης, δήλωσε πως ο εθελοντισμός
και η ανιδιοτελής προσφορά είναι στάση ζωής και
η εταιρεία ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού
της σε δράσεις που στηρίζουν το κοινωνικό σύνολο.
Η NEDECO Electronics Ltd αποτελεί αξιόπιστο πάροχο
εξοπλισμού δικτύων και τηλεπικοινωνιών για δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην
Κύπρο και πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα παροχής
έξυπνων τεχνολογικών λύσεων.

Μελλοντικά τέτοιου είδους υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν σε οπτικές και διαστημικές εφαρμογές.
καλλιτέχνη θέλει να το αξιοποιήσει
για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Πέρα από τον χώρο της τέχνης,
τέτοιου είδους υλικά μπορούν να
αξιοποιηθούν μελλοντικά, μεταξύ

άλλων, σε οπτικές και διαστημικές
εφαρμογές, π.χ. σε τηλεσκόπια
που αναζητούν εξωπλανήτες.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι είναι
θέμα χρόνου οι επιστήμονες των

υλικών να σχεδιάσουν ένα υλικό
που θα απορροφά το 100% του
φωτός (κάτι σαν μαύρη τρύπα στο
διάστημα).
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

FACEBOOK

Αλλαγές στο desktop
Νέα εμπειρία ξεκίνησε στο Facebook και συγκεκριμέ-

να στην desktop έκδοση του. Η εταιρία έχει ξεκινήσει
να λανσάρει και να προωθεί μια νέα εμπειρία στους
χρήστες ενώ έχει στείλει και ειδοποίηση για τις αλλαγές. Η αλλαγή στο Facebook από desktop έχει ως στόχο να κάνει την εμπειρία του χρήστη πιο εύκολη κι απλή. Το νέο layout είναι πιο εύκολο, πιο απλό, με μεγαλύτερη γραμματοσειρά και κάνει πιο εύκολη την πλοήγηση, με tabs στην κορυφή της οθόνης ώστε να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση και μια πιο συμπιεσμένη
προβολή. Όπως αναφέρει το Facebook, σκοπός του
είναι να φέρει αυτήν την εκδοχή στην ίδια «γραμμή»
και όσο γίνεται πιο κοντά στο app από κινητό, ώστε να
κάνει πιο εύκολη τη μετάβαση για τους χρήστες από
δημόσιους χώρους σε πιο ιδιωτικούς, όπως είναι τα
groups. Η ανανέωση μειώνει την παρουσίαση του εικονικού μπλε χρώματος του Facebook, το οποίο θα αποτελέσει μέρος μιας προσπάθειας να αλλάξει η αντίληψη, αφήνοντας τα πιο πρόσφατα σκάνδαλα στο παρελθόν και ξεκινώντας πάλι από την αρχή.

APPLE

Μειώνονται τα ποσοστά της
στην Ασία
Η ανακοίνωση της Apple για τα νέα iPhone 11, iPhone

11 Pro και iPhone 11 Pro Max δεν κατάφεραν να κερδίσουν Ασιατικές αγορές. Η εταιρία βλέπει το μερίδιό
της να μειώνεται σε Κίνα και Νότια Κορέα ενώ μουδιασμένα κινείται στην Ινδία. Πέραν των ποσοστών
της στην αγορά, η εταιρία μάλλον μένει πίσω τουλάχιστον φέτος στην συνδεσιμότητα 5G. Στις μεγάλες αγορές, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας έχουν αρχίσει
να διαφημίζουν τις δυνατότητες των δικτύων 5G που
ολοένα και επεκτείνονται, κι επομένως από τα φετινά
iPhone απουσιάζει το «future-proof» παρά τις αρκετά
υψηλές τιμές τους.

DISNEY

Παραιτήσεις λόγω σύγκρουσης
συμφερόντων
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Disney, Bob Iger παραι-

τήθηκε από την θέση του στο διοικητικό συμβούλιο
της Apple σύμφωνα με σχετική αίτηση της εταιρίας
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αξία των μετοχών και των δύο εταιριών δεν
άλλαξε μετά την ανακοίνωση. Η Disney πρόκειται στις
12 Νοεμβρίου να λανσάρει την υπηρεσία streaming
Disney+, υπηρεσία που πρόκειται να ανταγωνιστεί την
υπηρεσία Apple TV+ που έχει προγραμματιστεί να γίνει διαθέσιμη στο κοινό την 1η του ίδιου μήνα. Ο Bob
Iger παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της
Apple την ημέρα που η εταιρία ανακοίνωσε την τιμή
και την ημερομηνία λανσαρίσματος της υπηρεσίας
streaming της. Οι δύο υπηρεσίες streaming αναμένεται να έρθουν σε σύγκρουση μελλοντικά, καθώς ανταγωνίζονται μεταξύ τους για πρωτότυπο περιεχόμενο.

Νόμπελ του τρελού επιστήμονα
Για 29η χρονιά απονεμήθηκαν σε
τελετή στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των ΗΠΑ τα βραβεία Ig, αποκαλούμενα και «Νόμπελ του
τρελού επιστήμονα», τα οποία επιβραβεύουν αστείες, παράδοξες
και συχνά άχρηστες επιστημονικές
ανακαλύψεις.
Τα εν λόγω βραβεία, που προηγούνται κατά ένα μήνα περίπου
των βραβείων Νόμπελ, αναδει<
<
<
<
<
<

Τα βραβεία αναδεικνύουν έρευνες που πρώτα
κάνουν τους ανθρώπους να γελάσουν και
μετά να σκεφτούν.
κνύουν έρευνες που «πρώτα κάνουν τους ανθρώπους να γελάσουν
και μετά να σκεφτούν». Απονεμήθηκαν δέκα βραβεία (την απονομή έκαναν όπως πάντα πραγματικοί Νομπελίστες) και κάθε νικητής έβγαζε λόγο ενός λεπτού.
Αν παράβαινε αυτό το όριο, ένα
οκτάχρονο κοριτσάκι με ένα χάρακα στο χέρι τον έκοβε με τη
φράση «παρακαλώ σταμάτα, βαριέμαι!». Κάθε βραβείο συνοδευόταν από ένα -προφανώς άχρηστο- χαρτονόμισμα δέκα τρισεκατομμυρίων της Ζιμπάμπουε.
Μεταξύ άλλων, βραβεύθηκε μια

Το βραβείο χημείας δόθηκε σε Ιάπωνες επιστήμονες που υπολόγισαν πό-

σο σάλιο παράγει ένα τυπικό πεντάχρονο παιδί μέσα σε μια μέρα.
μελέτη σε Γάλλους ταχυδρόμους,
στους οποίους είχε τοποθετηθεί
θερμόμετρο στους όρχεις τους.
Την ιδέα είχε ο ειδικός σε θέματα
γονιμότητας Ροζέ Μιουσέ του Πανεπιστημίου της Τουλούζης για
να διαπιστώσει κατά πόσο και οι
δύο όρχεις ενός άνδρα έχουν την
ίδια ακριβώς θερμοκρασία. Συμπέρασμα: ο αριστερός είναι πιο
ζεστός, αλλά μόνο όταν ο άνδρας
είναι ντυμένος. Ο Γάλλος επιστήμονες εφηύρε και θερμαινόμενα
εσώρουχα που βοηθούν τους άνδρες με προβλήματα υπογονιμότητας. Το βραβείο χημείας κατέ-

ληξε σε Ιάπωνες επιστήμονες που
υπολόγισαν πόσο σάλιο παράγει
ένα τυπικό πεντάχρονο παιδί μέσα
σε μια μέρα (περίπου μισό λίτρο),
το βραβείο μηχανικής σε έναν Ιρανό εφευρέτη για ένα μηχάνημα
του που αλλάζει πάνες στα μωρά
και το βραβείο οικονομικών δόθηκε σε Ολλανδούς ερευνητές
που ανακάλυψαν ότι τα χαρτονομίσματα μπορούν να διαδώσουν
επικίνδυνα μικρόβια, ιδίως το ρουμανικό λέου.
Ιταλοί επιστήμονες πήραν το
βραβείο ιατρικής για την ιδέα τους
ότι η πίτσα προστατεύει από πρό-

ωρο θάνατο αν και στην πραγματικότητα ποτέ δεν μπόρεσαν να
αποδείξουν ότι αυτό όντως ισχύει.
Μια διεθνής ερευνητική ομάδα
πήρε βραβείο επειδή «χαρτογράφησε» ποια ακριβώς μέρη του σώματος είναι πιο απολαυστικό να
τα ξύνει κανείς (προηγούνται οι
αστράγαλοι και ακολουθεί η πλάτη). Δύο Αμερικανοί κατάφεραν
να βραβευθούν ξανά: το 2015 είχαν
τιμηθεί για την ανακάλυψη του
«νόμου της ούρησης» (που λέει
ότι όλα τα θηλαστικά αδειάζουν
την ουροδόχο κύστη τους σε περίπου 21 δευτερόλεπτα), ενώ φέτος
για τη μελέτη τους σχετικά με το
γιατί ο φασκωλόμυς (μαρσιποφόρο
φυτοφάγο ζώο της Αυστραλίας)
κάνει κυβικού σχήματος κόπρανα,
κάτι μοναδικό στο ζωικό βασίλειο.
Ακόμη, σύμφωνα με τη «Γκάρντιαν», Κινέζοι ερευνητές βραβεύθηκαν για την ανακάλυψη ότι
οι νεκρές κατσαρίδες που έχουν
μαγνητιστεί, συμπεριφέρονται
διαφορετικά από τις ζωντανές κατσαρίδες που έχουν μαγνητιστεί,
όταν μελετηθούν με κβαντικό αισθητήρα. Τέλος, βραβείο ιατρικής
εκπαίδευσης δόθηκε σε Αμερικανούς που ανακάλυψαν ότι οι ακουστικές συσκευές που κάνουν
«κλικ» και χρησιμοποιούνται για
την εκπαίδευση των σκύλων, είναι
δυνατό να επίσης να βελτιώσουν
τις δεξιότητες φοιτητών χειρουργικής.

Ανακαλύφθηκε νέα πηγή ενέργειας
Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν
την πρώτη φθηνή θερμοηλεκτρική
συσκευή που παράγει ηλεκτρικό
ρεύμα και ανάβει λάμπες LED, αξιοποιώντας τις κρύες νύχτες, χωρίς
να χρειάζεται τη θερμότητα και
το φως του ήλιου. Στο μέλλον θα
μπορούσε να αξιοποιηθεί επίσης
σε απομονωμένες περιοχές για τη
φόρτιση κινητών τηλεφώνων.
Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν
μια αποτελεσματική πηγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στη
διάρκεια της μέρας, αλλά μέχρι
<
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Πρωτοποριακή συσκευή παράγει ηλεκτρικό ρεύμα από τον κρύο
νυχτερινό ουρανό.
σήμερα δεν υπάρχει κάτι ανάλογο
για τη νύχτα. Η μόνη λύση είναι
να εφοδιασθούν τα φωτοβολταϊκά
με μπαταρίες που αποθηκεύουν
την παραγόμενη κατά τη μέρα ενέργεια, έτσι ώστε αυτή να χρησιμοποιηθεί το βράδυ, κάτι όμως
που αυξάνει το συνολικό ενεργειακό κόστος.

Η πρώτη φθηνή θερμοηλεκτρική συσκευή παράγει ηλεκτρικό ρεύμα και

ανάβει λάμπες LED, αξιοποιώντας τις κρύες νύχτες, χωρίς να χρειάζεται
τη θερμότητα και το φως του ήλιου.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον Αασγουάθ Ραμάν, επίκουρο
καθηγητή επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Λος ‘Αντζελες
(UCLA), που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό “Joule”,
αξιοποίησαν το φαινόμενο της ψύξης ακτινοβολίας (radiative cooling),
κατά το οποίο μια επιφάνεια που

βλέπει προς τον ουρανό, έχει απώλεια θερμότητας στην ατμόσφαιρα με τη μορφή θερμικής ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να αποκτά πιο χαμηλή θερμοκρασία
από τον γύρω αέρα. Η διαδικασία
αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να γεννηθεί ηλεκτρισμός μέσω
«χειραγώγησης» των θερμοκρασιακών διαφορών, με αποτέλεσμα

να παράγεται ρεύμα και τη νύχτα,
όταν η ζήτηση ρεύματος αυξάνεται
κατακόρυφα.
«Είναι αξιοσημείωτο ότι η συσκευή μπορεί να παράγει ηλεκτρισμό τα βράδια, όταν οι ηλιακές κυψέλες δεν δουλεύουν. Πέρα από
το φωτισμό, πιστεύουμε ότι αυτή
η τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να είναι κατάλληλη για απομονωμένες τοποθεσίες», δήλωσε ο Ραμάν.
Οι ερευνητές δοκίμασαν με επιτυχία τη θερμοηλεκτρική γεννήτριά τους σε καθαρές κρύες νύχτες του χειμώνα από ταράτσες
κτιρίων. Προς το παρόν, μπορεί
να παράγει έως 25 μιλιβάτ (χιλιοστά
του βατ) ενέργειας ανά τετραγωνικό
μέτρο (σε θερμοκρασία ενός βαθμού Κελσίου), αλλά οι δημιουργοί
της πιστεύουν ότι μπορούν μελλοντικά να την κάνουν 20 φορές
πιο ισχυρή.
«Νομίζουμε ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια τεχνολογία
συμπληρωματική της ηλιακής. Αν
και το παραγόμενο ρεύμα θα είναι
πάντα σημαντικά λιγότερο, θα μπορεί να λειτουργήσει όταν οι ηλιακές
(φωτοβολταϊκές) κυψέλες δεν θα
μπορούν», ανέφερε ο Ράμαν.

Στη Λεμεσό το ένατο
πρατήριο Eni
Στη Λεμεσό λειτουργεί από τα τέλη Ιουλίου το ένατο
πρατήριο παγκύπρια με την ονομασία Eni. Πρόκειται
για το πρώην πρατήριο Agip στην οδό Αγίας Φυλάξεως 25, στη Λεμεσό υπό τη διεύθυνση του κ.
Βαρνάβα Ασημένου. Το νέο εκσυγχρονισμένο πρατήριο Eni προσφέρει καύσιμα κίνησης, διανομή
πετρελαίου θέρμανσης καθώς και τα υψηλής ποιότητας λιπαντικά Eni. Επιπρόσθετα, παρέχει υπηρεσίες όπως έλεγχο και αλλαγή λαδιού, μέτρηση
πίεσης ελαστικών, πλύσιμο οχημάτων και κατάστημα. Η μετονομασία εντάσσεται στο πλαίσιο της
ανανέωσης της συνεργασίας της εταιρείας πετρελαιοειδών Petrolina (Holdings) Public Ltd και του
ιταλικού κολοσσού Εni S.p.A. Τα πρατήρια της Εταιρείας που λειτουργούν κάτω από την εμπορική
ονομασία Agip, θα μετονομαστούν σταδιακά σε
Eni. Η αναβάθμιση βασίζεται στα νέα πρότυπα εμφάνισης της Eni διεθνώς στη λιανική αγορά.

Αποκαλυπτήρια στο Διεθνές
Σαλόνι Αυτοκινήτου 2019
Eνα ακόμα πειραματικό μοντέλο αποκαλύπτει η
Hyundai στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φραγκφούρτης. Το μοντέλο 45 με έμφαση στην τεχνολογία ηλεκτρικής έχει ως βασικές γραμμές εκείνες
του ιστορικού Hyundai Pony Coupe Concept και
εισάγει μια εντελώς νέα οδηγική εμπειρία για τα
αυτόνομα οχήματα του μέλλοντος. Ο συμβολικός
χαρακτήρας του 45 καθορίζεται από το ενιαίο
πλαίσιο και τον αεροδυναμικό και ελαφρύ σχεδιασμό,
εμπνευσμένο από τα αεροσκάφη του 1920. Η ονομασία του οφείλεται στις γωνίες 45 μοιρών μπροστά
και πίσω, που σχηματίζουν μια σιλουέτα σαν διαμάντι. Το 45 EV επαναπροσδιορίζει την εμπειρία
οδήγησης της τεχνολογίας ηλεκτρικής κίνησης
και συνδέει συναισθηματικά με το παρελθόν, δείχνοντας το δρόμο προς το μέλλον της Hyundai.

Στην κορυφή των πωλήσεων
ο Oμιλος Πηλακούτα
Μία πολύ σημαντική διάκριση, για ακόμη μια χρονιά,
έχει πετύχει ο Όμιλος Πηλακούτα αφού σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία πωλήσεων νέων αυτοκινήτων, τους επτά μήνες του 2019 κατέκτησε το
μεγαλύτερο ποσοστό, 20,2%, της κυπριακής αγοράς.
Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης
του Ομίλου στην ποιότητα, στην αξιοπιστία και
στην ολική υποστήριξη 360° στους πελάτες του.
Αντανακλά την επιχειρηματική στρατηγική του
Ομίλου για στοχευμένη επέκταση με την ενσωμάτωση στη μεγάλη οικογένεια των Brands που αντιπροσωπεύει, ΒΜW, ΜΙΝΙ, Nissan, Jaguar και
Land Rover, των νέων του συνεργασιών: Renault
- Dacia, που ξεκίνησαν τη νέα πορεία τους στην
Κύπρο πριν από λίγους μήνες και Mitsubishi, που
παρουσιάζεται επίσημα στην κυπριακή αγορά στο
τέλος Σεπτεμβρίου.

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Πλήγμα για τις ελληνικές τράπεζες
η μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ

Εκιτμάται ότι θα επιφέρει πτώση της κερδοφορίας τους μεταξύ 11% και 17%
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ σε
περαιτέρω αρνητικό έδαφος αναμένεται να «χτυπήσει» την κερδοφορία
των ευρωπαϊκών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών συστημικών τραπεζών, όπως σημειώνει
η Goldman Sachs σε έκθεσή της για
τις επιπτώσεις των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Μάριο Ντράγκι αύριο,
κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής
Τράπεζας. Ο συνολικός αρνητικός αντίκτυπος στα κέρδη των ευρωπαϊκών
τραπεζών θα κυμανθεί από 10% έως
6%, ανάλογα με το μέγεθος της μείωσης
των επιτοκίων, ενώ σε ό,τι αφορά τις
ελληνικές τράπεζες η Goldman Sachs

εκτιμά πως η αρνητική επίπτωση στην
κερδοφορία τους θα κυμανθεί από
17% έως 11%. Για αυτόν τον λόγο η
αμερικανική επενδυτική τράπεζα θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η υιοθέτηση
από την ΕΚΤ ενός κλιμακωτού επιτοκίου (tiering), το οποίο θα περιορίσει
το «χτύπημα» στα μεγέθη των τραπεζών από τα ακόμα χαμηλότερα καταθετικά επιτόκια.
Πιο αναλυτικά, οι οικονομολόγοι
της Goldman Sachs αναμένουν ότι η
ΕΚΤ θα ανακοινώσει ένα σημαντικό
πακέτο νομισματικής χαλάρωσης, το
οποίο θα συμπεριλαμβάνει μία μείωση
των επιτοκίων κατά 20 μ.β., η οποία
θα ακολουθηθεί αργότερα από άλλη
μία μείωση 10 μ.β. Επίσης, θα ανακοι-
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Αν εφαρμοστεί το «ελβετικό μοντέλο» με κλιμακωτά
επιτόκια καταθέσεων, η
αρνητική επίδραση περιορίζεταικατά 30%.
νωθεί νέος γύρος ποσοτικής χαλάρωσης (QE) ύψους 30 δισ. ευρώ τον μήνα
για τους επόμενους εννέα μήνες, που
θα περιλαμβάνει αγορές κρατικών ομολόγων (25 δισ. ευρώ) και εταιρικών
ομολόγων επενδυτικής αξιολόγησης
(5 δισ. ευρώ).
Οπως τονίζει η αμερικανική τρά-

πεζα, μία μείωση της τάξης των 20
μ.β. στα επιτόκια θα οδηγήσει σε υποχώρηση των κερδών ανά μετοχή
των ευρωπαϊκών τραπεζών της τάξης
του 6% ή κατά 5,6 δισ. ευρώ, σε μέσο
όρο.
Η εφαρμογή του κλιμακωτού επιτοκίου (tiering) θα μπορούσε ωστόσο
να εξαλείψει το 30% αυτού του «χτυπήματος». Να σημειωθεί πως το σύστημα των κλιμακωτών επιτοκίων ουσιαστικά επιτρέπει μέρος της υπερβάλλουσας ρευστότητας των τραπεζών
να μη φέρει το καταθετικό επιτόκιο
της ΕΚΤ αλλά το επιτόκιο των πράξεων
κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO),
το οποίο διαμορφώνεται στο 0%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs, οι τράπεζες της Ευρωζώνης έχουν πληρώσει 23 δισ.
ευρώ στην ΕΚΤ από τότε που υιοθετήθηκαν τα αρνητικά επιτόκια το 2014.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Υποχώρηση κατά 20%
τραπεζικών μετοχών

Αισιοδοξία για την
πορεία των
διαπραγματεύσεων
ΗΠΑ - Κίνας
Τα περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια κινήθηκαν
ανοδικά την εβδομάδα που διανύσαμε, βρίσκοντας
στήριξη στην αισιοδοξία της αγοράς για πρόοδο
των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ Κίνας. Ενόψει του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων
ανώτερων αξιωματούχων στις αρχές Οκτωβρίου
στην Ουάσιγκτον, οι δύο χώρες δείχνουν σημάδια
καλής συνεργασίας τις τελευταίες ημέρες, με τον
πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει
αναβολή δύο εβδομάδων (στις 15 Οκτωβρίου) για
την προγραμματισμένη επιβολή αυξημένων δασμών
σε εισαγωγές από την Κίνα ύψους 250 δισ. δολαρίων,
έπειτα από σχετικό αίτημα του προέδρου της, ενώ
η Κίνα από την πλευρά της προχώρησε σε αύξηση
των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων από τις ΗΠΑ.
Επίσης, το ενδεχόμενο υιοθέτησης μιας πιο χαλαρής
δημοσιονομικής πολιτικής από τη Γερμανία, οι περιορισμένες ανησυχίες για έξοδο του Η.Β. από την
Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρίου, μετά την ψήφιση από το
Κοινοβούλιο της χώρας σχετικής νομοθεσίας για
αίτημα προς τους Ευρωπαίους παράτασης του
Brexit (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις), καθώς
και το νέο ισχυρό πακέτο μέτρων από την ΕΚΤ για
τη στήριξη της οικονομίας και την τόνωση του
πληθωρισμού συνέβαλαν θετικά στη διάθεση των
επενδυτών για ανάληψη ρίσκου. Στη συνεδρίαση
νομισματικής πολιτικής την Πέμπτη, η ΕΚΤ αποφάσισε νέα μείωση 10 μ.β. στο επιτόκιο διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων, το οποίο βρέθηκε σε νέο
ιστορικά χαμηλό -0,50%, ενίσχυσε το μήνυμα για
τις προθέσεις της σχετικά με την περαιτέρω πορεία
της νομισματικής πολιτικής της (forward guidance)
και ανακοίνωσε την υιοθέτηση ενός κλιμακωτού
επιτοκίου (tiering), ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στα μεγέθη των τραπεζών από
τα ακόμα χαμηλότερα επιτόκια. Παράλληλα, ανακοίνωσε την επανεκκίνηση του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού από τον Νοέμβριο,
ύψους 20 δισ. ευρώ τον μήνα, καθώς και βελτιωμένους όρους στην τρίτη στοχευμένη πράξη πιο
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΤLTROΙΙΙ), προκειμένου να μειωθεί το κόστος δανεισμού
για τις τράπεζες και να επεκταθεί η διάρκεια των
δανείων.Στις αγορές συναλλάγματος, ύστερα από
προσωρινή πτώση σε επίπεδα κοντά στο 1,09 μετά
την ανακοίνωση της νέας μείωσης στο επιτόκιο
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, η ισοτιμία
ευρώ/δολαρίου ανέκαμψε σε επίπεδα κοντά στο
1,11, καταγράφοντας κέρδη περίπου 1% σε εβδομαδιαία βάση. Η στερλίνα ενισχύθηκε, αν και σε
περιορισμένο βαθμό, επωφελούμενη από τις θετικές
εξελίξεις όσον αφορά το Brexit. Στις αγορές ομολόγων,
οι τιμές των αμερικανικών και γερμανικών τίτλων
υποχώρησαν εν μέσω αισιοδοξίας για την πορεία
των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Κίνας,
με τα κέρδη που καταγράφηκαν αμέσως μετά την
ανακοίνωση της ΕΚΤ για μείωση του επιτοκίου διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων να αποδεικνύονται προσωρινά.
* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Εurobank.

Η Goldman Sachs επισημαίνει πως η προοπτική της
μείωσης των επιτοκίων έχει, εδώ και ένα μεγάλο
διάστημα, ασκήσει πιέσεις στις τιμές των μετοχών
των ευρωπαϊκών τραπεζών. Οπως αναφέρει, από το
β΄ εξάμηνο του 2018 οι τραπεζικές μετοχές έχουν
υποχωρήσει κατά 20% σε μέσο όρο, ενώ οι εκτιμήσεις
των αναλυτών για τα καθαρά έσοδα από τόκους και
τα κέρδη ανά μετοχή έχουν υποβαθμιστεί κατά 4%
και 20%, αντιστοίχως. Οι τράπεζες της Ευρωζώνης
έχουν πληρώσει 23 δισ. ευρώ στην ΕΚΤ από τότε
που υιοθετήθηκαν τα αρνητικά επιτόκια το 2014,
με το τρέχον ετήσιο κόστος των 7,5 δισ. ευρώ να αναμένεται να αυξηθεί εάν υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων. Ενα κλιμακωτό σύστημα καταθέσεων
από την ΕΚΤ, το οποίο θα ακολουθήσει το «ελβετικό
μοντέλο» (όπου το 60% των καταθέσεων εξαιρούνται
από τα αρνητικά επιτόκια), έχει το περιθώριο να
προστατεύσει τις τράπεζες από το 30% της συνολικής
επιβάρυνσης της κερδοφορίας τους από τη νέα
μείωση των επιτοκίων. Η ανακούφιση ωστόσο θα
είναι εμπροσθοβαρής και έτσι, όπως εκτιμά η Goldman Sachs, τα πρώτα χρόνια ο αντίκτυπος της μείωσης των επιτοκίων θα είναι ουδέτερος για τον
κλάδο συνολικά και μέτρια θετικός για κάποιες τράπεζες όπως η Deutsche Bank, η BNP Paribas και η
ABN Amro.
Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, σε περίπτωση
που η μείωση των επιτοκίων είναι της τάξης των
30 μ.β., το «χτύπημα» στα μετά φόρων κέρδη (pro
forma) θα φτάσει το 17%, ενώ εάν η μείωση είναι
της τάξης των 20 μ.β., τότε το «χτύπημα» θα φτάσει
το 11%. Ωστόσο, εάν εφαρμοστεί το «ελβετικό μοντέλο» με κλιμακωτά επιτόκια καταθέσεων, σε συνδυασμό με μία μείωση των επιτοκίων κατά 20 μ.β.,
τότε ο αρνητικός αντίκτυπος στην κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών θα περιοριστεί ελαφρώς, στο
10% σε μέσο όρο.
Η Goldman Sachs κάνει ειδική αναφορά στην
Eurobank και στην Εθνική Τράπεζα για τις οποίες
εκτιμά πως το «χτύπημα» στην κερδοφορία από μία
μείωση των επιτοκίων κατά 20 μ.β. θα διαμορφωθεί
στο 13% και 6%, αντιστοίχως, ενώ εάν εφαρμοστεί
και το κλιμακωτό επιτόκιο, τότε ο αντίκτυπος στην
κερδοφορία τους τοποθετείται στο 12% και το 4%,
αντιστοίχως.

Με πτώση έκλεισε την Τρίτη
το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Με πτώση έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό
Δείκτη να υποχωρεί στις 67,03 μονάδες,
μειωμένος κατά 0,33%. Ο Δείκτης FTSE/CySE
20 παρουσίασε, επίσης, πτώση σε ποσοστό
0,32%, κλείνοντας στις 40,37 μονάδες. Ο
όγκος των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα
€155.857. Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές κατέγραψε η
Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 1,55%, ακολουθούμενη από τα Ξενοδοχεία με 0,77%.
Κέρδη σημείωσαν οι Επενδυτικές κατά
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Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε
στις 67,03 μονάδες, μειωμένος
κατά 0,33%.
1,16% και η Κύρια Αγορά κατά 0,39%. Το
μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου
με 42.109 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,50 –
χωρίς μεταβολή), της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥ-

ΤΙΚΗ με 32.936 ευρώ (τιμή κλεισίματος
€0,49– άνοδος 0,41%), της Ελληνικής Τράπεζας με 27.318 ευρώ (τιμή κλεισίματος
€0,84 – άνοδος 1,94%), της Atlantic
Insurance με 25.419 ευρώ (τιμή κλεισίματος
€1,29 – άνοδος 0,78%) και των Τσιμεντοποιείων Βασιλικού με 9.951 ευρώ (τιμή κλεισίματος €2,28 –πτώση 4,20%). Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 10 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 246.

