ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 • Eτος 5ο • Aρ. φύλλου 252

Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ενόψει της λήξης της θητείας του Μάριο Ντράγκι ως επικεφα-

Σε 8 φορολογικές ελαφρύνσεις και κοινωνικές παρεμβάσεις ύ-

Τη μείωση του χρέους κάτω από το 100% του ΑΕΠ μέχρι το τέ-

Λιγότεροι φόροι ισχυρότερη ανάπτυξη

λής της ΕΚΤ, έξι πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης ασκούν δριμεία κριτική για τα χαμηλά επιτόκια. Υποστηρίζουν πως «υπάρχει η υποψία» ότι πίσω από αυτό «κρύβεται η
πρόθεση να προστατευθούν οι υπερχρεωμένες χώρες από μια
άνοδο των επιτοκίων, που όμως είναι δικαιολογημένη». Σελ. 12
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Βολές κατά Ντράγκι για τα επιτόκια
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Σχέδιο για μείωση του χρέους

ψους 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, προχωρεί η κυβέρνηση με τον προϋπολογισμό του 2020. Ευελπιστεί ότι τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν
στην ενίσχυση της ανάπτυξης κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, ώστε να φθάσουν στο φιλόδοξο επίπεδο του 2,8%. Σελ. 16

λος της καινούργιας θητείας το 2023 υποσχέθηκε στους επενδυτές ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος επανεξελέγη την Κυριακή λαμβάνονταςτο 36,65% των
ψήφων. Το χρέος της χώρας αυτήν τη στιγμή ανέρχεται στο
122% του ΑΕΠ. Σελ. 10

Ξεκίνησε ο πόλεμος στις τράπεζες

Τροχιοδεικτικές βολές χαρακτηρίζονται οι στάσεις εργασίας, ενώ εκκρεμεί η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης
Ηλεκτρισμένη είναι η ατμόσφαιρα στον
τραπεζικό τομέα και η σύγκρουση μεταξύ
συνδικαλιστικής και εργοδοτικής πλευράς
φαίνεται να είναι αναπόφευκτη. Ηδη πέφτουν οι πρώτες τροχιοδεικτικές βολές

από πλευράς συντεχνιών. Η ΕΤΥΚ θα κατέλθει την Πέμπτη σε δίωρη στάση εργασίας στην JCC, ενώ την Παρασκευή
θα προχωρήσει σε εικοσιτετράωρη στάση
εργασίας στην Ελληνική. ΣΕΚ και ΠΕΟ

ανακοίνωσαν πως αν ΚΕΔΙΠΕΣ και
Altamira δεν προχωρήσουν στην υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης, θα
κατέλθουν σε στάση εργασίας την προσεχή Δευτέρα. Από το τέλος του 2017,

που έληξαν οι συλλογικές συμβάσεις, δεν
έχουν ακόμα ανανεωθεί, αλλά πέρσι δόθηκαν προσαυξήσεις, ΑΤΑ και όλα τα ζητούμενα από τις συντεχνίες. Το νέο μέτωπο
των τραπεζών είναι της Ελληνικής μαζί

Ξεθωριάζει το οικονομικό θαύμα της Κίνας
Στην επέτειο των 70

ετών από την ίδρυση
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο
πρόεδρός της Σι
Τζινπίνγκ έχει πολλούς λόγους για να
είναι ικανοποιημένος και αρκετούς για
να προβληματίζεται.
Επειτα από πολλές
δεκαετίες υψηλότατης ανάπτυξης, σήμερα ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ επιβραδύνεται και η εμπορική διένεξη με
τις ΗΠΑ αμαυρώνει
τις μεσοπρόθεσμες
οικονομικές προοπτικές της. Παράλληλα, οι διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ δημιουργούν βαρύ κλίμα. Σελ. 11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Αναξιοποίητα 400 εκατ.
άφησε η Κύπρος το 2018
Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από

τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) στο τέλος του
2018 άφησε αναξιοποίητα η Κύπρος,
παρά το γεγονός ότι οι μηχανισμοί είναι καλοί. Οι σκανδιναβικές και οι χώρες της βόρειας Ευρώπης αποδεικνύονται πως έχουν ισχυρούς μηχανισμούς απορρόφησης κονδυλίων,
διότι αφήνουν μόνο έως και 1% ανεκμετάλλευτων ποσών. Σελ. 5

Υφεση στην Ευρωζώνη
θα φέρει το άτακτο Brexit

Γερασμένα
τα οχήματα
στην Ελλάδα

Αρνητικά επιτόκια
σε καταθέσεις
στη Γερμανία

Σπάνε ρεκόρ τα φορτηγά

Επειτα από μια παρατεταμένη περίοδο προ-

βληματισμού γύρω από τους κινδύνους μιας
τέτοιας κίνησης, οι γερμανικές τράπεζες αρχίζουν να επιβάλλουν αρνητικά επιτόκια στις
μεγάλες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ.
Προς το παρόν, το έχουν αποτολμήσει μικρότερες τράπεζες, αλλά δείχνουν πρόθυμες να
ακολουθήσουν το παράδειγμά τους η
Deutsche Bank και η Commerzbank. Σελ. 10

Ιχνη γήρανσης παρουσιάζει ο στόλος των
οχημάτων στην Ελλάδα, ανοίγοντας διάπλατα
τη συζήτηση περί παροχής κινήτρων για
την ανανέωσή του. Τα στοιχεία θέλουν τα
βαριά φορτηγά της χώρας μας να σπάνε
κάθε ρεκόρ ηλικίας, ενώ και τα Ι.Χ. ανήκουν
στους «γερασμένους» στόλους. Σελ. 15

ΑΡΘΡΟ

με την Astrobank και την AlphaBank .
Μεταξύ ΕΤΥΚ και Τράπεζας Κύπρου επικρατεί καλό κλίμα και τα δύο μέρη βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για ανανέωση
της συλλογικής σύμβασης. Σελ. 3

Easy Ηotel
στη Λευκωσία
θα λειτουργήσει
ο σερ Στέλιος
Και υπηρεσία Easyhub
Η λειτουργία Easy Ηotel στη Λευκωσία και η Easyhub, μια υπηρεσία
ενοικιάσεως γραφείων, βρίσκονται
στα πλάνα του Κύπριου επιχειρηματία σερ Στέλιου Χατζηιωάννου.
Σε δηλώσεις στην «Κ», στο πλαίσιο
της 11ης απονομής δικοινοτικών
βραβείων, ο σερ Χατζηιωάννου διατύπωσε την εκτίμηση ότι η τιμή
των αεροπορικών εισιτηρίων θα σημειώσει μικρή αύξηση αλλά αυτό
δεν θα επηρεάσει αισθητά τον τουρισμό. Σελ. 8

Καταδίκασαν
την πολιτική
κανονιοφόρων
Κύπρος - Ελλάδα - Αίγυπτος
Η 7η Σύνοδος Κορυφής επιβεβαίωσε
το άριστο κλίμα συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας και Αιγύπτου σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Οι
τρεις χώρες, όπως τονίσθηκε, αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και
ειρήνης σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από εντάσεις. Ισχυρή καταδίκη της Αγκυρας και της πολιτικής των κανονιοφόρων. Στη Λευκωσία η επόμενη σύναξη των τριών
ηγετών. Σελ. 6

Του HOLGER SCHMIEDING *

Οι συνέπειες της εμπορικής διένεξης ΗΠΑ - Ε.Ε.
Το άτακτο Brexit θα έχει σοβαρές συ-

νέπειες για την αποδυναμωμένη οικονομία της ΕE, εκτιμούν οικονομολόγοι. Η ΕΚΤ υπολογίζει πως η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη θα
δεχθεί πλήγμα που θα αντιστοιχεί στο
10% με 30% του πλήγματος που θα υποστεί η βρετανική οικονομία. Σελ. 12

Μοιάζει με ειρωνεία. Ο ΠΟΕ προειδοποίησε
για τους κινδύνους που εγκυμονεί ο εμπορικός πόλεμος για το ήδη υποτονικό
διεθνές εμπόριο. Και όμως ο διεθνής οργανισμός θα ρίξει σύντομα λάδι στη φωτιά.
Εντός των ημερών αναμένεται να επιτρέψει στις ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς
7,5 δισ. δολαρίων στις εισαγωγές από την
Ε.Ε. ως αντίποινα για τις επιδοτήσεις
στην Airbus. Θα πρόκειται για νέο ρεκόρ
για τον ΠΟΕ. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει
διαπιστώσει ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η
Ε.Ε. έχουν επιδοτήσει τους μεγαλύτερους
αερομεταφορείς τους. Και καθώς οι δύο
πλευρές δεν έκαναν τίποτε για να επανορθώσουν, οι κανόνες του ΠΟΕ τους επιτρέπουν να επιβάλουν τιμωρητικούς
δασμούς αφ’ ης στιγμής τους έχει ενημερώσει για το ποιο είναι το επιτρεπόμενο
ύψος τους. Η Ε.Ε. θα αναγκαστεί να περιμένει 3-6 μήνες προτού της ορίσει το

επιτρεπόμενο επίπεδο. Οι δασμοί δεν
χρειάζεται πάντως να αφορούν τον τομέα
των αερομεταφορών. Η Ουάσιγκτον έχει
ήδη δημοσιοποιήσει έναν κατάλογο ευρωπαϊκών προϊόντων αξίας 25 δισ. δολαρίων στα οποία θα επιβάλει δασμούς.
Η λογική υπαγορεύει στις δύο πλευρές
να διευθετήσουν το θέμα με διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με τον ΠΟΕ ευθύνονται
και οι δύο και θα ζημιωθούν και οι δύο
από τους δασμούς. Ορισμένοι αερομεταφορείς των ΗΠΑ έχουν ήδη προειδοποιήσει πως οι δασμοί στα αεροσκάφη της
Airbus θα τους εξωθήσουν σε απολύσεις.
Η κυβέρνηση Τραμπ μάλλον θα προχωρήσει και θα εντείνει την πίεση στην
Ε.Ε. ενόψει των διμερών επαφών που θα
αρχίσουν μόλις αναλάβει καθήκοντα η
νέα Κομισιόν τον Νοέμβριο. Ευτυχώς, όμως, στις ΗΠΑ η κοινή γνώμη δεν υποστηρίζει έναν εμπορικό πόλεμο με την

Ε.Ε. που δεν θεωρείται γεωπολιτικός αντίπαλος, ούτε πιστεύει κανείς ότι κλέβει
εμπορικά μυστικά. Για τις ευρωπαϊκές
βιομηχανίες οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι
μάλλον δημιουργούν παρά καταστρέφουν
θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Εκτιμάμε ότι
η αναμέτρηση ΗΠΑ - Ε.Ε. δεν θα οδηγήσει
στην επιβολή υψηλών δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Και ενώ
η αναμέτρηση στην υπόθεση Airbus Boeing προβάλλεται από τα ΜΜΕ, στην
πραγματικότητα δεν αποτελεί απειλή για
την οικονομία. Στο μεταξύ, στην Ευρωζώνη επιβραδύνεται η μεταποίηση, ο
πληθωρισμός είναι αναιμικός και η αγορά
εργασίας παραμένει ανθεκτική. Η αποδυνάμωση της Ευρωζώνης επικεντρώνεται
σε μεγάλο βαθμό στη Γερμανία. Με το
δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μεταποίηση στο γερμανικό
ΑΕΠ (23% στη Γερμανία έναντι 15,8%

στην υπόλοιπη Ευρωζώνη) και με το βάρος
να πέφτει σε προϊόντα επιρρεπή στις οικονομικές κρίσεις όπως είναι τα αυτοκίνητα, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και
τα χημικά, η Γερμανία είναι πολύ πιο εκτεθειμένη στην επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου και των επενδύσεων
σε σύγκριση με άλλες χώρες. Πρέπει να
διευθετηθούν οι εμπορικές διενέξεις ώστε
να ανακάμψει η μεταποίηση και το διεθνές
εμπόριο και να λήξει, έτσι, η ύφεση στη
Γερμανία και η στασιμότητα στην Ευρωζώνη. Ενα σκληρό Brexit θα επιδεινώσει
την κατάσταση.
Η επιβράδυνση του μεταποιητικού
τομέα έχει αρχίσει να μεταδίδεται και
στον τομέα των υπηρεσιών και να μειώνεται κάπως η απασχόληση στη Γερμανία.
Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης, πάντως,
παραμένει εντυπωσιακά ανθεκτική. Η ανεργία υποχώρησε τον Αύγουστο στο

7,4% καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό από τον Μάιο του 2008. Εχει επιστρέψει στα επίπεδα προ της κατάρρευσης
της Lehman Brothers και της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης. Η αγορά εργασίας,
όμως, αντανακλά όσα έχουν ήδη συμβεί.
Τα στοιχεία για τη μεταποίηση προοιωνίζονται κάποιες απολύσεις στον κλάδο.
Δεδομένου, πάντως, ότι ο τομέας των υπηρεσιών, ένας κλάδος εντάσεως εργασίας, έχει αποδειχθεί ανθεκτικός έως
τώρα έστω και αν αναπτύσσεται με πιο
αργούς ρυθμούς, δεν προβλέπουμε αύξηση
της ανεργίας ως συνεπακόλουθο της στασιμότητας στην Ευρωζώνη. Αναμένεται
μόνον να πλήττεται η καταναλωτική εμπιστοσύνη και η εσωτερική ζήτηση στη
Γερμανία και στο σύνολο της Ευρωζώνης.

* Επικεφαλής των οικονομολόγων της
Berenberg.
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Ολοι για ένα
νέο Δήμο Λευκωσίας
Η έκταση του Δήμου Αγίου Δομετίου ανέρχεται στα 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα
και φιλοξενεί περίπου 12.500 κατοίκους,
του Δήμου Λευκωσίας ανέρχεται στα 50
τ. χλμ και φιλοξενεί περίπου 55.000 κατοίκους, του Δήμου Αγλαντζιάς ανέρχεται
στα 31 τ. χλμ και φιλοξενεί περίπου 21.000
κατοίκους, του Δήμου Στροβόλου ανέρχεται στα 25 τ. χλμ και φιλοξενεί περίπου
68.000 και του Δήμου Έγκωμης ανέρχεται
στα 9,5 τ. χλμ και φιλοξενεί περίπου
18.000.
Δηλαδή μεταξύ τους οι πέντε Δήμοι
καλύπτουν μια συνολική έκταση περίπου
128 τετραγωνικών χιλιομέτρων και φιλοξενούν περίπου 174.500 μόνιμους κατοίκους. Μην συμβουλευτείτε τη σελίδα
της Ένωσης Δήμων επειδή οι εκτάσεις
εκεί περιγράφουν περίπου αυτές κάποιων
πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής...
<
<
<
<
<
<

Υπάρχει χρόνος να γίνει
σωστή προεργασία έτσι
ώστε η μετάβαση στην
αναβάθμιση να γίνει ομαλά
και όλοι να καρπωθούμε
τα οφέλη.
Φυσικά οι Δήμοι Αγίου Δομετίου, Λευκωσίας και Αγλαντζιάς έχουν σεβαστό
ποσοστό της έκτασης τους υπό τουρκική
κατοχή και αυτό είναι ένα καθολικό πρόβλημα που δημιούργησε συνθήκες ασύμμετρης ανάπτυξης και επέκτασης
της ευρύτερης Λευκωσίας ως διαιρεμένης
πόλης.
Δεν έφτανε το ότι οι πέντε Δήμοι ήταν
πολλοί τόσο από πλευράς διοικητικής έκτασης όσο και από πλευράς πληθυσμού,
προστέθηκαν στην πορεία και άλλοι
Δήμοι στην περιφέρεια, όπως είναι το
Γέρι, το Δάλι, το Τσέρι, η Λακατάμεια
και τα Λατσιά. Μπορεί αυτό να συνιστούσε βελτίωση σε σχέση με το παλαιότερο στάτους των Κοινοτικών Συμβουλίων ή Συμβουλίων Βελτιώσεων ή όπως
αλλιώς ονομαζόντουσαν, πλην όμως φάνηκε πως το μικρό εκτόπισμα ενός εκάστου δημιούργησε προβλήματα διοίκησης, εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας,
αυξημένου κόστους και γενικά δυσλειτουργίας.
Η κίνηση μεταρρύθμισης της τοπικής
αυτοδιοίκησης που έχει σαν κορωνίδα
της την συνένωση Δήμων σίγουρα αποτελεί την ορθή κατεύθυνση για να αρχίσουν οι τοπικές κοινωνίες να λαμβάνουν
αυτό που πρέπει, καθώς τα οφέλη αναμένονται να είναι πολλά σε όλα τα επίπεδα.
Δεν είναι μυστικό ότι το θέμα συζητείται ευρέως σε πολλά πηγαδάκια σε

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

&ΣΕΒΕΡΗ

Σε ευρωπαϊκό έδαφος πάει η μάχη ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ...
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

όλες τις πόλεις όπου τα σενάρια συνένωσης Δήμων δίνουν και παίρνουν με
όλους τους συνδυασμούς να τίθενται στο
τραπέζι αναλόγως κυρίως με το πώς βολεύει αυτούς που τους εκφράζουν.
Και ενώ σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε νυν Δημάρχους να τσακώνονται
για το ποιος θα κάνει takeover ποιον ή
αν θα πρέπει να διατηρήσουν την παρούσα τους μορφή, οι πέντε Δήμοι της
κεντρικής Λευκωσίας έκαναν ένα
performance- grande με το να ομοφωνήσουν με την ρηξικέλευθη πρόταση
του Δημάρχου Στροβόλου όπως οι πέντε
Δήμοι συνενωθούν σε ένα για τη δημιουργία του νέου Δήμου Λευκωσίας.
Πρόκειται για μια εξαιρετική πρόταση
η οποία εκφράζει σχεδόν όλους τους δημότες των εν λόγω πέντε Δήμων, δηλαδή
της Λευκωσίας, του Στροβόλου, της Αγλαντζιάς, της Έγκωμης και του Αγίου
Δομετίου. Η πολιτεία θα πρέπει να αποδεχθεί την πρόταση και να την εφαρμόσει.
Ο νέος Δήμος Λευκωσίας θα περιλαμβάνει
τέσσερις υφιστάμενους Δήμους που συνθέτουν την περίμετρο και μέρος του πυρήνα της πόλης και θα έχουν σαν πυρήνα
τον μεγαλύτερο πληθυσμιακά και πιο
πυκνοκατοικημένο Δήμο, αυτού του
Στροβόλου.
Όταν με το καλό γίνει αυτό, τότε η
Λευκωσία αυτόματα θα μετατραπεί σε
αυτό που πραγματικά της αξίζει. Πρωτεύουσα με ένα Μητροπολιτικό Δήμο ο
οποίος θα μπορεί να διαχειριστεί μια κοινωνία των 180.000 μόνιμων κατοίκων η
οποία κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών μεγεθύνεται σε μια κοινωνία πέραν
των 300.000 ατόμων.
Με τόσο πληθυσμιακό βάθος, χρονίζοντα προβλήματα όπως καθαριότητα,
ανακύκλωση, κλαδέματα, διαχείριση αποβλήτων, δημοτικά έργα, φωτισμός, συγκοινωνίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαχείριση δημοτικής περιουσίας, φορολογίες,
διαχείριση εισπράξεων, σχολική ασφάλεια,
αστυνόμευση, πολεοδόμηση, διαχείριση
εργατικού δυναμικού κλπ αποκτούν μια
νέα δυναμική εντελώς διαφορετική από
ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, που αν γίνει
σωστά θα είναι προς όφελος του κάθε
δημότη και της κοινωνίας.
Υπάρχει χρόνος να γίνει σωστή προεργασία έτσι ώστε η μετάβαση στην αναβάθμιση να γίνει ομαλά και όλοι να
καρπωθούμε τα οφέλη. Αφού πρώτα συγχαρώ τους νυν Δημάρχους για την ομοφωνία που πέτυχαν στην πρόταση του
Δημάρχου Στροβόλου, τους καλώ όπως
εργαστούν με ζήλο προς την υλοποίηση
της. Καλώ και τους αρμοδίους όπως συμβαδίσουν με αυτή την πρόταση. Εγώ
προσωπικά είμαι στη διάθεση όλων προς
επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors

«Ωχ αυτός σφίγγει πολύ περισσότερο από τον Αλέξη!»
«Καλύτερα κι απ’ όσα αναμέναμε» ήταν η
απάντηση συνεργάτη του Νίκαρου για τα
αποτελέσματα της Τριμερούς του Καΐρου.
Τόσο το κοινό ανακοινωθέν όσο και οι δηλώσεις των αρχηγών κρατών ικανοποίησαν πλήρως και τον Νίκαρο και τον Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με τον συνεργάτη.
Όπως μάλιστα μαθαίνω, ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα όσα διαμείφθηκαν μεταξύ Νίκαρου και Σίσι και μεταξύ Νίκαρου
και Κυριάκου αλλά και στις συναντήσεις
των ΥΠΕΞ.
«Εκείνο που μένει να δούμε ποια πρακτική εφαρμογή θα έχουν και κατά πόσον θα
διευρυνθούν ακόμα περισσότερο, όπως
και η Κύπρος επιθυμεί», συμπλήρωσε η
πηγή μου.

πάρχει διάσταση απόψεων είναι στο θέμα
του απευθείας εμπορίου.
Ο Φούλης θα προσπαθήσει να πείσει τους
συνομιλητές του να παραμείνει κλειστό
και να αποσυρθεί ενώ ο Άντρος θα επιμείνει να παραμείνει το θέμα ως έχει, δηλαδή παγοποιημένο. Ανάλογες θέσεις διατυπώνουν και οι ευρωβουλευτές των δύο
κομμάτων. Oπως σχολίαζε Κύπριος που ασχολείται για χρόνια με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «η αντίθεση ακόμα και
στα βασικά μας χωρίζει όχι μόνο στην Κύπρο αλλά μεταφέρεται και στην καρδιά
της Ευρώπης». Επεσήμανε πάντως πως
στη θέση για παγοποίηση του απευθείας
εμπορίου «το ΑΚΕΛ έχει απομονωθεί.
Τουλάχιστον στην Κύπρο».

Σε ευρωπαϊκό έδαφος μεταφέρεται η
«μάχη» ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για το απευθείας
εμπόριο των κατεχομένων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι αρχηγοί και των δύο κομμάτων βρίσκονται στις Βρυξέλλες για να καταγγείλουν
τις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ και
στην Αμμόχωστο αλλά και για το κομβικό
θέμα του απευθείας εμπορίου. Στα πρώτα
δύο θέματα μάλλον οι θέσεις των δύο μεγάλων κομμάτων ταυτίζονται. Εκεί που υ-

Πολύ σημαντική θεωρείται η πρωτοβουλία που ανέπτυξαν Κύπρος, Ελλάδα και
Βουλγαρία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών στην ανατολική Μεσόγειο.
Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης παρουσίασε
χθες στο Λουξεμβούργο, ενώπιον του
Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων της ΕΕ, το κοινό έγγραφο των
τριών χωρών. Η πρωτοβουλία, όπως ακούω, προκάλεσε το ενδιαφέρον αρκε-

τών Ευρωπαίων. Ο Πετρίδης χρεώνεται
πάντως θετικά την αποτελεσματική δουλειά που έγινε από πλευράς Κύπρου με
συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις
για αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ
αλλά και η Κύπρος. Πριν από δύο μήνες
περίπου είχε αποστείλει σε όλους τους
Ευρωπαίους εταίρους επιστολή με πρόταση για μετεγκατάσταση τουλάχιστον 5000
ατόμων που έφθασαν παράτυπα στην Κύπρο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
Ο Κύπριος υπουργός Eσωτερικών αναμένει προς το παρόν στο ακουστικό του απαντήσεις και για την επιστολή του και για
την τριμερή πρωτοβουλία για το μεταναστευτικό. Ο ίδιος πάντως, το είπε και
στους Ευρωπαίους, πως δεν το βάζει κάτω. Αντιθέτως στην Κύπρο ακούστηκαν
φωνές πως το πρόβλημα με το μεταναστευτικό παρουσιάζεται με υπερβολή και
παραφουσκωμένο...
Πολλές απαντήσεις, στην κυριολεξία, έδωσε η Στέλλα Κυριακίδου κατά την τρίωρη ακρόασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απαντήσεις που ξέφυγαν από τα
όρια του Ευρωκοινοβουλίου και έφθασαν
στη Λευκωσία. Ασχέτως εάν τις άκουσαν

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Το Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει στην Πάνω
Σκηνή τη μαύρη κωμωδία «Ακρωτηριασμός
στο Σποκέιν» του πολυβραβευμένου ιρλανδού συγγραφέα Μάρτιν Μακντόνα, σε
σκηνοθεσία Λέανδρου Ταλιώτη και μετάφραση του Ερρίκου Μπελιέ. Πρόκειται για
μία μοντέρνα μαύρη κωμωδία του μαέστρου
της σκληρής σαρκαστικής γραφής, Μάρτιν
Μακντόνα, που εξελίσσεται σε ένα δωμάτιο
άθλιου ξενοδοχείου και που έχει στόχο
της μέσα από την ανίχνευση των ψυχολογιών των εξ ίσου άθλιων ηρώων της, να
αποκαλύψει μερικές ενδιαφέρουσες αποχρώσεις της ανθρώπινης φύσης και ψυχοσύνθεσης. Το κωμικό πλαίσιο του έργου
δεν προκύπτει τόσο από τα ευφυολογήματα
των ηρώων όσο από τις αλλόφρονες καταστάσεις που προκαλεί η ίδια η ηλιθιότητά
τους. Δεν είναι, ωστόσο, ηλίθιοι, απλώς
δεν κάνουν συχνά τον κόπο να σκεφτούν
κάτι περισσότερο από το εμφανές. Όπως
και σε άλλα έργα του, ο Ιρλανδός συγγραφέας δεν ηθικολογεί και δεν φλυαρεί. Με
λιτούς διαλόγους, πλούσιους, εξομολογητικούς μονολόγους και δράσεις που διαρκώς
ανατρέπονται κατά το προσφιλές του συνήθειο μας δίνει την εικόνα των τεσσάρων
κατατρεγμένων πλασμάτων, όχι τόσο απ’
αυτά που λένε, όσο από τις πράξεις και τις
αλληλεπιδράσεις τους. Το έργο πίσω απ’
τη σκληρή και τραχιά του γλώσσα μιλάει
για το καλό, ανθρώπους του περιθωρίου
που παλεύουν με ένα δικό τους «τίμιο»
τρόπο. Δεν είναι τρελοί αλλά παράξενοι.

Το έργο πίσω απ’ τη σκληρή και τραχιά του γλώσσα μιλάει για το καλό, ανθρώπους του πε-

ριθωρίου που παλεύουν με ένα δικό τους «τίμιο» τρόπο.

Το έργο «Ακρωτηριασμός στο Σποκέιν»
στην πρώτη του παρουσίαση σημείωσε
τεράστια επιτυχία στο Broadway της Νέας
Υόρκης με πρωταγωνιστή τον Κρίστοφερ
Γουόκεν, βραβευμένο με Όσκαρ.

Υπόθεση του έργου
Η «σκοτεινή» -όπως χαρακτηρίστηκε
από τον Αμερικάνικο Τύπο- κωμωδία εκτυλίσσεται μέσα στο δωμάτιο ενός φτηνού ξενοδοχείου. Ο Καρμάικλ – ο άνθρωπος με το κομμένο χέρι - ψάχνει εδώ και
27 χρόνια ανάμεσα σε εμπόρους που διακινούν πτώματα, να βρει το κομμένο αριστερό χέρι του και μπλέκει με ένα ζευ-

γάρι απατεώνων και ένα ρεσεψιονίστα.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Στέλιος Ανδρονίκου, Μαρίνα Αργυρίδου, Ονησίφορος
Ονησιφόρου, Ανδρέας Δανιήλ.
Παραστάσεις στη Λευκωσία: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 8:30 μ.μ.
μέχρι και 27 Οκτωβρίου 2019. Στη Λεμεσό,
στο Θέατρο Συνεργείο (Ελευθερίας 91,
Λεμεσός), Τρίτη 15 και Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στις 8:30 μ.μ.

Πληροφορίες/Κρατήσεις: Σατιρικό Θέα-

τρο, 22312940, 22421609,
satirikotheatro@cytanet.com.cy και Πολυχώρος Συνεργείο, τηλέφωνο 96740757

ΚΟΥΙΖ: Έτοιμος και αδιαμφισβήτητος είναι
ο νέος υπουργός Οικονομικών του Νίκαρου, σύμφωνα με πληροφορίες μου. Αληθεύει ότι ο Νίκαρος θέλει να κινηθεί στα
σίγουρα και επέμεινε και πέτυχε με την επιλογή που έκανε, αφού όπως επανειλημμένα δήλωσε «δεν είναι ώρα για πειράματα»;

Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Το «Πνεύμα» από το Θέατρο «Διόνυσος»

LEANDROS TALIOTIS

«Ακρωτηριασμός στο Σποκέιν» στο Σατιρικό

αυτοί που διέδιδαν πως η Στέλλα «είναι
λίγη», πως «δεν μπορεί να σταθεί πολιτικά» και άλλα αστεία και υποκινούμενα
σχόλια...
Εσείς γνωρίζετε πολλούς «ικανούς» κύπριους πολιτικούς που θα μπορούσαν να
χειριστούν την τρίωρη ακρόαση στο Ευρωκοινοβούλιο και το σφυροκόπημα από
Ευρωβουλευτές με τέτοια άνεση; Με τέτοιο πολιτικό λόγο σε άπταιστα αγγλικά
για πολύπλοκα θέματα;
Όπως σχολίασε γνωστός αναλυτής στη
Λευκωσία «η Στέλλα δικαίωσε την Ούρσουλα και τον Νίκαρο και απογοήτευσε τα
παπαγαλάκια που έλεγαν πως δεν κάνει
για Επίτροπος».
Αν μη τι άλλο η Στέλλα πήρε την ρεβάνς
και από τα παπαγαλάκια και από τους μαστόρους τους. Για κάποια απολογία από
μέρους τους, ούτε λόγος να γίνεται...

Το Θέατρο «Διόνυσος» ανεβάζει σε παγκύπρια πρώτη την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου το βραβευμένο με βραβείο
(Pulitzer Prize for Drama 1999) έργο,
«Πνεύμα» της Μάργκαρετ Έτσον
(Margaret Edson), σε σκηνοθεσία και
μετάφραση Αμίλιου Χαραλαμπίδη. Το
έργο αρθρώνεται πάνω στο θεμέλιο του
πνεύματος, της ειρωνείας, της αντινομίας, ιερότητας και αποϊεροποίησης,
με ευστροφία και οξύνοια λόγου. Στη
διαλογικότητα και τη διαλεκτική του
έργου αμφισβητείται ο δογματικός φόβος
περί θανάτου – μετουσιώνεται σε μια
μικρή παύση, σε ένα κόμμα, σε ένα πέρασμα στην αληθινή ζωή. Μια ανάσα,
ένας ύμνος για τη ζωή, ένας ψαλμός,
μια μικρή αλληγορία για την ψυχή.

Υπόθεση
Η Βίβιαν Μπέαρινγκ, ειδήμων στη
μεταφυσική ποίηση του John Donne
(Άγγλος ποιητής του 17ου αιώνα) που
πραγματεύεται εκ βαθέων τα φιλοσοφικά
ερωτήματα της ζωής και του θανάτου,
συναντώντας την πραγματικότητά τους
και ευρισκόμενη σε μια οριακή κατάσταση, αναμετριέται με το αιώνιο ζήτημα
του νοήματος της ζωής. Η επιστήμονας,
η αμείλικτη καθηγήτρια έναντι των φοιτητών της, με τη φήμη της σκληρής
και αδιαπραγμάτευτης ερευνήτριας,
αυστηρά προσηλωμένης στην επιστήμη
της, αναγκάζεται να αποτελέσει αυτή

Στη διαλογικότητα και τη διαλεκτική του έργου αμφισβητείται ο δογματικός φόβος περί θανάτου – μετουσιώνεται σε μια μικρή παύση, σε ένα κόμμα, σε ένα πέρασμα στην αληθινή ζωή.
καθαυτή, αντικείμενο μελέτης μιας άλλης εξειδικευμένης ομάδας επιστημόνων, αυτών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της ασθένειάς της.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Πόπη Αβραάμ,
Ιωάννα Σιαφκάλλη, Δημήτρης Αντωνίου,
Μυρσίνη Χριστοδούλου, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Μάρκος Καλλής Ναταλία Παναγιώτου.

Τακτικές παραστάσεις (Λευκωσία):
Παρασκευή και Σάββατο στις 8:30 μ.μ.
και Κυριακή στις 6:30 μ.μ. μέχρι τις 10
Νοεμβρίου 2019.
Λεμεσός: Θέατρο «Ριάλτο» 7 Νοεμβρίου στις 8.30 μ.μ.

Πληροφορίες/Κρατήσεις: 22818999 και

99621845.

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

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

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

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

Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ n Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΘΕΜΑ

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019
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Ανοιχτός πόλεμος για τα εργασιακά στις τράπεζες
Η ιστορία έδειξε πως όταν η ΕΤΥΚ αντιμετωπίζει κάθε τράπεζα ξεχωριστά ικανοποιούνται τα αιτήματά της - Στάσεις εργασίας από αύριο
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ο πόλεμος των συντεχνιών και της ΕΤΥΚ
κατά των κυπριακών τραπεζών, πρώην
τραπεζών και εταιρειών πληρωμών μέσω
καρτών, ξεκίνησε. Μετά από ένα ήρεμο
–ομολογουμένως- έτος με τις συντεχνίες
και την εργοδοτική πλευρά να μην έχουν
ακόμα υπογράψει τις συλλογικές συμβάσεις, ήταν μαθηματικώς βέβαιο πως η ατμόσφαιρα θα ηλεκτριζόταν. Από τη μια,
η ΕΤΥΚ θα κατέλθει την Πέμπτη σε δίωρη
στάση εργασίας στην JCC, ενώ την Παρασκευή θα προχωρήσει σε εικοσιτετράωρη στάση εργασίας στην Ελληνική Τράπεζα. Από την άλλη, ΣΕΚ και ΠΕΟ εξήγγειλαν στάση εργασίας την προσεχή Δευτέρα, αν ΚΕΔΙΠΕΣ και Altamira δεν προχωρήσουν στην υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης. Ήταν αναμενόμενο πως
η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών θα
ξεσπούσε, αφού από το τέλος του 2017,
που έληξαν όλες οι συλλογικές συμβάσεις
μεταξύ τραπεζών, δεν έχουν ακόμα ανανεωθεί. Ωστόσο, με την καλή θέληση
<
<
<
<
<
<

Οι υπάλληλοι των τραπεζών
θα είναι περισσότερο τεχνολογικά, παρά χρηματοοικονομικά, καταρτισμένοι στα
επόμενα 10 χρόνια.
των τραπεζών και με υποδείξεις της υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου,
δόθηκαν προσαυξήσεις, ΑΤΑ και όλα τα
ζητούμενα από τις συντεχνίες για το
2018. Για το 2019 όμως, οι τράπεζες δεν
έχουν ακόμα παραχωρήσει τα παραπάνω
και οι σχέσεις παραμένουν τεταμένες.
Παράλληλα, ενώ αναμενόταν οι τράπεζες
(τουλάχιστον έτσι είχε διαρρεύσει παρασκηνιακά) να δημιουργήσουν ένα
ενιαίο μέτωπο για να αντιμετωπίσουν τα
«θέλω» των συντεχνιών με απώτερο σκοπό να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις
που να είναι βάσει των «θέλω» των τραπεζών, δεν διαφαίνεται εφικτό στην παρούσα φάση. Το νέο μέτωπο που έχει δημιουργηθεί είναι της Ελληνικής Τράπεζας
μαζί με την Astrobank και την AlphaBank.

Η Τράπεζα Κύπρου, που όπως είχε διαρρεύσει θα ήταν στο ίδιο στρατόπεδο με τις άλλες τράπεζες, φαίνεται να έχει βάλει «νερό στο κρασί» της.
Η Τράπεζα Κύπρου, που όπως είχε διαρρεύσει θα ήταν στο ίδιο στρατόπεδο με
τις παραπάνω τράπεζες, φαίνεται να έχει
βάλει «νερό στο κρασί» της και να διανύει
μία καλή περίοδο με την ΕΤΥΚ.
Όπως είναι εις θέση να γνωρίζει η
«Κ», μεταξύ της Τράπεζας της Αγίας Παρασκευής και την ΕΤΥΚ υπάρχει καλό
κλίμα και αλληλοκατανόηση και δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι επ’ αυτού, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Μην ξεχνάμε
πως στην Τράπεζα Κύπρου «τρέχει» τη
δεδομένη στιγμή ένα Σχέδιο εθελούσιας
εξόδου που είναι προϊόν διαλόγου με τη
συντεχνία. Όσον αφορά δε τα των συλλογικών συμβάσεων και της υπογραφής
του νέου, τα δύο μέρη βρίσκονται σε διαβουλεύσεις, άρα φαντάζει απίθανο να
έλθουν σε ρήξη. Η Ελληνική Τράπεζα
όμως είναι πλέον σε «ανοιχτό πόλεμο»

με τη συντεχνία και δεν φαίνεται, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, να έχει ως
σύμμαχό της την μεγαλύτερη τράπεζα
του νησιού που έχει και τους περισσότερους υπαλλήλους. Η Ελληνική δε ανακοίνωσε τη Δευτέρα την πρόθεσή της
να δώσει οριζόντιες αυξήσεις της τάξης
του 2% σε όλους τους υπαλλήλους της,
ενώ την ίδια ώρα η αύξηση να φτάνει
για τον κάθε ένα μέχρι και στο 7% αναλόγως της απόδοσης και της αξιολόγησής
του. Ήταν το ίδιο Σχέδιο επιβράβευσης
των υπαλλήλων της που είχε πρόθεση
να εισάξει και η Τράπεζα Κύπρου μετά
το 2017.
Ωστόσο, η ΕΤΥΚ δεν συμφώνησε και
δεν προχώρησε η τράπεζα. Η ιστορία πάντως έδειξε πως όταν η ΕΤΥΚ αντιμετωπίζει κάθε τράπεζα ξεχωριστά ικανοποιούνται τα αιτήματά της. Το ίδιο έγινε –

έστω και βραχυπρόθεσμα- με την Τράπεζα
Κύπρου, το ίδιο ενδεχομένως να γίνει
και αυτή τη φορά με την Ελληνική και
τις μικρότερες τράπεζες.

Υποδείξεις από SSM
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(SSM), Andrea Enria κατέστησε σαφές
στη συνέντευξη που παραχώρησε στην
«Καθημερινή Κύπρου» πως «και στην
Κύπρο, η ψηφιοποίηση θα μπορούσε να
συμβάλει σημαντικά τόσο στην ενίσχυση
της αποδοτικότητας και, συνεπώς, της
κερδοφορίας των τραπεζών όσο και στη
μείωση του πλεονάζοντος δυναμικού.
Είπε πως «οι επενδύσεις σε πληροφοριακά
συστήματα και στην ψηφιοποίηση είναι
επίσης αναγκαίες για τη βελτίωση των
εσωτερικών διαδικασιών και την παροχή

ευνοϊκότερου περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης με τους πελάτες». Σχετικά με την
κερδοφορία, ο ισχυρός άνδρας του SSM
τόνισε ότι οι πιο κερδοφόρες τράπεζες
στην Ευρώπη έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά, την υψηλή αποδοτικότητα ως
προς το κόστος και δεύτερον, την εντατική
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «η ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών είναι
μια ευκαιρία για βελτίωση της κερδοφορίας και αν οι τράπεζες δεν συμβαδίσουν
με την ψηφιοποίηση στον τομέα, θα αντιμετωπίσουν κίνδυνο απώλειας μεριδίου
της αγοράς, καθώς θα τις συναγωνίζονται
άλλες πιο αποδοτικές τράπεζες και νέοι
ανταγωνιστές με έμφαση στη χρηματοοικονομική τεχνολογία».
Ερωτηθείς δε, σχετικά με το προσωπικό
των κυπριακών τραπεζών, ανέφερε ότι
«οι κυπριακές τράπεζες έχουν ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να
μειώσουν το προσωπικό και το μέγεθος
του δικτύου των υποκαταστημάτων τους,
όμως χρειάζονται και άλλες προσπάθειες
προκειμένου να επιλυθεί πλήρως το ζήτημα του πλεονάζοντος δυναμικού. Είχε
καταλήξει με το εξής: «Η αντιμετώπιση
των πιέσεων στα περιθώρια κέρδους θα
απαιτήσει τη συνεχή μείωση του κόστους
(μεταξύ άλλων, μέσω της προσαρμογής
των επιχειρηματικών μοντέλων), την αναθεώρηση των οργανωτικών δομών και
την ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών».
Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα πως αναμένονται μεγάλες τομές
στον κυπριακό τραπεζικό τομέα μέσα
στην επόμενη πενταετία, όχι μόνο γιατί
είναι η «τάση του κλάδου», αλλά γιατί
θα είναι ο μόνος τρόπος ώστε να γίνουν
βιώσιμες. Εάν δεν αλλάξουν το μοντέλο
τους, τότε αναπόφευκτα θα έχουν να αντιμετωπίσουν άλλες τράπεζες και μη,
συρρικνώνοντας τη λειτουργία τους και
τελικά να οδηγηθούν σε κλείσιμο. Το να
αλλάξει το μοντέλο μιας –κυπριακής ειδικά- τράπεζας είναι ένα εγχείρημα που
χρειάζεται χρόνο, πόρους και χρήμα.
Μπορεί οι κυπριακές τράπεζες να επέστρεψαν στα κέρδη από τα μέσα του
2018, ωστόσο θα πρέπει να επενδύσουν
για την ψηφιακή τους ανέλιξη και για
την βιωσιμότητά τους, εν γένει.

Απολύουν
στο εξωτερικό
Την ίδια ώρα τράπεζες όπως η

HSBC, Deutche Bank, αλλά και μεγάλες αμερικανικές τράπεζες είναι
έτοιμες να βγάλουν ως πλεονάζον
προσωπικό 200 χιλιάδες τραπεζοϋπαλλήλους.
Τραπεζικές πηγές εκτιμούν πως η
μεγιστοποίηση των απαιτήσεων από τις συντεχνίες μπορεί βραχυπρόθεσμα να φέρει θετικά αποτελέσματα, αλλά σε βάθος πενταετίας θα φέρει αρνητικά. «Εκτός»,
όπως σχολιάζουν, «αν συντεχνίες
και ΕΤΥΚ αντιλαμβάνονται πως σε
βάθος χρόνου ο τραπεζικός τομέας θα σμικρυνθεί πάρα πολύ και
προσπαθούν να λάβουν όσα περισσότερα μπορούν μέχρι να επέλθουν οι μεγάλες αλλαγές που δεν
θα μπορούν να τις αντιμετωπίσουν».
Αναλυτές εκτιμούν πως σε 10 χρόνια ο τραπεζικός τομέας θα έχει
αλλάξει ριζικά και το τραπεζικό
μοντέλο που γνωρίζουμε δεν θα
είναι σε καμία περίπτωση ίδιο με
το υφιστάμενο. Μεγάλο ρόλο σε
αυτή την αλλαγή έχει να παίξει η
ψηφιακή μεταμόρφωση των τραπεζών, που ήδη έχει κάνει την εμφάνισή της.
Σε βάθος 5-10 χρόνων ο ανταγωνισμός δεν θα είναι μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής,
αλλά μεταξύ αυτών και της Google,
της Apple, της Amazon και άλλων
κολοσσών, οι οποίοι δεν θα διέπονται από συλλογικές συμβάσεις.
Πόσω μάλλον, διότι οι υπάλληλοι
θα είναι περισσότερο τεχνολογικά,
παρά χρηματοοικονομικά καταρτισμένοι. Ο αριθμός των εργαζομένων στις τράπεζες της Ευρώπης
στα τέλη του 2018 έπεσε στα 2,6 εκατ. από 2,7 εκατ. το 2017, ενώ δέκα χρόνια προηγουμένως, το
2008, οι τραπεζοϋπάλληλοι στην
ΕΕ ήταν 3,2 εκατ.
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«Απειλή για την περιοχή οι τουρκικές ενέργειες»
Ισχυρή καταδίκη της Άγκυρας από την Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου στο Κάιρο – Στη Λευκωσία η επόμενη σύναξη των τριών ηγετών
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Στην πλήρη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα εντός της κυπριακής ΑΟΖ, προχώρησε η 7η τριμερής Σύνοδος Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου, σε επίπεδο ηγετών. Μια
στήριξη που συγκαταλέγεται στα θετικά
των διπλωματικών προσπαθειών που καταβάλλονται από Αθήνα και Λευκωσία και
ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε, την
ερχόμενη εβδομάδα. Απέναντι στη συνεχιζόμενη προκλητικότητα της Άγκυρας στη
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, η τριμερής του Καΐρου πρόταξε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και ειδικότερα
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για
το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), με τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τον
πρωθυπουργό της Ελλάδας να χρησιμοποιούν σκληρούς χαρακτηρισμούς για τις
μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας. Ο οικοδεσπότης της τριμερούς Συνόδου πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι,
μετά το πέρας των εργασιών, είπε πως «οι
τρεις ηγέτες ασχολήθηκαν, μεταξύ άλλων,
με την κλιμάκωση και εξελίξεις στη Μέση
Ανατολή, εξαιτίας μονομερών ενεργειών,
που αποβλέπουν στον κλονισμό και στη
διατάραξη της σταθερότητας των χωρών
της περιοχής». Πρόσθεσε ότι κατά τη Σύνοδο
τονίσθηκε πως η ασφάλεια και η σταθερότητα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα
και χρειάζεται συντονισμός από κοινού. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο πρόεδρος
Σίσι είπε ότι «τονίσαμε τη στήριξη της
χώρας μας προς τις ενέργειες στις οποίες
προβαίνει η Κυπριακή Κυβέρνηση για ειρηνική διευθέτηση του Κυπριακού».

Στήριξη Κύπρου
Απόλυτα ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της τριμερούς Συνόδου, παρουσιάστηκε μετά το πέρας των εργασιών ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Στο θέμα των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε πως η Κοινή Διακήρυξη του Καΐρου
αποτελεί ισχυρή στήριξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στις μονομερείς τουρκικές ενέργειες εντός της ΑΟΖ. Ο πρόεδρος, αναφερόμενος στα πρόσφατα γεγονότα, είπε
ότι «η πρόθεση διενέργειας ερευνητικών
γεωτρήσεων εντός διεθνώς αναγνωρισμένων
και αδειοδοτημένων τεμαχίων της Κυπρια-

Υπογραφή συμφωνιών Κύπρου - Αιγύπτου
Στο τραπέζι των εργασιών της Συνόδου

Η 7η Σύνοδος Κορυφής επιβεβαίωσε το άριστο κλίμα συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας και Αιγύπτου σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Οι
τρεις χώρες, όπως τονίσθηκε, αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και ειρήνης σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από εντάσεις.
κής Δημοκρατίας, όχι μόνο μολύνουν το
κλίμα και κλιμακώνουν τις εντάσεις, αλλά
αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου». Από
βήματος ο κ. Αναστασιάδης κατέστησε σαφές πως η Κύπρος είναι αποφασισμένη να
εξαντλήσει όλα τα διπλωματικά μέσα, προκειμένου να τερματιστούν οι τουρκικές παραβιάσεις. Σχετικά με τις προσπάθειες που
καταβάλλονται για επανέναρξη του διαλόγου
στο Κυπριακό ο Νίκος Αναστασιάδης ενημέρωσε τους ηγέτες Ελλάδας και Αιγύπτου
ενόψει και της επικείμενης τριμερούς συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών όπως είπε, με στόχο την
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, «νοουμένου, βεβαίως, ότι υπάρχει το κατάλληλο
υπόβαθρο που θα ευνοεί τη διεξαγωγή εποικοδομητικών συζητήσεων, όχι κάτω
από απειλές, αλλά μέσα σε ένα κλίμα που
θα δημιουργεί τις προοπτικές ενός δημιουργικού διαλόγου».

Τρίγωνο Ειρήνης
Στην παρθενική του συμμετοχή σε τριμερείς συνόδους, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ιδιαίτερα
δηκτικός απέναντι στα όσα λαμβάνουν
χώρα εντός της κυπριακής ΑΟΖ με αποκορύφωμα την παρουσία του γεωτρύπανου

«Γιαβούζ» σε αδειοδοτημένο τεμάχιο. Από
το Κάιρο ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα
αποφασιστικότητας και αισιοδοξίας πως
«Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος συγκροτούν
ήδη ένα τρίγωνο ειρήνης, ασφάλειας και
σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».
Ο Έλληνας πρωθυπουργός σε τριμερές και
διμερές επίπεδο ενημέρωσε για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ
στην Αθήνα στον οποίο, όπως είπε, έθεσε
την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας
στο Αιγαίο αλλά και τις έκνομες ενέργειες
στην κυπριακή ΑΟΖ, «οι οποίες προσβάλλουν το Διεθνές Δίκαιο και προκαλούν μια
άγονη ένταση». Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση,
τους ηγέτες Κύπρου και Ελλάδας απασχόλησαν και οι εξαγγελίες από τουρκικής
πλευράς για την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου οι οποίες, όπως είπε, παραβιάζουν
σαφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε και την
ευρωπαϊκή διάσταση των διπλωματικών
προσπαθειών που καταβάλλονται δείχνοντας στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής στις
17 Οκτωβρίου. Για το Κυπριακό η τριμερής
του Καΐρου τοποθετήθηκε υπέρ της εξεύρεσης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης,
στη βάση μιας διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς στρατεύματα
κατοχής και χωρίς εγγυήσεις.

Ενώπιον της Ε.Ε.
Η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. την ερχόμενη εβδομάδα θεωρείται κομβικής σημασίας, στις διπλωματικές προσπάθειες που
καταβάλλονται από Κύπρο και Ελλάδα για
καταδίκη της Τουρκίας και δημιουργίας
συνθηκών πίεσης προκειμένου να καμφθούν
οι προκλήσεις στην περιοχή. Ο συντονισμός
Αθήνας και Λευκωσίας ήταν ένα από τα
θέματα της κατ’ ιδίαν συνάντησης του
Νίκου Αναστασιάδη και Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάιρο. Στη Σύνοδο Κορυφής θα
γίνει προσπάθεια να αναδειχθεί η απειλή
για την ευρύτερη σταθερότητα, ειρήνη και
ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο ένεκα
των μονομερών και απαράδεκτων ενεργειών
της Τουρκίας. Επί του προκειμένου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την βεβαιότητα πως η Κύπρος έχει την σθεναρή
στήριξη και αλληλεγγύη, «όπως έχουμε
και της διεθνούς κοινότητας και της Ε.Ε.,
ούτως ώστε να αποκατασταθεί το διεθνές
δίκαιο και να γίνει αντιληπτό πως δεν είναι
δυνατόν στον 21ο αιώνα η όποια τρίτη
χώρα να θεωρεί πως είναι αποδεκτό να
ασκεί τη διπλωματία των κανονιοφόρων,
χωρίς τις όποιες επιπτώσεις».

Η Κοινή Διακήρυξη του Καΐρου
Στην Κοινή Διακήρυξη οι αναφορές
που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία

τέθηκαν το ενεργειακό και το μεταναστευτικό και οι διαστάσεις που λαμβάνει
το φαινόμενο των ροών καθώς και η ανάγκη αντιμετώπισης των γενεσιουργών
αιτιών αυτών των ροών, που έχουν σημαντικές κοινωνικο –οικονομικές επιπτώσεις, όπως τόνισε ο Νίκος Αναστασιάδης. Από τα σημαντικά θέματα της
Συνόδου οι περιφερειακές εξελίξεις με
έμφαση τη Λιβύη, τη Συρία και το παλαιστινιακό πρόβλημα. Κοινή θέση των
τριών χωρών είναι η ανάγκη σεβασμού
της ενότητας, κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας των εν λόγω
κρατών, με τον Νίκο Αναστασιάδη να κάνει αναφορά και στην προοπτική δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους «με

έχουν να κάνουν με το Κυπριακό και την
επανέναρξη του διαλόγου, αλλά και το
κλίμα έντασης που έχει δημιουργήσει η
Τουρκία με τις προκλήσεις της εντός της
κυπριακής ΑΟΖ.
«Οι ηγέτες επανέλαβαν την αμέριστη
στήριξή τους στις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης
λύσης του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και του διεθνούς δικαίου. Καλούν την Τουρκία να τερματίσει τις προκλητικές της ενέργειες και να συμβάλει εποικοδομητικά και κατά τρόπο απτό στην
επανέναρξη μιας δομημένης και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης για μια συνολική
και διαρκή λύση του Κυπριακού, στη βάση
των σχετικών ψηφισμάτων του ΣΑ των
ΗΕ. Μια τέτοια λύση θα πρέπει να είναι
συμβατή με την ιδιότητα της Κυπριακής
Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της ΕΕ
και να διασφαλίζει πλήρως την ανεξαρτησία,
την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα
και την ασφάλειά της. Προς τον σκοπό
αυτό, ο τερματισμός των αναχρονιστικών
εγγυήσεων και η αποχώρηση των ξένων
στρατευμάτων παραμένει απαραίτητη προϋπόθεση για την Κυπριακή Δημοκρατία
ως κυρίαρχο κράτος. Τόνισαν ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν το μοναδικό πλαί-

πλήρη ασφάλεια τόσο των Παλαιστινίων
όσο και των Ισραηλινών πολιτών, με πλήρη σεβασμό στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τις αποφάσεις και ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών». Σε διμερές επίπεδο Κύπρος και Αίγυπτος υπέγραψαν:
Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας , για περαιτέρω ενδυνάμωση των
οικονομικών, εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων των δυο χωρών. Επίσης υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης για
Συνεργασία μεταξύ του κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών και του Διπλωματικού Ινστιτούτου Αιγύπτου, συμφωνία η οποία αναμένεται να συμβάλει
στην στενότερη συνεργασία στον τομέα
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των
διπλωματών.
σιο μέσω του οποίου μπορεί να επιτευχθεί
λύση. Οι αρχηγοί κρατών και κυβέρνησης
εξέφρασαν μεγάλη ανησυχία αναφορικά
με την παρούσα κλιμάκωση εντός των θαλασσίων ζωνών στο ανατολικό μέρος της
Μεσογείου, ιδιαίτερα καταδίκασαν έντονα
τις συνεχιζόμενες ενέργειες της Τουρκίας
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της
Κύπρου και των θαλασσίων υδάτων της,
οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο,
καθώς και τις νέες απόπειρες να διεξάγει
παράνομες γεωτρήσεις στην ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα της Κύπρου, σε θαλάσσιες περιοχές
που έχουν ήδη οριοθετηθεί, σύμφωνα με
το διεθνές δίκαιο. Εξέφρασαν την ανησυχία
τους για την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της περιοχής κάτι που απειλεί την ευρύτερη σταθερότητα, ειρήνη και ασφάλεια
στη Μεσόγειο. Τόνισαν τη σημασία για
σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε κράτους στις θαλάσσιες ζώνες του, σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο και ως προνοείται από τη Σύμβαση
των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, και
ζήτησαν τον άμεσο τερματισμό όλων των
παράνομων διερευνητικών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, οι ηγέτες καταδίκασαν
τις παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων
στο Αιγαίο οι οποίες γίνονται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Η εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι ιδιαίτερα σημαντική

«Στόχος του οδικού εράνου είναι η συγκέντρωση 550.000 ευρώ», λέει ο Νικόλας Φιλίππου, εκτελεστικός διευθυντής του ΠΑΣΥΚΑΦ
Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Στόχος η αλλαγή
νοοτροπίας

Με την ευκαιρία του παγκύπριου οδικού
εράνου που θα διενεργηθεί από τις 9 έως
τις 13 Οκτωβρίου, συναντήσαμε τον Νικόλα Φιλίππου, εκτελεστικό διευθυντή
του ΠΑΣΥΚΑΦ και μας μίλησε για τον
ρόλο του ΠΑΣΥΚΑΦ και τη διαχρονική
του προσφορά στην κυπριακή κοινωνία.
Ο Σύνδεσμος έχει ετήσιο προϋπολογισμό
που αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και
καλύπτεται από χορηγίες και άλλες προσφορές. Όπως σημειώνει ο κ. Φιλίππου
με τον έρανο στοχεύουν στη συλλογή
του ποσού των 550.000 ευρώ που είναι
απαραίτητο για τη συνέχιση της προσφοράς των προγραμμάτων, καθώς και
των υπηρεσιών του προς τα άτομα με εμπειρία καρκίνου. Ο κ. Φιλίππου δηλώνει
ότι ο Σύνδεσμος διαχρονικά διεκδικεί
την εφαρμογή ενός καθολικού γενικού
συστήματος υγείας που θα μπορέσει να
προσφέρει σε όλους τους ασθενείς ισότιμη
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
–Κατ’ αρχάς, κύριε Φιλίππου, να μας
πείτε ποιος είναι ο στόχος του Παγκύπριου Οδικού Εράνου.
–Μέσω του παγκύπριου οδικού εράνου
που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως
τις 13 Οκτωβρίου, ο ΠΑΣΥΚΑΦ στοχεύει
στη συλλογή του ποσού των 550.000
ευρώ που είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της προσφοράς των προγραμμάτων,
καθώς και των υπηρεσιών του προς τα

–Πόσο σημαντικό είναι το κεφάλαιο
της πρόληψης και πώς το αντιμετωπίζετε;

Οι υπηρεσίες του ΠΑΣΥΚΑΦ
προσφέρονται παγκύπρια
δωρεάν σε πέραν των 6.000
ασθενών με καρκίνο και
των οικείων τους και περιλαμβάνουν διάφορα προγράμματα σε άτομα με
εμπειρία καρκίνου.
άτομα με εμπειρία καρκίνου. Οι υπηρεσίες
του ΠΑΣΥΚΑΦ προσφέρονται παγκύπρια
δωρεάν σε πέραν των 6.000 ασθενών με
καρκίνο και των οικείων τους και περιλαμβάνουν την Κατ’ Οίκον Νοσηλευτική
και Ανακουφιστική Φροντίδα, την 24ωρη
Κατ’ Οίκον Ανακουφιστική και Υποστηρικτική Φροντίδα, την Ψυχοκοινωνική
Υποστήριξη, τη Φυσικοθεραπεία, τις Κλι-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

<
<
<
<
<
<

Ο κ. Φιλίππου σημειώνει ότι Ο ΠΑΣΥΚΑΦ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών στην υγεία, «για τον λόγο αυτό ανανεώνουμε και τα λογισμικά μας προγράμματα ώστε να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις της νέας εποχής».
νικές Λεμφοιδήματος, τη Μεταφορά Ασθενών, τη Μεταθεραπευτική Στήριξη
και τη Στήριξη στην Ανθρώπινη Απώλεια.
–Για τι οικονομικά μεγέθη μιλάμε,
όταν αναφερόμαστε στον ΠΑΣΥΚΑΦ;
–Ο προϋπολογισμός του ΠΑΣΥΚΑΦ
για το 2019 αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια
ευρώ και συμπεριλαμβάνει το κόστος

όλων των υπηρεσιών και προγραμμάτων
που προσφέρονται από μια πολυθεματική
ομάδα επαγγελματιών υγείας, όπως γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές,
οδηγούς αλλά και διοικητικό προσωπικό
όπως λειτουργούς διαφώτισης και δικαιωμάτων ασθενών και άλλο γραμματειακό
και διοικητικό προσωπικό. Η δομή του

–Η πρόληψη αποτελεί προτεραιότητα στην προσπάθεια για εξάλειψη του καρκίνου. Η διαφώτιση του
κοινού για πρόληψη και έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου υπήρξε ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του ΠΑΣΥΚΑΦ από το 1986, το
έτος της ίδρυσής του.
Με συστηματικές εκστρατείες ενημέρωσης που αφορούσαν στην εξάλειψη της προκατάληψης, στην ενημέρωση για τα διάφορα είδη καρκίνου, στα πληθυσμιακά προγράμματα που πρέπει να εφαρμοστούν
στην Κύπρο, καθώς και στα συμπτώματα και στις εξετάσεις απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό αλλά και στο
κάθε κοινό ξεχωριστά και ιδιαίτερα
στα παιδιά με στόχο την αλλαγή της
νοοτροπίας, κερδίσαμε την έγκαιρη
διάγνωση και την επιτυχή αποθεραπεία πολλών περιστατικών.
Ο ΠΑΣΥΚΑΦ με την ευγενή στήριξη
των συνεργατών του προσπαθεί να
ενδυναμώνει την κάθε εκστρατεία
για πρόληψη του καρκίνου με την
παροχή δωρεάν εξετάσεων στο κοινό, όπως psa και την πρώτη εξέταση για τον προστάτη στους άνδρες,
τεστ Παπανικολάου στις γυναίκες
και το εμβόλιο για εξάλειψη του ιού
των ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV
και στα δύο φύλα.
Είμαστε περήφανοι όμως που το
2014 υλοποιήσαμε με επιτυχία τον
στόχο μας τον δωρεάν εμβολιασμό
των κοριτσιών κατά του HPV από το
Υπουργείο Υγείας και ελπίζουμε
σύντομα να περιλαμβάνει και τα αγόρια.

ΠΑΣΥΚΑΦ συμπεριλαμβάνει 5 Διευθύνσεις, Λειτουργιών και Fundraising, Υπηρεσιών Υγείας, Επικοινωνίας και Στρατηγικής, Πολιτικής, Έρευνας και Διαφώτισης και Πληροφορικής και Καινοτομίας.
–Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης
του ΠΑΣΥΚΑΦ; Πώς καλύπτονται τα
έξοδα λειτουργίας των υπηρεσιών
σας;

–Η οικονομική ενίσχυση του ΠΑΣΥΚΑΦ
είναι η κινητήριος δύναμη για τη συνέχιση,
διεύρυνση και συνεπώς την εξέλιξη των
υπηρεσιών και των προγραμμάτων του.
Πολύτιμη είναι η συμβολή των Χορηγών
μας ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ και Universal Life
καθώς και πολλών άλλων. Οι πηγές οικονομικής ενίσχυσης του ΠΑΣΥΚΑΦ περιλαμβάνουν εισφορές και δωρεές από το
κοινό και εισφορές εις μνήμην, καθώς επίσης και έσοδα από εκδηλώσεις που έχουν γίνει θεσμός όπως η Εκστρατεία Οικονομικής Ενίσχυσης «Μαζί στη ζωή»,
«Ο καφές με αγάπη», «Το αστέρι του ΠΑΣΥΚΑΦ». Παράλληλα, ο Σύνδεσμος επενδύει και σε άλλες δράσεις και προγράμματα
με μακροπρόθεσμη προοπτική, όπως το
Πρόγραμμα Ανακύκλωσης. Πρόσφατα έχουμε ξεκινήσει και τμήμα ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συμμετείχαμε στην υποβολή αρκετών χρηματοδοτικών προτάσεων. Πετύχαμε μάλιστα να συμμετέχουμε
σε προγράμματα Horizon. Ως εταίροι του
εγκεκριμένου πλέον προγράμματος
Gatekeeper, το οποίο στοχεύει στην καταγραφή των συμπτωμάτων των ασθενών
για την έγκαιρη διάγνωση αλλά και αντιμετώπιση τους θα λάβουμε χρηματοδότηση για να διενεργήσουμε πιλοτική έρευνα μέσω wearable devices που θα
χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι οι ασθενείς. Ο
ΠΑΣΥΚΑΦ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
στην υγεία και για τον λόγο αυτό ανανεώνουμε και τα λογισμικά μας προγράμματα
ώστε να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε
στις προκλήσεις της νέας εποχής. Η Κυπριακή Δημοκρατία από την πλευρά της
συνεισφέρει περίπου το 7% του ετησίου
προϋπολογισμού του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Εχει σημμασία η πρόληψη

–Πώς τοποθετείται ο ΠΑΣΥΚΑΦ στο
πλαίσιο του ΓεΣΥ;
–Ο ΠΑΣΥΚΑΦ διαχρονικά διεκδικεί
την εφαρμογή ενός καθολικού γενικού
συστήματος υγείας που θα μπορέσει να
προσφέρει σε όλους τους ασθενείς ισότιμη
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Για τον σκοπό αυτό, έχουμε ενώσει τις
δυνάμεις μας με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ πρώην
ΠΟΣΠΦ) και όλες τις οργανώσεις ασθενών.
Προσωπικά, από το 2014 συμμετέχω ως
γραμματέας της οργάνωσης στην Εκτελεστική Επιτροπή, ενώ από το 2017 εκπροσωπώ τους ασθενείς στο Διοικητικό
Συμβούλιου του Οργανισμού Ασφάλισης

Υγείας (ΟΑΥ). Πιστεύουμε, επίσης, ότι η
εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τους συμπολίτες μας, οι
οποίοι βιώνουν ή βίωσαν την εμπειρία
του καρκίνου. Θεωρούμε ότι ένα καθολικό
σύστημα υγείας μπορεί να επιφέρει βελτιώσεις όσον αφορά θέματα πρόληψης
του καρκίνου, θεραπείας, διαχείρισης
των συμπτωμάτων, της ανακουφιστικής
φροντίδας αλλά και της αποκατάστασης.
Ήδη το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας
Κύπρου, το Γερμανικό Ογκολογικό, καθώς
και τα Ογκολογικά Τμήματα του ΟΚΥΠΥ
έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ και αναμένουμε
ότι και με την έναρξη της δεύτερης φάσης
του ΓεΣΥ, θα διασφαλίζεται για όλους
τους ασθενείς ότι η αντιμετώπιση και
διαχείριση του καρκίνου στην Κύπρο και
σε περιβάλλον ΓεΣΥ θα γίνεται σύμφωνα
με τις σύγχρονες αντιλήψεις πρόληψης,
διάγνωσης, θεραπείας, ανακουφιστικής
φροντίδας και αποκατάστασης. Σε περιβάλλον ΓεΣΥ, επίσης, γνωρίζουμε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για ένταξη
καινοτόμων και ιδιαίτερα αποτελεσματικών θεραπειών όπως αυτή της πρωτονοθεραπείας.
–Έχετε εντάξει και συγκεκριμένα προγράμματα και υπηρεσίες;
–Όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα
προγράμματα που ήδη προσφέρονται
από τον ΠΑΣΥΚΑΦ, όπως οι υπηρεσίες
ανακουφιστικής φροντίδας, διεκδικήσαμε
και έχουμε καταφέρει να συμπεριληφθούν
και αυτές στις παρεχόμενες υπηρεσίες
του ΓεΣΥ με την έναρξη της δεύτερης
φάσης, αν και ακόμη θα πρέπει να ολοκληρωθεί το νομικό πλαίσιο, πριν να μπορέσει ο ΟΑΥ να συμβληθεί με παρόχους
ανακουφιστικής φροντίδας, όχι μόνο για
ασθενείς με καρκίνο αλλά και για άλλες
χρόνιες ασθένειες. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον ΠΑΣΥΚΑΦ να μπορέσει
να εξελίξει περισσότερο τις υπηρεσίες
του αλλά και να ενισχύσει τις υπηρεσίες
που δεν θα καλύπτονται από στο ΓεΣΥ,
όπως για παράδειγμα το Κέντρο Μεταθεραπευτικής Στήριξης και Αποκατάστασης (Αφετηρία), το πρόγραμμα διαχείρισης
της ανθρώπινης απώλειας, υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης, και μεταφοράς
ασθενών, ενώ παράλληλα θα μπορεί να
εστιάσει και σε θέματα Διαφώτισης για
την Πρόληψη και Έγκαιρη Διάγνωση,
Έρευνας, Δικαιωμάτων των Ασθενών
και Εκπαίδευσης.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη του

κ. Φιλίππου στην www.kathimerini.com.cy
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H Κύπρος άφησε αναξιοποίητα
400 εκατ. από Ευρωπαϊκά Ταμεία

Στο τέλος του 2018
(δισ. ευρώ)

Ως ποσοστό των δαπανών γενικής
κυβέρνησης το 2018

22,5
19,3

Ισπανία
Γερμανία

9,4
7,9

Ηνωμένο Βασίλειο

18,7
23,8
23,1

Βουλγαρία

20,2
20,8

Λιθουανία
Λετονία

1,8
1,5
1,4
1,3

9,3

Σλοβενία

15,0

Eσθονία
Αυστρία

0,8
0,6
0,5
1,1

Σουηδία

1,2
0,9
0,8
0,7
0,6
0,4
0,4
0

Βέλγιο
Ιρλανδία
Κάτω Χώρες
Φινλανδία
Δανία

0,2
0,6
0,4

Μάλτα

9,2
4,3

Κύπρος
Λουξεμβούργο

0,2

Στόχος η ανάπτυξη
Στόχος των ευρωπαϊκών ταμείων είναι η συμβολή
στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη διασφάλιση βιώσιμων και υγιών συνθηκών τόσο
στην ευρωπαϊκή οικονομία όσο και στο περιβάλλον.
Περισσότεροι από τους μισούς χρηματοδοτικούς
πόρους της ΕΕ διοχετεύονται μέσω των 5 Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
(ΕΔΕΤ), τα οποία διαχειρίζονται από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(ΕΤΘΑ). Τα κράτη μέλη της ΕΕ διαχειρίζονται
αυτά τα Ταμεία μέσω συμφωνιών εταιρικής
σχέσης. Κάθε χώρα καταρτίζει μια συμφωνία, σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην
οποία καθορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των
Ταμείων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020. Οι συμφωνίες
εταιρικής σχέσης καταλήγουν σε μια σειρά επενδυτικών προγραμμάτων που διοχετεύουν τη
χρηματοδότηση σε διάφορες περιφέρειες και
έργα σε σχετικούς τομείς πολιτικής.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αντιστοιχεί
παρά στο 1 % περίπου του αθροίσματος των ακαθάριστων εθνικών εισοδημάτων όλων των
κρατών μελών και κατά τους ελεγκτές είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εν λόγω δαπάνες της ΕΕ όχι
απλώς να συμμορφώνονται με τους κανόνες,
αλλά και να αποφέρουν αποτελέσματα, όπως σημειώνει ο Πρόεδρός του, Klaus-Heiner Lehne.
Συνολικά, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος
στις δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για
το 2018 ήταν 2,6 %, ποσοστό που βρίσκεται εντός
του εύρους τιμών των εκτιμήσεων σφάλματος
όσον αφορά τα δύο τελευταία έτη. Βάσει της ανάλυσης που διενήργησε το Συμβούλιο επί επιλεγμένων προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν
το 97 % του δημοσιονομικού προγραμματισμού
για το ΠΔΠ της περιόδου 2014-2020, κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι οι δείκτες επιδόσεων που
χρησιμοποιούνται, επί του παρόντος, για τον
προϋπολογισμό της ΕΕ δεν παρέχουν πάντοτε
αξιόπιστη εικόνα της πραγματικής προόδου ως
προς την επίτευξη των στόχων πολιτικής.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και συνεργάζεται με όλα τα θεσμικά όργανα και
τους οργανισμούς της ΕΕ προκειμένου να συμβάλει
στη χρηστή και οικονομική διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ.

Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή
των ευρωπαϊκών ταμείων εξακολουθούν να έχουν επιπτώσεις στα
τελευταία έτη του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
καθώς και οι χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ
(Πολωνία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Βουλγαρία) που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
Σύμφωνα με την ανάλυση των Ελεγκτών, το
2018 η ΕΕ χρησιμοποίησε σχεδόν εξ ολοκλήρου
τόσο τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο
και τις πιστώσεις πληρωμών. Από τα 160,7 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν διαθέσιμα για αναλήψεις
υποχρεώσεων, χρησιμοποιήθηκαν 159,9 δισεκατομμύρια ευρώ (99,5 %) και από τα 144,8 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν διαθέσιμα για πληρωμές,
χρησιμοποιήθηκαν 142,7 δισεκατομμύρια ευρώ
(98,6 %). Το 2018, ο αριθμός των αιτήσεων πληρωμής στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ταμείων,
που αντιστοιχούν περίπου στο 43 % της περιόδου
2014-2020, αυξήθηκε σημαντικά. Αυτό οφείλεται,
σύμφωνα με τους Ελεγκτές, κυρίως στο σχετικά
χαμηλό επίπεδο των αιτήσεων πληρωμής στο
πλαίσιο των ευρωπαϊκών ταμείων που υπέβαλαν
τα κράτη μέλη κατά τα πρώτα έτη των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.
Όπως αναφέρει στην 52σέλιδη έκθεσή του το
Ελεγκτικό Συνέδριο, οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών ταμείων (ΕΔΕΤ) εξακολουθούν να έχουν επιπτώσεις στα τελευταία
έτη του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου (ΠΔΠ). Σχολιάζει πως οι αιτήσεις πληρωμής
σημαντικής αξίας έχουν καθυστερήσει και θα υποβληθούν τα προσεχή έτη. Η κατάσταση αυτή
έχει ήδη επιπτώσεις στη χρήση των προχρηματοδοτήσεων και των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, ενώ δεν θα αφήσει ανεπηρέαστες και
τις ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών κατά την έναρξη του επόμενου ΠΔΠ. Συνιστά δε, στην Επιτροπή να λάβει μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί
η άσκοπη πίεση στο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών κατά τα πρώτα έτη του ΠΔΠ της περιόδου
2021-2027.

ΑΡΘΡΟ

/ Του Δρ. ΧΡHΣΤΟY Ε. ΓΕΩΡΓΊΟΥ

Το βασικό καθήκον του ιδρυτή
μιας οικογενειακής επιχείρησης
σταθερότητα στο κατεστημένο,
η επιχείρηση θα πρέπει να επιδιώκει μια σειρά από αλλαγές
που θα της επιτρέψουν τουλάχιστον να «συντονίσει το βήμα
της» με τις αλλαγές του περιβάλλοντος.
Το δίλημμα είναι ότι, ενώ ο ηγέτης επιθυμεί την αποκατάσταση της οικογένειας και πιθανόν
και τη δική του υστεροφημία,
και κατά συνέπεια αποφεύγει ριψοκίνδυνες επενδύσεις, η επιχείρηση χρειάζεται σοβαρές δαπάνες σε νέες τεχνολογίες και αβέβαιες αγορές.
Συνοπτικά, το δίλημμα είναι
ότι η επιχείρηση έχει ανάγκη ανανέωσης, ενώ ο ηγέτης έχει ανάγκη ξεκούρασης.
Ο ηγέτης που επιδιώκει την
οικογενειακή αρμονία αφιερώνοντας σημαντικά ποσά από τα
έσοδα της επιχείρησης, «ληστεύει» την επιχείρηση στερώντας
της τα απαραίτητα μέσα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης. Οπωσδήποτε, μέχρις ενός ορισμένου
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ΠΔΠ, σε σύγκριση με το 33,4 % που είχε καταβληθεί
στο τέλος του 2011, αντίστοιχου έτους του προηγούμενου ΠΔΠ. Η χαμηλή απορρόφηση των ΕΔΕΤ
έχει συντείνει στην αύξηση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ.
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θρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), τα οποία διαχειρίζονται από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι
χώρες της ΕΕ.
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Περισσότεροι από τους μισούς χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ διοχετεύονται μέσω 5 Ευρωπαϊκών Διαρ-
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Στο προηγούμενο άρθρο μας υποστηρίξαμε ότι οι παράγοντες που
παρακινούσαν στην αρχή της
σταδιοδρομίας του τον ιδρυτή
της οικογενειακής επιχείρησης,
δεν τον συγκινούν αργότερα, όταν διανύει την τρίτη ή και την
τέταρτη δεκαετία του σαν ηγέτης.
Και προσθέταμε ότι αυτό το γεγονός αποτελεί τελικά πηγή συγκρούσεων μεταξύ ιδρυτή και
διαδόχου, και είναι κυριολεκτικά,
αν δεν «διαγνωσθεί» και αναλυθεί
έγκαιρα, νάρκη στα θεμέλια της
εξασφάλισης της συνέχειας της
οικογενειακής επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώνουμε ότι οι αλλαγές που γίνονται
στις προσωπικές διοικητικές δεξιότητες, το ηγετικό στιλ και τα
βασικά κίνητρα του ηγέτη, οδηγούν στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των (απαιτούμενων)
αλλαγών στην επιχείρηση και
στη «σκλήρυνση» του χαρακτήρα
και της συμπεριφοράς του ηγέτη.
Με άλλα λόγια, ενώ ο ηγέτης όσο
ωριμάζει αρχίζει να επιθυμεί μια
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35,1

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Παράλληλα, επισημαίνει πως η απορρόφηση
των ΕΔΕΤ επιταχύνθηκε το 2018, πέμπτο έτος του
τρέχοντος ΠΔΠ. Στο τέλος του έτους, στα κράτη
μέλη είχε καταβληθεί κατά μέσο όρο μόλις το
27,3% των συνολικών κονδυλίων ολόκληρου του
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Aνεκμετάλλευτα χρήματα από ευρωπαϊκά ταμεία

Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν ισχυρότερους μηχανισμούς απορρόφησης κονδυλίων
Η Κύπρος άφησε ανεκμετάλλευτα 400 εκατομμύρια
ευρώ από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) στο τέλος του 2018. Ως ποσοστό των δαπανών της γενικής κυβέρνησης το
2018 ανήλθαν στο 4,3%, ποσοστό που την κατατάσσει ως χώρα που ναι μεν έχει καλό μηχανισμό
απορρόφησης κονδυλίων, αλλά σίγουρα όχι τον
καλύτερο. Τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται από γράφημα για τις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων
των κρατών - μελών από συγκεκριμένα Ευρωπαϊκά
ταμεία βάσει της ετήσιας έκθεσης του ευρωπαϊκού
ελεγκτικού συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018.
Σύμφωνα με στοιχεία που απορρέουν από την έκθεση του ελεγκτικού συμβουλίου, πρωταθλητές
στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων
από τα Ταμεία είναι η Ολλανδία, η οποία άφησε
μόνο 800 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί τα 800 εκατ.
ευρώ να είναι τα διπλάσια από τα 400 που άφησε
ανεκμετάλλευτα η Κύπρος, αλλά ως ποσοστό των
δαπανών της γενικής κυβέρνησης της Ολλανδίας
για το 2018 είναι μόλις το 0,2%. Το Λουξεμβούργο
δε, βάσει των στοιχείων των Ελεγκτών, απορρόφησε
όλα τα κονδύλια που θα μπορούσε να λάβει από
τα ευρωπαϊκά ταμεία. Γενικότερα, οι σκανδιναβικές
χώρες και οι χώρες της βόρειας Ευρώπης αποδεικνύονται πως έχουν ισχυρούς μηχανισμούς απορρόφησης κονδυλίων, διότι αφήνουν μόνο έως και
1% ανεκμετάλλευτων ποσών. Από την αντίπερα
όχθη, αδύναμους μηχανισμούς απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων έχουν χώρες όπως η Κροατία,
η Λιθουανία και η Λετονία που ξεπερνούν το 20%,
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σημείου, η έμφαση αυτή στην
οικογένεια είναι κατανοητή. Όσο
περνάει ο καιρός και μεγαλώνουν
τα παιδιά, οι ανάγκες της οικογένειας πολλαπλασιάζονται. Ταυτόχρονα, όσο ωριμάζει ο ηγέτης,
τόσο ικανοποιημένος αισθάνεται
με την κερδοφορία της επιχείρησης.
Προτάσεις στελεχών ή συμβούλων για επενδύσεις που θα
έχουν απόδοση στο μέλλον απορρίπτονται με το επιχείρημα
«… Μέχρι τότε ποιος ζει, και ποιος πεθαίνει. …»
Σε κάθε περίπτωση, ο ιδρυτής
της οικογενειακής επιχείρησης
που επιθυμεί να υλοποιήσει μια
σωστή διαδικασία διαδοχής, έχει
ένα και μοναδικό καθήκον: να
αφήσει μια υγιή οικογενειακή επιχείρηση στον διάδοχό του!!!

O Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου είναι συνσυγγραφέας του βιβλίου: «Η διαδικασία
διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις», Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ, 2015,
georgiou@gfbc.online.

/ Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Το άλυτο μυστήριο με τις τιμές καυσίμων
Οι καταναλωτές «εκπαιδεύονται».
Συνηθίζουν να μην προσέχουν τις
τιμές, ιδιαίτερα σε αγορές προϊόντων
για τα οποία δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, όπως τα καύσιμα. Αποδέχονται στωικά την πραγματικότητα ακόμα κι όταν δεν είναι ευχάριστη, ούτε όμως και εξηγήσιμη.
Μια από τις κρυμμένες αλήθειες
που όλοι αποφεύγουν να αγγίξουν
είναι ότι τα καύσιμα στην Ελλάδα
είναι ακριβά. Χωρίς φανερό λόγο,
στην Ελλάδα ο πληθυσμός, εγχώριος
και τουρίστες, πληρώνουν τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρωζώνη
μετά τη Δανία και την Ολλανδία.
Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(30/9/2019) δεν αφήνουν αμφιβολία.
Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης
(euro - super 95) στην Ελλάδα ήταν
€1,611, ενώ την ίδια μέρα ο μέσος
όρος της Ευρωζώνης ήταν €1.462,89
τα 1.000 λίτρα. Η αμόλυβδη (φυσικά
και όλα τα άλλα καύσιμα) στην Ελλάδα της κρίσης είναι ακριβότερη
από την αντίστοιχη τιμή πλουσιότερων χωρών, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Μ. Βρετανία, η Σουηδία.
Είναι ακριβότερη και από φτωχό-

τερες χώρες, όπως η Σλοβακία, η
Πολωνία, η Κύπρος. Οι Ελληνες καταναλωτές, οι τουρίστες, αλλά και
το εμπόριο και η βιομηχανία πληρώνουν ακριβότερα τη βενζίνη και
από χώρες που θεωρούμε παραπλήσιες με την Ελλάδα, όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η
Ισπανία.
Η εύκολη απάντηση είναι ότι
αυτό συμβαίνει επειδή στην Ελλάδα
έχουμε υψηλούς φόρους. Είναι αλήθεια ότι έχουμε υψηλή φορολογία,
αλλά πρόκειται για τη μισή αλήθεια
και ισοδυναμεί με ολόκληρο ψεύδος.
Αν συμβουλευτούμε τις ευρωπαϊκές στατιστικές, η τιμή της αμόλυβδης χωρίς φόρους στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες στην
Ευρώπη, μετά τη Δανία, τη Σουηδία
και την Ισπανία. Ωστόσο, η τιμή
της αμόλυβδης (τα 1.000 λίτρα) είναι
€612,79, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι €608,77 και της Ε.Ε.28 ακόμα χαμηλότερη, στα €600,01.
Φαίνεται ότι η Ολλανδία, που
έχει υψηλότερη τιμή λιανικής από
την Ελλάδα, επιβάλλει μεγαλύτερους
φόρους, καθώς η τιμή χωρίς φόρο

είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη ελληνική. Ας θεωρήσουμε
ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
η χώρα παράγει πετρέλαιο, ενώ προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Για κάποιον «ανεξήγητο» λόγο
η τιμή της αμόλυβδης χωρίς φόρους
στην Ελλάδα είναι υψηλότερη από
τη γειτονική Ιταλία αλλά και το Βέλγιο, την Αυστρία, την Ιρλανδία και
πολλές άλλες χώρες της Ευρωζώνης
που δεν είναι πετρελαιοπαραγωγοί.
Οι εμπλεκόμενοι στον τομέα,
δηλαδή διυλιστήρια, εμπορικές εταιρείες, ιδιοκτήτες βυτιοφόρων,
πρατηριούχοι, συμπίπτουν σε μία
κοινή πρακτική: Επιρρίπτουν τις
ευθύνες ο καθένας σε κάποιους από
τους υπόλοιπους και όλοι μαζί στο
κράτος. Προφανώς δεν υπάρχει εύκολη απάντηση στο ερώτημα «γιατί
τα καύσιμα στην Ελλάδα είναι ακριβά», ούτε όμως υπάρχει και κάποιος που θα ήθελε να απαντήσει
στο ερώτημα. Παραμένει αναπάντητο και αιωρείται ως άλυτο μυστήριο, όπως, για παράδειγμα, το
τέρας του Λοχ Νες.

Υπάρχει όμως η στατιστική υπηρεσία της Κομισιόν, που ψυχρά
καταγράφει την πραγματικότητα
που θέλουμε να αγνοούμε. Τις τελευταίες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, η επίθεση στο μεγάλο διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική
Αραβία αναστάτωσε τη διεθνή αγορά, με αποτέλεσμα την άνοδο
των τιμών της αμόλυβδης παντού.
Το παράδοξο είναι ότι μετά τις 14
Σεπτεμβρίου, που έγινε η επίθεση
στο διυλιστήριο, η τιμή της αμόλυβδης στην Ευρωζώνη αυξήθηκε
κατά μέσον όρο 1,07%. Η αύξηση
της τιμής στην Ελλάδα ήταν σημαντικά υψηλότερη και έφθασε
το 1,32%.
Η διαφορά δεν φαίνεται μεγάλη,
αλλά η πραγματικότητα είναι ότι
η εντυπωσιακή επίθεση μη επανδρωμένων αεροπλάνων στη Σαουδική Αραβία αύξησε τις τιμές
στην Ελλάδα περίπου 30% περισσότερο από ό,τι στις άλλες χώρες
της Ευρωζώνης. Ετσι εξηγούνται
όλα, οι Ελληνες είναι πιο ευαίσθητοι στις εξελίξεις. Ανησυχούν πολύ
και, αν χρειαστεί, πληρώνουν κάτι
παραπάνω.
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Μαστίγιο και καρότο η τακτική Γκουτέρες

Στόχος Λευκωσίας και Αθήνας να κλειδώσουν οι όροι αναφοράς από την τριμερή διάσκεψη - Σήμερα η τοποθέτηση Συμβ. Ασφαλείας για Βαρώσι
μία κακή λύση που θα φέρει και την υπογραφή του. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο
και η Λευκωσία αλλά και η Αθήνα θέλουν
να διασφαλίσουν πως η συνομολόγηση
των όρων αναφοράς θα κλειδώσει στην
τριμερή συνάντηση. Κάτι τέτοιο θα απομακρύνει, όπως λένε πολιτικοί κύκλοι,
το ενδεχόμενο η Άγκυρα να θέσει άλλες
μορφές λύσης στο τραπέζι στην πενταμερή που θα ακολουθήσει.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ο γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών έχει ήδη ξεκινήσει βολιδοσκόπηση, τόσο για την
τριμερή, όσο και για τις μετέπειτα διαδικασίες, ανέφερε σε συνέντευξή του
στο κρατικό ραδιόφωνο το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. Όπως είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, η πλευρά μας έχει δεχτεί δύο φορές
βολιδοσκόπηση από τα Ηνωμένα Έθνη.
Βολιδοσκόπηση και ενημέρωση όπως
είπε και της Αθήνας από την περασμένη
βδομάδα, με τον υπουργό Εξωτερικών
να θεωρεί απίθανο να μην έχουν βολιδοσκοπηθεί για το θέμα η Άγκυρα και η
τ/κ πλευρά. Οι πρώτες πληροφορίες άλλωστε θέλουν την τριμερή διάσκεψη να
πραγματοποιείται μεταξύ 11 και 13 Νοεμβρίου στο Παρίσι, στο περιθώριο του
φόρουμ ειρήνης που διοργανώνει η κυβέρνηση Μακρόν. Το ερώτημα που εγείρεται και προκαλεί ανησυχίες είναι κατά
πόσο οι όροι αναφοράς θα κλειδώσουν
στην τριμερή διάσκεψη ή αν θα μεταφερθούν στην πενταμερή, που αποτελεί
και τον κύριο στόχο της Τουρκίας.
Ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί είχε
εκφράσει την περασμένη Κυριακή στην

Οι τουρκικές προκλήσεις
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Η Αθήνα δεν θέλει να δεσμευτεί εκ των προτέρων
σε πενταμερή διάσκεψη,
ενώ η Άγκυρα θέλει να κλειδώσει η πενταμερής διάσκεψη για να δώσει τη συγκατάθεσή της για τριμερή.
«Κ» την εκτίμησή του ότι το πιο πιθανόν
είναι να πραγματοποιηθεί αρχικά τριμερής
διάσκεψη και στη συνέχεια με καλύτερη
προετοιμασία να ακολουθήσει πενταμερής. «Ο γ.γ. μάς άφησε να εννοηθεί ότι
σε όλες αυτές τις εργασίες θα προχωρήσει
πριν από το νέο έτος. Προσωπικά θεωρώ
ότι πρέπει να φτάσουν στον κ. Γκουτέρες
τα σωστά μηνύματα από την Κύπρο, διότι
αν παρουσιαστεί μια εικόνα των πλευρών
που είναι διαρκώς σε αντιπαράθεση, ενδέχεται να διστάσει να προχωρήσει σε
διαμεσολάβηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ακιντζί. Ο κ. Χριστοδουλίδης,

Αυτό που ανησυχεί Λευκωσία και Αθήνα είναι κατά πόσο οι όροι αναφοράς θα κλειδώσουν στην τριμερή διάσκεψη ή αν θα μεταφερθούν στην πενταμερή, που αποτελεί και τον κύριο

στόχο της Τουρκίας, ούτως ώστε να θέσει όλες τις μορφές λύσης στο τραπέζι.

μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, επιβεβαίωσε ότι έχουν γίνει βολιδοσκοπήσεις
και για την τριμερή διάσκεψη αλλά και
για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία
καταδεικνύοντας πως γίνονται ήδη επαφές και για την πενταμερή διάσκεψη.

Ανησυχίες για διαδικασία

Το διαδικαστικό κομμάτι, βεβαίως,
είναι κάτι που απασχολεί τα εμπλεκόμενα
μέρη, δεδομένου ότι Λευκωσία και Αθήνα
επιμένουν ώστε οι όροι αναφοράς να
κλειδώσουν στην τριμερή διάσκεψη και
στη συνέχεια να ακολουθήσει αν χρεια-

στεί η πενταμερής. Υπενθυμίζεται πως
η Άγκυρα επεδίωκε να πραγματοποιηθεί
πρώτα άτυπη πενταμερής ούτως ώστε
να μπουν όλες οι μορφές λύσης στο τραπέζι. Η Άγκυρα, σύμφωνα με έγκυρες διπλωματικές πηγές, πιέζει να κλειδώσει
εκ των προτέρων η πενταμερής διάσκεψη
για να δώσει τη συγκατάθεσή της σε τριμερή διάσκεψη.
Αυτή την εξέλιξη, την παρακολουθεί
με ανησυχία, πρώτα η Αθήνα και στη συνέχεια η Λευκωσία που θεωρούν την πενταμερή διάσκεψη μία καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα διάσκεψη. Η Αθήνα,

βεβαίως, δεν θέλει να δεσμευτεί εκ των
προτέρων σε πενταμερή διάσκεψη. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θέλει να
κλειδώσουν πρώτα οι όροι αναφοράς κατά
την τριμερή και κατόπιν να τεθεί θέμα
πενταμερούς. Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δείξει από νωρίς
τις επιφυλάξεις και ανησυχίες της γύρω
από το ενδεχόμενο συμμετοχής σε μία
πενταμερή διάσκεψη, δεδομένων και των
στοχεύσεων που θέτει η Άγκυρα για να
βάλει στο τραπέζι όλες τις μορφές λύσης.
Καθόλου τυχαίο ότι στην πρώτη επίσκεψή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε

βάλει κατά κάποιο τρόπο φρένο στην
πραγματοποίηση πενταμερούς εκφράζοντας την εκτίμηση πως δεν υπάρχει έδαφος για κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι
πως τη δεδομένη στιγμή η νέα κυβέρνηση
της Ελλάδας δίδει προτεραιότητα στην
οικονομία και το μεταναστευτικό. Οι εξελίξεις στο Κυπριακό και ιδιαίτερα οι
τοποθετήσεις της Άγκυρας για άλλες μορφές λύσης, είναι ένα ζήτημα που ανησυχεί
ιδιαίτερα την Αθήνα. Ο κ. Μητσοτάκης,
όπως λένε διπλωματικοί κύκλοι στην Αθήνα, δεν θέλει να συνδέσει το όνομά
του με ένα ενδεχόμενο ναυάγιο, ούτε με

Στρατιωτική και διπλωματική καταιγίδα στη Συρία
Προβληματισμός για το μέλλον των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Κούρδων
ότι σε δεύτερη φάση, με βάση τα όσα
έχει δηλώσει από το βήμα του ΟΗΕ ο
ίδιος ο Πρόεδρος της Τουρκίας, οι τουρκικές και συμμαχικές δυνάμεις ενδέχεται να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν μια μεγάλη ζώνη κατοχής, η οποία
θα έχει βάθος 30 χιλιομέτρων και θα
συμπεριλαμβάνει σημαντικά αστικά
κέντρα όπως το Ντιρμπέσιγιε, το Αμούντε, το Καμίσλι.
Σε τελική φάση, αν επικρατήσουν
οι κατάλληλες συνθήκες, οι τουρκικές
δυνάμεις δεν αποκλείεται να επιχειρήσουν να φτάσουν στα πρόθυρα της
Ράκκα ή ακόμη και του Νταϊρ Αλ Ζορ.

Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Εκρηκτική είναι η κατάσταση στη Μέση
Ανατολή μετά το πράσινο φως που άναψε ο αμερικανός Πρόεδρος στην
Τουρκία για εισβολή στη Συρία. Πολιτικοί αναλυτές εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το μέλλον των περιοχών
που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των
Κούρδων. Χαρακτηριστική είναι η επισήμανση του Τούρκου αναλυτή Φεχίμ
Τάστεκιν. «Για δεύτερη φορά οι ΗΠΑ
προδίδουν τους Κούρδους. Πρώτα το
2017, το Κουρδιστάν του Ιράκ υποχρεώθηκε να αλλάξει απόφαση για το δημοψήφισμα της ανεξαρτησίας. Τώρα,
στο βόρειο τμήμα της Συρίας, ανοίγει
ο δρόμος για μια στρατιωτική επιχείρηση που απειλεί όλα όσα κέρδισαν
οι Κούρδοι από την περίοδο της καταπολέμησης του Ισλαμικού Κράτους».
Παρόμοια είναι και η άποψη υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων,
οι οποίοι διαφωνούν με την απόφαση
του Ντόναλτ Τραμπ για την απόσυρση
των αμερικανικών δυνάμεων από την
Συρία. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι
εκφράζουν την άποψη ότι τα πολιτικά
και διπλωματικά κέρδη των Κούρδων
στην περιοχή θα πρέπει να διαφυλαχτούν πάση θυσία.

«Ένα δεύτερο Ισραήλ»

Λίγο μετά τη νέα τηλεφωνική επικοινωνία των Προέδρων των ΗΠΑ και
της Τουρκίας, στην οποία ουσιαστικά
«κλείδωσε» η νέα τουρκική εισβολή
στην Συρία, υψηλόβαθμοι Αμερικανοί
αξιωματούχοι διαρρέοντας στον αμερικανικό τύπο πληροφορίες σχετικά
με την ιστορική συνομιλία των δυο
προέδρων, υπενθύμισαν ότι πριν από
λίγο καιρό ο Υπουργός Άμυνας των
ΗΠΑ James Mattis παραιτήθηκε από
τα καθήκοντα του εξαιτίας της διαφωνίας του με την ιδέα της απόσυρσης
των αμερικανικών δυνάμεων από το
βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας.
Ταυτόχρονα, υπογραμμίζουν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι
Κούρδοι στα αμερικανικά σχέδια που
αφορούν το μέλλον της Μέσης Ανατολής.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το αμερικανικό περιοδικό «Newsweek», υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος
τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός

Πούτιν και Ρουχανί

Η Τουρκία ετοιμάζεται για μια στρατιωτική επιχείρηση, η οποία έχει στο στόχαστρό της την αναδυόμενη κουρδική κρατική οντότη-

τα. Οι ξένες δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν την ακτίνα αυτής της επιχείρησης.

«νέου Ισραήλ» στη Μέση Ανατολή, με
απώτερο στόχο την κατοχύρωση των
αμερικανικών και δυτικών συμφερόντων στην περιοχή. «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, θα ήταν προτιμότερο
για τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν ένα κουρδικό κράτος στην Τουρκία, στην Συρία
και Ιράκ. Θα ήταν καλύτερα να έχουμε
ένα δεύτερο Ισραήλ στην περιοχή»,
σημειώνει υψηλόβαθμο στέλεχος του
αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η οπισθοχώρηση του Τραμπ

Παρά την θύελλα αντιδράσεων στην
Ουάσιγκτον τόσο στο στρατόπεδο των
Ρεπουμπλικανών όσο και σε αυτό των
Δημοκρατικών, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ
ανοίγει τον δρόμο για μια νέα τουρκική
εισβολή στο βόρειο τμήμα της Συρίας.
Στην αμερικανική πρωτεύουσα ορισμένοι αναλυτές συνδέουν αυτή την
εξέλιξη με την διαδικασία της απομάκρυνσης του Ντόναλτ Τραμπ από τα
καθήκοντά του. Σύμφωνα με κάποιες
αναλύσεις, ο κ. Τραμπ δίνοντας το πράσινο φως για την νέα τουρκική επιχεί-

ρηση, ενδέχεται να αποπειράθηκε να
στρέψει την κοινή γνώμη σε ένα πεδίο
της εξωτερικής πολιτικής, ώστε να ξεχαστεί σταδιακά η πολιτική φουρτούνα
που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό των
ΗΠΑ. Ανεξάρτητα από τις προθέσεις
του Προέδρου Τραμπ, οι νέες διαρροές
στον αμερικανικό τύπο δείχνουν ότι
στην τηλεφωνική επικοινωνία της Κυριακής, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αρχικά
αντιτάχθηκε στα τουρκικά σχέδια για
την Συρία. Ωστόσο, μετά τις πιέσεις
του Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν, άλλαξε
στάση, διευκρινίζοντας ότι η χώρα του
δεν πρόκειτια να παρέχει καμία υποστήριξη στην Άγκυρα για την νέα στρατιωτική περιπέτεια στην Συρία. Ουσιαστικά, παρέδωσε στην τουρκική
πλευρά την κηδεμονία περίπου 2.000
μαχητών του Ισλαμικού Κρατους, οι
οποίοι σήμερα κρατούνται σε στρατόπεδα της βόρειας Συρίας.

Το τουρκικό σχέδιο

Για τον κ. Τάστεκιν, το μέλλον της
κουρδικής κρατικής οντότητας στη
Μέση Ανατολή και των μελών του Ι-

σλαμικού Κράτους διαδραματίζουν ρόλο-κλειδί στις νέες εξελίξεις στο βόρειο
τμήμα της Συρίας. Ο Τούρκος αναλυτής
τονίζει ότι η Τουρκία ετοιμάζεται για
μια στρατιωτική επιχείρηση, η οποία
έχει στο στόχαστρο της την αναδυόμενη κουρδική κρατική οντότητα. Οι
ξένες δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν την ακτίνα αυτής της επιχείρησης. Ωστόσο, η τουρκική πλευρά,
αναλαμβάνοντας ουσιαστικά την κηδεμονία των μαχητών του Ισλαμικού
Κράτους, ανεβάζει τον πήχη και στοχεύει στον έλεγχο των μεγάλων εκτάσεων γης της Συρίας.
Σύμφωνα με τον κ. Τάστεκιν, σε
πρώτη φάση η Τουρκία στοχεύει στην
κατάληψη του Ταλ Άμπιαντ (Γκρε Σιπί
στα Κουρδικά) και του Ρασούλ Αϊν (Σερεκάνιγιε στα Κουρδικά). Την προηγούμενη περίοδο οι Κούρδοι απομάκρυναν από αυτές τις περιοχές μεγάλο
τμήμα των δυνάμεων και των όπλων
τους, με βάση την προηγούμενη συμφωνία Τουρκίας-ΗΠΑ για την δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας στην Συρία.
Ο κ. Τάστεκιν προβάλλει την άποψη

Ο κ. Τάστεκιν δεν βιάζεται να αποκλείσει κανένα σενάριο στην ευρύτερη
περιοχή. Την ίδια στιγμή μας υπενθυμίζει τα ιδιαίτερα σχέδια που καταστρώνουν στην νέα περίοδο η Ρωσία
και το Ιράν για το μέλλον της Συρίας.
Από την δική του άποψη, σε σύντομο
χρονικό διάστημα, τόσο οι τουρκικοί
όσο και οι αμερικανικοί σχεδιασμοί
δεν αποκλείεται να σκοντάψουν πάνω
σε αυτά τα σχέδια.
Σε τι στοχεύει η Μόσχα και η Τεχεράνη στην τελική φάση του πολέμου
της Συρίας; Για τον κ. Τάστεκιν και άλλους έμπειρους διεθνείς αναλυτές η
απάντηση αυτού του ερωτήματος είναι
απλή. Μαζί με την κατάληψη του τελευταίου προπυργίου της συριακής αντιπολίτευσης στο Ίντλιπ, Ρωσία και
Ιράν καιροφυλαχτούν για την ανάπτυξη
των συριακών δυνάμεων και στο βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας.
Μέχρι σήμερα το παραπάνω εγχείρημα σκόνταφτε πάνω στην αντίσταση
των Κούρδων και των Αμερικανών.
Σήμερα, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν
αλλάξει. Οι Κούρδοι ήδη έχουν αρχίσει
να διεξάγουν διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με την Δαμασκό. Στο
επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται
το ενδεχόμενο της επιστροφής των
συριακών δυνάμεων στο υπόλοιπο
κομμάτι της Συρίας. Την ίδια στιγμή,
ο κ. Τάστεκιν υποψιάζεται ότι Ρωσία
και Ιράν έχουν θέσει όρους, όρια και
προϋποθέσεις για την νέα τουρκική
εισβολή και σε τελική ανάλυση στοχεύουν στην καθυστέρηση της ανάδυσης του κουρδικού κράτους στην
περιοχή.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο
κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την εκτίμηση
πως η απόφαση της Τουρκίας για γεώτρηση στο τεμάχιο 7, συνδέεται με την
προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών
και πως στόχο έχει να τορπιλίσει την
όποια προσπάθεια επιβάλλοντας κάποιες
θέσεις που δε μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
Ο ίδιος απέφυγε να αποκαλύψει πώς
θα κινηθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων σημειώνοντας πως όσα λιγότερα λέγονται
για το συγκεκριμένο θέμα τόσο καλύτερα.
Πέραν των τουρκικών προκλήσεων στην
κυπριακή ΑΟΖ και των κινήσεων, η κυβέρνηση αναμένει σήμερα και την τοποθέτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας
μετά και την προσφυγή που έκανε για
τις τουρκικές προκλήσεις στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου. Όπως αποκάλυψε η «Κ», μέσω ανακοίνωσης Τύπου, θα απαντά το Συμβούλιο Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών στην προσφυγή
που κατέθεσε η Κυπριακή Δημοκρατία
την περασμένη βδομάδα, για τις τουρκικές
απειλές στο θέμα της περίκλειστης Αμμοχώστου.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές της «Κ»,
το Συμβούλιο Ασφαλείας θα επιβεβαιώνει
τα ψηφίσματα 550 και 789, τα οποία αναφέρονται στην Αμμόχωστο και χαρακτηρίζουν ως απαράδεκτες τις όποιες απόπειρες για εποικισμό οποιουδήποτε
τμήματος των Βαρωσίων από άτομα άλλα
από τους κατοίκους και ζητούν τη μεταβίβαση της περιοχής αυτής στη διοίκηση
των Hνωμένων Eθνών.
Στην ανακοίνωση Τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας θα τίθεται θέμα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων και θα
καλούν τα εμπλεκόμενα μέρη να μη δημιουργούν προβλήματα με ενέργειες ή
δηλώσεις στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

ΑΡΘΡΟ

/ Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Η στήριξη
Πομπέο
Ξεκάθαρη ρητορική, ισχυροί συμβολισμοί. Η επίσκεψη του Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, αν δεν τις ξεπέρασε.
Ερωτηθείς τι μπορεί να περιμένει η Ελλάδα
από τις ΗΠΑ σε περίπτωση που τουρκικές δυνάμεις αποβιβαστούν σε ένα ελληνικό νησί, ο
υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ απάντησε με απρόσμενη ευθύτητα: «Να είστε βέβαιοι ότι θα δράσουμε για να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε τις βασικές αξίες της κυριαρχίας ενός
κράτους, του κράτους Δικαίου».
Για μια χώρα η οποία αισθάνεται ότι απειλείται,
και η οποία οικοδομεί την εξωτερική της πολιτική
στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ήταν μια
εξαιρετική δήλωση.
Για τις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ της
Κύπρου, τόνισε πως «θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να πείσουμε τους Τούρκους ότι αυτά
δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», ότι αυτή
«η διαμάχη δεν θα πρέπει να στρατιωτικοποιηθεί»
και ότι οι παράνομες γεωτρήσεις είναι απαράδεκτες.
Ενα ηχηρό μήνυμα με προφανή αποδέκτη,
αλλά και αμφιβολίες για το πόσο θα επηρεάσει
τη συμπεριφορά της Αγκυρας. Την ώρα που ο
επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας προειδοποιούσε κατά των παράνομων γεωτρήσεων,
ο απρόβλεπτος ηγεμόνας της γειτονικής χώρας
ανακοίνωνε την πρόθεσή του να συνεχίσει τη
σχετική δραστηριότητα στην κυπριακή ΑΟΖ όπως και την προοπτική αγοράς και τρίτου γεωτρύπανου.
Πάντως, δύσκολα δεν θα υπάρξει αντίδραση
των ΗΠΑ αν η Τουρκία συνεχίσει τις προκλήσεις
στην κυπριακή ΑΟΖ όπου έχει επενδύσει εκατομμύρια ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός
Exxon Mobil. Το αν θα παρεμποδισθεί η παραβατική συμπεριφορά της Αγκυρας, και πώς –
μέσω της διπλωματίας ή με την απειλή κυρώσεων– μένει να φανεί.
Επίσης, μένει να φανεί εάν η στοχευμένη
ρητορική του κ. Πομπέο στην Αθήνα αντανακλά
στην πράξη τις προθέσεις του προέδρου Τραμπ,
ο οποίος έχει επανειλημμένως ανατρέψει ανακοινώσεις συνεργατών του, ενώ έχει έρθει σε
πλήρη αντίθεση με πολιτικές που έχουν νομοθετηθεί στο Κογκρέσο, συχνά με την υποστήριξη
και του κόμματός του. Τελευταία ένδειξη της
ασυνέπειας που διακρίνει την Ουάσιγκτον –με
τον πρόεδρο να ακολουθεί άλλη πολιτική από
αυτήν που εισηγούνται το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
και το Πεντάγωνο– το πράσινο φως για την
τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία.
Ικανοποίηση, λοιπόν, για τις δηλώσεις Πομπέο,
αλλά αυτοσυγκράτηση για το αν και σε ποιο
βαθμό θα εφαρμοσθούν αυτές στην πράξη.

MARGARITIS SCHINAS

Vice-President
-designate for
Protecting our
European Way of Life
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Θέλει ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα ο σερ Στέλιος
Τα πλάνα του Κύπριου επιχειρηματία στον επιχειρηματικό τουρισμό και οι σκέψεις του για Easy Hub σε Λευκωσία και Λεμεσό
Η κυπριακή αγορά δεν παύει ποτέ να είναι
στο πεδίο ενδιαφέροντος του επιχειρηματία σερ Στέλιου Χατζηιωάννου. Σε μια
από τις σπάνιες επισκέψεις του στο νησί,
ο κύριος Χατζηιωάννου, στο πλαίσιο της
11ης απονομής δικοινοτικών βραβείων,
μίλησε στην «Κ» για τα πλάνα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά της
Λευκωσίας κυρίως δε για λειτουργία Easy
Ηotel. Στα πλάνα του δε και η λειτουργία
Easyhub, μια υπηρεσία ενοικιάσεως γραφείων την οποία ήδη ο όμιλος Easy Group
εφαρμόζει στο εξωτερικό. Σχολιάζοντας
τις εξελίξεις στον τομέα των αερομεταφορών, ο ισχυρός άντρας του Easy Group
διατύπωσε την άποψη ότι θα υπάρξει
μια αύξηση στο κόστος των αεροπορικών
εισιτηρίων, ωστόσο αυτό δεν θα επηρεάσει αισθητά την αεροπορική κίνηση
από και προς την Κύπρο.
-Οι τελευταίες εξελίξεις με τα λουκέτα
στις αεροπορικές εταιρείες και την
Thomas Cook έχουν δημιουργήσει
ένα κενό με την αεροπορική συνδε-

τρόπο συνεργάζονταν με άλλα ξενοδοχεία. Όλα αυτά τα στοιχεία δημιούργησαν
κατά κάποιο τρόπο ένα μίγμα υπερχρέωσης και μια σειράς λανθασμένων χειρισμών που οδήγησαν την εταιρεία στο
κλείσιμό της.
-Θεωρείτε πως όλες αυτές οι εξελίξεις
προκαλούν ανησυχία για τον τουρισμό
και την οικονομία της Κύπρου;
-Η Thomas Cook είχε 35-40 αεροπλάνα
που πετάγανε από την Βρετανία για την
υπόλοιπη Ευρώπη. Αν του χρόνου δεν
αντικατασταθούν αυτές οι πτήσεις τότε
μπορεί να ανέβουν λίγο οι τιμές αλλά δεν
νομίζω ότι αυτό θα έχει μεγάλη επίδραση
στον τουρισμό της Κύπρου και κατ΄ επέκταση ούτε και στην οικονομία.
- Για ποιες επενδύσεις θεωρείτε ότι
προσφέρεται η κυπριακή αγορά;
-Αυτή την περίοδο εξετάζω δύο κατηγορίες. Κατ΄ αρχήν η αλυσίδα Easy Ηotel
θέλει να επεκταθεί και έτσι τώρα ψάχνουμε να βρούμε ένα κατάλληλο κτήριο
για να στεγάσει ένα ξενοδοχείο με την
επωνυμία Εasy Ηotel στην Λευκωσία.
Πέραν τούτου έχουμε προχωρήσει πρό-
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«Αν δεν αντικατασταθούν
οι πτήσεις που έχουν
χαθεί τότε μπορεί να
ανέβουν λίγο οι τιμές,
αλλά δεν νομίζω ότι αυτό
θα έχει μεγάλη επίδραση
στον τουρισμό της Κύπρου».

«Σίγουρα δεν μπορώ
σε πολιτικό επίπεδο
να λύσω το Κυπριακό
αλλά ξέρω ότι αν οι
άνθρωποι συνεργάζονται
μεταξύ τους, τότε
δεν θα γίνει πόλεμος».

σιμότητα της Κύπρου. Πώς κατά την
άποψη σας θα ρυθμιστεί αυτό το κενό,
και ποια η συμβολή της Easyjet για
αυτό;
- Ήδη η εταιρεία μας συνδέει την Κύπρο με μεγάλο αριθμό αεροδρομίων του
εξωτερικού. Ωστόσο, οι περισσότεροι
Κύπριοι δεν γνωρίζουν σε πόσα αεροδρόμια πετά η Easyjet από την Λάρνακα.
Για παράδειγμα, πετά στο Γκάτγουϊκ, στο
Λίβερπουλ και στο Μπρίστολ στην Βρετανία, στο Βερολίνο, στην Ελβετία και
στο Μιλάνο. Οι περισσότεροι Κύπριοι
νομίζουν ότι η Easyjet πετά μόνο στο
Λονδίνο. Θεωρώ ότι ο Κύπριος επιβάτης
θα πρέπει να αλλάξει τη νοοτροπία. Άμα
θες να βρεις καλά εισιτήρια σε καλές
τιμές τότε θα πρέπει να ψάξεις διαφορετικές εταιρείες και να δεις πού πετάνε.
Οι περισσότεροι Κύπριοι κρίνουν τα πράγματα από το πόσο κοστίζει το εισιτήριο
για την Αθήνα. Είναι σημαντικός παράγοντας μεν, αλλά είναι γεγονός ότι το κόστος για τα εισιτήρια για την Αθήνα έχουν
ανέβει.
-Εσείς έχετε πλάνα για το δρομολόγιο
Λάρνακα- Αθήνα;
-Εγώ προσωπικά δεν παίρνω αποφάσεις σε καθημερινό επίπεδο για το πού
θα πετάξει η Easyjet, αν και για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, το πρόβλημα
είναι ότι η Easyjet δεν έχει βάση ούτε
στη Λάρνακα ούτε στην Αθήνα. Παρόλα

σφατα στο Λονδίνο σε μια νέα επιχειρηματική ιδέα που ονομάζεται Easy Ηub
και λειτουργεί στο Λονδίνο. Πρόκειται
για μια τάση η οποία αυξάνεται στον κόσμο των επιχειρήσεων. Στην ουσία παρέχουμε γραφειακούς χώρους για εταιρείες. Με αυτό τον τρόπο, οι νέες επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να προχωρήσουν
σε πολύχρονη ενοικίαση γραφείων, ή ακόμα και σε αγορά, μπορούν απλά να
χρησιμοποιούν αυτά τα γραφεία στον
χρόνο που θέλουν. Αυτό είναι το Easy
Hub και μπορεί να δούμε σύντομα μια
τέτοια επιχείρηση στην Κύπρο, είτε στη
Λευκωσία είτε την Λεμεσό. Σίγουρα και
οι δύο πόλεις παρουσιάζουν ευκαιρίες,
αφού δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός
εταιρειών, έτσι δεν έχουμε καταλήξει για
το πού θα ανοίξουμε το πρώτο Easy Hub
στην Κύπρο. Ωστόσο, στον ξενοδοχειακό
τομέα, θεωρώ ότι η αγορά της Λεμεσού
είναι πολύ ακριβή. Αυτό δεν συνάδει με
το προφίλ του Easy Hotel, το οποίο είναι
business ξενοδοχείο και είναι πιο οικονομικό. Σε αυτή την βάση θεωρούμε πιο
εύκολο και εφικτό να επιλέξουμε την
Λευκωσία για αυτό το άνοιγμα.
-Έχετε επιλέξει τοποθεσία;
- Αυτό το διάστημα που είμαι Κύπρο
θα εξετάσω από κοντά τις επιλογές. Μόλις
έχουμε κάτι συγκεκριμένο θα το ανακοινώσουμε. Ενδεχομένως εντός του 2020
να υπάρξουν εξελίξεις.

Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η αγορά της Λευκωσίας προσφέρεται για λειτουργία Easy Hotel, εκτιμά ο σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, σε αντίθεση με της Λεμεσού, η οποία είναι πολύ ακριβή για την δραστηριοποίηση του συγκεκριμένου τύπου ξενοδοχείων.
αυτά προσφέρει τόσες διαφορετικές γραμμές από την Κύπρο και ειδικότερα από
το αεροδρόμιο της Πάφου.
-Πέραν των δρομολογίων που προσφέρονται από την εταιρεία σας πώς
σχολιάζετε το γεγονός ότι έχουμε σημαντικό αριθμό χρεωκοπιών τον τελευταίο χρόνο; Γιατί κατά την άποψή
σας οι εταιρείες οδηγούνται σε αυτό
το αποτέλεσμα;
-Εγώ πιστεύω ότι η ελεύθερη οικονομία

λειτουργεί με ένα τρόπο ώστε δεν σου
επιτρέπει να κάνεις σημαντικά λάθη. Όπως για παράδειγμα, αν μεγαλώσεις πιο
πολύ από τις δυνατότητες σου τότε θα
ισχύσει ο νόμος τηςζούγκλας- οι μεγαλύτεροι θα επιβιώσουνε και κάποιοι άλλοι
θα κλείσουνε. Για εμένα αυτό είναι μέρος
του επιχειρείν.
-Πώς έχει αλλάξει η αγορά και τι πρέπει
να προσέχουν πλέον οι εταιρείες;
-Καμιά φορά σκέφτομαι, ποιο θα είναι

το μέλλον της Easyjet σε 170 χρόνια.
Στην περίπτωση της, η Thomas Cook έκλεισε μετά από 170 χρόνια λειτουργίας.
Στο πέρασμα αυτών των χρόνων πέρασαν
πολλοί διευθυντές από την εταιρεία, κάποιοι δεν διοικούσαν σωστά και τελικά
κατάφεραν και την έκλεισαν. Σίγουρα
έπαιξε ρόλο το ότι δανείστηκαν υπερβολικά, το ότι δεν είχαν δικά τους αεροπλάνα αλλά ήταν ενοικιασμένα, και το
ότι δεν είχαν ξενοδοχεία και κατά κάποιο

Eντεκα χρόνια
δικοινοτικά βραβεία
-Διοργανώσατε φέτος για 11η χρονιά
τα δικοινοτικά βραβεία. Γιατί είναι για
εσάς τόσο σημαντικός αυτός ο θεσμός;

-Ξεκινήσαμε πριν από έντεκα χρόνια.
Ομολογώ πως όταν ξεκινήσαμε σκεφτόμασταν να το κάναμε αρχικά για
τέσσερα χρόνια, αφού δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται στη ζωή και ειδικά αν θα
υπάρχει η οικονομική δυνατότητα για
να συνεχίσεις κάτι. Χαίρομαι που έντεκα χρόνια αργότερα είμαστε ακόμα εδώ. Την πρώτη χρονιά προσφέραμε
250 χιλιάδες ευρώ, τώρα έχουμε σταθεροποιηθεί στο μισό εκατομμύριο,
και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε στο διηνεκές. Κατά την εκτίμηση μου είναι ένας τρόπος να έρθουμε
κοντά στα προβλήματα που έχει η Κύπρος σε διάφορα επίπεδα. Ένας άλλος
τρόπος είναι ο θεσμός «Φαγητό από
καρδιάς», στο πλαίσιο του οποίου βοηθούμε ανθρώπους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Στην Κύπρο αυτός ο
θεσμός λειτουργεί στα γραφεία μας
κοντά στο Λήδρα Πάλας, σε σημείο απέναντι από το δημαρχείο Λευκωσίας,
ενώ λειτουργούν και τρία σημεία στη
Λεμεσό. Το μεγαλύτερο κέντρο για
τον θεσμό «Φαγητό από καρδιάς» είναι στην Αθήνα. Πέραν του οικονομικού προβλήματος και τις προεκτάσεις
του στην κοινωνία, το άλυτο πρόβλημα
της Κύπρου θεωρώ ότι είναι το Κυπριακό. Το 1974 ήμουν επτά χρονών
και η εισβολή είναι από τις πρώτες μου
αναμνήσεις. Πλέον υπάρχουν γενιές
που δεν έζησαν άρα δεν θυμούνται.
Παρόλα αυτά υπάρχουν Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, νεκρή ζώνη και
βρετανικές βάσεις. Πρέπει να βοηθήσουμε την κατάσταση να ομαλοποιηθεί. Σίγουρα δεν μπορώ σε πολιτικό επίπεδο να λύσω το Κυπριακό, αλλά ξέρω ότι αν οι άνθρωποι συνεργάζονται
μεταξύ τους, τότε δεν θα γίνει πόλεμος.

-Υπάρχει φυσικά και η επιχειρηματική
προέκταση του θέματος.

-Είναι γεγονός ότι σε επιχειρηματικό
επίπεδο οι άνθρωποι συνεργάζονται
πιο εύκολα. Έτσι η αρχή του θεσμού
των βραβείων έγινε μόνο με επιχειρηματίες. Πιστεύω όμως ότι είναι καλό
να απευθυνόμαστε σε όλες τις κατηγορίες και να συμβάλλουμε ανάλογα
με τις ανάγκες που υπάρχουν.

-Τι επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί μέσω αυτού του θεσμού;

- Υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες
που εξακολουθούν να συνεργάζονται
αλλά για να δημιουργηθεί μια πραγματική κοινοπραξία υπάρχουν πολλά
εμπόδια. Προσπαθούμε να παρακολουθούμε το τι γίνεται με τις εταιρείες
που βραβεύουμε τον ένα χρόνο, να
δούμε την εξέλιξη της συνεργασίας
τους, τον χρόνο που θα ακολουθήσει.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν επαρκή ρευστότητα

Οι ευπάθειες που εντοπίστηκαν σχετίζονται με ξένα νομίσματα, ποιότητα των δεδομένων και διαχείριση εξασφαλίσεων
Το μεγαλύτερο ποσοστό των τραπεζών
που εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρουσίασαν
συνολικά άνετες θέσεις ρευστότητας,
παρά τη διαπίστωση κάποιων ευπαθειών
στις οποίες πρέπει να δοθεί περισσότερη
προσοχή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της εποπτικής άσκησης προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων του 2019.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα «stress
tests» που χρησιμοποιήθηκαν στην προσομοίωση προσαρμόστηκαν με βάση την
εποπτική εμπειρία που αποκτήθηκε κατά
τα πρόσφατα επεισόδια κρίσης, χωρίς
καμία αναφορά σε αποφάσεις νομισματικής πολιτικής. Τα αποτελέσματα της
άσκησης ήταν –όπως αναφέρει η ΕΚΤ«σε γενικές γραμμές θετικά». Σχεδόν οι

μισές από τις 103 τράπεζες που συμμετείχαν ανέφεραν περίοδο επιβίωσης άνω
των έξι μηνών υπό δυσμενή διαταραχή
και άνω των τεσσάρων μηνών υπό ακραία
διαταραχή. Στην ανακοίνωση σχολιάζεται
πως ως περίοδος επιβίωσης ορίζεται ο αριθμός ημερών κατά τον οποίο η τράπεζα
μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με
χρήση ρευστών διαθεσίμων και εξασφαλίσεων χωρίς πρόσβαση στις αγορές χρηματοδότησης.
Η ΕΚΤ προσθέτει πως ο χρονικός ορίζοντας των έξι μηνών υπερβαίνει την
περίοδο που καλύπτει ο δείκτης κάλυψης
ρευστότητας, βάσει του οποίου απαιτείται από τις τράπεζες να διακρατούν
επαρκή αποθέματα ρευστών στοιχείων
ενεργητικού υψηλής ποιότητας ούτως
ώστε να μπορούν να επιβιώσουν στη

διάρκεια περιόδου σημαντικής διαταραχής ρευστότητας επί 30 ημερολογιακές
ημέρες. Οι μεγάλες περίοδοι επιβίωσης
υπό τις σοβαρές διαταραχές που προέβλεπε η άσκηση θα έδιναν στις τράπεζες
σημαντικό χρόνο για να εφαρμόσουν
τα σχέδια έκτακτης χρηματοδότησής
τους.
«Οι τράπεζες γενικών εργασιών και
οι παγκόσμιες συστημικώς σημαντικές
τράπεζες θα επηρεάζονταν γενικά πιο
σοβαρά σε σχέση με άλλες από ιδιοσυγκρατικές διαταραχές της ρευστότητας
καθώς κατά κανόνα βασίζονται σε λιγότερο σταθερές πηγές χρηματοδότησης,
όπως οι καταθέσεις χονδρικής και οι εταιρικές καταθέσεις, οι οποίες ήταν αντικείμενο υψηλότερων ποσοστών εκροής
στην άσκηση. Οι τράπεζες εργασιών λια-

νικής θα επηρεάζονταν λιγότερο έντονα,
δεδομένης της πιο σταθερής βάσης καταθέσεών τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Στο πόρισμα της ΕΚΤ προστίθεται πως
οι περίοδοι επιβίωσης που υπολογίζονται
με βάση τις ταμειακές ροές σε ξένα νομίσματα είναι συχνά βραχύτερες από εκείνες που αναφέρονται σε ενοποιημένο
επίπεδο. Συμπληρώνει πως «αρκετές τράπεζες προσφεύγουν σε βραχυπρόθεσμη
χρηματοδότηση χονδρικής σε ξένα νομίσματα και ορισμένες από αυτές μπορεί
να εξαρτώνται υπερβολικά από τη συνεχή
λειτουργία της αγοράς ανταλλαγής νομισμάτων. Αν εξεταστούν αυτοτελώς, οι
θυγατρικές τραπεζών της ζώνης του ευρώ
που είναι εγκατεστημένες εκτός της
ζώνης του ευρώ κατά κανόνα εμφανίζουν

βραχύτερες περιόδους επιβίωσης από εκείνες που είναι εγκατεστημένες εντός.
Ενώ είναι σύνηθες για τις θυγατρικές να
βασίζονται σε ενδοομιλική χρηματοδότηση και/ή χρηματοδότηση από τη μητρική, αυτό μπορεί να εκθέσει ορισμένες
τράπεζες σε κίνδυνο περιχαράκωσης σε
τρίτες χώρες».
Καταλήγει με το ότι «πολλές τράπεζες
θα ήταν ικανές να κινητοποιήσουν εξασφαλίσεις επιπλέον των άμεσα διαθέσιμων αποθεμάτων ασφαλείας ρευστότητας
για να κατοχυρώσουν πρόσθετη χρηματοδότηση σε περιόδους ανάγκης. Ωστόσο,
οι πρακτικές διαχείρισης εξασφαλίσεων,
οι οποίες είναι καίριας σημασίας σε περίπτωση κρίσης ρευστότητας, χρειάζονται
περαιτέρω βελτίωση σε ορισμένες τράπεζες».

H ΕΚΤ αναφέρει πως οι περίοδοι επιβίωσης

που υπολογίζονται με βάση τις ταμειακές
ροές σε ξένα νομίσματα είναι συχνά βραχύτερες από εκείνες που αναφέρονται σε ενοποιημένο επίπεδο.
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Αρνητικά
επιτόκια
καταθέσεων
στη Γερμανία
Τα έχουν ήδη επιβάλει 34 τράπεζες
για ποσά άνω των 100.000 ευρώ
Επειτα από μια παρατεταμένη περίοδο
προβληματισμού γύρω από τους κινδύνους μιας τέτοιας κίνησης, οι γερμανικές
τράπεζες αρχίζουν να επιβάλλουν αρνητικά επιτόκια στις μεγάλες καταθέσεις.
Προς το παρόν το έχουν αποτολμήσει
μικρότερες τράπεζες, αλλά δείχνουν πρόθυμες να ακολουθήσουν το παράδειγμά
τους οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες της
Γερμανίας, Deutsche Bank και Commerzbank, οι οποίες, πάντως, μελετούν
προσεκτικά τις κινήσεις τους.
Πρόκειται για τουλάχιστον 34 τράπεζες
οι οποίες, σύμφωνα με την εταιρεία παροχής δεδομένων Biallo.de., μεταβιβάζουν
το δυσβάσταχτο πλέον κόστος των αρνητικών επιτοκίων στους πλούσιους πελάτες τους. Στην πλειονότητά τους, πάντως, προστατεύουν τους μικροκαταθέτες
με λογαριασμούς μικρότερους των 100.000
ευρώ. Ανάμεσά τους και η δεύτερη συνεργατική τράπεζα της Γερμανίας, Berliner
Volksbank, που χρεώνει πλέον με επιτόκιο
-0,5% όσους λογαριασμούς έχουν κατα-
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Τα αρνητικά επιτόκια
κοστίζουν στα γερμανικά
χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα 2,4 δισ. ετησίως.
θέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Εχει προηγηθεί η Deutsche Skatbank που επέβαλε
ακριβώς την ίδια χρέωση σε λογαριασμούς
άνω των 100.000 ευρώ και τόνισε πως
«δεν είναι πλέον οικονομικά συμφέρον
να επωμίζεται πλήρως η τράπεζα την επιβάρυνση των αρνητικών επιτοκίων».
Οι περισσότερες από τις τράπεζες αυτές
έχουν ήδη επιβάλει χρεώσεις στους λογαριασμούς μεγάλων επιχειρήσεων και
πελατών με ιδιαίτερα μεγάλο πλούτο.
Τον περασμένο μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Τζέιμς φον
Μόλτκε, μίλησε για μια «πιο στιβαρή»
στάση της στο θέμα και διευκρίνισε πως
σκοπεύει να ακολουθήσει το σύστημα

Η Deutsche Bank σκοπεύει να ακολουθήσει το σύστημα των κλιμακωτών επιτοκίων, με ευνοϊκά επιτόκια μέχρι ένα ύψος καταθέσεων και αρνητικά επιτόκια στις μεγάλες καταθέσεις και

στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων.

των κλιμακωτών επιτοκίων με ευνοϊκά
επιτόκια μέχρι ένα ύψος καταθέσεων και
αρνητικά επιτόκια στις μεγάλες καταθέσεις και στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Προσέθεσε, πάντως, πως ενδέχεται να επιβληθούν χρεώσεις και στους
μικροκαταθέτες αλλά για την παροχή
συγκεκριμένων τραπεζικών υπηρεσιών.
Ανάλογη είναι η θέση και της δεύτερης
σε μέγεθος τράπεζας της Γερμανίας, Commerzbank, που δήλωσε προ ημερών στο
Bloomberg ότι δεν βιάζεται να μεταφέρει
το κόστος στους καταθέτες. Προσέθεσε,
όμως, ότι θα εξετάσει το ζήτημα συζητώντας «στοχευμένα» με πελάτες της
των οποίων οι λογαριασμοί υπερβαίνουν
«ορισμένα επίπεδα αναφοράς».
Οπως σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Ολιβερ Μάιερ, στέλεχος της εταιρείας ερευνών αγοράς Verivox Finanzvergleich,
«αλλάζουν τα πράγματα στον κλάδο και
θα υπάρξουν και άλλες τράπεζες που θα
επιβάλουν αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις τώρα που οι μεγαλύτερες συνεργατικές τράπεζες έκαναν το πρώτο βήμα».

Την εκτίμησή του συμμερίζεται η γερμανική Ενωση Συνεργατικών Τραπεζών,
η εκπρόσωπος της οποίας τόνισε πως
«δεν μπορεί να αποκλειστεί η επέκταση
του μέτρου σε άλλους πελάτες ή προϊόντα». Εως τώρα οι γερμανικές τράπεζες
απέφευγαν να χρεώσουν τους πελάτες
τους φοβούμενες τη δυσφήμισή τους και
προπαντός μια μαζική φυγή καταθέσεων.
Η στάση τους, όμως, αλλάζει εξαναγκαστικά έπειτα από πέντε χρόνια αρνητικών
επιτοκίων που τους επέβαλε η ΕΚΤ.
Η πολιτική των αρνητικών επιτοκίων
όχι μόνον έχει πλήξει καίρια την κερδοφορία τους, αλλά στη διάρκεια των πέντε
αυτών ετών εξάντλησαν κυριολεκτικά
όλους τους μηχανισμούς που διέθεταν
για να εξισορροπήσουν τη μείωση των
εσόδων τους. Σύμφωνα με την Ενωση
Γερμανικών Τραπεζών, τα αρνητικά επιτόκια κοστίζουν στις γερμανικές τράπεζες συνολικά 2,4 δισ. ευρώ ετησίως.
Τον περασμένο μήνα η ΕΚΤ μείωσε τα
επιτόκια του ευρώ βαθύτερα σε αρνητικό
έδαφος και συγκεκριμένα στο -0,5% από

Σχέδιο για μείωση του χρέους της Πορτογαλίας
Τη μείωση του χρέους κάτω από το 100%
του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της καινούργιας
θητείας το 2023 υποσχέθηκε στους επενδυτές ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος επανεξελέγη την Κυριακή λαμβάνοντας το
36,65% των ψήφων. Το χρέος της χώρας
αυτήν τη στιγμή ανέρχεται στο 122%
του ΑΕΠ. Το φιλόδοξο σχέδιο του Κόστα
παρουσιάζει, ωστόσο, προβλήματα, διότι
η επίτευξή του προϋποθέτει ότι ο μέσος
ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα
διαμορφώνεται περίπου στο 2% έως το
τέλος της θητείας του. Ναι μεν το ποσοστό
αυτό είναι εφικτό, αλλά αποτελεί το καλύτερο δυνατό σενάριο, στην περίπτωση
δηλαδή που μια κρίση της Ευρωζώνης
ή η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού
δεν επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό την
πορτογαλική οικονομία. Σύμφωνα με τη
μέση εκτίμηση, μεταξύ άλλων και της
κεντρικής τράπεζας της Πορτογαλίας,
η οικονομία θα αναπτύσσεται με ρυθμό
1,7%. Το οικονομικό κλίμα στην Ευρώπη
δεν είναι ευνοϊκό, ενώ ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας είναι ισχνός. Οι βασικές εξαγωγικές αγορές
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Με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης
2%, θα πέσει κάτω από το
100% του ΑΕΠ το 2023.

Η κεντρική τράπεζα της Πορτογαλίας εκτιμά ότι η οικονομία θα αναπτύσσεται με ρυθμό 1,7%.
της Πορτογαλίας βρίσκονται εντός Ε.Ε.,
όπου ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται
πως θα διαμορφωθεί περίπου στο 1%.
Μεγάλη επιβάρυνση προκαλεί και η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η οποία οδεύει προς ύφεση.
«Προκειμένου να μειωθεί το χρέος με
τέτοιο τρόπο, που αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, η Πορτογαλία χρειάζεται

ένα ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον»,
όπως δήλωσε στο Bloomberg ο Φιλίπε
Γκαρσία, οικονομολόγος στη συμβουλευτική εταιρεία Informacao de Mercados
Financeiros (IMF). «Πολύ φοβάμαι ότι
στο πλαίσιο μιας κρίσης ή μιας αύξησης
των επιτοκίων δανεισμού, η διαδικασία
μείωσης του χρέους θα διακοπεί», συμπλήρωσε ο Γκαρσία.

Δεδομένης της πλειοψηφίας που κατέχει στη Βουλή, ο Κόστα θα μπορούσε
να εξετάσει το ενδεχόμενο περικοπής
των δημοσίων δαπανών, ώστε να μειωθεί
το χρέος. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή
θα έβρισκε ενώπιόν του τους αντιφρονούντες, οι οποίοι πληθαίνουν, καθώς
και τις ίδιες του τις υποσχέσεις για αποφυγή τέτοιου είδους ασφυκτικών μέτρων,
με τις οποίες και ανέλαβε την εξουσία
για πρώτη φορά το 2015.
Προς το παρόν, οι επενδυτές δεν φαίνεται πως ανησυχούν ιδιαίτερα για την
Πορτογαλία. Αντιθέτως, για πρώτη φορά
από τον Δεκέμβριο του 2009 η απόδοση
του 10ετούς υποχώρησε σε σύγκριση με
το αντίστοιχο ισπανικό. Σύμφωνα με τον
Φιλίπε Γκαρσία, η ψυχραιμία των επενδυτών οφείλεται στα χαμηλότατα κόστη
δανεισμού της ΕΚΤ.

το -0,4%. Προκειμένου να περιορίσει την
επιβάρυνση που αυτό συνεπάγεται για
τις ευρωπαϊκές τράπεζες, η τράπεζα εξαιρεί μέρος των καταθέσεων από τη
χρέωση και προβλέπει σύστημα κλιμακωτών επιτοκίων.

Ευάλωτες οι τράπεζες
Οι μισές από τις μεγαλύτερες τράπεζες
της Ευρωζώνης θα κατέρρεαν έπειτα από
μια περίοδο έξι μηνών στη διάρκεια των
οποίων δεν θα τους χορηγείτο νέα ρευστότητα. Οι πλέον ευάλωτες είναι οι μεγαλύτερες τράπεζες και οι θυγατρικές
ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξε η ΕΚΤ
εξετάζοντας 103 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωζώνης.
Η έρευνά της κατέδειξε τις αδυναμίες
του τραπεζικού συστήματος σε μια στιγμή
που εντείνεται η ανησυχία για την επιβράδυνση της ανάπτυξης και την αστάθεια στην αμερικανική αγορά χρήματος.
Οπως τονίζει η ΕΚΤ, τέσσερις τράπεζες
δεν θα κατόρθωναν να επιβιώσουν επί

έξι μήνες σε περίπτωση αποκλεισμού
τους από την αγορά χρήματος, ενώ άλλες
52 θα κατέρρεαν μέσα σε έξι μήνες αν
απέσυραν μαζικά τα κεφάλαιά τους οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί τους.
«Οι διεθνείς τράπεζες και όσες είναι σημαντικές για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα δέχονταν ισχυρότερο πλήγμα από όλες τις άλλες σε περίπτωση έλλειψης ρευστότητας, καθώς εξαρτώνται συνήθως από λιγότερους σταθερές πηγές χρηματοδότησης», τονίζει
η τράπεζα στη σχετική ανακοίνωσή της.
Παράλληλα, όμως, 26 τράπεζες θα άντεχαν
περισσότερο από έξι μήνες ακόμη και
στην ακραία περίπτωση που υποβαθμίζεται η πιστοληπτική τους ικανότητα
κατά τρεις βαθμίδες και εγκαταλείπονται
μαζικά από τους καταθέτες τους. Συνολικά,
έτσι, η ΕΚΤ χαρακτηρίζει σε «γενικές
γραμμές θετικά τα πορίσματα» των ερευνών της, καθώς οι υφιστάμενοι κανόνες υπαγορεύουν στις τράπεζες να έχουν αρκετή ρευστότητα για να επιβιώσουν 30 ημέρες.

Τη λήψη προληπτικών
μέτρων ζητεί η Κομισιόν
Είναι αναγκαίο να ληφθούν προληπτικά
μέτρα στήριξης από τις ισχυρές οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως είναι η
Γερμανία και η Ολλανδία, προκειμένου
να αναχαιτιστεί η επιβράδυνση που
έχει καταγραφεί πρόσφατα, διαφορετικά, η Ευρωζώνη κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για μια παρατεταμένη περίοδο. Ομως «χώρες-μέλη με υψηλό
χρέος», όπως η Ελλάδα και η Ιταλία,
θα πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές
που θα πείσουν τις αγορές ότι θα οδηγήσουν σε μείωση των υποχρεώσεών
τους. Σύμφωνα με το πρακτορείο
Reuters, αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα
που απορρέει από έκθεση που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει
της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών (Eurogroup) την Τετάρτη στο
Λουξεμβούργο.
«Η επιβράδυνση της ανάπτυξης και
οι κίνδυνοι μιας κρίσης μπορεί να απαιτήσουν τη λήψη προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής

πολιτικής», αναφέρεται στο κείμενο
της Κομισιόν. H Κομισιόν αναφέρεται
συγκεκριμένα στις χώρες που έχουν
τα περιθώρια για να εφαρμόσουν μια
επεκτατική νομισματική πολιτική, δηλαδή τη Γερμανία και την Ολλανδία,
καθώς είναι πλεονασματικοί οι προϋπολογισμοί τους κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία δέχεται πιέσεις για να υιοθετήσει
μια πιο γενναιόδωρη δημοσιονομική
πολιτική καθώς η οικονομία της, η ισχυρότερη στην Ευρωζώνη, είναι εξαρτώμενη από τις εξαγωγές. Υπό τις
τρέχουσες συνθήκες, οι πιέσεις γίνονται
εντονότερες, καθώς ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας και η αβεβαιότητα
για τo Brexit έχουν προκαλέσει πλήγμα
στη Γερμανία και άλλες οικονομίες
που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο
παγκόσμιο εμπόριο. Πολλοί φοβούνται
πως μια ύφεση στη Γερμανία θα έχει
μεγάλο αντίκτυπο στην υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Για παραβίαση του καταστατικού του κατ’ επανάληψιν κατηγορείται το ΔΝΤ
Δριμεία κριτική υφίσταται το ΔΝΤ για τα
δάνεια που χορήγησε σε 18 υπερχρεωμένες χώρες, χωρίς να προηγηθεί «κούρεμα του» χρέους τους, ώστε αυτό να
είναι βιώσιμο. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας The
Guardian, η κριτική προέρχεται από την
ομάδα κατά της υπερχρέωσης Jubilee
Debt Campaign (JDC), που επισημαίνει
ότι το ΔΝΤ παραβίασε το ίδιο το καταστατικό του χορηγώντας δάνεια ύψους
93 δισ. δολαρίων σε 18 υπερχρεωμένες
χώρες των οποίων το χρέος δεν ήταν
βιώσιμο. Το καταστατικό του πράγματι
απαγορεύει στο Ταμείο τον δανεισμό οποιασδήποτε χώρας όταν το χρέος της
δεν είναι βιώσιμο.
Η εν λόγω οργάνωση δεν αναφέρεται
στην περίπτωση της Ελλάδας, την οποία
δάνεισε το ΔΝΤ χωρίς να έχει προηγηθεί
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Χορήγησε δάνεια ύψους
93 δισ. δολάρια σε
18 χώρες των οποίων
το χρέος δεν ήταν βιώσιμο.
«κούρεμα» του χρέους της, αλλά η συγκεκριμένη κριτική ισχύει και για την
περίπτωση της χώρας μας. Αναφέρεται,
αντιθέτως, κυρίως σε υπερχρεωμένες
χώρες της Αφρικής και της Ασίας, αλλά
επικεντρώνεται με δριμύτητα στην περίπτωση της Αργεντινής, την οποία χαρακτηρίζει χειρότερη από όλες.
«Το ΔΝΤ έχει πάγια πολιτική να μη
δανείζει όταν το χρέος δεν είναι βιώσιμο,
αλλά διαπιστώνουμε ότι παραβιάζει αυτήν
την πολιτική υπερβολικά συχνά», τόνισε

To Ταμείο θα έπρεπε να είχε ζητήσει αναδιάρθρωση του χρέους της Αργεντινής προτού
προχωρήσει στη χορήγηση δανείου.

η Σάρα Τζέιν Κλίφτον, επικεφαλής της
JDC. Υπενθυμίζει στο Ταμείο πως θα έπρεπε να έχει ζητήσει αναδιάρθρωση
του χρέους της Αργεντινής προτού προχωρήσει στη χορήγηση δανείου προς το
Μπουένος Αϊρες. Οπως τονίζει, τη δικαιώνει το γεγονός ότι ένα χρόνο μετά τη
σύναψη του δανείου η Αργεντινή αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της.
Υπενθυμίζεται ότι η Αργεντινή προσέφυγε εκ νέου στην αρωγή του ΔΝΤ την
άνοιξη του 2018, δύο μόλις χρόνια μετά
την απόφαση του Μπουένος Αϊρες να αποπληρώσει σημαντικό τμήμα των δανείων που χρωστούσε ακόμη η χώρα από
τη χρεοκοπία του 2002.
Κατέβαλε, έτσι, 4,6 δισ. δολάρια στα
hedge funds που δεν είχαν συμμετάσχει
στην αναδιάρθρωση του χρέους της και

κυρίως στο Elliott Management του Πολ
Σίνγκερ. Θεωρητικά, η γενναία αυτή απόφαση του Μπουένος Αϊρες θα άνοιγε
τον δρόμο προς τις διεθνείς αγορές, από
τις οποίες είχε αποκλειστεί η Αργεντινή
επί 14 χρόνια.
Μεσολάβησε, όμως, επιβράδυνση της
ανάπτυξης και η χώρα οδηγήθηκε σε νέα
πτώχευση. Σημειωτέον ότι η οργάνωση
JDC φθάνει στο σημείο να κατηγορεί το
Ταμείο ότι προκάλεσε τη λεγόμενη «ηθική
βλάβη» στο διεθνές σύστημα κρατικού
χρέους.
Τονίζει πως δανειστές και δανειολήπτες
έχουν από κοινού την ευθύνη για την αποτροπή των κρίσεων χρέους, αλλά με
τη στάση του το ΔΝΤ έδειξε στις υπερχρεωμένες χώρες ότι επρόκειτο να τις
δανείσει όσο επισφαλή και αν ήταν τα
δάνεια που θα τους χορηγούσε.

ΔΙΕΘΝΗ
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Το Ιερό Δισκοπότηρο της ενέργειας
αναζητούν 20 νεοφυείς εταιρείες
Στόχος τους είναι, να πετύχουν την πυρηνική σύντηξη που θα αποτρέψει την υπερθέρμανση
Περίπου 20 εταιρείες ανά τον κόσμο
εργάζονται σήμερα ώστε να αναπτύξουν νέα τεχνολογία για την
παραγωγή ενέργειας που θα μπορούσε να σώσει τον πλανήτη από
την καταστροφή της υπερθέρμανσης. Οι εταιρείες αυτές προσπαθούν
να ανακαλύψουν το λεγόμενο Ιερό
Δισκοπότηρο της ενέργειας, δηλαδή
την πυρηνική σύντηξη, και να την
εκμεταλλευθούν εμπορικά.
Οι δυνατότητες που προσφέρει
η πυρηνική σύντηξη είναι τεράστιες.
Ενα λίτρο καυσίμου που χρησιμοποιείται στη διαδικασία σύντηξης
ισοδυναμεί με 55.000 βαρέλια πετρελαίου. Στην πιο κοινή μορφή
του, το καύσιμο θα προέρχεται από
μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή:
το νερό. Θεωρητικά, δύο κυβικά χιλιόμετρα θαλασσινού νερού μπορούν να παρέχουν ενέργεια που ισοδυναμεί με όλα τα αποθέματα
πετρελαίου που υπάρχουν στη Γη.
«Είναι πανταχού παρούσα, εγγενώς
ασφαλής ενέργεια με μηδενικές εκ<
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Με σύντηξη, δύο κυβικά
χιλιόμετρα θαλασσινού
νερού παράγουν ενέργεια ίση με όλα τα αποθέματα πετρελαίου της Γης.

Από το 1953 και μετά, οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει πάνω από 30 δισ. δολάρια σε έρευνες για καθαρή ενέργεια.

πομπές αερίων του θερμοκηπίου
σε κλίμακα που μπορεί να τροφοδοτήσει τον πλανήτη.
Για κάτι τέτοιο αξίζει να εργαστεί
κανείς», λέει ο Ματ Μίλερ, πρόεδρος
της μη κερδοσκοπικής εταιρείας
Stellar Energy Foundation, η οποία
προωθεί την ανάπτυξη ενέργειας
προερχόμενης από πυρηνική σύντηξη. Οι επιστήμονες άρχισαν να

αντιλαμβάνονται ότι η πυρηνική
σύντηξη είναι η διαδικασία που
δίνει ενέργεια στον Ηλιο πριν από
περίπου 100 χρόνια. Σχεδόν αμέσως
άρχισαν να προσπαθούν να αναδημιουργήσουν αυτή τη διαδικασία
και από το 1953 και μετά οι ΗΠΑ
έχουν επενδύσει πάνω από 30 δισ.
δολάρια σε έρευνες για την πυρηνική σύντηξη, ενώ τεράστιες επεν-

δύσεις έχουν κάνει στον τομέα αυτό
και οι χώρες της Ε.Ε., η Ρωσία, η
Κίνα και η Ιαπωνία. Μέχρι τώρα έχουν διαψευσθεί όλες οι ελπίδες
για επίτευξη σημαντικής προόδου,
ωστόσο η μετατροπή της θεωρίας
σε πράξη ίσως να γίνει πραγματικότητα χάρη στη σημαντική πρόοδο
που έχει επιτευχθεί στους τομείς
των υπερυπολογιστών και των πε-

ρίπλοκων μοντέλων, λέει ο Στίβεν
Κόουλι, διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής Πλάσματος του Πρίνστον. Η πυρηνική σύντηξη οριζόταν
ως «ο τέλειος τρόπος για τη δημιουργία ενέργειας με εξαίρεση ένα
πράγμα: δεν γνωρίζουμε πώς να το
κάνουμε», λέει ο Κόουλι.
Ξέρουμε, όμως, προσθέτει, ότι
η ιδέα της πυρηνικής σύντηξης

είναι παραπλανητικά απλή: Δύο άτομα που συγκρούονται και συντήκονται σε ένα βαρύτερο στοιχείο
εκλύοντας ενέργεια. Είναι η αντίθετη διαδικασία από την πυρηνική
σχάση που χρησιμοποιείται σήμερα
στα πυρηνικά εργοστάσια και στις
βόμβες που είχαν ρίξει οι ΗΠΑ σε
Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Ωστόσο,
στην κοινότητα των φυσικών που
ασχολούνται με την πυρηνική σύντηξη δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
αυτή η διαδικασία είναι όχι μόνο
δυνατή αλλά και βιώσιμη οικονομικά. Τρεις νεοφυείς εταιρείες με
χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων ελπίζουν
ότι θα κατασκευάσουν ένα λειτουργικό και κερδοφόρο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας από σύντηξη.
Η πρώτη ονομάζεται Commonwealth Energy Systems, έχει την
έδρα της στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ και έχει χρηματοδοτηθεί με 115 εκατ. δολάρια
από επενδυτές όπως οι Eni, Energy
Ventures, Future Ventures κ.ά. Δημιουργήθηκε από καθηγητές του
Κέντρου Σύντηξης και Φυσικής
Πλάσματος του ΜΙΤ το 2018. Φιλοδοξεί να καταγράψει την επόμενη
σημαντική πρόοδο εξελίσσοντας
υπεραγώγιμους μαγνήτες υψηλής
θερμοκρασίας ώστε να πετύχει πυρηνική σύντηξη. Σε δύο χρόνια ελπίζει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες για την κατασκευή του μαγνήτη και να ολοκληρώσει την κατασκευή πειραματικού εργοστασίου
έως το 2025. Θα ακολουθήσει η ανάπτυξη εμπορικού εργοστασίου
πυρηνικής ενέργειας από σύντηξη.
«Προσπαθούμε να γεννήσουμε μια
ολόκληρη βιομηχανία», λέει ο Μπομπ Μαμγκάαρντ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.
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Υψηλές θερμοκρασίες
35 εκατ. βαθμών Κελσίου
στους αντιδραστήρες
Η νεοφυής General Fusion έχει
την έδρα της λίγο έξω από το
Βανκούβερ του Καναδά και έχει
συγκεντρώσει χρηματοδότηση
άνω των 100 εκατ. δολαρίων
από επενδυτές όπως Bezos Expeditions, Chrysalix Venture
Capital, Khazanah Nasional. Η
General Fusion ιδρύθηκε το
2002 και ακολουθεί διαφορετικό
δρόμο για την κατασκευή αντιδραστήρα πυρηνικής σύντηξης.
Φιλοδοξεί να πετύχει την πολύ
υψηλή θερμοκρασία και πίεση
που απαιτεί η πυρηνική σύντηξη
συμπιέζοντας το πλάσμα μέσω
συγχρονισμένων πιστονιών.
«Βασικά είναι το αντίστοιχο
ενός κινητήρα ντίζελ στη σύντηξη», εξηγεί ο Κρίστοφερ Μόουρι, διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας. Η μέθοδος περιλαμβάνει συστοιχίες πολλών πιστονιών, που αρχίζουν να σφυροκοπούν συγχρονισμένα και με
πολύ υψηλή ταχύτητα το πλάσμα και το υγρό μέταλλο που
το περιβάλλει θερμαίνοντάς το
μέχρι να αρχίσει να καίγεται –
γι’ αυτό και ο παραλληλισμός
με κινητήρα ντίζελ (όπου η ανάφλεξη του καυσίμου δεν γίνεται από σπινθήρα αλλά μέσω
άσκησης πίεσης). Η πρόοδος
που έχει επιτευχθεί στον έλεγχο
των ηλεκτρονικών επιτρέπει
στους επιστήμονες να συγχρονίζουν τα πιστόνια με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ό,τι στο
παρελθόν.
Η εταιρεία TAE Technologies,
με έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, έχει συγκεντρώσει χρηματοδότηση 600 εκατ. δολαρίων
από επενδυτές όπως η Goldman
Sachs, η Vulcan Capital, η Venrock και άλλοι. Πρόκειται για
την παλαιότερη εταιρεία του
κλάδου, δεδομένου πως έχει ιδρυθεί το 1998. Ο εκλιπών συνιδρυτής της, φυσικός Νόρμαν
Ρόκστερ, αναρωτήθηκε πρώτα
τι είδους καύσιμο είναι το πι-

θανότερο να οδηγήσει στη δημιουργία ενός βιώσιμου εργοστασίου πυρηνικής σύντηξης
και όχι με ποιο καύσιμο θα είναι
ευκολότερη η διαδικασία. Επέλεξε το υδρογόνο και ένα ισότοπο του βορονίου, γνωστό ως
βορόνιο 11, επειδή είναι ήδη
διαθέσιμα και επειδή δεν παράγουν ακτινοβολία κατά τη
διαδικασία της σύντηξης. Το
πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει
να τα θερμάνει κανείς σε θερμοκρασία δισεκατομμυρίων βαθμών Κελσίου. Παρόμοια θερμοκρασία έχει ήδη επιτευχθεί σε
πειράματα φυσικής στοιχειωδών
σωματιδίων, λέει ο Μιχλ Μπιντερμπάουερ, διευθύνων σύμβουλος της TAE Technologies.
«Οταν μιλάμε για θερμοκρασία,
<
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Οι ερευνητές
ακολουθούν διαφορετικές μεθόδους
για να πετύχουν
πυρηνική σύντηξη.
κατά κάποιον τρόπο μιλάμε για
το πόσο γρήγορα και με πόση
ενέργεια κινούνται αυτά τα σωματίδια και συγκρούονται μεταξύ τους», εξηγεί ο Μπιντερμπάουερ, προσθέτοντας ότι στο
CERN έχουν επιτευχθεί καταστάσεις με θερμοκρασία τρισεκατομμυρίων βαθμών Κελσίου.
Το πρωτότυπο που έχει αναπτύξει η εταιρεία επιταχύνει
δύο σωματίδια πυρηνικού καυσίμου και τα θερμαίνει με δέσμες
σωματιδίων. Σήμερα το πρωτότυπο λειτουργεί σε θερμοκρασία
της τάξης των 35 εκατ. βαθμών
Κελσίου και το επόμενο πρωτότυπο θα επιτυγχάνει θερμοκρασία της τάξης των 100 εκατ.
βαθμών Κελσίου.
Bloomberg

Εχει αρχίσει να ξεθωριάζει
το οικονομικό θαύμα της Κίνας
Εντείνονται οι ανησυχίες αναλυτών στην 70ή επέτειο ίδρυσης της Λαϊκής Δημοκρατίας

Ο «αλμυρός» πίνακας του Βρετανού Μπάνκσι απεικονίζει τη Βουλή των Κοινοτήτων να έχει

καταληφθεί από πιθήκους.

Τιμή-ρεκόρ για μεγάλο πίνακα
του καλλιτέχνη δρόμου Μπάνκσι
Σε τιμή-ρεκόρ δημοπρατήθηκε την Πέμπτη
στο Λονδίνο ένας μεγάλος πίνακας του καλλιτέχνη δρόμου Μπάνκσι. Ο πίνακας, που
απεικονίζει πιθήκους να κάθονται στο βρετανικό Κοινοβούλιο, δημοπρατήθηκε την
Πέμπτη από τον οίκο Sotheby’s έναντι του
διόλου ευκαταφρόνητου ποσού των 11
εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
ποσό που έχει δοθεί έως σήμερα για έργο
του Βρετανού καλλιτέχνη.
O πίνακας «Απ-εξελιγμένο Κοινοβούλιο»
(«Devolved Parliament»), με χιμπατζήδες
να έχουν αντικαταστήσει τους πολιτικούς
στη Βουλή των Κοινοτήτων, με ευκολία ξεπέρασε την τιμή έναρξης της δημοπρασίας,
<
<
<
<
<
<

O πίνακας με τίτλο
«Απ-εξελιγμένο Κοινοβούλιο» πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 11 εκατ. ευρώ.
η οποία είχε καθοριστεί περίπου στα 2 εκατ.
ευρώ. Ο δημοπράτης, μάλιστα, σε κάποια
στιγμή της διαδικασίας, η οποία μεταδόθηκε
απευθείας μέσω Διαδικτύου, τόνισε ότι
«αυτή τη στιγμή γράφεται Ιστορία». Η διαδικασία των προσφορών διήρκεσε μόλις
13 λεπτά και το έργο του 2009, το οποίο ανήκε σε ιδιωτική συλλογή, πωλήθηκε υπό
τον ήχο ενθουσιωδών χειροκροτημάτων
έναντι του ποσού των 9,5 εκατ. ευρώ, το
οποίο, μετά την πρόσθεση των διαφόρων
αμοιβών, έφθασε στα 11 εκατ. ευρώ.
«Τιμή-ρεκόρ για ένα πίνακα Μπάνκσι
σήμερα στη δημοπρασία. Λυπάμαι που δεν
βρισκόταν ακόμα στην κατοχή μου», έγραψε
ο διάσημος καλλιτέχνης στον λογαριασμό
του στο Instagram, κάτω από ένα σχόλιο
του τεχνοκριτικού Ρόμπερτ Χιουζ σχετικό

με την αξία των έργων τέχνης. Οπως ανέφερε
στην ανάρτησή του ο Χιουζ, «η τιμή ενός
έργου τέχνης αποτελεί τώρα τμήμα της λειτουργίας του. Η νέα του δουλειά είναι να
στέκεται στον τοίχο και να γίνεται πιο ακριβό. Αντί να αποτελεί κοινή περιουσία
της ανθρωπότητας, όπως ένα βιβλίο, η
τέχνη καθίσταται ιδιαίτερη περιουσία κάποιου, ο οποίος μπορεί να αντέξει το οικονομικό βάρος της». Πριν από τη δημοπρασία
της Πέμπτης, το ρεκόρ τιμής πώλησης για
πίνακα του Μπάνκσι ήταν 1,7 εκατ. ευρώ
– τόσα κόστισε το «Keep it spotless» στον
αγοραστή του, σε δημοπρασία επίσης του
οίκου Sotheby’s, στη Νέα Υόρκη, το 2008.
Ο πίνακας «Απ-εξελιγμένο Κοινοβούλιο»
έχει μήκος 4 μ. και, σύμφωνα με τον οίκο
δημοπρασιών, είναι ο μεγαλύτερος γνωστός
καμβάς του Μπάνκσι έως σήμερα. Παρότι
φιλοτεχνήθηκε το 2009, πολλοί σχολιαστές
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν
συγκρίσεις με τη σημερινή πολιτική κατάσταση της Βρετανίας και ειδικότερα με τις
κτηνώδεις ανταλλαγές ύβρεων μεταξύ των
μελών της Βουλής των Κοινοτήτων, με αφορμή την επερχόμενη αποχώρηση της
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Αλλωστε, ο Μπάνκσι, που γεννήθηκε στο
Μπρίστολ αλλά έχει καταφέρει να διατηρεί
κρυφή την ταυτότητά του, είναι διάσημος
για τον πολιτικό και κοινωνικό σχολιασμό
που κάνει συνήθως μέσα από τα γκράφιτι
έργα του. Τέτοια έργα-μηνύματα, μάλιστα,
με τη δική του υπογραφή υπάρχουν σε πολλές πόλεις της υφηλίου. Η πώληση του πανάκριβου πίνακα πραγματοποιήθηκε ακριβώς έναν χρόνο από την ημέρα που ένα
άλλο έργο του Μπάνκσι, το «Κορίτσι με
μπαλόνι», αυτοκαταστράφηκε μπροστά
στα μάτια των έκπληκτων θεατών, σε δημοπρασία του Sotheby’s, λίγο μετά την πώλησή του.

Στην επέτειο των 70 ετών από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο πρόεδρός της Σι Τζινπίνγκ έχει
πολλούς λόγους να είναι ικανοποιημένος
και αρκετούς να προβληματίζεται, όπως
επισημαίνει η Deutsche Welle. Το 1990,
ο αριθμός των Κινέζων που ζούσαν
στις αγροτικές περιοχές σε πλήρη ένδεια, με λιγότερα από 1,90 δολ./1,74
ευρώ την ημέρα (με όρους αγοραστικής
δύναμης του 2011), ξεπερνούσε τα 750
εκατομμύρια, ενώ το 2017 έφθαναν
μόλις τις 700.000. Το 1949, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν μόλις 50 δολάρια εν
συγκρίσει με το αξιοσέβαστο ποσό των
10.000 δολαρίων σήμερα, ενώ το προσδόκιμο από τα 36 έφθασε στα 76 έτη.
Πέρασαν δεκαετίες και η ανάπτυξη της
Κίνας ήταν φρενήρης. Σήμερα επιβραδύνεται, και η εμπορική διένεξη με τις
ΗΠΑ αμαυρώνει τις μεσοπρόθεσμες
οικονομικές προοπτικές της, ενώ και
οι διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ δημιουργούν βαρύ κλίμα.
Από την πλευρά τους οι επενδυτές
προβληματίζονται, επειδή θεωρούν
πως ο Σι Τζινπίνγκ αποπειράται να α<
<
<
<
<
<

Η οικονομία επιβραδύνεται
εξαιτίας καιτης εμπορικής
διένεξης με τις ΗΠΑ.

Το 1949, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Κίνα ήταν μόλις 50 δολάρια. Σήμερα έχει φθάσει στο ποσόν των 10.000 δολαρίων, ενώ το
προσδόκιμο από τα 36 έφθασε στα 76 έτη.

σκήσει ακόμα πιο αυστηρό κρατικό έλεγχο στην οικονομία, με στόχο να υπαχθούν τα πάντα υπό το Κομμουνιστικό Κόμμα. «Η οικονομία επιβραδύνεται και αυτό είναι φυσικό, εάν σκεφθεί
κανείς τους πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ παράλληλα δέχεται πιέσεις λόγω απομόχλευσης και σινοαμερικανικού πολέμου», επισημαίνει στην
Deutsche Welle ο ερευνητής του Ινστιτούτου Λόβι, Ρίτσαρντ Μακ Γκρέγκορ. «Οι εν λόγω παράγοντες δεν θα
παύσουν να υφίστανται και στο προσεχές μέλλον και θα επιδεινωθούν από
την επικείμενη δημογραφική κρίση.
Επίσης, θα επιβαρύνουν και το χρηματοπιστωτικό σύστημα περαιτέρω, δεδομένου ότι τον Ιούλιο συνέβη η πρώτη
πτώχευση τράπεζας στη χώρα κατά τα
τελευταία 20 χρόνια, καθώς και δύο επεμβάσεις διάσωσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Στο παρελθόν, οι Κινέζοι απέδειξαν ότι είναι αποτελεσματικοί δια-

χειριστές κρίσεων, αλλά οι προσδοκίες
των ανθρώπων για δυναμική ανάπτυξη,
όταν δεν πραγματοποιούνται, γίνονται
δύσκολες στον χειρισμό τους». Το 1949,
η Κίνα χειμαζόταν από συνεχείς συρράξεις και αυτό συνέβαινε τα προηγούμενα 18 χρόνια. Στην αρχή ήταν ο
σινοϊαπωνικός πόλεμος, ενώ ακολούθησε ένας αιματηρός εμφύλιος, η επικράτηση των Κομμουνιστών και δεκαετίες ζωηρής ανάπτυξης, οι οποίες διακόπτονταν βίαια από διαλείμματα, όπως
η καταστροφική πρωτοβουλία του Μάο
Τσετούνγκ «Μεγάλο Αλμα Μπροστά».
Η προβλεπόμενη υποχρεωτική κολεκτιβοποίηση προκάλεσε λιμό, με αποτέλεσμα να πεθάνουν εκατομμύρια
άνθρωποι. Μετά τον θάνατο του Μάο
και τη διαδοχή του από τον Ντεγκ Ξιαοπίνγκ άρχισε ο μετασχηματισμός της
Κίνας. Τα τελευταία 40 χρόνια εκατομμύρια κάτοικοι των αγροτικών περιοχών
πλημμύρισαν τα παράλια για να εργα-

στούν στις πόλεις και να οικοδομήσουν
την Κίνα ως «το μεγαλύτερο εργοστάσιο
του πλανήτη».
Σήμερα, η χώρα δεν αντιμετωπίζει
θέμα επιβίωσης, αλλά εξίσου σοβαρές
προκλήσεις. Τον Αύγουστο η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε σε ναδίρ
17 ετών και οι τιμές κατοικιών εξασθενούν, ενόσω αυξάνεται το χρέος των
καταναλωτών. Το λιανεμπόριο φθίνει
αρκετό καιρό, ενώ οι πωλήσεις νέων
αυτοκινήτων σταθερά μειώνονται από
τον Ιούλιο του 2018.
Αναφορικά με τον εμπορικό πόλεμο,
ο Αντριου Πολκ, συνιδρυτής της εταιρείας οικονομικών συμβούλων Trivium
China, πιστεύει ότι μέχρι στιγμής έχει
περιορισμένο αντίκτυπο στην εγχώρια
οικονομία.
Εντούτοις, προσθέτει, όσο η διαμάχη
παρατείνεται, τόσο οι επιπτώσεις του
στο εμπόριο, στο επιχειρηματικό κλίμα,
στις επενδύσεις και στην καινοτομία

θα αμαυρώνουν τις μεσοπρόθεσμες
προοπτικές ανάπτυξης.
Τέλος, το Κομμουνιστικό Κόμμα εποπτεύει την εφαρμογή ενός προγράμματος, το οποίο αφορά τον δανεισμό
και βασίζεται στην παραγωγή πληροφοριών για εργαλεία σχετικά με την
παρακολούθηση και διαμόρφωση της
συμπεριφοράς του ατόμου, των εταιρειών και των λοιπών φορέων και ενώσεων. Στα συμφραζόμενα αυτά συγκαταλέγεται και το πόσο αποφασισμένοι είναι οι άνθρωποι ή οι εταιρείες
για το αξιόχρεό τους, η κατάρτιση μαύρης λίστας για ασυνεπείς και καταλόγων
για την πορεία της αποπληρωμής και
το ιστορικό των εκάστοτε δανειοληπτών. Kατά τον πρόεδρο του Εμπορικού
Επιμελητηρίου της Ε.Ε. στην Κίνα, το
εν λόγω σύστημα συνιστά την πιο συντονισμένη απόπειρα που έγινε ποτέ,
για δημιουργία μιας αυτορρυθμιζόμενης
αγοράς.
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Θα βυθιστεί
σε ύφεση
η Ευρωζώνη με
άτακτο Brexit
Η ευάλωτη ευρωπαϊκή οικονομία
θα δεχθεί νέο ισχυρό πλήγμα
Η απόφαση των Βρετανών το 2016 να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ενωση
είχε προκαλέσει σοβαρή αναταραχή, αν
και η αβεβαιότητα είχε απορροφηθεί από
τις παγκόσμιες αγορές, ενώ δεν είχαν επιβεβαιωθεί οι προβλέψεις περί άμεσης
ύφεσης στη Βρετανία. Ωστόσο σήμερα
το ενδεχόμενο μιας άτακτης αποχώρησης
της Βρετανίας από την Ενωση βρίσκει
την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία σε πολύ πιο ευάλωτη κατάσταση,
καθώς μαίνεται ο εμπορικός πόλεμος
ΗΠΑ - Κίνας και επιβραδύνεται σημαντικά
η οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον
κόσμο. Οι οικονομολόγοι του Bloomberg
Economics προβλέπουν πως ένα χαοτικό
Brexit θα οδηγήσει τη βρετανική οικονομία σε ύφεση.
Ωστόσο σημαντικότερο ερώτημα είναι
πώς θα επηρεαστεί η ευρωπαϊκή και η
παγκόσμια οικονομία στην περίπτωση
που επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο.
Η πρόβλεψη της Τράπεζας της Αγγλίας
για το χειρότερο δυνατό σενάριο (απο-

Tο Brexit εκτιμάται πως θα δώσει τη χαριστική βολή στο ήδη κακό επενδυτικό κλίμα έπειτα από έναν και πλέον χρόνο εμπορικού πολέμου και αβεβαιότητας.
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Με υποχώρηση του
βρετανικού ΑΕΠ κατά 1%,
το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα
μειώνεται 0,2% με 0,25%.
χώρηση της Βρετανίας χωρίς συμφωνία,
επομένως και χωρίς μεταβατική περίοδο)
περιλαμβάνει αθροιστική μείωση του
ΑΕΠ κατά 5,5%. Ωστόσο το δεύτερο μεγαλύτερο θύμα ενός άτακτου Brexit θα
είναι η οικονομία της Ευρωζώνης. Η ΕΚΤ
υπολογίζει πως η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη θα δεχθεί πλήγμα
που θα αντιστοιχεί στο 10% με 30% του
πλήγματος που θα υποστεί η βρετανική
οικονομία. Αν υποστεί το 10% του πλήγματος πιθανότατα το αποτέλεσμα θα
είναι ακόμη πιο έντονη επιβράδυνση της
ανάπτυξης από το 1,4% ρυθμό ανάπτυξης
που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για το 2020 (1,6% για το σύνολο της Ε.Ε.).

Αν το οικονομικό πλήγμα φτάσει το 30%,
τότε πιθανότατα θα έχουμε κανονική ύφεση στην Ευρωζώνη.
Ο καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Νουριέλ
Ρουμπινί, έγραψε αυτή την εβδομάδα
πως ένα άτακτο Brexit ενδεχομένως να
μην προκαλέσει ύφεση της παγκόσμιας
οικονομίας, «αλλά σίγουρα θα πυροδοτήσει ευρωπαϊκή ύφεση, η οποία θα εξαπλωθεί στη συνέχεια σε άλλες οικονομίες». Ο Κλάους Μπάαντερ, επικεφαλής
οικονομολόγος της Societe Generale,
προβλέπει ότι για κάθε μείωση του βρετανικού ΑΕΠ κατά 1%, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα μειώνεται κατά 0,2% με
0,25%. «Μια πραγματικά μεγάλη ύφεση
στη Βρετανία θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει την Ευρωζώνη σε ύφεση». Μια
άλλη σημαντική απειλή είναι το Brexit
να δώσει τη χαριστική βολή στο ήδη
κακό επενδυτικό κλίμα έπειτα από έναν
και πλέον χρόνο εμπορικού πολέμου και

αβεβαιότητας. Περαιτέρω επιδείνωση
του επενδυτικού κλίματος θα μπορούσε
να προκαλέσει αδιέξοδο στις αγορές, καθώς οι επενδυτές δεν θα έχουν διάθεση
να αναλάβουν ρίσκο. «Το να σκιαγραφήσει
κανείς πώς θα επηρεάσει την παγκόσμια
οικονομία ένα Brexit χωρίς συμφωνία
δεν είναι δύσκολο: το οικονομικό σοκ
στη Βρετανία πλήττει σκληρά τη χειμαζόμενη ευρωπαϊκή οικονομία και η επίπτωση αντηχεί στην παγκόσμια οικονομία. Η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί σημαντικά αν η άτακτη αποχώρηση ενισχύσει ακόμη περισσότερο
την ήδη έντονη αβεβαιότητα που έχει
προκαλέσει ο εμπορικός πόλεμος», εξηγεί
ο Νταν Χάνσον, οικονομολόγος της
Bloomberg Economics. Ενα Brexit χωρίς
συμφωνία είναι «απειλή καταστροφικού
τύπου» που θα μπορούσε να προκαλέσει
μαζική στροφή των επενδυτών προς θεωρούμενα ασφαλή καταφύγια, όπως τα
γερμανικά και αμερικανικά κρατικά ο-

Με αστερίσκους η μείωση της ανεργίας στις ΗΠΑ
Στο χαμηλό 50ετίας υποχώρησε η ανεργία
στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, αντανακλώντας
εκ πρώτης όψεως μια θετική εξέλιξη που
απομακρύνει σενάρια για άμεση επιδείνωση των συνθηκών στην οικονομία. Με
μια προσεκτικότερη ματιά, ωστόσο, διαπιστώνει κανείς πως οι μηνιαίοι μισθοί
παρέμειναν αμετάβλητοι, οι προσλήψεις
στη μεταποίηση μειώθηκαν και στον κλάδο
του λιανικού εμπορίου συνέχισαν να καταγράφονται απολύσεις. Το υπουργείο
Εργασίας ανακοίνωσε χθες πως δημιουργήθηκαν 136.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα έναντι 168.000 τον Αύγουστο, που αποδίδονται εν μέρει στην προσωρινή απασχόληση φοιτητών.
Παρ’ όλα αυτά, η πτώση της ανεργίας
στο 3,5% τον Σεπτέμβριο καθησυχάζει
τους επενδυτές που φοβούνται τον κίνδυνο
επιβράδυνσης της αμερικανικής οικονομίας
από τον εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύξει
η Ουάσιγκτον στο Πεκίνο. Οι φόβοι αυτοί
ενισχύθηκαν ύστερα από την ανακοίνωση
στοιχείων που έδειξαν συρρίκνωση της
μεταποιητικής δραστηριότητας τον Σεπτέμβριο στο χαμηλό 10ετίας, αλλά και
επιβράδυνση της ανάπτυξης των υπηρεσιών στα χαμηλότερα επίπεδα από το
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Οι προσλήψεις στη
μεταποίηση περιορίστηκαν
και στο εμπόριο
καταγράφηκαν απολύσεις.

H ανεργία υποχώρησε σε χαμηλό 50ετίας, στο 3,5%.
2016. Ανεξάρτητα, όμως, από την έστω
και μετριοπαθή αύξηση των θέσεων εργασίας και τη μεγάλη υποχώρηση της ανεργίας, οικονομικοί αναλυτές προβλέπουν
πως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
(Fed) θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τουλάχιστον μία ακόμη φορά το
τρέχον έτος. Οι προβλέψεις αυτές απορρέουν από την παρατεταμένη αβεβαιότητα
που επικρατεί στο παγκόσμιο εμπόριο.
Μόλις αυτήν την εβδομάδα, ο Αμερικανός
πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δρομολόγησε

την επιβολή νέων δασμών εις βάρος προϊόντων από την Ε.Ε., συνολικού ύψους 7,5
δισ. δολαρίων, ως αντίποινα για τις επιδοτήσεις που έχει λάβει η Airbus από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Αν και οι ΗΠΑ δικαιώθηκαν στην προσφυγή τους ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τις κρατικές επιδοτήσεις της Airbus, η Ε.Ε. αναμένεται
να προχωρήσει σε ανάλογα μέτρα στο
πλαίσιο αντίστοιχης υπόθεσης για την αμερικανική Boeing που επίσης έχει δεχθεί

κρατικά κεφάλαια. Υψηλοί, στο μεταξύ,
παραμένουν οι τόνοι ανάμεσα στον Λευκό
Οίκο και στο Πεκίνο, καθιστώντας απίθανη
την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας
μεταξύ των δύο ισχυρότερων οικονομιών
του κόσμου. Τα επιχειρήματα για νέα μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ –ύστερα
από ανάλογες κινήσεις τον Ιούλιο και τον
Σεπτέμβριο– ενισχύονται εάν αναλογιστεί
κανείς πως η απασχόληση στη μεταποίηση
διολίσθησε στο χαμηλό των τελευταίων
τριάμισι ετών. «Η οικονομία βρίσκεται σε
ευάλωτη θέση λόγω των πιέσεων που δέχεται από τον εμπορικό πόλεμο», τονίζει
ο Τόρστεν Σλοκ, επικεφαλής οικονομολόγος
στην Deutsche Bank Securities, στους
New York Times. Μια όλο και μεγαλύτερη
μερίδα αναλυτών θεωρεί πως η Fed θα
πρέπει να δράσει προληπτικά για να αποτρέψει τα χειρότερα.

μόλογα. «Υπάρχει τεράστια επιβράδυνση
της παγκόσμιας ανάπτυξης, κυρίως εξαιτίας των εμπορικών ζητημάτων ΗΠΑ Κίνας, αλλά την ενισχύει το Brexit», λέει
ο Τομ ντι Γκαλόμα, διευθυντής της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας και εταιρείας συμβούλων Seaport Global
Holdings.

Παρενέργειες στην Ιρλανδία
Η επίπτωση του Brexit δεν θα είναι
ίδια σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., η Ιρλανδία
θα επηρεαστεί πολύ πιο αρνητικά απ’
ό,τι η Βουλγαρία, παραδείγματος χάριν.
«Πιο πολύ θα πληγεί η Ιρλανδία και στη
συνέχεια οι χώρες που εξάγουν περισσότερο στη Βρετανία», είχε δηλώσει τον
περασμένο μήνα ο Ολι Ρεν, κεντρικός
τραπεζίτης της Φινλανδίας. Σύμφωνα με
πρόβλεψη του ΔΝΤ που περιλαμβάνεται
στην ετήσια έκθεση για την οικονομία
της Ευρωζώνης, το ΑΕΠ της Ε.Ε. προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,5% μέχρι το 2030

στην περίπτωση άτακτου Brexit. Οσο εντονότερη είναι η εμπορική σχέση ενός
κράτους με τη Βρετανία, τόσο μεγαλύτερη
θα είναι η επίπτωση, σύμφωνα με το
ΔΝΤ. Το ΑΕΠ της Ιρλανδίας προβλέπεται
να μειωθεί κατά 3,8% και της Βρετανίας
κατά 3,9%. Σημαντικό πλήγμα θα υποστούν Ολλανδία (-1,1%), Δανία, (-1%) Βέλγιο και Τσεχία (-0,9%), Σουηδία και Ουγγαρία (-0,6%), ενώ το γερμανικό ΑΕΠ θα
είναι χαμηλότερο κατά 0,5%. Το ελληνικό
ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα μειωθεί κατά
0,4%, όπως και αυτό των Πολωνίας, Αυστρίας, Πορτογαλίας και Σλοβακίας. Κατά
το ΔΝΤ μικρότερη θα είναι η επίπτωση
στο ισπανικό ΑΕΠ (-0,2%), το γαλλικό, ιταλικό και φινλανδικό που θα μειωθούν
στον ίδιο βαθμό με το ισπανικό ΑΕΠ.
Σημαντικό πλήγμα θα δεχθούν και μικρότερες χώρες, οι οποίες όμως διατηρούν
σημαντικούς δεσμούς με το Σίτι του Λονδίνου, όπως η Μάλτα, η Κύπρος και το
Λουξεμβούργο.

Βέλη κατά Μ. Ντράγκι
για τα χαμηλά επιτόκια
Ενόψει της λήξης της θητείας του Μάριο Ντράγκι ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
στα τέλη του μήνα, έξι πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης ασκούν εις βάρος του δριμεία δημόσια κριτική.
Τη δισέλιδη επιστολή υπογράφουν
τα πρώην μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου Γιούργκεν Σταρκ και Οτμαρ
Ισινγκ, οι πρώην κεντρικοί τραπεζίτες
της Αυστρίας (Κλάους Λίμπσερ), της
Ολλανδίας (Νουτ Βέλικ) και της Γερμανίας (Χέλμουτ Σέλισινγκερ), αλλά
και ο πρώην υποδιοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Ερβέ Χανούν. Στην
επίμαχη επιστολή αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «υπάρχει η υποψία»
ότι πίσω από την πολιτική της ΕΚΤ
«κρύβεται η πρόθεση να προστατευθούν οι υπερχρεωμένες χώρες από
μια άνοδο των επιτοκίων, που όμως
αποδεικνύεται πλήρως δικαιολογημένη».
Η επίθεση αυτή έρχεται σε μια εποχή που η ΕΚΤ επιστρέφει σε μια

χαλαρή νομισματική πολιτική για να
θωρακίσει την Ευρωζώνη από την
πολιτική προστατευτισμού που ασκούν οι ΗΠΑ αλλά και την αβεβαιότητα του Brexit. Η μείωση του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων και η επανεκκίνηση του προγράμματος αγοράς ομολόγων που αποφασίστηκαν
στην τελευταία συνεδρίαση δεν ήταν
πλήρως αποδεκτές από όλα τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου. Πρόσφατα υπέβαλε αιφνιδίως παραίτηση
η Γερμανίδα Ζαμπίνε Λαουτενσλέγκερ
από την ΕΚΤ πάνω μια διετία πριν
λήξει επίσημα η θητεία της, το 2022.
Η Λαουτενσλέγκερ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, ανήκει
στην ομάδα των «γερακιών» που δεν
συμφωνούν με την επεκτατική πολιτική της ΕΚΤ επί προεδρίας Μάριο
Ντράγκι. Κατά κοινή ομολογία, όμως,
τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης που
εφάρμοσε η ΕΚΤ επί προεδρίας Ντράγκι διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό
ρόλο στην ενίσχυση της ανάπτυξης
στην Ευρωζώνη.

Με την καθιέρωση ηλεκτρονικής βίζας, η Ρωσία ενισχύει τον τουρισμό
H κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν λαμβάνει δραστικά μέτρα για να διευκολύνει
την είσοδο επισκεπτών στη Ρωσία, καθώς
φαίνεται να αναγνωρίζει πια τη θετική
επίδραση που έχει ο τουρισμός στην οικονομία μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ηδη από τις αρχές Οκτωβρίου
έχει τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα ηλεκτρονικής βίζας για τους τουρίστες που
επισκέπτονται την Αγία Πετρούπολη από
53 χώρες. Ανάλογη εφαρμογή για όλη τη
Ρωσία θα τεθεί σε λειτουργία από τις
αρχές Ιανουαρίου του 2021, απλουστεύοντας έτσι τη διαδικασία απόκτησης
βίζας για εκατομμύρια τουρίστες κάθε
χρόνο και μειώνοντας το κόστος μέχρι
τα 50 δολάρια.
«Η Ρωσία αντιμετωπίζει σήμερα τον
τουρισμό ως στρατηγικό κλάδο της οι-
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Η κυβέρνηση θέτει ως
στόχο την αύξηση των
ετήσιων εσόδων στα
29 δισ. δολ. έως το 2035.
κονομίας», δηλώνει στο πρακτορείο
Bloomberg η Ζαρίνα Ντογκούζοβα, η οποία είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα
ηλεκτρονικής βίζας στην ομοσπονδιακή
υπηρεσία τουρισμού της χώρας
(Rostotourism).
Η κ. Ντογκούζοβα μίλησε στο περιθώριο της συνόδου που έλαβε χώρα στη
Ρωσία υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ, όπου
συμμετείχαν οι αρμόδιοι υπουργοί των

Ηδη από τις αρχές Οκτωβρίου έχει τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα ηλεκτρονικής βίζας για
τους τουρίστες που επισκέπτονται την Αγία Πετρούπολη.

κρατών-μελών. Το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποδοσφαίρου πραγματοποιήθηκε στη
Μόσχα το 2018, με το Κρεμλίνο να δίνει
το δικαίωμα εισόδου στη χώρα χωρίς
βίζα σε 3 εκατ. άτομα μόνο για τη συγκεκριμένη περίσταση. Πηγές του πρακτορείου Bloomberg αποκαλύπτουν πως
έκτοτε ο πρόεδρος Πούτιν πείσθηκε πως
ο κρατικός μηχανισμός μπορεί να διαχειριστεί τη μαζική είσοδο τουριστών
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια
της χώρας.
Η Ρωσία εξετάζει ανάλογα συστήματα
ηλεκτρονικής βίζας που έχουν εφαρμοστεί
στη Γαλλία, στην Ισπανία και στις ΗΠΑ.
Οι χώρες αυτές δέχονται συνολικά περίπου 250 εκατ. τουρίστες κάθε χρόνο. Ωστόσο, πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής βίζας δεν θα έχουν οι ΗΠΑ, η Βρε-
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τανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Νέα
Ζηλανδία, που απαρτίζουν τη συμμαχία
ανταλλαγής πληροφοριών Five Eyes. Οι
κάτοικοι της συμμαχίας αυτής θα μπορούν
να αποκτήσουν βίζα με τον παραδοσιακό
γραφειοκρατικό τρόπο.
Με την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής βίζας, η Ρωσία προβλέπει
πως τα έσοδα από τον τουρισμό σχεδόν
θα τριπλασιαστούν στα 29 δισ. δολάρια
έως το 2035.
Ανάλογες ήταν οι δαπάνες των Ρώσων
στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του περυσινού έτους. Εάν οι προβλέψεις της
κυβέρνησης υλοποιηθούν, τότε η Ρωσία
θα συμπεριληφθεί στη δεκάδα των δημοφιλέστερων τουριστικών προορισμών
από τη 16η θέση που καταλαμβάνει σήμερα.

ΔΙΕΘΝΗ
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Προς οριστικό ναυάγιο στο Brexit

Εξαιρετικά απίθανο να υπάρξει συμφωνία, διαπίστωσαν Μπόρις Τζόνσον και Αγκελα Μέρκελ
Καθώς εξανεμίζονται οι πιθανότητες
για συμφωνία της τελευταίας στιγμής
μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών σχετικά
με τους όρους του Brexit πριν από την
κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης
εβδομάδας, η ένταση των αμοιβαίων επικρίσεων αρχίζει να ανεβαίνει, δίνοντας
γεύση από το σκηνικό της επόμενης ημέρας.
H πρωθυπουργική κατοικία της Ντάουνινγκ Στριτ γνωστοποίησε ότι, κατά
τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας
του Μπόρις Τζόνσον με την Αγκελα Μέρκελ, διαπιστώθηκε ότι απομακρύνονται
οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας,
ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός επέρριψε
την ευθύνη στη Γερμανίδα καγκελάριο
χρεώνοντάς της αδιαλλαξία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αγκελα
Μέρκελ δήλωσε, συνομιλώντας με τον
Βρετανό ηγέτη, ότι «είναι εξαιρετικά α-

Να σταματήσει το «ανόητο
παιχνίδι των αλληλοκατηγοριών» κάλεσε τον Βρετανό
πρωθυπουργό ο Ντ. Τουσκ.

Ο Μπόρις Τζόνσον συνομιλεί με γιατρούς και νοσηλευτές στο γενικό νοσοκομείο του Γουότφροντ. Η κυβέρνηση δημοσιοποίησε χθες
επικαιροποιημένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των δυσχερειών από ένα Brexit χωρίς συμφωνία.
κατηγοριών έχει ξεκινήσει και στο εσωτερικό της Βρετανίας, η οποία βρίσκεται σε άτυπη προεκλογική περίοδο,
καθώς θεωρείται δεδομένο ότι οι κάλπες
δεν θα αργήσουν να στηθούν. Ο εκπρόσωπος των Εργατικών Κέιρ Στάρμερ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επιχειρεί
με κυνικό τρόπο να σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις» με τις Βρυξέλλες και
ότι στρατηγική της είναι η έξοδος χωρίς
συμφωνία. Σε παραπλήσιο μήκος κύματος κινήθηκε η Νίκολα Στέρτζον, επικεφαλής του Σκωτσέζικου Εθνικιστικού

Κόμματος, το οποίο αντιτίθεται στο
Brexit. Θεωρητικά, η Βρετανία θα φύγει
από την Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρίου, αν και
με πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε από
τη Βουλή, ο Τζόνσον υποχρεώνεται να
ζητήσει νέα παράταση, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία με τις Βρυξέλλες. Προκειμένου να κατευνάσει τις ανησυχίες
πολιτών, η κυβέρνηση δημοσιοποίησε
χθες επικαιροποιημένο σχέδιο για την
αντιμετώπιση των δυσχερειών από το
Brexit χωρίς συμφωνία, με έμφαση στον
εφοδιασμό με φάρμακα και ιατρικά είδη.

Τέλος, δημοσκόπηση του ινστιτούτου
Kantar δείχνει τους Γερμανούς να αρνούνται την επαναδιαπραγμάτευση ή
την αναβολή του Brexit με ποσοστό
62% και 66% αντιστοίχως. Κάπως πιο
ελαστικοί εμφανίζονται οι Γάλλοι, με
τα αντίστοιχα ποσοστά να περιορίζονται
σε 58% και 57%. Σύμφωνα με την ίδια
δημοσκόπηση, αν γινόταν αύριο δημοψήφισμα στη Γαλλία, μόνο το 52% των
πολιτών θα ψήφιζε υπέρ της παραμονής
στην Ε.Ε.
REUTERS, A.P.

Καμία ανάμειξη της Κίνας για τον Μπάιντεν
Κανένα σκοπό δεν έχει να παρέμβει στις
εσωτερικές υποθέσεις των ΗΠΑ, ανέφερε
χθες εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ερωτηθείς για την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Πεκίνο, για διενέργεια έρευνας για τον Τζο Μπάιντεν
και τον γιο του, Χάντερ. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, που αντιμετωπίζει έρευνα από το Κογκρέσο με θέμα την ενδεχόμενη καθαίρεσή του εξαιτίας του
αιτήματός του προς την κυβέρνηση της
Ουκρανίας για έρευνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Μπάιντεν,
ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από
το Πεκίνο να «εγκαινιάσει έρευνα» για
τον Μπάιντεν και τις σχέσεις του με κινεζικές επιχειρήσεις. Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει δημοσίως ότι ο Μπάιντεν και ο
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Ο πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ έχει χαρακτηρίσει
«διεφθαρμένους» τον
Δημοκρατικό αντίπαλό του
και τον γιο του, Χάντερ.
γιος του είναι διεφθαρμένοι, χωρίς ωστόσο
να παρουσιάσει στοιχεία για τον ισχυρισμό του. «Η Κίνα τηρεί πολιτική μη
παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις
άλλων κρατών. Δεν σχεδιάζουμε να αναμειχθούμε στις αμερικανικές υποθέσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Γκενγκ Σουάνγκ.
Την ίδια ώρα, την άρνησή του να εμ-

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και νυν
στόχος του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, σε εκδήλωση για τον περιορισμό της οπλοκατοχής.

φανιστεί ενώπιον της επιτροπής του
Κογκρέσου για την καθαίρεση του Τραμπ
ανακοίνωσε χθες ο πρέσβης των ΗΠΑ
στην Ε.Ε. Γκόρντον Σόντλαντ, επικαλούμενος εντολές της ιεραρχίας του στο
Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σε χθεσινές δηλώσεις
του, ο δικηγόρος του Σόντλαντ εξέφρασε
τη θλίψη του πελάτη του για την αδυναμία του να καταθέσει.
Στο μεταξύ, το πρόγραμμά του για
την αμερικανική παιδεία παρουσίασε
χθες η προεκλογική εκστρατεία του
Μπάιντεν. Ο τέως αντιπρόεδρος προτείνει την απαλλαγή των φοιτητών τριετών πανεπιστημίων από δίδακτρα και
την επένδυση 70 δισ. δολαρίων σε ιστορικά πανεπιστήμια της αφροαμερικανικής κοινότητας.
REUTERS

Αγνωστο το κίνητρο του δράστη στη Φρανκφούρτη
Οι εισαγγελικές αρχές της Φρανκφούρτης
διέψευσαν χθες δημοσιεύματα, σύμφωνα
με τα οποία το περιστατικό της Δευτέρας
στη μικρή πόλη Λίμπουργκ της Εσσης
ερευνάται ως τρομοκρατικό. Το απόγευμα της Δευτέρας, 32χρονος Σύρος
υποχρέωσε οδηγό φορτηγού να κατεβεί
από το όχημά του, κάθησε στη θέση
του οδηγού και έριξε το φορτηγό στα
οχήματα που περίμεναν λίγα μέτρα πιο
μπροστά, στο φανάρι. Η σύγκρουση
προξένησε τον ελαφρύ τραυματισμό οκτώ ατόμων και του ίδιου του οδηγού,
ο οποίος κατεβαίνοντας με αίματα στη
μύτη και στα χέρια, ακούστηκε να λέει
«Αλλάχ, Αλλάχ» και συνελήφθη πάραυτα.
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Η επίθεση ερευνάται
ως τρομοκρατική, αλλά
δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο 32χρονος Σύριος
να πάσχει από ψυχική νόσο.
Οι Αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες στο σπίτι του, στη Φρανκφούρτη, αλλά και στο σπίτι του εξαδέλφου του, τον οποίο επισκεπτόταν
στο Λίμπουργκ. Ο 32χρονος, που έφθασε
στη Γερμανία ως πρόσφυγας το 2015,

είχε απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις
Αρχές για κλοπές, ξυλοδαρμούς και σεξουαλικά αδικήματα, δεν ήταν ωστόσο
καταγεγραμμένος ως ύποπτος ισλαμιστής. Η κλοπή φορτηγού και η επίθεση
εναντίον πεζών έχει χρησιμοποιηθεί
ως μέθοδος επίθεσης από τζιχαντιστές
στο Βερολίνο, στη Νίκαια και στη Βαρκελώνη.
Οι ανακριτές επισημαίνουν, ωστόσο,
ότι σε αυτή την περίπτωση ο δράστης
δεν φαινόταν να ξέρει τι κάνει ούτε να
έχει σχεδιάσει την ενέργειά του. «Παρότι
ο τρόπος δράσης θυμίζει τις φρικτές επιθέσεις της Νίκαιας και του Βερολίνου,
το κίνητρο παραμένει ασαφές», δήλωσε

ο Χριστιανοδημοκράτης υπουργός Εσωτερικών της Εσσης, Πέτερ Μπόιθ.

«Μοναχικός τρελός»
Σύμφωνα με την εφημερίδα FAZ, οι
Αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων την εκδοχή του «μοναχικού τρελού», το ενδεχόμενο δηλαδή ο άνδρας να υποφέρει
από ψυχική νόσο. Ο οδηγός του φορτηγού είπε ότι, όταν του άνοιξε την
πόρτα και τον τράβηξε από το κάθισμα,
ο 32χρονος δεν του είπε απολύτως τίποτα. Το ερώτημα είναι αν θα λύσει τη
σιωπή του σήμερα, στην πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του ανακριτή.
REUTERS, A.P.
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Προειδοποιήσεις
για κύμα προσφύγων
μεγαλύτερο του 2015
Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Χορστ
Ζεεχόφερ, προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να υποστηρίξει
την Τουρκία προκειμένου να μην εμφανιστεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο κύμα
προσφύγων «μεγαλύτερο από εκείνο
του 2015».
«Πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο
τους Ευρωπαίους εταίρους μας στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.
Τους έχουμε εγκαταλείψει εδώ και καιρό», ανέφερε ο Ζεεχόφερ στην εφημερίδα Bild. «Αν δεν το κάνουμε, θα δούμε
για μια ακόμη φορά προσφυγικό κύμα
σαν του 2015 – ίσως μεγαλύτερο». Σε
άλλη συνέντευξή του, στην εφημερίδα
Welt της Κυριακής, ο Ζεεχόφερ τόνισε
ότι πρέπει να βοηθηθεί η Τουρκία. Το
ερώτημα, ωστόσο, που δεν έθιξε ο Γερμανός υπουργός είναι τι θα συμβεί εάν
η υποστήριξη προς τις τουρκικές στρατιωτικές ενέργειες υποχρεώσει ακόμη
περισσότερους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να γίνουν
πρόσφυγες.
Στο μεταξύ, χθες ολοκληρώθηκε το
συμβούλιο υπουργών Δικαιοσύνης της
Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο. Αν και δεν προέκυψε συγκεκριμένη συμφωνία όσον
αφορά τις αυξημένες μεταναστευτικές
και προσφυγικές ροές στα ελληνικά νησιά, ελληνικές κυβερνητικές πηγές εκτίμησαν ως θετική τη στήριξη που εκφράστηκε από την πλευρά της Γερμανίας
και της Γαλλίας για την εφαρμογή της
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πίθανο να υπάρξει συμφωνία», εκτός αν
η Βόρεια Ιρλανδία, σε αντίθεση με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο, παραμείνει
στην τελωνειακή ένωση, κάτι που κατηγορηματικά απορρίπτει η βρετανική πλευρά. «Αν αυτό αντιπροσωπεύει μια νέα,
αμετακίνητη θέση, τότε σημαίνει απλώς
ότι η συμφωνία είναι αδύνατη, όχι μόνον
αυτή τη στιγμή, αλλά για πάντα», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.
H δήλωση της Ντάουνινγκ Στριτ προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ,
ο οποίος αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει σε υψηλούς τόνους μέσω
Twitter. «Μπόρις Τζόνσον, το διακύβευμα
δεν είναι να κερδίσει κανείς ένα ανόητο
παιχνίδι αλληλοκατηγοριών. Το διακύβευμα είναι το μέλλον της Ευρώπης και
του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης
η ασφάλεια και τα συμφέροντα των λαών
μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο ανώτατος Ευρωπαίος αξιωματούχος.
Στο μεταξύ, το παιχνίδι των αλληλο-
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Ο Χορστ Ζεεχόφερ υπερασπίστηκε τη
δέσμευση να παραλαμβάνει η Γερμανία το
25% των προσφύγων που διασώζονται
στη Μεσόγειο.
κοινής δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας, με τη
συνέχιση της χρηματοδότησής της. Οι
ίδιες πηγές επισήμαναν ότι παγιώνεται
πλέον η συναντίληψη που αφορά την
ανάγκη κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού
ασύλου, που θα συνεπάγεται τον δίκαιο
διαμοιρασμό των βαρών των αιτούντων
άσυλο ανάμεσα στα κράτη-μέλη.
REUTERS, BLOOMBERG, DEUTSCHE WELLE

Τελετή για τα θύματα
της επίθεσης στο Παρίσι
«Κοινωνία επαγρύπνησης» πρέπει να
διαμορφώσει η Γαλλία στη μάχη της
κατά της Λερναίας Υδρας του ισλαμικού
εξτρεμισμού, είπε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας στην
τελετή μνήμης για τα τέσσερα θύματα
της επίθεσης με μαχαίρι από υπάλληλο
της αστυνομίας, στο αρχηγείο της υπηρεσίας, στην πλατεία της Νοτρ Νταμ.
Ο προσήλυτος στο Ισλάμ δράστης σκότωσε την περασμένη εβδομάδα τρεις
αστυνομικούς και έναν διοικητικό υπάλληλο, προτού δεχθεί τα φονικά πυρά
των παρισταμένων αστυνομικών.
«Καμία κρατική υπηρεσία δεν μπορεί
από μόνη της να αντιμετωπίσει τη Λερναία Υδρα του ισλαμισμού. Είναι υπόθεση όλου του έθνους, το οποίο οφείλει
να ενωθεί, να κινητοποιηθεί και να είναι
έτοιμο να δράσει», είπε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι η Γαλλία πρέπει να αναπτύξει κοινωνία επαγρύπνησης, στην
οποία κάθε πολίτης θα πρέπει να αναζητεί σημάδια ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης. Μετά την τελετή, που πραγματοποιήθηκε υπό καταρρακτώδη βροχή, ο Γάλλος πρόεδρος συναντήθηκε
με τις οικογένειες των θυμάτων.
Το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής
απένειμε ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστενέρ στα τέσσερα θύματα
της επίθεσης. Την ίδια ώρα, στελέχη

της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας αποκάλυψαν χθες ότι η έρευνά τους έφερε
στο φως συσκευή αποθήκευσης δεδομένων USB, η οποία ανήκε στον δράστη,
που εργαζόταν ως τεχνικός υπολογιστών
στην υπηρεσία πληροφοριών της αντιτρομοκρατικής μονάδας της αστυνομίας
της γαλλικής πρωτεύουσας. Το USB φέρεται να περιείχε στοιχεία για τους συναδέλφους του, καθώς και υλικό «ισλαμικής προπαγάνδας». Ο Γάλλος υπουργός
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«Καμία κρατική υπηρεσία
δεν μπορεί από μόνη της
να αντιμετωπίσει τη
Λερναία Υδρα του ισλαμισμού», είπε ο Μακρόν.
Εσωτερικών παραδέχθηκε σοβαρές ελλείψεις και αβλεψίες στους μηχανισμούς
ασφαλείας της αστυνομίας, υπογραμμίζοντας την αποτυχία των κρατικών
μηχανισμών να εντοπίσουν σημάδια
ριζοσπαστικοποίησης του δράστη. Ο κ.
Καστανέρ, όμως, δεν έμοιαζε χθες να
επηρεάζεται από τις εκκλήσεις της αντιπολίτευσης για παραίτησή του.
REUTERS

Σφοδρή επίθεση από Σιρ
κατά Τριντό στο ντιμπέιτ
Δριμεία επίθεση δέχθηκε το βράδυ της
Δευτέρας ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό από τον κυριότερο αντίπαλό
του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές
της 21ης Οκτωβρίου, ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος Αντριου Σιρ. Κατά τη
διάρκεια του δεύτερου μεταξύ τους τηλεοπτικού ντιμπέιτ, ο Σιρ χαρακτήρισε
τον Τριντό υποκριτή, που δεν δικαιούται
να κυβερνά τον Καναδά.
«Ο Τριντό προσποιείται ότι στηρίζει
τον Καναδά. Να ξέρετε ότι είναι πολύ ικανός στο να αποκρύπτει πράγματα.
Δεν μπορεί καν να θυμηθεί πόσες φορές
ντύθηκε μαύρος, καθώς φορά πάντα
προσωπείο», είπε ο Σιρ. Τον περασμένο
μήνα, ο Τριντό αναγκάστηκε να ζητήσει
συγγνώμη για μεταμφίεσή του, το 2001,

σε Αλλαντίν, με βαμμένο μαύρο το πρόσωπό του. Δεύτερο βίντεο του Τριντό
εμφανίζει τον μετέπειτα πρωθυπουργό
να έχει επιλέξει την ίδια σχεδόν μεταμφίεση ως πρωτοετής φοιτητής. Παρότι
η αποκάλυψη απασχόλησε τον διεθνή
Τύπο, η δημοτικότητά του παρέμεινε
σταθερή. Αντιθέτως, ισχυρό πλήγμα δέχθηκε η πρόθεση ψήφου των Συντηρητικών, μετά την αποκάλυψη ότι ο υποψήφιος πρωθυπουργός του κόμματος
Αντριου Σιρ διαθέτει καναδική και αμερικανική υπηκοότητα. Σε μια προσπάθεια
να ενισχύσει τις πατριωτικές περγαμηνές
του, ο Σιρ αποκάλυψε ότι απαρνήθηκε
την αμερικανική υπηκοότητά του τον
Αύγουστο.
REUTERS
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Το αντίπαλον δέος της Huawei
αναζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες
Ψάχνουν την καλύτερη λύση για να ανταγωνιστούν την κινεζική εταιρεία στα δίκτυα 5G
Οι αμερικανικές αρχές έχουν αποδυθεί
σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να
δημιουργήσουν εταιρεία ικανή να αμφισβητήσει την παγκόσμια ηγεμονία
της κινεζικής Huawei στην αγορά τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας πέμπτης
γενιάς. Την ίδια στιγμή η Ουάσιγκτον
επιβάλλει κυρώσεις μαζικά σε κινεζικές
εταιρείες τεχνολογίας κατηγορώντας
τες ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα της
μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων στην κινεζική επαρχία Ξινγιάνγκ.
Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ των
Financial Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι προτείνουν στην κυβέρνηση
Τραμπ να ανοίξει γενναιόδωρες γραμμές
πίστωσης στις Nokia και Ericsson, ανταγωνίστριες της Huawei στην Ευρώπη. Ζητούμενο είναι, βέβαια, να τις
ενισχύσουν οικονομικά ώστε να μπορούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες να προσφέρουν στους πελάτες τους υπηρεσίες
εξίσου φτηνές όσο και ο κινεζικός κολοσσός. Η μάλλον ανορθόδοξη ιδέα
δεν είναι παρά μόνον μία από τις ενδεχόμενες λύσεις που εξετάζει η Ουάσιγκτον.
Η βρετανική εφημερίδα τονίζει πως
άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά κάποιες αμερικανικές εταιρείες δυνάμει ανταγωνίστριες της Huawei. Εχουν
μάλιστα απευθυνθεί ήδη στις Oracle
και Cisco τις οποίες ρώτησαν αν θα εξέταζαν την προοπτική να αναπτύξουν
την τεχνολογία που χρησιμοποιεί η
Huawei για τη μεταφορά ψηφιακών σημάτων από τα κινητά τηλέφωνα στις
τοποθεσίες του ευρύτερου δικτύου. Πηγές προσκείμενες στις σχετικές συνομιλίες, όμως, αναφέρουν πως οι δύο εταιρείες απέρριψαν την ιδέα ως ιδιαίτερα
δαπανηρή και χρονοβόρα.
Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα
σε καθεστώς ανωνυμίας, αξιωματούχος
της αμερικανικής κυβέρνησης παραδέχθηκε ότι η υπερδύναμη «έχει εκχωρήσει
την υπεροχή της στην κατασκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού εδώ και
δεκαετίες και τώρα αντιλαμβάνεται πως
δεν ήταν σωστή επιλογή». Προσθέτει
μάλιστα πως σχεδόν όλα τα κλιμάκια
της αμερικανικής κυβέρνησης αναζητούν απεγνωσμένα τον τρόπο «να ξαναμπούν στο παιχνίδι καθώς, αν δεν το
κάνουμε σύντομα, η Huawei θα αποτελεί
τη μοναδική επιλογή για όποιον θέλει

Αμερικανοί αξιωματούχοι προτείνουν στην κυβέρνηση Τραμπ να ανοίξει γενναιόδωρες γραμμές πίστωσης στις Nokia και Ericsson, ανταγωνίστριες της Huawei στην Ευρώπη. Ζητούμενο είναι, βέβαια, να τις ενισχύσει οικονομικά ώστε να μπορούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες να προσφέρουν στους πελάτες τους υπηρεσίες εξίσου φθηνές όσο και ο κινεζικός κολοσσός.
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Οι κρούσεις σε αμερικανικές
εταιρείες δεν απέδωσαν –
Σκέψεις για ενίσχυση
ευρωπαϊκών ή ακόμα
και σύσταση νέας εταιρείας.
να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία πέμπτης γενιάς». Σημειωτέον ότι η εταιρεία
ερευνών αγοράς Dell’ Oro εκτιμά πως
η Huawei αντιπροσωπεύει το 28% των
παγκόσμιων πωλήσεων εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών.
Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ μελετά κίνητρα που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τις αμερικανικές εταιρείες

να επενδύσουν στην τεχνολογία πέμπτης
γενιάς. Μεταξύ άλλων εξετάζει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια παρόχους
Ιντερνετ στις αγροτικές περιοχές προκειμένου να αντικαταστήσουν τον εξοπλισμό της Huawei με προϊόντα αμερικανικών ή ευρωπαϊκών εταιρειών.
Σε ό,τι αφορά τις άλλες κινεζικές εταιρείες που προσέθεσε η Ουάσιγκτον
στη «μαύρη λίστα» μαζί με τη Huawei,
πρόκειται συνολικά για 28 εταιρείες εκ
των οποίων οι 20 είναι κρατικές και μόνον οκτώ ιδιωτικές. Ανάμεσά τους, οι
ιδιωτικές εταιρείες παρακολούθησης
μέσω βίντεο, οι Hanghou Hikvision
Digital Technology και Zhejiang Dahua
Technology. Επίσης, ανάμεσά τους και
η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύ-

νης Sense Time με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κλάδο, όπως
και η ομόλογή της Megvii Technology
που φημολογείται ότι σκοπεύει να αντλήσει ένα δισ. δολάρια στην αρχική
δημόσια εγγραφή της στην αγορά του
Χονγκ Κονγκ.
Από την πλευρά του, το Πεκίνο έσπευσε για ακόμη μία φορά να προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον ότι θα προβεί
σε αντίποινα. «Καλούμε την Ουάσιγκτον
να επανορθώσει το σφάλμα της, να ανακαλέσει τη σχετική απόφαση και να
διακόψει κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας», δήλωσε κατηγορηματικά ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ενώ προσέθεσε πως δεν υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

Οι επενδύσεις σε startups πλήγωσαν τη SoftBank
Η ζημία που θα υποστούν η ιαπωνική εταιρεία συμμετοχών Softbank Group
και το βασικό της επενδυτικό όχημα
Vision Fund αναμένεται να υπερβεί τα
πέντε δισ. δολάρια, εξαιτίας της μεγάλης
υποχώρησης της μετοχής της Uber και
της ακύρωσης εισαγωγής στο χρηματιστήριο της WeWork.
Η Softbank, του Ιάπωνα μεγιστάνα
Μασαγιόσι Σον, έχει επενδύσει δεκάδες
δισ. δολάρια σε πολλές νεοφυείς τεχνολογικές εταιρείες, καθώς ο ιδρυτής της
τη μετέτρεψε από εταιρεία τηλεπικοινωνιών σε όμιλο επενδύσεων. Ωστόσο,
τους τελευταίους μήνες οι νεοφυείς εταιρείες στις οποίες έχει επενδύσει η
Softbank αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες, μεταξύ άλλων διότι η Wall
Street αρχίζει να απαιτεί από τις νεοφυείς
εταιρείες κάτι περισσότερο από ένα όραμα, και συγκεκριμένα επιχειρηματικό
σχέδιο που να οδηγεί στην κερδοφορία.
Η Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
Securities μείωσε χθες την πρόβλεψη
κερδών του Vision Fund για το τρίτο
τρίμηνο του έτους κατά 5,4 δισ. δολάρια.

Πλέον προβλέπει λειτουργικές ζημίες
ύψους 3,43 δισ. δολαρίων κυρίως εξαιτίας
της υποχώρησης της μετοχής της Uber
αλλά και της Slack Technologies. Η μετοχή της Uber έχει υποχωρήσει κατά
σχεδόν 27% από τον Μάιο οπότε είχε
εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης. Το δεύτερο τρίμηνο του έτους
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To επενδυτικό όχημα
Vision Fund αναμένει
φέτος ζημίες 3,4 δισ. δολ.
λόγω της κακής πορείας
των Uberκαι WeWork.
η εταιρεία παρουσίασε ζημίες ύψους 5
δισ. δολαρίων. Η μετοχή τής επίσης αμερικανικής εταιρείας λογισμικού και
διαδικτυακών υπηρεσιών Slack
Technologies είχε ακόμη χειρότερη πορεία τους πρώτους μήνες μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της

Νέας Υόρκης, και σήμερα η τιμή της μετοχής είναι κατά περίπου 32% χαμηλότερη συγκριτικά με τον Ιούνιο. Η εταιρεία
συμβούλων Sanford C. Bernstein υπολογίζει πως μόνο οι ζημίες του Vision
Fund θα μπορούσαν να ανέλθουν στα
5,93 δισ. δολάρια. Υπολογίζει επίσης
ζημίες 1,24 δισ. δολαρίων για τη Softbank
Group εξαιτίας της μεγάλης μείωσης
που υπέστη η αποτίμηση της εταιρείας
ενοικίασης χώρων γραφείων WeWork
μετά την αποτυχία της να εισέλθει τον
Σεπτέμβριο στο χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης. Ο αναλυτής Χιντεάκι Τανάκα
της Mitsubishi UFJ αναθεώρησε την
πρόβλεψη για το λειτουργικό κέρδος
του Softbank Group το τρέχον δημοσιονομικό έτος από τα 14,9 δισ. δολάρια
στα 10,9 δισ. δολάρια. Κατά τον αναλυτή
Κρις Λέιν της Sanford C. Bernstein, η
Softbank ενδέχεται να καταγράψει ζημία
3,54 δισ. δολαρίων από τη μείωση της
αξίας του μεριδίου που κατέχει στην
Uber, ζημία 750 εκατ. δολαρίων για το
μερίδιο που κατέχει στην Guardant
Health και 350 εκατ. για τη Slack. Η συ-

νολική ζημία από το μερίδιο της Softbank
στη WeWork ενδέχεται να ανέλθει στα
2,82 δισ. δολάρια, αν υπολογίσει κανείς
ότι η αποτίμηση της εταιρείας έχει υποχωρήσει από τα 24 δισ. δολάρια στα
15 δισ. δολάρια.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο
ιαπωνικό Nikkei Business Magazine, ο
Σον δήλωσε «ντροπιασμένος και ανυπόμονος» εξαιτίας της αποτυχίας του
να προσεγγίσει σε σημαντικό βαθμό
τους στόχους που έχει θέσει. «Συνήθιζα
να ζηλεύω το μέγεθος των αγορών σε
ΗΠΑ και σε Κίνα, αλλά τώρα βλέπει κανείς καυτές εταιρείες να βγαίνουν από
μικρές αγορές, όπως στη Νοτιοανατολική
Ασία. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τους
επιχειρηματίες στην Ιαπωνία, περιλαμβανομένου του εαυτού μου», είπε ο Σον.
Πρόσθεσε ότι σε δέκα χρόνια οι WeWork
και Uber θα έχουν σημαντική κερδοφορία. Ωστόσο τον Σεπτέμβριο είχε στείλει, ιδιωτικά, το εξής μήνυμα σε Uber
και WeWork: Παρουσιάστε κέρδη σύντομα.
BLOOMBERG
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Νoμπέλ Φυσικής
σε ανακαλύψεις
για το Διάστημα
Για τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις τους
σχετικά με το σύμπαν βραβεύθηκαν με
το βραβείο Νομπέλ Φυσικής 2019 τρεις
επιστήμονες, ένας Καναδός και δύο Ελβετοί, οι οποίοι θα μοιραστούν το χρηματικό έπαθλο των 821.530 ευρώ.
Ο Καναδοαμερικανός Τζέιμς Πιμπλς,
επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου
Πρίνστον, βραβεύθηκε με τη σημαντική
επιστημονική διάκριση για τη συμβολή
του στην κατανόηση της εξέλιξης του
σύμπαντος και της θέσης της Γης σε
αυτό. Ο καθηγητής Πιμπλς, 84 ετών,
μαζί με άλλους, προέβλεψε την κοσμική
μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου,
που ονομάζεται και λυκόφως της Μεγάλης Εκρηξης. Μελετώντας την, οι επιστήμονες κατάφεραν να υπολογίσουν
την ηλικία, το σχήμα και το περιεχόμενο
του σύμπαντος. Ο Πιμπλς, επίσης, συνέβαλε σημαντικά στη θεωρία της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας,
των μυστηριωδών στοιχείων που συγκροτούν το 95% του σύμπαντος. Ακόμη,
είχε σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου της
«δομικής διαμόρφωσης», η οποία περιγράφει με ποιον τρόπο οι γαλαξίες
και οι υπόλοιπες γιγαντιαίες δομές αναδύθηκαν μέσα από τις διακυμάνσεις
πυκνότητας στο σύμπαν.
Ερωτηθείς ποια θεωρεί τη σημαντικότερη επιστημονική συμβολή του, ο
καθηγητής Πιμπλς τόνισε ότι είναι δύσκολο να ξεχωρίσει, επισημαίνοντας
ότι πάντα η εργασία του βασιζόταν στη
συνεργασία. «Πρόκειται για έργο ζωής»,
δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου, στη
Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, στη Στοκχόλμη.
Το βραβείο Νομπέλ Φυσικής 2019 απονεμήθηκε επίσης σε δύο Ελβετούς
επιστήμονες, τον αστροφυσικό και επίτιμο καθηγητή Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Γενεύης, 77χρονο
Μισέλ Μαγιόρ, και τον 53χρονο Ντιντιέ
Κελόζ, αστρονόμο, καθηγητή στα πανεπιστήμια της Γενεύης και του Κέιμπριτζ. Οι δυο Ελβετοί επιστήμονες έλαβαν το βραβείο για την ανακάλυψη
του 51 Pegasi b, ενός γίγαντα αερίων

O καθηγητής Τζέιμς Πιμπλς, ένας από
τους τρεις φετινούς νομπελίστες.
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Ο Καναδός Τζέιμς Πιμπλς
και οι Ελβετοί Μισέλ Μαγιόρ
και Ντιντιέ Κελόζ θα
μοιραστούν το βραβείο.
που πραγματοποιεί τροχιά γύρω από
ένα άστρο (51 Pegasi), σε απόσταση 50
ετών φωτός, στον αστερισμό του Πηγάσου. Ο 51 Pegasi b ήταν ο πρώτος εξωπλανήτης που παρατηρήθηκε να διαγράφει τροχιά γύρω από ένα αστέρι σαν
το δικό μας.

Πρωτοποριακή τεχνική
Προκειμένου να ανακαλύψουν το
σύστημα, οι δύο επιστήμονες χρησιμοποιήσαν την πρωτοποριακή τεχνική
της ακτινικής ταχύτητας, που επιτρέπει
τον εντοπισμό απομακρυσμένων κόσμων έμμεσα, μετρώντας πώς το μητρικό
αστέρι ταλαντεύεται εξαιτίας της βαρυτικής έλξης ενός πλανήτη που βρίσκεται σε τροχιά γύρω του. Οι δύο επιστήμονες εργάζονταν στο Πανεπιστήμιο
της Γενεύης όταν έγινε η ανακάλυψη.

Σκηνοθετημένη η επίθεση
πειρατών σε ελληνικό τάνκερ
Ελληνας εφοπλιστής ενορχήστρωσε σχέδιο
που περιελάμβανε άνδρες που υποδύονταν τους πειρατές να επιτεθούν και να
βάλουν φωτιά στο δεξαμενόπλοιό του,
σε μια περίτεχνη απάτη με σκοπό να αναζητήσει 77 εκατ. δολάρια από ασφαλιστική εταιρεία, έκρινε δικαστήριο του
Λονδίνου.
Το 2011 ο Μάριος Ηλιόπουλος παρέσυρε τον πλοίαρχο και τον πρώτο μηχανικό του πλοίου, όπως και επτά λιμενοφύλακες της Υεμένης, σε μια συνωμοσία
στα ανοιχτά της ακτής της Υεμένης την
οποία ακόμη διευρευνά η αστυνομία του
Σίτι του Λονδίνου, έκρινε τη Δευτέρα ο
δικαστής Νάιτζελ Τίαρ.
Θέτοντας τέλος σε χρόνια δικαστικής
διαμάχης, με την απόφαση απορρίφθηκε
η απαίτηση της Suez Fortune
Investments, εταιρείας που συνδέεται
με τον Ηλιόπουλο, και της ελληνικής
τράπεζας να αναγκαστούν οι ασφαλιστικές εταιρείες να πληρώσουν την αποζημίωση. «Η δομική ολική απώλεια
του “Brillant Virtuoso” προκλήθηκε με
δόλο του ιδιοκτήτη, κ. Ηλιόπουλου»,
είπε ο δικαστής Τίαρ. «Τα κίνητρα των
ενόπλων δεν ήταν να κλέψουν ή να ζητήσουν λύτρα για το πλοίο ή να ληστέψουν το πλήρωμα, αλλά να βοηθήσουν
τον ιδιοκτήτη να διαπράξει απάτη εις
βάρος των ασφαλιστικών εταιρειών».
Η καταστροφή του «Brillante Virtuoso»
είναι απίθανη υπόθεση που συνεχίστηκε

πολύ μετά την ψεύτικη πειρατική επίθεση. Βρετανός εμπειρογνώμονας που
προσλήφθηκε για να διερευνήσει την
υπόθεση δολοφονήθηκε στην Υεμένη
κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Κατά τον δικαστή Τίαρ, ο Ηλιόπουλος,
ο οποίος είχε αγοράσει οκτώ δεξαμενόπλοια μεταξύ 2004 και 2008, άρχισε να
εφαρμόζει το σχέδιό του διότι το πλοίο
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Θέτοντας τέλος σε χρόνια
δικαστικής διαμάχης, απορρίφθηκε η απαίτηση της
Suez Fortune Investments
να πληρώσουν οι ασφαλιστικές την αποζημίωση.
είχε αρχίσει να παρουσιάζει οικονομική
ζημία εξαιτίας της κατάρρευσης των ναύλων το 2008. Δικηγόροι της Suez Fortune
και της ασφαλιστικής εταιρείας Talbot
Underwriting Ltd. που κέρδισε την υπόθεση, δεν απάντησαν σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα οποία ζητούνταν σχολιασμός. Δεν ήταν δυνατή
η επαφή με τον Μ. Ηλιόπουλο όταν το
Bloomberg News έστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάλεσε τηλεφωνικά την πλοιοκτήτρια εταιρεία του
στην Ελλάδα.

Η «Μόνα Λίζα» ξανά στη θέση της στο Λούβρο
Κέντρο συντήρησης των έργων τέχνης
που φιλοξενεί εγκαινίασε χθες το Λούβρο
στην πόλη Λιεβέν της βόρειας Γαλλίας,
200 χλμ. από το Παρίσι. Στόχος είναι η
προστασία των αμύθητης αξίας έργων
που στεγάζονται στο ιστορικό κτίριο, από
τις συχνές πλημμύρες στις αποθήκες του.
Η θωράκιση των έργων από τα νερά του
Σηκουάνα έλαβε επείγουσες διαστάσεις
τα τελευταία χρόνια, καθώς οι σφοδρές
πλημμύρες του 2016 και του 2018 υποχρέωσαν τους υπεύθυνους του μουσείου
να απομακρύνουν ορισμένα εκθέματα
και να κλείσουν προσωρινά τις εκθέσεις.
Φιλοδοξία της διοίκησης είναι να αποθηκευτούν συνολικά 250.000 έργα τέχνης
στο νέο κέντρο μέσα στα επόμενα πέντε
χρόνια. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί
εργαστήρια, αναγνωστήρια και ένα φωτογραφικό στούντιο, τα οποία θα χρησιμεύουν για έρευνα. Στο μεταξύ, η «Μόνα
Λίζα» ξαναβρήκε χθες τη θέση της στο
Μουσείο του Λούβρου, σε ανακαινισμένη
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Το μουσείο εγκαινίασε
κέντρο συντήρησης των
έργων τέχνης που φιλοξενεί,
με στόχο την προστασία τους
από τις συχνές πλημμύρες
στις αποθήκες του.
αίθουσα, έναν χώρο που θα μπορεί να δέχεται καλύτερα τη ροή των επισκεπτών.
Επειτα από δύο μήνες εργασιών, ο διάσημος πίνακας του Λεονάρντο ντα Βίντσι
τοποθετήθηκε εκ νέου απέναντι από τον
μεγαλύτερο πίνακα του μουσείου, τον
«Γάμο στην Κανά» του Πάολο Βερονέζε.

Μια πόλη κάθε ημέρα
Ο πίνακας του ζωγράφου από την Τοσκάνη μεταφέρθηκε από την Galerie

Medicis, όπου βρισκόταν για λίγους
μήνες λόγω των εργασιών, στη Salle des
Etats, οι τοίχοι της οποίας βάφτηκαν
στο μπλε της νύχτας, ώστε να αναδεικνύεται η ζωηρότητα των χρωμάτων
των έργων που την κοσμούν. Η Salle
des Etats είναι η αίθουσα που δέχεται
τους περισσότερους επισκέπτες. Η πλειονότητα αυτών θέλει να δει το αριστούργημα του Ντα Βίντσι – δεκάδες χιλιάδες
περνούν καθημερινώς από το σημείο
αυτό. «Δεχόμαστε μια πόλη κάθε ημέρα»,
είχε δηλώσει παλαιότερα ο Ζαν-Λικ Μαρτινέζ, πρόεδρος και διευθυντής του Λούβρου.
Ο εμβληματικός πίνακας του Λούβρου, που από το 2005 εκτίθεται πίσω
από θωρακισμένη προθήκη, είναι, μαζί
με την Αφροδίτη της Μήλου και τη Νίκη
της Σαμοθράκης, ένα από τα αριστουργήματα του μεγαλύτερου μουσείου του
κόσμου. Το Λούβρο, το μουσείο με τη
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκο-

σμίως, ξεπέρασε το όριο των δέκα εκατομμυρίων επισκεπτών το 2018, καταγράφοντας έναν απαράμιλλο αριθμό για
διεθνές μουσείο καλών τεχνών και αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τη διεύθυνσή
του.
«Για πρώτη φορά στην ιστορία του,
και νομίζω για πρώτη φορά στην ιστορία
των μουσείων, περισσότερα από δέκα εκατομμύρια λάτρεις της τέχνης επισκέφθηκαν το Λούβρο μέσα σε ένα έτος»,
δήλωσε πριν από λίγους μήνες στο Γαλλικό
Πρακτορείο ο Μαρτινέζ. Με 10,2 εκατομμύρια επισκέπτες, λοιπόν, το Λούβρο
κατέγραψε αύξηση 25% σε σύγκριση με
το 2017 (8,1 εκατομμύρια) και κατέρριψε
το δικό του ρεκόρ επισκεψιμότητας (9,7
εκατομμύρια, το 2012). Το 2017 το Λούβρο
βρισκόταν στην πρώτη θέση επισκεψιμότητας. Ακολουθούσαν το Εθνικό Μουσείο της Κίνας (8 εκατ. επισκέπτες) και
το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της
Νέας Υόρκης (7,3 εκατ.).

Δημοσιογράφος φωτογραφίζει τα έργα τέχνης στο κέντρο συντήρησης του Λούβρου, στο
Λιεβέν της βόρειας Γαλλίας, 200 χλμ. από το Παρίσι.
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Ο ελληνικός «στόλος οχημάτων» θέλει ανανέωση
Σε αναζήτηση κινήτρων βρίσκεται η κυβέρνηση τόσο για τα ιδιωτικής χρήσης όσο και για τα – γηραιότερα στην Ευρώπη – φορτηγά
Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΣΙΜΗ

Βαριά ίχνη γήρανσης παρουσιάζει
ο στόλος των οχημάτων που κυκλοφορεί στη χώρα, ανοίγοντας
διάπλατα τη συζήτηση περί παροχής κινήτρων για την ανανέωσή
του. Οταν όμως τα ταμεία δεν ξεχειλίζουν από ρευστότητα, με ποιο
τρόπο μπορεί η πολιτεία να επιδοτήσει την ανανέωση του στόλου;
Τα στοιχεία θέλουν τα βαριά φορτηγά της χώρας μας να σπάνε κάθε
ρεκόρ ηλικίας, ενώ και τα Ι.Χ. ανήκουν στους «γερασμένους» στόλους της Ευρώπης. Ο αυξημένος
μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων
που κυκλοφορούν στους ελληνικούς
δρόμους αποτελεί επιβαρυντικό
παράγοντα τόσο για την οδική ασφάλεια όσο και για το περιβάλλον.
Η αγορά αυτοκινήτου στη χώρα
παρουσίασε τεράστια άνθηση λίγο
πριν από το 2000, με το αποκορύφωμά της να παρατηρείται λίγο
πριν από την έναρξη της οικονομικής κρίσης στη χώρα, το 2008.
Από τα τέλη του 1990 η αγορά εμφάνιζε συνεχή άνοδο, με αποτέλεσμα να έχει συντελεστεί σε μεγάλο βαθμό η ανανέωση του στόλου
των Ι.Χ. που κυκλοφορούσαν τότε
στους δρόμους. Είχε προηγηθεί
στις αρχές της δεκαετίας (1991) η
πρώτη απόσυρση που είχε κύριο
στόχο την αντικατάσταση του στόλου με οχήματα αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας (καταλυτικά).

Ευρωπαϊκή πρακτική

Πολλοί υποστηρίζουν ότι τότε
«καλομάθαμε», ωστόσο στην πραγματικότητα η παροχή κινήτρων για
την αγορά νεότερης, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχημάτων αποτελεί ευρωπαϊκή πρακτική η οποία ευνοεί και την αυτοκινητοβιομηχανία. Στο μεταξύ, η συζήτηση
φαίνεται ότι άνοιξε εκ νέου με αφορμή την πρόσφατη συνεδρίαση
του άτυπου συμβουλίου υπουργών
Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο επίκεντρο βρέθηκε η κλι-

Στο τραπέζι των συζητήσεων
για τη διαμόρφωση των πιθανών
κινήτρων αντικατάστασης του στόλου των Ι.Χ. τίθενται προτάσεις
των φορέων, με τον πρώτο λόγο
να προέρχεται από το υπουργείο
Οικονομικών και τον τελικό να διατηρεί το υπουργείο Υποδομών. Το
μόνο βέβαιο, σύμφωνα με τις έως
τώρα πληροφορίες, είναι ότι δεν
αναμένεται να δούμε ξανά ένα νέο
πρόγραμμα απόσυρσης παλαιών
Ι.Χ., όπως αυτά που έχουμε κατά
καιρούς συνηθίσει. Μεταξύ των
ζητημάτων που εξετάζονται είναι
η αυστηροποίηση των ελέγχων
των εισαγόμενων μεταχειρισμένων
οχημάτων, ώστε να πάψει η χώρα
να γίνεται υποδοχέας των «σαράβαλων» της υπόλοιπης Ευρώπης.

<
<
<
<
<
<

Εξετάζεται η αυστηροποίηση των ελέγχων
των εισαγόμενων
μεταχειρισμένων, ώστε
να πάψει η χώρα να
γίνεται υποδοχέας
των «σαράβαλων» της
υπόλοιπης Ευρώπης.
ματική αλλαγή και κατ’ επέκταση
οι επιβαρυντικοί για το περιβάλλον
παράγοντες, μεταξύ των οποίων
και οι εκλυόμενοι ρύποι των οχημάτων. Με δεδομένο μάλιστα ότι
το 60% των ρύπων προέρχεται από
τα Ι.Χ., η κυβέρνηση αναζητεί εκ
νέου τρόπους παροχής κινήτρων
για την ανανέωση των αυτοκινήτων.
Σήμερα ο στόλος των Ι.Χ. στην Ελλάδα μετράει 15 χρόνια κατά μέσον
όρο, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης της
Ε.Ε. διαμορφώνεται στα 10 έτη,
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
του ACEA (European Automobile
Manufacturers Association). Από
τα 5,126 εκατ. αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στη χώρα, τα 3,733 εκατ.
είναι άνω των δέκα ετών. Τον νεότερο στόλο συναντά κανείς στο
Λουξεμβούργο (6,3 έτη μέση ηλικία)
ενώ στη Λιθουανία τα ιδιωτικά αυτοκίνητα μετρούν σχεδόν 17 χρόνια
ζωής κατά μέσον όρο.
Μεγαλύτερο μέσον όρο ηλικίας
από αυτόν της Ελλάδα συναντά
κανείς στα Ι.Χ. της Ρουμανίας (16,2
έτη), της Λετονίας (16 έτη) και ακολουθεί η ουραγός Λιθουανία (16,9
έτη). Πέραν όμως του γεγονότος
ότι η χώρα μας έχει τον τέταρτο
γηραιότερο στόλο στην Ε.Ε., ιδιαίτερα ανησυχητικός είναι ο ρυθμός
αύξησης του στόλου στη χώρα. Με
τον μέσο όρο της Ε.Ε. να αυξάνει
το σύνολο των οχημάτων της κατά
2% (2015-2016), η Ελλάδα βρίσκεται
στο χαμηλότερο επίπεδο ρυθμού

Οι ξένες πινακίδες

αύξησης (0,6%), με μοναδική εξαίρεση τη Λετονία η οποία εμφανίζει
μείωση του στόλου (-1,6%).
Στον αντίποδα, χωρίς μεγάλες
αποκλίσεις από την Ε.Ε., καταγράφεται η κατοχή Ι.Χ. στην Ελλάδα,
η οποία φτάνει τα 476 ανά 1.000
κατοίκους, με τον μέσο όρο της
Ε.Ε. να φτάνει τα 511. Η χώρα με
τα λιγότερα Ι.Χ. ανά 1.000 κατοίκους
είναι η Ρουμανία (278) και με τα
περισσότερα το Λουξεμβούργο (645
ανά 1.000 κατοίκους).

Την ίδια στιγμή, η χώρα μας έχει
να επιδείξει τον γηραιότερο στόλο
φορτηγών, ο οποίος φτάνει τα 21
χρόνια κατά μέσον όρο, με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό να διαμορφώνεται στα 11,7 έτη. Ο νεότερος
στόλος φορτηγών συναντάται στη
Σουηδία όπου η ηλικία του ανέρχεται σε μόλις 6,2 χρόνια κατά μέσον όρο. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΕΜΠ, οι δείκτες επικινδυνότητας (2017) για βαρέα οχήματα θέλουν τα φορτηγά ηλικίας

16-20 ετών να εμπλέκονται κατά
33,5 περισσότερες φορές σε ατυχήματα σε σχέση με αντίστοιχα οχήματα ηλικίας έως 5 ετών. Επίσης,
ο αριθμός θυμάτων είναι 12,5 φορές
μεγαλύτερος από αυτόν των οχημάτων ηλικίας έως 5 ετών.
Με δεδομένη μάλιστα τη συζήτηση περί χρήσης εναλλακτικών
καυσίμων, ιδιαίτερη εντύπωση
προκαλεί το γεγονός ότι η χώρα
μας εμφανίζει σχεδόν μηδενικά
ποσοστά χρήσης ηλεκτρικών Ι.Χ.

οχημάτων, υβριδικών (συνδυασμένα με ηλεκτροκίνηση) και φυσικού
αερίου. Ειδικότερα, το 91% του
στόλου των Ι.Χ. κινείται με βενζίνη,
μόλις το 5,8% με πετρέλαιο και υβριδικά λιγότερο από 1% (0,3%).
Από την άλλη, η Ε.Ε. χρησιμοποιεί
στα Ι.Χ. κατά 53,9% βενζίνη, 42%
πετρέλαιο, 0,5% υβριδικά (συνδυασμένα με πετρέλαιο), 0,1% ηλεκτρικά, 0,1% υβριδικά (συνδυασμένα με ηλεκτροκίνηση) και 2,8%
φυσικού αερίου.

Ταυτόχρονα, προγραμματίζεται
η ενίσχυση των ελέγχων των Ι.Χ.
που κυκλοφορούν με ξένες πινακίδες, καθώς το φαινόμενο έχει αυξηθεί ραγδαία, κυρίως λόγω των
περιορισμένων ελέγχων που διεξάγονται στους δρόμους. Αποτέλεσμα είναι η πλειονότητα αυτών
των οχημάτων να κινείται χωρίς
τους απαιτούμενους τεχνικούς ελέγχους, καθώς δεν είναι δηλωμένα
σε καμία ελληνική αρχή.
Ως προς τις προτάσεις για τη
μορφή των κινήτρων που θα δοθούν, αυτά θα συνδέονται με τις
εκπομπές ρύπων και την ηλικία
των οχημάτων.
Μεταξύ των σκέψεων είναι η ελεύθερη κυκλοφορία (παροχή προνομίων κυκλοφορίας) των «καθαρών» οχημάτων και συστηματικοί
έλεγχοι. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ευθείας επιδότησης της
ανανέωσης του στόλου των φορτηγών, ο οποίος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος λόγω της ηλικίας του.
Ωστόσο, χωρίς να θέλει να αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, η κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
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Λιγότερα φορολογικά βάρη, ισχυρότερη ανάπτυξη
Η κυβέρνηση ποντάρει στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8% το 2020 για να καλυφθεί το κόστος των θετικών παρεμβάσεων, ύψους 1,2 δισ.
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Σε 8 φορολογικές ελαφρύνσεις και κοινωνικές παρεμβάσεις, συνολικού ύψους 1,2
δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη
ΔΕΘ, προχωρεί η κυβέρνηση με τον προϋπολογισμό του του 2020, ευελπιστώντας
ότι αυτές θα συμβάλουν σε ενίσχυση της
ανάπτυξης κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες,
ώστε να φτάσει στο φιλόδοξο επίπεδο του
2,8%. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις περιλαμβάνουν αναδιαμόρφωση της φορολογίας φυσικών προσώπων, με μείωση του
χαμηλού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο 9%, μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών, δραστική μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων, ελαφρύνσεις για την οικοδομή
και την οικογένεια.
Η αναμενόμενη ισχυρότερη ανάπτυξη
και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις, που
θα λειτουργήσουν ως «αντίμετρα», εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν να καλυφθεί το
κόστος του 1,2 δισ. ευρώ, των παραπάνω
παρεμβάσεων. Το κυριότερο «αντίμετρο»
είναι η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από την οποία επιδιώκεται η
είσπραξη επιπλέον 642 εκατ. ευρώ. Για
την εξασφάλιση του αφορολογήτου θα απαιτείται πλέον να πραγματοποιούνται με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες ίσες
<
<
<
<
<
<

Το υπουργείο Οικονομικών
προβλέπει σημαντική
αύξηση των επενδύσεων
κατά 13,5%.
με το 30% του δηλωθέντος εισοδήματος
του φορολογουμένου. Επίσης, η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με
βάση τις πραγματικές αξίες, όπως αναφέρει
το προσχέδιο, θα συμβάλει στην αύξηση
των εσόδων κατά 142 εκατ. ευρώ.
Με αυτές τις παραδοχές, μέτρων και αντιμέτρων, ο προϋπολογισμός προβλέπει
πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 3,56% του ΑΕΠ ή 120 εκατ. ευρώ
πάνω από τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ
για το 2020, δηλαδή με ένα απλό περιθώριο
ασφαλείας. Το 2019 προβλέπεται να κλείσει
με υπερπλεόνασμα 346 εκατ. ευρώ στο
3,68% του ΑΕΠ. Θα είναι άλλη μια χρονιά,
κατά την οποία το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων θα υποεκτελεσθεί, κατά 600
εκατ. ευρώ. Από το υπερπλεόνασμα θα

χρηματοδοτηθεί η χορήγηση σημαντικού
μέρους του επιδόματος θέρμανσης από
φέτος, ώστε να διευκολυνθούν τα νοικοκυριά, λόγω της αστάθειας στις τιμές του
πετρελαίου. Το προσχέδιο προϋπολογισμού,
που κατατέθηκε, περιλαμβάνει και βασικό
σενάριο, χωρίς μέτρα και αντίμετρα, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες. Στο
βασικό σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης κατεβαίνει στο 2,3%, καθώς απουσιάζουν τα
αναπτυξιακά φορολογικά μέτρα και το
πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται
στο 3,35% του ΑΕΠ, δηλαδή κάτω από τον
στόχο κατά 302 εκατ. ευρώ.

Οι εστίες αβεβαιότητας

Ο πρώτος προϋπολογισμός της νέας
κυβέρνησης αποτυπώνει πράγματι το σήμα

κατατεθέν της πολιτικής της για μείωση
των φορολογικών βαρών και τόνωση της
ανάπτυξης.
Ωστόσο, εμπεριέχει και μια σειρά από
εστίες αβεβαιότητας. Ο ρυθμός ανάπτυξης
είναι μία από αυτές. Εναντι του 2,8% της
κυβερνητικής πρόβλεψης, η Κομισιόν τον
τοποθετεί στο 2,3%, όσο και το σενάριο
βάσης. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε χθεσινή του αξιολόγηση τον θεωρεί «ιδιαίτερα απαιτητικό, αλλά με αφετηρία τον θετικό αντίκτυπο του 2019, είναι
υπό προϋποθέσεις επιτεύξιμος». Μάλιστα,
το Συμβούλιο θεωρεί αισιόδοξο και τον
στόχο για ανάπτυξη 2% φέτος (εκτιμά ότι
θα περιοριστεί στο 1,8%).
Για τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης,
το υπουργείο Οικονομικών ποντάρει στην

αύξηση των επενδύσεων κατά 13,5%, κάτι
που στηρίζεται κυρίως στη συμβολή του
ιδιωτικού τομέα (+15,8%, σύμφωνα με το
ΕΔΣ) και λιγότερο του δημοσίου (+7,6%).
Επίσης, προβλέπεται άνοδος της ιδιωτικής
κατανάλωσης κατά 1,8% (έναντι 0,6% το
2019) και αντίθετα μείωση της δημόσιας
κατανάλωσης από 1,6% φέτος σε 0,6%. Ο
εξωτερικός τομέας αναμένεται να έχει αρνητική συμβολή, λόγω της αύξησης των
εισαγωγών, με υψηλότερους ρυθμούς από
τις εξαγωγές.
Επίσης, πηγή αβεβαιότητας είναι τα αναμενόμενα έσοδα από τη διεύρυνση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Χαρακτηριστικά, αντί των 642 εκατ. ευρώ της κυβερνητικής πρόβλεψης, οι θεσμοί θεωρούν
ότι θα περιοριστούν στα 400 εκατ. ευρώ,

σύμφωνα με πληροφορίες.
Στους πιθανούς κινδύνους, που θα απειλήσουν την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, περιλαμβάνονται επίσης οι
αποφάσεις των δικαστηρίων για τις συντάξεις, οι οποίες άρχισαν ήδη να σκιάζουν
το δημοσιονομικό τοπίο μετά την κήρυξη
από το Συμβούλιο της Επικρατείας διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου ως μη συνταγματικών.
Ερωτήματα προκαλεί, εξάλλου, η προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων από φόρους
στα 51,042 δισ. ευρώ φέτος στα 51,8 δισ.
ευρώ το 2020, την ώρα που προβλέπονται
φορολογικές ελαφρύνσεις. Προφανώς, η
κυβέρνηση ποντάρει στη μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογι-

σμού είναι αυξημένες και αυτές από τα
56,3 στα 57 δισ. ευρώ. Το χρέος προβλέπεται
να διαμορφωθεί στα 167,8% του ΑΕΠ από
173,3% φέτος και η δανειακή στρατηγική
του 2020 θα είναι παρόμοια με αυτήν του
2019. Η ανεργία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 15,6% από 17,4% φέτος.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης υποστηρίζουν, απευθυνόμενοι
στα μέλη της διαρκούς επιτροπής οικονομικών υποθέσεων της Βουλής, ότι «πυροδοτείται ένας ενάρετος κύκλος οικονομικής προόδου για τα επόμενα χρόνια,
που θα χαρακτηρίζεται από επιταχυνόμενη
ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης
και του διαθεσίμου εισοδήματος όλων των
πολιτών».

Στο 30% του εισοδήματος οι ηλεκτρονικές αποδείξεις για το αφορολόγητο
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δυσκολεύει από το 2020 το «χτίσιμο» του αφορολόγητου ορίου καθώς
οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και
οι αγρότες θα πρέπει να συγκεντρώνουν ηλεκτρονικές αποδείξεις
ίσες με το 30% του εισοδήματός
τους. Η αύξηση των ζητούμενων
αποδείξεων από το υπουργείο Οικονομικών γίνεται ως αντίμετρο
για την κάλυψη των φοροελαφρύνσεων ύψους 1,2 δισ. ευρώ που προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει έσοδα
640 εκατ. ευρώ από την ενίσχυση
των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Μάλιστα, το μέτρο έχει γίνει αποδεκτό από τους εταίρους με τη
μόνη διαφορά ότι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν ότι το ποσό που μπορεί να εισέλθει στον κρατικό κορβανά προσεγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ.
Από το νέο έτος, για να έχει κάποιος στο ακέραιο το αφορολόγητο
όριο των 8.636 ευρώ θα πρέπει να
πληρώνει ηλεκτρονικά συναλλαγές
ίσες τουλάχιστον με το 30% του
εισοδήματός του.

Το νέο καθεστώς

Σήμερα, για εισοδήματα έως
10.000 ευρώ απαιτείται ο φορολογούμενος να έχει κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές στο 10% του εισοδήματος, δηλαδή ως 1.000 ευρώ,
για εισοδήματα 10.000-30.000 ευρώ
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Το οικονομικό επιτελείο
υπολογίζει έσοδα 640
εκατ. ευρώ από την
ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
το ποσοστό των ηλεκτρονικών πληρωμών φτάνει στο 15% και στα εισοδήματα που υπερβαίνουν τις
30.000 ευρώ, ο συντελεστής ανεβαίνει στο 20%. Πλέον, από την
1η Ιανουαρίου θα ισχύσει συντελεστής 30% ανεξαρτήτως εισοδήματος. Για παράδειγμα:
• Για εισόδημα 10.000 ευρώ:
σήμερα απαιτούνται 1.000 ευρώ
ηλεκτρονικών αποδείξεων, ενώ
από τη νέα χρονιά θα απαιτούνται
3.000 ευρώ. Στην περίπτωση που
κάποιος δεν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό αποδείξεων θα
έχει πέναλτι (περίπου 20%-22%)
επί της διαφοράς. Στην περίπτωση
δηλαδή που ο ανωτέρω φορολογούμενος συγκεντρώσει το 2020
αποδείξεις με τη χρήση καρτών ή
e-banking ύψους 1.500 ευρώ θα
πληρώσει πέναλτι επί της διαφοράς.
Δηλαδή θα καταβάλει φόρο (1.500
Χ 20%) 300 ευρώ.
• Για εισόδημα 20.000 ευρώ:
σήμερα απαιτούνται 2.500 ευρώ
ηλεκτρονικών πληρωμών, ενώ το
2020 θα απαιτηθούν 6.000 ευρώ.

• Για εισόδημα 30.000 ευρώ:
σήμερα απαιτούνται 4.000 ευρώ
ηλεκτρονικών δαπανών, ενώ την
επόμενη χρονιά θα χρειαστούν

9.000 ευρώ.
• Για εισόδημα 40.000 ευρώ:
σήμερα απαιτούνται 6.000 ευρώ
ηλεκτρονικών αποδείξεων, ενώ το

2020 θα απαιτηθούν 12.000 ευρώ.
Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, για να εισπραχθούν 642 εκατ. ευρώ επιπλέον μέσω της αύ-

ξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα πρέπει οι συναλλαγές να
αυξηθούν κατά 3,5-4 δισ. ευρώ. Και
αυτό καθώς το 2020 το όφελος της
κυβέρνησης θα προέλθει κυρίως
από την αύξηση των εισπράξεων
του ΦΠΑ. Ωστόσο, κυβερνητικός
αξιωματούχος σημειώνει ότι ο στόχος είναι ρεαλιστικός καθώς θα αναγκαστεί για παράδειγμα και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας να αυξήσει
τις πραγματικές του δαπάνες. Δηλαδή, θα αυξηθεί το ποσοστό των
καταναλωτών που θα ζητούν αποδείξεις. Από την άλλη πλευρά, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας για να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση, θα πρέπει να ζητάει περισσότερες αποδείξεις από τους προμηθευτές του. Η αλυσίδα αυτή θα οδηγήσει στην αύξηση των εσόδων
μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αυτό που επισημαίνουν άνθρωποι της αγοράς είναι ότι κάποια
επαγγέλματα θα πρέπει να «ασπρίσουν» τμήμα των «μαύρων» που
εισπράττουν σήμερα, διαφορετικά
θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερους φόρους.
Από την ανάλυση των φορολογικών δεδομένων προκύπτει ότι η
συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων υπερκαλύπτει τα
σημερινά όρια, καθώς μόνο οι αγορές από σούπερ μάρκετ και οι
λογαριασμοί ΔΕΚΟ απορροφούν
μεγάλο τμήμα των ετήσιων δαπανών από τα νοικοκυριά. Επιπλέον,

τα στοιχεία από τις τράπεζες δείχνουν ότι είναι μεγάλα τα περιθώρια
χρήσης του «πλαστικού χρήματος»,
ειδικά σε συναλλαγές μικρής αξίας
ή σε συναλλαγές με ελεύθερους επαγγελματίες, όπου τα μετρητά
κυριαρχούν.

Μεγάλα περιθώρια

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ
το επίπεδο χρήσης καρτών στην
Ελλάδα παραμένει χαμηλό, ενώ υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερο
δημοσιονομικό όφελος από την επέκταση της χρήσης. Με βάση διεθνείς πρακτικές, τα ετήσια έσοδα
ΦΠΑ θα ήταν υψηλότερα κατά 21%
(3,3 δισ. ευρώ) αν η Ελλάδα έφθανε
το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κατά
54% (8,5 δισ. ευρώ) αν η Ελλάδα
έφθανε το επίπεδο χρήσης καρτών
της Πορτογαλίας.
Σημειώνεται ότι το 2018 η μέση
ηλεκτρονική δαπάνη ανά φορολογούμενο, μέσω της οποίας «χτίστηκε» το αφορολόγητο, διαμορφώθηκε σε περίπου 3.600 ευρώ,
ενώ από την εκκαθάριση διαπιστώθηκε ότι αυτοί που δεν κατάφεραν να συλλέξουν τον απαιτούμενο αριθμό αποδείξεων πλήρωσαν
πέναλτι 35,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται
για τους φορολογούμενους που δεν
μπόρεσαν ή αμέλησαν να καλύψουν
το όριο ηλεκτρονικών αποδείξεων,
για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητό τους.

Πλεονασματικός το 2020 ο κοινωνικός προϋπολογισμός
Σε 1,84 δισ. ευρώ εκτιμά το πλεόνασμα των ασφαλιστικών ταμείων,
του ΟΑΕΔ, του ΕΟΠΥΥ και του ΟΠΕΚΑ το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020, όπως κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Σε αυτό,
έχουν ενσωματωθεί μάλιστα τόσο
το κόστος της παροχής που ονομάστηκε «13η σύνταξη» από την προηγούμενη κυβέρνηση (εκτιμήθηκε
σε 971 εκατ. ευρώ για το 2019) όσο
και τα 123 εκατ. ευρώ για το επίδομα
2.000 ευρώ σε κάθε παιδί που θα
γεννηθεί από τις αρχές του νέου έτους. Από τον Ιούλιο του νέου έτους,

θα εφαρμοστεί και η μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατά
περίπου μία μονάδα, που σύμφωνα
με το προσχέδιο κοστολογείται σε
123 εκατ. ευρώ. Δεν έχει βέβαια υπολογιστεί το πιθανό κόστος που
θα επιφέρει στα δημόσια οικονομικά
αφενός η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση στην οποία αναμένεται να
προχωρήσει η κυβέρνηση άμεσα,
προκειμένου να συμμορφωθεί με
τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ.
Ούτε βέβαια το κόστος μιας πιθανής
καταβολής αναδρομικών ποσών,

προς τα 2,5 εκατ. συνταξιούχους,
για τις αντισυνταγματικές περικοπές
του παρελθόντος.
Αναλυτικά, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του κοινωνικού προϋπολογισμού (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΟΑΕΔ,
ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ) παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2019, κατά 174 εκατ.
ευρώ. Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα
αυξηθούν 106 εκατ. ευρώ, ενώ τα
έξοδα θα παρουσιάσουν μείωση κατά 68 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, προβλέπεται μειωμένη συνταξιοδοτική
δαπάνη κατά 211 εκατ. ευρώ. Πα-

ράλληλα, αυξημένες κατά 100 εκατ.
ευρώ εκτιμώνται οι κοινωνικές παροχές σε είδος. Για το 2019 το πλεόνασμα του κοινωνικού προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα μειωθεί
κατά 3 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον
στόχο του προϋπολογισμού 2019
και θα διαμορφωθεί στο +1,66 δισ.
ευρώ. Τα έσοδα θα παρουσιάσουν
αύξηση κατά 1,522 δισ. ευρώ έναντι
του στόχου, γεγονός που οφείλεται
αφενός στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμίσεων οφειλών, κατά 386 εκατ. ευρώ, αφετέρου

στην αύξηση των μεταβιβάσεων
κατά 1,074 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω
της επιχορήγησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή
της «13ης σύνταξης». Αντίστοιχα,
η συνταξιοδοτική δαπάνη εκτιμάται
ότι θα είναι αυξημένη κατά 719
εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην καταβολή
της «13ης σύνταξης». Να σημειωθεί
ότι, για το 2019, καταγράφεται μια
ανακατανομή πιστώσεων ύψους
317 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση
του ΕΦΚΑ.
ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Από τον Ιούλιο του νέου έτους, θα εφαρμοστεί και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατά μία μονάδα.
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Στο 1,5 δισ. ο τζίρος της αγοράς delivery
Η αξία των παραγγελιών που γίνονται μέσω τηλεφώνου ανέρχεται σε 1,2 δισ., ενώ μέσω Ιnternet φθάνει τα 300 εκατ.
Ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά έχει αποκτήσει η online παραγγελιοληψία
φαγητού στη χώρα μας. Η αγορά ελέγχεται σήμερα από δύο επιχειρήσεις, τη
γερμανικών συμφερόντων Online Delivery και την ελληνικών συμφερόντων
Delivery με έδρα την Πάτρα. Η πρώτη
από τις δύο λειτουργεί τις πλατφόρμες
e-Food.gr, clickdelivery.gr και
deliveras.gr, ενώ η δεύτερη λειτουργεί
την πλατφόρμα delivery.gr.
Οι δύο προαναφερόμενες εταιρείες
διαχειρίζονται παραγγελίες έτοιμου
φαγητού ύψους 300 εκατ. και οι ίδιες
αποκομίζουν προμήθεια της τάξης του
10%. Μοιράζονται δηλαδή περίπου 30
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μερίδιο της
τάξης του 90% κατέχει η πρώτη ενώ
το υπόλοιπο 10% η Delivery.
Ο ολιγοπωλιακός –αν όχι μονοπωλιακός– αυτός χαρακτήρας της αγοράς
είναι αποτέλεσμα εξαγορών. Πρακτικά
η Online Delivery ελέγχει τρεις εμπορικές ονομασίες οι οποίες στο παρελθόν
λειτουργούσαν ισάριθμες ελληνικές επιχειρήσεις. Τις εταιρείες αυτές εξαγόρασε η γερμανική Delivery Hero και
τις ενέταξε κάτω από την ομπρέλα της
Online Delivery. Μάλιστα, η γερμανική
εταιρεία βρέθηκε πολύ κοντά να εξαγοράσει και τον μοναδικό εναπομείνα-

ντα ανταγωνιστή της και να ελέγχει το
100% της αγοράς.
Ωστόσο, για καθαρά συγκυριακούς
λόγους, η εξαγορά της Delivery ναυάγησε. H σύμβαση αγοραπωλησίας των
μετοχών της ήταν προγραμματισμένη
να υπογραφεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου
2015, δύο ημέρες πριν από το δημοψήφισμα σχετικά με τη δανειακή σύμβαση
της χώρας. Μετά την επιβολή των capital
controls τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015,
η γερμανική εταιρεία υποχώρησε. Πάντως, πρόσφατα η εταιρεία Delivery
άλλαξε χέρια, αφού το 60% των μετοχών
της πέρασε στην εταιρεία διανομής
Μούχαλης ΑΕΕ. Eπικεφαλής ωστόσο
παραμένει ο ιδρυτής της, Νίκος Ιωάννου,
κάτοχος του 40%.
Η Delivery Hero ξόδεψε περίπου 30
εκατ. ευρώ προκειμένου να χτίσει τη
θέση της στην ελληνική αγορά. Τα περισσότερα εξ αυτών (22 εκατ. ευρώ) αφορούσαν την Online Delivery, που
λειτουργούσε την πλατφόρμα e-food.gr.
Η γερμανική εταιρεία, πάντως, φαίνεται
να βγάζει τα χρήματά της. Μόνο πέρυσι
είχε καθαρά κέρδη μετά από φόρους
10 εκατ. ευρώ μέσα από κύκλο εργασιών
ύψους 28 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία λειτουργεί με περιθώριο
λειτουργικού κέρδους (EBITDA) της τά-
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Η γερμανική Online
Delivery και η ελληνική
Delivery είναι αυτή
τη στιγμή οι δύο
κυρίαρχοι της αγοράς.
ξης του 50% και περιθώριο καθαρού
κέρδους άνω του 30%. Σύμφωνα μάλιστα
με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις,
προτείνει τη διανομή μερίσματος 8
εκατ. ευρώ.
Στην υψηλή κερδοφορία συμβάλλουν
οι υψηλές χρεώσεις της εταιρείας. Παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για
προμήθειες της τάξης του 12% έως 15%
επί της αξίας της παραγγελίας. Η προμήθεια θεωρείται υψηλή, αλλά η εταιρεία
φαίνεται να κρατάει τα «κλειδιά» της
online παραγγελιοληψίας στην Ελλάδα.
Από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της
περνούν τουλάχιστον 20 εκατ. παραγγελίες ετησίως, δηλαδή πάνω από 50.000
παραγγελίες ημερησίως. Επίσης η εταιρεία έχει επιπλέον έσοδα από την
τοποθέτηση μιας επιχείρησης «ψηλά»
στην ιστοσελίδα της.
H οnline παραγγελιοληψία, σύμφωνα

με τους ειδικούς, αντιστοιχεί περίπου
στο 20% της αγοράς παραγγελιοληψίας
έτοιμου φαγητού στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 80% εκτιμάται ότι διεκπεραιώνεται τηλεφωνικά. Συνολικά κάθε
χρόνο οι Ελληνες παραγγέλλουν, ηλεκτρονικά ή/και μέσω τηλεφώνου, έτοιμο
φαγητό και καφέδες αξίας περίπου 1,5
δισ. ευρώ. Από αυτά περίπου τα 300
εκατ. ευρώ περνούν από τις online πλατφόρμες ενώ το υπόλοιπο 1,2 δισ. μέσω
τηλεφώνου. Η ισορροπία αυτή, ωστόσο,
αναμένεται να μεταβληθεί στο μέλλον,
προς όφελος των online πλατφορμών.
Σύμφωνα με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Eltrun) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η
online παραγγελιοληψία έτοιμου φαγητού είναι η τρίτη πιο συχνή υπηρεσία
που χρησιμοποιούν οι Ελληνες, μετά
την online ενοικίαση τουριστικού καταλύματος και τη λήψη άλλων τουριστικών υπηρεσιών. Μάλιστα, στο Eltrun
εκτιμούν πως η online παραγγελιοληψία
έτοιμου φαγητού ανέρχεται σε 500
εκατ. ευρώ ετησίως. Η εκτίμηση αυτή
όμως θεωρείται από τους παράγοντες
της αγοράς υπεραισιόδοξη. Σε αυτό
που συμφωνούν όλοι, είναι ότι τα περιθώρια ανάπτυξης της αγοράς είναι
μεγάλα. Αυτό διακρίνουν και ισχυροί

παίκτες, οι οποίοι τώρα αρχίζουν να
βλέπουν τη συγκεκριμένη αγορά. Πρόσφατα εισήλθε ο ΟΤΕ μέσω της υπηρεσίας «11388 για όλα», ενώ αντίστοιχη
στρατηγική ακολουθεί και η Skroutz
A.E. που λειτουργεί την ομώνυμη πλατφόρμα. Επίσης την ελληνική αγορά
βλέπει και η φινλανδική εταιρεία Wolt,
η οποία ακολουθεί ένα διαφοροποιημένο
μοντέλο από τους υπόλοιπους, ενώ
στην Delivery πλειοψηφική θέση φαίνεται ότι απέκτησε η εταιρεία διανομών
Μούχαλης Α.Ε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Delivery θα διαφοροποιηθεί προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσιών διανομών που θα αφορούν από το έτοιμο
φαγητό, προϊόντα σούπερ μάρκετ κ.ά.
Η Wolt ακολουθεί διαφορετικό μοντέλο από όλους τους υπόλοιπους της
αγοράς, στοχεύοντας κυρίως σε εστιατόρια/ταβέρνες που δεν διαθέτουν δικό
τους κύκλωμα διανομής. Επίσης παρέχουν καλύτερης ποιότητας φαγητό, σε
σύγκριση με τα παραδοσιακά street
food μαγαζιά. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση ωστόσο είναι ότι η Wolt
παρέχει και το κύκλωμα διανομής, προσαρμόζοντας ανάλογα τις χρεώσεις. Η
παρουσία της όμως στην Ελλάδα είναι
χαμηλή, καθώς απευθύνεται μόνο στην
Αθήνα.

O ανταγωνισμός στον κλάδο έτοιμου φαγητού αναμένεται

να ενισχυθεί σημαντικά, καθώς νέες εταιρείες είναι έτοιμες
να ξεκινήσουν τη δραστηριοποίησή τους στην αγορά μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου η μέση προμήθεια είναι υψηλή και φθάνει το 10% της αξίας κάθε παραγγελίας.

Γλίτωσαν οι ελιές και το λάδι, την πλήρωσαν τα ροδάκινα
Εντονο προβληματισμό προκαλεί στον εξαγωγικό
και στον αγροτικό κόσμο της χώρας η πρόθεση
των ΗΠΑ να επιβάλουν πρόσθετους δασμούς
σε σειρά ελληνικών προϊόντων, την ώρα μάλιστα
που οι ελληνικές εξαγωγές προς την εν λόγω
χώρα βρίσκονται σε τροχιά ανάκαμψης. Το μεγαλύτερο πλήγμα αναμένεται να δεχθούν οι ροδακινοπαραγωγοί και οι κονσερβοποιοί. Την
ίδια ώρα, πάντως, η εξαίρεση από την επιβολή
δασμών των επιτραπέζιων ελιών –που σημειωτέον αποτελεί το κυριότερο εξαγόμενο αγροτικό
προϊόν της Ελλάδας στις ΗΠΑ– και του ελαιολάδου όχι μόνο γλιτώνει την ελληνική οικονομία
από ένα βαρύ πλήγμα, αλλά δημιουργεί και νέες
ευκαιρίες για τα προϊόντα αυτά, καθώς την ίδια
ώρα οι ΗΠΑ απειλούν να επιβάλουν δασμούς
στο ελαιόλαδο και στις ελιές που παράγονται

στην Ισπανία. Σύμφωνα λοιπόν με τα έως τώρα
ανεπίσημα στοιχεία από τους πρώτους υπολογισμούς των εξαγωγικών φορέων της χώρας,
στους τομείς που σχεδιάζουν να επιβάλουν δασμούς οι ΗΠΑ και αφορούν και την Ελλάδα αντιστοιχούν 92 κωδικοί προϊόντων, με τους πρόσθετους δασμούς να είναι 25%. Με βάση, πάντως,
τα στοιχεία εξαγωγών για το 2018, οι οποίες σημειωτέον έφτασαν το 1,37 δισ. ευρώ, τα προϊόντα
που εκτιμάται ότι θα πληγούν είναι πολύ λιγότερα.
Σε δεινή θέση αναμένεται να βρεθούν οι παραγωγοί βιομηχανικού ροδάκινου και οι κονσερβοποιοί, καθώς οι εξαγωγές κομπόστας ροδάκινου στις ΗΠΑ, στις οποίες επιβάλλεται ήδη
δασμός 18%, μπορεί να φτάνουν ορισμένες χρονιές ακόμη και τα 50 εκατ. δολ.
Το 2018 οι εξαγωγές της κατηγορίας «Καρποί

και φρούτα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα»
προς τις ΗΠΑ ήταν αξίας περίπου 32 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, όπως επισήμανε σε ανακοίνωσή της
η Ενωση Κονσερβοποιών Ελλάδας, οι κομπόστες
που εξάγονται στις ΗΠΑ παράγονται με ειδικές
προδιαγραφές και έτσι δεν υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες διάθεσής τους. Επιπλέον,
η εξέλιξη αυτή ήρθε αμέσως μετά το τέλος της
φετινής παραγωγικής περιόδου, φέρνοντας σε
πολύ δύσκολη θέση τις βιομηχανίες κομπόστας
που έχουν στις αποθήκες τους μεγάλα αποθέματα
προϊόντων για την Αμερική.
Αλλα προϊόντα που θα πληγούν εάν οι ΗΠΑ
υλοποιήσουν τις απειλές τους είναι τα τυριά,
με την αξία των συγκεκριμένων εξαγωγών να
φτάνει το 2018 τα 29,11 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι
αφορά ειδικά τη φέτα στις ΗΠΑ πραγματοποιείται

περίπου το 2% των συνολικών εξαγωγών του
δημοφιλούς ελληνικού τυριού. Στη «μαύρη
λίστα» περιλαμβάνεται και το γιαούρτι, όμως η
Ελλάδα πραγματοποιεί ελάχιστες εξαγωγές στις
ΗΠΑ. Από την άλλη, ιδιαιτέρως θετικό είναι το
γεγονός ότι δεν επιβάλλονται πρόσθετοι δασμοί
στις ελληνικές επιτραπέζιες ελιές και στο ελληνικό
ελαιόλαδο. Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)
στην Ουάσιγκτον, το 2018 η αξία των εξαγωγών
της κατηγορίας «Λαχανικά παρασκευασμένα ή
διατηρημένα χωρίς ξίδι», που πρόκειται στη συντριπτική πλειονότητά τους για ελιές, ήταν
133,82 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου στις ΗΠΑ το 2018 ήταν 41,96 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας συνεχώς αύξηση τα τελευταία
χρόνια.
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«Ραντεβού
στην άλλη
πλευρά,
Γκρέτα!»
Ομάδα νέων από την Ευρώπη άνοιξαν
πανιά για το Σαντιάγκο της Χιλής
Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

«Τριάντα έξι ακτιβιστές έφυγαν από
το Αμστερνταμ για το Σαντιάγο της
Χιλής. Ταξιδεύουν με ιστιοπλοϊκό!
Να ’χετε καλό ταξίδι και πάντα πρίμα
τον άνεμο. Τα λέμε στο Σαντιάγο!».
Με αυτόν τον τρόπο η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ξεπροβόδισε» στις 3 Οκτωβρίου το «Regina Maris», το σκάφος
που θα μεταφέρει 36 νέους από την
Ευρώπη στη Λατινική Αμερική, με
τελικό προορισμό τη Διάσκεψη των
Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα (το
λεγόμενο COP25), που θα πραγματοποιηθεί στη Χιλή στις 2-13 Δεκεμβρίου. «Ετσι μοιάζει ένα κίνημα!
Εχουμε μπροστά μας επτά εβδομάδες, ραντεβού στην άλλη πλευρά,
Γκρέτα!» απάντησαν στη 16χρονη
Σουηδή ακτιβίστρια, την αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια του παγκόσμιου κινήματος για την αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης και
την υιοθέτηση πολιτικών που θα
διατηρήσουν την πλανητική θερμοκρασία στα πιο βιώσιμα επίπεδα
του +1,5 βαθμού Κελσίου, διεγείροντας τα αντανακλαστικά του μαθητικού πληθυσμού παγκοσμίως.
«Ενα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του σημερινού momentum
για την κλιματική αλλαγή: χρόνια
μιλούσα με τους γονείς μου γι’ αυτά
τα θέματα, αλλά είναι η πρώτη φορά
που νιώθω ότι το πρόβλημα τους απασχολεί πραγματικά», είπε στην

<
<
<
<
<
<

Ο στόχος των μελών του
Sail to the COP είναι να
ενισχύσουν τη φωνή
των νέων και να καταδείξουν τις επιπτώσεις των
αεροπορικών πτήσεων
στην κλιματική αλλαγή.
«Κ» ο 26χρονος Στέφανος Χαραλαμπόπουλος, λίγο πριν επιβιβαστεί
στο περήφανο «Regina Mars» για το
ταξίδι που αναμένεται να μείνει για
πάντα χαραγμένο στη μνήμη του.
Ο Στέφανος μεγάλωσε στην Αθήνα,
αλλά έφυγε για σπουδές στη Βιέννη.
Τελείωσε διαχείριση φυσικών πόρων,
αντικείμενο με το οποίο άρχισε να
ασχολείται επαγγελματικά, μέχρι
που γνώρισε μια πολύ δραστήρια ομάδα νέων ανθρώπων που είχαν
βάλει σκοπό να ταξιδέψουν με ιστιοπλοϊκό μέχρι τη Χιλή (για την ακρίβεια, μέχρι το Ρίο όπου αναμένεται
να φτάσουν γύρω στις 20 Νοεμβρίου
– την υπόλοιπη διαδρομή θα την κάνουν με λεωφορείο). Ο στόχος της
ομάδας Sail to the COP είναι, αφενός,
να ενισχύσει τη φωνή των νέων στις
κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο
COP25 και, αφετέρου, να καταδείξει
τις επιπτώσεις των αεροπορικών
πτήσεων στην κλιματική αλλαγή και

Ξεκίνησαν από το Αμστερνταμ με προορισμό τη Χιλή. Οι τριάντα έξι ακτιβιστές, με το ιστιοπλοϊκό «Regina Maris», έχουν ως στόχο, στις 7 εβδομάδες που θα βρίσκονται εν πλω, να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για τις μεταφορές.

«Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής», λέει στην «Κ» ο 26χρονος Στέφανος Χαραλαμπόπουλος, λίγο πριν επιβιβαστεί στο περήφανο «Regina Mars».
την ανάγκη μείωσης των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου από τις αεροπορικές μεταφορές.
Είναι απίστευτο αλλά, όπως λένε,
το αεροπορικό ταξίδι από το Αμστερνταμ στο Σαντιάγο της Χιλής εκλύει
3,8 τόνους διοξειδίου του άνθρακα,
την ποσότητα δηλαδή που θα εξοικονομούσε κάποιος εάν σταματούσε
να τρώει κρέας για πάνω από οκτώ

χρόνια. «Δεν ισχυριζόμαστε προφανώς ότι πρέπει όλοι να ταξιδεύουν
με ιστιοφόρα, πρόκειται για συμβολική κίνηση ώστε να αναδείξουμε
την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών
λύσεων», λέει ο Στέφανος Χαραλαμπόπουλος, με μεγάλο ενθουσιασμό
για το ταξίδι που απλωνόταν μπροστά
του. «Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο
ζωής, να ζητήσουμε από τους πολι-

τικούς να πάρουν πρωτοποριακές
αποφάσεις. Είναι τρελό, για παράδειγμα, ότι η Ελλάδα δεν τροφοδοτεί
όλη την Ευρώπη με ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Είναι τρελό ότι δεν έχουν φόρους
οι αεροπορικές μεταφορές και έχουν
οι μετακινήσεις με τρένο». Σύμφωνα
με τους νέους της οργάνωσης Sail
to the COP, η κλιματική και οικο-

λογική κρίση απαιτεί δραστική μεταστροφή προς ένα πιο βιώσιμο
σύστημα μεταφορών. «Θα πρέπει
να είναι εύκολο, προσιτό και ελκυστικό να ταξιδεύεις χωρίς να πληγώνεις τον πλανήτη», λένε. Οι πολίτες θα πρέπει να ενθαρρύνονται
να επιλέγουν το τρένο, το λεωφορείο, το ποδήλατο. Φυσικά, η αλλαγή
αυτή είναι μια περίπλοκη διαδικα-

σία, γι’ αυτό η ομάδα θα επιχειρήσει
να αναπτύξει, στις 7 εβδομάδες που
θα βρίσκεται εν πλω, ένα σχέδιο
δράσης για τις μεταφορές. Ο χρόνος
μετράει γρήγορα: στα επόμενα 20
χρόνια τα αεροπορικά ταξίδια εκτιμάται πως θα διπλασιαστούν!
Το business as usual επιστρέφεται
ως απαράδεκτο από τους νέους της
Ευρώπης.

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες για
την Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) γενικά και πιο
συγκεκριμένα η Μηχανική Μάθηση (ΜΜ), δεν
είναι μια νέα έννοια, ωστόσο μόνο τα τελευταία
χρόνια είναι που οι επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν αρχίσει να
μαθαίνουν και να κατανοούν όλες τις δυνατότητες
της.
Τα συστήματα ΤΝ μπορούν να σχεδιαστούν
με τρόπο ούτως ώστε, να προσαρμόζονται αναλύοντας πως επηρεάζεται το περιβάλλον από
προηγούμενες ενέργειες. Ως επιστημονικός
κλάδος, η ΤΝ περιλαμβάνει διάφορες προσεγγίσεις και τεχνικές όπως η μηχανική μάθηση,
η αυτόματη συλλογιστική και η ρομποτική.
Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αναβάθμιση
της γνώσης και αντίληψης σε αυτό τον τομέα.
Η τεχνολογία έχει περάσει από τη μη ρεαλιστική
φαντασία στις πραγματικές επιχειρηματικές εφαρμογές. Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες και προσεγγίσεις στον τομέα της ΤΝ δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί
ότι κάθε υιοθέτηση ΜΜ και των συναφών τεχνολογιών θα είναι πολύτιμη μακροπρόθεσμα
χωρίς να δημιουργηθούν απαράδεκτες παρενέργειες για οργανισμούς και την κοινωνία.
Οι Ευρωπαϊκές και Διεθνείς ρυθμιστικές
αρχές έχουν επίσης εκδηλώσει ενεργό ενδιαφέρων στην ΤΝ και ενώ αναγνωρίζουν τα οφέλη
που μπορεί να αποφέρει η ΤΝ στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στους καταναλωτές και στη
εργασία τους, είναι ολοένα περισσότερο προσεκτικοί όσο αφορά τους κινδύνους και τις ακούσιες συνέπειες που έχει η χρήση της ΤΝ
από τις εποπτευόμενες εταιρείες.
Η ΤΝ εγείρει βαθιά ερωτήματα σε ηθικούς,
νομικούς και ρυθμιστικούς τομείς, αγγίζοντας
πολλά μέτωπα από την προστασία της εθνικής
ασφάλειας και των δικαιωμάτων των πολιτών,
στην προώθηση των εμπορικών συμφερόντων
και της διεθνούς φήμης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μία
ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική και είναι σε θέση να
δημιουργήσει ιδιαίτερη μορφή ΤΝ που είναι
ηθικά ισχυρή και προστατεύει τα δικαιώματα
των πολιτών, των εταιρειών και της κοινωνίας.
Ασχολείται με τις τεχνολογικές, ηθικές, νομικές
και κοινωνικοοικονομικές πτυχές για να ενισχύσει
την ερευνητική και βιομηχανική ικανότητά της
ΕΕ και με την τοποθέτηση της ΤΝ στην υπηρεσία
των Ευρωπαίων πολιτών και της οικονομίας. Με
βάση αυτή την Ευρωπαϊκή προσέγγιση, η Κύπρος
αναπτύσσει ένα εθνικό έγγραφο στρατηγικής
που αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη χώρα.
Η προσπάθεια διοργανώνεται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
Οι εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών παραδοσιακά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της
αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας. Δεδομένου
ότι τα ελεγκτικά γραφεία παραδοσιακά καταρτίζουν, οργανώνουν, αναλύουν και αναφέρονται

Κοσμάς Κοσμά
Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος
στην K. Treppides & Co Ltd

σε τεράστιες ποσότητες επιχειρηματικών και
οικονομικών στοιχείων, είναι οι ηγέτες στη δημιουργία νέων μεθοδολογιών και τεχνολογικών
εργαλείων ανάλυσης.
Μέχρι σήμερα υπήρχε περιορισμένη χρήση
στη λογιστική του πραγματικού κόσμου αλλά
τα πρώτα έργα έρευνας και υλοποίησης περιλαμβάνουν:
• Χρήση μηχανικής μάθησης για κωδικοποίηση
των λογιστικών καταχωρήσεων και βελτίωση
στην ακρίβεια των προσεγγίσεων που βασίζονται σε κανόνες, επιτρέποντας μεγαλύτερη αυτοματοποίηση των διαδικασιών
• Βελτίωση της ανίχνευσης της απάτης μέσω
πιο εξελιγμένων μοντέλων μηχανικής μάθησης των «φυσιολογικών» δραστηριοτήτων
και καλύτερης πρόβλεψης δόλιων δραστηριοτήτων, και
• Χρήση προγνωστικών μοντέλων βασισμένα
στην μηχανική μάθηση για την πρόβλεψη
εσόδων
Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα θετικό
όραμα για το μέλλον, πρέπει να αναπτυχθεί μια
βαθιά κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η
ΤΝ μπορεί να λύσει λογιστικά και επιχειρηματικά
προβλήματα, τις πρακτικές προκλήσεις και τις
δεξιότητες που χρειάζονται οι λογιστές για να
δουλεύουν παράλληλα με τα ευφυή συστήματα.
Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα: Πως επιτυγχάνεται αποτελεσματική ανθρώπινη εποπτεία
της ΤΝ; Μπορεί η ταχύτητα ελέγχου να συμβαδίζει
με την ταχύτητα του κινδύνου;
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη
διαδικασία λογιστικού ελέγχου θα είναι η επι-

κύρωση των αποτελεσμάτων ή των αποφάσεων
που πάρθηκαν από σύστημα ΤΝ. Είναι παρόμοιο
με την πρόκληση που αντιμετωπίζει η διεύθυνση
να αποδείξει σε άλλους ότι τα αποτελέσματα
της ΤΝ είναι ορθά και κατάλληλα. Οι ελεγκτές
έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διεθνείς προσπάθειες τυποποίησης, διότι αντιμετωπίζουν
συνεχώς την ανάγκη να τεκμηριώνουν τη γνώμη
τους στην διοίκηση. Χωρίς δομή αυτό είναι ένα
εξαιρετικά δύσκολο έργο.
Η πραγματικότητα για την ΤΝ είναι ότι οι συναλλαγές μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Το
ερώτημα είναι εάν μπορεί να αυτοματοποιηθεί
η κρίση. Κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
για την ΤΝ είναι ότι πάντα υπάρχει το στοιχείο
της αμφιβολίας. Ακόμη και αν υπάρχουν τα
τέλεια δεδομένα, δεν θα υπάρξει ποτέ η τέλεια
απάντηση, αλλά μπορούν να υπάρξουν καλά αποτελέσματα. Επομένως, η ανθρώπινη κρίση
είναι απαραίτητη.
Οι εταιρείες πρέπει να υιοθετήσουν τις αρχές
της αλγοριθμικής λογοδοσίας και της ελεγκτικής
ικανότητας - αυτό απαιτεί από τις επιχειρήσεις
να έχουν οργανωτικές και τεχνικές διαδικασίες
σε εφαρμογή για να επιδείξουν, και για τρίτα
πρόσωπα να μπορούν να ελέγξουν και να αναθεωρήσουν, ότι ο αλγόριθμος συμβαδίζει με
τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
Η ΤΝ θα γίνει ολοένα και πιο σημαντικό
στοιχείο της στρατηγικής πολλών εταιρειών για
την παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών, τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας καθώς επίσης
της απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη
ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο,
με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία
στο Λονδίνο και τη Μάλτα. Προσφέρει ένα
πλήρες φάσμα νομικών, φορολογικών, λογιστικών,
συμβουλευτικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνείς επενδυτές που
δραστηριοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς
τομείς. Η εταιρεία διαθέτει πολλά χρόνια εμπειρίας και μια ομάδα έμπειρων στελεχών
που παραμένουν σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν
άτομα και επιχειρήσεις σε όλη τη διάρκεια της
επενδυτικής διαδικασίας, στην Κύπρο.
Στοιχεία επικοινωνίας:

cacosma@treppides.com
www.treppides.com
Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9,
Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Kristelina Tower, 12 Arch.
Makarios III Avenue, Mesa Geitonia, CY
4000 Limassol, Cyprus
London: Office 3.1, 12 Hay Hill,
Mayfair, London W1J 8NR
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road,
Swatar, Birkirkara BKR 4012
Tel.: +357 22678944, +357 25822722
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Περιορίστηκαν στο τέλος
οι απώλειες στο Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,66% και διαμορφώθηκε στις 824,06 μονάδες
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Αν και το Χρηματιστήριο Αθηνών δέχθηκε
ισχυρές πιέσεις από τους πωλητές έως
και τα μέσα περίπου της συνεδρίασης,
όταν επιδεινώθηκε και το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές, με αποτέλεσμα ο Γενικός
Δείκτης να χάνει ενδοσυνεδριακά και τη
στήριξη των 820 μονάδων, ενεργοποιήθηκαν κάποιες άμυνες από τους αγοραστές,
περιορίζοντας έτσι τις απώλειες της αγοράς. Γεγονός, ωστόσο, παραμένει ότι ο
τζίρος, έστω και αν κινήθηκε σε υψηλότερα
επίπεδα από τη Δευτέρα, συνεχίζει να
είναι υποτονικός, με συνέπεια το Χ.Α. να
είναι ευάλωτο στις διακυμάνσεις, αδυνατώντας να «κεφαλαιοποιήσει» τις πολύ
θετικές εξελίξεις που συμβαίνουν στην
οικονομία, όπως η πολύ επιτυχημένη νέα
έξοδος στις αγορές με το «άνοιγμα» της
έκδοσης του 10ετούς, με το ελληνικό Δημόσιο να «πετυχαίνει» ιστορικό χαμηλό
κόστος δανεισμού.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες
0,66% στις 824,06 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά «προσγειώθηκε» έως και τις
818,9 μονάδες, με απώλειες της τάξεως
του 1,28%, και ο τζίρος διαμορφώθηκε
στα 66,63 εκατ. ευρώ (με σημαντικό ποσοστό να οφείλεται στη Eurobank, 10,56
εκατ. τεμάχια). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,51%
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Εντονες πτωτικές τάσεις
στις διεθνείς αγορές
Απώλειες κατέγραψαν χθες οι δείκτες
στα διεθνή χρηματιστήρια μετά την
κίνηση της Ουάσιγκτον να θέσει περιορισμούς σε αμερικανικές επενδύσεις στην Κίνα, προκαλώντας αντιδράσεις στο Πεκίνο μόλις δύο ημέρες
πριν από την έναρξη των διμερών
συνομιλιών αύριο Πέμπτη. Δυσμενή
επίδραση είχε και η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
να συμπεριλάβει στη μαύρη λίστα
των κινεζικών εταιρειών επιπλέον 28
επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας,
μεταξύ των οποίων και νεοφυείς εταιρείες με δραστηριότητες μεγάλου
αντικτύπου. Το κλίμα μεταξύ των επενδυτών επιδεινώθηκε.
Οι τιμές των μετοχών των κινεζικών
εταιρειών που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χθες
υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα
από τα μέσα Αυγούστου, όπως ήταν
αναμενόμενο. Επίσης, οι μετοχές των
ομίλων τεχνολογίας υποχώρησαν στα
χαμηλότερα επίπεδα έξι εβδομάδων.
Αργά χθες πριν από το κλείσιμο της
αμερικανικής αγοράς, ο δείκτης Dow
Jones είχε πτώση κατά 0,55% και ο
S&P 500 κατά 0,83%.
Στη Γηραιά Ηπειρο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 1,10%, ενώ στις δύο προηγούμενες
συνεδριάσεις είχε σημειώσει κέρδη.

Η στερλίνα εξασθένησε ως προς το
δολάριο μετά τις δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον προς τη Γερμανίδα καγκελάριο
Αγκελα Μέρκελ ότι μία συμφωνία για
την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε.
είναι αδύνατη εάν η Ε.Ε. επιμείνει η
Βόρεια Ιρλανδία να παραμείνει στους
κόλπους της στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης.
Η στερλίνα υποχώρησε 0,7% ως
προς το δολάριο, στο 1,2206 δολάριο.
Ο δείκτης του δολαρίου προς ένα καλάθι άλλων ισχυρών νομισμάτων ανήλθε κατά 0,1%, διότι το αμερικανικό
νόμισμα αγνόησε τα στοιχεία, που
δείχνουν ότι οι τιμές παραγωγού στις
ΗΠΑ είχαν τη σοβαρότερη πτώση
τους σε τέσσερα και πλέον χρόνια.
Το ευρώ εξασθένησε κατά 0,2% ως
προς το δολάριο, στο 1,0954 δολάριο.
Στο Λονδίνο ο FTSE 100 έκλεισε
με πτώση 0,76%, στη Φρανκφούρτη
ο DAX με -1,05%, στο Παρίσι ο CAC
40 με -1,18%, στο Μιλάνο ο FTSE MIB
είχε πτώση 1,14% και στη Μαδρίτη
ο IBEX έκλεισε με απώλειες 1,15%.
Στην αγορά εμπορευμάτων το αργό
Νέας Υόρκης είχε πτώση 1%, στα 52,23
δολάρια το βαρέλι, αντισταθμίζοντας
την αρχική άνοδο, λόγω των ανησυχιών για τον εμπορικό πόλεμο.
BLOOMBERG, REUTERS

<
<
<
<
<
<

«Τα χαμηλά συναλλακτικά
δεδομένα αφήνουν ανοιχτά
όλα τα ενδεχόμενα για το
αναδυόμενο ελληνικό
Χρηματιστήριο».

Ο τζίρος έστω και αν κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από τη Δευτέρα, συνεχίζει να είναι υποτονικός, γεγονός που κάνει το Χ.Α. ευάλωτο
στις διακυμάνσεις, αδυνατώντας να «κεφαλαιοποιήσει» τις πολύ θετικές εξελίξεις που συμβαίνουν στην οικονομία.

στις 2.051,92 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας
κεφαλαιοποίησης σημείωσε «βουτιά»
3,03% στις 1.163,65 μονάδες. Ο τραπεζικός
δείκτης έκλεισε με πτώση 2% στις 740,21
μονάδες, με την Πειραιώς να κλείνει στο
-3,38%, την Alpha Bank στο -2,94%, την
Εθνική στο -2,2% και τη Eurobank στο 0,36%. Από τα υπόλοιπα blue chips, τις
μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι ΔΕΗ (3,66%), Βιοχάλκο (-3,12%) και Ελλάκτωρ
(-2,01%).

Η νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές
σε συνδυασμό με την κατάθεση του, έστω
ελαφρώς επεκτατικού, προϋπολογισμού
για το 2020, που προβλέπει επέκταση δαπανών και μείωση εσόδων (το αντίθετο,
δηλαδή, από αυτό που γινόταν μέχρι το
2019), την κινητικότητα για τα κόκκινα
δάνεια, τα εγκαίνια επενδυτικού σχεδίου
300 εκατ. ευρώ από τον όμιλο Μυτιληναίου
και την υποβολή δύο προσφορών από αμερικανικούς κολοσσούς για το καζίνο

(Πηγή: Reuters)

του Ελληνικού συνιστούν αδιαμφισβήτητα
θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία και αποτελούν θετικούς καταλύτες
για το Χρηματιστήριο, σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων
της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
Ωστόσο, όπως τονίζει, συμβαίνει το αντίθετο και είναι δικαιολογημένο, καθώς
το διεθνές περιβάλλον συνεχίζει να επιδεινώνεται.
Ο γεωπολιτικός κίνδυνος έχει οδηγήσει

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

σε συναλλακτική αφυδάτωση το ελληνικό
Χρηματιστήριο, ενώ την ίδια ώρα οι «μαύροι κύκνοι» του διεθνούς περιβάλλοντος
επιδεινώνουν το διεθνές εμπόριο και φέρνουν την είσοδο της παγκόσμιας οικονομίας προς την ύφεση. Τα χαμηλά συναλλακτικά δεδομένα αφήνουν ανοιχτά όλα
τα ενδεχόμενα για το αναδυόμενο ελληνικό
Χρηματιστήριο, που συνεχίζει να επιζητεί
την ψήφο εμπιστοσύνης νέων επενδυτικών κεφαλαίων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 1,10%.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ
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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 8 Οκτωβρίου 2019
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8400

0,8600

0,8584

0,9310

13.319

0,8400

0,8580

0,8500

0,00

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,3480

1,3600

1,3539

0,6430

75.822

1,3540

1,3760

1,3540

0,45

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4940

0,4980

0,4952

-0,2800

7.400

0,4940

0,5100

0,4940

0,00

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0100

0,0800

0,00

1,2900

1,57

1,3000

-0,76

0,0150

-9,09

0,9900

0,00

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,0750

0,0805

0,0790

0,2430

198.173

0,0780

0,0800

0,1150

0,1200

1,2500

1,2900

0,2020

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

1,2500

1,2900

1,2540

-1,6050

8.619

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1970

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0700

0,0745

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,2200

0,2520

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,3000

1,3300

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0325

0,0000

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΓΙΕΠ

1,3000

1,3000

1,3000

-1,0000

110

0,0210

0,0000

0,0150

0,0000

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0370

0,0000

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2860

0,0000

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0900

0,0150

0,0150

0,0150

-0,1500

11.990

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0090

0,0000

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1000

0,1130

ΚΑΕΠ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD (Σ)

0,0020

0,0025

ΤΔΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)

0,0000

0,4680

ΤΕΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,8000

ΤΚΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,0000

ΤΟΕΠ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0380

ΦΑΣΤ

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0105

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD (Θ)

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,9900

0,9900

0,9900

0,0570

1.000

0,0000

0,0000

0,9800

1,0000

0,1720

0,0000

ΑΓΡΟ

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

1,0200

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,1240

0,1240

0,1240

1,5940

2.000

0,0000

0,1570

0,1240

-20,00

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0210

0,0220

0,0219

0,0900

11.100

0,0210

0,0220

0,0220

4,76

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1040

0,1180

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0580

0,0630

0,0625

-2,34

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,4520

0,0000

0,0590

0,0630

0,0609

-0,1990

18.725

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,2500

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,7500

0,7500

0,7500

-5,7410

1.000

0,7550

0,7950

0,7500

-5,66

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0260

0,0260

0,0260

0,0000

5.000

0,0260

0,0285

0,0260

0,00

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0605

0,0000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0000

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

0,0575

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,5300

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4060

0,4340

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,1030

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,3000

2,3200

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0100

0,0000

ΚΕΟ

KEO PLC

1,3200

1,3200

1,3200

-1,0000

3.500

1,3200

1,3900

1,3200

-0,75

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,2100

0,2200

0,2101

1,0060

463

0,0000

0,2200

0,2200

10,00

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,0000

0,7900

ΦΡΟΥ

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

0,2280

0,2380

0,0760

0,0820

47,5220

0,00

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)

0,0000

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)

0,0000

0,0000

ΧΑΕΠ

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

0,0000

0,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN)

0,0000

0,0000

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

47,5220

53,0000

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (AN, Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2

47,5220

47,5220

47,5211

-0,2760

190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

49,0500

53,8880

ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

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

Λανσάρει την εφαρμογή
μηνυμάτων Threads
Μια νέα εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων θα είναι

διαθέσιμη για τους χρήστες του Instagram σε συσκευές iPhone και Android. Η εφαρμογή εστιάζει στην κάμερα και επιτρέπει στους χρήστες του Instagram να
μοιραστούν στιγμές με την λίστα των στενών φίλων
την οποία ο χρήστης ορίζει μέσα στην εφαρμογή. Στην
εφαρμογή περιλαμβάνεται και το auto status, επιλογή
η οποία ανανεώνει την κατάστασή σου καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το
Instagram θα ξέρει πότε είσαι στο σπίτι, πότε είσαι στη
δουλειά και θα ενημερώνει και τους φίλους σου. Δεν
είναι η πρώτη φορά που το Facebook δημιούργησε μια
τέτοια εφαρμογή. Το 2012, λάνσαρε το Poke, το 2014,
ενώ το 2017, με το Direct, το οποίο η εταιρεία ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο ότι θα κλείσει.

Οι νέοι δορυφόροι πιθανώς αποτελούν απομεινάρια κάποιου παλαιότερου μεγάλου φεγγαριού που καταστράφηκε μετά από πρόσκρουση με άλλο σώμα.

Ανακαλύφθηκαν 20 νέοι
δορυφόροι του Κρόνου

Διαχρονικά η VTT Vasiliko Ltd (VTTV) στηρίζει τις
κοινότητες της περιοχής όπου δραστηριοποιείται
σε τομείς που αφορούν την εκπαίδευση, το περιβάλλον και την κοινωνία. Για έβδομη συνεχή χρονιά,
με αφορμή και την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, η VTTV ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα
του Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Ζυγίου
- Μαρί για κάλυψη μέρους των εξόδων του προγράμματος σίτισης των μαθητών. Ενισχύοντας τον
θεσμό του ολοήμερου σχολείου και παρέχοντας
ουσιαστική στήριξη στις οικογένειες της περιοχής,
που οι γονείς είτε εργάζονται καθόλη τη διάρκεια
της μέρας ή δεν μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά στη σίτιση των παιδιών τους, η VTTV προσέφερε το ποσό των €10.000 στο ταμείο του Συνδέσμου Γονέων Δημοτικού Σχολείου Ζυγίου - Μαρί
για κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών. Ο
Διευθύνων Σύμβουλος της VTTV, κ. Γιώργος Παπαναστασίου, τόνισε πως η εταιρεία είναι αρωγός
σε δράσεις που έχουν στόχο την στήριξη ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των παιδιών.

Ξεπέρασε τον Δία σε αριθμό φεγγαριών και κατέχει το ρεκόρ στο ηλιακό σύστημα

PAYPAL

Αποχωρεί από το κρυπτονόμισμα
της Facebook
Αποχωρεί από την Libra Association η PayPal. Πρό-

κειται για ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα τη
Γενεύη ο οποίος έχει τον έλεγχο του κρυπτονομίσματος Libra, της Facebook. Στον οργανισμό συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι MasterCard, Visa, PayPal,
Spotify, eBay, Lyft, Vodafone Group, Uber και η
Facebook. Η μόνη επίσημη δήλωση που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι ότι η εταιρεία εξακολουθεί να υποστηρίζει την ιδέα για το Libra και θα συνεχίσει να αναζητεί τρόπους συνεργασίας για το μέλλον. Η
Facebook αποτελούσε ανέκαθεν έναν σοβαρό και αξιόλογο στρατηγικό συνεργάτη για την PayPal και θα
συνεχίσει να είναι σε πολλά μέτωπα. Η PayPal τονίζει
ότι αφήνει τη Libra Association για να δώσει περισσότερο βάρος στα υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες
της, με σκοπό να εξυπηρετήσει ιδιαίτερα τις μη-προνομιούχες κοινωνικές ομάδες. Αν όλα πάνε σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα, το LIbra θα είναι έτοιμο για
κυκλοφορία μέσα στο πρώτο μισό του 2020.

Ο Δίας παραμένει ο «βασιλιάς» του
ηλιακού μας συστήματος από άποψη μεγέθους, αλλά ο Κρόνος
ανακηρύχτηκε πια «βασιλιάς των
φεγγαριών». Αμερικανοί αστρονόμοι ανακάλυψαν 20 άγνωστους
έως τώρα μικρούς δορυφόρους
του Κρόνου, ανεβάζοντας σε 82
τον αριθμό των γνωστών φεγγαριών του πλανήτη, ο οποίος ξεπέρασε και τον Δία, που έχει 79.
Έτσι, ο Κρόνος κατέχει αυτός πλέον το ρεκόρ του πλανήτη με τους
περισσότερους δορυφόρους στο
ηλιακό μας σύστημα .

Και τα 20 νέα φεγγάρια του
Κρόνου είναι πολύ μικρά, με διάμετρο περίπου πέντε χιλιομέτρων.
Από αυτά, τα 17 έχουν ανάδρομη
τροχιά, δηλαδή κινούνται γύρω
από τον Κρόνο σε αντίθετη κατεύθυνση από την φορά της περιστροφής του πλανήτη τους. Τα
17 αυτά φεγγάρια χρειάζονται πάνω από τρία γήινα χρόνια για να
ολοκληρώσουν μια περιφορά πέριξ
του Κρόνου. Ένα από αυτά είναι
ο πιο μακρινός δορυφόρος του
Κρόνου που έχει βρεθεί.
Από τα τρία φεγγάρια που κι-

νούνται στην ίδια κατεύθυνση με
τον Κρόνο, τα δύο χρειάζονται
περίπου δύο γήινα χρόνια για μια
πλήρη περιφορά και το τρίτο πάνω
από τρία χρόνια.
Οι νέοι δορυφόροι πιθανώς αποτελούν απομεινάρια κάποιου
παλαιότερου μεγάλου φεγγαριού
που καταστράφηκε μετά από πρόσκρουση με άλλο σώμα. Οι ερευνητές από τα πανεπιστήμια Καλιφόρνια-Λος ‘Αντζελες (UCLA)
και Χαβάης, καθώς και το Ινστιτούτο Επιστημών Κάρνεγκι της
Ουάσιγκτον, με επικεφαλής τον

αστρονόμο Σκοτ Σέπαρντ, χρησιμοποίησαν το τηλεσκόπιο Σουμπαρού της Χαβάης για να κάνουν
την ανακάλυψη, η οποία ανακοινώθηκε και από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση.
Ο Σέπαρντ είχε ανακαλύψει 12
νέους δορυφόρους του Δία το 2018.
Το Ίδρυμα Κάρνεγκι ανακοίνωσε
ότι θα διοργανώσει διαγωνισμό
για να δώσει την ευκαιρία στο
κοινό να προτείνει ονόματα για
τους νέους δορυφόρους του Κρόνου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νέο ρεκόρ κβαντικής υπέρθεσης
Ευρωπαίοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι πέτυχαν ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ κβαντικής υπέρθεσης, δοκιμάζοντας την εν λόγω
αρχή της κβαντομηχανικής για
πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα.
Συγκεκριμένα, ερευνητές από
τα πανεπιστήμια της Βιέννης και
της Βασιλείας έφεραν σε κατάσταση κβαντικής υπέρθεσης καυτά πολύπλοκα μόρια που αποτελούνταν συνολικά από σχεδόν
2.000 άτομα. Επιβεβαίωσαν έτσι

Δοκιμάζει λειτουργία αυτόματης
διαγραφής μηνυμάτων
Μία νέα λειτουργία δοκιμάζεται τις τελευταίες ημέ-

ρες στην υπηρεσία WhatsApp, με την beta έκδοση
2.19.275 για συσκευές Android να έχει τη δυνατότητα
της αυτοκαταστροφής των μηνυμάτων, έτσι ώστε όταν
στέλνεις μηνύματα με ευαίσθητο περιεχόμενο (π.χ.
κάποιο password), αυτά να διαγράφονται αυτόματα
μόλις τα διαβάσει ο παραλήπτης. Επί του παρόντος η
συγκεκριμένη επιλογή εμφανίζεται μόνο σε ορισμένους χρήστες που δοκιμάζουν τη beta έκδοση του
WhatsApp και προσφέρει πολύ βασική λειτουργικότητα. Υπάρχει, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα αυτόματης διαγραφής του μηνύματος μετά από 5 δευτερόλεπτα ή μετά από 1 ώρα, χωρίς άλλη ενδιάμεση χρονική
επιλογή, και μόνο μέσα στις ομαδικές συνομιλίες.

VIBER

Δημιουργεί προσωποποιημένα
αυτοκόλλητα
Το Viber παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο χαρακτηριστι-

κό «Create a Sticker» (Δημιούργησε ένα Αυτοκόλλητο),
που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να σχεδιάζουν
και να δημιουργούν τα δικά τους προσωποποιημένα αυτοκόλλητα ή πακέτα αυτοκόλλητων. Οι χρήστες μπορούν πλέον μέσω της εφαρμογής να εκφράζουν το μήνυμά τους μέσα από τις δικές τους δημιουργίες. Οι χρήστες μπορούν για παράδειγμα να δημιουργούν αυτοκόλλητα που να απεικονίζουν τους ίδιους και τους φίλους τους, είτε τα κατοικίδια τους ή ακόμα και ένα ολοκληρωμένο πακέτο αυτοκόλλητων αφιερωμένο σε ένα
επερχόμενο μεγάλο event. Μέχρι σήμερα, το Viber έχει λανσάρει χιλιάδες πακέτα αυτοκόλλητων που οι
χρήστες μοιράστηκαν μεταξύ τους περισσότερες από
30 δισεκατομμύρια φορές τον προηγούμενο χρόνο.

Επιστήμονες έφεραν σε
κατάσταση κβαντικής
υπέρθεσης μόρια που
αποτελούνται σχεδόν
από δύο χιλιάδες άτομα.
Το φαινόμενο έχει πιστοποιηθεί κβαντικά σε φωτόνια, ηλεκτρόνια, νετρόνια, άτομα, ακόμη και μόρια.
σε μαζική κλίμακα το φαινόμενο
της κβαντικής υπέρθεσης, το οποίο
βρίσκεται στην «καρδιά της κβαντομηχανικής», σύμφωνα με τα
λόγια του διάσημου φυσικού Ρίτσαρντ Φάινμαν.
Το επίτευγμα, με επικεφαλής
τους Μάρκους Αρντ και Μαρσέλ

Τις πρωταθλήτριες επιχειρήσεις στις πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων, που ανήκουν στο «Δίκτυο
Υπεύθυνων Παράκτιων Επιχειρήσεων» του Κέντρου
Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, βραβεύουν για δεύτερη
συνεχή χρονιά ΑΚΤΗ και η Coca-Cola στην Κύπρο
στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος
«Zero Waste Beach». Καλούν μάλιστα κάθε παράκτια
επιχείρηση να εφαρμόσει βιώσιμες πρακτικές και
να ενταχθεί στο «Δίκτυο Υπεύθυνων Παράκτιων
Επιχειρήσεων» της ΑΚΤΗΣ που δημιουργήθηκε
στο πλαίσιο του προγράμματος και ακολούθως να
συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε από τις 27 Σεπτεμβρίου,
ενώ η προθεσμία εκπνέει στις 20 Οκτωβρίου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα μέλη
του δικτύου της ΑΚΤΗΣ «Δίκτυο Υπεύθυνων Παράκτιων Επιχειρήσεων». Περισσότερες λεπτομέρειες
για το διαγωνισμό και τους όρους συμμετοχής στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.akti.org.cy/ ή
στον αριθμό στο 22458485.

Επίσκεψη κινεζικής
αντιπροσωπείας στη Δωδώνη

<
<
<
<
<
<

WHATSAPP

Διαγωνισμός Zero Waste
Beach Champions 2019

Μαγιόρ, παρουσιάστηκε στο περιοδικό φυσικής «Nature Physics».
Στην υπέρθεση, που προκύπτει
από τη θεμελιώδη εξίσωση της
κβαντομηχανικής (του Σρέντιγκερ), δύο κβαντικές καταστάσεις
προστίθενται μεταξύ τους με τρό-

πο που τους επιτρέπει να συνυπάρχουν ταυτόχρονα.
Το φαινόμενο έχει πιστοποιηθεί
κβαντικά σε φωτόνια, ηλεκτρόνια,
νετρόνια, άτομα, ακόμη και μόρια.
Κανείς όμως δεν έχει ιδέα αν και
πώς η υπέρθεση «μεταφράζεται»

στον κόσμο της καθημερινής εμπειρίας μας.
Στο νέο πείραμα τα σχεδόν
2.000 άτομα παρέμειναν σε κβαντική υπέρθεση για περισσότερα
από επτά χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, μεγάλη αντιπροσωπεία από την
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, συνοδευόμενη από υψηλόβαθμους λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, επισκέφθηκε
τη μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων της
Δωδώνη Κύπρου στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου
Συλά, στον Ύψωνα. Η αντιπροσωπεία φιλοξενήθηκε
στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας με τους επισκέπτες
να παρακολουθούν από κοντά τις διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου ποιότητας διαφόρων προϊόντων
εστιάζοντας στο χαλλούμι. Ως γνωστό η Κυβέρνηση
της Λ.Δ. της Κίνας έχει πρόσφατα παραχωρήσει την
έγκριση της σε συγκεκριμένες κυπριακές γαλακτοβιομηχανίες να εξάγουν τα προϊόντα τους και κυρίως
χαλλούμι στη Κίνα. Μεταξύ των εταιρειών αυτών
συγκαταλέγεται και η Δωδώνη Κύπρου.

Διαστημικός περίπατος μόνο για γυναίκες
Ο ιστορικός αποκλειστικά γυναικείος διαστημικός περίπατος, χωρίς την παρουσία άνδρα αστροναύτη, ο οποίος είχε προγραμματισθεί προ καιρού αλλά είχε ακυρωθεί ξαφνικά τον Μάρτιο, θα
γίνει τελικά έστω και με καθυστέρηση, καθώς ορίστηκε ως νέα ημερομηνία η 21η Οκτωβρίου, όπως
ανακοίνωσε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA). Την
προηγούμενη φορά, η ματαίωση
του περιπάτου με αφετηρία τον
Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΣΣ)
είχε αποδοθεί στην έλλειψη στον
ΔΣΣ μιας δεύτερης διαστημικής
στολής στο κατάλληλο για γυναίκα
μέγεθος (medium), αλλά τώρα η
NASA φρόντισε να εφοδιάσει κατάλληλα τον σταθμό. Τον περίπατο
με στόχο την αντικατάσταση μπαταριών στα ηλιακά πάνελ του ΔΣΣ
θα κάνουν η Κριστίνα Κοχ που
βρίσκεται στον ΔΣΣ πάνω από έξι
μήνες και η «πρωτάρα» Τζέσικα
Μέιρ που έφθασε στον σταθμό
προ ημερών.

Συνολικά μόνο 15 γυναίκες έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στους 200
διαστημικούς περιπάτους που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα
γίνουν συνολικά από το πλήρωμα
του ΔΣΣ δέκα διαστημικές έξοδοι
διάρκειας περίπου 6,5 ωρών η καθεμιά, με στόχο την τοποθέτηση
νέων μπαταριών και άλλες εργασίες. Αύριο η Κοχ θα κάνει την

πρώτη έξοδό της παρέα με τον αστροναύτη της NASA Ντρου Μόργκαν, ενώ στην τέταρτη έξοδο,
στις 21 Οκτωβρίου, θα βγουν στο
διάστημα οι δύο γυναίκες αστροναύτες. Θα είναι η πρώτη φορά
που η Κοχ και η Μέιρ, οι οποίες

είναι και στενές φίλες καθότι υπήρξαν συμμαθήτριες στην ίδια
τάξη της NASA, θα δοκιμάσουν
ένα από κοινού διαστημικό περίπατο. Μέχρι σήμερα αστροναύτες
και κοσμοναύτες έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 200
διαστημικούς περιπάτους κάνοντας διάφορες εργασίες έξω από
τον ΔΣΣ. Συνολικά μόνο 15 γυναίκες έχουν συμμετάσχει, αλλά
πάντα με τη συνοδεία άνδρα αστροναύτη.
Η NASA έχει ανακοινώσει ότι,
στο πλαίσιο του νέου προγράμματος της «Άρτεμις» για επιστροφή
στη Σελήνη έως το 2024, θα στείλει
στο φεγγάρι και την πρώτη γυναίκα αστροναύτη. Στο ιστορικό
πρόγραμμα «Απόλλων» και οι 12
αστροναύτες της που περπάτησαν
στη Σελήνη, ήσαν άνδρες (και
λευκοί). Σήμερα το σώμα εν ενεργεία αστροναυτών της NASA περιλαμβάνει 12 γυναίκες, αριθμός
που αναμένεται να αυξηθεί στο
μέλλον.

Φώτος Φωτιάδης Διανομείς:
20 χρόνια επιτυχημένης
συνεργασίας με την Diageo
Στo πλαίσιο του ετήσιου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου
της Diageo Europe, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Βουκουρέστι, η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς και η Diageo, η μεγαλύτερη εταιρεία αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, γιόρτασαν τη συμπλήρωση 20 χρόνων επιτυχημένης συνεργασίας, ανοίγοντας τον ορίζοντα της κοινής τους πορείας
προς το μέλλον και θέτοντας ταυτόχρονα νέους υψηλούς στόχους. Ο κ. Αλέξης Φωτιάδης, Διευθύνων
Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, ευχαρίστησε την Diageo για την πολυετή εμπιστοσύνη,
την άριστη συνεργασία και τόνισε : «Η Diageo αποτελεί την πρώτη μεγάλη διεθνή εταιρεία που εμπιστεύθηκε την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, μετά
την ίδρυσή της το 1998, δίνοντας μια καθοριστική
ψήφο εμπιστοσύνης στις ικανότητές της».
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Εξοδος στις αγορές με άνοιγμα του 10ετούς ομολόγου

Το ελληνικό Δημόσιο θέλει να αντλήσει 1-2 δισ. ευρώ αποβλέποντας στην προσέλκυση περισσότερων «καλής ποιότητας» επενδυτών
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Στο άνοιγμα της έκδοσης του 10ετούς ομολόγου του περασμένου Μαρτίου προχωρεί ο ΟΔΔΗΧ, με στόχο την ενίσχυση
της ρευστότητας της αγοράς, μετά και
την κατακόρυφη πτώση που έχουν σημειώσει οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με
πληροφορίες, το ελληνικό Δημόσιο θέλει
να αντλήσει ένα ποσό της τάξης του 1-2
δισ. ευρώ (στο 1,5 δισ. ευρώ το τοποθετούν
τραπεζικές πηγές), αποβλέποντας στην
προσέλκυση περισσότερων «καλής ποιότητας» επενδυτών, βελτιώνοντας έτσι
την επενδυτική βάση της χώρας, ενώ οι
αναλυτές εκτιμούν ότι η ζήτηση θα είναι
ισχυρή. Οπως είχε αναφέρει η «Κ» πριν
από μερικές ημέρες, αυτή η κίνηση αποφασίστηκε ύστερα από σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργείου
Οικονομικών και του ΟΔΔΗΧ, έτσι ώστε
να διατηρηθεί η συχνή «επαφή» με τις

αγορές καθώς και να «κεφαλαιοποιηθεί»
το τρέχον ευνοϊκό κλίμα απέναντι στην
Ελλάδα, παρόλο που έχει ήδη υπερκαλυφθεί το πρόγραμμα δανεισμού του 2019
με τις προηγούμενες τρεις εκδόσεις. Υπενθυμίζεται πως από τις εκδόσεις των
5ετών, 10ετών και 7ετών τίτλων αντλήθηκαν συνολικά 7,5 δισ. ευρώ.
O ΟΔΔΗΧ έχει δώσει εντολή σε πέντε
διεθνείς τράπεζες να «τρέξουν» το όλο
εγχείρημα, τις BNP Paribas, Citigroup,
Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan (οι
ίδιες που είχαν αναλάβει την έκδοση του
Μαρτίου), ενώ όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή θα λάβει
χώρα στο άμεσο μέλλον, αναλόγως και
των συνθηκών στις αγορές. Σύμφωνα
πάντως με πληροφορίες, εκτός απροόπτου, το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει
σήμερα, έστω και εάν αμέσως μετά την
«είδηση» χθες, η απόδοση του 10ετούς
ελληνικού ομολόγου σημείωσε σημαντική
άνοδο.

Σημειώνεται πως το 10ετές ομόλογο
εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 με απόδοση 3,9% και επιτόκιο 3,875%, και σήμερα ο τίτλος κατέχεται σε υψηλό ποσοστό από ελληνικές τράπεζες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεγάλη ρευστότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στη
ζώνη του 1,5% με 1,60%. H απόδοση του
10ετούς κινήθηκε στο 1,437% (από 1,365%
την Παρασκευή) ενώ η τιμή του στο
121,339.
Η ζήτηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα
ισχυρή, όπως εκτιμά μιλώντας στην «Κ»
ο Γενς Πίτερ Σόρενσεν, αναλυτής της αγοράς ομολόγων της Danske Bank. Το
περιβάλλον είναι πολύ ευνοϊκό, ιδίως
γύρω από την Ελλάδα μετά και τις εκλογές,
ενώ έρχονται αναβαθμίσεις της ελληνικής
οικονομίας από τους οίκους. Οπως σημειώνει, στις 25 Οκτωβρίου η S&P αναμένεται να προχωρήσει σε αναβάθμιση
της Ελλάδας στο «ΒΒ-» (μία βαθμίδα) και

έτσι η κίνηση του ΟΔΔΗΧ έρχεται σε μια
άκρως κατάλληλη συγκυρία. Υπάρχει επίσης μεγάλη ανάγκη επανεπενδύσεων
στην ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων, γι’ αυτό και αναμένεται η ζήτηση
για το ελληνικό 10ετές να είναι μεγάλη.
Τέλος, όπως επισημαίνει ο κ. Σόρενσεν,
όταν η ΕΚΤ επανεκκινήσει το QE, οι επενδυτές θα εξετάσουν επίσης αγορές
που δεν επηρεάζονται από την QE, όπως
η ελληνική.
Αξίζει να προσθέσουμε πως στους άμεσους στόχους του ΟΔΔΗΧ είναι και η
σταδιακή μείωση της έκθεσης στα έντοκα
γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου, μέσω
του περιορισμού των εκδόσεων, καθώς
και μέσω της αντικατάστασης εντόκων
με ομόλογα, με τον ΟΔΔΗΧ να προχωρεί
έτσι από το επόμενο έτος σε εκδόσεις ομολόγων μέσης διάρκειας (3ετίας).
Οπως αναφέρεται και στο προσχέδιο
του προϋπολογισμού, στόχευση της δανειακής στρατηγικής θα είναι η διασφά-

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ζήτηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρή, εκτιμά ο Γενς Πίτερ, αναλυτής της
Danske Bank.

Σταθεροποιητικές τάσεις
επικράτησαν την Τρίτη
στο Χρηματιστήριο

Ανησυχία από
τους αμερικανικούς
δασμούς κατά Ε.Ε.
Επειτα από χρόνια διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και
Ε.Ε. σχετικά με το θέμα των επιδοτήσεων στις
κατασκευάστριες εταιρείες αεροσκαφών Boeing
και Airbus, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
(ΠΟΕ) αποφάσισε ότι η Airbus έχει λάβει παράνομες επιδοτήσεις, δίνοντας το πράσινο φως
στις ΗΠΑ για επιβολή αυξημένων δασμών έως
25% σε εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων αξίας
7,5 δισ. δολαρίων. Η εξέλιξη αυτή αναθέρμανε
τις ανησυχίες των επενδυτών για τις προοπτικές
του παγκόσμιου εμπορίου, λίγες ημέρες πριν
από την έναρξη του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στις 7 Οκτωβρίου
στην Ουάσιγκτον. Σχετικά δημοσιεύματα στον
διεθνή Τύπο, σε συνδυασμό με την απόφαση
των ΗΠΑ να αναστείλουν την προγραμματισμένη
επιβολή αυξημένων δασμών σε εισαγωγές από
την Κίνα ύψους 200 δισ. δολ. μέχρι τις 15 Οκτωβρίου μετά την αντίστοιχη απόφαση της Κίνας
να εξαιρέσει ορισμένες κατηγορίες αμερικανικών
προϊόντων από τους αυξημένους δασμούς, έχουν
ενισχύσει την αισιοδοξία των επενδυτών ότι οι
δύο χώρες δεν αποκλείεται να έρθουν σε μία
ενδιάμεση συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες.
Εντούτοις, οι μεγάλες διαφορές που τις χωρίζουν,
καθιστούν δύσκολη την επίτευξη μιας συνολικής
συμφωνίας στο άμεσο μέλλον. Στο μέτωπο της
οικονομίας, τα πρόσφατα στοιχεία των ΗΠΑ κατέδειξαν σαφή σημάδια επιβράδυνσης, κάνοντας
σαφές ότι η παρατεταμένη εμπορική διαμάχη
με την Κίνα επηρεάζει αρνητικά την οικονομική
δραστηριότητα, την περίοδο μάλιστα που η
θετική επίδραση των φορολογικών ελαφρύνσεων
έχει αρχίσει να φθίνει σταδιακά. Χαρακτηριστικά,
σύμφωνα με τον δείκτη του ινστιτούτου ISM, ο
μεταποιητικός τομέας συρρικνώθηκε τον Σεπτέμβριο για δεύτερο συνεχή μήνα και βρέθηκε
στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10
ετών περίπου (47,8). Τα αρνητικά στοιχεία των
ΗΠΑ έχουν αυξήσει τις προσδοκίες της αγοράς
για νέα μείωση 25 μ.β. στα επιτόκια από τη Fed
στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής στις 30 Οκτωβρίου με την προθεσμιακή
αγορά να τιμολογεί το ενδεχόμενο αυτό με πιθανότητα 85% έναντι 45% περίπου στα τέλη
του προηγούμενου μήνα. Τα ασθενέστερα από
τα αναμενόμενα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ
ευνόησαν το ευρώ έναντι του δολαρίου, αλλά
τα κέρδη ήταν περιορισμένα, καθώς τα στοιχεία
της Ευρωζώνης διατηρούν αμείωτες τις ανησυχίες
των επενδυτών για την πορεία της οικονομίας
και υποδηλώνουν την ανάγκη διατήρησης χαλαρής νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ. Η
ισοτιμία ευρώ/δολ. σημείωσε υψηλό 10 ημερών
την Πέμπτη κοντά στο 1,1000, ενώ την επόμενη
ημέρα –λίγες ώρες πριν από τη δημοσίευση των
αμερικανικών στοιχείων απασχόλησης– παρουσίαζε εβδομαδιαία κέρδη 0,4%. Εντούτοις, παρέμεινε χαμηλότερα από το πρόσφατο υψηλό
1,1110 που είδαμε στα μέσα του προηγούμενου
μήνα με τις απώλειες από τις αρχές του έτους
να υπολογίζονται σε περίπου 4,5%.
* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Εurobank.

λιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας
του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, η
παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας
για τη διατήρηση μιας αξιόπιστης καμπύλης αποδόσεων, η περαιτέρω μείωση
των περιθωρίων δανεισμού, η περαιτέρω
διασφάλιση της συνέπειας του ελληνικού
Δημοσίου, ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της Ευρωζώνης, η περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των
οίκων αξιολόγησης και των επενδυτών.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα επιδιωχθεί, στο πλαίσιο λειτουργίας της πρωτογενούς αγοράς, πλέον της
εκδοτικής δραστηριότητας, να εφαρμοστεί πολιτική διαχείρισης χαρτοφυλακίου,
μέσω της οποίας θα διασφαλίζονται ο αναγκαίος χώρος για τη συνεχή παρουσία
στις αγορές, η περαιτέρω μείωση του
κινδύνου αναχρηματοδότησης, η παροχή
της αναγκαίας ρευστότητας και η βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς
αγοράς.

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης
σημείωσε αμελητέες απώλειες σε ποσοστό 0,05%,
κλείνοντας στις 65,59 μονάδες. Ο Δείκτης FTSE/CySE
20 παρουσίασε επίσης πτώση κατά 0,05%, κλείνοντας
στις 39,53 μονάδες. Η ημερήσια αξία των συναλλαγών
διαμορφώθηκε στις €152.765. Αρνητικά έκλεισαν
σχεδόν όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες
με εξαίρεση τον δείκτη της Κύριας Αγοράς, ο οποίος
ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,33%.Πτώση σημείωσαν
οι Επενδυτικές σε ποσοστό 0,04%, η Εναλλακτική
Αγορά κατά 0,83% και τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό
3,87%. Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €102.656
(άνοδος 0,45% - τιμή κλεισίματος €1,354). Ακολούθησαν οι μετοχές της Louis με €15.660 (χωρίς μεταβολή
- τιμή κλεισίματος €0,08), της Ελληνικής Τράπεζας
με €11.433 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €0,85),
της Logicom με €10.807 (άνοδος 1,57% - τιμή κλεισίματος €1,29) και της ΚΕΟ με €4.620 (πτώση 0,75%
- τιμή κλεισίματος €1,32). Από τις μετοχές που έτυχαν
διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά
και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 110. Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στο ΧΑΚ σύμφωνα με το
Άρθρο 58 του Νόμου του ΧΑΚ 96.778 συνήθεις
μετοχές της εταιρείας «Rich Reach Corporation Public
Ltd», οι οποίες εκδόθηκαν ως ακολούθως: 50.000
κοινές μετοχές εκδόθηκαν στην τιμή των €2,00 και
παραχωρήθηκαν σε υφιστάμενο μέτοχο, κατόπιν
μερικής εξάσκησης του δικαιώματος του για πρώτη
επιλογή.Άλλες 6.500 κοινές μετοχές εκδόθηκαν στην
τιμή των €0,05 και παραχωρήθηκαν σε εργαζόμενους
στην εταιρεία και επιπλέον 12.500 κοινές μετοχές
εκδόθηκαν στην τιμή των €4,00 και παραχωρήθηκαν
έναντι καταβολής €50.000 σε στρατηγικό επενδυτή
με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης. Επίσης,
27.778 κοινές μετοχές εκδόθηκαν στην τιμή των
€3,60 και παραχωρήθηκαν έναντι καταβολής €100.000
σε στρατηγικό επενδυτή με τη μέθοδο της ιδιωτικής
τοποθέτησης. Το ΧΑΚ αναφέρει ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε
11.246.778 μετοχές.Η διαπραγμάτευση των μετοχών
θα αρχίσει τη Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019.

Προμήθεια 200 εκατ. ετησίως θα πληρώνουν στο Δημόσιο οι τράπεζες
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Στα 200 εκατ. ευρώ θα ανέλθει η προμήθεια που
θα πληρώνουν ετησίως οι τράπεζες στο Δημόσιο
για τις εγγυήσεις που θα δώσει στο πλαίσιο του
Asset Protection Scheme, σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Ζαββό. Οπως είπε σε
συνέντευξή του στη γερμανική FAZ, θα διατεθούν
εγγυήσεις ύψους 9 δισ. ευρώ. Η επιστροφή των
ελληνικών τραπεζών στο ραντάρ των μεγάλων
funds που παρατηρήθηκε κατά το roadshow
της ΕΧΑΕ την προηγούμενη εβδομάδα, επιβεβαιώθηκε και κατά το τριήμερο τραπεζικό συνέδριο της Bank of America Merrill Lynch (24th
Annual Financial CEO Conference), το οποίο ο-

λοκληρώθηκε χθες στο Λονδίνο. Τα υψηλόβαθμα
στελέχη των τεσσάρων ελληνικών συστημικών
τραπεζών, οι οποίες βρέθηκαν στη βρετανική
πρωτεύουσα στις 24-26 Σεπτεμβρίου για ραντεβού
με επενδυτές, ήρθαν αντιμέτωπα και αυτή τη
φορά με ένα πολύ θετικό κλίμα και με το ενδιαφέρον των funds για την Ελλάδα να είναι έντονο.
«Μερικούς από τους επενδυτές που είδαμε στις
συναντήσεις, είχαμε να τους δούμε 10 χρόνια»,
σημειώνει χαρακτηριστικά στην «Κ» κορυφαίο
τραπεζικό στέλεχος που συμμετείχε στο συνέδριο,
περιγράφοντας έτσι τη ριζική αλλαγή που έχει
σημειωθεί στις διαθέσεις των διεθνών διαχειριστών κεφαλαίων απέναντι στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα funds δήλωσαν εντυ-

πωσιασμένα από τις γρήγορες κινήσεις στις
οποίες έχει προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση
στο μέτωπο της ενίσχυσης της ανάπτυξης και
των επενδύσεων και θέλουν να δουν τα αποτελέσματα αυτά στα μεγέθη της οικονομίας. Μεταξύ
των επενδυτών με τους οποίους είχαν κλειστές
συναντήσεις οι ελληνικές τράπεζες ήταν οι
Fidelity, Αmundi, Wellington, Barings και T
Rowe. Η παρουσία μεγάλων ονομάτων της επενδυτικής κοινότητας, σε συνέχεια του
roadshow της ΕΧΑΕ, δείχνει ότι η Ελλάδα κερδίζει
το στοίχημα της διεύρυνσης της επενδυτικής
της βάσης με καλής ποιότητας, μακροπρόθεσμους
επενδυτές.
Αξίζει να σημειώσουμε πως η συμμετοχή στo

roadshow της BofA ήταν πολύ μεγάλη, αφού θεωρείται πολύ σημαντικό γεγονός για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, με πολλές μεγάλες τράπεζες να δίνουν το «παρών», όπως οι UBS,
Unicredit, Banco Santander, ING, Deutsche Bank,
Erste Bank, BBVA, Bankia και Natixis.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στο επίκεντρο των ραντεβού που είχαν με τα funds βρέθηκε το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια (APS), το
οποίο χαρακτηρίστηκε «καταλύτης» για τον κλάδο. Επίσης, πολλές ήταν οι ερωτήσεις των επενδυτών για την πρόοδο στη μείωση των NPEs
μετά τα θετικά στοιχεία του α΄ εξαμήνου, καθώς
και για την παροχή νέων δανείων από τις τράπεζες
προς τις ελληνικές επιχειρήσεις.

