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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ CEO ΤΗΣ HIP

ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Υποτονική ανάπτυξη έως το 2023

Θα γίνουμε ξενοδοχειακός ηγέτης

Τσάντες Louis Vuitton made in USA

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε φάση «συγχρονισμένης ε-

Τη στρατηγική της Blackstone να επενδύσει περαιτέρω στον ελ-

Ενα νέο εργοστάσιο της Louis Vuitton εγκαινίασαν την περ. Πέ-
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΝΤ

πιβράδυνσης», κυρίως εξαιτίας του εμπορικού πολέμου και γεωπολιτικών εντάσεων, προειδοποίησε το ΔΝΤ, προβλέποντας ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας μόλις κατά 3% το 2019.Το
Ταμείο προβλέπει ότι η ανάπτυξη των τεσσάρων μεγάλων οικονομιών θα παραμείνει υποτονική μέχρι το 2023. Σελ. 11
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ληνικό ξενοδοχειακό τομέα με σκοπό να γίνει ηγέτης σε αυτόν,
περιγράφει στην «Κ» ο Αλεχάνδρο Πουέρτολας, διευθύνων σύμβουλος της Hotel Investment Partners (HIP), η οποία προ μερικών ημερών εξαγόρασε 5 μονάδες της Louis Group στην Ελλάδα, σε μια επένδυση αξίας 178,7 εκατ. ευρώ. Σελ. 16

μπτη στο Τέξας των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, η κόρη του Ιβάνκα
και ο Μπερνάρ Αρνό, μεγαλομέτοχος της εταιρείας, μαζί με τον
δεύτερο γιο του Αλεξάντρ. Το άνοιγμα του νέου εργαστηρίου
στο Τέξας αποσκοπεί στο να παρακάμψει η επιχείρηση τους δασμούς που επιβάλλει ο Τραμπ. Σελ. 12

Μοντέλο ξένων τραπεζών για μισθούς
Στην παραγωγικότητα για αύξηση της κερδοφορίας τους επενδύουν τα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου
Αλλαγή του συστήματος αμοιβών, που,
όπως υποστηρίζουν, θα είναι πιο δίκαιο
και παραγωγικό, ζητούν οι μεγάλες τράπεζες της Κύπρου, σε αντίθεση με την
ΕΤΥΚ η οποία επιμένει στις οριζόντιες
αυξήσεις όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Οι

τράπεζες δεν απορρίπτουν τις οριζόντιες
αυξήσεις σε συγκεκριμένο ποσοστό, όμως
ταυτόχρονα να παραχωρείται και ποσοστό
αύξησης στη βάση της απόδοσης του
κάθε υπαλλήλου και βάσει της αξίας της
κάθε θέσης στην ελεύθερη αγορά. Οι κυ-

πριακές τράπεζες, από ό,τι αποδεικνύεται,
ακολουθούν επακριβώς το σύστημα αμοιβών που εφαρμόζουν οι μεγαλύτερες
τράπεζες της Ευρώπης, όπως η HSBC, η
Barclays, η Loyds και η Deutsche Bank.
Διαβάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα

της Barclays και της HSBC, αποδεικνύεται
το παραπάνω επιχείρημα. Ταυτόχρονα,
οι τράπεζες θέλουν να μειώσουν το Cost
to income. Αυτό επιτυγχάνεται με μείωση
υπαλλήλων και καταστημάτων ή με αύξηση των κερδών. Πέρα από τη μείωση

Μειωμένα τα εισοδήματα των 30ρηδων στη Βρετανία
Η γενιά όσων εί-

ναι 30-35 χρόνων
και ζουν στη Βρετανία σήμερα
βρίσκονται σε
χειρότερη μοίρα
από ό,τι εκείνοι
οι οποίοι γεννήθηκαν μεταξύ
1970-1980. Οι
σημερινοί 30άρηδες (γενιά των
Millennials) δεν
έχουν βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο και το ποσοστό
ιδιόκτητης στέγης
έχει υποχωρήσει,
βάσει έρευνας
την οποία διεξήγαγε το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Σπουδών στη
Βρετανία και την
οποία επικαλείται
το Bloomberg.

ΠΡΟΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΗΚ

Δύσκολο να ικανοποιηθεί
αίτημα για Ταμείο Υγείας

Σελ. 9

Οι συντεχνίες της ΑΗΚ τελούν εν ανα-

μονή της απάντησης στα αιτήματα που
έχουν υποβάλει κι αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει. Το βασικό τους αίτημα αφορά την τύχη του Ταμείου Υγείας. Κυβερνητικές πηγές θεωρούν
δύσκολο την ικανοποίηση του αιτήματος με το σκεπτικό ότι θα αποτελέσει
προηγούμενο και για άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Σελ. 5

Βουλγανία και Ρουμανία
θέλουν εργοστάσιο VW

Δίνει κίνητρα
για προσέλκυση
Κροίσων η Ελλάδα

Η τεχνολογική ορμή
παρασύρει
θέσεις εργασίας
Ενα νέο τοπίο στην αγορά εργασίας του μέλλοντος διαγράφεται σταδιακά. Η τεχνολογική
«ορμή» που φέρει το κύμα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, αναμένεται να αναδιαμορφώσει τόσο τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων όσο και την ίδια την αγορά εργασίας. Η αυτοματοποίηση, η ρομποτική και η
τεχνητή νοημοσύνη εξαπλώνονται σε διάφορους τομείς της οικονομίας, απειλώντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Σελ. 10

Ακολουθεί μοντέλο Ιταλίας
Με συνταγή... Ιταλίας η ελληνική κυβέρνηση
προσκαλεί άτομα υψηλής εισοδηματικής κατηγορίας να μεταφέρουν τη φορολογική τους
κατοικία στην Ελλάδα. Η διάταξη που θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο του Νοεμβρίου στοχεύει
σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με πολύ
μεγάλους λογαριασμούς και ως κίνητρο παρέχει
ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση. Σελ. 18

ΑΡΘΡΟ

Στην αντεπίθεση περνάει η Βουλγα-

ρία και διεκδικεί και πάλι το νέο εργοστάσιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen. Μόλις έγινε
γνωστό ότι, λόγω των εξελίξεων στη
Συρία, «παγώνει» η πορεία υλοποίησης του έργου στην Τουρκία, η Βουλγαρία αποφάσισε να ξαναμπεί στο
παιχνίδι. Επίσης παρούσα στη διεκδίκηση δηλώνει και η Ρουμανία. Σελ. 12

καταστημάτων και υπαλλήλων, θέλουν
να αυξήσουν την κερδοφορία τους με
την εισαγωγή συστήματος αμοιβών των
τραπεζοϋπαλλήλων, όπου θα υπάρχουν
μεγάλα «μπόνους» που ενδεχομένως να
φτάνουν και στο 7% του μισθού . Σελ. 4

Τριπλό όφελος
από το δάνειο
του ΟΧΣ πρός
το κράτος
Υψους 250 εκατ. ευρώ
Δύο καλές πτυχές για τον Οργανισμό
Χρηματοδότησης Στέγης και μία για
την κυβέρνηση έχει η παραχώρηση
δανείου 250 εκατ. ευρώ στο κράτος.
Από τη μια, ο ΟΧΣ έδωσε δάνειο με
μηδενικό ρίσκο και παράλληλα ενίσχυσε τα καλά του δάνεια. Από την
άλλη το κράτος αύξησε τα ρευστά διαθέσιμα. Σελ. 4

Αυξάνονται
χωρίς ρύθμιση
τα Airbnb
Οδεύει προς την Ολομέλεια
Στις επόμενες συνεδρίες της Ολομέλειας
αναμένεται ότι θα οδηγηθεί εκτός απροόπτου η πρόταση νόμου για τη
ρύθμιση των καταλυμάτων τύπου
Airbnb, αν και διαφωνούν ακόμα και
για τον ρόλο της διαχειριστικής επιτροπής. Στο μεταξύ οι ενοικιάσεις καταλυμάτων τριπλασιάστηκαν την τελευταία τριετία και καταγράφουν σταδιακά άνοδο. Πρώτη σε προτίμηση επαρχία, η Πάφος. Σελ. 8

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Σελ. 6

Aλλαξε ο πρωινός καφές
στο Προεδρικό

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Θλιβερή η εικόνα της Ευρώπης
Η εικόνα που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή
Ενωση είναι θλιβερή από κάθε άποψη.
Το γεγονός ότι οι αντιευρωπαϊστές μέσα
και έξω από την Ευρώπη κάνουν ό,τι
μπορούν για να υπονομεύσουν την Ενωση είναι ένας παράγοντας, αλλά δεν
είναι επαρκής δικαιολογία. Θα μπορούσε
εύκολα να υποστηρίξει κάποιος ότι τα
λάθη ηγετών ισχυρών χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ισχυροποίησαν διαχρονικά και σε μεγάλο βαθμό τις δυνάμεις
των απανταχού λαϊκιστών, εθνικιστών
και αντιευρωπαϊστών.
Δεν έχει σημασία να λέμε σήμερα ότι
είχε δίκιο ο Ντε Γκωλ που δεν ήθελε τους
Βρετανούς στην ΕΟΚ τότε ή να επαναλαμβάνουμε ότι η απότομη και σε μεγάλη

κλίμακα διεύρυνση, στην οποία πρωτοστάτησαν ΗΠΑ και Γερμανία, μετά την
πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων
στην Ανατολική Ευρώπη, ήταν τεράστιο
πολιτικό λάθος, όπως βέβαια αποδείχτηκε
εκ των υστέρων. Σημασία έχει η συνειδητοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση
δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια
οικονομική - τελωνειακή οντότητα που
μετεξελίσσεται ταχέως σε λέσχη προβληματισμού. Είναι φανερό ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν ανταποκρίνεται ούτε
στα οράματα των εμπνευστών και ιδρυτών της, ούτε στις προοπτικές της που
είχαν αναπτυχθεί στα πρώτα στάδια της
πορείας της, αλλά ούτε και στη βούληση
όλων εκείνων που επιθυμούν τη δημι-

ουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της
Ευρώπης. Αυτό οφείλεται στις τριβές
που επικρατούν στο εσωτερικό της, με
κορυφαία εκδήλωσή τους το Brexit,
δίχως να παραγνωρίζεται η αρνητική
συμβολή των εθνικιστικών και λαϊκιστικών τάσεων που επικρατούν σε διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,
ούτε η αμηχανία και η έλλειψη αποφασιστικότητας που χαρακτηρίζει τις εμβαλωματικές πολιτικές, ειδικά της Γερμανίας, σε κάθε πρόβλημα που ανακύπτει. Φυσικά, υπάρχουν πάντα και τα
αντικρουόμενα συμφέροντα.
Η συμπεριφορά της Τουρκίας, όχι
μόνο με την εισβολή της στη Συρία, αλλά
και πριν από αυτή, σε συνδυασμό με

την απρόβλεπτη, σταθερά όμως αντιευρωπαϊκή, πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ,
έχουν πλέον αναδείξει την αδυναμία
της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε όλη της την
έκταση. Δίχως κοινό ευρωπαϊκό στρατό
και χωρίς κοινή εξωτερική πολιτική η
Ευρώπη είναι καταδικασμένη σε ρόλο
κομπάρσου, όπως ακριβώς αποδείχτηκε
σε όλη τη διάρκεια της συριακής κρίσης
και του μεταναστευτικού - προσφυγικού
προβλήματος που ανέκυψε. Το μόνο ενθαρρυντικό είναι ότι στο Παρίσι και στο
Βερολίνο φαίνεται να έχουν αντιληφθεί
τελευταία –χάρις και στις ασυναρτησίες
του Ντόναλντ Τραμπ– ότι η ανάγκη προσέγγισης με τη Ρωσία είναι μονόδρομος.
Ηδη γίνονται προσπάθειες εξεύρεσης

λύσης στο ουκρανικό, καθώς η μεν Ευρώπη έχει ανάγκη τις πρώτες ύλες, την
αγορά και τις αχανείς εκτάσεις της Ρωσίας, η δε Ρωσία χρειάζεται την τεχνολογία και τεχνογνωσία της Ευρώπης.
Προς το παρόν, πάντως, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενωσης τον τόνο
δίνουν ο έμφοβος «συντηρητισμός» της
Γερμανίας –το παρελθόν ακόμη την κατατρύχει–, οι τρικλοποδιές του Ευρωκοινοβουλίου στον Μακρόν και οι αντιδράσεις του τελευταίου με έμμεσο αποδέκτη το Βερολίνο, οι επικρατούσες τάσεις στην Πολωνία (μεγάλο αγκάθι), στην
Ουγγαρία, ακόμη και στην Ιταλία, ο
φόβος του μεταναστευτικού - προσφυγικού και φυσικά το Brexit.
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Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Πώς βλέπετε
την αγορά ακινήτων;
Κυρίαρχο θέμα στο μυαλό του κόσμου
σχετικό με την οικονομία είναι το ποιο
είναι το μέλλον της αγοράς ακινήτων.
Το δευτερεύον είναι ίσως το γεγονός
ότι τα επιτόκια καταθέσεων είναι πλέον
μηδαμινά έως και αρνητικά.
Τα υπόλοιπα θέματα φαίνεται να κατατάσσονται πολύ χαμηλότερα στην
καθημερινότητα του μέσου πολίτη. Φυσικά όλο αυτό ενδεχομένως να μην ισχύει απόλυτα, αν ο πολίτης είναι συνάμα και καταστηματάρχης κάπου στο
υπό διαμόρφωση κέντρο της Λευκωσίας,
επειδή εκεί προτεραιότητα στη σκέψη
του έχει η έγνοια του αν θα καταφέρει
να επιβιώσει μέχρι το σύμπαν να επαναλειτουργήσει με τόσες καθυστερήσεις
που παρατηρούνται.
Βλέπετε η βαθιά κρίση των προηγούμενων ετών άφησε ένα βαθιά ριζωμένο φόβο στη συντριπτική πλειοψηφία
του κόσμου που σήμερα αγωνιά κατά
πόσο αυτό το οποίο ζει είναι κάτι εύθραυστο, κάτι επίπλαστο, κάτι παροδικό
που σύντομα θα έρθει σε ένα απότομο
– ίσως και χειρότερο – τέλος, που να
κάνει το προηγούμενο να μοιάζει σαν
ένα μικρό φτάρνισμα κατά την αλλαγή
του καιρού.
Πολλές είναι οι απόψεις που ακούγονται και ενδεχομένως οι πλείστες να
έχουν σίγουρα κάποια βάση. Φυσικά
ρόλο παίζει αν τις απόψεις τους εκφράζουν developers, κτηματομεσίτες, πωλητές υδραυλικών και ηλεκτρικών ειδών,
κομμωτές, δικηγόροι, λογιστές, γιατροί
κλπ. Όλοι – και είναι απόλυτα φυσικό
– θα εκφράσουν την άποψη τους από
το δικό τους οπτικό πεδίο. Κάπου όμως
υπάρχει μια τομή, μια περιοχή όπου εκφράζονται παρόμοιες απόψεις και κάποιοι από όλους αυτούς είναι «πιο σωστοί» από κάποιους άλλους και αυτό
έχει να κάνει με τον βαθμό και την ποιότητα πληροφόρησης που έχουν, αλλά
και το συμφέρον που εξυπηρετούν.
Η προσωπική μου άποψη είναι συνυφασμένη με την θεωρία των οικονομικών κύκλων. Στην προκειμένη περίπτωση και έχοντας ενώπιόν μας μια
σθεναρή ανάκαμψη και μεγέθυνση της
οικονομίας τα τελευταία τέσσερα σχεδόν
χρόνια είναι λογικά αναμενόμενο να επίκειται μια σχετική επιβράδυνση. Αν
με ρωτάτε αν υπάρχουν τρόποι να μετατεθεί χρονικά αυτή η επιβράδυνση
ή/ και να μην είναι τόσο ορατή, ισχυρίζομαι ότι υπάρχουν. Την ίδια ώρα αναγνωρίζω, όπως άλλωστε θα πρέπει
όλοι μας, πως είμαστε και αρκετά ευάλωτοι σε εξωτερικά σοκ τα οποία μπορούν να μας βγάλουν εκτός προγραμματισμών και να μας εξοστρακίσουν.
Όμως, αυτό πάντα θα ισχύει και δεν
πρέπει να μας σταματά από το να εισάγουμε τέτοιες στρατηγικές και κίνητρα που να ενισχύουν την ανάπτυξη.
Η όποια επιβράδυνση είναι λοιπόν
μια φυσιολογική οικονομική εξέλιξη.

Αυτό δεν πρέπει να φοβίζει κανένα. Θα
έρθει και θα φύγει. Αν με ρωτάτε κατά
πόσον η αγωνία του κόσμου ότι μια νέα
κρίση θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη είναι ή όχι βάσιμη, τότε απαντώ
ως εξής: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της
προηγούμενης κρίσης ήταν πως συνέβησαν πράγματα που κανένας δεν περίμενε ποτέ πως θα συνέβαιναν, τόσο
σε αριθμό όσο και σε μέγεθος. Το αποτέλεσμα ήταν στάχτη, αποκαΐδια και
πλήρης κατάρρευση. Τις πρωτόγνωρες
για τα παγκόσμια δεδομένα καταστάσεις,
κληθήκαμε εμείς να τις αντιμετωπίσουμε
χωρίς να έχουμε καμία γνώση προϊστορίας και θεραπείας. Ήταν σαν να μας
κλείδωσαν σε ένα εργαστήρι με κάτι υποτυπώδη φάρμακα και έναν ιό που κανείς δεν γνώριζε πώς να τον διαχειριστεί
και μας είπαν «αντιμετωπίστε τον και
άμα δεν πεθάνετε και βεβαιωθούμε πως
είστε υγιείς, θα σας ξεκλειδώσουμε».
Η επόμενη ύφεση που θα υπάρξει αναμένω πως θα είναι διαχειρίσιμη χωρίς
εκπλήξεις αυτού του τύπου. Θεωρώ
πως παρά τις όποιες αστοχίες και ελλείψεις μας, κινηθήκαμε από το Α στο
Β και τώρα μπορούμε να διαχειριστούμε
καλύτερα τα πράγματα. Άρα αν ο κάθε
ένας προσπαθήσει και βάλει σε τάξη
τα του οίκου του, το αποτέλεσμα θα
φανεί στο σύνολο. Όλα αυτά όπως έχω
πει και πιο πάνω, ισχύουν τηρουμένων
των αναλογιών αλλά και του πώς θα επενεργήσουν παράγοντες που είναι εντελώς εκτός της σφαίρας επιρροής
μας, όπως το Brexit, το Συριακό και ο
τουρκικός αδηφάγος επεκτατισμός.
Σε ό,τι αφορά στα της αγοράς των
ακινήτων πιστεύω πως ωρίμασε η ώρα
να εισαχθούν κάποια σοβαρά κίνητρα
που να περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί
η πιο μαζική κινητικότητα και η ταυτόχρονη απομάκρυνση από την φαινομενική εξάρτηση από μια και μόνο κατηγορία επενδυτικής ανάπτυξης.
Αν εστίαζα σε δύο εισηγήσεις, θα έβαζα σαν πρώτη την μείωση του φόρου
κεφαλαιουχικών κερδών σε ποσοστό
όχι πέραν του 10% και σαν δεύτερη την
σοβαρή επιδότηση των ανακαινίσεων
που αφορούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και δη των
πολυκατοικιών. Το υφιστάμενο πρόγραμμα χαρακτηρίζεται τουλάχιστον
σαν γελοίο και επιβάλλει ρυθμούς χελώνας σε τέτοιες αναβαθμίσεις που
ούτε σε 50 χρόνια δεν θα καλύψει το
υφιστάμενο κτηριακό στοκ. Η σοβαρή
μείωση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών θα ενθαρρύνει την αύξηση του όγκου συναλλαγών, θα ξεκλειδώσει την
αδρανούσα γη και στο τέλος θα αυξήσει
τα έσοδα του κράτους.

O Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS είναι CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors
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Η επιστροφή της Λουτ, οι όροι αναφοράς
και η ενθρόνιση του Αυτοκράτορα
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

«Για να δω αν θα τα καταφέρετε για μια χειραψία μόνοι σας».
Πολλές και σημαντικές εξελίξεις αναμένονται τον Νοέμβριο. Εκτός από την έλευση
της Λουτ και την οριστικοποίηση της τριμερούς Γκουτέρες, Αναστασιάδη, Ακιντζί, πιθανόν και της πενταμερούς εντός Δεκεμβρίου, όπως μαθαίνω, αναμένεται να ξεκαθαρίσουν και οι κυρώσεις της ΕΕ κατά της
Τουρκίας για την εισβολή της στην κυπριακή ΑΟΖ. Θεωρείται σίγουρη και η κορύφωση των ψιθύρων, φημών και της ονοματολογίας για το νέο Υπουργικό του Νίκαρου.
Κάποιοι υποστηρίζουν πως δεν αποκλείεται
να υπάρξει ανατροπή και αυτό να ανακοινωθεί ακόμα και στα τέλη Νοεμβρίου.
Η νέα... επικίνδυνη αποστολή του Γκουτέρες
Girl Τζέιν Χολ Λουτ ανακοινώθηκε επίσημα
και οριοθέτησε ακόμη περισσότερο το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων στο Κυπριακό.
Όπως σχολίαζε χθες άτομο που ανεβοκατεβαίνει συχνά στον Λόφο: «Παρά τα όσα λέγονται για τη σύγκληση ή όχι της τριμερούς
και της πενταμερούς, και οι δύο θα πραγματοποιηθούν. Η τριμερής με Γκουτέρες, Αναστασιάδη και Ακιντζί θα πραγματοποιηθεί

στα τέλη Νοεμβρίου και η πενταμερής εντός
Δεκεμβρίου. Οι όροι αναφοράς θεωρούνται
πια συμφωνημένοι και το παράδοξο είναι
πως οι πλευρές παρουσιάζονται τώρα ως να
μην είχαν ποτέ πρόβλημα σ’ αυτό το θέμα!»
Απ΄όσα ακούω, το πιθανότερο είναι οι όροι
αναφοράς να ανακοινωθούν από τον Γκουτέρες στην Πενταμερή. Εκτός από τα προβλήματα που προκλήθηκαν με τις καθυστερήσεις και τις αναθεωρήσεις, ο ΓΓ του ΟΗΕ
φαίνεται να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
η ανακοίνωση των όρων αναφοράς στην πενταμερή θα βοηθήσει την όλη κατάσταση.
«Αν μη τι άλλο, η μη ανακοίνωση των όρων
από πριν δεν θα προκαλέσει άσκοπη συζήτηση με κίνδυνο να την ματαιώσει», μου ανέφερε άτομο που γνωρίζει...
Σε ερώτησή μου εάν αυτό θα σημάνει και
την επανέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό η απάντηση ήταν: « Όχι η έναρξη του
διαλόγου δεν είναι τόσο εύκολη όσο η πραγματοποίηση τριμερούς ή πενταμερούς διάσκεψης. Σε ό,τι αφορά την πλευρά μας θα
ήταν αστείο να προχωρήσει σε συνομιλίες ε-

νώ η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάσει την
ΑΟΖ και να απειλεί με νέα τετελεσμένα στην
Αμμόχωστο. Επιπλέον στα κατεχόμενα άρχισε ήδη ο προεκλογικός, ενώ η Τουρκία είναι
απασχολημένη με την εισβολή της στη Συρία. Το σίγουρο είναι πως χρειάζεται ακόμα
χρόνος για να λεχθεί εάν και πότε θα αρχίσει
ξανά ο διάλογος και σε ποια βάση».
Γνωστός βουλευτής αντέδρασε χθες για τη
συμμετοχή της πρώτης Κυρίας στην ενθρόνιση του Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, αντί
του Νίκαρου. Όπως σχολίασε σε πηγαδάκι
με δημοσιογράφους: «ίσως θα ήταν πιο σωστό και πιο αντιπροσωπευτικό ενός σύγχρονου κράτους αυτό να εκπροσωπείται σε μια
τόσο σημαντική διοργάνωση από τον υπουργό Εξωτερικών ή άλλο στέλεχος του ΥΠΕΞ και όχι της πρώτης Κυρίας, αφού δεν
μπορούσε να παρευρεθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος». «Φαίνεται πως το η Ανδρούλα και εγώ άρχισε να γίνεται η Άντρη και εγώ, μη
σας πω χειρότερα, μόνο η Άντρη και όχι εγώ» σχολίασε χαμογελώντας. Και πρόσθεσε: «Πάντως δεν ξέρω τι λέει το πρωτόκολ-

λο σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν παρευρεθήκαμε σε πολλές ενθρονίσεις Αυτοκρατόρων για να ξέρουμε».
Ο φόβος για «μεθοδεύσεις της τελευταίας
στιγμής» στις Βρυξέλλες για τον κανονισμό
της Πράσινης Γραμμής επανήλθε. Κάποιοι
διατηρούν τη δυσπιστία τους και επιμένουν
πως θα έπρεπε, όπως υποστήριξε σθεναρά
ο Φούλης, να καταβληθούν συντονισμένες
προσπάθειες για να αποσυρθεί. «Μόνο έτσι
θα είχαμε αποφύγει μια για πάντα τις παγίδες και τα άνομα σχέδια κάποιων εις βάρος
του νόμιμου κράτους» έλεγε προχθές Συναγερμικό στέλεχος που δεν έκρυβε την ανησυχία του μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα.
KOYΙΖ: Σε ποιο κόμμα δύο πρωτοκλασάτα
στελέχη, όχι μόνο δεν μιλιούνται αλλά ρίχνουν απροκάλυπτα λάσπη το ένα προς το
άλλο; Αληθεύει ότι ο κομματάρχης τα έχει
πάρει στο κρανίο προ πολλού με τη συμπεριφορά τους και παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις του το πρόβλημα έγινε ακόμη
μεγαλύτερο;

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η παράσταση «Γαρυφαλλιά» μιλάει για την κάθε γυναίκα γύρω μας
Η Μικαέλλα Κάσινου, μια νέα ηθοποιός,
υποδύεται τη Γαρυφαλλιά, στο έργο που
έγραψε και σκηνοθετεί ο Στέλιος Θεοχάρους. Η παράσταση «Γαρυφαλλιά» πραγματοποιεί δεύτερο κύκλο παραστάσεων,
μετά το ανέβασμά της στο θεατρικό φεστιβάλ Αντίσκηνο, που έγινε στον Κάτω
Πύργο, τον περασμένο Αύγουστο. Το έργο
αφορά τη Γαρυφαλλιά, μια γυναίκα που
περνάει πολλές ώρες της ημέρας στο εργαστήρι – ατελιέ του θεάτρου όπου εργάζεται, ράβοντας και επιδιορθώνοντας κουστούμια. Για μοναδική της συντροφιά έχει
τα δημιουργήματά της.
Στο πρόσωπο της γυναίκας αυτής ο θεατής, όπως μού λέει η Μικαέλλα, βλέπει
τη δύναμη που κρύβει η κάθε γυναίκα,
όταν έρχεται αντιμέτωπη με τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα της κοινωνίας
που ζει. Είναι άραγε αντισυμβατική και
παράτολμη η Γαρυφαλλιά; Μπορεί από
μόνη της, με αρχηγείο της το μικρό της
χώρο στο θέατρο να ηγηθεί της επανάστασης της μοναξιάς; Δεν θέλησε να μου
πει πολλά η Μικαέλλα, ούτε και ο Στέλιος
Θεοχάρους, κατάλαβα ότι δεν ήθελαν να
ρωτήσω περισσότερα για τον χαρακτήρα
του έργου, αλλά να τη συναντήσω και να
πιάσω την αύρα της, τα θέλω της, τις ανάγκες της, μέσα από τα ίδια της τα λόγια.
–Μικαέλλα, πώς θα περιέγραφες τη
Γαρυφαλλιά;

–Η Γαρυφαλλιά είναι μια γυναίκα του
σήμερα, που παλεύει γι’ αυτά που θέλει,
γι’ αυτά που πιστεύει για τα όνειρά της,
για όσα έχασε και για όσα έχει κερδίσει.
Η Γαρυφαλλιά είναι η δύναμη που κρύβει η κάθε γυναίκα, όταν έρχεται αντιμέτωπη με τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα της όποιας κοινωνίας που θέτει
φραγμούς στο πώς θα σκέφτεται, πώς θα
ζει, πώς θα δημιουργεί. Η Γαρυφαλλιά αγαπά πολύ και βαθιά όποιο και να είναι
το κόστος.
–Τι κάνει την ιστορία της Γαρυφαλλιάς
να διαφέρει και πρέπει να ειπωθεί;
–Η ιστορία της Γαρυφαλλιάς πρέπει να
ειπωθεί, όχι γιατί διαφέρει αλλά γιατί είναι
πέρα για πέρα επίκαιρη και γι’ αυτό τον
λόγο αξίζει να ακουστεί, για να μας αφυπνίσει. Για να μας δείξει ότι η επιμονή και
η υπομονή στο τέλος ανταμείβονται.
–Δημιουργεί κόσμους για να ξεφύγει
από τον δικό της, ζει στο ατελιέ της
αντί στην κοινωνία;
–Για τη Γαρυφαλλιά το ατελιέ της είναι
ένας τρόπος διαφυγής. Οι συγκυρίες της
ζωής την ανάγκασαν να εργάζεται τόσες
πολλές ώρες και γι’ αυτό προσπαθεί μέσω
αυτού να ξεφεύγει. Μοιράζεται με τα υφάσματα και τις κλωστές τον πόνο και τις
σκέψεις της.
–Πώς προσδιορίζεις την επανάσταση
της μοναξιάς;
–Για να έρθει η προσωπική αλλαγή που

οδηγεί στην ευτυχία, πρέπει πρώτα εμείς
οι ίδιοι να βρούμε τη δύναμη μέσα μας
για να αλλάξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό
και μετά τις καταστάσεις.
–Είναι ο βασικός χαρακτήρας ο ίδιος
στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη;
–Όπου και να βρίσκεσαι στον κόσμο,
παντού μπορεί να συναντήσεις μια Γαρυφαλλιά.
–Για ποιον δουλεύουμε τελικά;
–Δουλεύουμε πρώτα για εμάς και μετά
για οποιονδήποτε άλλο.
–Θέλω και πρέπει, μπορούν να παντρευτούν;
–Τα θέλω και τα πρέπει μπορεί πολλές
φορές να έρχονται σε σύγκρουση στη ζωή
μας, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος τα θέλω
δεν υπάρχουν χωρίς τα πρέπει και αντιθέτως.
–Πώς αντιδράει η Γαρυφαλλιά ακριβώς;
–Ελάτε στην παράσταση και θα ανακαλύψετε!

Πληροφορίες:

Η «Γαρυφαλλιά» πραγματοποιεί δεύτερο κύκλο παραστάσεων με τη Μικαέλλα Κάσινου στον

ομώνυμο ρόλο.

Παραστάσεις: Σάββατο, 26 Οκτωβρίου,
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου, Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου, Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου, Λευκωσία
Flea Theatre, Παύλου Κορομία 2 Καϊμακλί,
Λευκωσία, ώρα 8:30 μ.μ. Κρατήσεις:
99798948.

Ανθρωπιά και
ενσυναίσθηση
Ο Στέλιος Θεοχάρους, που υπο-

γράφει το κείμενο και έχει τη
σκηνοθετική επιμέλεια της παράστασης, σημειώνει ότι η Γαρυφαλλιά είναι η γυναίκα της διπλανής πόρτας, είναι η μητέρα
μας, η σύζυγός μας, η γειτόνισσα. Πάντα υπάρχει μια Γαρυφαλλιά την οποία θα πρέπει να ακούσουμε μού τονίζει ο Στέλιος, και
απ’ ό,τι καταλαβαίνω από τη συνομιλία μας η ιστορία της Γαρυφαλλιάς είναι σχετικά απλή, αλλά όχι για να την πάρεις ελαφρά
τη καρδία, διότι μπορεί στα απλά
πράγματα καμιά φορά να κρύβονται πράγματα πολλά και όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της
παράστασης: Κάποιες ιστορίες
πρέπει να τις λέμε ακριβώς όπως είναι. Κάποιες ιστορίες απλά
πρέπει να τις λέμε. «Μη σκεφτείς μόνο ότι θα πρέπει να τη
λυπηθείς, επειδή είναι μόνη της
σε ένα ατελιέ», μου είπε ο Στέλιος, «αλλά να την αισθανθείς,
να δεις πώς μπορείς να σταθείς
δίπλα της ως άνθρωπος» και καταλάβαινα, όσο άκουγα τον Στέλιο να μου μιλάει, ότι η ανθρωπιά
και η ενσυναίσθηση έχουν βασικό λόγο ύπαρξης στο έργο.

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

4

l

ΤΟ ΘΕΜΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Ποντάρουν στην παραγωγικότητα οι τράπεζες
Το νέο σύστημα μισθών που θέλουν να εισαγάγουν είναι στη βάση των αντιστοίχων σε HSBC και Barclays
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

να φτάνουν και στο 7% του μισθού τους.
«Αυτός θα είναι ο τρόπος για να αυξηθούν
τα κέρδη», συμπληρώνουν, «και είναι η
πρακτική που ακολουθείται στις τράπεζες
παγκοσμίως.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξάλλου έχει εκφράσει πολλάκις την επιθυμία όλες οι τράπεζες της Ευρωζώνης και όχι μόνο της Κύπρου- να λειτουργούν
με τον ίδιο τρόπο και να λύσουν τα όποια
τους προβλήματα. Έτσι, θα μπορέσουν
να ενταχθούν και στη λεγόμενη τραπεζική
ένωση, δηλαδή του συστήματος τραπεζικής εποπτείας και εξυγίανσης που θα
λειτουργεί βάσει κανόνων που ισχύουν
σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτή, θα εγγυάται
την ασφάλεια και την αξιοπιστία του τραπεζικού τομέα στην ευρωζώνη και ευρύτερα στην ΕΕ και θα διασφαλίζει ότι η εξυγίανση των μη βιώσιμων τραπεζών γίνεται χωρίς να δαπανηθούν χρήματα των
φορολογουμένων και με ελάχιστη επίπτωση στην πραγματική οικονομία.

Η κόντρα της ΕΤΥΚ με τις τράπεζες για
την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων και το σύστημα αμοιβών καλά κρατεί. Στο αποκορύφωμα της κόντρας αυτής,
είναι η διαφωνία με τράπεζες για το πώς
θα δοθούν αυξήσεις στους τραπεζοϋπαλλήλους, αφού η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου θέλει να αποδίδονται
με τον ίδιο τρόπο που δίνονταν εδώ και
πολλά χρόνια, δηλ. οριζόντιες και ετήσιες
σε όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους. Ωστόσο, οι τράπεζες επιζητούν την αλλαγή
του συστήματος αμοιβών, που, όπως υποστηρίζουν, θα ανταποκρίνεται στον
21ο αιώνα, θα είναι πιο δίκαιο και παραγωγικό. Οι μεγάλες κυπριακές τράπεζες
θέλουν ναι μεν να παραχωρούνται οριζόντιες αυξήσεις σε όλους τους εργαζομένους σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό,
όμως ταυτόχρονα να παραχωρείται και
ένα ποσοστό αύξησης στη βάση της απόδοσης του κάθε τραπεζοϋπαλλήλου
και βάσει της αξίας της κάθε θέσης στην
ελεύθερη αγορά.Πού το βρήκαν όμως οι
κυπριακές τράπεζες αυτό το μοντέλο των
πληρωμών που θέλουν να εισαγάγουν;
Οι κυπριακές τράπεζες, από ό,τι αποδει-

Διάλεξε πλευρά το Εργασίας
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Όπως διαρρέει μέχρι στιγμής, το Υπουργείο Εργασίας
«κλίνει» προς τα «θέλω» της
ΕΤΥΚ, με αρκετούς να υποστηρίζουν πως έχει διαλέξει
ξεκάθαρα πλευρά.
κνύεται, ακολουθούν επακριβώς το σύστημα αμοιβών που εφαρμόζουν οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης, όπως
η HSBC, η Barclays, η Loyds και η
Deutsche Bank. Διαβάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της Barclays και της
HSBC, αποδεικνύεται το παραπάνω επιχείρημα.
Συγκεκριμένα, στα οικονομικά αποτελέσματα της HSBC για το 2017 –την ίδια
χρονιά που και η Τράπεζα Κύπρου άρχισε
τις συζητήσεις για την εισαγωγή τέτοιου
συστήματος αμοιβών- αναφέρεται πως η
στρατηγική αμοιβών της τράπεζας στους
υπαλλήλους γίνεται βάσει της απόδοσης
λαμβάνοντας υπόψη τόσο το «τι» έχει επιτευχθεί, όσο και «πώς» έχει επιτευχθεί.
Παράλληλα, τονίζεται πως οι μισθοί κα-

Tα τραπεζικά ιδρύματα στην Κύπρο θέλουν να προχωρήσουν στην αντεπίθεση, δηλαδή να στραφούν στην κερδοφορία και όχι μόνο στο κλείσιμο καταστημάτων και στη μείωση προσωπικού.
θορίζονται βάσει του τι δίνει «έξω» η αγορά
και προέρχονται από ανεξάρτητους ειδικούς. Αυτοί, όπως εξηγεί, πληροφορούν
για τα επίπεδα μισθών που υπάρχουν και
σε ανταγωνιστές τους, όπως άλλες τράπεζες, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις σε
όλο το φάσμα της αγοράς. Προστίθεται
δε, πως ο μισθός σε έναν υπάλληλο δίνεται
με βάση την ατομική του απόδοση και ως
μέλος μίας ομάδας στην οποία ενδεχομένως
συμμετέχει. Τέλος, η HSBC στα επίσημα
οικονομικά της αποτελέσματα τονίζει πως
ο μισθός ενός τραπεζοϋπαλλήλου θα πρέπει
να ποικίλλει ανάλογα με την απόδοσή του
σε κάθε έτος.

Στην ίδια γραμμή
Παράλληλα, στα οικονομικά αποτε-

λέσματα της Barclays για το 2017, αποδεικνύεται πως ακολουθείται η ίδια γραμμή σε σχέση με τους μισθούς των τραπεζοϋπαλλήλων της ανά το παγκόσμιο.
Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίδοση
του κάθε υπαλλήλου, στην ετήσια επανεξέτασή του βάσει της απόδοσής του
και επίτευξης των στόχων του, αλλά αντανακλά τις δεξιότητες και την εμπειρία
του. Όπως εξηγεί, αυξάνεται ο μισθός
του τραπεζοϋπαλλήλου όπου αυτό δικαιολογείται από την αλλαγή ρόλου, την αυξημένη ευθύνη, ενώ παράλληλα ο μισθός
μπορεί επίσης να αυξηθεί σύμφωνα με
τις τοπικές νομοθετικές απαιτήσεις και
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των συνδικάτων και των συμβουλίων επιχειρήσεων.
Η φιλοσοφία αμοιβών στους υπαλλήλους

της Barclays συνδέει την αμοιβή με την
επίτευξη σταθερών υψηλών επιδόσεων
και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας
για την Τράπεζα, και καταλήγει πως κυμαίνεται αναλόγως με το τι θα επιτύχουν
σε σχέση με τους επιχειρηματικούς και
συλλογικούς στόχους που έχουν τεθεί
ώστε να υλοποιηθεί η επιχειρηματική
στρατηγική της Τράπεζας για εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη. «Η απόδοση αξιολογείται τόσο με οικονομικά όσο και
με μη χρηματοοικονομικά κριτήρια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αντεπίθεση στο κόστος
Αφήνοντας στην άκρη το –ομολογουμένως πολύ φρέσκο- Σχέδιο Εθελούσιας
Εξόδου που εφάρμοσε η Τράπεζα Κύπρου

με αποτέλεσμα να αποχωρήσει το 10%
των υπαλλήλων της Τράπεζας, οι τράπεζες
θέλουν να μειώσουν το κόστος τους προς
τα έσοδά τους (Cost to income). Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους. Ή θα μειώσεις κόστος, άρα υπαλλήλους και καταστήματα, ή θα προσπαθήσεις να αυξήσεις τα κέρδη. Και πέρα από το προφανές, δηλαδή τη μείωση καταστημάτων
και υπαλλήλων, τα τραπεζικά ιδρύματα
στην Κύπρο θέλουν να προχωρήσουν
στην αντεπίθεση, δηλαδή να στραφούν
στην επικερδότητα.
Όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές
στην «Κ», αυτό θα επιτευχθεί μόνο με
την εισαγωγή ενός συστήματος αμοιβών
των τραπεζοϋπαλλήλων, όπου θα υπάρχουν μεγάλα «μπόνους» που ενδεχομένως

Την ίδια ώρα, υπάρχουν -οι παρασκηνιακές προς στιγμήν- συζητήσεις μεταξύ
τραπεζών και Υπουργείου Εργασίας για
την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στις τράπεζες, τον καθορισμό των
νέων συστημάτων αμοιβών στους τραπεζοϋπαλλήλους, αλλά και για το αν θα
πρέπει να καταβληθούν ΑΤΑ και ετήσιες
προσαυξήσεις βάσει του παλαιών συμφωνηθέντων. Όπως διαρρέει μέχρι στιγμής, το Υπουργείο Εργασίας «κλίνει»
προς τα «θέλω» της ΕΤΥΚ, με αρκετούς
να υποστηρίζουν πως έχει διαλέξει ξεκάθαρα πλευρά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες
που διαρρέουν, η ρητορική που ακολουθείται είναι να δοθούν αυτά που ζητά η
ΕΤΥΚ και με τον τρόπο που θέλει για το
τρέχον έτος και για το επόμενο να δοθεί
«νέο ραντεβού». Η ίδια πρακτική δηλαδή
που ακολουθείται από το 2017, όταν έληξαν οι πλείστες συλλογικές συμβάσεις.
Την κατάσταση διευκολύνει η επιστροφή
στα κέρδη των τραπεζών από το 2018
μέχρι και σήμερα, με το Υπουργείο να υποδεικνύει ότι οι τράπεζες μπορούν να
ανταποκριθούν στο κόστος των όποιων
απαιτήσεων.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου δεν έχει λάβει θέση
στο όλο ζήτημα του νέου συστήματος
μισθών των εργαζομένων που θέλουν να
εισάξουν οι τράπεζες, αλλά ούτε και για
τους δικούς της υπαλλήλους που υπάγονται σε συντεχνίες τραπεζοϋπαλλήλων.

Προεδρική ανησυχία για
τις καταχρήσεις του ΓεΣΥ

«Βοήθεια» στον Οργανισμό
Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Νέα ενημέρωση Προέδρου της Δημοκρατίας και Υπ. Συμβουλίου
για τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στο σύστημα υγείας

Η Κυβέρνηση έλαβε δάνειο από την Τράπεζα ύψους
250 εκατ. ευρώ για να ενισχύσει τη ρευστότητά του

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Οι καταχρήσεις του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) ήταν και παραμένουν, η
υπ’ αριθμόν ένα ανησυχία του προέδρου
της Δημοκρατίας αλλά και του υπουργείου Υγείας, στην αξιολόγηση εφαρμογής του ΓεΣΥ. Τα φαινόμενα κατάχρησης του συστήματος, κυρίως σε εξετάσεις και αναλύσεις, συνεχίζονται
παρά την δεδηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης να τα περιορίσει, υπό το φόβο
αλυσιδωτών επιπτώσεων, κυρίως οικονομικής φύσεως, στο ΓεΣΥ. Η αλόγιστη
χρήση υπηρεσιών του ΓεΣΥ είναι ένα
από τα θέματα τα οποία παρακολουθούνται απευθείας από τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας, κάτι που αποκαλύπτει
το έντονο ενδιαφέρον να ξεπεραστούν
τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα. Οι
οδηγίες του Νίκου Αναστασιάδη, στις
τακτές ενημερώσεις του από το υπουργείο Υγείας και ΟΑΥ, είναι να λειτουργήσουν τάχιστα οι ασφαλιστικές δικλίδες
του συστήματος οι οποίες θα βάλουν
φρένο σε παρόμοια φαινόμενα. Τα προβλήματα που φαίνεται να προκαλούνται
από την διαιώνιση του προβλήματος,
αγγίζουν και το ευαίσθητο ζήτημα της
οικονομικής πτυχής του ΓεΣΥ, κάτι που
αποκαλύπτεται και από τις πληροφορίες
που υπάρχουν για τις καθυστερήσεις
που παρατηρούνται. Για το ζήτημα των
καταχρήσεων καθώς και άλλα που αφορούν το ΓεΣΥ, εγγραφές ιατρών, διάλογος με ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ο υπουργός Υγείας ενημερώθηκε χθες από
τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)
προκειμένου να ενημερώσει σήμερα
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και το
Υπουργικό Συμβούλιο. Επιπλέον ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, αύριο Πέμπτη, θα
έχει νέα συνάντηση με το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΟΑΥ.

Σε συμφωνία για παραχώρηση στο κράτος
δανείου ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ
προχώρησαν κυβέρνηση και Οργανισμός
Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Το δάνειο θα
παραχωρηθεί με σταθερό επιτόκιο 0,975%
και αποπληρωμή σε διάρκεια 7 ετών. Αν
και «βαρύγδουπη» έκφραση, ήταν ένα
«φιλί ζωής» για τον
Οργανισμό, με δύο καλές πτυχές για
τον ίδιο και μία για το κράτος. Διότι, κατάφερε εν μία νυκτί να παραχωρήσει ένα
δάνειο 250 εκατ. ευρώ στο κράτος που
επί της ουσίας έχει μηδενικό ρίσκο, την
ίδια ώρα που η Ελληνική για παράδειγμα
προχώρησε σε νέες χορηγήσεις για το
πρώτο εξάμηνο ύψους 387,6 εκατ. ευρώ.
Και σίγουρα το ρίσκο γι’ αυτές τις χορηγήσεις θα είναι υπαρκτό και δεν συγκρίνεται με το σχεδόν ανύπαρκτο που προκύπτει από δανεισμό ενός κράτους. Πέραν
τούτου, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως
Στέγης ενίσχυσε τα καλά του δάνεια. Τα
συνολικά δάνεια που είχε παραχωρήσει
το 2018 ο ΟΧΣ ήταν 632 εκατ. ευρώ. Πλέον, ο δανεισμός που θα έχει δώσει ο ΟΧΣ
θα ξεπερνά τα 850 εκατ. ευρώ. Αυτό, θα
έχει και ως αποτέλεσμα να αλλάξει ο
λόγος των καλών δανείων προς τα μη εξυπηρετούμενα. Εκτός από τα οφέλη του
Οργανισμού, το κράτος με αυτό το δανεισμό ενίσχυσε τα ρευστά του διαθέσιμα,
σε μια περίοδο που ενδεχομένως χρειαζόταν, αφού προχώρησε προσφάτως στην
πλήρη αποπληρωμή του ρωσικού δανείου
ύψους 1,58 δισ. ευρώ.
Το κέρδος όμως για τον ΟΧΣ είναι μεγάλο, σε μια περίοδο που ο Οργανισμός
θα ακολουθούσε την πορεία που ακολούθησε και η Συνεργατική Κυπριακή
Τράπεζα. Τα προβλήματα του Οργανισμού
μπορεί να μην έχουν λυθεί, ωστόσο τέτοιες κινήσεις τον κρατούν στην επικαιρότητα και θα έχει τον χρόνο να αντιμετωπίσει τα ΜΕΔ του, αλλά και να εξεύρει
και άλλους τρόπους χρηματοδότησης με
όσο μικρότερο ρίσκο είναι δυνατόν.

Καταχρήσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, ο υπουργός Υγείας φαίνεται

Στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου

θα ενημερώσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποιες υπηρεσίες που προσφέρει το ΓεΣΥ.

να ασκεί πιέσεις στον ΟΑΥ προκειμένου
να προχωρήσει με αυστηρότερες διαδικασίες για περιορισμό της αλόγιστης
χρήσης, από πλευράς ιατρών αλλά και
ασθενών. Ο υπουργός Υγείας φαίνεται
να απέστειλε και σχετική επιστολή
στον ΟΑΥ στην οποία εκφράζει έντονες
ανησυχίες για τις καθυστερήσεις που
καταγράφονται. Στην επιστολή του, ο
κ. Ιωάννου σημειώνει τις βελτιώσεις
που έχουν σημειωθεί, ωστόσο πιέζει
για αύξηση των ρυθμών υλοποίησης
των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν.
Ο ΟΑΥ από την πλευρά του επιμένει
πως οι αλλαγές που γίνονται στο λογισμικό σύστημα του ΓεΣΥ είναι συνεχείς,
αποδίδοντας τις όποιες καθυστερήσεις
στην πολυπλοκότητα αλλά και στο γεγονός, όπως τονίζεται, ότι είναι δαπανηρές οι αναβαθμίσεις. Μια επισήμανση
που φαίνεται να προβληματίζει έντονα
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για ενδεχόμενη παρέκκλιση από τον προϋπολογισμό του ΓεΣΥ.

Τα οικονομικά
Ταυτόχρονα με τα προβλήματα που
υπάρχουν, ένα άλλο στοιχείο που δημιουργεί πιεστικές καταστάσεις είναι
οι επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση
το τελευταία διάστημα σε πολιτικό επίπεδο. Επί του προκειμένου ενδεικτικές είναι οι απόψεις του Δημοκρατικού
Κόμματος, ο πρόεδρος του οποίου έβαλε
στην δημόσια ατζέντα και ζητήματα
που αφορούν τα οικονομικά του ΓεΣΥ.
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος πιστεύει
πως οι δαπάνες για το ΓεΣΥ έχουν ξεφύγει εκτός ελέγχου, θεωρώντας ότι
δεν υπάρχουν έλεγχοι στο σύστημα υγείας. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ σχολιάζοντας τα πλεονάσματα που παρουσιάζει ο ΟΑΥ θεωρεί πως αυτά είναι
πλασματικά, αναδεικνύοντας ως μεγάλο
πρόβλημα τη μη αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανησυχεί πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των εισφορών.

Στις 9 Απριλίου 2019, παρουσιάστηκε η
αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις εργασίες του οργανισμού για διεύρυνση των εργασιών του, ώστε κατ΄ αναλογία με τις υπόλοιπες τράπεζες να χορηγεί
δάνεια προς το κράτος.
Υπενθυμίζεται πως στις 9 Απριλίου
2019, παρουσιάστηκε από τον υπουργό
Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο
η αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας που
διέπει τις εργασίες του οργανισμού για
διεύρυνση των εργασιών του, ώστε κατ΄
αναλογία με τις υπόλοιπες τράπεζες να
χορηγεί δάνεια προς το κράτος, καθώς
και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς δημοσίου δικαίου, με εξασφάλιση
κρατική εγγύηση ή με εγγύηση καταθέσεων. Σημειώνεται πως στις 12 Ιουλίου
2019 η Βουλή ψήφισε την αλλαγή της
νομοθεσίας.

Αλλάζει ο λόγος
Τα ΜΕΔ του ΟΧΣ βάσει των οικονομικών του αποτελεσμάτων για το 2018,
ήταν στα 296,3 εκατ. ευρώ, έναντι 303,7
εκατ. ευρώ ΜΕΔ για το 2017. Ως ποσοστό

του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οργανισμού αντιστοιχεί στο
46,67%, ποσοστό ίδιο με αυτό που είχε
και για το 2017. Επίσης, το ποσοστό των
προβλέψεων τους για το 2018 ανέρχονταν
στο 34,33%, ελαφρά αυξημένες από τα
ποσοστά του 2017 που ήταν στα
32,84%.Κατά τη διάρκεια του 2018, ο
ΟΧΣ προχώρησε σε αναδιαρθρώσεις στεγαστικών δανείων ιδιωτών συνολικού ύψους 19,3 εκατ. ευρώ.
Μετά το δανεισμό προς το κράτος, ο
λόγος των ΜΕΔ του οργανισμού αναμένεται να μειωθεί κάτω από 35%, μείωση
πολύ σημαντική σε σχέση με το 46,67%
που βρίσκονταν τα ΜΕΔ του στα τέλη
του 2018.
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΧΣ, ως πολιτική έχει η σχέση
χρηματοδότησης προς την αξία της εξασφάλισης να μην υπερβαίνει το 75%. Το
83,43% των δανείων και άλλων χορηγήσεων στους πελάτες της Τράπεζας, είναι
εξασφαλισμένα με υποθήκες ακινήτων,
με δεσμεύσεις καταθέσεων και με κυβερνητικές εγγυήσεις.
Τα συνολικά δάνεια που έχει παραχωρήσει ο Οργανισμός ανέρχονται στα
632,2 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2018. Τα
515,1 εκατ. ευρώ είναι δάνεια με υποθήκες, 49,7 εκατ. ευρώ είναι δάνεια με
εκχώρηση δικαιωμάτων επί κρατικών
οικοπέδων, 17 εκατ. είχαν δοθεί με κυβερνητικές εγγυήσεις, ενώ στην κατηγορία «άλλα δάνεια» φτάνουν τα 49,7 εκατ. ευρώ.

Τι δάνεια παραχωρεί
Ο Οργανισμός παραχωρεί δάνεια για
αγορά ή ανέγερση κατοικίας, για αγορά
οικιστικού οικοπέδου, για ανακαίνιση
και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας,
για οικιακό εξοπλισμό, για σπουδές και
για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αξίζει
να σημειωθεί πως ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης θα παρέχει χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες από τον Σεπτέμβριο του 2020.
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Αναμένουν
απαντήσεις με
τα όπλα επ’ ώμου
Ανοιχτό το ενδεχόμενο των απεργιακών μέτρων στην
ΑΗΚ εάν δεν ικανοποιηθεί τα αίτημα για Ταμείο Υγείας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Παραμένουν τα σύννεφα που έχουν συσσωρευτεί
πάνω από την ΑΗΚ και απειλούν την εργασιακή
ειρήνη στον ημικρατικό οργανισμό. Το τοπίο αναφορικά με τα απεργιακά μέτρα που έχουν εξαγγείλει οι τέσσερις συντεχνίες για αύριο Πέμπτη
ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει σήμερα, ωστόσο,
αυτό δεν είναι βέβαιο. Οι συντεχνίες της ΑΗΚ τελούν εν αναμονή της απάντησης στα αιτήματα
που έχουν υποβάλει στην κυβέρνηση κι αφήνουν
ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα μέτρα που
έχουν ανακοινώσει. Οι ίδιες θεωρούν ότι το όλο
σκηνικό θα ξεκαθαρίσει σήμερα, προκειμένου
να καθορίσουν την πορεία τους. Τα απεργιακά
μέτρα της Πέμπτης θα γίνουν πραγματικότητα
εάν η απάντηση της κυβέρνησης θα είναι αρνητική,
στο βασικό αίτημα που αφορά την τύχη του Ταμείου Υγείας των εργαζομένων στον Οργανισμό.
Εάν υπάρξει κάποια διαφορετική πρόταση από
πλευράς κυβερνήσεως, πηγές από το χώρο των
συντεχνιών έλεγαν στην «Κ» πως αυτή θα μελε-

αν η απόφαση επί του αιτήματος των συντεχνιών
μπορεί να ληφθεί σε υπουργικό επίπεδο ή εάν
θα χρειασθεί απόφαση της κυβέρνησης.

Η θέση των συντεχνιών

Για το Ταμείο Υγείας οι συντεχνίες ξεκαθαρίζουν
πως τα εισοδήματα του Ταμείου αποτελούν χρήματα των εργαζομένων που διαχρονικά συμφωνήθηκαν στις Συλλογικές Συμβάσεις. «Με τον
τρόπο αυτό έχετε οικειοποιηθεί τα χρήματα των
εργαζομένων και επιδεικνύεται ασύμμετρη αναλγησία στα σοβαρά θέματα υγείας του προσωπικού
σε ένα Οργανισμό που προκαλεί και επιφέρει πολ-

Οι συντεχνίες περιμένουν την υπουργό Εργασίας να τους απαντήσει για την τύχη των αιτημάτων τους. Ωστόσο, η Ζέτα Αιμιλιανίδου θα βρίσκεται στο Συμβούλιο Υπουρ-

γών της Ε.Ε.

λαπλής μορφής θέματα υγείας που πρέπει να αντιμετωπίζονται», αναφέρεται χαρακτηριστικά
στην επιστολή της 1ης Ιουλίου. Οι συντεχνίες,
επικαλούμενες της πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης, απαιτούν να μη γίνεται διασύνδεση του
Ταμείου με το ΓεΣΥ στο οποίο συνεισφέρουν κανονικά όλοι οι εργαζόμενοι, όπως τονίζεται.

Η λίστα των αιτημάτων

Το τι ακριβώς διεκδικούν οι συντεχνίες της
ΑΗΚ και τις έχει οδηγήσει στην εξαγγελία απεργιακών μέτρων, περιγράφεται σε κοινή επιστολή
τους, του περασμένου Ιουλίου στην ηγεσία του
ημικρατικού οργανισμού. Στην επιστολή οι συντεχνίες θέτουν επτά θέματα που αφορούν την
ΑΗΚ. Το πρώτο έχει να κάνει με τη μερισματική
πολιτική, μέσω κυβερνητικού νομοσχεδίου. Οι
συντεχνίες θεωρούν πως οι πρόνοιες του νομοσχεδίου αποτελούν ξεκάθαρη έμμεση φορολογία
του καταναλωτή και πως πάγια θέση των εργαζομένων στον Οργανισμό είναι πως «τα όποια αποθεματικά, πέρα των αναγκαίων για την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος της
ΑΗΚ, θα πρέπει να επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω της μείωσης της τιμής της κιλοβατώρας».
Το δεύτερο ζήτημα αφορά την τοποθέτηση
αντιρρυπαντικών συστημάτων στις μονάδες στον
ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού. Οι συντεχνίες επιρρίπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση για
την επιλογή ενοικίασης κινητών μονάδων, με
πρόσθετο κόστος 50 εκατ. ευρώ. Και εδώ το κόστος,
όπως υποστηρίζεται, θα το επωμισθούν οι καταναλωτές. Οι συντεχνίες εκφράζουν την έντονη
αντίθεσή τους στην πολιτική που ακολουθεί η
ΑΗΚ στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Υποστηρίζουν
την αυτόνομη επενδυτική δραστηριότητα του
Οργανισμού για παραγωγή φθηνής ηλεκτρικής
ενέργειας. Οι συντεχνίες θεωρούν πως η σύμπραξη
της ΑΗΚ με ιδιώτες, εκφεύγει του χαρακτήρα και
αποστολής του Οργανισμού.
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Κυβερνητικές πηγές θεωρούν δύσκολο την ικανοποίηση του αιτήματος για το Ταμείο Υγείας των εργαζομένων στην ΑΗΚ με το σκεπτικό
ότι θα αποτελέσει προηγούμενο
και για άλλους επαγγελματικούς
κλάδους να υποβάλλουν ανάλογα
αιτήματα.
τηθεί. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές μας έλεγαν πως δεν
είναι μόνο το θέμα του Ταμείου Υγείας, που έχει
φέρει τις δυο πλευρές σε κατάσταση μετωπικής
σύγκρουσης. Οι συντεχνίες προτάσσουν μια επιστολή ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2019, προς την
ηγεσία της ΑΗΚ στην οποία περιγράφεται το σύνολο των αιτημάτων των εργαζομένων.

Ομιχλώδες τοπίο

Στο θέμα με το Ταμείο Υγείας η κατάσταση
παραμένει θολή, τόσο για την εμπλοκή της υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου όσο αν η
ίδια είναι σε θέση να δώσει απάντηση στις συντεχνίες. Κυβερνητικές πηγές με τις οποίες συνομίλησε η «Κ» αναφέρουν πως η υπουργός Εργασίας τη μόνη υποχρέωση που ανέλαβε, στο συγκεκριμένο θέμα, ήταν να μεταφέρει τα αιτήματα
των συντεχνιών στους υπουργούς Οικονομικών
και Ενέργειας. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως η υπουργός Εργασίας την Τετάρτη δεν θα είναι στην
Κύπρο αλλά στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε.
Ένα θέμα που προκύπτει από το αίτημα των συντεχνιών της ΑΗΚ αφορά το ΓεΣΥ και το κατά
πόσο είναι εφικτή η ικανοποίηση της απαίτησης
των συντεχνιών για παράλληλη διατήρηση του
Ταμείου Υγείας της ΑΗΚ. Επί του προκειμένου,
οι απόψεις που διατυπώνονται από κυβερνητικές
πηγές είναι αποθαρρυντικές, με το σκεπτικό ότι
τυχόν ικανοποίηση των συντεχνιών της ΑΗΚ θα
λειτουργούσε ως προηγούμενο στην βέβαιη, όπως
υποστηρίζεται, εμφάνιση παρόμοιων αιτημάτων
από άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Με το σκεπτικό αυτό εκφράζονται ακόμα και αμφιβολίες,

ΑΠΟΨΗ

Περικοπές

Στην επιστολή τίθεται και το θέμα με τις μισθολογικές περικοπές, στον απόηχο δικαστικών
αποφάσεων. Οι συντεχνίες χαρακτηρίζουν παράνομη τη μη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις, ζητώντας τον σεβασμό της Δικαστικής
Εξουσίας. Στην επιστολή γίνονται υποδείξεις για
την διατήρηση της εργασιακής ειρήνης στον Οργανισμό που για τις συντεχνίες είναι πρωταρχικής
σημασίας. Καλούν την ηγεσία της ΑΗΚ να προβεί
σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειας «προς αποφυγή
δυσάρεστων εξελίξεων τόσο για την ΑΗΚ όσο και
για την οικονομία του τόπου. Σε διαφορετική περίπτωση, η ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά
εσάς», καταλήγει η επιστολή.

Φιλοδοξίες «εναντίον» αναγκών
σε μια οικογενειακή επιχείρηση
Κι όμως! Αν ο ηγέτης επιθυμεί ν΄
αφήσει μια υγιή επιχείρηση στους
απογόνους του, θα πρέπει πρωτίστως να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της δικής του συμπεριφοράς,
δηλαδή των δικών του φιλοδοξιών,
και των πραγματικών αναγκών της
επιχείρησης.
Για να γίνει αυτό, η πρώτη και
βασικότερη προϋπόθεση είναι η
δημιουργία μιας σωστής οργανωτικής δομής. Άλλωστε, όπως υποστηρίξαμε και στο προηγούμενο
άρθρο μας, απαιτείται πάντα να υπάρχει μια καλή Διαχείριση, γεγονός που συνεπάγεται τη δημιουργία
μιας σωστής οργανωτικής δομής
και στρατηγικής.
Εφόσον δημιουργήθηκε αυτή
η οργανωτική δομή, τότε ο ηγέτης
που έχει φτάσει στο σημείο που
περιγράψαμε εδώ, δηλαδή στο σημείο που οι δικές του φιλοδοξίες
δεν συμβαδίζουν με τις ανάγκες
της επιχείρησης, θα πρέπει να
κάνει τα παρακάτω:
(1) Να εμψυχώσει τα στελέχη
της επιχείρησης θέτοντας υψηλές
προσδοκίες απόδοσης. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, όταν τα στελέχη δουν
ότι τα αποτελέσματα είναι μικρότερα από τις προσδοκίες, τότε αυ-

ΑΡΘΡΟ

/ Του Δρ. ΧΡHΣΤΟY Ε. ΓΕΩΡΓΊΟΥ*
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Aπαιτείται πάντα να
υπάρχει μια καλή
Διαχείριση, γεγονός
που συνεπάγεται τη
δημιουργία μιας σωστής
οργανωτικής δομής
και στρατηγικής.
τόματα ψάχνουν νέες προκλήσεις
και νέες επενδύσεις.
(2) Να προσλάβει εξωτερικούς
συμβούλους. Νέοι εξωτερικοί συνεργάτες φέρνουν νέες ιδέες και
δημιουργούν καινούργιες ευκαιρίες.
(3) Να συνεχίσει να πειραματίζεται στρατηγικά, όπως πριν. Είναι
σημαντικό για την επιχείρηση να
κρατήσει ζωντανό το πνεύμα έρευνας και αλλαγής.
(4) Να μοιραστεί τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Οι συνεργάτες
εκτελούν την εργασία τους με μεγαλύτερο μεράκι και είναι πιο αποδοτικοί, όταν έχουν συμμετάσχει
στις αποφάσεις που απαιτούν τη
συμμετοχή τους.

(5) Να αρχίσει μια συστηματική
εκπαίδευση ή καθοδήγηση του νέου διαδόχου. Ο ηγέτης θα πρέπει
να γίνει ο κύριος Μέντορας και συντονιστής της διαδικασίας Μέντορινγκ του υποψηφίου διαδόχου.
(6) Να δημιουργήσει άλλα ενδιαφέροντα: συμμετοχή σε κοινωνικούς, πνευματικούς, φιλανθρωπικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς, πιθανόν δημιουργία ενός πολιτιστικού ή φιλανθρωπικού
ιδρύματος, ταξίδια αναψυχής ή ταξίδια για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
(7) Να αποσυρθεί σταδιακά από
την ενεργό διοίκηση. Όταν ο ηγέτης έχει τοποθετήσει ικανά στελέχη
στο οργανόγραμμα της επιχείρησης, μπορεί κάλλιστα να πάρει συχνές και σύντομες «άδειες αναψυχής» από την επιχείρηση. Είναι
σημαντικό όμως όχι μόνο να το
κάνει αυτό σταδιακά, αλλά να μην
«εγκαταλείψει» και τη διοίκηση εντελώς. Καλό είναι να «ρίχνει καμιά
ματιά» πότε – πότε στην οικογενειακή επιχείρηση.

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

/ Του ΣΕΡΑΦΕΊΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗ

Ο παράλογος κόσμος των τραπεζικών τελών
Ο ταμίας του πολυκαταστήματος είχε πολύ
σοβαρό ύφος. Απάντησε στην εύλογη ερώτηση του πελάτη, «Πόσα πρέπει να σας πληρώσω;» όπως έπρεπε: Πρέπει πρώτα να δώσετε
50 σεντς για να απαντήσω στην ερώτησή
σας, είπε εξηγώντας ότι είναι τα «τέλη εξυπηρέτησης».
Στο καθαριστήριο ο πελάτης έδειχνε πρόθυμος να κάνει ό,τι του πουν. «Πόσα πρέπει
να δώσω για να μάθω τι θα πληρώσω, όταν
πάρω τα ρούχα μου;», ρώτησε.
Ο χασάπης ήταν ευγενικός και πρόσχαρος
προς την πελατεία. «Καλημέρα, θα σας πω
δωρεάν, πόσο κοστίζει το μοσχαρίσιο κρέας»
ξεκαθάρισε, ενώ οι πελάτες δήλωναν ενθουσιασμένοι πως τον προτιμούν. Δεν χρέωνε
«τέλη ενημέρωσης».
Αν οι σκηνές αυτές φαίνονται παράλογες,
πρέπει να αλλάξετε γνώμη. Τα εμπορικά καταστήματα, το καθαριστήριο κι ο χασάπης
της γειτονιάς έχουν μείνει... πίσω. Οι τράπεζες,
όμως, όχι και γι’ αυτό θα χρεώνουν προμήθειες
σε όλους. Για κάθε κίνηση. Ακόμα και για να
μάθουν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους
οι πελάτες, δηλαδή να μάθουν τι χρήματα έχουν εμπιστευθεί οι ίδιοι στην τράπεζα. Εφόσον θα πληρώνουν για να μάθουν πόσα
χρήματά τους διαχειρίζονται οι τράπεζες,
πολύ περισσότερο υποχρεούνται να πληρώσουν επειδή τους δόθηκε αριθμός ΡΙΝ για
να κάνουν συναλλαγές με την κάρτα. Σε
ποιον ανήκει ένας αριθμός; Προφανώς σε εκείνον που μπορεί να χρεώνει ένα μικροποσό
για να τον διαθέσει.
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H αύξηση προμηθειών
είναι ισοδύναμημε επιβολή
έμμεσου φόρου.
Το τσουνάμι νέων τραπεζικών χρεώσεων,
ξεκίνησε ήδη με την επιβολή τέλους 2-3 ευρώ
για κάθε ανάληψη από ΑΤΜ με χρεωστική
κάρτα από λογαριασμό άλλης τράπεζας. Η κίνηση μοιάζει δικαιολογημένη, αφού «είσαι πελάτης άλλης τράπεζας και χρησιμοποιείς το
δικό μας ΑΤΜ, πρέπει να πληρώσεις». Μοιάζει
δικαιολογημένο αλλά ήταν απλώς η αρχή.
Από τα τέλη Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος
της χρονιάς ισχύει σειρά νέων επιβαρύνσεων
για όποιον «πέρασε έξω από τράπεζα». Ηδη,
οι τράπεζες αποφάσισαν:
– Ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ εντός Ευρωζώνης: 0,20 ευρώ (ισχύει από 31/10).
– Ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ εκτός Ευρωζώνης: 0,30 ευρώ (από 31/10).
– Αντίγραφο 7 τελευταίων κινήσεων σε
ΑΤΜ (mini statement): 0,15 ευρώ (από 31/10).
– Εφάπαξ συνδρομή επανέκδοσης κατόπιν
δήλωσης απώλειας / κλοπής / φθοράς / μη
αυτοματοποιημένης ανανέωσης: 6 ευρώ (από
31/10).
– Επανέκδοση PIN ανεξαρτήτως τρόπου
παραλαβής του: 3 ευρώ (ισχύει από 30/10).
– Εφάπαξ συνδρομή ανανέωσης κάρτας:
6 ευρώ (από 31/12).
Σημειώνεται ότι οι τράπεζες έχουν επιβάλει,

μεταξύ άλλων, προμήθειες για: πληρωμή οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.), πληρωμή στο
ταμείο τραπεζικού καταστήματος οφειλών
προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία
είτε με απευθείας χρέωση λογαριασμού είτε
με μετρητά, προμήθεια για μεταφορά ποσού
ακόμα και με e-banking σε λογαριασμό άλλης
τράπεζας.
Οι τράπεζες προφανώς δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, ούτε είναι υποχρεωμένες
να αναλάβουν κρατικές υποθέσεις όπως η
πληρωμή φόρων. Είναι λογικό να επιβάλουν
κάποιο κόστος σε όποιον φορέα εξυπηρετούν,
εισπράττοντας τα έσοδά του. Δεν έχουν υποχρέωση να κάνουν τον ταμία του Δημοσίου
ή της ΔΕΗ. Υποθέτουμε ότι εισπράττουν από
τον φορέα που εξυπηρετούν αμοιβή. Οταν,
όμως, επιβάλλουν κόστος και στον δικό τους
πελάτη, υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει
πρόβλημα όταν χρεώνουν τον πελάτη τους
για την κάρτα ή το ΡΙΝ που εκδίδεται για να
χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία που προσφέρουν οι ίδιες. Είναι σαν να επιβάλει τέλος
επειδή χρησιμοποίησε «μαχαίρι κοπής» ο
χασάπης.
Οταν γίνεται προσπάθεια να χρησιμοποιούνται περισσότερο οι κάρτες για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, η αύξηση προμηθειών
δεν είναι μια απλή τραπεζική εργασία. Είναι
ισοδύναμο με επιβολή έμμεσου φόρου. Είναι
«χαρτόσημο υπέρ των τραπεζών» και βαρύνει
τους καταναλωτές. Ενας άδικος φόρος που
δεν ενέκρινε η πλειοψηφία της Βουλής αλλά
μάλλον τον ανέχεται.
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Aλλαξε
ο πρωινός
καφές στο
Προεδρικό

Oι πληγέντες παραγωγοί
αναμένουν το ουράνιο
τόξο των αποζημιώσεων
Οι ζημιές που υπέστησαν είναι τεράστιες
Της AΝΤΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΥ

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών προκάλεσαν για άλλη
μια φορά τεράστιες καταστροφές στις
παραγωγές των γεωργών. Οι περιοχές
που επλήγησαν περισσότερο είναι τα
Κοκκινοχώρια, με τις παραγωγές του
κολοκασιού και της πατάτας να έχουν
υποστεί μεγάλες ζημιές. Το μέγεθος των
ζημιών δεν μπορεί επί του παρόντος να
καθοριστεί ακριβώς καθότι δεν ολοκληρώθηκε η καταγραφή. Ηδη στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία έχει αρχίσει η
υποβολή δηλώσεων για τις ζημιές και
θα συνεχισθεί έως τις 7 Νοεμβρίου. Ταυτόχρονα, κλιμάκια εμπειρογνωμώνων
αναμένεται να ξεκινήσουν το αργότερο
μέχρι την Παρασκευή την καταγραφή
των ζημιών, χωρίς ωστόσο να δίνουν
χρονοδιαγράμματα για το πότε θα ολοκληρωθούν. Πηγές του υπουργείου Γεωργίας τόνισαν στην «Κ» ότι η Κυβέρνηση θα προσπαθήσει να καλύψει τις
ζημιές των πληγέντων.

Παράταση στο κεφάλαιο του ανασχηματισμού
που αναμένεται να γίνει τον Δεκέμβρη
της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Αβέρωφ Νεοφύτου, Νίκος Χριστοδουλίδης,
Χάρης Γεωργιάδης και Κωνσταντίνος Πετρίδης, ανηφόρισαν το πρωί της Τρίτης
στο Προεδρικό Μέγαρο για πρωινό καφέ
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο
Αναστασιάδη. Η συνάντηση είχε διευθετηθεί βεβαίως από την προηγούμενη
βδομάδα στέλνοντας το μήνυμα σε όσους
γνώριζαν γι αυτή, πως προμηνύεται συζήτηση για τον ανασχηματισμό ο οποίος
φημολογείται από το καλοκαίρι. «Δεν συζητήσαμε για τον ανασχηματισμό αλλά
μόνο για τις μεταρρυθμίσεις», ανέφερε
ένας εκ των παρευρισκομένων του πρωινού καφέ στην «Κ» όταν ρωτήθηκε για
το τι διαμείφθηκε. Υπήρξαν όμως και οι
φωνές εντός της εν λόγω ομάδας που ανέφεραν πως έστω και συνοπτικά τέθηκε
<
<
<
<
<
<
<

Οι στενοί συνεργάτες
του Προέδρου συζήτησαν
μεταρρυθμίσεις και ΑΗΚ,
ενώ έγινε και μία μικρή νύξη
για τον ανασχηματισμό.
το θέμα του ανασχηματισμού, χωρίς ωστόσο να μπουν κάτω ούτε ονόματα αλλά
ούτε και η περίοδος που θα πραγματοποιηθεί. Η όλη συζήτηση επικεντρώθηκε
κυρίως στις μεταρρυθμίσεις, αλλά και
στο Yπουργικό Sυμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης.

Οι στενοί

Κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ
ο Πρόεδρος ενημέρωσε πως η εν λόγω
ομάδα αποτελούμενη από τον Πρόεδρο
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, τον
υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη
και τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη θα συνεδριάζει δύο φορές
τη βδομάδα με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και συζήτηση των κυβερνητικών πολιτικών. Όπως αναφέρουν έγκυρες κυβερνητικές πηγές, θα ακολουθεί
στη συνέχεια και μία ευρύτερη συνάντηση, με τη συμμετοχή κι άλλων υπουργών
ή αξιωματούχων της κυβέρνησης, αναλόγως του θέματος που προκύπτει. Αν
δηλαδή, αφορά θέματα εργασίας, περιβάλλοντος ή παιδείας, θα συμμετέχει και

ο αρμόδιος υπουργός. Όπως είχε αναφέρει
και στο παρελθόν η «Κ», ο πρωινός καφές
είχε αραιώσει από το καλοκαίρι τόσο εξαιτίας του τραυματισμού του Προέδρου
και του περιορισμού του στη Λεμεσό,
όσο και των συνεχών ταξιδιών στο εξωτερικό.

Οι παλιοί

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως
οι πρωινές συναντήσεις δεν ήταν σε τακτική βάση όπως κατά την προηγούμενη
θητεία. Υπενθυμίζεται πως κατά την προηγούμενη πενταετία, στον πρωινό καφέ
συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ο υπουργός Εξωτερικών
Γιαννάκης Κασουλίδης, ο υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης,
ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης, ενώ σε κάποιες και
ο υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο ο Χάρης Γεωργιάδης θα συνεχίσει να συμμετέχει
στον πρωινό καφέ και μετά τον ανασχηματισμό, ως στέλεχος του ΔΗΣΥ ή αν θα
υπάρξει ανάλογη διαμόρφωση της σύνθεσης του πρωινού καφέ με την αποχώρησή του από το κυβερνητικό σχήμα.

Μεταρρυθμίσεις και Νικόλας

Κατά την πρωινή συνάντηση της Τρίτης, τέθηκε το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων, της ΑΗΚ, του Υπουργικού που θα
γίνει το πρωί της Τετάρτης αλλά και το
τι συζητήθηκε μεταξύ Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου του ΔΗΚΟ.
Η «μυστική» συνάντηση Προέδρου - Νικόλα ήγειρε ερωτήματα και μεταξύ των
υπουργών για τους λόγους της συνάντησης. Η εκτίμηση κυβερνητικών πηγών
είναι ότι ο Νίκος Αναστασιάδης θέλησε
να προσεγγίσει τον ΔΗΚΟϊκό Πρόεδρο
με στόχο την ψήφιση σημαντικών μεταρρυθμίσεων όπως αυτό της τοπικής
αυτοδιοίκησης, της δημόσιας υπηρεσίας
και της δικαιοσύνης. Ο Πρόεδρος του
ΔΗΚΟ ξεκαθάρισε πως οι θέσεις του κόμματός του είναι γνωστές και θα ψηφίσει
μόνο ό,τι συμφωνεί. Το δικό του βεβαίως
ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου ο Πρόεδρος
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν η γέφυρα μεταξύ κυβέρνησης και ΔΗΚΟ, πλέον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο ίδιος την πρωτοβουλία να προσεγγίσει τον Νικόλα Παπαδόπουλο αποφεύγοντας «μεσολαβητές».
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Ολοκληρωτική καταστροφή

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στους Αβέρωφ Νεοφύτου, Νίκο Χριστοδουλίδη, Κωνσταντίνο
Πετρίδη και Χάρη Γεωργιάδη πως θα συναντιούνται δύο φορές τη βδομάδα για προγραμματισμό και καθορισμό πολιτικής.

Με σημειωτόν ο ανασχηματισμός
Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι

πότε και αν θα γίνει τελικώς ο ανασχηματισμός. Κατά τη συνάντηση δεν τέθηκε ούτε θέμα ονοματολογίας αλλά
ούτε και η χρονική στιγμή που θα πραγματοποιηθεί. Όλα βεβαίως κλείνουν
στο ότι ο ανασχηματισμός παίρνει μάλλον παράταση είτε για τα μέσα Νοεμβρίου είτε για τον Δεκέμβριο, όταν θα
ολοκληρωθεί και η σύνθεση του Κολλεγίου των Επιτρόπων.
Υπάρχει η αίσθηση εντός του υπουργικού σχήματος, πως η πολύμηνη συζήτηση για αποχώρηση συγκεκριμένων
υπουργών όπως της υπουργού Συγκοινωνιών Βασιλικής Αναστασιάδου και
του υπουργού Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη, εξαιτίας της δυσαρέσκειας
του Προέδρου για το μέχρι τώρα έργο

τους, έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά τόσο στην εικόνα των εν λόγω
υπουργών όσο και στην εικόνα της κυβέρνησης. Οι ίδιοι κύκλοι εκφράζουν
την εκτίμηση πως ενδεχομένως να μην
γίνουν σημαντικές αλλαγές πλην της αναγκαίας, που είναι η αλλαγή του υπουργού Οικονομικών. Αυτό που λέγεται και από κυβερνητικούς κύκλους αλλά και από συναγερμικά στελέχη είναι
ότι θα πρέπει να γίνει το συντομότερο
ένας ριζικός ανασχηματισμός για να
μπορέσει και η κυβέρνηση αλλά και
κατ΄ επέκταση ο ΔΗΣΥ να στείλουν το
μήνυμα της επανεκκίνησης. Ο Πρόεδρος πάντως δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά
του, ούτε για το πώς θα προχωρήσει
ούτε έχει συζητήσει ονόματα, όπως
λένε κυβερνητικές πηγές.

Σε δηλώσεις του στην «Κ» ο γενικός
γραμματέας την ΕΚΑ, Πανίκος Χάμπας,
έκανε λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή. Τόνισε ότι στην περιοχή των
Κοκκινοχωρίων, μεγάλο πλήγμα δέχθηκαν οι παραγωγές της πατάτας και του
κολοκασιού. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα
να ολοκληρωθεί σύντομα η καταγραφή
των ζημιών και να αρχίσει εγκαίρως η
καταβολή αποζημιώσεων. Αναφερόμενος
στο νέο σύστημα αποζημίωσης των παραγωγών το χαρακτήρισε πιο προοδευτικό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν
καλύπτονται οι ζημιές στα θερμοκήπια,
οι οποίες στην συγκεκριμένη περίπτωση
είναι αρκετές.
Το θέμα των καταστροφών συζητήθηκε και χθες στην κοινοβουλευτική επιτροπή γεωργίας με τον υπουργό Γεωργίας Κώστα Καδή να αναφέρει ότι οι
αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν οι παραγωγοί θα καταβληθούν
πριν από το τέλος του χρόνου. Παράλληλα, έκανε αναφορά στο νέο σύστημα
διαχείρισης των κινδύνων στον αγροτικό
τομέα, το οποίο, όπως είπε, δείχνει να
πετυχαίνει.
Η «Κ» επικοινώνησε με τον πρόεδρο
της Επιτροπής, Αντρέα Καυκαλιά, ο οποίοςσημείωσε πως «στην συνεδρία εκφράστηκε η πρόθεση του υπουργείου
να επισπευσθούν οι διαδικασίες για να
καλυφθούν οι ζημιές το συντομότερο
δυνατό διότι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα να πληρωθούν οι άνθρωποι
αυτοί». Εξέφρασε, ωστόσο, την ανησυχία
του για το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές –όπως είπε- εκκρεμότητες. Και
πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση δεν μας έπεισε
ότι λειτουργούν με τις ταχύτητες που
πρέπει προς όφελος των παραγωγών».
Παράλληλα, τόνισε πως έκανε συγκεκριμένες αναφορές στην επιτροπή για

Με την ολοκλήρωση του κύκλου του Ορ-

γανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, μπαίνει
πλέον σε εφαρμογή το νέο σύστημα διαχείρισης των κινδύνων στον αγροτικό τομέα.

<
<
<
<
<
<
<

Το αργότερο μέχρι
την Παρασκευή αναμένεται
να ξεκινήσει η καταγραφή
των ζημιών στην περιοχή
των Κοκκινοχωρίων.
περιπτώσεις που εκκρεμούν από το
τέλος του 2018 με αρχές του 2019 και
αφορούν τους εσπεριδοκαλλιεργητές,
στους οποίους δεν έχουν ακόμη καταβληθεί οι αποζημιώσεις. Αναφέρθηκε
επίσης και στις περιπτώσεις πατατοκαλλιεργητών που υπέστησαν ζημιές
από τον Μάρτιο. «Ελπίζουμε να μην έχουν την ίδια τύχη και οι παραγωγοί
που υπέστησαν ζημιές τις προηγούμενες
μέρες». Την ίδια στιγμή κάλεσε την Κυβέρνηση να κινηθεί γρήγορα και να ενισχύσει τους μηχανισμούς μέσα στο
νέο πλαίσιο διαχείρισης γεωργικών κινδύνων.
Εξήγησε πως ο Οργανισμός Γεωργικής
Ασφάλισης (ΟΓΑ) έχει ολοκληρώσει τον
κύκλο του από το περασμένο καλοκαίρι
και πλέον λειτουργεί το νέο σύστημα
το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στο
κράτος να κινηθεί με πιο γρήγορους
ρυθμούς και να καλύπτονται και καλλιέργειες τις οποίες δεν καλύπτει ο ΟΓΑ.
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας ότι οι καθυστερήσεις
οφείλονται στο γεγονός ότι το σύστημα
βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, σημείωσε πως αυτό δεν μπορεί να θεωρείται
ως δικαιολογία. Το κράτος οφείλει να
βρει τους τρόπους να καλύψει τα διαδικαστικά ζητήματα, τόνισε χαρακτηριστικά.
Καταλήγοντας υπογράμμισε πως
«πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά
τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής
και τα αντανακλαστικά μας να αλλάξουν
και να γίνουν πιο αποτελεσματικά».

Οι στρατιωτικές νίκες στη Συρία λαβώνουν την τουρκική οικονομία
Το κυβερνών κόμμα ελπίζει ότι η πολεμική επιχείρηση θα κάνει τους ψηφοφόρους να ξεχάσουν τις αυξήσεις των τιμών και την ανεργία
αίτημα και παρέπεμψε τους Κούρδους
στην Δαμασκό.
Την στιγμή που οι Κούρδοι τραβούσαν
τον δρόμο της Δαμασκού, ο τουρκικός
στρατός και οι συμμαχικές δυνάμεις εισέβαλλαν στην Συρία και οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις χειροτέρευαν.
Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν
την τελική απόσυρση των αμερικανικών
δυνάμεων από την Συρία και η αμερικανική αντιπροσωπεία που έφτασε στην
Άγκυρα κατέληξε με την τουρκική πλευρά
για κατάπαυση του πυρός μέχρι την συνάντηση των Προέδρων της Ρωσίας και
της Τουρκίας.

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Σοβαρές επιπτώσεις έχει στην οικονομία
της Τουρκίας η εισβολή στη Συρία. Πολιτικοί και αναλυτές εκτιμούν ότι πίσω
από τη στρατιωτική επιχείρηση βρίσκονται τα πολιτικά σχέδια του κυβερνώντος
κόμματος. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση ενός από τους κορυφαίους οικονομολόγους της Τουρκίας, του Μουσταφά Σονμέζ, ο οποίος πριν από λίγο
καιρό βρέθηκε στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών και οδηγήθηκε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στα κρατητήρια
της Κωνσταντινούπολης.
«Παρά την διαιώνιση της οικονομικής
κρίσης, το τουρκικό κυβερνών Κόμμα
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) ελπίζει
ότι οι στρατιωτικές νίκες στη Συρία θα
κάνουν τους ψηφοφόρους να ξεχάσουν
τις αυξήσεις των τιμών και την ανεργία.
Το ΑΚΡ στοχεύει στην αύξηση των ποσοστών του μέσω «κατακτήσεων» στη
Συρία. Η κερδοσκοπία είναι τόσο διαδεδομένη και συνηθισμένη πρακτική στην
τουρκική Δεξιά που σύντομα ο Ερντογάν
θα μπορούσε να επιλέξει τις πρόωρες εκλογές, για να αποκομίσει τα πολιτικά
κέρδη από την νέα στρατιωτική επιχείρηση στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας».
Εξάλλου, ένας από τους κορυφαίους
πολιτικούς αναλυτές και δημοσιογράφους
της Τουρκίας, ο Μουράτ Γιεκτίν εκτιμά
ότι τα νέα τουρκικά σχέδια που συνοδεύονται από ένα μεγάλο οικονομικό
φορτίο για την τουρκική οικονομία, συμβάλλουν στην ενίσχυση της θέσης της
Ρωσίας στην γεωστρατηγική σκακιέρα
της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με τον
κ. Γιεκτίν, η Ρωσία βρίσκεται στο επίκε-

Η οικονομία μετρά πληγές

Η εισβολή στην Συρία, η οποία στο εσωτερικό στοχεύει σε πολιτικά κέρδη, φέρνει αντιμέτωπη την οικονομία με αρνητικές εξελίξεις.
ντρο των τελευταίων εξελίξεων στο ζήτημα της Συρίας, διαμεσολαβεί στην
κρίση και στις σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον και επιχειρεί να «σφραγίσει» την
πρωτοκαθεδρία της στην Μέση Ανατολή.
Τονίζει επίσης ότι η Ρωσία ξεχωρίζει
ως ένας «ικανός παίχτης» του διπλωματικού και στρατιωτικού «παιχνιδιού» της
Μέσης Ανατολής, επωφελείται από τις
αδυναμίες των αντιπάλων και επιβάλλει
τα δικά του σχέδια στις ΗΠΑ και στους
περιφερειακούς πρωταγωνιστές.
Την στιγμή που στο Σότσι της Ρωσίας,
το μεσημέρι της Τρίτης, οι Πρόεδροι της
Ρωσίας και της Τουρκίας συζητούσαν τις

εξελίξεις στην Συρία, ο κ. Γιεκτίν μας ενημέρωνε ότι η απόφαση για την τρίτη
τουρκική εισβολή στην Συρία λήφθηκε
στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε
στο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του
ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι
πλέον έτοιμες να προχωρήσουν στην
νέα επιχείρηση στα συριακά εδάφη.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση, η τουρκική πλευρά ενημέρωσε τον διεθνή παράγοντα για την επικείμενη εισβολή στην
Συρία. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ επιχείρησαν να καθυστερήσουν την εισβολή
και να διατηρήσουν τις ευαίσθητες ισορ-

ροπίες στην βορειοανατολική Συρία. Σε
αυτό το σημείο, οι Κούρδοι στράφηκαν
προς τις ΗΠΑ, ζήτησαν από τον Ντόναλτ
Τραμπ μια συμφωνία κατάπαυσης του
πυρός με αντάλλαγμα τη συνέχιση της
συνεργασίας τους με τις ΗΠΑ και όχι με
την Ρωσία και την Δαμασκό.
Όταν φάνηκε ότι η αμερικανική διαμεσολάβηση δεν επρόκειτο να φέρει το
αναμενόμενο αποτέλεσμα, οι Κούρδοι εστίασαν στην δεύτερη επιλογή που είχαν
στην διάθεσή τους. Τότε λοιπόν, στράφηκαν στην Μόσχα και ζήτησαν αεροπορική ασπίδα προστασίας από την Ρωσία. Η Μόσχα δεν αποδέχθηκε αυτό το

Για τον κ. Γιεκτίν, η Άγκυρα, με απώτερο στόχο τα «εύκολα και γρήγορα» κέρδη στο βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας, πραγματοποιεί διπλωματικές μανούβρες και ακολουθεί σε γενικές γραμμές
τις κατευθυντήριες γραμμές της Μόσχας.
Για τον οικονομολόγο κ. Σονμέζ η νέα
διπλωματική κούρσα της Άγκυρας, η οποία
στο εσωτερικό στοχεύει σε πολιτικά κέρδη,
φέρνει αντιμέτωπη την τουρκική οικονομία
με αλυσιδωτές αρνητικές εξελίξεις.
Αναλύοντας τις εξελίξεις, ο κ. Σονμέζ
υπογραμμίζει την σημασία και τον αρνητικό αντίκτυπο των κυρώσεων που ανακοινώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
και οι ΗΠΑ για την Τουρκία. Παράλληλα,
χαρακτηρίζει αξιοσημείωτη τη μικρή
αλλά αισθητή πτώση της τουρκικής λίρας.
Ο Τούρκος οικονομολόγος μας υπενθυμίζει ότι το ξένο κεφάλαιο έχει προ πολλού
«αποχαιρετίσει» την τουρκική αγορά και
δεν πρόκειται να επιστρέψει στο άμεσο
μέλλον.

Τα τύμπανα του πολέμου έχουν τινάξει
στα ύψη το ασφάλιστρο κινδύνου της
Τουρκίας. Οι συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου της χώρας — ένας
βασικός δείκτης επικινδυνότητας — ανέβηκαν κοντά στα 400 points, την 10η
Οκτωβρίου, από τα περίπου 350 points
που βρισκόντουσαν στις αρχές του μήνα.
Ένα τέτοιο ασφάλιστρο υψηλού κινδύνου
σημαίνει ότι ο δανεισμός γίνεται ολοένα
και πιο δύσκολος για την Τουρκία. Την
ίδια στιγμή, οι νέες εξελίξεις ενδέχεται
να τερματίσουν την πρόσφατη μετατόπιση της Κεντρικής Τράπεζας προς τη
μείωση των επιτοκίων. Όλες αυτές οι αρνητικές εξελίξεις συνοδεύονται από τα
υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, ανεργίας
και δημόσιου χρέους.
Υπό την σκιά των τελευταίων αρνητικών εξελίξεων στην τουρκική οικονομία, παρασυρόμενη πίσω από το όραμα
των «εύκολων και γρήγορων κερδών»
στην Συρία, η τουρκική κυβέρνηση προσφεύγει στο γνωστό «εργαλείο» που
χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις
για την αντιμετώπιση προβλημάτων
ρευστότητας. Την τελευταία περίοδο οι
προσπάθειες για τη διαχείριση των οικονομικών προβλημάτων κατέληξαν σε
μια σειρά μεγάλων αυξήσεων των τιμών
στις δημόσιες υπηρεσίες και τα βασικά
αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των τελών
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου,
οδικών κόμιστρων, των εισιτηρίων των
τρένων και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Παρά την εντεινόμενη δυσαρέσκεια του εκλογικού σώματος, οι αρχές
σύμφωνα με πληροφορίες μελετούν την
επιβολή νέων φόρων και αυξήσεις των
τιμών βασικών αγαθών.

o
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Στενεύουν
τα περιθώρια
για τα Airbnb
Δύο χρόνια κρατά η συζήτηση στη Βουλή
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Μετά από περίπου δύο χρόνια ατέρμονων
προσπαθειών, φαίνεται ότι οι συζητήσεις
για τη ρύθμιση της βραχύβιας ενοικίασης
των καταλυμάτων τύπου Airbnb στην
Βουλή πλησιάζουν προς το τέλος τους.
Αυτή τη φορά τα πιο αισιόδοξα σενάρια
κάνουν λόγο για κατάθεση και ψήφιση
της πρότασης νόμου στην Ολομέλεια του
Κοινοβουλίου πριν το τέλος του 2019. Ωστόσο, δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι
και στο παρελθόν είχε γίνει λόγος για
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τα οποία και δεν τηρήθηκαν. Για παράδειγμα
πέρσι γινόταν λόγος για κατάθεση της
πρότασης νόμου στην Ολομέλεια τον
Νοέμβριο του 2018. Από την στιγμή που
αυτό δεν τηρήθηκε είναι σαφές ότι ήδη
<
<
<
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Αυξητική η τάση στις ενοικιάσεις των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, κατέγραψε 10% αύξηση το τρίτο
τρίμηνο του 2019 σε σχέση
με το 2ο τρίμηνο του 2019,
σύμφωνα με τα στοιχεία
που καταγράφει το Airdna.
χάθηκε πολύτιμος χρόνος και έσοδα για
το κράτος, αφού πρώτιστος στόχος της
πρότασης νόμου είναι η κατάρτιση μητρώου καταλυμάτων και ακολούθως η
φορολόγηση των εσόδων που προκύπτουν
για τους ιδιοκτήτες τους.

Δεν κάνει πίσω ο Αβέρωφ
Σύμφωνα με τα μέλη της επιτροπής
πάντως αυτό που έχει μείνει είναι οι τελευταίες πινελιές. Το θέμα αναμένεται
να συζητηθεί άλλη μια φορά στην Επιτροπή Εμπορίου όπου θα κατατεθεί το
τελικό κείμενο και οι τροπολογίες και
στην συνέχεια το θέμα θα κατατεθεί
στην Ολομέλεια του Σώματος. Εκεί αναμένεται ότι θα λάβει και το πράσινο φως
από την πλειοψηφία των βουλευτών,
αφού δεν καταγράφονται σοβαρές ενστάσεις επί του περιεχομένου της πρότασης, πλην ενός σημείου. Της συμμετοχής της διαχειριστικής επιτροπής στο
αν θα αδειοδοτηθεί ή όχι ένα διαμέρισμα
πολυκατοικίας να διατίθεται για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση στις πλατφόρμες

Airbnb και Home Away. Μέλη της επιτροπής είχαν εκφράσει ενδοιασμούς για
το πόσο λειτουργικό θα ήταν να έχει τον
τελικό λόγο σε αυτό το θέμα η διαχειριστική επιτροπή της πολυκατοικίας. Από
την πλευρά του ο κ. Νεοφύτου ξεκαθάρισε
τόσο εντός της επιτροπής, όσο και σε
γραπτή δήλωση του στη συνέχεια, ότι
δεν πρόκειται να μετακινηθεί από τη
θέση του. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτησή του στην επιτροπή εμπορίου, ότι
σε περίπτωση που οι βουλευτές ζητήσουν
αλλαγές που παραβιάζουν τους κανόνες
που έχει θέσει ως εισηγητής, δεν αποκλείει
το ενδεχόμενο να αποσύρει την πρότασή
του, ή ακόμα και να την καταψηφίσει.

Ανοίγουν νέες αγορές
Παρά το γεγονός ότι οι τουρίστες που
επιλέγουν αυτού του είδους τα καταλύματα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή είναι
η μειοψηφία, αφού ένα μεγάλο ποσοστό
των τουριστών έρχονται με τουριστικούς
πράκτορες, αυτή η μορφή τουρισμού
είναι το μέλλον, υπογράμμισε ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος που βλέπει
στην ανάπτυξη των Airbnb ευκαιρία προσέλκυσης νέων αγορών. Τέτοιες είναι η
Γαλλία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία
και η Σκανδιναβία. Με την ανάπτυξη της
αγοράς των Airbnb ανοίγει παράθυρο
και για ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, κάτι που περιλαμβάνεται στους
στόχους του Υφυπουργείου. Ανέφερε επίσης ότι η πρόταση νόμου για τα μεμονωμένα τουριστικά καταλύματα είναι
μία αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και μέσα από αυτή
την τροποποίηση του νόμου περί τουριστικών καταλυμάτων θα δοθεί το έναυσμα
που χρειαζόμαστε για να αναπτύξουμε
τα ορεινά, την ύπαιθρο και τις αγροτικές
περιοχές ανοίγοντας νέους ορίζοντες
στον τομέα του αγροτουρισμού. Από
την πλευρά του ο Σάββας Περδίος, είχε
το προηγούμενο διάστημα επαφές με εκπροσώπους τέτοιων πλατφόρμων στο
πλαίσιο των οποίων συμφωνήθηκε ότι
και οι ίδιες οι πλατφόρμες θα υποχρεώνουν τον οποιοδήποτε επιχειρηματία να
αναρτά την σχετική άδεια λειτουργίας
του καταλύματος. Συμφωνήθηκε επίσης
ότι οι ίδιες οι πλατφόρμες θα παρέχουν
στοιχεία προς τον έφορο φορολογίας
ώστε να διευκολύνουν την διαδικασία
φορολόγησης τους από το κυπριακό κράτος. Έγινε ωστόσο ξεκάθαρο ότι τα καταλύματα δεν θα φορολογούνται στην
πηγή, καθότι είναι πρακτικά αδύνατο.

Τα Airbnb δίνουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν νέα είδη τουρισμού και προσέλκυση νέων αγορών, τονίζει ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος.

Tριπλασιάστηκαν οι ενοικιάσεις μέσα σε τρία χρόνια
Ενώ στη βουλή ακόμα το θέμα συζητείται,
τα στοιχεία για την απήχηση των καταλυμάτων τύπου Airbnb μιλούν από μόνα
τους. Μέσα σε τρία χρόνια ο αριθμός
των ενοικιάσεων καταλυμάτων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς βραχύβιας
ενοικίασης στις πλατφόρμες Airbnb και
HomeAway έχει τριπλασιαστεί. H αύξηση
παρατηρείται και σε τριμηνιαίο επίπεδο
και κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 10%
σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2019. Οι
περισσότερες ενοικιάσεις γίνονται στην
Πάφο με τις ενεργές ενοικιάσεις να ανέρχονται μέχρι το τρίτο τρίμηνο του
2019 στις 1500, ακολουθεί η Λάρνακα
με 1300 η ελεύθερη Αμμόχωστος με περίπου 1000, η Λεμεσός με 809 και τέλος
η Λευκωσία με 431.
Συγκρίνοντας τα στοιχεία από το 2016
μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2019 βλέπουμε
ότι στην Πάφο το πρώτο τρίμηνο του
2016 μετρούσε μηδέν ενοικιάσεις σε τέτοιου είδους καταλύματα. Μέσα σε τρία
χρόνια ο αριθμός έχει ανέλθει στα 1500
καταλύματα, δείχνοντας σαφώς την αυξητική τάση και την απήχηση που έχει
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Οι ενεργές ενοικιάσεις
στην Πάφο ανέρχονται
μέχρι το τρίτο τρίμηνο του
2019 στις 1.500 και ακολουθεί η Λάρνακα με 1.300.
προς το κοινό. Οι ενοικιάσεις τριπλασιάστηκαν και στην Λάρνακα με τις ενοικιάσεις μέσα σε τρία χρόνια να αυξάνονται από 400 σε 1300. Σημειώνεται
ότι το 85% των ενοικιάσεων αφορά καταλύματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα
στην πλατφόρμα Airbnb και το 8% καταλύματα στα HomeΑway, ενώ το 7%
των καταλυμάτων είναι εγγεγραμμένα
και στις δύο πλατφόρμες. Σε επίπεδο
τριμήνου, η αύξηση στις ενοικιάσεις ανήλθε στο 12%.
Παρόμοια η εικόνα και στην ελεύθερη
Αμμόχωστο. Τριπλασιάστηκαν οι ενοικιάσεις σε επίπεδο τριετίας και αυξήθηκαν κατά 10% το τρίτο τρίμηνο του

2019 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στην περίπτωση της Αγίας Νάπας,
συνολικά οι ενεργές ενοικιάσεις ανέρχονται στις 869, με το 60% να ενοικιάζονται μέσω της πλατφόρμας Airbnb
και το 19% μέσω του HomeAway ενώ
το 21% των καταλυμάτων χρησιμοποιούν
και τις δύο πλατφόρμες στην αγορά βραχυπρόθεσμης ενοικίασης. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι τουρίστες που χρησιμοποιούν αυτά τα καταλύματα προτιμούν περισσότερο αυτά του ενός ή
των δύο υπνοδωματίων. Πολύ λιγότερες
οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις στο Παραλίμνι που ανέρχονται στις 129, αν και
αποτελεί μεγάλη άνοδο σε σχέση με το
πολύ διστακτικό ξεκίνημα της αγοράς
το 2016 όπου μετρούσε 33 ενοικιάσεις
σε καταλύματα τύπου Airbnb. Στη Λεμεσό ο αριθμός τριπλασιάστηκε από το
2016. Συνολικά, 614 ενεργές ενοικιάσεις
στη Λεμεσό, εκ των οποίων το 90% μέσω
της πλατφόρμας Airbnb και το 4% στην
HomeΑway ενώ το 6% και στις δύο πλατφόρμες. Το τρίτο τρίμηνο του 2019 οι
ενοικιάσεις αυτοεξυπηρετούμενων κα-

ταλυμάτων έχει αυξηθεί στο 12%. Από
το 2016 μέχρι το 2019 ο αριθμός των
καταλυμάτων έχει σχεδόν τριπλασιαστεί
από 320 στα 809 καταλύματα.
Στην τελευταία θέση ενοικιάσεων
βρίσκεται η Λευκωσία με τον αριθμό των
υπό ενοικίαση καταλυμάτων να είναι
στα 431 και να σημειώνει αύξηση κατά
8% το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση
με το 2ο τρίμηνο, και να διπλασιάζεται
από το 2016 και στα 185 καταλύματα.
Το 95% των καταλυμάτων ενοικιάζονται
μέσω της πλατφόρμας Airbnb, το 3% με
το HomeΑway και το 2% είναι εγγεγραμμένα και στα δύο. Από αυτές το 69% ενοικιάζονται μέσω της Airbnb και το
19% μέσω του Homeaway, ενώ 12% αντλούν πελατολόγιο και από τις δύο πλατφόρμες. Αυξητική τάση παρουσιάζει η
αγορά των βραχύβιων μισθώσεων και
στον Στρόβολο που μετρά 97 ενεργές ενοικιάσεις για το τρίτο τρίμηνο του 2019,
με την συντριπτική πλειοψηφία 95% να
αφορούν το Airbnb, μόλις το 1% την
Homeaway ενώ 4% να χρησιμοποιούν
και τις δύο πλατφόρμες.

Στο ακουστικό για τέλη και ΦΠΑ οι ξενοδόχοι
Στα 35 εκατ. το οικονομικό κενό λόγω Thomas Cook, ανάσα από την αύξηση πτήσεων της Condor
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η ανάπτυξη της αγοράς των Airbnb αντιμετωπίζεται με ανταγωνιστική διάθεση
από την πλειοψηφία των ξενοδόχων, καθώς
γνωρίζουν ότι η αναδυόμενη στην Κύπρο
αγορά καταλυμάτων βραχύβιων μισθώσεων
θα τους υποχρεώσει σύντομα σε αλλαγές
στο δικό τους παρεχόμενο προϊόν. Ωστόσο,
πρόκειται για ζήτημα το οποίο δεν αναμένεται να απασχολήσει στο παρόν στάδιο
τον κλάδο, αφού ακόμη προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που έφερε
η κατάρρευση της Thomas Cook, αλλά και
το επιπλέον κόστος το οποίο συνοδεύεται
με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης
στην βιομηχανία, η οποία είναι μεγάλη
μεταρρύθμιση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Αν και σημειώνεται ότι η αύξηση
του κόστους αντισταθμίζεται με την κατάργηση του δικαιώματος υπηρεσίας κατά
10% το οποίο ενσωματώνεται με τις αυξήσεις στους μισθούς.
Το μείζον θέμα για τους ξενοδόχους

είναι το κενό ύψους 35 εκατομμυρίων
ευρώ, λόγω των ανείσπρακτων τιμολογίων
από την βρετανική Thomas Cook αλλά και
μέρος της γερμανικής αγοράς. Πρόκειται
για 15 εκατομμύρια λιγότερα από τους αρχικούς υπολογισμούς, αφού εκτός απροόπτου η σκανδιναβική Thomas Cook θα
καταβάλει, μέχρι τον Ιανουάριο, τα ποσά
για τους Σκανδιναβούς τουρίστες για τον
Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
Ήδη η ροή των πληρωμών έχει ξεκινήσει,
αφού αρχές Οκτωβρίου πληρώθηκαν οι οφειλές Ιουλίου, εντός Νοεμβρίου αναμένεται
να καταβληθούν οι οφειλές Αυγούστου
και Ιανουάριο εκτιμάται ότι θα πληρωθούν
και για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο.
Τα υπόλοιπα των 35 εκατομμυρίων ευρώ
αφορούν την βρετανική και την γερμανική
αγορά. Μέτρα τα οποία δεν θα επιβαρύνουν
το κράτος, αλλά θα ελαφρύνουν την βεβαρημένη κατάσταση στον ξενοδοχειακό
τομέα θεωρεί ότι ζητά ο ΠΑΣΥΞΕ και δείχνει
στα πακέτα τα οποία έχουν ήδη υιοθετήσει
άλλες τουριστικά ευαίσθητες χώρες. Στην

περίπτωση της Κύπρου οι ξενοδόχοι ζητούν
κατ΄ αρχάς να μην καταβληθεί το ΦΠΑ
επί των ανείσπρακτων οφειλών της Thomas
Cook. Το ποσό ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ και μειώνει την ρευστότητα
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων τονίζει
μιλώντας στην «Κ» ο κ. Λοϊζίδης. Για παράδειγμα ξενοδοχείο που έχασε 400 χιλιάδες, καλείται να καταβάλει τον ΦΠΑ
για τα λεφτά που έχουν χαθεί. Το δεύτερο
μέτρο αφορά τα τέλη διανυχτέρευσης προς
τους δήμους. Το επιχείρημα των ξενοδόχων
είναι ότι δεν θα πρέπει να πληρώσουν
τέλη διανυχτέρευσης για τουρίστες οι
οποίοι δεν ήρθαν τελικά ποτέ.
Από την πλευρά της η Ένωση Δήμων
ξεκαθαρίζει ότι το θέμα των τελών διανυχτέρευσης για τα ξενοδοχειακά καταλύματα
δεν είναι τώρα στις προτεραιότητες αφού
προέχει η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται
για θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί
σε επίπεδο δήμου και όχι Ένωσης Δήμων.
Εναπόκειται λοιπόν σε κάθε δήμο να εξε-

τάσει πώς θα χειριστεί τα τέλη διανυχτέρευσης των ξενοδοχείων εντός των ορίων
του, και το ύψος των ποσών για τα οποία
γίνεται λόγος. Πάντως πηγές μέσα από
την Ένωση Δήμων σχολιάζουν σκωπτικά
ότι την περίοδο των παχέων αγελάδων
για τα ξενοδοχεία, δεν ζητήθηκε από τους
ξενοδόχους να καταβάλουν κάτι περισσότερο στα τέλη.

H γερμανική αγορά
Θετικά αποτιμάται η αύξηση του αριθμού των πτήσεων της Condor προς την
Κύπρο, καθώς αυτό συνοδεύεται με 100
χιλιάδες θέσεις από την γερμανική αγορά.
Πρόκειται για αγορά στην οποία θέλει να
επικεντρωθεί το Υφυπουργείο αλλά και ολόκληρη η τουριστική βιομηχανία, κυρίως
γιατί θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει
στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Δεν πρόκειται για αγορά του ήλιου
και της θάλασσας αλλά επιλέγει να ταξιδεύει
και χειμώνα και ενισχύει αγροτικές τουριστικές περιοχές. Το κλείσιμο της Cobalt,

Δύσκολη προβλέπεται η επόμενη τουριστική σεζόν. Θα είμαστε ευχαριστημένοι να μην

χάσουμε αριθμούς, αναφέρει ο ΠΑΣΥΞΕ.

της Germania και της Air Berlin συρρίκνωσαν τις ελπίδες για αύξηση των ροών
από Γερμανία, ωστόσο το ηθικό αναπτερώθηκε μετά την ανακοίνωση για τις οκτώ
νέες πτήσεις της Condor προς το αεροδρόμιο της Πάφου από τέσσερα γερμανικά
αεροδρόμια. Αυτό θα ενισχύσει τις κρατήσεις Γερμανών τουριστών στα ξενοδοχεία
της Πάφου, η οποία ήδη φαίνεται να αποτελεί την πρώτη τους επιλογή ως συνέπεια
και προσπαθειών από τον τοπικό ΠΑΣΥΞΕ,
ακολουθεί η Λάρνακα και λίγο πιο κάτω

η ελεύθερη Αμμόχωστος. Σύμφωνα με τον
κ. Λοϊζίδη γίνονται ενέργειες με άλλους
οργανωτές ταξιδίων για κάλυψη των χαμένων ροών από την Thomas Cook. Εντοπίζεται ενδιαφέρον για την πίτα της
Thomas Cook, από άλλους οργανωτές ταξιδίων αν και το αποτέλεσμα των προσπαθειών θα διαφανεί την επόμενη καλοκαιρινή
περίοδο. «Η ελπίδα μου είναι ότι θα ανακάμψουμε αλλά θα είμαστε ευχαριστημένοι
αν δεν χάσουμε την επόμενη σεζόν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΔΙΕΘΝΗ
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Συρρίκνωση
εισοδημάτων
για 30άρηδες
στη Βρετανία
Εχουν χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο
σε σχέση με την προηγούμενη γενιά
Η γενιά όσων είναι 30-35 χρόνων και ζουν
στη Βρετανία σήμερα βρίσκονται σε χειρότερη μοίρα από ό,τι εκείνοι οι οποίοι
γεννήθηκαν μεταξύ 1970-1980. Οπως είχαμε συνηθίσει στη Δύση να λέμε, ειδικά
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι τα
παιδιά θα ζήσουν καλύτερα από τους πατεράδες και τις μανάδες τους. Αυτό όμως
δεν ισχύει στην τωρινή περίπτωση. Οι
σημερινοί 30άρηδες (γενιά των Millennials) δεν έχουν βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο και το ποσοστό ιδιόκτητης στέγης
έχει υποχωρήσει, βάσει έρευνας την
οποία διεξήγαγε το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Σπουδών στη Βρετανία και την
οποία επικαλείται το Bloomberg. Σε αυτήν
φαίνεται ότι η διαγενεακή πρόοδος έχει
παύσει λόγω της στασιμότητας των μισθών και της εκτίναξης των τιμών των
κατοικιών. Επιπροσθέτως, οι γενικότερες
προοπτικές της βρετανικής οικονομίας
σε συνθήκες πλήρους αβεβαιότητας λόγω
Brexit δεν είναι ευοίωνες – άρα επιδεινώνουν την ήδη κακή εικόνα των Millennials. Επιπλέον, ένας ακόμα λόγος
είναι και η συρρίκνωση που προκάλεσε
η κρίση στα μεσαία εισοδήματα.
Η προσμονή ότι η κάθε νέα γενιά θα
απολαμβάνει περισσότερα από την προηγούμενη ισχύει για όσους είναι 40-42
ετών και έχουν διπλασιάσει τα εισοδήματά
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Οι τιμές κατοικιών
αυξάνονται με ταχύτερο
ρυθμό σε σύγκριση
με τους μισθούς των νέων.
τους συγκριτικά με τα αντίστοιχα όσων
γεννήθηκαν στη δεκαετία του 1930 – η
σύγκριση γίνεται μεταξύ των εισοδημάτων
στην ίδια ηλικία των ατόμων. Σύμφωνα
με το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Σπουδών, oι σημερινοί Βρετανοί 30άρηδες
δεν βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση
από όσους γεννήθηκαν στη δεκαετία του
1970 και συγκρινόμενοι κατά την ίδια ηλικία.
Οι μισθοί δεν αυξάνονται, οι τιμές
των σπιτιών εκτινάσσονται και αυτό σημαίνει ότι πλουτίζουν όσοι ήδη έχουν
στην κατοχή τους κατοικίες. Εν τω μεταξύ, οι νεότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να ενταχθούν στο σύστημα ιδιοκτησίας, που τους δίνει τη δυνατότητα
σε βάθος χρόνου να μεταπωλήσουν το
σπίτι τους και να κερδίσουν από μία επόμενη αγορά κατοικίας. Στην ηλικία
των 30 ετών το ποσοστό όσων έχουν ιδιόκτητο σπίτι έχει μειωθεί από το 60%

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην ηλικία των 30 ετών το ποσοστό όσων έχουν ιδιόκτητο σπίτι έχει μειωθεί, από το 60% όσων γεννήθηκαν στη δεκαετία του 1960 στο 40% όσων είναι γεννημένοι τη δεκαετία του 1980.
όσων γεννήθηκαν στη δεκαετία του 1960
στο 40% όσων είναι γεννημένοι στη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με τα ευρήματα του Ινστιτούτου. Βέβαια, θα πρέπει
να διευκρινιστεί ότι η εικόνα για τους
30άρηδες και 35άρηδες δεν είναι κακή
συνολικά. Οι νέοι νόμοι, που έχουν ψηφιστεί, προβλέπουν ότι ολοένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι εντάσσονται
σε συνταξιοδοτικά προγράμματα, ενώ
θα κληρονομήσουν και τον πλούτο που
σώρευσαν οι γονείς τους. Το Ινστιτούτο,
όμως, προειδοποιεί ότι αυτή η εξέλιξη
δημιουργεί το ενδεχόμενο να διευρυνθεί
το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών
στην ίδια ηλικιακή κατηγορία. «Είναι οι
άνθρωποι με τους πλουσιότερους γονείς,
που κατά μέσον όρο είναι πλουσιότεροι
και οι ίδιοι, οι οποίοι αργότερα στη ζωή
τους θα αυξήσουν τις περιουσίες τους
με την κληρονομιά των γονέων», παρατηρεί ο οικονομολόγος του Ινστιτούτου

Δημοσιονομικών Σπουδών, Τζόναθαν
Κριμπ. «Πρόκειται για μία πηγή πλούτου,
την οποία όσοι έχουν φτωχότερους γονείς
στερούνται. Αυτό δείχνει πως, όταν μελετούμε τη διαγενεακή ανισότητα δεν
πρέπει να λησμονούμε τις ανισότητες
μεταξύ των ομηλίκων».
Συνολικά μιλώντας, η κύρια αιτία για
το ότι η γενιά των Millennials διατηρεί
περιορισμένο πλούτο είναι το άμεσο αποτέλεσμα των χαμηλότερων ποσοστών
ιδιοκατοίκησης. Προηγούμενες έρευνες
του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών Σπουδών δείχνουν ότι η μείωση ποσοστού ιδιοκτησίας (και συνήθως ιδιοκατοίκησης)
έχει αντίκτυπο στο μέσο εισόδημα των
νεαρών ενηλίκων. Οι τιμές κατοικιών
είναι σαφώς υψηλότερες σε συσχετισμό
με τα εισοδήματά τους (ειδικά στο Λονδίνο και στα νοτιοανατολικά της χώρας)
σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές.
Επίσης, υπάρχει αυστηρότερος περιο-

ρισμός στα στεγαστικά δάνεια και αυτό
γίνεται για καλό σκοπό, όπως επισημαίνει
το Ινστιτούτο, οπότε δεν θα ανακτηθεί
σύντομα το χαμένο έδαφος.

Απώλειες 11.000 λιρών
Αυτό που μελετά το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών είναι τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους τα νοικοκυριά. Με το να σωρεύουν λοιπόν πλούτο τα νοικοκυριά, σημαίνει πως έχουν
βάλει στην άκρη κάποια χρήματα για τις
δύσκολες εποχές και πολλοί θα θελήσουν
να δημιουργήσουν ένα απόθεμα για την
εποχή μετά τη σύνταξη. Οπότε, το ενδιαφέρον για τους ερευνητές έγκειται
στον μέσο πλούτο που κατέχει η κάθε
γενιά στη Βρετανία. Ο πλούτος αυτός περιλαμβάνει το ποσό που πληρώνει κανείς
σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα,
την αξία της όποιας ακίνητης περιουσίας
(αφαιρώντας, βέβαια, το στεγαστικό δά-

νειο), καθώς και την αξία κάθε άλλης αποταμίευσης ή επένδυσης (αφαιρώντας
και πάλι κάθε δάνειο εκτός των στεγαστικών). Το ινστιτούτο κατέληξε στο
εξής: Για τις περισσότερες γενιές, ο μέσος
όρος του πλούτου εναρμονίζεται με τον
αντίστοιχο της γενιάς που γεννήθηκε
μία δεκαετία νωρίτερα.
Ωστόσο, η εικόνα αυτή φαίνεται να
αλλάζει για όσους γεννήθηκαν στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Στα 30-33
τους χρόνια σήμερα, οι γεννημένοι και
γεννημένες στις αρχές της δεκαετίας του
1980 έχουν στην κατοχή τους πλούτο
σχεδόν 20% χαμηλότερο εν συγκρίσει
με όσους είναι γεννημένοι/ες στη δεκαετία
του 1970. Αυτό το 20% μεταφράζεται σε
11.000 λίρες λιγότερο κατά κεφαλήν.
Οσοι άνθρωποι γεννήθηκαν προς τα τέλη
της δεκαετίας του 1980 έχουν περιουσία
ανάλογη με εκείνων που γεννήθηκαν
στις αρχές του ’80.

Στο χαμηλότερο επίπεδο 17 ετών
η ανάπτυξη στην κινεζική οικονομία

Η κλιματική αλλαγή κοστίζει
2,3 δισ. δολάρια τον χρόνο στη Ρωσία

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές
του 1992 υποχώρησε ο ρυθμός ανάπτυξης
της κινεζικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο,
καθώς ο εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ
περιόρισε τις επενδύσεις. Το κινεζικό
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6% το τρίτο τρίμηνο
σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Η κινεζική οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 6,2% το δεύτερο τρίμηνο και η νέα επιβράδυνσή της προκαλεί νέες ανησυχίες
και για την παγκόσμια οικονομία που αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό μόλις
3% εφέτος, σύμφωνα με το ΔΝΤ. Κατά
το Bloomberg, οι Κινέζοι αξιωματούχοι
φαίνεται πως επιτρέπουν τη σταδιακή
επιβράδυνση της οικονομίας επειδή προσπαθούν να περιορίσουν τις απειλές για
το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα αλλά
και την υπερβολική πιστωτική επέκταση.
Με τις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ
να υποχωρούν για όσο διαρκεί ο εμπορικός
πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων
οικονομιών του κόσμου, το πιθανότερο
είναι πως η κινεζική οικονομία θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει δυσκολίες.
Ο περιορισμός της ζήτησης τόσο στην
Κίνα όσο και διεθνώς αναγκάζει τις επιχειρήσεις και τα εργοστάσια να ρίχνουν
τις τιμές τους, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερη κερδοφορία. Παράλληλα, η άνοδος του πληθωρισμού στην Κίνα οδηγεί

Μεγαλύτερη έμφαση αναμένεται να δώσει
η Ρωσία στις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στην τεράστια περιοχή της χώρας,
η οποία έχει μονίμως πάγο. Κάποτε κάλυπτε
το ήμισυ του εδάφους της Ρωσίας. Σε
μεγάλο τμήμα του πάγου έχουν κατασκευαστεί κτίρια, αγωγοί πετρελαίου και φυσικού
αερίου, δηλαδή υποδομές οι οποίες τώρα,
με την προϊούσα άνοδο της θερμοκρασίας
σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα, βρίσκονται
σε μεγάλο κίνδυνο. Στην περιοχή της Αρκτικής συγκεκριμένα, όπως επισημαίνουν
οι ειδικοί επιστήμονες, η άνοδος αυτή συντελείται με δύο φορές γρηγορότερο ρυθμό
από ό,τι σε άλλες περιοχές του πλανήτη.
Κατά τις εκτιμήσεις του αναπληρωτή υπουργού για την ανάπτυξη της περιφέρειας
της Απω Ανατολής και της Αρκτικής, Αλεξάντερ Κρουτίκοφ, η οικονομική ζημία
από αυτήν την εξέλιξη φθάνει τα 2,3 δισ.
δολάρια τον χρόνο. «Αυτό το πρόβλημα
πρέπει να λυθεί, διότι ο βαθμός της βλάβης
αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο», επισημαίνει. «Λόγου χάριν, οι αγωγοί εκρήγνυνται
και οι πυλώνες των υποδομών γκρεμίζονται». Με τις επισημάνσεις αυτές φαίνεται
πλέον ότι η Ρωσία, η τέταρτη μεγαλύτερη
οικονομία στον κόσμο με κριτήριο τις εκπομπές ρύπων, αρχίζει να δίνει μεγαλύτερο
βάρος στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Το μεγαλύτερο διάστημα που ασκεί
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Το τρίτο τρίμηνο επιβραδύνθηκε στο 6% λόγω
του εμπορικού πολέμου.

Καταγράφηκε μείωση παραγωγής σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, κυρίως του μεταποιητικού κλάδου.
σε περιορισμό της αγοραστικής δύναμης
των καταναλωτών, γεγονός που επίσης
καταλήγει να περιορίζει την κερδοφορία
των επιχειρήσεων. Ο Νιόε Γουέν, οικονομολόγος της Hwabao Trust με έδρα

τη Σαγκάη, εξηγεί στο Reuters ότι η μεγαλύτερη από το αναμενόμενο επιβράδυνση –οι επενδυτές ανέμεναν ρυθμό
ανάπτυξης 6,1%– οφείλεται κυρίως στη
μείωση της παραγωγής σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές του μεταποιητικού κλάδου. «Με δεδομένο πως
είναι απίθανο να έχουμε ανάκαμψη των
εξαγωγών και πιθανής επιβράδυνσης
στην αγορά ακινήτων, είναι πιθανό να
διατηρηθεί η πίεση στην κινεζική οικονομία. Ο ρυθμός ανάπτυξης του τετάρτου
τριμήνου ίσως να υποχωρήσει στο 5,9%».
Παρά την επιβράδυνση, η κινεζική οικονομία έχει αναπτυχθεί με ρυθμό 6,2%
τους εννέα μήνες του 2019, γεγονός που
σημαίνει ότι πιθανότατα θα πιάσει τον
στόχο του Πεκίνου για ανάπτυξη μεταξύ
6% και 6,5% ολόκληρο το 2019. Μέχρι
σήμερα η κινεζική κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί σε περιορισμένα και στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας,
καθώς δεν θέλει να αυξήσει το δημόσιο
χρέος της χώρας.

Η περιοχή με μόνιμο πάγο αντιστοιχεί στο
15% των δραστηριοτήτων στο πετρέλαιο και
στο 80% των αντίστοιχων στο φυσικό αέριο.
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Στα βόρεια της χώρας αγωγοί
εκρήγνυνται και πυλώνες υποδομών γκρεμίζονται εξαιτίας της υπερθέρμανσης.
την εξουσία ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν,
έθετε υπό ερώτηση την ευρέως αποδεκτή
άποψη ότι είναι ένα ανθρωπογενές φαινόμενο η υπερθέρμανση του πλανήτη.
Παρά ταύτα, μόλις φέτος αποφάσισε
να επικυρώσει τη Συμφωνία του Παρισιού
για το Κλίμα του 2015, δηλώνοντας ότι η

Ρωσία θα κάνει ό,τι μπορεί για να αμβλύνει
τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η άνοδος της θερμοκρασίας
της γης είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για
τους κλάδους του πετρελαίου, της εξόρυξης
και της ενέργειας εν γένει. Η περιοχή με
τον μόνιμο πάγο αντιστοιχεί στο 15% των
δραστηριοτήτων της Ρωσίας στο πετρέλαιο
και το 80% των αντίστοιχων του φυσικού
αερίου. Επιπλέον, στα εδάφη αυτά φιλοξενούνται και δραστηριότητες εξορυκτικών
κολοσσών όπως η MMC Norilsk Nickel
PJSC, η μεγαλύτερη στον κόσμο σε παραγωγή εξευγενισμένου νικελίου και παλλαδίου. Επί σειράν ετών, η Ρωσία κατασκεύαζε υποδομές σε πυλώνες, αλλά τώρα
λιώνει ο πάγος και το έδαφος γίνεται πιο
μαλακό. Οπως η ίδια η εταιρεία λέει, «τα
οικοδομήματα παύουν να είναι τόσο σταθερά ενόσω ο πάγος θερμαίνεται». Ως αποτέλεσμα η πόλη Νορίλσκ στην Αρκτική,
όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της
Norilsk Nivkel, αποφάσισε να οικοδομήσει
πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες καινούργια σπίτια με λιγότερους ορόφους και
μικρότερο βάρος από ό,τι συνήθως. Τέλος,
όπως προβλέπουν επιστήμονες, έως το
2050 η κατάσταση θα έχει εκτραχυνθεί,
διότι η υψηλή θερμοκρασία θα επηρεάζει
το ένα πέμπτο κτιρίων και υποδομών στη
μόνιμα παγωμένη περιφέρεια της Ρωσίας.
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Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας - Η 70ή της επέτειος
Ως είθισται, η επέτειος ενός γεγονότος
μας δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσουμε
το παρελθόν, με σκοπό την καταγραφή
των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και
την χάραξη της πορείας του μέλλοντος.
Η 70η επέτειος από την ίδρυση της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση, λόγω των σημαντικών επιτευγμάτων και των λύσεων
που προτείνει για τις παγκόσμιες προκλήσεις.
Όλα άρχισαν το 1949, όταν ιδρύθηκε
η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Εκείνη
την εποχή, ο Κινεζικός λαός αντιμετώπιζε
μια κατεστραμμένη χώρα που έπρεπε να
ξαναοικοδομηθεί από το μηδέν. Ο μέσος
όρος προσδόκιμου ζωής ήταν 35 χρόνια,
και το κατά κεφαλήν εισόδημα 16 δολλάρια
Αμερικής. Η πιο επείγουσα πρόκληση
ήταν να εξευρεθεί αρκετή τροφή για το
μισό δισεκατομμύριο του Κινεζικού λαού.
Ως μία αγροτική χώρα, η αρχική ανάπτυξη
της Κίνας περιοριζόταν από την σχεδόν
αμελητέα βιομηχανική της δυνατότητα.
Μετά από δεκαετίες συλλογικών προσπαθειών και αποφασιστικών δράσεων,
η Κίνα τελικά ανεπτύχθη, την δεκαετία
του 70, σε μια βιομηχανική και εκσυγ-

χρονισμένη χώρα. Το 1978, η Κίνα άρχισε
την διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και
του ανοίγματος με αποτέλεσμα τα επόμενα
40 χρόνια να καταγράφει ετήσια ανάπτυξη
του ΑΕΠ κατά περίπου 9,5%, και να διπλασιάζει την οικονομία της σχεδόν κάθε
8 χρόνια.
Το 2010, η Κίνα ξεπέρασε την Ιαπωνία
στον οικονομικό τομέα και κατέστη η
δεύτερη παγκόσμια οικονομία, ενώ το
2015 εγκαινίασε ακόμη μια εθνική εκστρατεία για εξάλειψη της φτώχειας από
την χώρα μέχρι το 2020. Την επιτυχία
αυτής της πορείας ανεγνώρισε ο Πρόεδρος
Xi, που το 2018, στην Διάσκεψη κορυφής
των G20 που έγινε στην Αργεντινή ανέφερε ότι «η Κίνα οφείλει την πρόοδό της
στις μεταρρυθμίσεις και το άνοιγμα, και
θα συνεχίσει να προχωρεί σ’αυτό το μονοπάτι».
Όσον αφορά, τώρα, στην πολύπλευρη
συνεισφορά της Κίνας προς τον κόσμο,
θα πρέπει να αναφέρουμε, μεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα: Για χρόνια, η Κίνα συνεισέφερε σχεδόν το 30% στην παγκόσμια
οικονομική ανάπτυξη και παρέμεινε το
μεγαλύτερο εμπορικό έθνος του κόσμου,
ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και ο δεύτερος

μεγαλύτερος εισαγωγέας. Ως ένα από τα
πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Κίνα διεδραμάτισε εποικοδομητικό ρόλο, ηγούμενη προσπαθειών
για την αντιμετώπιση κοινών παγκόσμιων
προκλήσεων. Σύμφωνα με στατιστικές,
η Κίνα από το 1990 απέστειλε 40,000 ειρηνευτές σε περίπου 30 ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, τις περισσότερες
μεταξύ όλων των πέντε μονίμων μελών
του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι, επίσης,
ο δεύτερος μεγαλύτερος χορηγός ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ.
Για την υποβοήθηση της αντιμετώπισης
των κλιματικών αλλαγών, η Κίνα έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, κάνοντας
την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή μέρος
των δικών της κανόνων ανάπτυξης. Τον
Ιούνιο του 2018, στο πλαίσιο της διπλωματικής πρωτοβουλίας της Κίνας, ο Πρόεδρος Xi Jinping εξέθεσε την δική του
Σκέψη για την Διπλωματία, μια από τις
πλέον καίριες προόδους στην θεωρία της
διπλωματίας από την ίδρυση της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας. Μέσα σ’αυτό το
νέο πλαίσιο της διπλωματικής δουλειάς,

η Κίνα στοχεύει στην ήρεμη ανταπόκριση
στις βαθειές αλλαγές που επήλθαν στην
διεθνή κατάσταση, σταθερά διασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα, εμβαθύνοντας φιλικές συνεργασίες και ενεργά
αναλαμβάνοντας τον ρόλο μιας υπεύθυνης
μεγάλης χώρας.
Σχετικά, αναφορά πρέπει να γίνει στην
πρόοδο που επετεύχθη στην οικοδόμηση
σχέσεων με μεγάλες χώρες. Αυτές καλύπτουν, κυρίως, τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ,
που στο παρόν αντιμετωπίζουν αρνητικές
εξελίξεις, λόγω του εμπορικού πολέμου,
την στρατηγική συνεργασία Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιούργησε στενότερους δεσμούς συμφερόντων. Νέα ανοίγματα καταγράφονται, επίσης, στις
διπλωματικέςσχέσεις της Κίνας με γειτονικές χώρες. Αυτά καλύπτουν, μεταξύ
άλλων, την πρώτη ανεπίσημη συνάντηση
μεταξύ ηγετών της Κίνας και της Ινδίας,
τις σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας, που ξαναβρήκαν τον δρόμο τους, τις συχνές συναντήσεις Κίνας- Βορείου Κορέας, που
αναζωογόνησαν την παραδοσιακή τους
φιλία, και τις σχέσεις Κίνας-Νοτίου Κορέας,
που είχαν θετική εξέλιξη, την στιγμή που
η τριμερής συνεργασία Κίνας, Ιαπωνίας

και Νοτίου Κορέας προσέλαβε και πάλι
θετική δυναμική. Ένας άλλος τομέας δραστηριοτήτων είναι αυτός που είναι γνωστός ως ‘’Συνεργασία Νότου-Νότου’’. Οι
μηχανισμοί συλλογικού διαλόγου με τις
πλείστες αυτών των χωρών καλύπτουν,
μεταξύ άλλων, Αραβικές, Μεσανατολικές,
Αφρικανικές, Λατινοαμερικανικές και χώρες των νήσων του Ειρηνικού.
Επωφελούμενη ενός κόσμου, που χαρακτηρίζεται από ένα παγκόσμιο πολυμερισμό, η Κίνα καλώς γνωρίζει ότι μόνο
συνεργαζόμενη με τους άλλους και με ανοίγματα προς τον κόσμο μια χώρα μπορεί
να πάρει ανεξάντλητη δύναμη για να προχωρήσει. Η έννοια της οικοδόμησης μιας
κοινότητας με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα προτάθηκε για πρώτη φορά
από την Κίνα, καθορίζοντας έτσι την πορεία για την μελλοντική ανάπτυξη της
ανθρωπότητας.
Μετατρέποντας το όραμα σε πραγματικότητα, η Κίνα προώθησε την Πρωτοβουλία Ζώνης και Δρόμου, με στόχο την
βελτίωση της συνδεσημότητας και της
συνεργασίας σε διηπειρωτική κλίμακα.
Μέχρι τον Απρίλιο του 2019, 125 χώρες
και 29 διεθνείς οργανισμοί υπέγραψαν

τα σχετικά έγγραφα συνεργασίας με την
Κίνα. Όπως η επικεφαλής του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου Christine Lagarde
παρατήρησε, η Κίνα μετά την οικοδόμηση
«μιας γέφυρας προς τον κόσμο», ανοίγοντας την οικονομία της και εγκαινιάζοντας
μεταρρυθμίσεις πριν 40 χρόνια, τώρα οικοδομεί «μια γέφυρα προς την ευμάρεια...
και επίσης μια γέφυρα προς το μέλλον».
Συμπερασματικά, μπορούμε να δηλώσουμε χωρίς ενδοιασμούς, ότι η Κίνα του
σήμερα κινείται πλησιέστερα προς το κέντρο της διεθνούς σκηνής. Μετά την επίτευξη καταπληκτικών αποτελεσμάτων
κατά τα τελευταία 70 χρόνια, η Κίνα έμαθε
ότι ο παγκόσμιος συνεταιρισμός και πολυμερισμός είναι η βέλτιστη λύση για την
ανθρωπότητα. Μέσω μιας βαθειάς ενσωμάτωσης στα διεθνή πράγματα, η Κίνα
εξάσκησε ισχυρή επιρροή σε πολλές παγκόσμιες προκλήσεις, παρέχοντας λύσεις
με Κινεζικά χαρακτηριστικά. Εκφράζουμε,
λοιπόν, με την ευκαιρία της 70ης επετείου
από της ιδρύσεως της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας, στην κυβέρνηση και τον λαό
της θερμότατα συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές μας για περαιτέρω επιτυχίες,
τα επόμενα χρόνια.

10

l

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Στην 4η θέση
Στην 4η θέση μεταξύ των χω-

ρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κατατάσσεται η Ελλάδα, όσον αφορά τον αριθμό
των εργαζομένων που έχουν
πιθανότητα άνω του 50% να αντικατασταθούν από ρομποτικά
συστήματα, μετά τη Σλοβενία,
τη Λιθουανία και την Τουρκία.

Τα επαγγέλματα
Αμεσα θα επηρεαστούν επαγ-

γέλματα κυρίως μεσαίου και
χαμηλού επιπέδου προσόντων.
Ενδεικτικά κινδυνεύουν: οδηγοί μέσων μεταφοράς (13%),
συναρμολογητές (17%), ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων
(13%), πωλητές (9%), ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί (11%),
βοηθοί παρασκευής φαγητών
(10%), καθαριστές και βοηθοί
(13%).

Αυτοκίνητα
Η αυτοκινητοβιομηχανία υ-

πήρξε ένας από τους πρώτους
βιομηχανικούς κλάδους που έκανε χρήση των ρομπότ στην
παραγωγή. Το 2015, ο κλάδος
απασχολούσε σχεδόν τα μισά
βιομηχανικά ρομπότ που βρίσκονταν σε λειτουργία (44%).
Σημαντικό μερίδιο, της τάξεως
του 27,3%, κατείχαν και οι βιομηχανίες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Επελαύνουν τα ρομπότ στην αγορά εργασίας

Σύμφωνα με μελέτη, έξι στους δέκα εργαζομένους στην Ελλάδα κινδυνεύουν να χάσουν στο μέλλον τη δουλειά τους
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Ενα νέο τοπίο στην αγορά εργασίας του
μέλλοντος διαγράφεται σταδιακά, το οποίο
όμως κάθε άλλο παρά μακρινό είναι. Η τεχνολογική «ορμή» που φέρει το κύμα της
4ης βιομηχανικής επανάστασης, αναμένεται να αναδιαμορφώσει –εάν δεν το έχει
κάνει ήδη– τόσο τον τρόπο λειτουργίας
των επιχειρήσεων όσο και την ίδια την αγορά εργασίας.Η αυτοματοποίηση, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν
αρχίσει να εξαπλώνονται σε όλους σχεδόν
τους τομείς της οικονομίας, απειλώντας
εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Πού βρίσκει
όμως αυτή η «επαναστατική διάθεση» της
τεχνολογίας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα;
Σύμφωνα με τη μελέτη «Ρομπότ και απασχόληση», που δημοσίευσε αυτήν την

εβδομάδα ο ΣΕΒ, στην Ελλάδα σχεδόν έξι
στους δέκα εργαζομένους διατρέχουν κίνδυνο να αντικατασταθούν από ρομπότ,
ενώ βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το
τρίτο τρίμηνο του 2018, 1,5 εκατομμύριο
μισθωτοί ενδέχεται στο μέλλον να αλλάξουν
αντικείμενο εργασίας ή να μετακινηθούν
σε νέες θέσεις λόγω της εισόδου των ρομποτικών συστημάτων.
Για το 40% των μισθωτών, ήτοι 613.000,
οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο ξεπερνούν το 70%. Ενώ λοιπόν στις χώρες
του ΟΟΣΑ σε ποσοστό 14% οι θέσεις εργασίας διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο
να αντικατασταθούν από ρομποτικές μηχανές, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό
ανέρχεται σε 23,4%. Την ίδια στιγμή σημαντικό ποσοστό της τάξης του 35,3% των
εργαζομένων αντιμετωπίζει την πιθανότητα

σημαντικής αλλαγής. Οπως επισημαίνει
η μελέτη του ΣΕΒ, η Ελλάδα αντιμετωπίζει
μία πολύ μεγάλη πρόκληση όσον αφορά
την υποκατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από τα ρομπότ και άλλα συστήματα
αυτοματισμού, γεγονός που οφείλεται αφενός στη συγκέντρωση μεγάλου ποσοστού
εργαζομένων σε χειρωνακτικές εργασίες,
αφετέρου στη βραδεία προσαρμογή και
των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες. Δεν θα πρέπει να απαξιωθεί
όμως και το χαμηλό επίπεδο ψηφιακών
δεξιοτήτων που διαθέτουν οι Ελληνες εργαζόμενοι σε σύγκριση με τις άλλες χώρες
της Ευρώπης, κάτι που καθιστά δύσκολη
την απορρόφησή τους στη ραγδαία μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.
Ετσι, μολονότι η χώρα μας βρίσκεται
κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον α-

φορά το ποσοστό των πτυχιούχων του
κλάδου τεχνολογίας - πληροφορικής και
επικοινωνιών επί του συνόλου των πτυχιούχων, το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων παραμένει χαμηλό
σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Το
31% μάλιστα των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών δεν έχει καμία ψηφιακή δεξιότητα,
ενώ το 46% έχει τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες έναντι 57% του μέσου όρου Ε.Ε.
Οι άνδρες εργαζόμενοι στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στα επόμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κίνδυνο υποκατάστασης της εργασίας τους σε σχέση
με τις γυναίκες, αφού αρκετοί απασχολούνται σε χειρωνακτικές δουλειές που εύκολα
μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Από την
άλλη, οι γυναίκες απασχολούνται σε κλάδους που απαιτούν προσωπικές και κοι-

νωνικές δεξιότητες, όπως η εκπαίδευση
και η υγεία, οι οποίες ενδέχεται να ενισχυθούν λόγω της έλευσης των ρομπότ. Επίσης,
αντίθετα με την τάση που παρατηρείται
σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ελλάδα οι νεότεροι (κάτω των 25) και μεγαλύτεροι εργαζόμενοι (55+) αντιμετωπίζουν ελαφρώς
χαμηλότερο κίνδυνο να αντικατασταθούν
από ρομποτικές μηχανές, σε σχέση με την
ηλικιακή κατηγορία 25-54 ετών. Σε επίπεδο
Ε.Ε., μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας
λόγω της εισαγωγής των ρομπότ στις επιχειρήσεις θα υποστούν κλάδοι του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα και λιγότερο των υπηρεσιών, με εκείνο της ύδρευσης, των κατασκευών, του ηλεκτρισμού
και των εξορύξεων αλλά και της μεταποίησης να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοματοποίησης.

Σε ποιους τομείς η αυτοματοποίηση δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας
Και ενώ ο κίνδυνος για απώλεια θέσεων
εργασίας ελλοχεύει, η μαζική είσοδος των
ρομπότ στην οικονομία μπορεί να δημιουργήσει και νέες ευκαιρίες στην αγορά
εργασίας. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΕΒ,
η απώλεια θέσεων εργασίας θα αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, είτε στην ίδια αλυσίδα αξίας, δηλαδή στις επιχειρήσεις που
τα παράγουν και τα εγκαθιστούν, είτε σε
άλλους κλάδους και τομείς της οικονομίας
ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής
και των εισοδημάτων. Εξάλλου, για τις επιχειρήσεις, το «ατού» των ρομπότ έναντι

των εργαζομένων είναι ότι το κόστος αγοράς
αλλά και εγκατάστασής τους έχει μειωθεί
δραστικά. Ετσι, πολλές φορές η χρήση τους
μπορεί να οδηγήσει και στη δημιουργία
νέων συμπληρωματικών θέσεων εργασίας.
Για παράδειγμα, στον κλάδο της βιομηχανίας
προστίθεται η θέση του «χειριστή ρομποτικών συστημάτων», ενώ μία άλλη νέα θέση
ανοίγει εντός των επιχειρήσεων, αυτή του
Chief Robotics Officer, με έργο τη διαχείριση
του εργασιακού περιβάλλοντος εντός του
οποίου συνυπάρχουν ρομπότ και άνθρωποι.
Σύμφωνα μάλιστα με την εταιρεία Gartner,
το 2020, σε ποσοστό 10% οι μεγάλες επι-

χειρήσεις στους κλάδους της μεταποίησης
και των logistics θα έχουν δημιουργήσει
τέτοιες θέσεις. Παράλληλα, η χρήση ρομπότ
μπορεί να αναστρέψει τη μεταφορά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε χώρες
με χαμηλό εργασιακό κόστος ή μπορεί να
τις επαναφέρει στις ανεπτυγμένες
(reshoring). Μελέτη της Κομισιόν καταδεικνύει ότι η είσοδος βιομηχανικών ρομπότ
σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μειώνει κατά
43% την πιθανότητα μεταφοράς δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες. Επιπλέον, μεταξύ
2014-2019 υπήρξαν 250 περιπτώσεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που επανέφεραν

γραμμές παραγωγής από χώρες εκτός Ε.Ε.
Τέτοια ήταν και η περίπτωση ελληνικής εταιρείας παραγωγής χρωμάτων, μέλος διεθνούς ομίλου, που μετέφερε μία γραμμή
παραγωγής από την Τουρκία στην Ελλάδα.
Η είσοδος των ρομπότ σε έναν κλάδο της
οικονομίας, βελτιώνει, σύμφωνα με τον
ΣΕΒ, την παραγωγικότητα, μειώνει το κόστος
και τις τιμές ενώ μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη του
κλάδου αλλά και της απασχόλησης σε αυτόν.
Ενδεικτικά, ο τετραπλασιασμός των ΑΤΜ
στις ΗΠΑ την περίοδο 1995-2010 μείωσε
κατά περίπου 30% τον μέσο αριθμό των

εργαζομένων ανά τραπεζικό υποκατάστημα,
όμως ο συνολικός αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων αυξήθηκε κατά 10%, διότι η μείωση του κόστους λειτουργίας ενός υποκαταστήματος οδήγησε σε άνοιγμα νέων υποκαταστημάτων. Στο μεταξύ, πολλοί εργαζόμενοι στα ταμεία απορροφήθηκαν σε
άλλες θέσεις. Ερώτημα όμως παραμένει
κατά πόσον οι νέες αυτές θέσεις εργασίας
που θα δημιουργηθούν, θα καλύψουν αυτές
που θα χαθούν, ενώ εύλογη ανησυχία προκαλεί και η όξυνση των γεωγραφικών ανισοτήτων εντός των χωρών, λόγω της εισόδου
των ρομπότ στην τοπική απασχόληση.

Ουραγός η Ελλάδα στις επενδύσεις ρομποτικών συστημάτων στη βιομηχανία
Μπορεί οι αλλαγές που σηματοδοτεί η έλευση των ρομπότ να επηρεάζουν άμεσα
την αγορά εργασίας, όμως αποδεικνύονται
καθοριστικής σημασίας και για τη λειτουργία των ίδιων των βιομηχανιών. Πολλές χώρες, με προεξάρχουσα την Κίνα,
σπεύδουν να επενδύσουν στα ρομποτικά
συστήματα, εν αντιθέσει με άλλες, όπως
η Ελλάδα, που αργούν να τα ενσωματώσουν στην παραγωγική διαδικασία.
Ετσι, οι χώρες της Ασίας, και κυρίως
η Κίνα, επενδύουν εντατικά στην υιοθέτηση ρομποτικών συστημάτων στη βιομηχανία, αφού σύμφωνα με πρόσφατη
έκθεση του IFR (International Federation
of Robotics), το 67% των ρομπότ που πωλήθηκαν το 2018 κατευθύνθηκαν σε Ασία

και Αυστραλία εκ των οποίων 36% στην
Κίνα. Βέβαια, παρά την κυριαρχία των
ασιατικών χωρών, σε χώρες της Ευρώπης
και της Βόρειας Αμερικής γίνεται εκτεταμένη χρήση τους στη βιομηχανική παραγωγή, με τη Γερμανία και τη Σουηδία
να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις σε
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, παρότι
δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή
των ρομποτικών εφαρμογών που λειτουργούν στη βιομηχανία, μελέτη του
ΣΕΒ συμπεραίνει ότι η ελληνική βιομηχανία υπολείπεται σημαντικά όσον αφορά
την ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων, όχι μόνο σε σύγκριση με τις ανε-
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Σε κάθε 10.000 εργαζομένους αναλογούν 17 ρομπότ
στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία 57 και στη Ν. Αφρική 28.
πτυγμένες αλλά και με αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες.
Στην Ελλάδα γίνεται μικρότερη χρήση
των ρομπότ σε σχέση με άλλες χώρες,
με την αναλογία τους ανά 10.000 εργαζομένους στη βιομηχανία να είναι 17,
όταν η αντίστοιχη αναλογία στην Πορτογαλία είναι 57 και στη Ν. Αφρική 28.
Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του IFR, το

2016 η Ελλάδα κατέλαβε την 36η θέση
σε σύνολο 44 χωρών ως προς την υιοθέτηση των ρομποτικών συστημάτων, με
χώρες όπως η Πορτογαλία, το Ισραήλ,
το Μεξικό, η Ν. Αφρική, η Τουρκία και η
Αργεντινή να φιγουράρουν πιο πάνω στη
σχετική κατάταξη. Ωστόσο, στην Ελλάδα
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση της ζήτησης για τα βιομηχανικά ρομπότ, ενώ ευρύτερη χρήση
των ρομποτικών συστημάτων υπάρχει
στη βιομηχανία τροφίμων, κυρίως στα
τελικά στάδια παραγωγής (εγκιβωτισμός
και παλετοποίηση προϊόντων). Αρκετά
ρομποτικά συστήματα χρησιμοποιούνται
επίσης στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών για διαδικασίες συγκόλλησης,

μεταφορά και διαχείριση υλικών και συναρμολόγηση.
Ανασταλτικός παράγοντας για την εγκατάσταση ρομποτικών συστημάτων
στην Ελλάδα είναι αφενός το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, αφετέρου ο αβέβαιος χρόνος απόσβεσης της επένδυσης
σε ρομποτικά συστήματα. Αυτό συμβαίνει,
διότι για την εγκατάσταση ρομποτικών
συστημάτων απαιτούνται μεγάλου όγκου
παραγωγές, οι οποίες δεν υπάρχουν στη
μικρή ελληνική αγορά. Αλλος ένας περιορισμός είναι η ελλιπής ενημέρωση
των επιχειρήσεων σχετικά με τις αναπτυξιακές δυνατότητες που παρέχει η
σύγχρονη ρομποτική, αλλά και η απουσία
μακροπρόθεσμων επενδυτικών σχεδίων,

γεγονός που μπορεί να συνδεθεί με το
περιβάλλον αστάθειας που επέφερε η οικονομική κρίση. Πέραν όμως της χρήσης
των βιομηχανικών ρομπότ, υπάρχουν
και τα ρομπότ υπηρεσιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα. Tέτοια παραδείγματα αποτελούν όσα χρησιμοποιούνται στον
ιατρικό κλάδο, στον αγροτικό ή στρατιωτικό τομέα, ή ακόμη και στον κλάδο
των logistics. Ενδεικτικά, την περίοδο
2010-2018, οι ετήσιες πωλήσεις τέτοιων
ρομπότ εικοσαπλασιάστηκαν, φθάνοντας
τις 271.000 μονάδες από μόλις 13.700,
ενώ μόνο το 2017 πωλήθηκαν 108.731
ρομπότ περισσότερα σε σχέση με το
προηγούμενο έτος.

ΔΙΕΘΝΗ
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Υποτονική
ανάπτυξη
μέχρι το 2023
βλέπει το ΔΝΤ
Στις ανεπτυγμένες οικονομίες, κατά κύριο
λόγο, εξαιτίας του εμπορικού πολέμου
Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε φάση
«συγχρονισμένης επιβράδυνσης», κυρίως
εξαιτίας του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ Κίνας και γεωπολιτικών εντάσεων, προειδοποίησε το ΔΝΤ, προβλέποντας ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας μόλις
κατά 3% το 2019. Πρόκειται για τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του
2009, ενώ ακόμη πιο ανησυχητικό είναι
το γεγονός πως το Ταμείο προβλέπει ότι
η ανάπτυξη των τεσσάρων μεγάλων οικονομιών, δηλαδή ΗΠΑ, Κίνας, Ευρωζώνης
και Ιαπωνίας, θα παραμείνει υποτονική
μέχρι το 2023. Αναθεωρώντας προς το χειρότερο την πρόβλεψη σχετικά με την ανάπτυξη το 2019 για πέμπτη φορά, το ΔΝΤ
απέδωσε τη συγχρονισμένη επιβράδυνση
στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο
μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, εκτιμώντας ότι αυτός θα μειώσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 0,8% μέχρι και το 2020.
Για τον επόμενο χρόνο, το Ταμείο προβλέπει
ρυθμό ανάπτυξης 3,4%, ωστόσο αυτός θα
προέλθει σχεδόν εξολοκλήρου από την ανάκαμψη οικονομιών που βρίσκονται σήμερα υπό πίεση όπως οι Βραζιλία, Τουρκία,
Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία. Η επι-

κεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ Γκίτα
Γκόπιναθ προειδοποίησε χθες πως, σε αντίθεση με τη συγχρονισμένη επιβράδυνση
της παγκόσμιας οικονομίας, η προβλεπόμενη ανάκαμψη το 2020 δεν θα είναι ευρεία.
«Με συγχρονισμένη επιβράδυνση και αβέβαιη ανάκαμψη, οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας παραμένουν επισφαλείς», είπε χθες η κ. Γκόπιναθ.
Η μονομερής επιβολή δασμών και αντιποίνων έχει πλήξει καίρια την επιχειρηματική εμπιστοσύνη, οδηγώντας σε ακύρωση ή αναβολή επενδύσεων και το
παγκόσμιο εμπόριο σε κατάσταση στασιμότητας, λέει το ΔΝΤ. Ο ρυθμός ανάπτυξης του παγκοσμίου εμπορίου υποχώρησε το πρώτο εξάμηνο του 2019 μόλις
στο 1%, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο
από το 2012, σύμφωνα με το ΔΝΤ, που
χαρακτήρισε βασική προτεραιότητα την
αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου
και των γεωπολιτικών εντάσεων. Παράλληλα, κάλεσε τις κεντρικές τράπεζες να
διατηρήσουν επεκτατική νομισματική
πολιτική ώστε να υποστηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη.
Κατά το ΔΝΤ, οι τέσσερις μεγάλες οικονομίες, ΗΠΑ, Κίνα, Ευρωζώνη και Ια-
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Το παγκόσμιο ΑΕΠ θα
αυξηθεί φέτος κατά 3%,
που είναι η χαμηλότερη
επίδοση από το 2009.
πωνία, δεν πρόκειται να έχουν ανάκαμψη
του ρυθμού ανάπτυξής τους τα επόμενα
χρόνια, καθώς υπάρχουν και οι μόνιμοι
αρνητικοί παράγοντες της υποχώρησης
της παραγωγικότητας και της γήρανσης
του πληθυσμού. Ο ρυθμός ανάπτυξής τους
προβλέπεται να υποχωρήσει στο 3,2% το
2022 και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο
μέχρι και το 2024.
Η οικονομία της Ευρωζώνης προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το
2019 και 1,4% το 2020, ενώ είχε αναπτυχθεί
με ρυθμό 1,9% το 2018. Η γερμανική οι-

κονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με
ρυθμό μόλις 0,5% φέτος και να ανακάμψει
του χρόνου με ρυθμό 1,2%. Χαμηλή θα
είναι η «πτήση» και της γαλλικής οικονομίας, με ρυθμό ανάπτυξης 1,2% φέτος και
1,3% το 2020. Για την Ιταλία, το Ταμείο
προβλέπει ουσιαστικά στασιμότητα, με
μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης φέτος και 0,5%
το 2020. Για τις ΗΠΑ, το ΔΝΤ βλέπει συνέχιση της επιβράδυνσης της οικονομίας,
ενώ η χώρα οδεύει προς τις προεδρικές εκλογές του 2020. Το 2019, η αμερικανική
οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με
ρυθμό 2,4% και να επιβραδυνθεί στο 2,1%
του χρόνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 3%. Η πρόβλεψη του
ΔΝΤ για την Κίνα είναι υποχώρηση της
ανάπτυξης κάτω από το 6% το 2020, στο
5,8%, και ρυθμός ανάπτυξης 6,1% το τρέχον
έτος. Η ιαπωνική οικονομία θα παραμείνει

κολλημένη σε υποτονικό ρυθμό ανάπτυξης,
μόλις 0,9% φέτος και 0,5% το 2020.

Πίεση προς τη Γερμανία

Το ΔΝΤ κάλεσε τα κράτη να ακολουθήσουν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική ώστε να υποστηρίξουν την οικονομία,
ενώ άσκησε εκ νέου πίεση προς τη Γερμανία
να ενισχύσει την εσωτερική ζήτηση, δεδομένου ότι έχει χαμηλό δημόσιο χρέος,
δημοσιονομικό πλεόνασμα και αδύναμες
υποδομές. «Μια χώρα σαν τη Γερμανία θα
έπρεπε να εκμεταλλευθεί τα αρνητικά επιτόκια δανεισμού ώστε να επενδύσει στο
κοινωνικό κεφάλαιο και στις υποδομές,
ακόμη και από τη σκοπιά καθαρά κόστουςκέρδους», δήλωσε χθες η επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου, Γκίτα Γκόπιναθ.
Η έκκληση μάλλον δεν συγκίνησε ιδιαίτερα
το Βερολίνο, όπως δεν το είχαν κάνει ούτε
οι συνεχείς εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ε-

πιτροπής και της ΕΚΤ τα τελευταία χρόνια.
Η Γερμανία θα επιμείνει, προς το παρόν,
στην πολιτική του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και θα ενισχύσει τις επενδύσεις χωρίς να εκδώσει νέο χρέος, απάντησε χθες ο υπουργός Οικονομικών της
Γερμανίας, Ολαφ Σολτς. Πρόσθεσε, ωστόσο,
ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλο το δημοσιονομικό περιθώριο
που διαθέτει αν εξελιχθεί η επιβράδυνση
σε οξεία οικονομική κρίση. «Φυσικά στην
περίπτωση οικονομικής κρίσης, η οποία
δεν διαφαίνεται προς το παρόν, διαθέτουμε
όλες τις δημοσιονομικές επιλογές», είπε
ο Σολτς αφήνοντας να εννοηθεί πως το
δόγμα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού ενδεχομένως να μπορούσε να τροποποιηθεί. Σύμφωνα με το Reuters, το Βερολίνο θα αναθεωρήσει την Πέμπτη την
πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2020 στο
1% από 1,5% προηγουμένως.

Το τελευταίο μήνυμα Ντράγκι
έπειτα από οκτώ χρόνια στην ΕΚΤ
Μέτρα στήριξης θα ζητήσει από τις κυβερνήσεις στη συνεδρίαση της Πέμπτης
Η αυριανή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη
θα είναι η τελευταία επί προεδρίας Μάριο
Ντράγκι, ο οποίος τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε μια σειρά σημαντικών μέτρων
για την αναθέρμανση της οικονομίας στη
Ζώνη του Ευρώ – οπότε με αυτά κατά
νουν, όπως επισημαίνουν αναλυτές, δεν
αναμένονται σημαντικές αποφάσεις την
Πέμπτη. Τα μέτρα του προηγούμενου μηνός συνίστανται μεταξύ άλλων στην επανεκκίνηση του προγράμματος αγοράς τίτλων και στη μείωση του βασικού επιτοκίου
του ευρώ. Οπως παρατηρεί ο Φρεντερίκ
Ντικροζέ, υπεύθυνος στρατηγικής της εταιρείας επενδύσεων Pictet Wealth Management, «ως επί το πλείστον η τελευταία
συνεδρίαση θα αναλωθεί στον αποχαιρετισμό του Μάριο Ντράγκι». Και το μείζον
μήνυμα του ίδιου του Ντράγκι θα είναι
ενδεχομένως ότι, εάν δεν είχε πράξει όσα
έπραξε η ΕΚΤ, η οικονομία της Ευρωζώνης
θα βρισκόταν σε χειρότερη μοίρα. Πέραν
τούτου, βέβαια, έχουν εμφανιστεί έντονες
διχογνωμίες μεταξύ των υψηλόβαθμων
στελεχών της τράπεζας, με αφορμή τις
τελευταίες πρωτοβουλίες του προέδρου
της για την επανάληψη του προγράμματος
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Ο Ιταλός τραπεζίτης θα
προεδρεύσει για τελευταία
φορά στο Δ.Σ. της ΕΚΤ.
αγοράς ομολόγων. Δεν αποκλείεται, λοιπόν,
η αποχαιρετιστήρια συνεδρίαση να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους. Εάν, πάντως,
οι αγορές ήθελαν να ρωτήσουν κάποια
πράγματα, το πρώτο έχει να κάνει με το
περιεχόμενο της συνεδρίασης.
Οι περισσότεροι οικονομολόγοι που
ρωτήθηκαν από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, προβλέπουν ότι δεν πρόκειται να ανακοινωθούν μείζονες αλλαγές
στην ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση.
Ισως θιγούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα
σχετικά με την εκ νέου διεκπεραίωση της
αγοράς ομολόγων και του καθορισμού
βαθμιδωτών επιτοκίων για τις τράπεζες
στην Ευρωζώνη. Κάποιοι άλλοι θεωρούν
πως απλά η συνεδρίαση της Πέμπτης θα
είναι μία εκδήλωση που θα σηματοδοτεί
την ολοκλήρωση της οκταετούς θητείας
Ντράγκι, με τυπική λήξη την 31η Οκτωβρίου. Τα τελευταία μέτρα της ΕΚΤ δεν

προβλέπεται να συμβάλουν στην τόνωση
του πληθωρισμού, ώστε να ανέλθει στα
επίπεδα του στόχου λίγο κάτω του 2%. Αναλυτές θεωρούν, μάλιστα, αυξημένο τον
κίνδυνο ύφεσης στην Ευρωζώνη την προσεχή διετία. Μία άλλη ερώτηση, που πιθανώς οι αγορές να ήθελαν να απαντηθεί,
είναι το κατά πόσον οι διαφορετικές απόψεις των στελεχών της ΕΚΤ θα επηρεάσουν την πολιτική της.
Ενδεχομένως ο Μάριο Ντράγκι να δεχθεί πιέσεις στη συνεδρίαση για το θέμα,
αν και οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι
πρόκειται για ζήτημα που θα απασχολήσει
τη διάδοχό του Κριστίν Λαγκάρντ. Είχε
παρουσιαστεί μία πρωτοφανής διχογνωμία. Από τη μία πλευρά συντεταγμένοι
ήταν οι διοικητές και πρόεδροι ορισμένων
κεντρικών τραπεζών βορειοευρωπαϊκών
χωρών, μεταξύ των οποίων της Γαλλίας
και της Γερμανίας, οι οποίοι διαφωνούν
με το νέο πρόγραμμα ομολόγων και από
την άλλη οι υπόλοιποι. Η ρήξη αυτή θέτει
σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της
πολιτικής της ΕΚΤ, ενώ δίνει την εντύπωση στις αγορές πως τα περιθώρια κινήσεών της είναι μικρά. Βέβαια, ο αντιπρόεδρός της, Λουίς ντε Γκίντος, έχει α-

ποκλείσει μία στροφή 180 μοιρών στην
πολιτική της. Μία επόμενη ερώτηση θα
είχε να κάνει με το πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης και τις πιθανές λεπτομέρειες
γι’ αυτό. Αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
θα εκκινήσει νέο γύρο αγοράς ομολόγων
μηνιαίου ύψους 20 δισ. ευρώ. Την Πέμπτη
ίσως επαναλάβει ότι το πρόγραμμα αυτό
θα είναι κατά πολύ παρόμοιο με το προηγούμενο, όπου η πλειονότητα των τίτλων
ήταν κρατικά ομόλογα. Βέβαια, δύο καλά
πληροφορημένες πηγές είπαν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters ότι μέσα
στο επόμενο δωδεκάμηνο η ΕΚΤ θα εξαντλήσει τα γερμανικά ομόλογα, που μπορεί να αγοράζει. Οπότε θα πρέπει να αποκλίνει κατά τι από τον δικό της κανόνα
σχετικά με το ύψος των κρατικών ομολόγων που αγοράζει και αντιστοιχεί στο
κεφάλαιο της εκάστοτε χώρας στην ΕΚΤ.
Τέλος, σχετικά με το ποια θα είναι η κατακλείδα του Μάριο Ντράγκι, αναμένεται
ότι μεταξύ άλλων θα επαναλάβει την έκκλησή του προς τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για την τόνωση της οικονομίας
– έτσι θα βοηθήσουν την ΕΚΤ να αυξήσει
τα επιτόκια.

Παρότι έχουν εμφανιστεί έντονες διχογνωμίες μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών της τράπεζας, ο Μ. Ντράγκι αποχωρεί βέβαιος ότι εάν δεν είχε πράξει όσα έπραξε, η οικονομία της
Ευρωζώνης θα βρισκόταν σε χειρότερη μοίρα.

Μείωση φόρων για τη μεσαία τάξη στην Ιταλία
H κυβέρνηση εξετάζει επιστροφή φόρου 500 ευρώ το 2020 για εισοδήματα από 26.000 έως 35.000 ευρώ.
Το Κίνημα των 5 Αστέρων και το Δημοκρατικό
Κόμμα συμφώνησαν για το προσχέδιο του επόμενου προϋπολογισμού, καθώς η επίσημη
προθεσμία για να υποβληθεί στην Κομισιόν
έληγε τα μεσάνυχτα. Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Ιταλίας συμφώνησε στη μείωση
των φόρων για τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
αλλά και τη διατήρηση του δημοσιονομικού
ελλείμματος στο ίδια επίπεδα με το τρέχον οικονομικό έτος, δηλαδή στο 2,2% του ΑΕΠ,
σύμφωνα με το Reuters.
Πάνω απ’ όλα, τα δύο κόμματα ματαιώνουν
την αύξηση του ΦΠΑ που είχε δρομολογηθεί
για το 2020 και θα εξασφάλιζε έσοδα 23 δισ.
ευρώ στο ιταλικό δημόσιο, καθώς υπερίσχυσαν
οι φόβοι μήπως παγιδευθεί η οικονομία σε ύφεση. Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει,
μεταξύ άλλων, την επιβολή προστίμων και τη
δημιουργία κινήτρων με απώτερο στόχο την
αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Αναλυτικότερα, η κυβέρνηση συνασπισμού
της Ιταλίας, η οποία σχηματίστηκε μόλις τον
προηγούμενο μήνα με την παρότρυνση του
πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε, εξετάζει τη
μείωση της φορολογίας για όσους έχουν ετήσια

Οι διαπραγματεύσεις εντός της κυβέρνησης του Τζ. Κόντε μεταξύ του Κινήματος των 5 Αστέρων και
του Δημοκρατικού Κόμματος κατέληξαν σε συμφωνία για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2020.
εισοδήματα από 26.000 έως 35.000 ευρώ κατά
500 ευρώ υπό τη μορφή επιστροφής φόρου,
στερώντας έσοδα 3 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2020. Παράλληλα, το υπουργείο

Οικονομικών θα υιοθετήσει μία σειρά μέτρων
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η
οποία υπολογίζεται πως στερεί από το ιταλικό
δημόσιο περίπου 109 δισ. ευρώ σε ετήσια

βάση. Υπολογίζεται πως έτσι θα καταφέρει να
εξασφαλίσει έσοδα 7 δισ. ευρώ μέσα στο 2020.
Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου
Reuters, το οικονομικό επιτελείο του κυβερνητικού συνασπισμού σκέπτεται να επιβάλει
πρόστιμα έως και 2.000 ευρώ για τους εμπόρους
και τους παρόχους υπηρεσιών που δεν δέχονται
πληρωμές με πιστωτικές κάρτες. Πιθανότητα
θα μειώσει το ανώτατο επιτρεπτό όριο για τη
διεκπεραίωση συναλλαγών με μετρητά από τις
3.000 στα 1.000 ευρώ. Επιπροσθέτως, η Ρώμη
προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ για τις αγορές
που γίνονται με κάρτα αντί μετρητά. Βέβαια,
απομένει η «ετυμηγορία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπεται αύξηση του διαρθρωτικού
ελλείμματος κατά 0,1% του ΑΕΠ έναντι μείωσης
κατά 0,6% που είχε υποσχεθεί η Ρώμη τον περασμένο Ιούλιο. Η υφυπουργός Οικονομικών
της Ιταλίας και μέλος του Κινήματος των 5 Αστέρων, Λάουρα Καστέλι, δήλωσε πως έπειτα
από μαραθώνιες συνομιλίες με το Δημοκρατικό
Κόμμα διαμορφώθηκε ένας «επεκτατικός προϋπολογισμός» όπου περιλαμβάνονται η μείωση
του φόρου εισοδήματος και η ενίσχυση των επιδομάτων για τους φτωχούς.
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Βουλγαρία, Ρουμανία διεκδικούν
το νέο εργοστάσιο της Volkswagen
Η εισβολή στη Συρία στερεί από την Τουρκία επένδυση της αυτοκινητοβιομηχανίας άνω του 1,4 δισ. ευρώ
Στην αντεπίθεση περνάει η Βουλγαρία και
διεκδικεί και πάλι το νέο εργοστάσιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen,
διότι η διοίκησή της «πάγωσε» την αρχική
της απόφαση για την κατασκευή του στην
Τουρκία. Δεν ήταν μόνο η Τουρκία που διεκδικούσε το νέο εργοστάσιο της Volkswagen,
προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει
η Deutsche Welle. Βουλγαρία, Ρουμανία και
Σερβία είχαν επιχειρήσει να δελεάσουν τη
γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία με επιδοτήσεις ή άλλα κίνητρα, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια τεράστια βιομηχανική μονάδα
με ηχηρό όνομα, έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και πολλές νέες θέσεις εργασίας.
Μόλις έγινε γνωστό ότι, λόγω των εξελίξεων
στη Συρία, «παγώνει» η πορεία υλοποίησης
του έργου στην Τουρκία, η Βουλγαρία αποφάσισε να ξαναμπεί στο παιχνίδι.
Ο πρώην πρόεδρος της χώρας Ρόσεν Πλεβνέλιεφ, σήμερα επικεφαλής του ισχυρού επιχειρηματικού δικτύου Automotive Cluster
Bulgaria, δηλώνει ότι η χώρα του «βρήκε έναν
τρόπο» να επιδοτήσει τη VW όχι με 135 εκατ.
ευρώ, που ήθελε να διαθέσει αρχικά, αλλά με
ποσό μεταξύ 250 και 260 εκατ. ευρώ. Ο Πλεβνέλιεφ δηλώνει ότι έχει ήδη ενημερώσει επισήμως τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
για την προσφορά και αναμένει απάντηση.
Αν συνυπολογιστούν οι προσαρμογές σε έργα
υποδομής στην περιοχή της Σόφιας και ιδιαίτερα η βελτίωση αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών συνδέσεων, η προσφορά ανεβαίνει στα 800 εκατ. ευρώ. Ακούγεται πολύ
δελεαστική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα

Η κατασκευή του νέου εργοστασίου αποτελεί μια τεράστια επένδυση της Volkswagen, που θα
προσφέρει χιλιάδες θέσεις και θα αναβαθμίσει την περιοχή που τελικά θα τη φιλοξενήσει.
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Σόφια και Βουκουρέστι προσπαθούν να δελεάσουν
τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, παρέχοντας πλήθος
κινήτρων και ελαφρύνσεων.
γίνει αποδεκτή, προσθέτει η Deutsche Welle.
Τα πλεονεκτήματα της Βουλγαρίας είναι
ο χαμηλός φόρος στα εταιρικά κέρδη και η
συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε. Αυτό το τελευταίο δεν είναι μόνο πλεονέκτημα, καθώς
το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν επιτρέπει την καταβολή άμεσων κρατικών επιδοτήσεων. Καλά

ενημερωμένες πηγές στη Σόφια επισημαίνουν
ότι «στην πραγματικότητα, η VW δεν είχε
ποτέ δισταγμούς να επενδύσει στην Τουρκία
και απλώς είχε χρησιμοποιήσει την “υποψηφιότητα” της Βουλγαρίας για να επιτύχει καλύτερη συμφωνία με τον Ερντογάν». Μάλιστα,
ο Πλεβνέλιεφ έχει δηλώσει ότι η Σόφια θα
προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι η υπάρχουσα συμφωνία της
VW με την Τουρκία προσκρούει στο κοινοτικό
δίκαιο.

Στο παιχνίδι και η Ρουμανία
Επίσης παρούσα στη διεκδίκηση δηλώνει
και η Ρουμανία, που θεωρεί ότι ιδανικός επενδυτικός προορισμός για τη VW θα ήταν
η πόλη Αράντ, κοντά στα σύνορα με την Ουγ-

γαρία και τη Σερβία. Η περιοχή θα εξασφάλιζε
καλή πρόσβαση στις αγορές της δυτικής Ευρώπης και φθηνό αλλά αξιόλογο εργατικό δυναμικό, τόσο από τη Ρουμανία όσο και από
τις γειτονικές χώρες. Στο Βουκουρέστι, ο υπουργός Εμπορίου Στέφαν Ράντου Οπρέα δηλώνει ότι έχει έρθει και πάλι σε επαφή με τη
VW. Ο Γκιόργκε Φαλκά, βουλευτής του Εθνικού
Φιλελεύθερου Κόμματος της Ρουμανίας (PNL)
και πρώην δήμαρχος του Αράντ, χαιρετίζει
την επανέναρξη των συνομιλιών με τη VW.
«Ηδη κατά την πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης ο χώρος που είχε υποδείξει η δημοτική
αρχή εκπλήρωνε πλήρως τα κριτήρια της επένδυσης», λέει ο Φαλκά στο ρουμανικό πρακτορείο Mediafax. «Πρόκειται για έκταση έντεκα στρεμμάτων, τόσο για το κτίριο του εργοστασίου όσο και για τους προμηθευτές της
αυτοκινητοβιομηχανίας», επισημαίνει. Προσθέτει, μάλιστα, ότι ήδη έχουν εξασφαλιστεί
πρόσβαση μέσω αυτοκινητοδρόμου, γρήγορη
σιδηροδρομική σύνδεση, γειτνίαση με αεροδρόμιο και χαμηλότατο κόστος παραγωγής.
Η Σόφια και το Βουκουρέστι ξεκαθαρίζουν
πλέον ότι θα συμμορφωθούν απολύτως με τα
προβλεπόμενα στην Ε.Ε. και δεν θα παρασυρθούν σε προσφορές που αντιβαίνουν στους
ευρωπαϊκούς κανόνες, όπως αναφέρει η DW.
Οι Ρουμάνοι λένε ότι ήδη τη δεκαετία του ’60
η VW είχε δείξει ενδιαφέρον για την κατασκευή
εργοστασίου, αλλά το καθεστώς Τσαουσέσκου
δεν είχε δεχθεί. Τελικά το εργοστάσιο κατασκεύασε η γαλλική Renault, στην οποία ανήκει
και σήμερα η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία
της Ρουμανίας, η γνωστή Dacia.

Made in USA, οι νέες τσάντες της Louis Vuitton
Ενα νέο εργοστάσιο της Louis Vuitton εγκαινίασαν την Πέμπτη στο Τέξας των ΗΠΑ ο
Ντόναλντ Τραμπ, η κόρη του Ιβάνκα και ο
Μπερνάρ Αρνό, μεγαλομέτοχος της εταιρείας,
μαζί με τον δεύτερο γιο του Αλεξάντρ. Αν και
τα περισσότερα από τα εργαστήρια της εταιρείας βρίσκονται στην Ευρώπη, το άνοιγμα
του νέου εργαστηρίου στο Τέξας αποσκοπεί
στο να παρακάμψει η επιχείρηση τους δασμούς
που επιβάλλει ο Τραμπ από τις αρχές του
2018 σε διάφορες χώρες. Ακόμη περισσότερο,
ο Αρνό θέλει να διατηρήσει καλή σχέση με
τον Τραμπ, άλλωστε ήταν το πρώτο στέλεχος
εταιρείας από τον χώρο της μόδας που είχε
σπεύσει το 2017 να συναντηθεί με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ.
«Ωραίο εργοστάσιο», παρατήρησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ξενάγηση στο νέο εργαστήριο της Louis Vuitton, όπου τα δερμάτινα
πορτοφόλια, τσάντες και βαλίτσες που κατασκευάζονται θα φέρουν ταμπέλα με την
ένδειξη «Made in USA». «Louis Vuitton – ένα
όνομα που γνωρίζω πολύ καλά. Μου έχει κοστίσει αρκετά χρήματα στο πέρασμα των
χρόνων», δήλωσε ο κ. Τραμπ, ενώ δίπλα του
ο κ. Αρνό χαμογελούσε πλατιά. Είχε κάθε

«Ωραίο εργοστάσιο», παρατήρησε ο Ντόναλντ
Τραμπ μετά την ξενάγηση στη νέα μονάδα παραγωγής της Louis Vuitton. Στη φωτογραφία με
τον διευθύνοντα σύμβουλο Μ. Μπερκ.
λόγο. Ο κ. Τραμπ τον χαρακτήρισε «καλλιτέχνη» και «οραματιστή». Ο Αρνό, σε μια εποχή
που αλλάζουν παγκοσμίως τα γούστα των
καταναλωτών και που η ενίσχυση του προστατευτισμού, πρωτίστως από τις ΗΠΑ, προ-

καλεί αναταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο, αποφάσισε να αψηφήσει μια από τις βασικές
αρχές της βιομηχανίας ειδών πολυτελείας:
τα προϊόντα πρέπει να κατασκευάζονται εκεί
όπου γεννήθηκαν. Το εργαστήριο της LVMH
στο Τέξας είναι το τρίτο της εταιρείας στις
ΗΠΑ. Ενώ ανταγωνίστριες εταιρείες όπως οι
Gucci, Hermes και Chanel εξακολουθούν να
παράγουν τα περισσότερα προϊόντα τους
στη Γαλλία και στην Ιταλία, η Louis Vuitton
έχει αρχίσει να ιδρύει νέα εργοστάσια ακολουθώντας περισσότερο τη λογική της βιομηχανίας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. «Είναι
μια μορφή τέχνης να διατηρείς τις αξίες και
τα πρότυπα της εταιρείας σου όταν αρχίζεις
να επεκτείνεσαι έξω από τη χώρα καταγωγής
σου»,, είπε ο Μάικλ Μπερκ, διευθύνων σύμβουλος της LVMH. Το 2017, ο Αρνό ήταν από
τα πρώτα στελέχη εταιρείας που είχαν επισκεφθεί τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την εκλογή του και είχε μείνει στον ουρανοξύστη
του Τραμπ μαζί με τον γιο του Αλεξάντρ, σε
μια εποχή που τα περισσότερα στελέχη από
τον χώρο της μόδας δεν ήξεραν πώς να πλησιάσουν τον νέο πρόεδρο. Στη συνέχεια η
LVMH δεσμεύτηκε να ακολουθήσει την πρω-

τοβουλία του κ. Τραμπ για δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ. Το νέο εργαστήριο
της εταιρείας στο Τέξας απασχολεί ήδη 500
εργάτες και αναμένεται να προσλάβει επιπλέον
περίπου χίλιους την ερχόμενη πενταετία,
σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της LVMH.
Μπορεί ο αριθμός των εργαζομένων να είναι
μικρός για το μέγεθος της αμερικανικής
αγοράς εργασίας, με 164 εκατ. εργαζομένους,
ίσως όμως να αρκεί ώστε η εταιρεία να ενισχύσει τους δεσμούς της με τον Τραμπ. Ο
Μπερνάρ Αρνό ήταν καλεσμένος στο πρώτο
επίσημο δείπνο που είχε παραθέσει ο κ. Τραμπ
ως πρόεδρος. Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, έχει δείξει να προτιμάει φορέματα
της εταιρείας Christian Dior, η οποία ανήκει
στον όμιλο LVMH, για εμφανίσεις της στη
Γαλλία, όπως στην επέτειο για τη συμμαχική
απόβαση στη Νορμανδία, τον περασμένο Ιούνιο. Βασικές κατηγορίες προϊόντων που
κατασκευάζει και παράγει η LVMH, όπως
τσάντες χειρός και σαμπάνιες, έχουν εξαιρεθεί
από τα προϊόντα στα οποία οι ΗΠΑ επιβάλλουν
από χθες αυξημένους δασμούς 25% σε αντίποινα για τις κρατικές επιδοτήσεις που δίνει
η Ε.Ε. στην Airbus.

«Χρυσάφι» κρυμμένο
σε συλλεκτικά
αθλητικά παπούτσια
Εάν έχετε χρήματα, μην επενδύετε σε μετοχές αλλά σε σπάνια
αθλητικά παπούτσια καλαθοσφαίρισης. Λόγου χάριν, τα ρετρό μοντέλα της Νike, που είχαν
κυκλοφορήσει σε περιορισμένα
κομμάτια, αξίζουν περίπου
10.000 δολάρια σε μία κινεζική
ψηφιακή πλατφόρμα δημοπρασιών ονόματι Νice, που δημιούργησε η εφαρμογή Nice Appe
Mobile Technology. Το δερμάτινο μοντέλο της Nike, SoleFly
x Air Jordan 1 είδε την τιμή του
να εκτινάσσεται κατά 6.600%
και να φθάνει τις 75.999 γουάν
ή 10.730 δολάρια, αρχής γενομένης τον Δεκέμβριο, όταν εμφανίστηκαν στη Nice. Σύμφωνα
με το διαδικτυακό περιοδικό Sneaker Files, από τα ακριβά παλαιάς κοπής αθλητικά της Nike
μόνον 223 ζευγάρια διατίθενται
σε συλλέκτες. Το μοντέλο SoleFly
x Air Jordan 1 είναι από τα πιο
προσοδοφόρα που βρίσκονται
προς πώληση στην πλατφόρμα
της Nice App Mobile Technology.
Τόσο δυσθεώρητες αποδόσεις
είναι σπάνιες, αλλά προσείλκυσαν το ενδιαφέρον του Λέι Σιαόμινγκ, ενός εικοσάχρονου που
σπουδάζει μηχανολόγος μηχανικός στην πόλη Χουανγκσί. Ο
Λέι συλλέγει παπούτσια που όμοιά τους κυκλοφόρησαν μόνον

σε περιορισμένο αριθμό, και μόλις πρόσφατα άρχισε να επενδύει
σε αυτά. «Η άνοδος των τιμών
τους είναι τόσο μεγάλη, ώστε
σκέφθηκα πως είναι πιο συμφέρουσα κίνηση να τα πουλάω
παρά να τα φοράω», παραδέχεται. «Είναι πολύ πιο συναρπαστικό από το να επενδύω σε μετοχές». Από τότε, λοιπόν, που
πήρε αυτήν την απόφαση, δηλαδή φέτος τον Απρίλιο, έχει
ξοδέψει σχεδόν 200.000 γουάν
–περίπου 28.240 δολάρια– για
περισσότερα από 200 ζευγάρια
αθλητικών υποδημάτων. Τα πιο
πολλά από αυτά περιλαμβάνονται στη σειρά των μοντέλων
Air Jordan της Nike και AG’s Yeezy της Αdidas. Ο νεαρός έχει
αποκομίσει από τις συναλλαγές
του σχεδόν 100.000 γουάν –περίπου 14.120 δολάρια– πουλώντας μερικά από τα αποκτήματά
του. Στην Κίνα, αυτή τη στιγμή
λειτουργούν πέραν της Nice και
άλλες πλατφόρμες μεταπώλησης, όπως οι Poizon και DoNew,
σύμφωνα με την εταιρεία εξεύρεσης δεδομένων QuestMobile.
Σε μηνιαία βάση στη χώρα περισσότεροι από 10 εκατομμύρια
χρήστες επισκέπτονται τις εν
λόγω πλατφόρμες και αυτά που
κυρίως βρίσκουν να πωλούνται
εκεί, είναι παπούτσια μπάσκετ.

Προβλέψεις για τιμή
πετρελαίου στα $50-60
Η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνει στη ζώνη
από 50 έως και 60 δολάρια το
βαρέλι στην προοπτική 12μήνου, όπως αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη σε διεθνές συνέδριο του κλάδου στο Λονδίνο.
Κατά τον διευθύνοντα σύμβουλο
της Vitol, Ράσελ Χάρντι, η συνεχιζόμενη διένεξη μεταξύ ΗΠΑ
και Κίνας σκιάζει τις προοπτικές
των τιμών του «μαύρου χρυσού», οι οποίες θα παραμείνουν
στα εν λόγω επίπεδα.
Η Vitol μεταφέρει καύσιμα,
τα εμπορεύεται και συναλλάσσεται σε αυτά. Οι επικεφαλής
της Trafigura, η οποία επίσης
δραστηριοποιείται στην αγορά
εμπορευμάτων, συμφωνούν για
την εκτίμηση, αλλά την τοποθετούν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Επί σειρά μηνών η αγορά πετρελαίου είχε εστιάσει
την προσοχή της στην επιδείνωση των προοπτικών της ζήτησης και την όξυνση των εμπορικών σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας,

ενώ η συγκρατημένη διάθεση
των επενδυτών προσωρινά αναζωογονήθηκε με τις επιθέσεις
σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
της Σ. Αραβίας. Κατά τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας
εμπορίας πετρελαίου, Gunvor,
Τόρμπγιορν Τόρνκβιστ, το πετρέλαιο θα προσεγγίσει επίπεδα
κάτω των 60 δολαρίων το βαρέλι
τους προσεχείς 12 μήνες, επισημαίνοντας ότι το 2020 η διεθνής αγορά θα δοκιμάσει την
αποφασιστικότητα του ΟΠΕΚ
για συντονισμένη μείωση παραγωγής. Οι υφιστάμενες δεσμεύσεις λήγουν του χρόνου
τον Μάρτιο. Τέλος, ο Τζέφρι Κάρι, διευθυντής του τμήματος ερευνών εμπορευμάτων της
Goldman Sachs, διαβλέπει το
πετρέλαιο τύπου Brent να βρίσκεται στα 60 δολάρια το βαρέλι
έως το φθινόπωρο του 2021. Tο
Brent μπήκε δυναμικά στο 2019,
αλλά στα τέλη Απριλίου ακολούθησε αντίστροφη πορεία
και έκτοτε απώλεσε σχεδόν 22%
της αξίας του.

Πράσινο φόρο προτείνει το ΔΝΤ για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση
Τον κώδωνα κινδύνου κρούει το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο στην τελευταία του
έκθεση για τη διεθνή δημοσιονομική πολιτική (Fiscal Monitor Report), επισημαίνοντας την κατεπείγουσα ανάγκη οι
χώρες σε όλο τον κόσμο να επισπεύσουν
τις προσπάθειές τους στη συγκράτηση
των εκπομπών αέριων ρύπων. Και ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι
μέσω της διεθνούς συνεργασίας και της
επιβολής ενιαίου φόρου στους ρύπους,
πρόσθεσε ο διεθνής οργανισμός ενόψει
της εξαμηνιαίας συνόδου, η οποία διεξάγεται και με τη συμμετοχή της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Η υπερθέρμανση του
πλανήτη επιφέρει σοβαρότατη βλάβη
στη διεθνή οικονομία και στη φύση, ενώ
ενέχει κινδύνους τέτοιους, που μπορούν
να οδηγήσουν σε καταστάσεις μη αντιστρέψιμες», αναφέρεται στην έκθεση.
Στο μεταξύ, η ηχηρή αυτή προειδοποίηση
διατυπώνεται ενόσω σε όλο τον κόσμο
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Το Ταμείο εκτιμά ότι έτσι θα
υποχρεωθούν νοικοκυριά
και εταιρείες να στραφούν
στην «καθαρή» ενέργεια.
εκατομμύρια άνθρωποι διαδηλώνουν ειρηνικά στους δρόμους ζητώντας άμεση
κινητοποίηση των κυβερνήσεων για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Μέλη του επιστημονικού προσωπικού
του ΟΗΕ δήλωσαν τον Σεπτέμβριο πως,
σε περίπτωση μη δραστικότατης μείωσης
των αερίων του θερμοκηπίου, ο πλανήτης
θα ζήσει καταστροφές, όπως η βύθιση
πόλεων, η ξήρανση ποταμών και η εξαφάνιση της θαλάσσιας ζωής.
Στην έκθεση δημοσιονομικής πολιτικής του, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος της Συμφωνίας

Με την επιβολή του νέου φόρου το ΔΝΤ υπολογίζει ότι το κόστος της βενζίνης θα αυξηθεί
από 5% έως 15%.

του Παρισιού για το Κλίμα (2015) είναι
να μην αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη κατά 2 βαθμούς Κελσίου έως το
2100. Κι όμως, με τις όποιες δεσμεύσεις
έχουν αναλάβει οι χώρες μέχρι σήμερα,
η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 3 βαθμούς
Κελσίου. Πέραν του ότι πρέπει άμεσα να
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους όλες
οι χώρες, παράλληλα απαιτείται επειγόντως και ένας υποστηρικτικός μηχανισμός, όπως οι πράσινοι φόροι. Εάν επιβληθούν, θα αυξηθεί η τιμή των ορυκτών
καυσίμων, αποτρέποντας τους καταναλωτές να τα χρησιμοποιούν. Κατά τον
διεθνή οργανισμό, είναι η πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα, διότι νοικοκυριά και εταιρείες θα υποχρεωθούν
να στραφούν σε άλλες μορφές ενέργειας,
μη ρυπογόνες. Επιπλέον, όπως συμπληρώνει το ΔΝΤ, τον αποτελεσματικότερο
αντίκτυπο στην περιστολή των ρύπων
θα είχε η επιβολή φόρου 75 δολαρίων
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ανά τόνο αερίων του θερμοκηπίου, ενώ
έως το 2030 η τιμή του γαιάνθρακα θα
αυξανόταν άνω του 200% από τα κατώτερα επίπεδά της.Σε μια τέτοια προοπτική,
επίσης, θα προκαλούνταν σημαντικές
αυξήσεις και στο ηλεκτρικό ρεύμα και
στη βενζίνη, οι οποίες θα διαφοροποιούνταν από χώρα σε χώρα και ως προς
την κλίμακα. Στις περισσότερες χώρες,
πάντως, το κόστος βενζίνης, όπως εκτιμά
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα αυξανόταν 5%-15%, δηλαδή θα είχε μια διακύμανση ανάλογη με εκείνη των τελευταίων δεκαετιών. Τέλος, παρατηρεί πως
η βασική δυσκολία της συγκεκριμένης
φορολογίας είναι το πολιτικό της κόστος,
δεδομένου ότι σε πρώτη φάση θα έκανε
τα καύσιμα (και το πετρέλαιο θέρμανσης)
ακριβότερα, μέχρις ότου οι φθηνότερες
πράσινες μορφές ενέργειας να τύχουν
ευρύτατης χρήσης.
REUTERS
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Aνεστάλη η συζήτηση για Brexit
Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή η συμφωνία και καταψηφίστηκε το χρονοδιάγραμμα
Ανέστειλε χθες τη συζήτηση περί της
συμφωνίας για το Brexit ο Βρετανός
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, έως
ότου οι Ευρωπαίοι εταίροι αποφασίσουν
κατά πόσον θα παρατείνουν την προθεσμία για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. μετά την 31η Οκτωβρίου. Η απόφαση για αναστολή της
συζήτησης ελήφθη μετά την ολοκλήρωση δύο διαδοχικών ψηφοφοριών στη
Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με τη
συμφωνία αποχώρησης και το χρονοδιάγραμμά της.
Ειδικότερα, χθες, οι Βρετανοί βουλευτές ψήφισαν εάν συμφωνούν ή όχι
στο να επανέλθει η συμφωνία για δεύτερη ανάγνωση στη Βουλή και εάν συμφωνούν ή όχι με την επίσπευση των
διαδικασιών για την ψήφιση των συνοδευτικών εφαρμοστικών νόμων που εισηγείται η κυβέρνηση. Στην πρώτη περίπτωση, με ψήφους 329 υπέρ, 299 κατά,
υπερψηφίστηκε η συμφωνία αποχώρησης, χαρίζοντας μια πρώτη νίκη στον
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O Τζόνσον υπολογίζει
ότι οι οπαδοί της συντεταγμένης εξόδου θα φοβηθούν ότι μια τέτοια εξέλιξη
θα οδηγήσει σε έξοδο
χωρίς συμφωνία.

Σημαίες της Αγγλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο Ουεστμίνστερ.

Τζόνσον, αλλά λίγο αργότερα καταψηφίστηκε το χρονοδιάγραμμα, με 308
υπέρ και 320 κατά. Το αντιπολιτευόμενο
Εργατικό Κόμμα, άλλωστε, είχε διαφωνήσει με την επίσπευση των διαδικασιών, υποστηρίζοντας ότι τόσο η συμφωνία όσο και οι υπόλοιποι νόμοι είναι
υπερβολικά μεγάλα και περίπλοκα νομοθετήματα για να περάσουν με διαδικασίες «fast track».
Ο Τζόνσον εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Βουλή
των Κοινοτήτων ψήφισε υπέρ της καθυστέρησης, αντί ενός χρονοδιαγράμματος που θα διασφάλιζε ότι η Βρετανία
θα κατάφερνε να αποχωρήσει από την
Ε.Ε. με συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου.
Επίσης, επισήμανε ότι η χώρα αντιμετωπίζει πλέον μεγαλύτερη αβεβαιότητα

και θα πρέπει να επιταχύνει τις προετοιμασίες για Brexit χωρίς συμφωνία,
ενώ πρόσθεσε ότι θα εξακολουθήσει να
συνομιλεί με τους ηγέτες της Ε.Ε.
Νωρίτερα χθες το απόγευμα, μιλώντας
στο Κοινοβούλιο, ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε απειλήσει ότι θα αποσύρει
τη συμφωνία αποχώρησης από τη Βουλή
και θα προκηρύξει εκλογές, σε περίπτωση
που η Βουλή εξακολουθούσε να καθυστερεί την επικύρωσή της, εκτιμώντας
ότι οι οπαδοί της συντεταγμένης εξόδου
θα φοβηθούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα
οδηγήσει σε έξοδο χωρίς συμφωνία, οπότε
θα προτιμήσουν, έστω και απρόθυμα, να
ψηφίσουν υπέρ της. Ωστόσο, μετά τις
ψηφοφορίες, ο Τζόνσον δεν αναφέρθηκε
καθόλου σε προκήρυξη εκλογών.
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής, μετά την ολοκλήρωση των ψηφοφοριών, δήλωσε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις
και αναμένει να ενημερωθεί από τη βρετανική κυβέρνηση για τα επόμενα βήματα. Στις Βρυξέλλες κυριαρχεί ολοένα
και περισσότερο η εντύπωση ότι το
Brexit είναι προ των πυλών – αν όχι στις
31 Οκτωβρίου, όπως εξακολουθεί να επιμένει ο Τζόνσον, τότε πολύ σύντομα,
μετά μια τεχνική παράταση λίγων εβδομάδων.
Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο απερχόμενος πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, έκανε έναν
απολογισμό των ετών που πέρασαν από
το δημοψήφισμα του Ιουνίου 2016. «Ηταν
χάσιμο χρόνου και σπατάλη ενέργειας»,
είπε. «Επρεπε να συζητούμε για το Brexit,

ενώ αυτό που θέλαμε ήταν να δούμε
πώς θα βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών
που ζουν στην Ε.Ε.». Ο Γιούνκερ συμπλήρωσε ότι η επιθυμία να κλείσει αυτό
το κεφάλαιο δεν πρέπει να οδηγήσει σε
βιαστικές κινήσεις. «Δεν τίθεται θέμα
επικύρωσης της συμφωνίας από την Ευρωβουλή προτού την επικυρώσει το Ουεστμίνστερ. Πρώτα το Ουεστμίνστερ
(βρετανική Βουλή), μετά οι Βρυξέλλες
και το Στρασβούργο», σημείωσε.
Τέλος, σύμφωνα με δημοσιογράφο
του βρετανικού δικτύου Sky News, που
επικαλείται ευρωπαϊκούς διπλωματικούς
κύκλος, η Ε.Ε. είναι έτοιμη να προσφέρει
στη Βρετανία τη δυνατότητα καθυστέρησης του Brexit έως τον Ιανουάριο του
2020.
REUTERS, A.P.

Ρόλους και εδάφη μοίρασαν Πούτιν και Ερντογάν
Συμφωνία για τη Βόρεια Συρία στο Σότσι, με δυσμενείς όρους για τους Κούρδους
Υστερα από πέντε ώρες διαβουλεύσεων
με τον Ταγίπ Ερντογάν στο Σότσι της
Μαύρης Θάλασσας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν
ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες κατέληξαν
σε «βαρυσήμαντες» αποφάσεις για το
μέλλον της Συρίας. Ο χαρακτηρισμός
φάνηκε να δικαιώνεται από τις λεπτομερέστερες πληροφορίες που έδωσαν
στη συνέχεια οι δύο υπουργοί Εξωτερικών. Σεργκέι Λαβρόφ και Μεβλούτ
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Κοινές ρωσοτουρκικές
περιπολίες, ενώ οι Κούρδοι
καλούνται να εγκαταλείψουν άλλες δύο πόλεις.
Τσαβούσογλου σκιαγράφησαν ουσιαστικά ένα μοντέλο τριπλής κυριαρχίας
Δαμασκού - Μόσχας - Αγκυρας στη βόρεια Συρία, με δυσμενείς όρους για τους
Κούρδους.
Η συμφωνία του Σότσι διατηρεί μέχρι
νεωτέρας το στάτους κβο, δηλαδή την
τουρκική κυριαρχία, στη ζώνη των περίπου 100 χιλιομέτρων από το Ταλ Αμπιάντ μέχρι το Ρας αλ Αϊν, την οποία
έχουν ήδη καταλάβει οι Τούρκοι και οι
τοπικοί σύμμαχοί τους. Οι Κούρδοι μαχητές καλούνται να αποσυρθούν σε βάθος 30 χλμ. από τα σύνορα εντός 150
ωρών. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν κοινές ρωσοτουρκικές περιπολίες για την
αποτροπή εχθροπραξιών. Επιπλέον, οι
Κούρδοι καλούνται να αποχωρήσουν

Βλαντιμίρ Πούτιν και Ταγίπ Ερντογάν ανταλλάσσουν χειραψία πριν από τη χθεσινή συνάντησή τους, στο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας.
από δύο πόλεις που συνεχίζουν να ελέγχουν στα δυτικά του Ευφράτη, το
Μανμπίτζ και το Ταλ Ριφάτ.
Στις υπόλοιπες περιοχές, εκτός της

περιορισμένης τουρκικής ζώνης, τη
φρούρηση των συνόρων θα αναλάβει
ο κυβερνητικός στρατός του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ με στήριξη

της ρωσικής στρατιωτικής αστυνομίας.
Ακόμη, ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι
θα εφαρμοστεί «στο παρόν πλαίσιο» η
τουρκοσυριακή συμφωνία των Αδάνων,
του 1998, η οποία δίνει τη δυνατότητα
στην Τουρκία να επεμβαίνει σε βάθος
15 χλμ. από τα σύνορα.
Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε
ότι η Συρία πρέπει να απαλλαγεί από
κάθε παράνομη ξένη στρατιωτική παρουσία – όρος που περιλαμβάνει και τα
τουρκικά στρατεύματα. Από την πλευρά
του, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι Τουρκία
και Ρωσία θα συνεργαστούν για την επανεγκατάσταση Σύρων προσφύγων και
ότι θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους
στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας.
Η συμφωνία του Σότσι ανακοινώθηκε
δύο ώρες προτού εκπνεύσει η πενθήμερη κατάπαυση του πυρός, που είχε
συμφωνηθεί μεταξύ του Ερντογάν και
του Αμερικανού αντιπροέδρου Μάικ
Πενς, την περασμένη εβδομάδα. Προηγουμένως, η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι οι Κούρδοι αποχώρησαν από
τις περιοχές που προέβλεπε η συμφωνία,
ενώ Αμερικανός αξιωματούχος προειδοποιούσε την Τουρκία ότι, εάν επανέλθει στις εχθροπραξίες, θα υποστεί
κυρώσεις. Από την πλευρά του ο Ασαντ,
σε μια επίσκεψη-έκπληξη στη γραμμή
του μετώπου, στο Ιντλίμπ, είχε αποκαλέσει «κλέφτες» τους Τούρκους, δηλώνοντας ότι «θα συνεχίσουμε τη μάχη
για να διώξουμε, αργά ή γρήγορα, τους
εισβολείς».
REUTERS, A.P.
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Φράγμα στις δυνάμεις
των ΗΠΑ βάζει το Ιράκ
Απαντώντας σε δήλωση του Αμερικανού
υπουργού Αμυνας Μαρκ Εσπερ, ότι τα
αμερικανικά στρατεύματα που αποσύρονται από τη Συρία θα αναπτυχθούν
στο δυτικό Ιράκ για να συνεχίσουν τη
μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους, η
Βαγδάτη προειδοποίησε χθες ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ δεν έχουν άδεια να παραμείνουν στη χώρα. Επανερχόμενος,
ο Εσπερ εξήγησε ότι θα επεξεργαστεί
με την ιρακινή ηγεσία τις λεπτομέρειες,
διευκρινίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να διατηρήσουν τις δυνάμεις
τους στο Ιράκ «επ’ αόριστον». Μιλώντας
από αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία, ο Εσπερ είπε ότι θα συζητήσει
σήμερα το ζήτημα με τον Ιρακινό ομόλογό του. Τελικός στόχος της Ουάσιγκτον
είναι, κατά τον ίδιο, η απόσυρση των
αμερικανικών δυνάμεων και η επιστροφή τους στην πατρίδα.
Κοντά στην πόλη Ιρμπίλ, μια μικρή
ομάδα νεαρών άρχισε χθες να πετάει
πέτρες κατά αμερικανικού κονβόι φωνάζοντας βρισιές, καθώς τα οχήματα
διέσχιζαν κεντρική οδική αρτηρία. Σε
ανακοίνωσή της, η ιρακινή περιφερειακή
κυβέρνηση των Κούρδων επισήμανε
ότι ο θετικός ρόλος που έπαιξαν οι υπό
αμερικανική καθοδήγηση συμμαχικές
δυνάμεις στο βόρειο Ιράκ, για την προστασία και τη βοήθεια των κατοίκων
της περιοχής, δεν θα πρέπει να ταυτί-

Οχημα των αμερικανικών στρατευμάτων
κατευθύνεται προς τα ιρακινά σύνορα, στη
βορειοανατολική Συρία.
ζεται «με την αντιδημοφιλή πολιτική
απόφαση που ελήφθη», σε μια αναφορά
στην αιφνίδια απόφαση Τραμπ για απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων
από τη Συρία.
Αυτή τη στιγμή, οι ΗΠΑ διαθέτουν
5.000 στρατιώτες στο Ιράκ, με βάση διμερή συμφωνία. Αύξηση του αριθμού
αυτού θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Καταγγελίες για «στρατό
γενιτσάρων» του Ερντογάν
«Ο Ερντογάν έστειλε τζιχαντιστές από
διάφορες εθνότητες και χώρες, ακόμη
και από το Ισλαμικό Κράτος, στον λεγόμενο Εθνικό Συριακό Στρατό, που
μας πολεμάει ως εμπροσθοφυλακή της
Τουρκίας. Πρόκειται για έναν στρατό
γενιτσάρων, που θα είναι η αυριανή δύναμη κατοχής στη Ροτζάβα (συριακό
Κουρδιστάν), αν η διεθνής κοινότητα
δεν βάλει φραγμό».
Την καταγγελία αυτή διατύπωσε ο
Ιεμπραχέμ Μουσλέμ, εκπρόσωπος του
συροκουρδικού κόμματος PYD στην Ελλάδα, κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, όπου ανακοινώθηκε η ίδρυση κίνησης για τον
τερματισμό της τουρκικής επέμβασης
και την ανθρωπιστική βοήθεια στους
Κούρδους. Τη σχετική έκκληση υπογράφουν 87 καλλιτέχνες, πανεπιστημιακοί, πολιτικοί και δημοσιογράφοι,
με επικεφαλής τους Μίκη Θεοδωράκη
και Μανώλη Γλέζο.
Το αμέσως προσεχές διάστημα, η κίνηση θα συγκεντρώσει χρήματα για οικογένειες Κούρδων που έχουν ξεκληριστεί και θα διοργανώσει συναυλία

στο Σύνταγμα, όπως δήλωσε η πρώην
υπουργός Νάντια Βαλαβάνη. «Αν η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει στα νότια σύνορά
της, δεν αποκλείεται να δελεαστεί να
προχωρήσει σε επιθετικές κινήσεις προς
τα δυτικά», προσέθεσε.
Απαντώντας σε ερώτηση της «Κ», ο
κ. Μουσλέμ δήλωσε ότι η κουρδική πο<
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Από τον εκπρόσωπο
του κουρδικού PYD
στην Ελλάδα - Ιδρυση
κίνησης για τον τερματισμό
της τουρκικής επέμβασης.
λιτοφυλακή YPG είναι έτοιμη να ενταχθεί
στον συριακό στρατό εφόσον υπάρξει
πολιτική λύση του προβλήματος, τονίζοντας ότι στόχος των Κούρδων δεν
είναι η απόσχιση από τη Συρία, αλλά η
δημοκρατία και η πολιτιστική αυτονομία
όλων των εθνοτήτων μέσα στο συριακό
κράτος.

Διεθνή ζώνη ασφαλείας
θέλει η Κάρενμπαουερ
Ενδοκυβερνητικούς τριγμούς προκαλεί
στο Βερολίνο η πρόταση της υπουργού
Αμυνας, Ανεγκρετ Κραμπ-Κάρενμπαουερ, η οποία θεωρείται και επίδοξη
διάδοχος της Αγκελα Μέρκελ, για τη
δημιουργία μιας υπό διεθνή εποπτεία
ζώνης ασφαλείας στη βόρεια Συρία για
την προστασία των εκτοπισμένων πολιτών. Στόχος, εξάλλου, της ίδιας πρωτοβουλίας είναι η συνέχιση της μάχης
κατά του Ισλαμικού Κράτους. Είναι η
πρώτη φορά που το Βερολίνο προτείνει
–και προτίθεται να συμμετάσχει σε–
στρατιωτική αποστολή στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η ιδέα ενόχλησε τους
σοσιαλδημοκράτες και δη τον υπουργό
Εξωτερικών, Χάικο Μάας, ο οποίος σχεδόν απέρριψε εξ ολοκλήρου την πρωτοβουλία. Οταν, δε, η Κάρενμπαουερ
δήλωσε ότι τον είχε ενημερώσει σχετικά
με μήνυμα, απάντησε ότι δεν είναι οπαδός της διπλωματίας των μηνυμάτων.
Εντονη ήταν επίσης η αντίδραση
της αντιπολίτευσης στη Γερμανία και
ειδικά των Πρασίνων, που κατηγόρησαν
τους κυβερνώντες χριστιανοδημοκράτες

ότι μπροστά στον φόβο των προσφύγων,
ένα μέρος του κόμματος έχει χάσει την
αίσθηση της πραγματικότητας. Τέτοιου
είδους ιδέες «ενισχύουν την εντύπωση
ότι ο Ερντογάν μπορεί να μας εκβιάσει
με τους πρόσφυγες». Η Κάρενμπαουερ
επιμένει, πάντως, να συζητηθεί η ιδέα
στο περιθώριο της συνάντησης των υ<
<
<
<
<
<
<

Η ιδέα ενόχλησε
τους σοσιαλδημοκράτες
και δη τον υπουργό
Εξωτερικών, Χάικο Μάας.
πουργών Αμυνας στις Βρυξέλλες, αύριο
και την Παρασκευή. Η ίδια δεν απέκλεισε
την αποστολή Γερμανών στρατιωτών
στη Συρία, λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ζήτημα προς συζήτηση στη γερμανική Βουλή. Το Κρεμλίνο
δήλωσε πως εξετάζει την ιδέα, ενώ την
υποστήριξή της διατύπωσε η πολυπληθής κουρδική μειονότητα στη Γερμανία.
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Συναίνεση για τους αποδήμους

Στο προσκήνιο oι δεσμεύσεις
ΣΥΡΙΖΑ, μέσω προϋπολογισμού

Με τη «φόρμουλα» της Διακομματικής διασφαλίζονται οι 200 ψήφοι στη Βουλή

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Συναίνεση με τουλάχιστον 200 βουλευτές
επιτεύχθηκε στη χθεσινοβραδινή τρίτη
και τελευταία συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής για την ψήφο των
Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς η τελική
προσθήκη στο πλαίσιο συμφωνίας τεσσάρων σημείων που παρουσιάστηκε,
φαίνεται ότι «ξεκλείδωσε» το ΚΚΕ, οι
ψήφοι του οποίου ήταν οι κρίσιμες για
την εξασφάλιση της πλειοψηφίας των
200. Εκτίμηση του Μαξίμου είναι ότι
αυτό θα συμπαρασύρει και τον ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος δεν θέλει να βρεθεί απομονωμένος, παρότι επισήμως δηλώνει ότι επιφυλάσσεται να δει το νομοσχέδιο.
<
<
<
<
<
<
<
<

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν
όσοι απουσιάζουν μέχρι
35 χρόνια στο εξωτερικό,
αλλά έχουν ζήσει τουλάχιστον δύο χρόνια στην
Ελλάδα – Η ρύθμιση
καλύπτει το ΚΚΕ, ένα βήμα
πριν το «ναι» ο ΣΥΡΙΖΑ.
Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση
της συνάντησης που διήρκεσε λιγότερο
από μία ώρα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος
δήλωσε ότι διαμορφώνεται «η κοινή βάση για νομοσχέδιο που θα διευκολύνει
την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού
και εξασφαλίζεται η βάση των 200 βουλευτών». Αυτό αφού είχε μόλις βρεθεί
η χρυσή τομή, προκειμένου να υπερκεραστεί το εμπόδιο που εμφανίστηκε
στη συνεδρίαση της Δευτέρας και αφορούσε τα χρόνια απουσίας των εκλογέων
στο εξωτερικό και την αδυναμία πιστοποίησής τους από τις ελληνικές αρχές.
Η λύση με βάση την οποία επιτεύχθηκε
η συναίνεση δόθηκε με μια πρόταση
που κινείται στην αντίστροφη λογική:
με πιστοποίηση του χρόνου που είχαν
παρουσία στην Ελλάδα στο διάστημα
συνολικής απουσίας στο εξωτερικό.
Ετσι, δυνατότητα ψήφου θα έχουν
όσοι έχοντες ελληνικό ΑΦΜ απουσιά-

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, που διήρκεσε λιγότερο από μία ώρα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι διαμορφώ-

νεται «η κοινή βάση για νομοσχέδιο που θα διευκολύνει την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού».

ζουν μέχρι 35 χρόνια στο εξωτερικό,
αλλά εξ αυτών συμπληρώνουν και τεκμηριώνουν τουλάχιστον δύο χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα. Η πιστοποίησή
τους ποικίλλει από εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας, μέχρι φοίτηση σε
σχολείο ή σε πανεπιστήμιο και εργασία
στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.
Η δυνατότητα επιστολικής ψήφου, ακόμη και σε περιορισμένο ποσοστό
όσων δεν θα είχαν τη δυνατότητα να
προσέλθουν σε πρεσβείες, προξενεία,
απαλείφθηκε, καθώς δεν βρέθηκε κοινός
τόπος με το ΚΚΕ.
Οι άλλοι τρεις όροι είναι οι εξής: α)
η ισοτιμία της ψήφου των Ελλήνων που
ζουν στο εξωτερικό με αυτή των Ελλήνων
που ζουν στη χώρα, β) η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού στο ψηφοδέλτιο
επικρατείας κάθε κόμματος – ψήφος
που θα προσμετρείται στο σύνολο του
εκλογικού αποτελέσματος για την ανά-

δειξη κυβέρνησης, γ) η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος θα γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στα σημεία που
θα στήνονται οι κάλπες και θα είναι οι
πρεσβείες και τα προξενεία. Θα καταρτιστούν ειδικοί κατάλογοι.
Ετσι, στη χθεσινή Διακομματική διεφάνη κατ’ αρχάς συμφωνία του ΚΚΕ
που ήταν και το κρίσιμο για τη διασφάλιση της ελάχιστης απαιτούμενης πλειοψηφίας. Tο ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση
δεν είχαν προβάλει ενστάσεις ούτε τη
Δευτέρα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ διά του Γιώργου
Κατρούγκαλου εμφανίστηκε συναινετικός, παρότι στην επίσημη τοποθέτησή
του παραπέμπει τις υποτιθέμενες τελικές
αποφάσεις μετά τη σχετική συζήτηση
που θα συνδέει τη ρύθμιση με την αναθεώρηση. Ο κ. Κατρούγκαλος επανέλαβε τα περί θωράκισης της λύσης «στην
οποία θα καταλήξουμε με ρητή ρύθμιση
στη συνταγματική αναθεώρηση», ενώ

αναφέρεται σε «συμφωνία των άλλων
κομμάτων ως προς την ανάγκη πρόβλεψης των παραπάνω στη συνταγματική
αναθεώρηση και η σχετική συζήτηση
θα γίνει την Τετάρτη στην επιτροπή
συνταγματικής αναθεώρησης». «Επιφυλασσόμαστε και αναμένουμε το νομοσχέδιο για να δούμε κατά πόσον η
κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στις αρχές
που έχουμε θέσει», σημειώνει.
Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας σημείωσε ότι αναμένει τη «συνταγματική θωράκιση των κριτηρίων που
θέτουμε» και ότι αναμένει να δει το νομοσχέδιο. «Η συνταγματική αναθεώρηση
είναι που επείγει, από εκεί και πέρα περιμένουμε την τελική πρόταση της κυβέρνησης με βάση το νομοσχέδιο», σημείωσε. Σε ό,τι αφορά το ΜέΡΑ25, που
έσπευσε τη Δευτέρα να δηλώσει ότι θα
καταψηφίσει τη ρύθμιση επί της αρχής,
αναμένεται αλλαγή στάσης.

Ανάδειξη διλημμάτων από τον Αλ. Τσίπρα
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πριν από τις εθνικές εκλογές ο κ. Τσίπρας
είχε πει σε μια ιδιωτική συζήτηση πως
«οι εκλογές κερδίζονται με διλήμματα».
Μπορεί τώρα να μην είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά τα διλήμματα και
οι διαχωρισμοί πάντα μπαίνουν από τον
αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο αυτό,
κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας
του στην Κρήτη, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε
την άποψη πως υπάρχουν «δύο Ελλάδες».
Η μία Ελλάδα είναι «της δημιουργίας,
που δεν σου ζητούν χάρες και ρουσφέτια,
αλλά σου εκφράζουν την αγωνία να προκόψει ο τόπος τους» και η άλλη Ελλάδα
<
<
<
<
<
<
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Κάνοντας απολογισμό του
κυβερνητικού έργου του,
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε πως «έκλεισε ένας
κύκλος με το κεφάλι ψηλά».

Η παρουσία του κ. Αλέξη Τσίπρα στο Ρέθυμνο είχε και εσωκομματική χροιά, αφού ο σκοπός των περιοδειών είναι η εγγραφή νέων μελών στον δρόμο προς το συνέδριο.

είναι η «παρασιτική, με χάρες και ρουσφέτια, αυτή η Ελλάδα που μας οδήγησε
στην κρίση και στη χρεοκοπία». Τα παραπάνω είπε μετά την υποδοχή που του
έκαναν στο χωριό Σελλιά του Νομού Ρεθύμνου, πρωτοστατούντος του παπά, ο
οποίος αποδείχθηκε ιδιαίτερα ένθερμος
οπαδός του κ. Τσίπρα, αφού μίλησε με
κολακευτικά λόγια τόσο για την οικονο-

μική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ όσο και για
την εξωτερική πολιτική, και δη τη συμφωνία των Πρεσπών. «Πήρατε γενναίες
αποφάσεις ως πρωθυπουργός, όπως στο
μακεδονικό, καθώς η ελληνική Πολεμική
Αεροπορία ελέγχει τον εναέριο χώρο της
Βόρειας Μακεδονίας και όχι τα τουρκικά
μαχητικά αεροσκάφη», είπε ο κληρικός.
Ο κ. Τσίπρας, κάνοντας απολογισμό του

κυβερνητικού έργου, χρησιμοποίησε τη
φράση πως «έκλεισε ένας κύκλος με το
κεφάλι ψηλά» και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε
τη χώρα από την οικονομική κρίση, καθώς
και ότι «δεν δειλιάσαμε απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα». «Για εμένα, το πιο
σημαντικό της δικής μας διακυβέρνησης
ήταν ότι μέσα σε δύσκολες συνθήκες πετύχαμε να προστατεύσουμε τους πιο α-

δύναμους και να κάνουμε κάποια έργα»,
είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στα
εθνικά θέματα τόνισε ότι και εκεί ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις, προσθέτοντας ότι τα εθνικά συμφέροντα δεν
διακυβεύονται στον βορρά, αλλά ο κίνδυνος είναι «εξ Ανατολών», όπου παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο.
Ο κ. Τσίπρας έδωσε συνέχεια και στο
θέμα της περίφημης αυτοκριτικής, η οποία ήδη γίνεται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και με άναρχο τρόπο. Ο τέως
πρωθυπουργός, κλείνοντας την τοποθέτησή του στους κατοίκους της Σελλιάς,
σε μια αποστροφή του λόγου του είπε:
«Κάναμε λάθη; Κάναμε. Είχαμε παραλείψεις; Είχαμε. Πολλοί λένε ότι δεν είχαμε την εμπειρία. Ναι, αλήθεια είναι
αυτό, αλλά οι άλλοι είχαν εμπειρία και
τεχνογνωσία στο να παίρνουν το δημόσιο
χρήμα και να το διοχετεύσουν στους ημέτερους. Αυτή την εμπειρία καλώς δεν
την είχαμε ποτέ», κατέληξε. Προφανώς
και η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο
Ρέθυμνο είχε και εσωκομματική χροιά,
αφού ο σκοπός των περιοδειών είναι η
εγγραφή νέων μελών στον δρόμο προς
το συνέδριο. Ο τέως πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να εγγραφούν μέλη
μέσω της πλατφόρμας isyriza.gr, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συμμετοχής
των πολιτών για τη συνδιαμόρφωση των
θέσεων του κόμματος. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, οι εγγραφές κινούνται ικανοποιητικά, καθώς μέχρι τώρα ξεπερνούν τις 11.000.

Νέες αντιφάσεις στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Διαφορετικές εκδοχές για το ζήτημα της
αντίδρασης της ηγεσίας της Χρυσής
Αυγής μετά τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα και τη διαγραφή ή μη εμπλεκόμενων μελών της Νίκαιας έχουν δώσει
μέχρι στιγμής στις απολογίες τους στελέχη
της νεοναζιστικής οργάνωσης. Ο Χρήστος
Παππάς δήλωσε χθες στο δικαστήριο ότι
την επόμενη ημέρα ο Νίκος Μιχαλολιάκος
αποφάσισε να κλείσουν τα γραφεία στη
Νίκαια, αλλά δεν γνώριζε εάν διαγράφηκαν
και οι υπεύθυνοι της τοπικής. Οσα υποστήριξε δεν συμβαδίζουν πάντως με αυτά
που ειπώθηκαν από άλλους κατηγορουμένους σε προηγούμενες δικασίμους.
Ο Ηλίας Παναγιώταρος είχε ισχυριστεί
ότι με απόφαση του Μιχαλολιάκου και
χωρίς προηγούμενη συνεδρίαση κάποιου
πειθαρχικού οργάνου ο Γιώργος Πατέλης
και ο Ιωάννης Καζαντζόγλου, μέλη της

τοπικής στη Νίκαια και κατηγορούμενοι
στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, παύθηκαν από τη Χρυσή Αυγή.
Αντιθέτως, ο συγκατηγορούμενός του
Νίκος Μίχος είχε πει ότι μετά τη δολοφονία
Φύσσα ζητούσε επίμονα να επιβληθούν
ποινές και να γίνουν διαγραφές, αλλά οι
προτροπές του δεν εισακούστηκαν. Ο Ηλίας Κασιδιάρης τόνισε ότι δεν χρειαζόταν
να γίνει κάποια σχετική ενέργεια καθώς
τυπικά δεν υπήρχαν μέλη στη Χρυσή Αυγή. Ο ίδιος ο Πατέλης πάντως είχε υποστηρίξει ότι κανείς δεν τον έδιωξε από
την οργάνωση.
Η αστυνομική έρευνα στο σπίτι του
Χρήστου Παππά στα Ιωάννινα και στον
υπολογιστή του είχε αποκαλύψει το 2013
μεγάλο όγκο ναζιστικού υλικού. Φωτογραφίες και κειμήλια του Γ΄ Ράιχ, βίντεο
με ναζιστικούς χαιρετισμούς και κείμενα

για τις αρχές του εθνικοσοσιαλισμού και
την ιεραρχία της Χρυσής Αυγής. Οταν
ρωτήθηκε για τα χειρόγραφα κείμενά του
υποστήριξε ότι πλέον δεν τον εκφράζει
ο εθνικοσοσιαλισμός και ότι εκείνα τα
συγγράμματα αφορούσαν τις ιδεολογικές
αναζητήσεις ενός 20χρονου, ενώ αρνήθηκε την ύπαρξη ιεραρχίας στη Χρυσή
Αυγή. Ωστόσο, η πρόεδρος του Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, Μαρία
Λεπενιώτη, στάθηκε σε μια πρόσφατη
φωτογραφία του, από το 2009, στην οποία
ο Παππάς εμφανίζεται στον τάφο του
Μουσολίνι χαιρετώντας ναζιστικά.
Αντιφάσεις, πάντως, υπήρξαν χθες
και στην απολογία του πρώην βουλευτή
της Χρυσής Αυγής Στάθη Μπούκουρα.
Οπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, μετά τη δολοφονία του Φύσσα ο Παναγιώταρος φέρεται
να χαρακτήρισε «προβοκάτσια» το γεγο-

νός. Από την έδρα του δικαστηρίου, όμως,
του επισήμαναν ότι ο ίδιος ο Παναγιώταρος στην απολογία του μίλησε για διαγραφές μελών της Νίκαιας μετά τη δολοφονία. Ο Μπούκουρας υποστήριξε ότι
δεν συμμετείχε σε κάποια έκνομη ενέργεια
ή σε επίθεση κατά μεταναστών στην Κόρινθο και ανέφερε ότι στη Χρυσή Αυγή
έζησε «μια δεύτερη εφηβεία». «Βρήκα
την ευκαιρία να βγάλω τον καταπιεσμένο
μου εαυτό», είπε και πρόσθεσε ότι με τη
βουλευτική του ιδιότητα «γλέντησε» στη
Χρυσή Αυγή αναφερόμενος στα ταξίδια,
τις ομιλίες, το «παρεάκι», όπως αποκάλεσε
την οργάνωση. Στις 30 Οκτωβρίου θα απολογηθεί ο ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός, ο οποίος έχει αποχωρήσει από τη
Χρυσή Αυγή. Για τις 6 Νοεμβρίου έχει οριστεί η απολογία του αρχηγού της οργάνωσης, Νίκου Μιχαλολιάκου.

Με το σύνολο της αντιπολίτευσης «απέναντί» της, η κυβέρνηση χθες στη
Βουλή υπεραμύνθηκε των επιλογών
της στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής,
κατά την έναρξη της συζήτησης του
προσχεδίου του προϋπολογισμού για
το 2020 στην αρμόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή.
Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε από
τη «μονομαχία» μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ,
η οποία είχε σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά των αντιπαραθέσεων της προηγούμενης περιόδου. Η μεν πλειοψηφία
υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία πως αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες εξαιτίας
των κακών επιλογών αλλά και των δεσμεύσεων της προηγούμενης κυβέρνησης έναντι των θεσμών. Η δε αξιωματική αντιπολίτευση επαναλαμβάνει
τον ισχυρισμό ότι έκανε απολύτως επιτυχημένες επιλογές που σήμερα καταστρέφονται εξαιτίας της πολιτικής
της σημερινής κυβέρνησης.
«Κληρονομήσαμε ένα θεμελιώδες
πρόβλημα για την ελληνική οικονομία,
το πάρα πολύ χαμηλό ύψος των επενδύσεων στη χώρα. Χρειαζόταν αλλαγή
στην οικονομική πολιτική με το να τελειώσουμε τα υπερπλεονάσματα, με τη
μείωση της φορολογίας», είπε μεταξύ
άλλων ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική
Θ. Σκυλακάκης, αναφέροντας ότι «η Ελλάδα είναι δέσμια με τη 40ετή συμφωνία
της προηγούμενης κυβέρνησης». Ο τέως
υπουργός Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτος σε παρέμβασή του υποστήριξε
ότι είναι το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό
πλαίσιο που διαμορφώνει το ύψος των
πλεονασμάτων, απορρίπτοντας τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι είναι εκείνος
προσωπικά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

που έχουν δεσμεύσει τη χώρα με υπέρογκα πλεονάσματα. «Είναι ψέμα ότι
εμείς συμφωνήσαμε πολύ υψηλά πλεονάσματα έως το 2060», είπε. «Το μόνο
που θα καταφέρετε θα είναι η αύξηση
των ανισοτήτων», σημείωσε εκ μέρους
του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Αικατερίνη Παπανάτσιου. «Δεν μπορεί να βρίσκεται στα
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Κατά τη συζήτηση επί του
προσχεδίου στη Βουλή,
ο κ. Σκυλακάκης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της 40ετούς συμφωνίας της προηγούμενης κυβέρνησης.
ανέμελα, του προ 2015, χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ
ως αντιπολίτευση», σχολίασε ο εισηγητής της Ν.Δ. Μαν. Βολουδάκης. ο κ.
Χ. Παπαδημητρίου (Ν.Δ.), επισήμανε
σύντομα, την ερχόμενη άνοιξη, θα πρέπει να αρχίσουν να γίνονται αλλαγές
στο μείγμα της ακολουθούμενης πολιτικής «και του χρόνου να δούμε έναν
πολύ πιο επαναστατικό προϋπολογισμό».
«Αλλαξε η κυβέρνηση, αλλά δεν άλλαξε ούτε κατά κεραία η οικονομική
πολιτική», υποστήριξε ο κ. Κ. Σκανδαλίδης (ΚΙΝΑΛ). «Αντιλαϊκή είναι η πολιτική τόσο της σημερινής όσο και της
προηγούμενης κυβέρνησης», ανέφερε
ο κ. Ν. Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ). «Πρέπει να μειωθούν δραστικά οι φόροι»,
είπε μεταξύ άλλων ο κ. Β. Βιλιάρδος (Ελ.
Λύση). Τη διαφωνία του κόμματός του
ως προς τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκεται από την κυβέρνηση η μείωση
των πλεονασμάτων εξέφρασε ο κ. Κρ.
Αρσένης (ΜέΡΑ25).

Το ΚΙΝΑΛ «γεφυροποιός»
του πολιτικού συστήματος
Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τον ρόλο του Κινήματος Αλλαγής ως
«γεφυροποιού» του πολιτικού συστήματος, ο οποίος όμως «δεν ετεροπροσδιορίζεται και δεν συναλλάσσεται με
κανέναν», υπερασπίζεται η Φ. Γεννηματά, σε μια περίοδο που οι... ασκήσεις
συναίνεσης μεταξύ των κομμάτων (ψήφος αποδήμων, εκλογικός νόμος, προεδρική εκλογή) έχουν αυξήσει τις εκατέρωθεν πιέσεις προς τη Χαρ. Τρικούπη,
κλιμακώνοντας ταυτόχρονα και την αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, μιλώντας
στην τηλεόραση του ANT1, εξαπέλυσε
κριτική προς κυβέρνηση και αξιωματική
αντιπολίτευση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με βασικό άξονα το προσφυγικό.
Ωστόσο, στάθηκε κυρίως στον «ρυθμιστικό ρόλο» της παράταξης, απαντώντας
εμμέσως στις κατηγορίες της Κουμουνδούρου περί συναλλαγών με την κυβέρνηση. «Για πρώτη φορά έπειτα από
χρόνια υπάρχει ένα, προς το παρόν μεσαίο, κόμμα, που σύντομα θα είναι ξανά
δυνατό, ανάμεσα στους δύο. Ασκούμε
κριτική, προβάλλουμε τις θέσεις μας
και παράλληλα επιδιώκουμε συναινέσεις
στα μεγάλα ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Γεννηματά, που σε άλλη
αποστροφή του λόγου της υπογράμμισε:
«Προσπαθώ να τους βάλω σε ένα τραπέζι. Οπως και για την ψήφο των αποδήμων, που τους βάλαμε στο ίδιο τραπέζι
και τώρα θέλουν να φύγουν», είπε, αφήνοντας αιχμές προς τα αριστερά. Παράλληλα, με αφορμή το ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, η επικεφαλής
του ΚΙΝΑΛ εξέπεμψε μηνύματα και προς
τις δύο κατευθύνσεις. Αφενός καταλόγισε στον Αλ. Τσίπρα ότι μιλάει για συναλλαγές, αλλά εκείνος ήταν, όπως ε-

πισήμανε, που έδωσε την ευχέρεια στον
πρωθυπουργό (μέσω της συνταγματικής
αναθεώρησης) να εκλέξει Πρόεδρο μόνο
με την κυβερνώσα πλειοψηφία. Στρεφόμενη προς τον Κυρ. Μητσοτάκη, τον
κάλεσε να μην αξιοποιήσει την εν λόγω
«πάσα», επαναλαμβάνοντας τη θέση
της για πρόσωπο που θα πρέπει να εξασφαλίζει συναινέσεις.
Από τις τοποθετήσεις της κ. Γεννηματά δεν έλειψαν και τα μηνύματα
προς το εσωτερικό του ΚΙΝΑΛ και τους
δυνητικούς διεκδικητές της ηγεσίας.
«Ολες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές. Το
2021 έχουμε εκλογές στο ΚΙΝΑΛ, για
<
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Η κ. Γεννηματά τάχθηκε
υπέρ των συναινέσεων,
αλλά υπογράμμισε πως η
Χαρ. Τρικούπη «δεν ετεροπροσδιορίζεται και δεν συναλλάσσεται με κανέναν».
όποιον έχει φιλοδοξίες», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας εκ νέου –κυρίως προς
την πλευρά Γερουλάνου– ότι το προσεχές συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί
να αποτελέσει πεδίο έμπρακτης αμφισβήτησης. Στο μέτωπο των εσωκομματικών διαδικασιών, πάντως, εντός
της εβδομάδας πιθανότατα θα ανακοινωθούν οι γραμματείς των τομέων.
Από τα ονόματα που έχουν πέσει στο
τραπέζι, αλλά και βάσει όσων διαμηνύονται από πηγές της Χαρ. Τρικούπη,
πρόθεση της ηγεσίας είναι η όσο το
δυνατόν πιο συλλογική εκπροσώπηση,
με στελέχη από όλες τις τάσεις εντός
της παράταξης.

Απρίλιο του 2023 έτοιμο
το μετρό στη Θεσσαλονίκη
Την ικανοποίησή του για τα χρονοδιαγράμματα και την πρόοδο των έργων
και των πρωτοβουλιών για τη Θεσσαλονίκη που εξήγγειλε στη ΔΕΘ, όπως το
μετρό της πόλης, η πορεία του ΟΑΣΘ
και άλλα θέματα αιχμής, εξέφρασε από
τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα
θα ξαναπαίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα
Βαλκάνια, επέμεινε ωστόσο ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια κακή συμφωνία, την τήρηση των όρων της οποίας
θα παρακολουθεί στενά η κυβέρνηση.
Ο πρωθυπουργός, ο οποίος προήδρευσε
ευρείας σύσκεψης με τους επικεφαλής
οργανισμών που υπάγονται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δεσμεύθηκε ότι το μετρό «θα λειτουργήσει εξ
ολοκλήρου» και θα παραδοθεί τον Απρίλιο
του 2023, «με τον σταθμό στη Βενιζέλου
να αναδεικνύει με τον σωστό τρόπο την
πλούσια πολιτιστική παράδοση της πόλης», όπως σημείωσε. Εξέφρασε μάλιστα

την εκτίμηση ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα έχει δώσει την έγκρισή του «για να προχωρήσουμε στην
κατεύθυνση που έχω ήδη δρομολογήσει».
Κυβερνητικές πηγές, μάλιστα, έλεγαν
ότι η «εικονική πραγματικότητα» που
δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση
πως το μετρό θα λειτουργούσε το 2020,
«διαψεύδεται από την αλήθεια».
Οσον αφορά τον ΟΑΣΘ, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα λεωφορεία που
έχουν ενταχθεί στον στόλο του προκειμένου να «ανακουφιστεί η κατάσταση»,
ενώ τόνισε ότι μεγαλύτερη πρόοδος αναμένεται από τις αρχές του επόμενου
έτους, όταν θα συναφθεί σύμβαση με
τα ΚΤΕΛ προκειμένου να αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα των αστικών συγκοινωνιών
στην πόλη. Για τον ΟΑΣΘ επισήμανε ότι
«ήδη έχουν ενταχθεί στον στόλο αρκετά
λεωφορεία», ενώ χαρακτήρισε σημαντική
βελτίωση από αρχές του έτους τη νέα
σύμβαση συνεργασίας με τα ΚΤΕΛ.
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Θέλουμε να γίνουμε ο Νο 1 ξενοδόχος στην Ελλάδα
Νέες επενδύσεις στον κλάδο σχεδιάζει η Blackstone μετά την εξαγορά 5 μονάδων της Louis, λέει ο επικεφαλής της HIP, Αλεχάνδρο Πουέρτολας
Συνέντευξη στον ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟ

Τη στρατηγική της Blackstone να επενδύσει
περαιτέρω στον ελληνικό ξενοδοχειακό
τομέα με σκοπό να γίνει ηγέτης σε αυτόν,
περιγράφει μιλώντας στην «Κ» ο Αλεχάνδρο Πουέρτολας, διευθύνων σύμβουλος
της Hotel Investment Partners (HIP), η
οποία προ μερικών ημερών εξαγόρασε
5 μονάδες της Louis Group στην Ελλάδα,
σε μια επένδυση αξίας 178,7 εκατ. ευρώ.
«Αναζητούμε περιουσιακά στοιχεία με
τις μεγαλύτερες προοπτικές ανακαίνισης
και μετασχηματισμού», εξηγεί. Η HIP εξαγοράστηκε το 2017 από την Blackstone,
ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά private equity funds με συνολικά κεφάλαια
υπό διαχείριση ύψους 545 δισ. δολαρίων.
Επειτα από αλλεπάλληλες εξαγορές το
χαρτοφυλάκιο της HIP διευρύνθηκε σε
63 ξενοδοχεία στη Μεσόγειο με 18.730
δωμάτια, και σήμερα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής σε ευρωπαϊκά ξενοδοχεία, μετά την Pandox και την Covivio. Η εξαγορά των 5 μονάδων της Louis
«αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στο
ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον, στο οποίο επικρατούν ευνοϊκές πολιτικές και
οικονομικές συνθήκες», εξηγεί ο Αλεχάνδρο Πουέρτολας, προσθέτοντας ότι
«σχεδιάζουμε να επενδύσουμε περισσότερα από 50 εκατομμύρια για να ανακαινίσουμε και να επανατοποθετήσουμε
στην αγορά τα ξενοδοχεία, μετατρέποντάς
τα σε περιουσιακά στοιχεία ναυαρχίδες
των νησιών στα οποία βρίσκονται». Παράλληλα σημειώνει πως «η ελληνική αγορά είναι έτοιμη για τη μετάβαση από
μια αγορά όπου κυριαρχούν εγχώριοι
παίκτες, σε μια αγορά με περισσότερους
θεσμικούς πρωταγωνιστές».
– Εχετε σχέδια για να επεκταθείτε περαιτέρω στην Ελλάδα, σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες για παράδειγμα;
– Η πρόσφατη συναλλαγή με τη Louis
Group αντανακλά την εμπιστοσύνη μας
στο ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον,
στο οποίο επικρατούν ευνοϊκές πολιτικές
και οικονομικές συνθήκες και η στρατηγική μας είναι να επενδύσουμε περαιτέρω
στην Ελλάδα, για να γίνουμε ηγέτης στον
εγχώριο ξενοδοχειακό τομέα. Η Blackstone, μέσω του HIP, αναζητεί πάντα περιουσιακά στοιχεία που ταιριάζουν στο
επιχειρηματικό μας μοντέλο. Το όραμά
μας είναι να είμαστε η εταιρεία αναφοράς
στον ξενοδοχειακό τομέα στη Νότια Ευ-
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Η ελληνική αγορά είναι
έτοιμη για τη μετάβαση
από μια αγορά όπου
κυριαρχούν εγχώριοι
παίκτες σε μια αγορά με
περισσότερους θεσμικούς.

Εχουμε εμπιστοσύνη
στο επενδυτικό περιβάλλον
της χώρας, λόγω
ευνοϊκών πολιτικών και
οικονομικών συνθηκών.
ποδομές και συνδεσιμότητα με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και κατάλληλο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.

ρώπη. Η στρατηγική της HIP είναι να
συνεχίσει να επενδύει στους βασικούς
προορισμούς διακοπών στην Ευρώπη
και να μετασχηματίζει τα περιουσιακά
στοιχεία που αποκτά.
– Γιατί επιλέξατε να επενδύσετε στην
Ελλάδα, γιατί τώρα, γιατί τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία;
– Η πρώτη μας επένδυση εκτός Ισπανίας μέσω της Hotel Investment Partners
είναι μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής της Blackstone, ώστε να αποτελέσει
την εταιρεία αναφοράς στον τομέα των
ξενοδοχείων στη Νότια Ευρώπη. Με την
εξαγορά αυτή στην Ελλάδα εντοπίσαμε
μια ευκαιρία που ταιριάζει με το επιχειρηματικό μοντέλο της HIP και πιστεύουμε
ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία μέσω της ενεργού διαχείρισης και των επενδύσεων και του μετασχηματισμού των περιουσιακών στοιχείων. Ο λόγος για τον οποίο αποκτήσαμε
το χαρτοφυλάκιο της Louis είναι ότι κυρίως τα ξενοδοχεία αυτά είναι μοναδικά,
αναντικατάστατα περιουσιακά στοιχεία
σε τοποθεσίες πρώτης γραμμής με δυνατότητα δημιουργίας προστιθέμενης
αξίας, επενδύοντας περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια. Τα δύο βρίσκονται στην Κέρκυρα (Corcyra Beach και
Grand Hotel), άλλα δύο στη Ζάκυνθο
(Zante Beach και Plagos Beach) και ένα
στην Κρήτη (Creta Princess). Συνολικά
διαθέτουν 1.464 δωμάτια. Το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι παρόμοιο με τα ξενοδοχεία μας στην Ισπανία. Η εξαγορά όμως
αποτελεί και συνέχεια της στρατηγικής
μας για επενδύσεις σε βασικές τουριστικές
αγορές στη Νότια Ευρώπη, αλλά παράλληλα θα βοηθήσει και την Ελλάδα να διατηρήσει τη θέση της ως κορυφαίου παγκόσμιου τουριστικού προορισμού, να
δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών. Σε όλο τον κόσμο,

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των κορυφαίων ανταγωνιστικών προορισμών και μπορεί να προσελ-

κύσει επιπλέον τουρίστες, τονίζει ο Αλεχάνδρο Πουέρτολας, διευθύνων σύμβουλος της
Hotel Investment Partners (HIP), θυγατρικής της Blackstone.
και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ο τουρισμός
εξακολουθεί να αυξάνεται, καθώς οι άνθρωποι προτιμούν τις εμπειρίες αντί των
αγαθών. Ταυτόχρονα, η προσφορά σε
παραλιακές τοποθεσίες είναι περιορισμένη λόγω έλλειψης παράκτιων εκτά-

σεων. Οπως και στην περίπτωση της Ισπανίας, πιστεύουμε στα θεμελιώδη πλεονεκτήματα της Ελλάδας – έναν εκπληκτικό προορισμό με ιστορία, πολιτιστική
κληρονομιά, ηλιοφάνεια καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, αξιοθέατα, ανέσεις, υ-

– Ποιο είναι το επιχειρηματικό σας
σχέδιο σχετικά με τις πέντε ξενοδοχειακές μονάδες που εξαγοράσατε;
– Η επένδυσή μας στην Ελλάδα θα
μας επιτρέψει να επεκτείνουμε το επιχειρηματικό μοντέλο της HIP. Αναζητούμε
περιουσιακά στοιχεία με τις μεγαλύτερες
προοπτικές ανακαίνισης και μετασχηματισμού, επιτυγχάνοντας έτσι μια βελτιωμένη θέση στην αγορά. Η HIP υποστηριζόμενη από την Blackstone, έχει
το πλεονέκτημα ότι είναι σε θέση να επανεπενδύσει σημαντικά σε αυτά τα ξενοδοχεία και να τα μετασχηματίσει σε
κορυφαία περιουσιακά στοιχεία. Να αναβαθμίσει τη συνολική εμπειρία του
πελάτη, να βελτιώσει το προσφερόμενο
προϊόν και να δημιουργήσει ένα πιο ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων. Σχεδιάζουμε να επενδύσουμε περισσότερα
από 50 εκατομμύρια ευρώ για να ανακαινίσουμε και να επανατοποθετήσουμε
στην αγορά τα ξενοδοχεία, μετατρέποντάς
τα σε περιουσιακά στοιχεία ναυαρχίδες
των νησιών στα οποία βρίσκονται και,
κατ’ επέκταση, να ενισχύσουν την ελκυστικότητα αυτών των νησιών για τους
τουρίστες.
Αυτή η εξαγορά και η περαιτέρω επένδυση θα συμπληρωθεί με ενεργή διαχείριση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του
διαχειριστή του ξενοδοχείου. Η HIP διαθέτει επίσης μια εξειδικευμένη ομάδα επενδύσεων και διαχείρισης ξενοδοχείων
στην Ευρώπη. Η ομάδα των περίπου 100
επαγγελματιών έχει μεγάλη εμπειρία σε
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών, των επενδύσεων, του σχεδιασμού και της διαχείρισης, αλλά και επί των οικονομικών και
νομικών θεμάτων.
Συνδυάζοντας αυτές τις διαφορετικές
δεξιότητες, δημιουργήθηκε αυτή η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία. Οσον αφορά

τα έσοδα, οι προσδοκίες μας είναι εντός
των προτύπων της αγοράς.
– Εξετάζετε το ενδεχόμενο στο μέλλον
να προχωρήσετε σε αλλαγή του branding των ξενοδοχείων;
– Τα ξενοδοχεία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται η Louis Group υπό τη διοίκηση
της HIP. Δεδομένης της ποιότητας και
των προοπτικών του χαρτοφυλακίου,
πολλά εμπορικά σήματά μας ταιριάζουν
με τα 5 νέα μας ξενοδοχεία στην Ελλάδα
και εξετάζουμε το ενδεχόμενο προσθήκης
διεθνών εμπορικών σημάτων που θα
μπορούσαν να ενισχύσουν την εμπειρία
του πελάτη.
– Ποιες είναι οι απόψεις σας για την
ελληνική αγορά ξενοδοχείων resort
και ποιος ο συσχετισμός της με την
Ισπανία;
– Οσον αφορά τη ζήτηση πιστεύουμε
ότι η Ελλάδα έχει υγιή βασικά χαρακτηριστικά για να προσελκύσει επιπλέον τουρίστες: καλό καιρό, ασυναγώνιστο περιβάλλον, ασφάλεια, ισχυρές υποδομές και
βολικές πτήσεις από διάφορες ευρωπαϊκές
πόλεις. Τα χαρακτηριστικά αυτά κατατάσσουν την ελληνική αγορά μεταξύ των
κορυφαίων ανταγωνιστικών προορισμών.
Οσον αφορά την προσφορά, η άποψή μας
είναι ότι η ελληνική αγορά είναι έτοιμη
για τη μετάβαση από αγορά όπου κυριαρχούν εγχώριοι παίκτες, σε μια αγορά με
περισσότερους θεσμικούς πρωταγωνιστές.
Η εξέλιξη αυτή έλαβε χώρα στην Ισπανία
πριν από 10 χρόνια. Βασικά, η ιδιοκτησία
και η διαχείριση των ξενοδοχείων διαχωρίζονται καθώς θεσμικοί επενδυτές και
τράπεζες δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Αυτό επιτρέπει στους φορείς του κλάδου
να επικεντρωθούν στις δραστηριότητές
τους. Οι διαχειριστές και τα εμπορικά σήματα μπορούν να επικεντρωθούν στις επιδόσεις των ξενοδοχείων. Οι ιδιοκτήτες
μπορούν να εστιάσουν στον σχεδιασμό
και στην ανακεφαλαιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην παρακολούθηση και καθοδήγηση των διαχειριστών, μαζί με τους διαχειριστές. Για
παράδειγμα, δύο κορυφαίοι ξενοδόχοι
στην Ισπανία, η Barcel και η Melia, πούλησαν, μεταξύ πολλών συναλλαγών που
πραγματοποιήθηκαν, περιουσιακά στοιχεία
στην Hispania (εισηγμένη εταιρεία) και
τη Starwood Capital, αντίστοιχα. Είμαστε
πεπεισμένοι για τα οφέλη αυτού του μοντέλου που μοιάζει με το αμερικανικό.

Tο τελευταίο διάστημα η Ελλάδα αλλάζει
και εντυπωσιάζει τα στελέχη της Pimco
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Πού επενδύει τώρα η Pimco

Οταν μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές
εταιρείες διεθνώς και το μεγαλύτερο fund
ομολόγων στον κόσμο «αποκαλύπτει» τις
εκτιμήσεις του για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές, καθώς και τις επενδυτικές του στρατηγικές, αδιαμφισβήτητα
αποτελεί «γεγονός» για όσους με τον έναν
ή τον άλλο τρόπο «εμπλέκονται» στον
διεθνή επενδυτικό χάρτη. Ο λόγος για
την Pimco, θυγατρική του παγκόσμιου
ασφαλιστικού ομίλου Allianz, η οποία την
περασμένη εβδομάδα παρουσίασε στα

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της
Pimco, η παγκόσμια οικονομία θα επιβραδυνθεί στα επόμενα τρίμηνα, καθώς οι
συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις και η
υψηλή πολιτική αβεβαιότητα θα έχουν
αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο, τη μεταποίηση και την επιχειρηματική εμπιστοσύνη. Η ανάπτυξη των ΗΠΑ θα υποχωρήσει στο 1% στο πρώτο εξάμηνο του
2020, ενώ και στην Ευρωζώνη θα κινηθεί
στο 1%. Η Pimco πάντως δεν προβλέπει
ύφεση, και εκτιμά ότι το β΄ εξάμηνο του
2020 θα χαρακτηρισθεί από αδύναμη α-
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Θεωρούν εφικτή την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας
το επόμενο 12μηνο και την
αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές έως το 2021.

Η Pimco πάντως δεν προβλέπει ύφεση, και εκτιμά ότι το
β΄ εξάμηνο του 2020 θα χαρακτηρισθεί από αδύναμη ανάκαμψη της παγκόσμιας και
αμερικανικής οικονομίας.

γραφεία της στο Λονδίνο τη στρατηγική
της για τους επόμενους 12 μήνες στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου του 2019,
σε έναν κλειστό κύκλο περίπου 40 δημοσιογράφων από τις χώρες που «παρακολουθεί» σε Ευρώπη και Ασία. Το γεγονός
ότι σήμερα διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους
1,84 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με το
91% του ενεργητικού της να υπεραποδίδει
των αγορών τα τελευταία τρία χρόνια, αποτελεί από μόνο του απόδειξη ότι οι θέσεις της έχουν τη δύναμη να «κινούν» τα
νήματα των αγορών.
Το συνέδριο διεξήχθη την Τρίτη 15 Οκτωβρίου στο (παραδόξως) ηλιόλουστο
Λονδίνο, το οποίο και ακολούθησε το Investor Day της Pimco στη βρετανική πρωτεύουσα, όπου συγκεντρώθηκαν 400 επενδυτές από όλον τον κόσμο (και την
Ελλάδα) για να ακούσουν τις απόψεις των
στελεχών της, καθώς και του πρώην επικεφαλής της Fed, Μπεν Μπερνάνκι, ο οποίος έχει τη θέση υψηλόβαθμου συμβούλου της εταιρείας.
Η αλλαγή στην «εικόνα» και στις προοπτικές της Ελλάδας το τελευταίο διάστημα, φάνηκε ξεκάθαρα στα πηγαδάκια
των δημοσιογράφων κατά το μεσημεριανό
γεύμα στο The Marylebone Hotel πριν
από την έναρξη του συνεδρίου. «Η κατά-

Τα υψηλόβαθμα στελέχη της Pimco υπογράμμισαν την πορεία που έχουν καταγράψει τα

ελληνικά ομόλογα και γενικότερα τα ελληνικά assets. Στη φωτογραφία ο Κρεγκ Ντόσον (αριστ.), επικεφαλής της Pimco για την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, και
ο Χοακίμ Φελς, σύμβουλος σε θέματα παγκόσμιας οικονομίας.

σταση στην Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά.
Δανείζεστε πλέον με αρνητικό επιτόκιο»,
παρατήρησε χαρακτηριστικά ξένος συνάδελφος…
Το επιβλητικό κτίριο στο νούμερο 11
της Baker Street στo Mayfair, την πιο αριστοκρατική ίσως γειτονιά του Λονδίνου,
το οποίο στεγάζει τα γραφεία της Pimco
όπου και πραγματοποιήθηκε το συνέδριο,
είναι ένα από τα 17 γραφεία που διαθέτει
ο «κολοσσός» των αγορών ομολόγων σε
ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία. Στον 7ο όροφο,
ο Κρεγκ Ντόσον, επικεφαλής της Pimco
για την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, καλωσόρισε τους
δημοσιογράφους προλογίζοντας τις παρουσιάσεις που θα ακολουθούσαν, τονίζοντας πως στα επόμενα χρόνια, παγκόσμια οικονομία και αγορές είναι αντιμέτωπες με σειρά προκλήσεων, ενώ έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στον «ωκεανό των ομολόγων διεθνώς που έχουν αρνητικές
αποδόσεις».
Οπως ο ίδιος σημείωσε αργότερα κατά
τη διάρκεια του δείπνου στο βραβευμένο
Home House, το οποίο στεγάζεται σε ένα
πανέμορφο κτίριο γεωργιανής εποχής επίσης στο Mayfair: «Ποιος θα φανταζόταν
πριν από ένα χρόνο ότι η Ελλάδα θα έμπαινε και αυτή σήμερα σε αυτό το κλαμπ

των 17 τρισεκατομμυρίων δολαρίων». Αν
και η Ελλάδα δεν είχε κάποια ειδική θέση
στις παρουσιάσεις, τα υψηλόβαθμα στελέχη της Pimco υπογράμμισαν την πορεία
που έχουν καταγράψει τα ελληνικά ομόλογα και γενικότερα τα ελληνικά assets,
επισημαίνοντας πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί
σε ανεπτυγμένη αγορά από αναδυόμενη
τα επόμενα δύο χρόνια. Σε ό,τι αφορά την
επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας,
δεν αποκλείουν αυτό να συμβεί ακόμη
και εντός του επόμενου 12μήνου, ωστόσο
θεωρούν δύσκολο η ελληνική οικονομία
να μπορέσει να κινηθεί με ρυθμούς άνω
του 3% σε αυτό το αντίξοο διεθνές περιβάλλον.
Τη σκυτάλη από τον κ. Ντόσον πήραν
ο Χοακίμ Φελς, σύμβουλος σε θέματα παγκόσμιας οικονομίας και ο Αντριου Μπολς,
επικεφαλής επενδύσεων της αγοράς σταθερού εισοδήματος, ενώ ακολούθησε ένα
πάνελ όπου οι Ράιν Μπλουτ, επικεφαλής
διαχείρισης πλούτου, Κρίστιαν Στρακλ,
επικεφαλής πιστωτικής αγοράς, Εριν
Μπράουν, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου
και Γιάκοβ Αρνοπολιν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου αναδυόμενων αγορών, ξεδίπλωσαν τις επενδυτικές στρατηγικές της
εταιρείας.

νάκαμψη της παγκόσμιας και αμερικανικής
οικονομίας. Στις μεγαλύτερες προκλήσεις
του επόμενου διαστήματος τοποθετεί μεταξύ άλλων την επιβράδυνση της Κίνας,
την άνοδο του λαϊκισμού, τους βραδύτερους
ρυθμούς πληθυσμιακής ανάπτυξης και τις
ευάλωτες χρηματοπιστωτικές αγορές λόγω
της μεταστροφής της πολιτικής της Fed.
Το… μότο της Pimco είναι πως «η δημοσιονομική πολιτική είναι η νέα νομισματική
πολιτική», καθώς τα αρνητικά επιτόκια
και η συνέχιση του QE (ειδικά σε Ευρώπη
και Ιαπωνία) θα αναγκάσουν τις κυβερνήσεις να γίνουν πιο ενεργές στη στήριξη
της ανάπτυξης.
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, η Pimco
εκτιμά πως οι μετοχές θα έχουν μεγάλη
μεταβλητότητα και χαμηλότερες αποδόσεις
και έτσι τηρεί μέτρια «underweight» στάση,
για τα εμπορεύματα είναι «ουδέτερη» αλλά
θετική για το πετρέλαιο, ενώ τηρεί ουδέτερη
στάση για τα κρατικά ομόλογα. Πάντως,
για την Pimco οι τραπεζικές μετοχές διεθνώς
θεωρούνται πολύ πιο «ασφαλής» επενδυτική
επιλογή, εκτιμώντας ότι οι αποτιμήσεις
τους είναι ελκυστικές. Οσον αφορά τις αναδυόμενες αγορές (μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα), θεωρεί ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, ειδικά στα ομόλογα.

Το ΔΝΤ επιμένει ότι ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα πρέπει να μειωθεί.

Ανάπτυξη 2% φέτος και
2,2% το 2020 εκτιμά το ΔΝΤ
Στο 2,2%, χαμηλότερα κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από την πρόβλεψη
της κυβέρνησης για 2,8%, τοποθετεί
τον ρυθμό ανάπτυξης του 2020 το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η πρόβλεψη διατυπώνεται στην έκθεση
«World Economic Outlook», που παρουσιάστηκε χθες από την επικεφαλής οικονομολόγο του, Γκίτα Γκόπινατ, στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου του Ταμείου στην Ουάσιγκτον.
Τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης για το
2020 προέβλεπε το Ταμείο και στην
προηγούμενη, ανοιξιάτικη, έκθεσή
του. Εν τω μεταξύ, όμως, αναθεώρησε
προς τα κάτω τις προβλέψεις του για
την Ευρωζώνη, στο 1,4% από 1,6%,
οπότε η διατήρηση της ίδιας πρόβλεψης για την Ελλάδα δείχνει ότι
περιμένει κάποια επιτάχυνση της
ελληνικής οικονομίας τον επόμενο
χρόνο. Αντίθετα, αναθεώρησε προς
τα κάτω την πρόβλεψή του για τον
ρυθμό ανάπτυξης του 2019, τον οποίο
βλέπει πλέον στο 2%, όπως και η κυβέρνηση, αντί του 2,4% των ανοιξιάτικων προβλέψεών του.
Επιμένει, εξάλλου, το Ταμείο σε
απαισιόδοξες προβλέψεις για τον
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο
ορίζοντα, αφού τοποθετεί τον πήχυ
της ανάπτυξης στο 1,6% το 2021 και
μόλις στο 0,9% το 2024.
Οι προβλέψεις αυτές είναι συμβατές με τις εκτιμήσεις που διατύ-
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Σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα, τοποθετεί τον
πήχυ της ανάπτυξης
στο 1,6% το 2021 και
μόλις στο 0,9% το 2024.
πωσε για άλλη μία φορά το Ταμείο
στα συμπεράσματά του, μετά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του
στην Αθήνα, ότι χρειάζεται ακόμη
μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, ότι η κατάσταση των τραπεζών μετριάζει τις αναπτυξιακές
προοπτικές, ότι ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα πρέπει να μειωθεί
και ότι ο ρυθμός ανάπτυξης μπορεί
να υπερβεί το 2%, αλλά δύσκολα θα
φτάσει το 3%.
Για τον πληθωρισμό, το ΔΝΤ προβλέπει πως θα διαμορφωθεί φέτος
στο 0,6% από 0,8% το 2018, και το
2020 θα φτάσει το 0,9%.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να κλείσει με
έλλειμμα 3% του ΑΕΠ από 3,5% του
ΑΕΠ το 2018, ενώ για το 2020 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,3%
του ΑΕΠ. Τέλος, η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί στο 17,8% φέτος,
από 19,3% το 2018 και να υποχωρήσει περαιτέρω στο 16,8% το 2020.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Τράπεζες
Στην εποχή του
ψηφιακού μετασχηματισμού

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

18

l

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Μοντέλο Ιταλίας για προσέλκυση κροίσων
Ισχυρά κίνητρα για τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα σχεδιάζει να προσφέρει η κυβέρνηση
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Με συνταγή... Ιταλίας η ελληνική κυβέρνηση προσκαλεί άτομα υψηλής εισοδηματικής κατηγορίας (super-rich) να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία
στην Ελλάδα. Ουσιαστικά η διάταξη που
θα περιληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο
του Νοεμβρίου στοχεύει σε επιχειρήσεις
και φυσικά πρόσωπα με πολύ μεγάλους
λογαριασμούς και ως κίνητρο για να τους
εντάξει στο ελληνικό φορολογικό σύστημα
θα είναι η ευνοϊκή φορολογική μεταχείρισή
τους. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό
επιμένει ιταλικά. Μετά το σχέδιο «Ηρακλής» για τις τράπεζες, οι υπηρεσίες του
υπουργείου συνέστησαν ως κατάλληλο
μοντέλο για την προσέλκυση κροίσων
το ιταλικό (Non Domiciled Resident ή
Non-Dom), αφού προηγουμένως εξέτασαν
αυτά που χρησιμοποίησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Μάλτα, Κύπρος, Πορτογαλία). Από το οικονομικό επιτελείο κάνουν
λόγο για ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία, υποστηρίζοντας για παράδειγμα ότι η απειλή ενός άτακτου Brexit μπορεί να οδηγήσει πολλούς να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία. Σημειώνουν μάλιστα ότι η Ελλάδα μέχρι σήμερα ήταν
χώρα που απέφευγαν οι ξένοι επενδυτές.

Εκτός του γεγονότος ότι δεν προσφέρεται
κανένα κίνητρο για όσους μεταφέρουν
τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα,
οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές που
ισχύουν σήμερα λειτουργούν ως αντικίνητρο ακόμα και για τις επιχειρήσεις και
τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια
μεγάλες επιχειρήσεις μετέφεραν την έδρα
τους στο εξωτερικό για να απαλλαγούν
από τους υψηλούς φόρους και τις τεράστιες
ασφαλιστικές εισφορές.
Το ιταλικό Κοινοβούλιο το 2017 θέσπισε
ειδική διάταξη για τα άτομα που μεταναστεύουν από την αλλοδαπή στην Ιταλία.
Το μοντέλο της Ιταλίας που υιοθετεί η
ελληνική κυβέρνηση, προβλέπει σταθερή
καταβολή εφάπαξ ετήσιου φόρου 100.000
ευρώ για το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου και 25.000 ευρώ για κάθε
μέλος της οικογένειάς του για εισοδήματα
που αποκτά εκτός της χώρας. Ωστόσο,
για να μπορέσει κάποιος να κάνει χρήση
της διάταξης αυτής θα πρέπει να πληροί
διάφορες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης μη ιταλικής φορολογικής κατοικίας. Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις που ζητεί η γειτονική χώρα
για να ενταχθεί κάποιος στο ευνοϊκό καθεστώς είναι:
• Να ήταν φορολογικός κάτοικος άλλων
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Το σχέδιο προβλέπει εφάπαξ ετήσιο φόρο 100.000
ευρώ για το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου
και 25.000 ευρώ για κάθε
μέλος της οικογένειάς του.

χωρών πλην Ιταλίας για τουλάχιστον 9
από τα 10 φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους για το οποίο ζητεί να ενταχθεί στο καθεστώς Non-Dom.
• Να μεταφέρει τη φορολογική έδρα
του στην Ιταλία.
• Να εγκριθεί η αίτησή του από τις ιταλικές φορολογικές αρχές.
• Να έχει διαμονή ή φορολογική κατοικία στην Ιταλία ή να είναι δηλωμένος
στο μητρώο των μόνιμων κατοίκων Ιταλίας
για το μεγαλύτερο μέρος του φορολογικού
έτους, δηλαδή για τουλάχιστον 183 ημέρες,
ακόμα και εάν οι ημέρες αυτές προκύπτουν
αθροιστικά στη διάρκεια του έτους και
δεν είναι συνεχόμενες.
Σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο το ευνοϊκό καθεστώς λήγει ύστερα από 15 χρόνια, δεν ανανεώνεται μετά την πάροδο
της περιόδου αυτής και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, εάν το ζητήσει
ο ενδιαφερόμενος, χωρίς όμως να υπάρχει
έπειτα δυνατότητα επανένταξης. Οι φορολογικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους
περιθώριο 120 ημερών για να εγκρίνουν
ή να απορρίψουν το αίτημα.
Οπως προαναφέρθηκε, εκτός από την
Ιταλία και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει
στη νομοθέτηση ευνοϊκών διατάξεων:
1. Η Μάλτα έχει υιοθετήσει οριζόντια
φορολογία (flat tax) 15% στο παγκόσμιο

εισόδημα των φορολογουμένων με ελάχιστο φόρο 15.000 ευρώ τον χρόνο. Προσφέρει επιπλέον ειδικά προγράμματα φορολόγησης για συνταξιούχους και άτομα
υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς του
χρηματοπιστωτικού τομέα, του αθλητισμού και της αεροναυπηγικής, με σταθερό
συντελεστή 15% και απαλλαγή από φόρο
εισοδήματος για κέρδη που υπερβαίνουν
τα 5 εκατ. ευρώ.
2. Στην Κύπρο, με την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας, άτομο το οποίο
διαμένει για τουλάχιστον 60 μέρες στη
Μεγαλόνησο μπορεί να γίνει φορολογικός
κάτοικος. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα
που έχει είναι:
• Φορολογική απαλλαγή από μερίσματα
και τόκους.
• Φορολογική απαλλαγή από τα κέρδη
που προκύπτουν από πωλήσεις μετοχών.
• Φόρος 5% από εισοδήματα εξωτερικού, ενώ δεν εφαρμόζεται οποιοσδήποτε
φόρος κληρονομιάς ή πλούτου.
• Μειωμένοι κατά 50% φορολογικοί
συντελεστές σε σχέση με ισχύοντες για
εργαζομένους στην Κύπρο. Ολα τα παραπάνω προνόμια αφορούν τους μη κατοίκους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να
μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία
σε μια νέα χώρα από αυτή στην οποία
φορολογούνταν μέχρι πρότινος.

Μάλτα - Κύπρος
Eκτός από την Ιταλία και άλλες χώρες έ-

χουν προχωρήσει στη νομοθέτηση ευνοϊκών διατάξεων:
1. Η Μάλτα έχει υιοθετήσει οριζόντια
φορολογία (flat tax) 15% στο παγκόσμιο
εισόδημα των φορολογουμένων με ελάχιστο φόρο 15.000 ευρώ τον χρόνο. Προσφέρει επιπλέον ειδικά προγράμματα
φορολόγησης για συνταξιούχους και άτομα υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς
του χρηματοπιστωτικού τομέα, του αθλητισμού και της αεροναυπηγικής, με σταθερό συντελεστή 15% και απαλλαγή από
φόρο εισοδήματος για κέρδη που υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ.
2. Στην Κύπρο, με την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας, άτομο το οποίο
διαμένει για τουλάχιστον 60 μέρες στη
Μεγαλόνησο μπορεί να γίνει φορολογικός κάτοικος. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα που έχει είναι:
• Φορολογική απαλλαγή από μερίσματα
και τόκους.
• Φορολογική απαλλαγή από τα κέρδη
που προκύπτουν από πωλήσεις μετοχών.
• Φόρος 5% από εισοδήματα εξωτερικού, ενώ δεν εφαρμόζεται οποιοσδήποτε φόρος κληρονομιάς ή πλούτου.
• Μειωμένοι κατά 50% φορολογικοί συντελεστές σε σχέση με ισχύοντες για εργαζομένους στην Κύπρο. Ολα τα παραπάνω προνόμια αφορούν τους μη κατοίκους
οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία σε μια
νέα χώρα από αυτή στην οποία φορολογούνταν μέχρι πρότινος.

Ανεβάζουν ταχύτητα οι ελληνικές τράπεζες στους πλειστηριασμούς ακινήτων
Ολική επαναφορά των πλειστηριασμών
το τέταρτο τρίμηνο του 2019 βλέπει η
AXIA, διάστημα κατά το οποίο είναι προγραμματισμένοι να γίνουν 6.425 πλειστηριασμοί. Μετά μακρά περίοδο απραξίας
λόγω των διαδοχικών εκλογικών διαδικασιών και της αργίας τον Αύγουστο, οι πλειστηριασμοί επανήλθαν στο προσκήνιο
τον Σεπτέμβριο, μήνα κατά τον οποίο
είχαν προγραμματιστεί 3.195 πλειστηριασμοί ακινήτων, αυξημένοι δηλαδή κατά
18% σε ετήσια βάση.
Σύμφωνα με στοιχεία της AXIA, που
αντλεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
e-auction, τον Σεπτέμβριο διενεργήθηκαν
τελικώς 2.195 πλειστηριασμοί, παρου-

σιάζοντας αύξηση της τάξης του 2% σε
ετήσια βάση, ενώ οι πλειστηριασμοί που
ανεστάλησαν και ακυρώθηκαν διαμορφώθηκαν στους 945 και 57 αντίστοιχα.
Ετσι, ο Σεπτέμβριος αποτέλεσε μήναρεκόρ για το 2019 τόσο σε σχέση με τους
πλειστηριασμούς που προγραμματίστηκαν
όσο και σε σχέση με αυτούς που τελικά
διενεργήθηκαν. Μέχρι στιγμής για τον
Οκτώβριο έχουν προγραμματιστεί 3.214
πλειστηριασμοί ενώ, για το σύνολο του
δ΄ τριμήνου του 2019, έχουν προγραμματιστεί 6.425. Οπως εκτιμά η AXIA, οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να επιταχύνουν το επόμενο διάστημα έτσι ώστε
να πετύχουν τον στόχο του έτους, που

για το σύνολο του 2019 προβλέπει 25.000
- 30.000 πλειστηριασμούς ακινήτων. Να
σημειωθεί ότι οι πλειστηριασμοί ακινήτων,
που ουσιαστικά ενεργοποιήθηκαν από
τις αρχές του 2018, ανήλθαν την προηγούμενη χρονιά σε 22.447, ενώ για το 2019
ο συνολικός αριθμός τους έως και τα τέλη
Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 18.882.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
οι πλειστηριασμοί που τελικώς διεξήχθησαν έφτασαν τις 11.999 σημειώνοντας
αύξηση 20% σε σχέση με το εννεάμηνο
του 2018. Παράλληλα, 6.418 πλειστηριασμοί (+143% ετησίως) ανεστάλησαν και
265 (+52) ακυρώθηκαν. Σε ό,τι αφορά τα
στοιχεία γ΄ τριμήνου, οι πλειστηριασμοί

που διενεργήθηκαν έφτασαν τις 3.550
σημειώνοντας μείωση 9% σε τριμηνιαία
βάση και 13% σε ετήσια.
Μετά και την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης
κατοικίας, μέσω της οποίας παρέχεται ουσιαστική προστασία για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι τράπεζες είναι
αποφασισμένες να εξαντλήσουν τα ένδικα
μέσα, οδηγώντας σε πλειστηριασμό την
περιουσία όσων οφειλετών δεν προχωρούν
στη ρύθμιση του δανείου τους. Οι πλειστηριασμοί θα διενεργούνται πλέον χωρίς
όριο, και στα εργαλεία που έχουν αναπτύξει
οι τράπεζες προστίθενται και οι πλατφόρμες που έχουν δημιουργήσει οι ίδιες για

την αποτελεσματικότερη προώθηση των
ακινήτων που είναι υπό ρευστοποίηση.
Ετσι, εκτός από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-auction, οι τράπεζες έχουν αναπτύξει την πλατφόρμα «realestateonline»,
την «properties4sale», καθώς και την «landea», στην οποία «ανεβαίνουν» όλα τα ακίνητα που πλειστηριάζονται μέσω του
e-auction.
Στη λίστα των προγραμματισμένων
πλειστηριασμών από την προσεχή εβδομάδα έως τα τέλη του 2019 βρίσκονται
ήδη 5.240 ακίνητα και μεταξύ αυτών δεν
περιλαμβάνονται μόνο εμπορικοί και βιομηχανικοί χώροι και πολυτελείς ή εξοχικές
κατοικίες, αλλά και μικρά ή μεσαία δια-

μερίσματα, χωρίς όριο, αφού όποιος επιθυμεί να προστατεύσει την πρώτη του
κατοικία έχει διαθέσιμα τα εργαλεία.
Ενα πρώτο δείγμα της αυστηρότερης
στάσης που υιοθετούν οι τράπεζες είναι
ότι πλέον υποχρεώνουν όσους έχουν λάβει
το χαρτί της κατάσχεσης και επιδιώκουν
στο παρά πέντε τη ρύθμιση της οφειλής
τους να καταβάλουν το 8% της οφειλής
τους σε μετρητά προκειμένου να αποτρέψουν τον πλειστηριασμό. Με τον τρόπο
αυτό επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η
προσέλευση για τη ρύθμιση είναι ειλικρινής
και ότι δεν είναι άλλη μια πρόφαση για
να αποφύγουν τον πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας τους.
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Ουραγός η Ελλάδα στην ισότητα των φύλων
Στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε. η Σουηδία και η Δανία - Τη μεγαλύτερη πρόοδο κατέγραψε η Πορτογαλία
Με βηματισμό χελώνας βαδίζει η Ευρωπαϊκή Ενωση όσον αφορά την ισότητα
των δύο φύλων. Ο τελευταίος δείκτης ισότητας φύλων, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
για την ισότητα των δύο φύλων, δείχνει
ότι η συνολική επίδοση της Ε.Ε. ως προς
την ισότητα είναι βελτιωμένη κατά μόλις
έναν βαθμό (67,4) συγκριτικά με το 2017.
Η Σουηδία καταλαμβάνει την ανώτατη
θέση της κατάταξης (83,6 βαθμοί) και ακολουθείται από τη Δανία (77,5 βαθμοί),
ενώ η Ελλάδα και η Ουγγαρία κατέχουν
τις τελευταίες θέσεις και έχουν ακόμα
πολύ δρόμο να καλύψουν, καθώς συγκέντρωσαν μόλις 52 βαθμούς. Τη μεγαλύτερη
πρόοδο κατέγραψε η Πορτογαλία με αύξηση 3,9 βαθμών και ακολουθεί η Εσθονία
με αύξηση 3,1 βαθμών.
Οπως τόνισε η επικεφαλής του ινστιτούτου, Βιρτζίνια Λάνγκμπακ, «κινούμαστε
στην ορθή κατεύθυνση, αλλά σίγουρα απέχουμε πολύ από τη γραμμή τερματισμού.
Ο δείκτης, ένα σημείο αναφοράς για την
ισότητα των φύλων στην Ε.Ε., δείχνει ότι
τα μισά από τα κράτη-μέλη της βρίσκονται
κάτω από τους 60 βαθμούς. Καθώς το νέο
Ευρωκοινοβούλιο και η νέα Επιτροπή της
Ε.Ε. θα καθορίσουν και θα ανανεώσουν
τις προτεραιότητες για το νέο στρατηγικό
πλαίσιο, είναι σημαντικό να επιταχυνθεί
η εξίσωση των δύο φύλων».
O φετινός δείκτης ισότητας φύλων ε-
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Ο δείκτης, ένα σημείο
αναφοράς για την ισότητα
των φύλων στην Ε.Ε.,
δείχνει ότι τα μισά από τα
κράτη-μέλη της βρίσκονται
κάτω από τους 60 βαθμούς.

Γυναίκες και άνδρες επωμίζονται ανισομερώς την ευθύνη φροντίδας παιδιών αλλά και ηλι-

κιωμένων, ενισχύοντας έτσι την ανισότητα.
στιάστηκε κυρίως στην εξισορρόπηση
εργασίας - ζωής και στη σχέση της με
την ισότητα των φύλων. Η γονεϊκή άδεια
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα
για την υποστήριξη των γονέων που προσπαθούν να εξισορροπήσουν τα γονεϊκά
τους καθήκοντα με την εργασία. Ωστόσο,
δεν παρέχεται σε όλους. Στην Ε.Ε., το

28% των γυναικών και το 20% των ανδρών
δεν απολαμβάνουν αυτό το προνόμιο.
Η πρόσβαση σε οικονομικά συμφέρουσες και ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής
φροντίδας είναι εξαιρετικά σημαντική
για την εξισορρόπηση εργασίας - ζωής.
Σωστή φροντίδα, όμως, δεν χρειάζονται
μόνο τα παιδιά. Τα ποσοστά γήρανσης

και αναπηρίας αυξάνονται στην Ε.Ε., ενισχύοντας τη ζήτηση για υπηρεσίες μακροπρόθεσμης φροντίδας ηλικιωμένων
και ΑμεΑ.
Είναι ενδεικτικό ότι το βάρος της φροντίδας τους επωμίζεται το 21% των γυναικών και μόλις το 11% των ανδρών ηλικίας 50-64 ετών. Ο δείκτης, εξάλλου, εξέτασε κατά πόσον γυναίκες και άνδρες
έχουν τις ίδιες ευκαιρίες ευέλικτης απασχόλησης, παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και χρήσης των μέσων
μαζικής μεταφοράς. Η ευέλικτη απασχόληση αποτελεί βασικό πυλώνα της ισορροπίας εργασίας - ζωής. Η βαθμολογική
κατάταξη εξισορρόπησης εργασίας - ζωής
του ινστιτούτου εξετάζει τις διαφορετικές
ευκαιρίες που έχουν άνδρες και γυναίκες
για την εξισορρόπηση εργασίας με προσωπική ζωή και δείχνει κατά πόσον αυτές
οι επιλογές είναι εξίσου διαθέσιμες στα
δύο φύλα.

Η Ελλάδα προστατεύει την ιδιωτική σφαίρα
Την προστασία του ιδιωτικού βίου και την
κατάσταση των κρατικών παρακολουθήσεων σε 47 κράτη αξιολόγησε η εταιρεία
τεχνολογίας Comparitech, επιδιώκοντας
να διαπιστώσει ποια κράτη αποτυγχάνουν
να προστατεύσουν την ιδιωτική σφαίρα
και ποια δημιουργούν «κράτη Μεγάλου
Αδελφού». Προκειμένου να πετύχουν τον
στόχο τους, οι ειδικοί εξέτασαν πολλούς
τομείς, όπως τη χρήση βιομετρικών στοιχείων και κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, την κοινή χρήση δεδομένων αλλά
και τη νομοθεσία σχετικά με τη διατήρηση
στοιχείων. Το γενικό συμπέρασμα της
μελέτης είναι ότι κανένα κράτος δεν προ-

στατεύει σταθερά τον ιδιωτικό βίο των
πολιτών και μόνο πέντε εφαρμόζουν «επαρκείς δικλίδες ασφαλείας» για την προστασία του.
Ειδικότερα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση
τα πράγματα δείχνουν να βελτιώνονται.
Αυτό, ωστόσο, δεν απέτρεψε κάποιες χώρες να συνάψουν συμφωνίες που παραβιάζουν τον ιδιωτικό βίο των πολιτών,
κυρίως εξαιτίας της κοινής χρήσης δεδομένων όπως είναι η Συνθήκη του Προυμ
(Γνωστή και ως Σένγκεν ΙΙΙ). Εκτός Ε.Ε.
υπάρχουν πολλά «κράτη Μεγάλου Αδελφού», όπου παραβιάζεται τακτικά η προστασία του ιδιωτικού βίου. Πρωτεύουσα

θέση μεταξύ αυτών κατέχουν η Ρωσία
και η Κίνα. Η Ελλάδα, αξίζει να σημειωθεί
ότι συγκέντρωσε κατά την αξιολόγηση
τρεις βαθμούς και κατατάσσεται μεταξύ
των δέκα κρατών με την καλύτερη προστασία του ιδιωτικού βίου. Στην πρώτη
θέση της κατάταξης βρίσκεται η Ιρλανδία
με 3,2 βαθμούς και ακολουθούν η Γαλλία,
η Πορτογαλία και η Δανία, που συγκέντρωσαν από 3,1 βαθμούς. Με την Ελλάδα
ισοβαθμούν η Μάλτα, η Λιθουανία, η Κύπρος, η Βρετανία, η Ολλανδία, η Τσεχία
και η Βουλγαρία. Στις τελευταίες θέσεις
της κατάταξης για κράτη-μέλη της Ε.Ε.
βρίσκονται η Ιταλία, η Ουγγαρία και η

Σλοβενία, όλες με 2,7 βαθμούς. Η Γερμανία
συγκέντρωσε 2,8 και η Ισπανία 2,9 βαθμούς. Εκτός Ε.Ε., καλά φαίνεται να τα καταφέρνουν η Νορβηγία, η Νότια Αφρική,
η Ελβετία, η Αργεντινή και ο Καναδάς,
καθώς συγκέντρωσαν από 3 βαθμούς. Αντιθέτως, στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ρωσία με 2,1 βαθμούς και η Κίνα,
που συγκέντρωσε 1,8 βαθμούς. Στην
πραγματικότητα, οι χώρες αυτές έχουν
μετατραπεί σε «κράτη Μεγάλου Αδελφού».
Τέλος, να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται
στην έβδομη θέση από το τέλος της κατάταξης για κράτη εκτός Ε.Ε., συγκεντρώνοντας 2,74 βαθμούς.
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Μασάζ και υπαίθριες
δραστηριότητες κατά άνοιας
Yπαίθριες δραστηριότητες, μασάζ και
θεραπεία μέσω σωματικής επαφής είναι πιο αποτελεσματικά μέσα αντιμετώπισης από τα φάρμακα, όταν
πρόκειται για ασθενείς με άνοια, που
εμφανίζουν ψυχιατρικά συμπτώματα
όπως επιθετικότητα και ανησυχία.
Μελέτη που εκπονήθηκε από το
νοσοκομείο του Τορόντο Saint
Michael’s και το Πανεπιστήμιο του
Κάλγκαρι, στον Καναδά, και δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Annals of Internal Medicine, έδειξε ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες
είναι πιο αποτελεσματικές από τη χορήγηση αντιψυχωτικών φαρμάκων
για την αντιμετώπιση των ψυχιατρικών
συμπτωμάτων που εμφανίζονται στο
πλαίσιο της άνοιας. Αντίστοιχα, για
τους ασθενείς που εμφάνιζαν φυσική
υπερδιέγερση (ανησυχία), το μασάζ
και η θεραπεία μέσω σωματικής επαφής παρουσίασαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τη συνήθη φροντίδα και υποστήριξη. «Η άνοια προσβάλλει περίπου 50 εκατ. ανθρώπους
παγκοσμίως και περίπου τα τρία τέταρτα από αυτούς που ζουν με τη
νόσο βρίσκονται αντιμέτωποι με νευροψυχιατρικά συμπτώματα, όπως άγχος, ανησυχία και επιθετικότητα», τονίζει η Τζένιφερ Βατ, ερευνήτρια του
ιδρύματος ερευνών Li Ka Shung, του
νοσοκομείου Saint Michael’s.
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 23.143
άτομα με άνοια και μελετήθηκαν φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της
επιθετικότητας και της ανησυχίας.
Οι επιστήμονες, εξετάζοντας τους δύο
τύπους παρεμβάσεων, κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι τα νευροψυχιατρικά
συμπτώματα της ασθένειας δεν έχουν
κοινή αντιμετώπιση, αλλά εξειδικευμένη για κάθε ασθενή. Η δρ Σάρον
Στράους, διευθύντρια του προγράμματος «Knowledge Translation» του
Saint Michael’s και γενετίστρια στο
ίδιο νοσοκομείο, υποστηρίζει ότι «η
θεραπεία πρέπει να προσαρμόζεται
στον κάθε ασθενή και στην εμπειρία
του». Κατά την Τζένιφερ Βατ, η μελλοντική έρευνα πρέπει να θέσει ως
στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης
των ατομικών χαρακτηριστικών των
ασθενών στην ανταπόκρισή τους στη
θεραπεία. Εχει, ίσως, νόημα να εκτι-

Υπάρχουν διαφόρων ειδών δραστηριό-

τητες, οι οποίες ενδέχεται να αποτρέψουν την εμφάνιση γεροντικής άνοιας.
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Τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα της ασθένειας
δεν έχουν κοινή αντιμετώπιση, αλλά εξειδικευμένη για κάθε ασθενή.
μηθεί και το διαφορετικό κόστος των
δύο παρεμβάσεων (φαρμακευτικής
και μη) ώστε να γίνει ανάλυση κόστους
- οφέλους. «Η μελέτη μάς δείχνει ότι
η διεπιστημονική φροντίδα είναι αποτελεσματική και σύμφωνη προς
μια θεραπευτική προσέγγιση, η οποία
θέτει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο»,
σημειώνει η Βατ, ενώ προσθέτει ότι
η έρευνα αναδεικνύει το όφελος της
υποστήριξης των διεπιστημονικών
ομάδων που παρέχουν φροντίδα σε
ασθενείς με άνοια, είτε στο πλαίσιο
της κοινότητας είτε στο νοσοκομείο.
Είναι πάντως προφανές, επισημαίνουν
οι ειδικοί, ότι πρέπει να εφαρμόζονται
όλα εκείνα τα μέσα που ενδεχομένως
θα αποτρέψουν την εμφάνιση γεροντικής άνοιας, όπως είναι η δημιουργία
κοινωνικών συναναστροφών, η άμεση
θεραπεία της έκπτωσης της ακοής –
καθώς συνιστά παράγοντα απομόνωσης του ηλικιωμένου–, η διατήρηση
των ενδιαφερόντων και η ανάπτυξη
νέων, αλλά και τα παιχνίδια (sudoku,
σταυρόλεξα, παζλ κ.λπ.) που ευνοούν
τη διατήρηση και την όξυνση των
διανοητικών ικανοτήτων.

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:
Κενά στο Νομοθετικό Πλαίσιο
Η ΝΟΜΙΜΟΠΟIΗΣΗ εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελούσαν πάντοτε σημαντική ανησυχία για την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού
συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ασφάλεια των πολιτών της. Τα τελευταία χρόνια,
η ΕΕ ανέπτυξε ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο
για την πρόληψη της νομιμοποίησης των εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ωστόσο, οι κανόνες
αυτοί δεν είναι πάντοτε επαρκείς για να συλλάβουν
τις αυξανόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και τα
πιθανά κενά που μπορούν να εκμεταλλευτούν
οι εγκληματίες.
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις αποκάλυψαν νέες
τάσεις, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο
οι τρομοκρατικές οργανώσεις χρηματοδοτούν
και διεξάγουν τις δραστηριότητες τους. Ορισμένες
σύγχρονες τεχνολογικές υπηρεσίες γίνονται όλο
και πιο δημοφιλείς ως εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα. Προκειμένου να συμβαδίζουν
με τις εξελισσόμενες τάσεις, πρέπει να ληφθούν
περαιτέρω μέτρα για να διασφαλιστεί η αυξημένη
διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών,
των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων,
καθώς και των εμπιστευμάτων και άλλων νομικών
ρυθμίσεων με παρόμοια δομή, με σκοπό τη βελτίωση του υφιστάμενου προληπτικού πλαισίου
και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Επιπλέον, οι παροχείς υπηρεσιών ανταλλαγής
μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών
νομισμάτων (fiat currencies), καθώς και οι παροχείς
υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών δεν έχουν επί του παρόντος υποχρέωση
να εντοπίζουν ύποπτες δραστηριότητες. Καθώς
η ανωνυμία των εικονικών νομισμάτων επιτρέπει
την ενδεχόμενη αθέμητη χρήση τους για εγκληματικούς σκοπούς, είναι σημαντικό το πλαίσιο
πρόληψης να επεκταθεί ούτως ώστε να περιλαμβάνει αυτές τις κατηγορίες παροχέων.
Οι επιχειρηματικές σχέσεις ή οι συναλλαγές
που αφορούν τρίτες χώρες, πρέπει να περιορίζονται
όταν εντοπίζονται σημαντικές αδυναμίες στο καθεστώς πρόληψης των συγκεκριμένων τρίτων
χωρών, εκτός εάν εφαρμόζονται κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για ελαχιστοποίηση του κινδύνου.
Όταν πρόκειται για τέτοιες περιπτώσεις υψηλού
κινδύνου, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα πρέπει
να εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη για τη διαχείριση
και μετριασμό αυτών των κινδύνων. Ως εκ τούτου
κάθε κράτος μέλος καθορίζει σε εθνικό επίπεδο
το είδος των αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας που πρέπει να ληφθούν. Αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών
μελών, δεν είναι πάντα εναρμονισμένες και ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εντοπίσουν αποτελεσματικά και να μετριάσουν πιθανές απειλές.
Οι πληροφορίες προληπτικού χαρακτήρα που
αφορούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι
επίσης σημαντικές για αποτελεσματική εποπτεία.
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι αρχές που εποπτεύουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να
μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, συ-

Μαρία Σουρμελή
Director, K. Treppides & Co Ltd
μπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών πληροφοριών,
και να συνεργάζονται για την καλύτερη εκτέλεση
των εποπτικών τους καθηκόντων. Ταυτόχρονα,
είναι πολύ σημαντικό να τηρείται το απόρρητο
και να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα
κατά την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών.
Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επί του παρόντος
να διασφαλίζουν ότι οι εταιρικές και άλλες νομικές
οντότητες που έχουν συσταθεί εντός της επικράτειας τους, αποκτούν και διατηρούν επαρκείς,
ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες
σχετικά με την μετοχική δομή τους. Η ανάγκη
για ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες
για τον πραγματικό δικαιούχο αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα στον εντοπισμό των εγκληματιών, οι
οποίοι διαφορετικά θα μπορούσαν να αποκρύψουν
την ταυτότητα τους πίσω από εταιρικές δομές.
Επομένως, είναι σημαντικό οι κανόνες που
ισχύουν για εμπιστεύματα και παρόμοιες ρυθμίσεις,
όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους να είναι
συγκρίσιμοι με τους αντίστοιχους κανόνες που
ισχύουν για εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες
και εναρμονισμένοι σε ολόκληρη την ΕΕ.
Οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό
των οικονομικών δραστηριοτήτων των τρομοκρατικών δικτύων, κυρίως διασυνοριακά. Λόγω
της έλλειψης περιοριστικών διεθνών προτύπων,
διατηρούν σημαντικές διαφορές όσον αφορά
τις λειτουργίες, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες
τους. Επιπλέον, κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να μπορούν να τις ανταλλάσσουν ελεύθερα, κυρίως σε περιπτώσεις που αφορούν

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Τέλος, ο ορισμός των εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνιστούν κύρια αδικήματα στον
τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, δεν είναι επαρκώς εναρμονισμένος σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που
καθιστά δύσκολή την έρευνα και την επιβολή
κυρώσεων σε περίπτωση που το αδίκημα εμπίπτει
στη δικαιοδοσία περισσότερων του ενός κρατών
μελών.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε
την 5η Οδηγία σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στις 30 Μάϊου 2018, οι πρόνοιες της
οποίας πρέπει να εφαρμοστούν σε εθνικό νομικό
δίκαιο από τα κράτη μέλη μέχρι τις 10 Ιανουαρίου
2020. Στις 23 Οκτωβρίου 2018 εγκρίθηκε η 6η
Οδηγία, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
μέσω του ποινικού δικαίου, οι πρόνοιες της οποίας
πρέπει να εφαρμοστούν σε εθνικό νομικό δίκαιο
από τα κράτη μέλη μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020.
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.
Αναφορές:
1. ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/843 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ
2. ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/1673 ΤΟΥ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά
με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

Στοιχεία επικοινωνίας:

msourmeli@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: 7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road,
Swatar, Birkirkara BKR 4012
Tel.: +357 22678944, +357 25822722
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Ανοδος για έκτη κατά σειράν
συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο

Με οριακά κέρδη έκλεισαν
οι ευρωπαϊκές αγορές
Τα ανάμεικτα εταιρικά αποτελέσματα
περιόρισαν χθες την άνοδο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με τον
δείκτη Stoxx Europe 600 να κλείνει
με άνοδο 0,14%. Αντιθέτως, η υποχώρηση της ισοτιμίας της στερλίνας
οδήγησε στο Λονδίνο τον FTSE 100
σε άνοδο κατά 0,7%, ενώ με πτώση
0,6%, εξαιτίας της αβεβαιότητας σχετικά με το Brexit, έκλεισε ο δείκτης
FTSE 250, που περιλαμβάνει εταιρείες
μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η υποχώρηση της στερλίνας ευνοεί τις εταιρείες
του FTSE 100, διότι έχουν σημαντικό
μέρος των εσόδων τους σε δολάριο.
Αντιθέτως, οι εταιρείες του FTSE 250
απευθύνονται κυρίως στη βρετανική
αγορά. Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης
DAX έκλεισε με άνοδο 0,1%, όπως και
ο CAC 40 στο Παρίσι. Στο Μιλάνο ο
FTSE MIB έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητος και στη Μαδρίτη ο ΙΒΕΧ 35
σημείωσε πτώση 0,37% εξαιτίας των
ταραχών στην Καταλωνία.
Στη Γουόλ Στριτ, ο S&P κινούνταν
χθες βράδυ πάνω από τις 3.000 μονάδες
με μικρή άνοδο, όπως και ο Dow Jones,
ενώ, αντιθέτως, η υποχώρηση της μετοχής της Facebook οδηγούσε σε ελαφρές απώλειες τον δείκτη Nasdaq.
Τα καλύτερα του αναμενόμενου εταιρικά κέρδη που έχει αναφέρει από
την περασμένη εβδομάδα η μεγάλη
πλειοψηφία των 98 εταιρειών του S&P
500 που έχουν παρουσιάσει αποτελέσματα τριμήνου έχουν προσφέρει

Ο αυξημένος τζίρος μαρτυράει την αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Συνέχισε το ανοδικό του σερί το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κρατάει έξι
συνεδριάσεις, ενώ ο τραπεζικός δείκτης
κατέρριψε το φετινό του ρεκόρ και βρέθηκε
σε νέα υψηλά έτους, έστω και αν η χθεσινή
συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε και από επιλεκτικές ρευστοποιήσεις. Το σημαντικό,
ωστόσο, σημείο είναι πως όλα αυτά ακολουθήθηκαν από σημαντική άνοδο του
τζίρου που θυμίζουν μέρες του ράλι της
αγοράς και της έντασης του ενδιαφέροντος
των διεθνών χαρτοφυλακίων.
Οι καταλύτες που θα οδηγήσουν τον
Γενικό Δείκτη ξανά προς τις 900 μονάδες
και στα υψηλά έτους είναι «εδώ», όπως
σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς, ενώ
ένα θετικό... νεύμα από τη S&P στα τέλη
της εβδομάδας αναμένεται να ενεργοποιήσει πολλά από τα χαρτοφυλάκια που το
τελευταίο διάστημα είχαν επιλέξει να κρατήσουν στάση αναμονής προς το Χ.Α. Τα
μηνύματα, άλλωστε, από την αγορά ομο<
<
<
<
<
<

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,73%, με τον όγκο
συναλλαγών να φθάνει τα
83,49 εκατ. ευρώ.
λόγων είναι άκρως θετικά, με τις αποδόσεις
στους ελληνικούς κρατικούς τίτλους να
καταγράφουν νέα ρεκόρ.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη
0,73% στις 873,50 μονάδες και κοντά στα
υψηλά ημέρας, ενώ ο τζίρος ανήλθε στα
83,49 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,57%,
στις 2.168,85 μονάδες, ενώ κέρδη της τάξεως του 1,49% σημείωσε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κλείνοντας στις
1.246,28 μονάδες. Από τα μη τραπεζικά
blue chips ξεχώρισαν οι Ελλάκτωρ
(+3,14%) και Βιοχάλκο (+2,30%), ενώ
κέρδη άνω του 1% σημείωσαν οι Coca
Cola, ΑΔΜΗΕ, Aegean, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Μotor
Oil και Μυτηλιναίος. Αντίθετα, πιέσεις
δέχθηκαν ο ΟΠΑΠ (-1,62%) και ο ΟΤΕ (1,10%).

Οι καταλύτες που θα οδηγήσουν τον Γενικό Δείκτη ξανά προς τις 900 μονάδες και στα υψηλά έτους είναι «εδώ», όπως σχολιάζουν παράγο-

ντες της αγοράς, ενώ ένα θετικό... νεύμα από την S&P στα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να ενεργοποιήσει πολλά από τα χαρτοφυλάκια
που το τελευταίο διάστημα είχαν επιλέξει να τηρήσουν στάση αναμονής προς το Χ.Α.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο
1,28% στις 847,63 μονάδες, επίπεδα τα
οποία αποτελούν νέα υψηλά έτους. Ετσι,
ουσιαστικά κάλυψε όλο το χαμένο έδαφος
των τελευταίων 3,5 μηνών και επέστρεψε
εκεί περίπου που είχε... αφήσει το ράλι,
στις παραμονές των γενικών εκλογών. Η
Alpha Bank έκλεισε με κέρδη 1,42%, η
Πειραιώς στο +0,46%, η Eurobank σημείωσε οριακή πτώση κατά 0,22%, ενώ

Eταιρείες

άλμα της τάξεως του 3,64% σημείωσε η
Εθνική Τράπεζα η οποία και έκλεισε σε
νέα υψηλά έτους στα 2,8780 ευρώ.
Το περιβάλλον συνεχίζει να είναι υποστηρικτικό για το Χ.Α., όπως σημειώνει
ο Νίκος Καυκάς, υπεύθυνος τμήματος Ανάλυσης της Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ. Σχετικά με τις πιθανές αναβαθμίσεις, αν και
θετικές για την ανοδική ορμή, το επίπεδο
που αποτελεί «game changer» για το Χ.Α.

είναι η επενδυτική βαθμίδα. Η κατάκτηση
αυτής θα εξαρτηθεί από μια πολυδιάστατη
βελτίωση των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους μήνες. Αυτό
δεν θα είναι εύκολο σε περίπτωση επιδείνωσης των προοπτικών της παγκόσμιας
οικονομίας και γι’ αυτό απαιτούνται εμπροσθοβαρείς διαρθρωτικές παρεμβάσεις,
που θα ξεκλειδώσουν επενδύσεις και επιχειρηματικότητα.

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

New York/Nέα Yόρκη

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο

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

168.041
20.81
773.015
46.0446
1774.85
119.12
53.74
205.19
241.7757
4.295
31.31
88.01
339.42
55.61
47.74
132.815
172.05
118.15
47.84
72.4784
21.18
53.985
67.68
11.48
3.545
47.27
65.71
119.66
69.595
153.53
9.095
133.26
179.345
8.925
211.15
20.055
57.825
17.135
237.6525
169.521
52.22
129.98
124.415
37.445
201.33
81.8077
137.68
168.1
45.6
96.44
187.85
36.675
123.02
206.92
172.4
34.84
61.74
3.48
3.78
7.8
142
249.45
56.78
61.025

Μετ. %
1.2661
1.661
-1.0224
1.0637
-0.6054
0.0588
-1.4849
1.1137
0.5263
2.7512
0.9349
-0.4975
2.5252
4.5301
-0.3132
0.4424
3.1846
1.3206
0.9496
0.9308
-0.8427
-0.4518
-0.2799
-7.4194
-0.9777
0.3183
-0.3488
0.5377
1.2438
0.98
0.7198
0.5129
2.22
1.5358
0.908
2.2693
-3.238
0.7941
0.4024
0.3439
0.1726
1.531
0.7001
0.7398
-4.06
-3.2091
-0.5418
1.3017
1.3784
0.2286
0.8916
0.5897
3.3087
2.3141
0.4545
3.7213
0.2435
-0.8547
-1.0471
0.7752
2.6382
2.2671
1.05
0.4527

στήριξη στις αγορές μετοχών, κάνοντας τους επενδυτές να ξεχάσουν, έστω προσωρινά, τους γεωπολιτικούς
κινδύνους και την επιβράδυνση της
παγκόσμιας οικονομίας. Ο Dow Jones
ενισχυόταν κατά 0,32% και ο S&P 500
κατά 0,22% στις 3.013,31 μονάδες, απέχοντας μια ανάσα από το ρεκόρ
όλων των εποχών που είχε σημειώσει
τον περασμένο Ιούλιο στις 3.025,86
μονάδες. «Το γεγονός πως πλησιάζουμε
το επίπεδο ρεκόρ, παρά την ύπαρξη
όλων αυτών των ζητημάτων (σ.σ.: εμπορικός πόλεμος και γεωπολιτική αβεβαιότητα), δείχνει την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας
και, ακόμη πιο σημαντικό, των αμερικανικών εταιρειών», δήλωσε στο
Reuters ο Μάικ Λοέβενγκαρτ, αντιπρόεδρος της E*TRADE Financial Corp.
Ο Nasdaq υποχωρούσε κατά 0,08%,
καθώς ακόμη περισσότερες αμερικανικές πολιτείες ανακοίνωσαν ότι παίρνουν μέρος στην έρευνα κατά της
Facebook με την κατηγορία ότι έθεσε
σε κίνδυνο τα δεδομένα των καταναλωτών και ότι εμφάνισε «φουσκωμένες» πωλήσεις διαφημίσεων. Οι χθεσινές δηλώσεις του αντιπροέδρου της
Κίνας πως έχει σημειωθεί πρόοδος
στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με
τις ΗΠΑ βελτίωσαν επίσης το επενδυτικό κλίμα και ενίσχυσαν τις τιμές
του πετρελαίου, με το Brent να ενισχύεται κατά 0,98%, στα 59,54 δολάρια
το βαρέλι.

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

133.3
50.85
119.9

2.3338
0.7729
0.1336

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες
3/5
ANGLO AMERICAN/d
1967.6
A.B.FOOD/d
2206
ADMIRAL GROUP/d
2041
ASHTEAD GRP./d
2191.625
ANTOFAGASTA/d
860.8
AVIVA PLC/d
421.315
ASTRAZENECA/d
6803
BABCOCK INTL/d
552.8
BAE SYSTEMS/d
534.77515
BARCLAYS/d
166.48
BRIT AM TOBACC/d
2668
BARRATT DEVLPM/d 671.06691
BERKELEY GRP/d
4548
BR LAND CO/d
638.4
BUNZL/d
1943
BP/d
493.25
BURBERRY GRP/d
1930.5
BT GROUP/d
207.5
COCACOLA HBC A/d
2407
CARNIVAL/d
3056
CENTRICA/d
72.87954
COMPASS GROUP/d 1941.18557
CAPITA PLC/d
174
CRH/d
2731.77288
DIXONS CARPHO/d
133.55
DCC/d
7086
DIAGEO/d
3114.5
DIRECT LINE/d
287.9
EXPERIAN/d
2347
EASYJET/d
1241.5
FRESNILLO/d
651.531
GLENCORE/d
231.3
GLAXOSMITHKLIN/d
1655.2
HIKMA/d
1951
HAMMERSON H/d
319.9
HARGREAVES LS/d 1764.2658
HSBC HOLDINGS/d 609.32591
INTL CONSOL AI/d
518.31976
INTERCONT HOTE/d
4530
3I GROUP/d
1084
IMP.BRANDS/d
1860.3
INTU PROPERTIE/d
50.16422
INMARSAT/d
550.8
INTERTEK GROUP/d 5001.83313
ITV/d
140.0069
JOHNSON MATTHE/d
3008
KINGFISHER/d
217
LAND SECS./d
958
LEGAL & GENERA/d
273.9911
LLOYDS BNK GRP/d 60.72286
LOND STOCK EXC/d
7098
MERLIN/d
454.4
MARKS & SP./d
10100
MONDI/d
1548
NATIONAL GRID/d
910.7
NEXT/d
6806
PROVIDENT FINC/d
456
PRUDENTIAL/d
1374.02661
PERSIMMON/d
2395
PEARSON/d
677.319

Μετ. %
1.041
-0.72
0
-1.688
-1.989
0.336
1.1
-0.647
0.075
-0.193
0.755
-0.119
0.531
0.031
-2.753
1.867
2.332
-0.813
-0.125
-0.196
1.247
0.388
-0.087
-0.257
-2.908
0.396
0.598
-0.621
0.859
-1.858
3.339
-0.602
0.939
0
-0.031
2.227
0.943
-1.867
-0.471
-1.11
-0.889
-0.721
-0.145
0.909
-1.949
0.3
0.743
1.368
-1.531
-1.676
0.848
-0.022
-1.336
-1.401
1.471
0.619
4.467
2.745
0
-0.059

RECKIT BNCSR G/d 5714.45712
ROYAL BANK SCO/d
240.7
RDS ‘A/d
2277.03003
RDS ‘B/d
2275
RELX/d
1758
RIO TINTO/d
4031.45
ROYAL MAIL R/d
224.41197
ROLLS ROYCE PL/d
724.8
RSA INSRANCE G/d
527.6
SAINSBURY(J)/d
211.7
SCHRODERS/d
3089.54546
SAGE GROUP/d
688
ST JAMESS PLAC/d
1045
SMITHS GROUP/d
1578
SMITH&NEPHEW/d 1693.8045
SPORTS DI INT/d
320.04
SSE PLC/d
1319.42728
STANDRD CHART /d
683.6
SEVERN TRENT/d 2325.98375
TRAVIS PERKINS/d
1489
TESCO/d
245.78022
TUI AG/d
990.8
TAYLOR WIMPEY/d
169.85
UNILEVER/d
4585.5
UTD. UTILITIES/d
887.55715
VODAFONE GROUP/d
160.34
WPP PLC/d
915.8
WHITBREAD/d
4125

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

-0.647
-0.783
1.898
2.178
0.859
0.725
-2.965
2.605
0.038
-1.718
0.391
-0.722
3.159
-0.879
1.589
-0.929
0.61
2.797
0.39
-0.067
-0.448
-7.098
0.414
0.603
0.496
0.138
0.859
-1.856

(Σε ελβ.φρ.)

Χθεσινό
19.245
73.86
484.1
48.48
85.95
288.95
2480
262.9
57.44
43.75
12.415
2799
102.5
0
511.6
103.4
11.445
390.7

Μετ. %
-0.39
0.3
1.04
-1.18
0.95
-0.17
0.69
-0.42
0
-0.79
-0.04
0.25
0.47
0
0.87
0
0
-0.2

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

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

Χθεσινό
280.15
220.6
67.24
68.47
104.3
65
5.541
124.1
49.645
7.189
31.65
140.95
15.735

Μετ. %
-1.2
1.3
-0.37
0.63
-0.15
-0.73
-0.044
4.92
0.445
-0.112
0.35
1.25
-0.13

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

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
16.142
8.877
57.92
42.64
64.56
95.06
16.686
12.8
104.8
249.1
27.54
13.29
171.02
47.96
103.2
119.5

0.16
0.06
-3.64
-1.185
-0.8
1.24
-0.274
-0.07
-0.45
0.9
0.41
0.07
0.14
0.44
1.26
0.76

Amsterdam/Aμστερνταμ

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
Χθεσινό
AALBERTS/d
36.83
AEGON/d
3.967
ABN AMRO BANK/d
16.905
AKZO NOBEL/d
81.61
ALTICE EUROPE/d
5.202
ARCELORMITTAL/d
13.39
ASML HOLDING/d
231.8
BOSKALIS WESTM/d
19.315
GALAPAGOS/d
140.25
HEINEKEN/d
96.72
ING GROEP/d
10.35
KONINKLIJKE DS/d
106.8
KPN KON/d
2.931
NN GROUP/d
33.95
KONINKLIJKE DS/d
106.8
IMCD/d
68.5
RANDSTAD/d
47.72
RELX/d
20.46
ROYAL DUTCH SH/d
26.49
UNIBAIL RODAM /d
140.55
VOPAK/d
48.86
WOLTERS KLUWER/d
64.08

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

Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,98%, στα 59,54 δολ. το βαρέλι.

Μετ. %
-0.59
0.71
0.87
-1.33
-0.46
-1.08
-0.49
-0.26
-0.14
-0.04
-0.12
-0.6
-0.07
0.98
-0.6
-0.72
0.38
0.54
1.55
0.36
0.41
1.88

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
1.69
21.94
18.50
0.95
6.84
62.26
13.95
18.36
1.21
2.275
2.69
10.59
0.93
20.64
4.51
19.02
0.54
9.39
5.84
11.684

Μετ. %
1.68
22.01
18.17
0.94
6.81
62.56
13.84
18.36
1.22
0.98
2.69
10.59
0.93
20.70
4.52
19.23
0.54
9.37
5.82
-0.49

Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες
Χθεσινό
AJINOMOTO/d
2024
ASAHI GROUP HL/d
5359
ASTELLAS PHARM/d
1708.5
BRIDGESTONE CO/d
4347
CANON INC/d
2914
CASIO COMPUTER/d
1735
CITIZEN WATCH/d
553
CREDIT SAISON/d
1514
DAIWA SEC GROU/d
495.3
SUBARU/d
3038
FUJIFILM HOLDI/d
4699
FUJITSU LTD/d
8795
HINO MOTORS/d
944
HITACHI/d
4129
HONDA MOTOR/d
2895
IHI/d
2591
ISUZU MOTORS/d
1249
KAWASAKI HVY I/d
2535
KAJIMA CORP/d
1473
KEIO/d
6820
KOBE STEEL/d
574
KONICA MINOLTA/d
784
JTEKT/d
1289
MITSUB UFJ FG/d
555.3
MITSUBISHI COR/d
2703.5
MITSUBISHI ELE/d
1515
MITSUBISHI MOT/d
486
NEC CORPORATIO/d
4585
NIKKON HLDG/d
2574
NIKON CORP/d
1360
NIPPON SUISAN/d
5359
NISSAN MOTOR C/d
682.6
NOMURA HOLDING/d
491.2
NISSAN CHEMICA/d
4360
NIPPON PAPER I/d
1839
NTT DOCOMO/d
2870
OBAYASHI CORP/d
1108
ODAKYU ELEC RA/d
2675
OJI HOLDINGS/d
554
OSAKA GAS/d
2073
RICOH CO LTD/d
967
SECOM/d
9897
SEVEN & I HLDG/d
4299
SHARP CORP/d
1254
SHIMIZU CORP/d
1009
SHISEIDO/d
8563
SONY CORP/d
6460
SMFG/d
3759
SUMITOMO CHEM/d
507
SUZUKI/d
635
TAISEI CORP/d
4195
TDK CORPORATIO/d
10520
TOBU RAILWAY/d
3590
TOKIO MARINE H/d
5731
TORAY INDUSTRI/d
846.2
TREND MICRO/d
5310
TOPY INDS LTD/d
2102
TORAY INDUSTRI/d
846.2
TOSHIBA CORP/d
3685
TOYOBO/d
1470
TOYOTA MOTOR C/d
7400
YAMAHA CORP/d
5040

(Σε γιέν)

Μετ. %
0.57
1.3
-0.41
0.09
1.92
1.88
0.18
0.93
2.46
-0.26
1.75
0.7
0.43
-0.15
-0.46
0.47
1.01
0.88
1.38
1.79
2.32
0.38
0
1.52
0.99
0.4
-0.82
1.21
0.23
0.37
-0.82
-0.97
1.59
0
1.7
1.74
1.44
2.03
0.88
0.52
1.19
0.82
-0.63
0.7
-0.31
0.17
0.45
-0.78
-0.78
0.24
-0.85
1.13
0.54
0.34
1.14
2.49
0.34
0.27
1.66
0.43
0.2

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

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

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
38.07
116.10
37.25
24.09
47.82
38.91
106.60
15.60
43.83
11.82
72.88
133.50
9.18
239.20
376.65
20.24
105.20
156.95
24.04
478.05
38.62
49.01
37.84
82.07
83.92
26.46
97.26
8.17
88.10
47.19
22.97

Μετ. %
-2.13
-0.39
-0.37
-0.08
0.02
-0.59
-1.57
1.04
-1.06
0.25
1.05
-1.66
0.59
0.59
0.55
0
1.54
-1.35
1.26
0.46
1.93
-0.16
-0.88
-0.88
0.77
-0.34
-0.61
-1.33
-2.65
1.52
0.17

(Σε ευρώ)

Χθεσινό Μετ. %
35.84
0.2517
167.4 -0.1789
8.224 0.0974
92.05 -0.0543
65.4 -1.1786
1.8405 -1.6038
4.887 -0.1022
6.41
-0.774
2.564 -3.3547
0.41 -7.0295
23.65 0.3394
20.7
1.173
26.26 0.1908
10.58 -0.5639
27.17
0.5179
9.106
0.5077
5.988 -1.9325
8.41 -3.2221
28.29 -0.8065
2.579 0.0388
13.12 -0.5307
13.378 -1.1234
1.073 -0.6021
18.195
1.0272
14.6 0.2059
1.0395 -1.9802
3.965 -0.0126
2.44
-0.813
7.148
0.7186
5.592
0.3229
23.56
0.5119

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

l
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Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8340

0,8660

0,8465

-1,2110

12.048

0,8400

0,8640

0,8620

0,00

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,2900

1,3100

1,2986

-1,1520

39.832

1,2900

1,3000

1,2920

-2,12

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4820

0,5150

0,4968

0,4750

22.942

0,4860

0,5150

0,5000

1,63

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0110

0,1090

0,00

1,2400

0,00

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1070

0,1090

0,1078

-0,0340

75.276

0,1050

0,1100

0,1080

0,1200

1,2400

1,2800

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

1,2400

1,2600

1,2544

0,1950

3.541

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1850

0,1850

0,1850

0,2530

10.789

0,1760

0,1990

0,1850

1,65

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0745

0,0745

0,0745

0,0000

1.000

0,0690

0,0745

0,0745

0,00

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,2200

0,2420

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,3100

1,3300

1,3300

0,00

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0325

0,0000

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0330

0,0330

0,00

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0160

0,0000

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0380

0,0000

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2860

0,0000

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0000

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,0960

0,1100

0,1100

4,76

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

0,0000

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

1,3100
0,0330

0,1100

1,3300
0,0330

0,1100

1,3276
0,0330

0,1100

-0,2380
0,0000

0,5000
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5.000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,9800

1,0100

0,9809

-1,3240

2.849

0,9750

1,0000

0,9800

-1,51

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,1680

0,1980

0,1716

-0,8400

11.008

0,1840

0,1980

0,1780

-1,11

ΑΓΡΟ

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

1,0300

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,1160

0,0000

0,1170

4,46

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0220

0,0240

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0645

0,00

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,7500

-3,85

0,0010

100,00

0,4000

0,50

2,2800

0,00

1,3100

-6,43

48,0000

-2,14

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,1170

0,0645

0,7500

0,0010

0,1170

0,0645

0,7600

0,0010

0,1170

0,0645

0,7510

0,0010

0,5000

0,0000

-2,8960

0,0500

2.286

1.000

4.800
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0,1050

0,1150

0,0610

0,0640

0,4500

0,4700

0,0000

0,0000

0,7400

0,7900

0,0260

0,0280

0,0605

0,0000

0,0010

0,0000

0,0575

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,6300

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4000

0,4100

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,1050

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,2600

2,3400

0,0100

0,0000

1,3200

1,3900

0,0000

0,2300

0,3900

0,4000

0,3943

-0,6530

7.952

2,2800

2,2800

2,2800

-0,2390

535

1,3100

1,4000

1,3101

-8,4340

1.238

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΚΕΟ

KEO PLC

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,0000

0,7300

ΦΡΟΥ

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

0,2180

0,2220

0,0760

0,0810

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)

0,0000

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

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0950

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

45,5001

53,8880

ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

48,0000

48,0000

48,0000

-104,5450

5.000

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 UEFA ανάμεσα σε ρατσισμό-εθνικισμό
Η συνομοσπονδία δείχνει «μουδιασμένη» μετά τα κρούσματα σε Σόφια, Κωνσταντινούπολη και Παρίσι
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δυναμώνουν οι φωνές στη Δυτική Ευρώπη
για αυστηρότερη πολιτική εκ μέρους της
UEFA έναντι των φαινομένων ρατσισμού
που παρατηρούνται σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες κατά τη διάρκεια αγώνων ποδοσφαίρου, με αφορμή τα θλιβερά περιστατικά στον αγώνα Βουλγαρίας - Αγγλίας.
Ακόμη πιο απογοητευτική είναι η αντίδραση της Νιόν στον τουρκικό εθνικιστικό
παροξυσμό όπως εκδηλώνεται στα γήπεδα
το τελευταίο δεκαήμερο.
Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία κατηγορείται για υπερβολικά επιεική αντιμετώπιση του καλπάζοντος φαινομένου
του ρατσισμού σε χώρες όπως η Ιταλία
αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη, με
τους άμεσα ενδιαφερόμενους (λόγω όσων
έγιναν στη Σόφια) Αγγλους να ζητούν εξοντωτικές ποινές τόσο για τα άτομα που
φωνάζουν ρατσιστικά συνθήματα, κάνουν
ήχους μαϊμούς ή πετούν μπανάνες, όσο

Η μέθοδος DBS χρησιμοποιείται ως μέθοδος ελέγχου στα νεογνά και περιλαμβάνει

τη δειγματοληψία αίματος σε μικρές ποσότητες σε προτυπωμένο διηθητικό χαρτί.

Δείγμα αποξηραμένου
αίματος στη μάχη
κατά του ντόπινγκ

<
<
<
<
<
<

Η Νιόν κατηγορείται για
υπερβολικά επιεική αντιμετώπιση των φαινομένων,
με τους Αγγλους να ζητούν
εξοντωτικές ποινές.
και για τις εθνικές ομοσπονδίες που ανέχονται τέτοια φαινόμενα.
Η UEFA βεβαίως μίλησε για κήρυξη
πολέμου στον ρατσισμό (για πολλοστή
φορά) και απειλεί τη Βουλγαρία με σοβαρή
τιμωρία για τη συμπεριφορά των οπαδών
της, αλλά κανείς δεν αναμένει κάτι περισσότερο από ένα πρόστιμο και μια τιμωρία της έδρας της, ή το πολύ κάποια
αφαίρεση βαθμών.
Την ίδια ώρα στην Αγγλία βράζουν
και μαζί με ενώσεις κατά του ρατσισμού
στο ποδόσφαιρο ζητούν αποκλεισμό της
Βουλγαρίας τόσο από το Euro 2020 (από
όπου έτσι κι αλλιώς έχει αγωνιστικά αποκλειστεί) όσο και από το Μουντιάλ του
2022. Εκκληση στην ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για παραδειγματική τιμωρία
της Βουλγαρίας έκανε κι ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Η βουλγαρική ομοσπονδία επίσης κατηγορείται

Βούλγαροι οπαδοί έστειλαν πριν από μερικές ημέρες μήνυμα στην UEFA περί «μη σεβασμού» προς αυτήν, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε

από ρατσιστικά κρούσματα εις βάρος των μαύρων Αγγλων ποδοσφαιριστών.

από τη Νιόν για ναζιστικούς χαιρετισμούς
από την ίδια ομάδα δήθεν φιλάθλων, για
ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο
και για αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια
του αγγλικού ύμνου. Είναι, πάντως, απορίας άξιον το μέγεθος της όχλησης
της UEFA από τα ρατσιστικά περιστατικά
στη Σόφια – ίσως την ενόχλησαν περισσότερο κάποια μπλουζάκια που ανέγραφαν περί «μαφίας της UEFA» και «μηδενικού σεβασμού» προς αυτήν.
Τα αντανακλαστικά της ευρωπαϊκής
συνομοσπονδίας ήταν ακόμη βραδύτερα
στην περίπτωση των στρατιωτικών χαιρετισμών από Τούρκους διεθνείς και οπαδούς –ακόμη και από μικρά παιδιά που
εκπροσωπούν την Τουρκία–πράγμα που
δείχνει την ανάγκη αλλαγής πολιτικής.
Οταν στις αρχές του μηνός οι οπαδοί της
Μπαρτσελόνα ύψωσαν πανό κατά της ισπανικής κυβέρνησης, αποκαλώντας τη

«δικτατορία» δεν... άνοιξε μύτη, ενώ ο
ΑΠΟΕΛ την είχε πληρώσει για τις γαλανόλευκες σημαίες των οπαδών του...
Ωστόσο, λίγοι πείθονται ότι θα αλλάξει
κάτι. Η αισιόδοξη πλευρά των βρετανικών
ΜΜΕ τονίζει ότι ο πρόεδρος της αγγλικής
ομοσπονδίας, Γκρεγκ Κλαρκ είναι και αντιπρόεδρος της UEFA, άρα μπορεί να
περάσει τις θέσεις του, ωστόσο η κριτική
για συχνά φαινόμενα ρατσισμού στις μικρότερες κατηγορίες (εκτός Πρέμιερ
Λιγκ) στην Αγγλία πλήττει και την ηγεσία
της αγγλικής ομοσπονδίας.
Το πρόβλημα είναι δομικό και υπάρχει
συνυπευθυνότητα και των εθνικών ομοσπονδιών, που όμως είναι... ψηφοφόροι
στην UEFA. Για παράδειγμα, η βουλγαρική
ομοσπονδία είχε προσλάβει υπαλλήλους
ασφαλείας για το Βουλγαρία - Αγγλία, οι
οποίοι όταν άρχισε ο αγώνας έβγαλαν
τα γιλέκα και φώναζαν πλάι στους φα-

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ ΟΙ

νατικούς. Εθεάθησαν δε υπάλληλοι του
γηπέδου «Βασίλι Λέφσκι», οι οποίοι κάτω
από τα κίτρινα γιλέκα φορούσαν μπλούζες
με λογότυπο SW99, της βουλγαρικής ακροδεξιάς οργάνωσης Sofia West, μέλη
της οποίας υπερηφανεύονται για τα ναζιστικά τους τατουάζ.
Το βουλγαρικό κράτος φαίνεται έστω
και όψιμα να έλαβε κάποια μέτρα, καθαιρώντας την ηγεσία της ομοσπονδίας
κατόπιν παρέμβασης του ίδιου του πρωθυπουργού, που επίσης έστειλε την αστυνομία για έρευνα περί διαφθοράς στα
γραφεία της ομοσπονδίας.
Η Eθνική Αγγλίας τελικά δεν αποχώρησε από το γήπεδο, όμως τελικά το καταλληλότερο θα ήταν να αποχωρήσει η
Eθνική Βουλγαρίας, για να ντροπιάσει
τους ακραίους «οπαδούς» της που πλήττουν την ίδια τους τη χώρα. Αυτό ίσως
θα ήταν μια λύση...

Μια νέα σελίδα στους ελέγχους αντιντόπινγκ ενδέχεται να ανοίξει το Dried
Blood Spot sampling ή δειγματοληψία
ξηρών ή αποξηραμένων κηλίδων αίματος. Ως μέθοδος δεν είναι καινούργια, αλλά τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες του αντιντόπινγκ πραγματοποιούν πειράματα ώστε να την εισάγουν και στον αθλητισμό. Μάλιστα,
τα πρώτα δείγματα είναι ιδιαιτέρως
ικανοποιητικά. Πριν από λίγες ημέρες
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με επτά
αθλητικούς φορείς για την ανάπτυξη
και την εφαρμογή αυτού του τρόπου
δειγματοληψίας, ενώ ενδέχεται να αποτελέσει συμπληρωματική μέθοδο
και για τους Ολυμπιακούς του 2020.
Το Dried Blood Spot sampling (DBS)
χρησιμοποιείται ως μέθοδος ελέγχου
στα νεογνά προκειμένου να ανιχνευθούν συγγενή μεταβολικά νοσήματα.
Το DBS περιλαμβάνει τη δειγματοληψία αίματος σε μικρές ποσότητες (2050 mL) είτε από το σημείο του δακτύλου, είτε από το πέλμα. Οι σταγόνες
ενσταλάζονται σε ειδικό προτυπωμένο
διηθητικό χαρτί. Το δείγμα μένει σε
θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον δύο ώρες, και ύστερα με ειδικό
εργαλείο αποσπώνται οι «δίσκοι» με
τις κηλίδες όπου τοποθετείται ο κατάλληλος διαλύτης για να ακολουθήσει
η ανάλυση του δείγματος. H αμερικανική υπηρεσία αντιντόπινγκ (US-

ADA) έχει ξεκινήσει από το 2018 ένα
πιλοτικό πρόγραμμα αντιντόπινγκ
που βασίζεται στο DBS.
Η μέθοδος είναι μη επεμβατική
(μία τομή στη φλέβα που ενεργοποιείται με την επαφή) και μπορεί να αποτελέσει μία εξαιρετική λύση για ειδικούς αθλητικούς πληθυσμούς (όπου
π.χ. υπάρχουν θρησκευτικοί λόγοι
κ.λπ.). Η δειγματοληψία γίνεται εύκολα,
ο όγκος αίματος είναι μικρός, οι συνθήκες αποθήκευσης και αποστολής
των δειγμάτων είναι απλές ενώ θεωρείται και οικονομική μέθοδος. Το
DBS έχει δοκιμαστεί σε ποδηλάτες,
μαραθωνοδρόμους, αρσιβαρίστες και
αθλητές MMA. Τα αποτελέσματα είναι
εντυπωσιακά και οι άνθρωποι του χώρου πιστεύουν ότι θα μπορέσει να αποτελέσει μία πολύ καλή συμπληρωματική μέθοδος στο «χρυσό» δίδυμο:
των αναλύσεων ούρων και φλεβικού
αίματος.
Σύμφωνα με τους διεθνείς φορείς
αντιντόπινγκ, η μέθοδος DBS θα εφαρμοστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Κίνας (2022),
ενώ εξετάζεται εάν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να αποτελέσει
συμπληρωματική μέθοδο και την επόμενη χρονιά στο Τόκιο. Ο WADA
έχει επενδύσει 100.000 δολάρια σε
αυτή τη μέθοδο και έχει υπογράψει
μνημόνια συνεργασίας με τις Αρχές
πολλών χωρών και τη ΔΟΕ.
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΣΠΑΝΕΑ
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ΚΕΑΝ: Συνεργασία με το
Cyprus Institute of Marketing
NETFLIX

Ρεκόρ εσόδων το 3ο τρίμηνο
Κάτι λιγότερο από τα επτά εκατομμύρια που ανέμενε,

ήταν οι συνδρομητές του Netflix για το 3ο τρίμηνο του
2019. Αυτό αποδίδεται κυρίως στις αυξήσεις στα συνδρομητικά πακέτα. Σύμφωνα με την έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, συνεχίζει ωστόσο να καταγράφει ρεκόρ συνδρομών κάθε τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς, τα έσοδα του Netflix
ξεπέρασαν τα $5,2 δισεκατομμύρια, κάτι που ισοδυναμεί με αύξηση 31% σε σχέση με την ίδια περίοδο
πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά έσοδα διπλασιάστηκαν
και έφτασαν το $1 δισεκατομμύριο. Η εταιρεία εκτιμά
ότι το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, ο τζίρος θα ξεπεράσει τα $5,4 δισεκατομμύρια. Οι συνδρομητές
της, τέλος, έχουν ξεπεράσει τα 158 εκατομμύρια.

Στη Σαχάρα τα πιο γρήγορα
μυρμήγκια στον κόσμο

Την σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την ΚΕΑΝ
ανακοίνωσε το Cyprus Institute of Marketing – The
Cyprus Business School. Η εν λόγω στρατηγική συνεργασία έρχεται ως συνέχεια άλλων στρατηγικών
συνεργασιών που έχει συνάψει το CIM με κορυφαίες
κυπριακές επιχειρήσεις και παγκόσμιους κολοσσούς
με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πρόσβασης
στην αγορά εργασίας και γενικότερα την ενδυνάμωση
των σχέσεων μεταξύ του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου. Στο πλαίσιο της στρατηγικής
συνεργασίας οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση, μεταξύ
άλλων, σε διαλέξεις από εμπειρογνώμονες του Green
Energy Group, προγράμματα κατάρτισης, βραβεία
για πρωτεύσαντες φοιτητές και τη διενέργεια της
Διατριβής στις Green Energy Group. Εκ μέρους της
ΚΕΑΝ, ο κ. Μάρλο Ευριπίδου, Marketing Manager,
ανέφερε ότι τέτοιου είδους συνεργασίες προσφέρουν
στήριξη και επιπλέον ευκαιρίες μάθησης στους φοιτητές που σύντομα θα στελεχώσουν τις κυπριακές
επιχειρήσεις, αλλά και την ευκαιρία στους εργαζόμενους μας να αναπτυχθούν επαγγελματικά.’’.......

Το σκορ ταχύτητάς τους είναι ένα μέτρο ανά δευτερόλεπτο σε 50 βαθμούς Κελσίου
INSTAGRAM

Νέες δυνατότητες στους χρήστες
Το Instagram θα δίνει πλέον τη δυνατότητα στους

χρήστες να βλέπουν ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους. Το κοινωνικό δίκτυο, που
ανήκει στο Facebook, προσθέτει πλέον ένα νέο χαρακτηριστικό που θα επιτρέπει στους χρήστες να
«διαχειρίζονται όλες τις υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό τους στο Instagram». Η
επιλογή αυτή θα είναι διαθέσιμη από τις Ρυθμίσεις >
Ασφάλεια > Εφαρμογές και ιστότοποι. Συγκεκριμένα,
πέρα από το ότι θα υπάρχει μια εύχρηστη λίστα με όλες τις ιστοσελίδες που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού στο Instagram, στο νέο αυτό feature θα υπάρχει επίσης και ένα authorization
screen που θα ζητάει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για το διαμοιρασμό ή μη των δεδομένων τους
με άλλες εφαρμογές. Βέβαια, η απόφαση αυτή του
Instagram θα γίνει σταδιακά και θα χρειαστεί συνολικά περίπου έξι μήνες μέχρι να είναι διαθέσιμη σε όλους. Μάλιστα, το ενδιαφέρον με τη συγκεκριμένη
αλλαγή είναι ότι αποφασίστηκε στον απόηχο του
σκανδάλου της Cambridge Analytica, που έφερε και
πάλι στο προσκήνιο το ζήτημα της ιδιωτικότητας και
της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
χρηστών.

Τα ασημένια μυρμήγκια της Σαχάρας βγαίνουν από τις φωλιές
τους στους αμμόλοφους, κάτω
από τον καυτό ήλιο, συνήθως για
να βρουν απομεινάρια από πτώματα ζώων.
Γερμανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι το ρεκόρ ταχύτητας
μεταξύ των μυρμηγκιών κατέχει
ένα μυρμήγκι της βόρειας Σαχάρας
(Cataglyphis bombycina), το οποίο
διασχίζει σχεδόν ένα μέτρο μέσα

σε ένα δευτερόλεπτο, συγκεκριμένα 85,5 εκατοστά ή μια απόσταση 108 φορές μεγαλύτερη από
το μήκος του σώματος του και μάλιστα όταν η θερμοκρασία της
άμμου μπορεί να φθάνει τους 60
βαθμούς Κελσίου.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον Χάραλντ Βολφ του Πανεπιστημίου της Ουλμ, που κινηματογράφησαν τα εν λόγω μυρμήγκια και έκαναν τη σχετική δη-

μοσίευση στο περιοδικό πειραματικής βιολογίας “Journal of
Experimental Biology”, διαπίστωσαν ότι τα μυρμήγκια κουνάνε τα
πόδια τους (που έχουν μήκος 4,3
έως 6,8 χιλιοστά) με ταχύτητα έως
1.300 χιλιοστών (1,3 μέτρων) το
δευτερόλεπτο.
Τα ασημένια μυρμήγκια της
Σαχάρας βγαίνουν από τις φωλιές
τους στους αμμόλοφους, κάτω
από τον καυτό ήλιο, συνήθως για

Η Πυθία της Google διαβάζει αρχαίες επιγραφές
Ερευνητές της Deep Mind, της θυγατρικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης της Google, με επικεφαλής έναν Έλληνα, δημιούργησαν
την «Πυθία», ένα «έξυπνο» σύστημα που φαίνεται να τα καταφέρνει καλύτερα και από τους ανθρώπους ειδικούς στην ανάγνωση
μισοκατεστραμμένων επιγραφών
με αρχαία ελληνικά κείμενα.
<
<
<
<
<
<

E- ROSARY

Eρχεται το ηλεκτρονικό
κομποσκοίνι
Το Βατικανό εκσυγχρονίζεται, σε μια προσπάθεια να

δείξει τον τρόπο στο ποίμνιό του να προσεύχεται εύκολα. Αυτό θέλει να πετύχει ακολουθώντας τους ρυθμούς που επιτάσσει η τεχνολογία. Λανσάρει λοιπόν ένα νέο gadget το οποίο ονομάζεται click to pray
eRosary και αποτελείται από δέκα μαύρες χάντρες και
ένα έξυπνο σταυρό ο οποίος αποθηκεύει τα δεδομένα. Το ηλεκτρονικό κομποσκοίνι συνδέεται με το κινητό και ενεργοποιείται με το που κάνει τον σταυρό του ο
χρήστης. Η εφαρμογή θα διαθέτει πληροφορίες και
για την υγεία του χρήστη ενώ θα κοστίσει 99 ευρώ.

να βρουν απομεινάρια από πτώματα ζώων. Είναι αξιοσημείωτο
ότι σε χαμηλότερες θερμοκρασίες
πέφτει και η ταχύτητά τους, π.χ.
στα 5,7 εκατοστά το δευτερόλεπτο
μέσα σε ένα εργαστήριο με δέκα
βαθμούς Κελσίου. Άλλο έντομο
που κινείται πολύ γρήγορα, είναι
το αυστραλιανό σκαθάρι-τίγρης
που διανύει απόσταση 171 φορές
μεγαλύτερη από το σώμα του μέσα
σε ένα δευτερόλεπτο.

Το έξυπνο σύστημα είναι εκπαιδευμένο στην
ανάγνωση μισοκατεστραμμένων αρχαίων
ελληνικών κειμένων.

«Πυθία» και ειδικοί κλήθηκαν να καλύψουν τα κενά σε 2.949 επιγραφές.
Οι ειδικοί είχαν ποσοστό σφαλμάτων 57,3%, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη
σχεδόν γύρω στο 30%.

Το πλήρως αυτοματοποιημένο
σύστημα, το πρώτο του είδους του
στον κόσμο, συμπληρώνει τις λέξεις που λείπουν, κάνοντας εναλλακτικές προτάσεις, πράγμα που
μπορεί να βοηθήσει σημαντικά
στο μέλλον τους επιστήμονες να
διαβάσουν αρχαίες επιγραφές. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες επιγραφές από διάφορα μέρη του κόσμου
και κάθε χρόνο ανακαλύπτονται
μερικές δεκάδες νέες. Δυστυχώς
πολλές έχουν διαβρωθεί ή καταστραφεί με το πέρασμα των αιώνων, με αποτέλεσμα να είναι πια
δυσανάγνωστες ή ένα μέρος του

κειμένου τους έχει χαθεί για πάντα.
Η συμπλήρωση των κενών είναι
δύσκολη δουλειά, που απαιτεί μεγάλες γνώσεις, σύγκριση με άλλα
κείμενα, διαίσθηση κ.α. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Έλληνα
Γιάννη Ασσαέλ, εκπαίδευσαν ένα
νευρωνικό δίκτυο (είδος αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης) να μαντεύει τις λέξεις ή τα γράμματα
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
που λείπουν σε επιγραφές από πέτρα, κεραμικά ή μέταλλο, ηλικίας
1.500 έως 2.600 ετών (7ος αιώνας
π.Χ. έως 5ος αιώνας μ.Χ.). Η «Πυθία» έμαθε έτσι να αναγνωρίζει

μοτίβα σε 35.000 επιγραφές που
περιέχουν πάνω από τρία εκατομμύρια λέξεις. Όταν βρεθεί μπροστά σε μια νέα ελλιπή επιγραφή,
η «Πυθία» (έχει το όνομα της πρωθιέρειας του θεού Απόλλωνα στο
Μαντείο των Δελφών) προτείνει
έως 20 διαφορετικές λέξεις ή γράμματα και αφήνει τους ειδικούς να
επιλέξουν αυτήν που θεωρούν καλύτερη λύση.
Σε μια συγκριτική δοκιμή, όπου
τόσο η «Πυθία» όσο και οι ειδικοί
κλήθηκαν να καλύψουν τα κενά
σε 2.949 επιγραφές, οι τελευταίοι
είχαν ποσοστό σφαλμάτων 57,3%,

ενώ η τεχνητή νοημοσύνη σχεδόν
το μισό (30,1%). Επιπλέον, ενώ οι
άνθρωποι χρειάστηκαν δύο ώρες
για μόνο 50 επιγραφές, η «Πυθία»
έκανε τις προτάσεις της για το
σύνολο των επιγραφών μέσα σε
μερικά δευτερόλεπτα!
Όπως είπε η Θία Σόμερσιλντ
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης,
μέλος της ερευνητικής ομάδας,
αυτό δείχνει τις δυνατότητες της
τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο
της ψηφιακής επιγραφικής. Η Φιλίπα Στιλ του Πανεπιστημίου του
Κέιμπριτζ συμφώνησε ότι η «Πυθία» μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποκατάσταση των επιγραφών, αν και οι άνθρωποι ειδικοί πάντα θα χρειάζονται. Η
«Πυθία» θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε συναφή πεδία, όπως
η αρχαία φιλολογία, η παπυρολογία, η κωδικολογία κ.ά.
Ο Γιάννης Ασσαέλ αποφοίτησε
το 2013 από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές στα βρετανικά πανεπιστήμια Imperial και Οξφόρδης,
όπου και κάνει σήμερα το διδακτορικό του στο Τμήμα Επιστήμης
των Υπολογιστών, με αντικείμενο
τη μηχανική μάθηση. Παράλληλα,
από το 2015 είναι ερευνητής της
Deep Mind στο πεδίο της τεχνητής
νοημοσύνης.

Ο πρώτος κβαντικός επεξεργαστής μόνο από φως

ΧΙΑΟΜΙ

Ετοιμάζει δέκα 5G smartphones
για το 2020
Ξεκάθαρος ο προγραμματισμός της Xiaomi για την αγο-

ρά των 5G smartphones όπως επιβεβαιώθηκε από τον
CEO της κινέζικης εταιρείας, Lei Jun, κατά τη διάρκεια
ομιλίας του στο συνέδριο World Internet που πραγματοποιήθηκε στη Wuzhen στην Κίνα. Αν και αυτή την
στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμο εμπορικό δίκτυο 5G στην
Κίνα, ο επικεφαλής της Xiaomi τόνισε ότι η ζήτηση για
το Xiaomi Mi 9 Pro 5G το οποίο είναι το πρώτο 5G
smartphone στη χώρα, έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες
της εταιρείας. Αποτέλεσμα η εταιρεία να σχεδιάζει
πλέον το λανσάρισμα τουλάχιστον 10 5G smartphones
μέσα στο 2020 και μάλιστα σε όλες τις κατηγορίες. Εκτιμάται ότι με την έλευση των δικτύων 5G στην Κίνα θα
καταγραφούν με τη μία τουλάχιστον 9 εκατομμύρια
συνδρομητές, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται
πως θα φτάσουν το 1,4 δισ. μέχρι το 2025.

Οι κβαντικοί υπολογιστές υπόσχονται πιο γρήγορες λύσεις στα δύσκολα προβλήματα, όμως μέχρι
σήμερα βασίζονται σε κβαντικούς
επεξεργαστές που είναι μικροί και
επιρρεπείς σε σφάλματα.
Μία διεθνής ομάδα ερευνητών
από την Αυστραλία, την Ιαπωνία
και τις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άνοιξε
έναν νέο δρόμο στο πεδίο των
κβαντικών υπολογιστών, δημιουργώντας τον πρώτο κβαντικό
επεξεργαστή μεγάλης κλίμακας,
κατασκευασμένο αποκλειστικά
από φως λέιζερ. Μετά από προσπάθειες δέκα ετών δημιουργήθηκε ένας επεξεργαστής, όλα τα
συστατικά του οποίου είναι φτιαγμένα από φως. Ο νέος επεξεργαστής (που λέγεται «cluster state»)
αποτελείται από μία ομάδα κβαντικά «διαπλεκόμενων» συστατικών που επιτρέπουν την εκτέλεση
κβαντικών υπολογισμών. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Νίκολας Μενικούτσι του Κέντρου

Ειδικά σχεδιασμένοι κρύσταλλοι μετατρέπουν το συνηθισμένο φως λέι-

ζερ σε έναν τύπο κβαντικού φωτός
Κβαντικού Υπολογισμού και Τεχνολογίας Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου RMIT της Μελβούρνης, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Science». Οι
κβαντικοί υπολογιστές υπόσχονται

πιο γρήγορες λύσεις στα δύσκολα
προβλήματα, όμως μέχρι σήμερα
βασίζονται σε κβαντικούς επεξεργαστές που είναι μικροί και επιρρεπείς σε σφάλματα. Ο νέος κβαντικός σχεδιασμός αποτελεί μία

εναλλακτική πρόταση, καθώς χρησιμοποιεί φως για να λειτουργήσει
σε μεγάλη κλίμακα, όπως απαιτείται προκειμένου οι κβαντικοί
υπολογιστές να ξεπεράσουν τελικά
τους κλασσικούς υπολογιστές.
«Παρόλο που οι σημερινοί κβαντικοί επεξεργαστές είναι εντυπωσιακοί, δεν είναι σαφές αν ο
τωρινός σχεδιασμός τους επιτρέπει
να κλιμακωθούν σε πολύ μεγάλα
μεγέθη.
Η δική μας προσέγγιση εξ αρχής ενσωματώνει ακριβώς αυτήν
τη δυνατότητα, καθώς ο επεξεργαστής μας είναι φτιαγμένος από
φως», δήλωσε ο Μενικούτσι. Στον
νέο επεξεργαστή, ειδικά σχεδιασμένοι κρύσταλλοι μετατρέπουν
το συνηθισμένο φως λέιζερ σε έναν τύπο κβαντικού φωτός, το
«συμπιεσμένο» φως, το οποίο τελικά λειτουργεί ως επεξεργαστής
με τη βοήθεια ενός δικτύου κατόπτρων, διαχωριστών δέσμης
και οπτικών ινών.

Στο Minthis το Βραβείο
Βιώσιμης Ανάπτυξης
Aλλη μια σημαντική διεθνή διάκριση αειφορίας
μετρά στο ενεργητικό του το Minthis Golf Club
μετά και την κατάκτηση του «Βραβείου Βιώσιμης
Ανάπτυξης - Αποδοτικότητα Πόρων» του Διεθνούς
Οργανισμού Τουριστικών Επιχειρήσεων Γκολφ
(IAGTO 2020). Πρόκειται για το δεύτερο βραβείο
βιώσιμης ανάπτυξης που λαμβάνει φέτος το Minthis,
μετά το διεθνές οικολογικό σήμα για γήπεδα γκολφ
(GEO). Tα βραβεία απονέμονται από το Διεθνή Οργανισμό Τουριστικών Επιχειρήσεων Γκολφ (IAGTO)
σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο Διεθνή Οργανισμό
Περιβάλλοντος για γήπεδα γκολφ (GEO). Ο Διευθύνων
Σύμβουλος του οργανισμού GEO, Jonathan Smith,
ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις του θερέτρου συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση του νερού
και σημείωσε πως αυτές περιλαμβάνουν τη σύνδεση
με το σύστημα ανακυκλωμένου νερού του Τμήματος
Αναπτύξεως Υδάτων, ιδιωτικό βιολογικό σταθμό
τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, σύστημα άρδευσης καθώς και σύστημα συλλογής και αποθήκευσης όμβριων υδάτων σε λιμνοδεξαμενή.

Volkswagen Golf,
με όφελος έως €3.000
Σε μια εποχή όπου όλα γίνονται άμεσα, η Unicars
σας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσετε το Volkswagen
Golf, το αυτοκίνητο ορόσημο στην κατηγορία του,
άμεσα. Ετοιμοπαράδοτο, με πλούσιο βασικό εξοπλισμό
και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, τώρα αποκλειστικά για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων μπορεί
να γίνει δικό σας με όφελος έως και €3.000. Το
Volkswagen Golf είναι το αυτοκίνητο που έχει διαμορφώσει τη δική του κατηγορία εδώ και πολλές
γενιές. Ο δυναμικός σχεδιασμός, ο σπορ χαρακτήρας,
η κορυφαία άνεση και η ασφάλεια, δικαιωματικά του
δίνουν την πρώτη θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη,
διαμορφώνοντας μια ολόκληρη κατηγορία και γι’
αυτό εντυπωσιάζει ξανά και ξανά. Το Volkswagen
Golf είναι από μόνο του μια ολόκληρη φιλοσοφία.
Αυτό ξεκινάει από την χαρακτηριστική του σχεδίαση,
από το σύνολο μέχρι την πιο μικρή λεπτομέρεια.

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε
το 10ο METRO Animal Day
Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κοινού στο 10ο
METRO Animal Day, που πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Κυριακή, 13 Οκτωβρίου. Είναι η 10η συνεχής χρονιά που πραγματοποιείται η ημέρα υιοθεσίας
αδέσποτων ζώων, METRO Animal Day, πού έχει
πλέον καθιερωθεί ως ο μεγαλύτερος θεσμός στήριξης
των Φιλοζωικών Οργανώσεων της Κύπρου. Το κοινό
παρευρέθηκε για να στηρίξει το δύσκολο έργο των
Φιλοζωικών Οργανώσεων της Κύπρου, είτε αγοράζοντας αναμνηστικά δωράκια και pet accessories
από τα περίπτερα των οργανώσεων, είτε υιοθετώντας
ένα αδέσποτο ζωάκι για να του δώσει ένα πραγματικό
σπίτι. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα
στις υπεραγορές METRO στο Στρόβολο, Λάρνακα,
Λεμεσό και Παραλίμνι, με τον κόσμο να απολαμβάνει
την παρέα των μικρών χνουδωτών μας φίλων.

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Εσοδα 2 δισ. οι τράπεζες από
πωλήσεις κόκκινων δανείων

Μέχρι σήμερα έχουν μεταβιβάσει δάνεια συνολικής αξίας 28,7 δισ.
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Εσοδα περίπου 2 δισ. ευρώ από τις μέχρι
σήμερα μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων έχουν καταλήξει στα ταμεία
των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι
οποίες μετά τις πωλήσεις που κυριάρχησαν
ως βασικό εργαλείο για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων τα δύο τελευταία χρόνια, δίνουν πλέον το βάρος στις
τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων.
Οι τράπεζες αναμένεται να υποβοηθηθούν μέσω του σχεδίου «Ηρακλής»
του υπουργείου Οικονομικών, που ανοίγει
τον δρόμο για τιτλοποιήσεις έως και 30
δισ. ευρώ με εγγυήσεις του ελληνικού
Δημοσίου, που μπορούν να φτάσουν έως
και τα 9 δισ. ευρώ. Οι τιτλοποιήσεις προ-
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Οι τράπεζες αναμένεται να
υποβοηθηθούν μέσω του
σχεδίου «Ηρακλής»
που ανοίγει τον δρόμο για
τιτλοποιήσεις έως και 30 δισ.
κρίνονται ως εργαλείο που επιτρέπει στις
τράπεζες να διατηρήσουν κάποια τμήματα
του πωλούμενου χαρτοφυλακίου, εισπράττοντας μέρος των εσόδων που θα
προκύψουν από τις ανακτήσεις δανείων.
Οπως προκύπτει από στοιχεία της «Κ»,
οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν
πουλήσει ή τιτλοποιήσει μέχρι σήμερα

δάνεια ονομαστικής αξίας 14,5 δισ. ευρώ,
η αξία των οποίων εάν συνυπολογιστούν
και οι τόκοι φθάνει τα 28,7 δισ. ευρώ.
Από τις μεταβιβάσεις αυτές έχουν εισπραχθεί περί τα 2 δισ. ευρώ περίπου,
αλλά το τίμημα κάθε συναλλαγής διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του πωλούμενου χαρτοφυλακίου και το κατά
πόσον τα δάνεια αυτά συνοδεύονται με
εξασφαλίσεις ή όχι. Με βάση τα στοιχεία,
το τίμημα διαμορφώνεται σε μονοψήφιο
ποσοστό επί της αξίας του πωλούμενου
χαρτοφυλακίου όταν πρόκειται για δάνεια
που είναι βαθιά «κόκκινα» και δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις, αλλά φθάνει έως και
το 35% όταν πρόκειται για δάνεια που
συνδέονται με ακίνητα.
Το βασικό όφελος από τις συναλλαγές

αυτές, για ορισμένες από τις οποίες οι
τράπεζες υποχρεώθηκαν να εγγράψουν
ζημία, είναι η εξυγίανση του ισολογισμού

τους. Ανάλογα πάντα με το τίμημα και
το ύψος των προβλέψεων που είχαν πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο χαρ-

ΑΝΑΛΥΣΗ

Τιτλοποίησεις
χαρτοφυλακίων

Kέρδη για λίρα
και ευρώ μετά τη
συμφωνία για το Brexit
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη τη
νέα συμφωνία για το Brexit, στην οποία είχαν καταλήξει η κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας και η Ευρωπαϊκή Ενωση. Οπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Ντόναλντ Τουσκ, η
κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας αποδέχθηκε τους τελωνειακούς ελέγχους στο «σημείο εισόδου», γεγονός
που επιτρέπει την αποφυγή συνοριακών ελέγχων
στην Ιρλανδία προστατεύοντας την ενιαία αγορά.
Το Βρετανικό Κοινοβούλιο καλείται το Σάββατο σε
ειδική συνεδρίαση (η συγγραφή του άρθρου έγινε
το πρωί της Παρασκευής) να επικυρώσει (απαιτούνται
320 θετικές ψήφοι) ή να απορρίψει τη συγκεκριμένη
συμφωνία.
Ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς το
κόμμα DUP της Βορείου Ιρλανδίας, ο κυβερνητικός
εταίρος που στηρίζει την κυβέρνηση μειοψηφίας
με 10 έδρες, έχει δηλώσει πως δεν θα υποστηρίξει
τη νέα συμφωνία, ενώ ο ηγέτης των Εργατικών
Τζέρεμι Κόρμπιν ζήτησε να συμπεριληφθεί η
επιλογή ενός δημοψηφίσματος για την επικύρωση
της συμφωνίας. Στον απόηχο της είδησης για συμφωνία στους όρους αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου, οι αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων
του πυρήνα της Ευρωζώνης ενισχύθηκαν σημαντικά
την Πέμπτη, με την απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου να αυξάνεται σε υψηλό σχεδόν
τριών μηνών -0,33%, προτού υποχωρήσει στην
περιοχή του -0,39% στις αγορές της Ευρώπης την
επόμενη ημέρα, καθώς είναι αβέβαιο αν το βρετανικό
Κοινοβούλιο θα εγκρίνει εντέλει την εν λόγω συμφωνία. Εν αναμονή του αποτελέσματος της κρίσιμης
ψηφοφορίας, οι περισσότεροι χρηματιστηριακοί
δείκτες παγκοσμίως περιόρισαν την Παρασκευή
τα κέρδη, που είχε πυροδοτήσει η συμφωνία την
προηγούμενη ημέρα, ενώ η διάθεση των επενδυτών
για ανάληψη ρίσκου επηρεάστηκε αρνητικά και
από τα οικονομικά στοιχεία της Κίνας. Συγκεκριμένα,
ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο
6,0% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2019
από 6,2% το δεύτερο τρίμηνο, ο ασθενέστερος
ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης των τελευταίων
τριών δεκαετιών περίπου. Στις αγορές συναλλάγματος, οι θετικές εξελίξεις στο μέτωπο του Brexit
οδήγησαν σε σημαντική άνοδο τη λίρα, η οποία
έναντι του δολαρίου βρέθηκε την Πέμπτη σε υψηλό
περίπου 5,5 μηνών, 1,2988, προτού υποχωρήσει
στην περιοχή του 1,2899 την Παρασκευή, παραμένοντας όμως ενισχυμένη κατά 2,0% σε εβδομαδιαία βάση. Ευνοημένο από τη νέα συμφωνία και
το κοινό νόμισμα, το οποίο ανήλθε έναντι του δολαρίου σε υψηλό σχεδόν δύο μηνών, 1,1140 την
Πέμπτη, προτού περιορίσει ελαφρώς τα κέρδη του
την Παρασκευή στην περιοχή του 1,1126. Τα ασθενέστερα των αναμενόμενων οικονομικά στοιχεία
Σεπτεμβρίου από τις ΗΠΑ ενέτειναν ενδεχομένως
την ανοδική πορεία του ευρώ έναντι του δολαρίου.
Οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν πτώση 0,3% σε
μηνιαία βάση για πρώτη φορά κατά τους τελευταίους
7 μήνες, οι ανεγέρσεις νέων κατοικιών μειώθηκαν
κατά 9,4% μηνιαίως, ενώ η βιομηχανική παραγωγή
συρρικνώθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση ύστερα
από αύξηση 0,8% τον προηγούμενο μήνα.
* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Εurobank.

τοφυλάκιο, ορισμένες συναλλαγές είχαν
θετική κεφαλαιακή επίπτωση, απελευθερώνοντας κεφάλαια.

Το προσεχές διάστημα τον τόνο στην αγορά των
τιτλοποιήσεων αναμένεται να δώσει η Eurobank,
που έχει δρομολογήσει την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Cairo, το οποίο περιλαμβάνει 73.000
ακίνητα από στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια
αξίας 7,5 δισ. ευρώ.
Η συμφωνία, εφόσον υλοποιηθεί, αποτελεί
μέρος μιας ευρύτερης συναλλαγής με την Pimco,
που περιλαμβάνει την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Pillar με στεγαστικά δάνεια ύψους 2 δισ.
ευρώ και την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της
εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων FPS, που
σήμερα είναι θυγατρική της τράπεζας.
Τη σκυτάλη των τιτλοποιήσεων παίρνει η Alpha
Bank με την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου
Orion που περιλαμβάνει 36.000 μη εξυπηρετούμενα
στεγαστικά δάνεια αξίας 1,9 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα έχει λάβει ήδη μη δεσμευτικές προσφορές και η συμφωνία αναμένεται να κλείσει
περί τα τέλη του χρόνου.
Ακολουθεί η πώληση του χαρτοφυλακίου με
την επωνυμία Neptune, που περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια ύψους 1,8 δισ. ευρώ με εξασφαλίσεις σε ακίνητα.
Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων και σειρά έχει το χαρτοφυλάκιο Leo,
που περιλαμβάνει ναυτιλιακά δάνεια ύψους 300
εκατ. ευρώ, καθώς και ένα χαρτοφυλάκιο (Icon)
με επιχειρηματικά δάνεια 900 εκατ. ευρώ.
Η ΕΤΕ αναμένεται να ακολουθήσει στην κούρσα
των τιτλοποιήσεων το 2020, με την τιτλοποίηση
ενός μεγάλου πακέτου στεγαστικών δανείων που
ενδέχεται να ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, ενώ προωθεί
δύο πωλήσεις μικρότερων χαρτοφυλακίων σε Ρουμανία και Κύπρο.
Η Τράπεζα Πειραιώς προγραμματίζει για το
2020 δύο τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων. Η πρώτη
αφορά στεγαστικά δάνεια αξίας 2 δισ. ευρώ
(Phoenix) και η δεύτερη επιχειρηματικά δάνεια
με εξασφαλίσεις (Galaway) αξίας 1 δισ. ευρώ.
Παράλληλα έχει δρομολογήσει την πώληση
του χαρτοφυλακίου Iris που περιλαμβάνει δάνεια
χωρίς εξασφαλίσεις αξίας 700 εκατ. ευρώ και το
χαρτοφυλάκιο Trinity που περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια με εξασφαλίσεις αξίας 300 εκατ.
ευρώ.

Με πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη
Με πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή
αγορά κατά τη συνεδρία της Τρίτης.
Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ σημείωσε
ζημιές της τάξης του 0,65% και έκλεισε
στις 65,41 μονάδες, ενώ με πτώση
0,66% έκλεισε ο Δείκτης FTSE/CySE
20, ο οποίος υποχώρησε στις 39,37
μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €105.875.
Σε σχέση με τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, με κέρδη έκλεισαν οι Επενδυτικές σε ποσοστό
1,74% και τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό
0,63%.
Αντίθετα, με απώλειες έκλεισε η
Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,30% και η
Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,91%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας
Κύπρου με €51.726 (τιμή κλεισίματος
€1,292 –πτώση 2,12%), της Δήμητρα
Επενδυτική με €11.397 (τιμή κλεισίματος €0,50 –άνοδος 1,63%), της Ελληνικής Τράπεζας με €10.198 (τιμή
κλεισίματος €0,862 –χωρίς μεταβολή),
της Louisplc με €8.113 (τιμή κλεισίματος €0,109 –χωρίς μεταβολή) και
της Logicom με €4.442 (τιμή κλεισίματος €1,24 –χωρίς μεταβολή). Από
τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 8 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε
σε 137.
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Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ
σημείωσε ζημιές της τάξης
του 0,65% και έκλεισε
στις 65,41 μονάδες.
Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε μετά
από σχετική έγκριση που έχει λάβει
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη
συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης
των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών
για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή
μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου 2019, λόγω
μη υποβολής και δημοσιοποίησης της

Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσής τους,
για το έτος που έληξε στις 31/12/2018:
- Αίαντας ΕπενδυτικήΔημόσια Λτδ
- Jupiter Portfolio Investments
Public Company Ltd
- CPI Holdings Public Ltd
- Cyprus Trading Corporation Plc
- Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
- Elma Holdings Public Company
Ltd
- Ermes Department Stores Plc
- Woolworth (Cyprus) Properties
Plc
- Ισχύς ΕπενδυτικήΔημόσια Λτδ
- Harvest Capital Management
Public Ltd

- Liberty Life Insurance Public
Company Ltd
- A.L. Prochoice Group Public Ltd
- Rolandos Enterprises Public Ltd
- Regallia Holdings & Investments
Public Ltd
Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εταιρείες
δεν έχουν επίσης υποβάλει και δημοσιοποιήσει την Εξαμηνιαία Οικονομική
τους Έκθεση για την περίοδο που
έληξε στις 30/6/2019.
Νοείται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών
θα αρθεί, όταν και εφόσον υποβληθούν
οι εκκρεμούσες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται στην ανακοίνωση
του ΧΑΚ.

