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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ

Η επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων μπορεί να

Αντιμέτωπη με προτάσεις για αλλαγή του τρόπου με τον οποίον

Το κουτί της Πανδώρας για την επόμενη χρηματοπιστωτική κρί-

Κρίσιμη συνεδρία για τα επιτόκια

λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης για να καταστεί η χώρα επενδυτικά επιλέξιμη, τονίζει η επικεφαλής του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης Ελκε Κένιγκ. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζει βήμα
προς τη σωστή κατεύθυνση την κυβερνητική πρωτοβουλία για
τη μείωση των ΜΕΔ μέσω του σχεδίου «Ηρακλής». Σελ. 16
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καθορίζει η ΕΚΤ τη νομισματική της πολιτική θα βρεθεί σήμερα
η νέα πρόεδρος, Κριστίν Λαγκάρντ. Σύμφωνα με πληροφορίες
των Financial Times, τέσσερις κεντρικοί τραπεζίτες της Ευρωζώνης θα ζητήσουν υιοθέτηση αλλαγών όπως επίσημη ψηφοφορία για τον καθορισμό των επιτοκίων δανεισμού. Σελ. 11

Κίνδυνος από τεράστια ισχύ τους
ση ενδεχομένως να ανοίξουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί σύμφωνα με απόσπασμα του βιβλίου «Don’t Be Evil: The Case Against
Big Tech», της Ράνα Φορούχαρ. Οι γίγαντες του κλάδου της τεχνολογίας έχουν συγκεντρώσει τεράστια ισχύ, η οποία είναι ανεξέλεγκτη λόγω έλλειψης κανονιστικού πλαισίου. Σελ. 11

Αλλάζουν το τραπεζικό τους μοντέλο
Η Τράπεζα Κύπρου επικεντρώνεται τώρα στα επιχειρηματικά και η Ελληνική Τράπεζα στα λιανικά
Οι δύο μεγάλες τράπεζες, Τράπεζα Κύπρου
και Ελληνική Τράπεζα, έχουν ενώπιόν
τους μία μεγάλη τραπεζική πίττα την
οποία καλούνται να διαχειριστούν με τον
καλύτερο δυνατό και βιώσιμο τρόπο. Οι
δύο μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας θέ-

λουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται ανταγωνιστικά, αλλά δίχως η μία
να βάζει τρικλοποδιά στην άλλη. Η Τράπεζα Κύπρου επικεντρώνεται στο επιχειρηματικό μοντέλο. Ο νέος CEO της Τράπεζας, Πανίκος Νικολάου, φαίνεται να

μην πιστεύει σε ένα μοντέλο τράπεζας
με οικιστικά, καταναλωτικά και άλλα
μικρά δάνεια (retail) και πιστεύει πως το
όραμα και το μοντέλο της Τράπεζας είναι
τα επιχειρηματικά δάνεια (corporate).
Για την Ελληνική η αλλαγή σε μοντέλο

λιανικής ήταν επιτακτική. Το χαρτοφυλάκιο που απέκτησε από τα υγιή στοιχεία
της Συνεργατικής ήταν πέραν του 90%
εξυπηρετούμενων δανείων λιανικής τραπεζικής. Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική
θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούν σθε-

Οι υπηρεσίες εξ αποστάσεως γράφουν το μέλλον
Τεράστιες είναι οι δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και
της υπολογιστικής δύναμης των συσκευών
της καθημερινότητας,
οι οποίες μεταμορφώνουν δραματικά
μια σειρά από βιομηχανίες. Μια από τις
σημαντικότερες τάσεις που επηρεάζει
δεκάδες από αυτές είναι η εξέλιξη του χώρου και της φυσικής
παρουσίας σε κάτι περιττό: ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες γίνονται διαθέσιμες εξ αποστάσεως,
χάρη στις γρήγορες
ταχύτητες μετάδοσης,
στις εξελίξεις στους
αισθητήρες και στις
κάμερες και στη συναρπαστική δυνατότητα επεξεργασίας των
λεγόμενων «μεγάλων
δεδομένων». Σελ. 10

ΠΑΙΔΕΙΑ

Οι ισορροπίες, τα μέτρα
και οι κόκκινες γραμμές
Μετρούν δυνάμεις οι εμπλεκόμενοι

στο χώρο της Παιδείας μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για τις
εξετάσεις των τετραμήνων. Το υπουργείο δηλώνει ανοικτό σε διάλογο, αλλά θέτει τις κόκκινες γραμμές
του. Η ΟΕΛΜΕΚ βρίσκεται σε πορεία
ανασυγκρότησης, μετά τα στοιχεία διχασμού που παρουσιάστηκαν και οι
μαθητές προειδοποιούν με κλιμάκωση των μέτρων. Σελ. 4

Ρολόι Patek Philippe
έπιασε 31 εκατ. δολ.

Η αγορά σπιτιού
ξανά στα πλάνα
των νοικοκυριών

Τζίρος 38 δισ. δολάρια για Alibaba από... εργένηδες
Περισσότερα από 1 δισ. δολά-

ρια συγκέντρωσε από διαδικτυακές πωλήσεις η κινεζική
Alibaba, κολοσσός στον κλάδο
του ηλεκτρονικού εμπορίου,
στα πρώτα 68 δευτερόλεπτα
της λεγόμενης «Ημέρας των
Εργένηδων». Ο συνολικός τζίρος της, τη συγκεκριμένη ημέρα, που αποτελεί την απάντηση όσων δεν έχουν ταίρι στον
Αγιο Βαλεντίνο, διαμορφώθηκε στα 38,4 δισ. δολ. και αποτελεί νέο ρεκόρ. Σελ. 12

Αύξηση 165% στην Ελλάδα
Νέα δεδομένα δημιουργούνται στην αγορά κατοικίας από την άνοδο της ζήτησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, όχι μόνο λόγω των
ξένων αγοραστών/επενδυτών, αλλά και λόγω της
βελτίωσης της ψυχολογίας και μεταξύ του ελληνικού αγοραστικού κοινού. Πρόκειται για αύξηση
της τάξεως του 165% σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σελ. 17

ΑΡΘΡΟ

ναρά στην ανάπτυξη των τεχνολογιών
τους, καθότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν
μεγάλες τεχνολογικά προηγμένες εταιρείες, οι οποίες μεταξύ άλλων θα προσφέρουν και τραπεζικές υπηρεσίες δίχως
να κρατούν όμως καταθέσεις. Σελ. 4

Αίτηση για
εισαγωγή ΦΑ
υποβάλλει
η Energean
Αρχίζει τη διαδικασία
Η εταιρεία Energean μπαίνει για τα καλά
στο παιχνίδι εισαγωγής ΦΑ για σκοπούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
όχι μόνο. Η εταιρεία, διαχειριστής ισραηλινών κοιτασμάτων, ετοιμάζεται
να ξεκινήσει τις διαδικασίες για εξασφάλιση άδειας. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το επόμενο διάστημα
η Energean θα καταθέσει και επίσημα
τις αιτήσεις προς τη ΡΑΕΚ. Σελ. 5

Αναζητεί
20 εκατ. ευρώ
για την Εθνική
η Astrobank
Στροφή σε επενδυτές
Στη διαδικασία της απορρόφησης των
καλών στοιχείων της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος (Κύπρου), βρίσκεται η
Astrobank η οποία προσπαθεί να εξεύρει 20 εκατ. ευρώ κεφαλαίων ώστε
να μπορέσει να την απορροφήσει. Ποσό που δεν μπορεί να εξεύρει από τους
Λιβανέζους μετόχους της. Στράφηκε
προς διάφορους επενδυτές. Σελ. 8

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
l

Σελ. 6

Πρόεδρος: Δίνει στο Εθνικό εξηγήσεις για τις χαμηλές προσδοκίες.

ΑΝΑΛΥΣΗ
l

Σελ. 5

Ιερόθεου Παπαδόπουλου

Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Με αφορά;

Του HOLGER SCHMIEDING*

Το οικονομικό θαύμα της γερμανικής επανένωσης
Μέσα σε μόλις πέντε λεπτά εκπλει-

στηριάστηκε ρολόι της Patek Philippe
σε δημοπρασία στη Γενεύη έναντι της
τιμής ρεκόρ των 31 εκατ. δολαρίων.
Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που
έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία των δημοπρασιών για ρολόι χειρός. Σελ. 13

Oπως οι περισσότεροι Γερμανοί της γενιάς
μου, δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ εκείνη
τη νύχτα της πτώσης του Τείχους ακριβώς
πριν από 30 χρόνια, στις 9 Νοεμβρίου
του 1989. Ενώ δούλευα μέχρι αργά στο
Κίελο της Δυτικής Γερμανίας, δύο φίλοι
με ειδοποίησαν για νέα που ακούγονταν
πολύ καλά για να είναι αληθινά. Τα μεσάνυχτα κατέληξα στα τότε σύνορα στο
Λίμπεκ-Σλούτουπ, να χαιρετώ τους Ανατολικογερμανούς που διέσχιζαν το ανοικτό
πλέον σιδηρούν παραπέτασμα με τα αυτοκίνητά τους. Μιλώντας με όρους πολιτικούς, η επανένωση των δύο Γερμανιών
εντός ενός στέρεου ευρωπαϊκού πλαισίου

αποδείχθηκε εκπληκτική επιτυχία. Μόλις
έντεκα μήνες μετά την πτώση του Τείχους,
η Γερμανία (αλλά και η Ευρώπη) επανενώθηκε υπό δημοκρατικό καθεστώς και
βάσει των κανόνων του κράτους δικαίου.
Σήμερα η Γερμανία είναι μια χώρα ώριμη,
περισσότερο συμφιλιωμένη με τον εαυτό
της και τους γείτονές της από ποτέ άλλοτε
στην ιστορία της.
Από οικονομικής άποψης, η πορεία ήταν δύσκολη. Στο μεγαλύτερο τμήμα της
Ανατολικής Γερμανίας η ανεργία είχε εκτιναχθεί μέχρι το 2005 στο 18,7%. Σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές αναταράξεις, που όμοιές τους δεν συμβαίνουν

παρά σπάνια σε καιρό ειρήνης, άφησαν
βαθιά σημάδια. Συν τω χρόνω, όμως, η
ενοποίηση των Γερμανιών οδήγησε και
σε ορατή οικονομική επιτυχία.
- Το διαθέσιμο εισόδημα στην Ανατολική Γερμανία έχει αυξηθεί, φθάνοντας
το 85% του επιπέδου της Δυτικής Γερμανίας. Κάνοντας τις αναγκαίες προσαρμογές στη διαφορά των ενοικίων και
άλλων τοπικών δαπανών, το χάσμα Ανατολής - Δύσης στο βιοτικό επίπεδο φαίνεται
πως έχει μειωθεί σε λιγότερο από το 10%.
- Σε μεγάλο βαθμό, ό,τι εθεωρείτο «ανατολικογερμανικό» σήμερα φαίνεται όμορφο. Το κάποτε υποβαθμισμένο κέντρο

των ανατολικογερμανικών πόλεων έχει
αποκατασταθεί στο παλιό του μεγαλείο,
ενώ οι κατεστραμμένες υποδομές αποκαταστάθηκαν βάσει σύγχρονων προδιαγραφών.
- Παρά το υψηλό κόστος του μετασχηματισμού, περιλαμβανομένης της μεταφοράς 1,5 τρισ. ευρώ μεταξύ Δύσης - Ανατολής, η ενωμένη Γερμανία απολαμβάνει σήμερα ουσιαστικά πλήρη απασχόληση, σταθερότητα τιμών και μικρό
δημοσιονομικό πλεόνασμα.
- Από πολλές απόψεις, η παλιά διαίρεση
Ανατολής - Δύσης γίνεται όλο και πιο αδιόρατη. Σήμερα, το πραγματικό χάσμα

που υπάρχει στη Γερμανία είναι μεταξύ
αστικών κέντρων που ακμάζουν και περιοχών που έχουν αφεθεί στη μοίρα τους
με πληθυσμό που φθίνει, και όχι μεταξύ
Ανατολής και Δύσης.
- Εχοντας διδαχθεί από την ιστορία
της, η Γερμανία έχει προσδεθεί σταθερά
στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της
κρίσης της Ευρωζώνης, ένιωσε αρκετά
σίγουρη και ισχυρή ώστε να προσφέρει
σοβαρή βοήθεια σε γειτονικές χώρες που
αντιμετώπιζαν δυσκολίες.

* O κ. Holger Schmieding είναι επικεφαλής
οικονομολόγοςτης Berenberg Bank.
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Ας γίνουμε επιτέλους
proactive
Το γραμμικό πάρκο Πεδιαίου είναι ίσως
ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που έγιναν στην ευρύτερη Λευκωσία και σίγουρα ένα από τα πρώτα
και σημαντικότερα του είδους του που
έγιναν στην Κύπρο μέχρι σήμερα.
Με μια διαδρομή περίπου 14χλμ
που εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού
(χειμάρρου) Πεδιαίου και διασχίζει τα
διοικητικά όρια τριών υφιστάμενων
Δήμων, της Λακατάμειας, του Στροβόλου και της Λευκωσίας, είναι ο μεγαλύτερος πεζόδρομος/ποδηλατόδρομος του νησιού. Ένα πραγματικά θαυμαστό έργο το οποίο απολαμβάνουν
οι δημότες – και όχι μόνον – από το
2002. Είναι ο λόγος που αρκετές χιλιάδες άτομα έκαναν στροφή προς την
φυσική άσκηση σαν φυσικό αντίδοτο
στην καθιστική ζωή που τους επιβάλλει
ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Για τους πλείστους από αυτούς έγινε
και τρόπος ζωής.
Αν φυσικά τα πράγματα ήταν όλα
μέλι – γάλα, η σημερινή μου παρέμβαση
δεν θα ήταν παρέμβαση αλλά μάλλον
μια ήπια ενασχόληση με το θέμα. Ο
λόγος που παρεμβαίνω λοιπόν είναι
επειδή ήρθαν στ’ αφτιά μου πολλά παράπονα για την ποιότητα φωτισμού
κατά τη διάρκεια των βραδινών και
νυχτερινών ωρών, αλλά και το ότι η
βλάστηση είναι ανεξέλεγκτη και η καθαριότητα απούσα. Φαίνεται πως
πράγματι μεγάλα τμήματα του γραμμικού πάρκου είναι ολοσκότεινα επειδή
οι λαμπτήρες φωτισμού έχουν καεί,
αλλά και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα
όλα δείχνουν πως επικρατεί μια εγκατάλειψη.
Γεγονός που μας φέρνει στο ερώτημα: τι είναι αυτό που εμποδίζει τους
αρμόδιους από το να διατηρούν αυτό
το έργο σε πλήρη λειτουργία; Τι είναι
αυτό που εμποδίζει την περιποίηση
της φυσικής βλάστησης, την καθαριότητα και τη συνεχή φωταγώγηση;
Πρώτη, αλλά όχι κυριότερη αιτία
προφανώς, είναι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των τριών Δήμων, αλλά
και ενδεχομένως οι διαφορετικές προτεραιότητες που θέτει ο κάθε ένας ανάλογα με τους πόρους που διαθέτει
αλλά και τις πολλές τους υποχρεώσεις.
Αυτό ίσως ελαχιστοποιηθεί όταν συνενωθούν κάποιοι Δήμοι, αλλά και
πάλι δεν θα λύσει το πρόβλημα. Εδώ
χρειάζεται η ανάθεση της όλης συντήρησης ενός τέτοιου έργου σε εταιρεία η οποία θα λογοδοτεί. Θα πρέπει
να το δούμε συλλογικά για όλους τους
δημόσιους χώρους φυσικής ομορφιάς
που διαθέτουμε εντός των πόλεων μας,
έτσι ώστε να γίνονται κλαδέματα και
καθαρισμός όποτε απαιτείται. Αν είναι
θέμα κόστους, είμαι σίγουρος ότι σπόνσορες υπάρχουν σε αφθονία, φτάνει
να τους ψάξουμε.

Δεύτερη και κυριότερη αιτία είναι
η αντιδραστική στάση που διατηρούμε
γενικά σε όλα τα θέματα συντήρησης.
Δηλαδή θα πρέπει όχι μόνο να χαλάσει
κάτι, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε
να χαλάσουν και άλλα πράγματα μαζί
έτσι ώστε όταν ασχοληθούμε «να αξίζει
τον κόπο...». Αυτοί δυστυχώς είμαστε.
Θυμάμαι πίσω στο 1996/ 7, όταν
μας πήραν σε μια παρουσίαση που έκανε ειδικά για εμάς η Βρετανική Αρχή
Αεροδρομίων (British Airport Authority,
ΒΑΑ) στο Heathrow, με θέμα την ενεργή διαχείριση ακινήτων, στα πολλά
που μας είπαν, τόνισαν ιδιαίτερα πως
σε ό,τι αφορά ειδικά στον φωτισμό,
των κάτι εκατομμυρίων λαμπτήρων
σε τέσσερα (τότε) terminals, ήταν πολύ
πιο συμφέρουσα οικονομικά αλλά και
πιο διαχειρίσιμη η προγραμματισμένη
αλλαγή όλων των λαμπτήρων – είτε
αυτοί ήταν καμένοι ή όχι, παρά να έχουν άτομα να γυρνάνε σε δεκάδες
χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κάθε μέρα
για να επιθεωρούν ποιοι είχαν καεί
για να τους αλλάξουν.
Για να το κάνω σε φασολάκι ξεκούννι: προδιαγράφεις τα φωτιστικά σώματα
που χρειάζεσαι και τι λαμπτήρες είναι
αναγκαίοι για να σου παρέχουν τον
κατάλληλο σε ένταση, σε αίσθηση, σε
μακροζωία και σε οικονομία φωτισμό.
Βγαίνεις σε προσφορές, τις αξιολογείς,
και αναθέτεις σε αυτόν που παρέχει
το καλύτερο προϊόν όχι το πιο φτηνιάρικο. Αν λόγου χάρη οι λαμπτήρες
στην εποχή του LED έχουν μέση ζωή
και εγγύηση 25.000 ώρες, τότε με 10
ώρες τη μέρα βγάζεις το προσδόκιμο
ζωής τους που είναι 2.500 μέρες ή
κοντά στα έξι χρόνια και δέκα μήνες.
Και επειδή τα πράγματα μπορεί να
μην είναι πάντα όπως ακούγονται ή
λέγονται, προδιαγράφεις εξ αρχής το
75% της διαφημιζόμενης ζωής ως όριο
πλήρους αλλαγής όλων των λαμπτήρων
και οι προσφοροδότες κόβουν τιμή εξαρχής πολύ καλή μιας και θα έχουν
τη συντήρηση για τουλάχιστον δύο
περιόδους. Το μόνο που θα χρειάζεται
είναι ένας έλεγχος ρουτίνας (just in
case) ή μετά από θεομηνίες όπου μπορεί
να υπάρξουν προβλήματα στο δίκτυο.
Και ο κόσμος σου περπατάει και
ποδηλατεί αμέριμνος και με ασφάλεια
απολαμβάνοντας την φύση σε ένα
κατά τ’ άλλα εξαιρετικό πάρκο. Όταν
είναι πίσσα σκοτάδι, αλήθεια ποιος
σώφρων θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή
του για να περπατήσει φοβούμενος ή
φοβούμενη ληστεία, βιασμό, ή κανένα
ποδήλατο σε μετωπική με αυτόν σύγκρουση; Άστε που είχαμε ήδη τέτοια
περιστατικά.

Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, είναι MRICS
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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&ΣΕΒΕΡΗ

Η κοινή δήλωση του Εθνικού, οι κυρώσεις
και το μονόλεπτο με τον Γκουτέρες
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Μανικωμένος ανεβαίνει σήμερα στον
Λόφο πολιτικός αρχηγός, έτοιμος να ζητήσει εξηγήσεις για μια σειρά από θέματα στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Όπως μου έλεγε μια πηγή μου που
γνωρίζει, ο εν λόγω αρχηγός θα βρει ανέλπιστη στήριξη στα περισσότερα θέματα που θα θίξει, από άλλους τρεις τουλάχιστον αρχηγούς. «Τους ενώνει ο κοινός
τους στόχος: ο Νίκαρος», μου ανέφερε.
Από άλλη πηγή μου στον Λόφο, μαθαίνω
πως ο Νίκαρος θα προσέλθει στη συνεδρία «με σαφώς χαμηλωμένους τους τόνους» και «θα καταβάλει φιλότιμη προσπάθεια για συνεννόηση».
Κάποιοι πάντως στοιχηματίζουν πως δεν
πρόκειται να το πετύχει. Παρά και την
προσφορά που είχε από άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς για «συμπαράσταση
και μεσολάβηση ώστε να επικρατήσει
θετικό και ήρεμο κλίμα».
Ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν αρκετά τη σημερινή συνεδρία του
Εθνικού θα είναι και η πρόταση του Γιώργου Λιλλήκα για καταδίκη της Τουρκίας
από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
Η πρόταση, όπως μαθαίνω, επανέρχεται
από τον πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών
λόγω των εξελίξεων, των νέων τουρκικών προκλήσεων αλλά και των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας. «Δεν
γίνεται οι ευρωπαϊκές χώρες να συμφωνούν σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας και
εμείς να μη μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή δήλωση καταδίκης των
παράνομων ενεργειών της εις βάρος
μας», φέρεται να είναι το σκεπτικό με το
οποίο θα στηρίξει την επαναφορά της
δήλωσής του ο Γιώργος Λιλλήκας.
Σύντομη συνομιλία είχαν, όπως μας ενημέρωσαν πολιτικοί συντάκτες, ο Νίκαρος
και ο Γκουτέρες στο Παρίσι, όπου βρέθηκαν και οι δύο φιλοξενούμενοι του Μακρόν. Η... συνομιλία, σύμφωνα με δελτίο
ειδήσεων σοβαρού καναλιού, διήρκεσε
γύρω στο ένα λεπτό. Ναι ένα ολόκληρο
λεπτό! Και τι δεν θα πρόλαβαν να πουν
σε αυτό το... ατελείωτο λεπτό!
Σε άλλο δελτίο ειδήσεων ακούσαμε ότι ο
Γκουτέρες ενημέρωσε τον Νίκαρο για τα
αποτελέσματα του ταξιδιού του στην
Τουρκία και τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν.
Αν είχαν άλλο ένα λεπτό στη διάθεσή
τους και πόσα άλλα δεν θα έλεγαν. Μπορεί και να προλάβαιναν να ξεκαθαρίσουν
και το πλαίσιο Γκουτέρες...
Πολύ σημαντικά είναι τα μέτρα που απο-

Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει...

Όπως πληροφορούμαι, οι αποφάσεις
κρίνονται άκρως ικανοποιητικές από την
κυβέρνηση και από την πλειοψηφία των
κομμάτων και έγιναν κατορθωτές ύστερα
από μεγάλο αγώνα από το ΥΠΕΞ. Και στο
προσκήνιο και στο παρασκήνιο...

συμπληρωμένη στη λεπτομέρεια με όλα
τα αποδεικτικά στοιχεία για την εμπλοκή
τους.
Η έγκριση της λίστας θα αποτελέσει και
το επιστέγασμα της προσπάθειας η οποία
αμφισβητήθηκε από πολλούς αλλά απέδωσε. Ασφαλώς εκείνο που θα κρίνει
την... απόδοσή τους θα είναι το αποτέλεσμα. Κατά πόσον δηλαδή η Τουρκία θα
τερματίσει τις παρεμβάσεις και γεωτρήσεις της και θα επιστρέψει στον, ας τον
πούμε, διάλογο. Προς το παρόν πολεμάει
και την τριμερή αλλά κυρίως την πενταμερή...

Τώρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης δουλεύει
στο δεύτερο δύσκολο κομμάτι του θέματος που είναι η λίστα με τα ονόματα εναντίον των οποίων θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις.
Μια λίστα που πρέπει να είναι επαρκώς

- Αληθεύει ότι ένας από τους φόβους
των Τούρκων αξιωματούχων είναι πως
στη λίστα ενδέχεται να βρίσκονται και
πολιτικά πρόσωπα, ακόμα και σε ψηλό επίπεδο, γι’ αυτό και η έντονη αντίδραση
της Άγκυρας;

φάσισε η ΕΕ κατά της Τουρκίας λόγω των
παρεμβάσεών της στην κυπριακή ΑΟΖ.
Και αυτό κρίνεται από τις οργίλες αντιδράσεις και του Τσαβούσογλου και του
Ερντογάν ο οποίος προειδοποίησε ανοικτά την ΕΕ ότι θα της στείλει Τζιχαντιστές
και πρόσφυγες εάν δεν αναθεωρήσει.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Στο πειθαρχικό έστειλε το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ τον μοναδικό ευρωβουλευτή του κόμματος Δημήτρη Παπαδάκη.
Όπως έχει διαρρεύσει η κύρια κατηγορία
που αντιμετωπίζει είναι η άρνησή του να
καταβάλει μέρος του μισθού του στο
κόμμα.
Χθες, πάντως στέλεχος της ΕΔΕΚ προειδοποιούσε πως η εξέλιξη της υπόθεσης
μπορεί και να μην έχει χάπι έντ για το
κόμμα. « Ίσως ούτε και για τον Σιζό», όπως είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.
ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει ότι ο Αρχιεπίσκοπος
βρίσκεται υπό τεράστια πίεση λόγω των
αποκαλύψεων για τη συμμετοχή του
στην απόκτηση υπηκοότητας από τον Τζο
Λόου; Και ότι η πίεση δεν προέρχεται μόνο από τα ΜΜΕ και ομάδες πολιτών αλλά
και μέσα από την Ιερά Σύνοδο;

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Οι γυναίκες αφηγούνται τον Τρωικό Πόλεμο
Συνεχίζει η ΣΕΖΟΝ Γυναίκες τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές της και αυτό
το Σαββατοκύριακο και διοργανώνει δύο
εκδηλώσεις, η μία το Σάββατο 16 Νοεμβρίου, η οποία είναι διοργάνωση της ΣΕΖΟΝ, και που θα φιλοξενήσει δύο εξέχουσες προσωπικότητες της πρόσληψης
του κλασικού πολιτισμού και υπέρμαχες
της κλασικής παιδείας για όλους, την
Εντίθ Χολ και τη Νάταλι Χέινς. Η Μαγδαλένα Ζήρα είπε στην «Κ» ότι ένα βασικό σημείο στο οποίο από την αρχή θέλησε να επικεντρωθεί η ΣΕΖΟΝ ήταν η
κλασική αρχαιότητα, ως πηγή αφηγήσεων
που ακόμα έχουν μεγάλη επίδραση στον
σύγχρονο πολιτισμό και ως πυλώνας της
δυτικής κουλτούρας, από την Αναγέννηση
μέχρι σήμερα, αλλά και ως πηγή έμπνευσης για τη λογοτεχνία και για το θέατρο,
την τέχνη γενικότερα. Εξήγησε δε ότι
αυτά τα σημεία θέλησαν να τα δουν μέσα
από τη φεμινιστική οπτική της ΣΕΖΟΝ
και αυτές οι δύο δράσεις του Σαββατοκύριακου εντάσσονται ακριβώς σε αυτό
το πλαίσιο.
Σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει
ένα λογοτεχνικό και μεταφραστικό ρεύμα
που βλέπει τα αρχαία κείμενα με αυτή
την οπτική, και ειδικά σε ό,τι αφορά το
ομηρικό έπος που είναι ιστορίες των ανδρών και του πολέμου. «Αυτή η νέα αλλαγή πλεύσης στη σύγχρονη πρόσληψη
του ομηρικού έπους είναι κάτι που μας
ενδιαφέρει πάρα πολύ και έτσι αποφα-

σίσαμε να καλέσουμε την κ. Χολ και την
κ. Χέινς» και συμπλήρωσε «οι δύο αυτές
γυναίκες έχουν σημαντική ακτιβιστική
δράση στην πρόσληψη της κλασικής παιδείας για όλους στη χώρας, στηρίζουν
την κλασική παιδεία για όλους, και αυτό
το τονίζω γιατί θα ήθελα να δω και στην
Κύπρο το ευρύ κοινό να παρακολουθήσει
τις δύο αυτές εκδηλώσεις της ΣΕΖΟΝ».
Αμφότερες εξετάζουν πρωτίστως το
ομηρικό έπος και τον αρχαίο μύθο γενικότερα, μέσα από το πρίσμα των αναζητήσεων του 21ου αιώνα. Στην εκδήλωση
οι δύο ομιλήτριες θα επικεντρωθούν στο
πώς μελετάμε την αρχαία ελληνική γραμματεία και πώς δημιουργούνται γέφυρες
με το σήμερα. Επίσης, θα συζητηθεί πώς
ο αρχαίος μύθος αποτελεί αστείρευτη
πηγή έμπνευσης για τους σύγχρονους
δημιουργούς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε,
λοιπόν, μέσα από τη ματιά δύο μελετητριών του επικού έργου, πως θυμόμαστε
τις γυναίκες, τους σκλάβους, τους περιθωριοποιημένους, αυτούς που δεν κέρδισαν το ομηρικό κλέος, όταν αφηγούμαστε ή ακούμε ξανά αυτές τις ιστορίες;
Πώς απευθυνόμαστε, λοιπόν, στις σύγχρονες κοινωνικές πραγματικότητες και
συζητήσεις, όταν μιλάμε για το ομηρικό
έπος; Σε λογοτεχνικό επίπεδο, όπως μου
εξηγεί η Μαγδαλένα, τίθεται το ερώτημα
γιατί ξεχάσαμε ότι και οι γυναίκες ήταν
μέρος της ιστορίας του Τρωικού Πολέμου,
ότι και αυτές επηρεάστηκαν από τον πό-

λεμο. Το βιβλίο επίσης θέτει το ζήτημα
ότι υπάρχει και ένα άλλο είδος γενναιότητας, όχι μόνο το κλέος μέσω της μάχης,
αλλά και η γενναιότητα των γυναικών
που μένουν πίσω, που ζουν αιχμάλωτες.
Η Νάταλι Χέινς λέει ότι στον πόλεμο οι
άντρες χάνουν τη ζωή τους, αλλά οι γυναίκες όλα τ’ άλλα.

Δράση «Χίλια πλοία»

Όσον αφορά το βιβλίο της Νάταλι
Χέινς «Χίλια πλοία» θα παρουσιαστεί σε
μια ολοήμερη αφήγηση, σε ελληνική μετάφραση, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ
Λευκωσίας. Όπως είπε η Μαγδαλένα «Οργανώνοντας την παρουσίαση με τις δύο
καλεσμένες μας σκεφτήκαμε να διοργανώσουμε και την ανάγνωση με ηθοποιούς
του καινούργιου μυθιστορήματος της
Χέινς, τα «Χίλια πλοία», το οποίο αφηγείται
την ιστορία του Τρωικού Πολέμου από
την πλευρά των γυναικείων χαρακτήρων.
Η μούσα Μελπομένη λέει: «Τραγούδησα
για τις γυναίκες, τις γυναίκες που ήταν
στη σκιά. Τραγούδησα για τις ξεχασμένες,
τις αφανείς, τις αγνοημένες. Πήρα τις
παλιές ιστορίες και τις ταρακούνησα,
μέχρι που οι κρυμμένες γυναίκες βγήκαν
στο φως. Τις τίμησα με το τραγούδι μου
γιατί περίμεναν αρκετά. Όπως υποσχέθηκα στον ποιητή. Αυτή η ιστορία δεν
ανήκει σε μια γυναίκα, ή σε δύο. Ανήκει
σε όλες». Ένας ιδρυτικός μύθος του δυ-

τικού πολιτισμού που παραδοσιακά αφηγούμαστε ως μια ιστορία ηρωισμού
των ανδρών, εξιστορείται ξανά μέσα από
μια χορική αφήγηση γυναικείων χαρακτήρων, με κύρια αφηγήτρια τη Μούσα
της επικής ποίησης Καλλιόπη, η οποία
απαντά στην επίκληση του ποιητή της
Ιλιάδας να τραγουδήσει την ιστορία του
Τρωικού Πολέμου με τρόπο απροσδόκητο.
Η Βρισηίδα, η Πηνελόπη, η Εκάβη, η
Πολυξένη, η Κρέουσα, η Ελένη, η Λαοδάμεια, η Πενθεσίλεια, η Ιφιγένεια, η
Κασσάνδρα, η Ανδρομάχη, και τόσες
άλλες, αφηγούνται τη δική τους ιστορία.
Η Natalie Haynes εμπνέεται από τον Όμηρο και από άλλα κλασικά κείμενα για
να επικεντρωθεί στη γυναικεία εμπειρία
του πολέμου και στο πραγματικό του κόστος. Τι σημαίνει πραγματικά ηρωισμός
και ποιες ιστορίες πρέπει να αφηγούμαστε
σήμερα; Πώς θυμόμαστε τις γυναίκες,
τους σκλάβους, τους περιθωριοποιημένους, αυτούς που δεν κέρδισαν το ομηρικό
κλέος; Αν αφηγηθούμε ξανά αυτές τις ιστορίες, πώς θα απευθυνθούμε στις σύγχρονες κοινωνικές πραγματικότητες και
συζητήσεις;

Πληροφορίες

«Εpic Women», Πολυδύναμο Δημοτικό Κέ-

ντρο Λευκωσίας, Νικηφορου Φωκα 40,
Λευκωσια. Σάββατο 16 Νοεμβρίου, ώρα
6:00 μ.μ. 99602428, 96500767,
info@project-seson.org

Με δύο δράσεις τίθενται στο επίκεντρο οι γυναίκες και η ιστορία τους στα ομηρικά έπη. Καλεσμένες της ΣΕΖΟΝ οι Νάταλι Χέινς και Εντίθ Χολ.
«Χίλια πλοία», Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Κυριακή, 17 Νοεμβρίου, από τις 11 το
πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
Σκηνοθεσία: Μαγδαλένα Ζήρα, Μαρία Ιόλη
Καρολίδου και Αθηνά Κάσιου
Σχεδιασμός Φωτισμού: Καρολίνα Σπύρου
Ηθοποιοί: Νάγια Αναστασιάδου, Νέδη Αντωνιάδη, Μαρίνα Αργυρίδου, Μαρίνα Βρόντη, Άννα Γιαγκιώζη, Δήμητρα Δημητριάδου, Νίκη Δραγούμη, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Άντρια Ζένιου, Μικαέλλα Θεοδουλί-

δου, Αντρούλλα Ηρακλέους, Ιωάννα Κορδάτου, Μυρτώ Κουγιάλη, Λέα Μαλένη, Μαρίνα Μανδρή, Χριστίνα Παυλίδου, Πολυξένη Σάββα, Αννίτα Σαντοριναίου, Ελένη Σιδερά, Λένια Σορόκκου, Τζωρτζίνα Τάτση,
Μαρία Φιλίππου, Αντωνία Χαραλάμπους,
Νιόβη Χαραλάμπους, Χριστίνα Χριστόφια.
Το κοινό μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει από τη δράση οποιαδήποτε στιγμή
και όσες φορές θέλει.

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
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Με νέους ρόλους οι δύο μεγάλες τράπεζες
Στο επιχειρηματικό μοντέλο επικεντρώνεται η Τράπεζα Κύπρου, στο λιανικής η Ελληνική Τράπεζα - Πολλές οι προκλήσεις
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μετά την διάσπαση του Συνεργατισμού,
το τραπεζικό τοπίο στην Κύπρο άλλαξε
εκ βάθρων. Οι δύο μεγάλες τράπεζες,
Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα,
έχουν ενώπιόν τους μία μεγάλη τραπεζική
πίττα την οποία καλούνται να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό και βιώσιμο τρόπο. Οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες
της χώρας θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται ανταγωνιστικά, αλλά
δίχως η μία να βάζει τρικλοποδιά στην
άλλη. Ιδίως σε ένα περιβάλλον με χαμηλά
επιτόκια, με δανεισμό μόνο σε βιώσιμους
δανειολήπτες και που οσονούπω θα βρεθούν αντιμέτωπες με τεχνολογικούς κολοσσούς που θα προσφέρουν τραπεζικές
εργασίες. Δύο γεγονότα όμως φαίνεται
να διαχώρισαν και επισήμως τα επιχειρηματικά μοντέλα που ακολουθούν οι
δύο τράπεζες. Η πώληση του Συνεργατισμού και η έλευση του Πανίκου Νικολάου ως CEO της Τράπεζας Κύπρου. Tο
επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας
Κύπρου, αλλάζει και είναι γεγονός. Ο Πανίκος Νικολάου, όπως αφήνεται να διαρρεύσει, δεν πιστεύει σε ένα μοντέλο τράπεζας με οικιστικά, καταναλωτικά και
άλλα μικρά δάνεια (retail) και πιστεύει
πως το όραμα και το μοντέλο της Τράπεζας
είναι τα επιχειρηματικά δάνεια (corporate).
Με αυτή τη θέση, μπαίνει και μία «ταφόπλακα» στο όραμα που είχε ο Ηλιάδης
για την Τράπεζα Κύπρου, πως δηλαδή η
Τράπεζα θα πρέπει να είναι η τράπεζα
για τον κάθε Κύπριο.
Το «μπακράουντ» εξάλλου του Πανίκου
Νικολάου στην Τράπεζα, καταδεικνύει
τη στρατηγική στην οποία επικεντρώνεται
η Τράπεζα. Όπως γράφει στο βιογραφικό
του, διετέλεσε Διευθυντής Διεύθυνσης
Μεγάλων Επιχειρήσεων από τον Ιούνιο
του 2016 μέχρι τον Αύγουστο του 2019,
περίοδο κατά την οποία είχε την εποπτεία
των Κέντρων Μεγάλων Επιχειρήσεων
σε όλη την Κύπρο, του Διεθνούς Κέντρου
Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Διεθνών
Δραστηριοτήτων και της Μονάδας
Factoring της Τράπεζας Κύπρου. Και δεν
είναι μόνο αυτό. Μία τα τελευταία γεγονότα με τις χρεώσεις στα ταμεία της Τράπεζας Κύπρου από το νέο έτος, μία οι
προχωρημένες διαδικασίες για πώληση
των μη εξυπηρετούμενων του Helix 2
που εμπεριέχονται στο πακέτο και καταναλωτικά δάνεια, ενισχύουν ακόμα
περισσότερο την παραπάνω θέση. Εξάλλου, το μοντέλο της λιανικής τραπεζικής
δεν αποδείχτηκε πολύ καλό για την Τράπεζα Κύπρου. Τα πλείστα μη εξυπηρε-

Τα δύο μεγάλα ιδρύματα διαγράφουν διαφορετικές πορείες που μέσα στο μικρό περιβάλλον δραστηριοποίησης της Κύπρου τους δίνει περιθώριο επαρκούς κερδοφορίας και βιωσιμότητας.
τούμενα δάνεια δημιουργήθηκαν από
«retail» δάνεια, ενώ όσα ΜΕΔ έγιναν από
«corporate» δάνεια, διορθώθηκε η ζημιά
με αναδιαρθρώσεις των μεγάλων δανειοληπτών. Υπενθυμίζεται πως και η δημιουργία της Remu, της ειδικής μονάδας
για τα αποκτηθέντα ακίνητα μέσω της
διαδικασίας ανταλλαγής χρέους προς ακίνητη περιουσία, δημιουργήθηκε λόγω
αυτών των αναδιαρθρώσεων των μεγάλων
δανειοληπτών.

Το τερπνόν...
Το να γυρίσει η Τράπεζα Κύπρου την
στρατηγική της στα επιχειρηματικά δάνεια είναι θεμιτό και επιχειρηματική τακτική (business model). Για την Ελληνική
Τράπεζα όμως η αλλαγή σε μοντέλο λιανικής ήταν επιτακτικό. Το χαρτοφυλάκιο
που απέκτησε από τα υγιή στοιχεία της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας ήταν
πέραν του 90% εξυπηρετούμενων δανείων
λιανικής τραπεζικής. Άλλωστε και η ίδια
η τράπεζα κατέστησε σαφές από την
πρώτη στιγμή που έλαβε το χαρτοφυλάκιο
πως η Ελληνική Τράπεζα είναι η μεγα-
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Μπαίνει τέλος στο όραμα
που είχε ο Ηλιάδης για
την Τράπεζα Κύπρου,
πως δηλαδή η Τράπεζα
θα πρέπει να είναι η τράπεζα
για τον κάθε Κύπριο, και επικεντρώνεται στο corporate
μοντέλο.
λύτερη τράπεζα λιανικής τραπεζικής
στην Κύπρο. Το χαρτοφυλάκιο που έλαβε
για αρκετούς μπορεί να θεωρηθεί και
«ευχή και κατάρα», ωστόσο, οι τράπεζες
πλέον δεν λειτουργούν στο περιβάλλον
που λειτουργούσαν στα προ κρίσης χρόνια. Με τον άκρατο δανεισμό και τις μη
επαρκείς εξασφαλίσεις, γεγονός που τις
έφερε και στη θέση που βρίσκονται σήμερα με μη εξυπηρετούμενα δάνεια που
είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο άλλων

ευρωπαϊκών τραπεζών. Πολλοί όμως θα
πουν πως η Ελληνική Τράπεζα καθόρισε
με αυτό τον τρόπο το επιχειρηματικό της
μοντέλο που θα κινηθεί στα επόμενα
χρόνια, μία τράπεζα η οποία προ Συνεργατισμού δεν είχε ξεκάθαρο μοντέλο.
Πάντα είχε το ρόλο μίας μικρής τράπεζας
«ρυθμιστή», που «ακροβατούσε» μεταξύ
των αποφάσεων Τράπεζας Κύπρου και
Συνεργατικής Κυπριακής.
Όπως και να έχει, Τράπεζα Κύπρου
και Ελληνική Τράπεζα από εδώ και πέρα
έχουν διαγράψει διαφορετικές πορείες
που μέσα στο μικρό περιβάλλον δραστηριοποίησης της Κύπρου δίνει και στις
δύο περιθώριο επαρκούς κερδοφορίας
και βιωσιμότητας μέχρι να αντιμετωπίσουν τον πραγματικό εχθρό – πρόκληση,
την τεχνολογία.

Ο πραγματικός εχθρός
Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα
θα πρέπει να επικεντρωθούν σθεναρά
στην ανάπτυξη των τεχνολογιών τους.
Παρόλο που τα μοντέλα λειτουργίας τους
όπως αποδεικνύεται θα είναι διαφορετικά

και οι δύο θα έχουν να αντιμετωπίσουν
μεγάλες τεχνολογικά προηγμένες εταιρείες, οι οποίες μεταξύ άλλων θα προσφέρουν και τραπεζικές υπηρεσίες δίχως
να κρατούν όμως καταθέσεις. Η δομική
διαφορά θα είναι αυτή, γι’ αυτό και οι
κανονιστικές τους απαιτήσεις θα διαφέρουν πολύ σε σχέση με τις κανονιστικές
απαιτήσεις των παραδοσιακών τραπεζών
που κρατούν καταθέσεις. Υπάρχουν μικρά
βήματα τεχνολογικής ανάπτυξης και από
τις δύο τράπεζες, ιδίως τώρα που επετράπη
και στην Κύπρο το ApplePay (από τον
Αύγουστο έχει επιτραπεί) και βλέπουμε
ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, οι δύο τράπεζες θα
πρέπει να καλύψουν πολλά χιλιόμετρα
ώστε να φτάσουν στα επίπεδα τεχνολογίας των τεχνολογικών κολοσσών όπως
για παράδειγμα Amazon και Google.

Οι δικαιολογίες
Η στροφή στις χρεώσεις των πολιτών
για παραδοσιακές συναλλαγές, έναντι
συναλλαγών που μέχρι τώρα δεν χρεώνονταν λόγω τεχνολογικών αναβαθμί-

σεων, κρίνονται από μεγάλη μερίδα του
κόσμου ως προφάσεις και φθηνές δικαιολογίες. Θα πρέπει να εξηγήσουν σε μεγάλη μερίδα πολιτών γιατί προχωρούν
σε χρεώσεις οι τράπεζες, την ώρα που
οι παροχές τους και οι υπηρεσίες τους
είναι πανομοιότυπες με αυτές που θα γίνονταν την προηγούμενη ημέρα. Για παράδειγμα, η Τράπεζα Κύπρου συζητά να
χρεώνει στο τράβηγμα χρημάτων εντός
του καταστήματος αναλόγως του ποσού
της ανάληψης που θα προχωρήσει από
αρχές Ιανουαρίου. Αρκετοί λοιπόν, διερωτώνται –και ορθώς- γιατί να χρεώσει
η Τράπεζα την ανάληψη όταν μία ημέρα
πριν προσέφερε την ίδια ακριβώς υπηρεσία δίχως χρέωση και δίχως να έχει
αλλάξει κάτι. Οι τράπεζες χρεώνουν για
ανανεωμένες υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν στους πελάτες τους και όχι για
υπηρεσίες που είναι ακριβώς ίδιες ή με
την πρόφαση ότι θα τις αλλάξουν στο
μέλλον. Πρώτα πρέπει να γίνουν οι αλλαγές και μετά να προχωρήσουν σε χρεώσεις, όταν μάλιστα η τραπεζική κρίση
είναι ακόμα νωπή.

Μετρούν τις δυνάμεις τους μετά τις κάλπες για τετράμηνα
Επιχείρηση ανασυγκρότησης στην ΟΕΛΜΕΚ, κόκκινες γραμμές θέτει το Υπουργείο Παιδείας και προειδοποιήσεις μαθητών
Του ΜΙΧAΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με
την επόμενη ημέρα του δημοψηφίσματος
των καθηγητών και την απόφασή τους
να απέχουν από απεργιακές κινητοποιήσεις τις ημέρες των εξετάσεων τετραμήνων. Εκ νέου ετοιμότητα για διάλογο
εκφράζει το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο
εντούτοις προσεγγίζει με περίσκεψη το
υψηλό ποσοστό που καταγράφηκε υπέρ
των απεργιών. Τις δικές της ισορροπίες
αναζητά η ΟΕΛΜΕΚ μετά τα σημεία διχασμού που παρατηρήθηκαν την τελευταία εβδομάδα, την ίδια στιγμή που οι
μαθητές αν και απομονωμένοι προειδο<
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<

Αρκετά στελέχη της ΟΕΛΜΕΚ
θεωρούν πως η καθυστέρηση στον ορισμό συνεδρίας
για καθορισμό των επόμενων
βημάτων, αποστερεί στην οργάνωση σημαντικό χρόνο αντίδρασης, οδηγώντας ουσιαστικά σε τετελεσμένα.
ποιούν για κλιμάκωση των δικών τους
κινητοποιήσεων.Στρεβλώσεις στην εφαρμογή των τετραμήνων αναγνωρίζουν
και οι γονείς.
Μετά τις πρώτες αναταράξεις και τις
συνεπακόλουθες αναγνώσεις που η κάθε
παράταξη της ΟΕΛΜΕΚ προσδίδει στο
αποτέλεσμα, η επόμενη μέρα σε ό,τι έχει
να κάνει με τις εξετάσεις τετραμήνων
παραμένει ουσιαστικά αδιευκρίνιστη.
Την πρώτη αντίδραση του Υπουργείου
Παιδείας για το αποτέλεσμα της κάλπης
δίνει ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Σπύρος Αντωνέλλος, ο οποίος με
δηλώσεις του στην «Κ» αναφέρει πως το
Υπουργείο προσεγγίζει κατ’ αρχήν με
αρκετή ικανοποίηση την απόφαση των
καθηγητών να απορρίψουν τα απεργιακά
μέτρα κατά τις ημέρες των εξετάσεων.
Εντούτοις εκφράζει και «περίσκεψη για

Αυτό που διαφαίνεται με τις μέχρι στιγμής κινήσεις των εμπλεκόμενων μερών, είναι πως το Υπουργείο κρατά στάση αναμονής ως προς τις

πρωτοβουλίες τόσο της ΟΕΛΜΕΚ όσο και των μαθητών.
το υψηλό ποσοστό που τάχθηκε υπέρ
των απεργιών», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά.
Αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι
στις σχέσεις Υπουργείου και ΟΕΛΜΕΚ,
ο κ. Αντωνέλλος υποστήριξε πως «επιθυμούμε το διάλογο με οργανωμένους
φορείς και σύνολα με μοναδικό γνώμονα
το όποιο αποτέλεσμα να είναι ωφέλιμο
για όλες τις πλευρές». Αυτό που διαφαίνεται με τις μέχρι στιγμής κινήσεις των
εμπλεκόμενων μερών, είναι πως το Υπουργείο διατηρεί στάση αναμονής ως
προς τις πρωτοβουλίες τόσο της ΟΕΛΜΕΚ
όσο και των μαθητών. Ερωτηθείς ο κ. Αντωνέλλος φρόντισε παράλληλα να ξεκαθαρίσει πως οι πόρτες του Υπουργείου
παραμένουν ανοικτές για παράπονα και
εισηγήσεις ακόμη και πριν από τις 9 Δεκεμβρίου, ημερομηνία έναρξης των εξε-

τάσεων του Α’ τετραμήνου. Παρόλα αυτά,
το Υπουργείο καθιστά σαφές πως εξακολουθεί να διατηρεί συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές, από τις οποίες δεν υπάρχει
η παραμικρή πρόθεση για παρέκκλιση.
Αυτό κατέστησε σαφές ο κ. Αντωνέλλος
υποστηρίζοντας ότι «καμία διαπραγμάτευση δεν μπορεί να γίνει ως προς το δομικό κομμάτι των τετραμήνων», στοιχείο
που ουσιαστικά βάζει φρένο στις όποιες
επιδιώξεις τόσο των μαθητών, όσο και
δυο συγκεκριμένων παρατάξεων της ΟΕΛΜΕΚ οι οποίες προτάσσουν την κατάργηση του νόμου ως απαραίτητη προϋπόθεση για διάλογο.

Ζητούμενο η ανασυγκρότηση
Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της ΟΕΛΜΕΚ, αυτό που προκύπτει
ως καθολικά αποδεκτή αποτίμηση, είναι

πως η βάση των καθηγητών παραμένει
βαθιά διχασμένη ως προς το τι πρέπει
να περιλαμβάνει η επόμενη μέρα. Και
αυτό διότι η διαφορά των 10 ποσοστιαίων
μονάδων ανάμεσα στο «συμφωνώ» και
«διαφωνώ» στις απεργίες/στάσεις εργασίας, από μόνη της δεν είναι αρκετή για
να αποτυπώσει μια σαφή επικράτηση
της μιας άποψης έναντι της άλλης.
Αυτό το γεγονός μάλιστα όπως σχολιάζεται από στελέχη της οργάνωσης,
σε επικοινωνιακό τουλάχιστον επίπεδο,
έχει δημιουργήσει μόνο «νικητές» και
κανέναν ηττημένο. Αναφορικά με τα επόμενα βήματα της οργάνωσης, αυτά αναμένεται να ξεκαθαρίσουν την επόμενη
εβδομάδα όπως επεσήμανε στην «Κ» ο
πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κώστας Χατζησάββας οπότε και αναμένεται να συγκληθεί το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

της οργάνωσης. Οι αρχικές σκέψεις έκαναν λόγο για σύγκληση συνεδρίας εντός
της τρέχουσας εβδομάδας, ενώ η μεταφορά της μια εβδομάδα μετά το δημοψήφισμα φέρεται να προκαλεί αρκετά ερωτηματικά και προβληματισμό. Αρκετοί
είναι αυτοί που θεωρούν πως η καθυστέρηση στον ορισμό συνεδρίας για καθορισμό των επόμενων βημάτων αποστερεί
στην οργάνωση σημαντικό χρόνο αντίδρασης, οδηγώντας ουσιαστικά σε τετελεσμένα λιγότερο από ένα μήνα πριν την
έναρξη των εξετάσεων.
Αυτό που αναμένεται στο μεσοδιάστημα, είναι οι πέντε συνιστώσες της
οργάνωσης να προβούν σε ενδελεχή προεργασία ως προς τις συγκεκριμένες προτάσεις που θα καταθέσουν, αλλά κυρίως
σε ό,τι έχει να κάνει με την εξασφάλιση
της απαραίτητης πλειοψηφίας η οποία
και θα δεσμεύει την ΟΕΛΜΕΚ στην όποια
συνέχεια.
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, και με
όσα διημείφθησαν το προηγούμενο διάστημα, οι κινήσεις της Προοδευτικής και
της Νέας Πνοής δεν πρόκειται να μετακινηθούν από τις πάγιες θέσεις τους που
αφορούν την κατάργηση του νόμου. Με
ενδιαφέρον αναμένονται οι προτάσεις
της Αλλαγής, Νέας Κίνησης και ΔΗΚΙ, οι
οποίες διατηρούν μια διαλλακτικότερη
στάση ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Μόνοι και όπου τους βγάλει
Από την πλευρά τους, οι μαθητές ως
άμεσα επηρεαζόμενοι από την εφαρμογή
των τετραμήνων προχώρησαν σε δίωρη
αποχή από τα μαθήματα τους την Τρίτη,
σαν μια πρώτη κίνηση όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν για να δείξουν τη δική τους
αντίθεση στην εφαρμογή της νομοθεσίας
για τις εξετάσεις τετραμήνων. Οι μαθητές
παράλληλα προσανατολίζονται σε εντατικοποίηση των μέτρων τους, περνώντας
το μήνυμα πως το αποτέλεσμα της κάλπης
των καθηγητών δεν θα εμποδίσει τους
δικούς τους σχεδιασμούς.
Η ΠΣΕΜ μάλιστα σε ανακοίνωση της
λίγες ώρες μετά την αποχή από τα μαθήματα, σημειώνει πως «καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προβεί σε όλα τα

απαραίτητα βήματα για να τροποποιηθεί
η νομοθεσία και να καταργηθούν άμεσα
οι εξετάσεις ανά τετράμηνο». Δεδομένου
όμως πως το Υπουργείο Παιδείας παραμένει σταθερά αταλάντευτο ως προς την
εφαρμογή της νομοθεσίας, ψαλιδίζει τις
όποιες ελπίδες για συνεννόηση.
Οι μαθητές δεν φαίνονται επί του παρόντος να πτοούνται από την άτεγκτη
στάση του Υπουργείου, ούτε από την απόφαση των καθηγητών να γυρίσουν
την πλάτη στις απεργιακές κινητοποιήσεις, μια εξέλιξη που ουσιαστικά τους αφήνει «εκτεθειμένους» στην προσπάθεια
που κάνουν για ριζικές αλλαγές πριν τον
Δεκέμβριο.
Παρόλα αυτά όπως είχε ήδη επισημάνει ο πρόεδρος της ΠΣΕΜ Γιάννης Λαπήθιος με δηλώσεις του στην «Κ» λίγες
μόλις ώρες μετά το δημοψήφισμα της
Δευτέρας, οι μαθητές είναι αποφασισμένοι
να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους ανεξαρτήτως του ότι δεν έχουν συνοδοιπόρους σε αυτή την πορεία. Κάτι που εξάλλου επιβεβαίωσαν και στην γραπτή
τους ανακοίνωση την Τρίτη.

Καταθέτουν προτάσεις οι γονείς
«Πολύ σύντομα θα καταθέσουμε βελτιωτικές προτάσεις» ήταν η τοποθέτηση
του πρόεδρου της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Κυριάκου Νικηφόρου, ερωτηθείς από την «Κ» αναφορικά με τα επόμενα βήματα στο ζήτημα
των τετραμήνων.
Ο κ. Νικηφόρου υποστήριξε πως κρίνεται επιβεβλημένο να γίνουν αλλαγές
στην υφιστάμενη μορφή των τετραμήνων,
μη αποκλείοντας το ενδεχόμενο να τεθούν
συγκεκριμένες προτάσεις ακόμη και εντός
Δεκεμβρίου.
Για τους οργανωμένους γονείς όπως
σημείωσε ο κ. Νικηφόρου αποτελεί αδιαμφησβήτητο γεγονός ότι υπάρχουν κενά
και στρεβλώσεις τα οποία πρέπει να διορθωθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Υπενθυμίζεται πως η απόρριψη των απεργιακών μέτρων από τους καθηγητές έτυχε
θετικής ανταπόκρισης εκ μέρους των γονέων, οι οποίοι μετά από αυτή την εξέλιξη
προσβλέπουν στην ουσιαστική μεταστροφή του αρνητικού κλίματος.
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Σφήνα από
Energean για
την εισαγωγή ΦΑ
στην Κύπρο
Σε διαδικασία υποβολής αίτησης για την εξασφάλιση
άδειας η εταιρεία για εφοδιασμό της εσωτερικής αγοράς
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η πλωτή μονάδα θα μπορεί να παράγει και να αποθηκεύει έως και 8 δισ. κ.μ ΦΑ το χρόνο.

Επτά μήνες μετά την κατάθεση Σχεδίου Ανάπτυξης
Αγωγού Φυσικού Αερίου, από το Ισραήλ προς την
Κύπρο για προμήθεια της εσωτερικής αγοράς, η
εταιρεία Energean μπαίνει για τα καλά στο παιχνίδι
εισαγωγής ΦΑ για σκοπούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και όχι μόνο. Η εταιρεία, διαχειριστής
ισραηλινών κοιτασμάτων, και με έντονη παρουσία
στα ενεργειακά της Μεσογείου, ετοιμάζεται να
ξεκινήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να λάβει τις απαιτούμενες άδειες για ανάπτυξη του αγωγού ΦΑ και τον εφοδιασμό της εσωτερικής αγοράς με ΦΑ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Κ», το επόμενο διάστημα η Energean
θα καταθέσει και επίσημα τις σχετικές αιτήσεις
προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Μια κίνηση που εκδηλώνεται στον απόηχο
των πρόσφατων εξελίξεων με την κατασκευή των
υποδομών στο Βασιλικό, αλλά και της διαδικασίας
προμήθειας ΦΑ. Η εταιρεία είναι σε θέση, όπως

Αγωγός ΦΑ
Η πρόταση της Energean για την Κύπρο προβλέπει την δημιουργία ενός αγωγού ΦΑ από την
πλωτή μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης ΦΑ
έως το Βασιλικό, μήκους 200 χιλιομέτρων. Ο
αγωγός θα ξεκινά από το κοίτασμα του τεμαχίου
Καρίς προς την πλωτή εξέδρα παραγωγής, απο-

Η πλωτή μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης στην Ανατολική Μεσόγειο Energean Power FPSO βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής στα ναυπηγεία
της COSCO στο Ζουσάν της Κίνας. Εντός της ισραηλινής ΑΟΖ αναμένεται να βρίσκεται τον Μάρτιο του 2021.
θήκευσης και εκφόρτωσης, Energean Power και
από εκεί με υποθαλάσσιο αγωγό στο Βασιλικό ,
όπου ο αγωγός θα αναδυθεί στην ξηρά. Από το
Βασιλικό οι ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τις οποίες η Energean έχει
συνάψει επιστολές πρόθεσης (LOI) για την προμήθεια ΦΑ, θα μπορούν να προμηθευτούν το καύσιμο. Το κόστος κατασκευής του αγωγού υπολογίζεται στα 300 εκατ. με 350 εκατ. δολάρια και
θα αναληφθεί από την εταιρεία. Νοουμένου ότι
δεν υπάρξουν καθυστερήσεις με τις σχετικές
άδειες, η Energean εμφανίζεται έτοιμη να μεταφέρει ΦΑ στην Κύπρο από το 2021 και μετά. Η
πρόταση της Energean χαρακτηρίζεται ανταγωνιστική τόσο σε επίπεδο χρόνου όσο και τιμών.
Στο Ισραήλ με βάση τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί, με εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και βιομηχανίες, η τιμή πώλησης
του ΦΑ είναι λίγο πάνω από τα 4 δολάρια ανά
MBTU.
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Η εταιρεία είναι έτοιμη για να
μεταφέρει ΦΑ από τα ισραηλινά
κοιτάσματα Καρίς και Ταμίν από
το 2021 και μετά. Το κόστος των
υποδομών, αγωγός μήκους 200
χιλιομέτρων, που θα επωμισθεί
η ίδια, έχει υπολογισθεί στα 300350 εκατ. δολάρια.

Η αγορά ΦΑ
Ένα από τα εμπόδια που αναμένεται να συναντήσει η Energean, στην προσπάθειά της να
εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες, έχει να κάνει με
το πλαίσιο αγοράς του ΦΑ. Αρχές του περασμένου
καλοκαιριού το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή
του, όρισε την Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου
(ΔΕΦΑ) ως διαχειριστή και μοναδικό προμηθευτή
εισαγωγής και προμήθειας ΦΑ στην Κύπρο για
10 χρόνια. Η Energean, στις απόψεις που κατέθεσε
κατά την δημόσια διαβούλευση για την λειτουργία
της αγοράς ΦΑ, είχε διαφωνήσει υποστηρίζοντας
πως η απόφαση να κηρυχθεί η αγορά ΦΑ ως αναδυόμενη πάρθηκε το 2007 και κάτω από συνθήκες που σήμερα δεν υφίστανται. Η εταιρεία
στηρίζει την επιχειρηματολογία της σε τέσσερα
σημεία:
-Δίνεται η δυνατότητα στην Κύπρο να προμηθευθεί αέριο σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή,
χωρίς την επιβάρυνση οποιουδήποτε κόστους
για υποδομές, με προφανή τα οφέλη για την κυπριακή οικονομία και τους Κύπριους καταναλωτές
ενέργειας.
-Ανοίγει ο ανταγωνισμός συνολικά στην κυπριακή αγορά ενέργειας, καθώς αναδεικνύονται
οι προοπτικές προμήθειας φυσικού αερίου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που κατέχουν άδειες παραγωγής ηλεκτρισμού.
-Εξυπηρετείται ο σχεδιασμός της Κυπριακής
Δημοκρατίας και ενισχύεται η ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς το Σχέδιό μας λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις διαδικασίες εισαγωγής
LNG την οποία έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση.
-Αναβαθμίζεται περαιτέρω ο γεωπολιτικός ρόλος
που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην
περιοχή.

υποστηρίζεται, να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες
της κυπριακής αγοράς ΦΑ, που υπολογίζονται
από 0,6 δισ. κ.μ ΦΑ έως 1,2 δισ. κ.μ ΦΑ. Ανασταλτικός παράγοντας στις προσπάθειες εξασφάλισης
αδειών, θεωρείται η απόφαση της κυβέρνησης
να κηρύξει την αγορά ΦΑ ως αναδυόμενη, κάτι
που ουσιαστικά δεν αφήνει περιθώρια σε άλλες
εταιρείες, πλην της ΔΕΦΑ να δραστηριοποιηθούν
στην εισαγωγή ΦΑ. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Energean αποτελεί η υπογραφή επιστολών προθέσεων με ανεξάρτητους παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο.

Το έργο
Η άδεια που θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει η
Energean, στηρίζεται στο Σχέδιο Ανάπτυξης που
υπέβαλε στην ΡΑΕΚ τον περασμένο Μάιο. Το υπό
εισαγωγή ΦΑ θα προέλθει από τα δυο κοιτάσματα
που διαχειρίζεται η εταιρεία εντός της ισραηλινής
ΑΟΖ, το Καρίς και το Τανίν, τα οποία σύμφωνα
με επίσημες ανακοινώσεις, στα Χρηματιστήρια
Λονδίνου και Τελ Αβίβ, στα οποία είναι εισηγμένη
η εταιρεία, έχουν βεβαιωμένα κοιτάσματα 68
δισ. κ.μ ΦΑ. Με βάση την πρόταση της εταιρείας,
οι εξαγωγές θα πραγματοποιηθούν από πλωτή
μονάδα FPSO «Energean Power» που κατασκευάζει
η εταιρεία σε κινέζικο ναυπηγείο και που αναμένεται να λειτουργήσει το Μάρτιο του 2021. Στην
πλωτή μονάδα θα καταλήγει η παραγωγή ΦΑ
από τα κοιτάσματα, η οποία στη συνέχεια μέσω
αγωγών θα διοχετεύεται σε αγορές της περιοχής.

AΡΘΡΟ

ΣΧΟΛΙΟ
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Ισχυρή τριμερής με ή χωρίς άλλους

Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Με αφορά;
Τον Αύγουστο του 2018, κάποιος ζήτησε από
την Amazon τα προσωπικά του δεδομένα,
με το δικαίωμα που του δίνει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
(GDPR), που τέθηκε σε εφαρμογή από την
Ε. Επιτροπή τον Μάιο του 2018. Όταν παρέλαβε τα στοιχεία που του έστειλε η εταιρία,
διαπίστωσε πως δεν ήταν τα δικά του, αλλά
τα στοιχεία κάποιου παντελώς άγνωστου.
Από τα στοιχεία που έλαβε μπορούσε όχι
μόνο να ταυτοποιήσει τον άγνωστο και τη
σύντροφο του, αλλά και να ξέρει τι ώρα χτυπάει το πρωινό του ξυπνητήρι, τι μουσική
του αρέσει να ακούει, τι συγκοινωνίες χρησιμοποιεί, μέχρι και σε τι θερμοκρασία του
αρέσει να κάνει το μπάνιο του.
Ίσως περιστατικά σαν αυτό να μας τρομοκρατούν αλλά πρόκειται για τη γνωστή
σε όλους μας 4η βιομηχανική επανάσταση
και το Internet of Things (IoT) ή αλλιώς διαδίκτυο των πραγμάτων. Το διαδίκτυο των
πραγμάτων (IoT) είναι μια μετεξέλιξη του
διαδικτύου όπου τα αντικείμενα και τα συστήματα έχουν αισθητήρες και υπολογιστική
ισχύ, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν
μεταξύ τους. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αναδυόμενες τεχνολογίες και έχει
τεράστιες επιπτώσεις στον τρόπο ζωής μας.
Σχεδόν τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού
έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο, που σημαίνει
πως πάνω από 4,5 δις άνθρωποι είναι συνδεδεμένοι και μεταξύ τους μέσω διάφορων
συσκευών. Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για εργασία αλλά και ψυχα-

γωγία και κοινωνική δικτύωση. Εκτιμάται
πως οι συνδεδεμένες συσκευές θα φτάσουν
τις 25 δις μέχρι το 2020 και ο κάθε άνθρωπος
θα έχει, κατά μέσο όρο, εκτός από
smartphonesκαι tablets, 14 έξυπνες συσκευές
στη Βόρεια Αμερική και 9 στη Δυτική Ευρώπη.
Το να είναι μια συσκευή έξυπνη όμως δε
σημαίνει απαραίτητα πως είναι και ασφαλής.
Οι συσκευές του διαδικτύου των πραγμάτων
γίνονται στόχος κακόβουλων επιθέσεων
από χάκερ μέσα σε 5 λεπτά από τη στιγμή
που συνδέονται στο διαδίκτυο. Δεν είναι
τυχαίο πως οι Αμερικάνικες υπηρεσίες πληροφοριών βάζουν την κυβερνοασφάλεια
στη νούμερο ένα θέση των παγκόσμιων απειλών, υψηλότερα από την τρομοκρατία,
ακόμα και από τον πόλεμο. Το υπόλοιπο του
τραπεζικού μας λογαριασμού, ο εξοπλισμός
στο τοπικό μας νοσοκομείο, τα ιατρικά μας
δεδομένα αλλά και τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων, εξαρτώνται όλα
από την ασφάλεια των υπολογιστών μας.
Κάθε δευτερόλεπτο γίνονται πάνω από
63.000 αναζητήσεις στο Google και κάθε
λεπτό ανεβαίνουν πάνω από 30.000 φωτογραφίες στο Instagram. Σε τι μεταφράζεται
αυτό; Σε μια νέα μορφή χρυσού, που λέγεται
δεδομένα. Δεδομένα που παράγονται και
πολλαπλασιάζονται ασύλληπτα κάθε δευτερόλεπτο και το σημαντικότερο: όλοι μας
τα εκχωρούμε αφιλοκερδώς. Έχουμε άραγε
σκεφτεί πως «πληρώνουμε» τις φαινομενικά
δωρεάν υπηρεσίες της Facebook και της
Google; Τα δεδομένα μας είναι πλούτος και

δύναμη για όσους τα κατέχουν.
Κι ίσως το περιστατικό της αποστολής
των προσωπικών δεδομένων κάποιου σε
λάθος άνθρωπο, το οποίο η Amazon χαρακτήρισε μεμονωμένο «ατύχημα» να μην
είναι τόσο σοβαρό σε κλίμακα, όσο κι αν
μας σοκάρει. Τι συμβαίνει όμως όταν γίνονται
μαζικές παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων
τεράστιας εμβέλειας για να επηρεαστούν εκλογικά αποτελέσματα, όπως στην περίπτωση
του σκανδάλου Facebook – Cambridge
Analytica και των προηγούμενων αμερικανικών εκλογών; Τι συμβαίνει όταν το έγκλημα
στον κυβερνοχώρο παίρνει ανεξέλεγκτες
διαστάσεις και φτάνει μέχρι την παιδική
πορνογραφία; Το σκοτεινό δίκτυο (Darknet),
είναι ο παράδεισος της παρανομίας, μια
ακόμη τεράστια ψηφιακή απειλή για την ασφάλεια μας. Το σκοτεινό δίκτυο είναι ένας
χώρος χωρίς νόμο και έλεγχο που προσφέρεται για παράνομη διακίνηση όλων και
ναρκωτικών, παράνομο τζόγο, συνεργασία
μεταξύ των χάκερ, μέχρι και για την οργάνωση
τρομοκρατικών επιθέσεων. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν γίνει σημαντικά
βήματα για την προστασία των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η οδηγία για
την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS) καθιερώνει νέους
μηχανισμούς συνεργασίας σε επίπεδο Ε.Ε.
και επιβάλλει επιπλέον στους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και στους
παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να εφαρμόζουν πρακτικές διαχείρισης κινδύνου και
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να κοινοποιούν τα σημαντικότερα συμβάντα
στις εθνικές αρχές. Συμπληρωματικά, η
πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
θεσπίζει για πρώτη φορά σε επίπεδο Ε.Ε.
κανόνες για την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, ενώ με τον ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα κράτη μέλη
οφείλουν να διατηρούν ασφαλή τα δημόσια
δίκτυα επικοινωνιών και να διασφαλίζουν
ότι οι φορείς εκμετάλλευσης λαμβάνουν τα
απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
για τη διαχείριση κινδύνων και την ασφάλεια
των δικτύων και των υπηρεσιών. Επιπλέον,
τον Μάιο του 2019 το Συμβούλιο θέσπισε
το νομικό πλαίσιο για την επιβολή κυρώσεων
το οποίο επιτρέπει στην Ε.Ε. να λαμβάνει
στοχευμένα περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων που συνιστούν εξωτερική απειλή
για την Ε.Ε. ή τα κράτη μέλη της.
Οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι σοβαρότερες και πολυπλοκότερες από ποτέ και μας αφορούν όλους,
όχι μόνο σε επίπεδο κοινωνικού και ηθικού
προβληματισμού αλλά σε διαστάσεις που
φτάνουν να αφορούν μέχρι και τη σωματική
μας ακεραιότητα. Ας κρατήσουμε τα δεδομένα
μας ασφαλή, ας κρατήσουμε τους εαυτούς
μας ασφαλείς.

Ο Ιερόθεος Παπαδόπουλου είναι επικεφαλής της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Κύπρο.

Σε ένα περιφερειακό περιβάλλον αβεβαιότητας και επικίνδυνων ακροβασιών,
όπου η τουρκική εισβολή στη Συρία
προκαλεί διάχυτη ανησυχία, Ελλάδα,
Κύπρος και Ισραήλ δημιουργούν ένα
πλέγμα σταθερότητας που δεν υπηρετεί
μόνο τα δικά τους συμφέροντα, αλλά
και αυτά της Ευρώπης και της Αμερικής.
Τρεις δημοκρατικές χώρες, η κάθε μία
με τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα, οικοδομούν την τελευταία δεκαετία μεθοδικά σε διμερές και τριμερές
επίπεδο μια επωφελή για όλους συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων.
Από την ανταλλαγή πληροφοριών
και τεχνογνωσίας, και τη διεξαγωγή
κοινών στρατιωτικών ασκήσεων ή τη
χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών,
ακόμη και δορυφόρων, μέχρι τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας,
είναι πολλά τα σχέδια που εξετάζονται,
εκπονούνται ή υλοποιούνται.
Παράλληλα, στην οικονομία και στο
εμπόριο διανοίγονται όλο και μεγαλύτερες προοπτικές. Ελλάδα και Κύπρος
αποτελούν τη φυσική πύλη εισόδου
του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές αγορές.
Κομβικό ρόλο διαδραματίζει η ενέργεια· στην ατζέντα βρίσκονται διάφοροι
σχεδιασμοί, από τον αγωγό EastMed
ή τη μεταφορά πηγών ενέργειας μέσω
LNG μέχρι το υποθαλάσσιο καλώδιο
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά.
Στην αξιοποίηση των ισραηλινών κοι-

τασμάτων πρωταγωνιστεί και μια ελληνικών συμφερόντων εταιρεία, η οποία
διείσδυσε έγκαιρα και αποτελεσματικά
στην ισραηλινή αγορά. Την ίδια ώρα,
το Ισραήλ επιθυμεί τη συμμετοχή της
Ελλάδας σε ένα περιφερειακό δίκτυο
μεταφορών το οποίο θα συνδέει το λιμάνι του Πειραιά με αυτά της Χάιφα
και της Ασντόντ.
Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ είναι
στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ και επιδιώκουν την αμερικανική εμπλοκή στο υπάρχον τριμερές σχήμα συνεργασίας
(με τη μορφή 3+1). Ωστόσο, αντιλαμβάνονται ότι ο τρόπος που λαμβάνονται
τελευταία οι αποφάσεις στον Λευκό
Οίκο δεν δικαιολογεί καμία αίσθηση
βεβαιότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, οικοδομούν τις δικές τους μεθόδους συνεργασίας με γνώμονα την κάλυψη
των αναγκών τους στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, κάτι που εξέτασαν πρόσφατα στην Αθήνα οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ισραήλ, Νίκος Δένδιας και Ισραελ Κατζ,
και στην Ιερουσαλήμ οι αρχηγοί των
ενόπλων δυνάμεων, Χρήστος Χριστοδούλου και Αβίβ Κοχάβι.
Η πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, όπως
και με την Κύπρο, δημιουργεί σημαντική
«προστιθέμενη αξία». Ορθώς προχωράει
η εμβάθυνσή της, με ή χωρίς την εμπλοκή τρίτων.
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Δίνει εξηγήσεις
για τις χαμηλές
προσδοκίες
ο Πρόεδρος
Στο Εθνικό τίθενται τα όσα ακούγονται περί μάταιης
παρουσίας στο Βερολίνο και κακών συγκυριών
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Εξηγήσεις για τα όσα διαρρέονται το τελευταίο διάστημα περί χαμηλών προσδοκιών από την επικείμενη τριμερή και
κακής χρονικής συγκυρίας καθώς και οι
διαρροές ότι η Τουρκία δεν θέλει πενταμερή αναμένεται να δώσει ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας προς τους πολιτικούς
αρχηγούς.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για την έκθεση που είχε αποστείλει
στον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών προ ημερών. Έκθεση για την οποία είχε δεχτεί
κριτική από την αντιπολίτευση και δη
από ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ για το γεγονός ότι
δεν είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενό
της. Αναμένεται να γίνει και ενημέρωση
για την επικείμενη συνάντηση με την
Ειδική Απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών Τζέην Χολ Λουτ το ερχόμενο Σάββατο. Συνάντηση που θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα για τις εξελίξεις
τόσο στην τριμερή της 25ης Νοεμβρίου
όσο και για την άτυπη πενταμερή που
θα ακολουθήσει.

Η κάθοδος Λουτ

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές
η ίδια βρίσκεται σε συνεννόηση με τις
δύο πλευρές προτείνοντας ιδέες για το
πώς μπορούν να γεφυρωθούν οι διαφορές.
Μετά τη συνάντηση η κα Λουτ θα ενημερώσει τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος
και θα αποφασίσει για το πώς θα κινηθεί.
Υπενθυμίζεται πως η άφιξη της Τζέιν Χολ

Λουτ στην Κύπρο θα γίνει για προεργασία
ενόψει της άτυπης τριμερούς συνάντηση,
στις 25 Νοεμβρίου, στο Βερολίνο. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα συναντηθεί με
την κ. Λουτ στις 16 Νοεμβρίου, στις 6.30
το απόγευμα, ενώ θα προηγηθεί η συνάντηση της αξιωματούχου του ΟΗΕ με
τον Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, στις
11.00 το πρωί της ίδιας ημέρας.
Οι εκτιμήσεις της Λευκωσίας είναι ότι
ο γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται
ήδη σε δίλημμα για το πώς θα προχωρήσει
αν δεν συνομολογηθούν οι όροι αναφοράς
κατά την τριμερή.
Θεωρείται πως θα βρίσκεται μπροστά
σε αδιέξοδο γιατί στο ενδεχόμενο που
δεν θα υπάρξει η όποια πρόοδος αυτή
θα πρέπει να καταγραφεί στην έκθεσή
που θα υποβάλει προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Οι διαρροές και οι εκτιμήσεις

Στο προσκήνιο του Εθνικού Συμβουλίου θα τεθούν βεβαίως και οι πρόσφατες
δηλώσεις του Ανδρέα Μαυρογιάννη ότι
η συγκυρία δεν είναι η καλύτερη για το
Κυπριακό. «Η Τουρκία», σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις που έκανε ο κ. Μαυρογιάννης,
«δεν ενδιαφέρεται να γίνει κάτι στο Κυπριακό γενικά και ειδικότερα να γίνει
τώρα». Είχαν ακολουθήσει οι δηλώσεις
Ταλάτ ο οποίος, όπως είπε, ο Πρόεδρος
του εκμυστηρεύθηκε πως άδικα πάνε
στην τριμερή αλλά και διαρροές στο ΚΥΠΕ, ότι η Τουρκία δεν θέλει πενταμερή
συνάντηση πριν από τις «εκλογές». Ήδη
το ΑΚΕΛ έχει εκφράσει τη διαφωνία του

Οι δηλώσεις Μαυρογιάννη περί κακής συγκυρίας, οι δηλώσεις Ταλάτ αλλά και οι εκτιμήσεις που διαρρέουν κυβερνητικές πηγές για πενταμερή μετά τις «εκλογές» θα τεθούν στο Εθνικό

Συμβούλιο.
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Η Τζέην Χολ Λουτ βρίσκεται
σε συνεννόηση με τις δύο
πλευρές προτείνοντας ιδέες
για το πώς μπορούν να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο.
για τα όσα διαρρέονται, αλλά και για την
τάση «αρνητισμού», όπως είπε ο γ.γ. του
ΑΚΕΛ σε δηλώσεις του, τόσο από πλευράς
της Τουρκίας όσο και από την κυβέρνηση
για το Κυπριακό. Κάλεσε μάλιστα την

κυβέρνηση να δώσει σαφή απάντηση
στα όσα είπε ο πρώην Τ/κ ηγέτης Μεχμετ
Αλί Ταλάτ ότι του εκμυστηρεύθηκε. Ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος
Προδρόμου απάντησε πως ο Πρόεδρος
«είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον Γενικό Γραμματέα και τον Τουρκοκύπριο
ηγέτη για τη συμφωνία Όρων Αναφοράς
και την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Όπως είναι έτοιμος, βεβαίως, για τη συνάντηση στο Βερολίνο,
την οποία ο ίδιος είχε προτείνει και επιδιώξει».

Ποιος θέλει πενταμερή;

Βεβαίως η συζήτηση δεν έμεινε μόνο
στα όσα ισχυρίστηκε ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ

Ενισχύουν οικονομικά στρατό και διεθνή προβολή
Διαβουλεύσεις για το νέο προϋπολογισμό στα κατεχόμενα, που οδηγούνται σε πτώχευση
Οι προτεραιότητες

Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Πριν από λίγες ημέρες άρχισαν στα κατεχόμενα οι διαπραγματεύσεις για τον
«προϋπολογισμό» του επόμενου οικονομικού έτους. Στη «βουλή», «κυβέρνηση»
και κόμματα αντιπολίτευσης επιχειρούν
να έρθουν σε συνεννόηση για το νέο
προϋπολογισμό, με τον οποίο θα συνεχίσει την δύσκολη πορεία της η τουρκοκυπριακή κοινότητα, που επηρεάζεται
άμεσα από την ύφεση και τα μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουρκική οικονομία. Η δεινή και ευάλωτη
θέση της τουρκικής οικονομίας εκθέτει
σε κίνδυνο τα σχέδια και τους υπολογισμούς της τ/κ πλευράς. Ανά πάσα στιγμή,
οι υπολογισμοί και οι αριθμοί στο νέο
προϋπολογισμό θα μπορούσαν να εκτροχιαστούν εξαιτίας των νέων, απρόβλεπτων αναταράξεων στην τουρκική οικονομία. Το συγκεκριμένο σημείο προβληματίζει τόσο τα ίδια τα μέλη της «κυβέρνησης» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ)-Κόμμα του Λαού(ΚΛ) όσο
και τους Τ/κ αναλυτές και οικονομολόγους.
Μια πρώτη ματιά στους αριθμούς και
τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον τ/κ
τύπο μας βοηθούν να εστιάσουμε στον
νέο οδικό χάρτη της «κυβέρνησης» για
το Κυπριακό και το μέλλον της τ/κ κοινότητας. Ο νέος προϋπολογισμός ουσιαστικά αποτελεί το οικονομικό σκέλος
των σχεδίων που δρομολογεί η «συγκυβέρνηση» της τ/κ Δεξιάς, και τα οποία
έχουν ως τερματικό σταθμό τα περίφημα
εναλλακτικά σχέδια στο Κυπριακό. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τη
στιγμή που η «κυβέρνηση» περιορίζει
τα έξοδα σχεδόν όλων των «υπουργείων»
ενισχύεται ο προϋπολογισμός του τουρκικού στρατού και του «Υπουργείου Εξωτερικών», το οποίο φέρει την ευθύνη
για την προβολή της «ΤΔΒΚ» στην διεθνή
κοινότητα.

Ο δημόσιος τομέας

Οι συζητήσεις στην «βουλή» για τον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους ξεκίνησαν τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα. Η «Επιτροπή Προϋπολογισμού»
έχει θέσει επί τάπητος τους αριθμούς
και τα ποσά που παρουσίασε η «κυβέρνηση» συνεργασίας για το επόμενο οικονομικό έτος.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την εφημερίδα Κίμπρις Ποστασί, ο προϋπολογισμός του 2020 συνολικά αγγίζει το
ποσό των 8,81 δισ. τουρκικών λιρών. Σε
ευρώ, με τα σημερινά δεδομένα, αυτό

Ο νέος προϋπολογισμός αποτελεί το οικονομικό σκέλος των σχεδίων που δρομολογεί η
«συγκυβέρνηση» της τ/κ Δεξιάς, και τα οποία έχουν ως τερματικό σταθμό τα περίφημα εναλλακτικά σχέδια στο Κυπριακό.
το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 1,38 δισ.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
το 80% αυτού του ποσού προορίζεται
για τις ανάγκες του δημοσίου τομέα. Με
άλλα λόγια, στο οικονομικό πεδίο, οι ανάγκες του «δημόσιου τομέα» και του
στρατού αποτελούν τις δυο προτεραιότητες της «κυβέρνησης».
Την προηγούμενη περίοδο, η τουρκική
πλευρά είχε προειδοποιήσει την τ/κ ηγεσία για τις επιπτώσεις που θα είχε ενδεχόμενη αύξηση των δαπανών του δημοίσου. Το γεγονός ότι η τ/κ πλευρά
τρέχει να προλάβει τις ανάγκες του «δημοσίου» τομέα, αντί να εστιάζει την προσοχή της στην συρρίκνωσή του και στις
ιδιωτικοποιήσεις, είναι απαράδεκτο για
την τουρκική πλευρά, η οποία από την
περίοδο της στρατιωτικής χούντας του
1980, συνεχίζει την πορεία της με νεοφιλελεύθερες οικονομικές πρακτικές.

Η πτώχευση

Εκτός από τους στόχους της «κυβέρνησης», ο νέος προϋπολογισμός έρχεται
να ρίξει φως και σε μια άλλη πραγματικότητα. Η οικονομική πτώχευση της
τουρκοκυπριακής κοινότητας είναι γεγονός και πλέον η τ/κ ηγεσία δεν είναι
σε θέση να αποσιωπήσει αυτήν την πραγματικότητα, καθώς οι αριθμοί μιλούν
από μόνοι τους.
Την προηγούμενη περίοδο, η τετρακομματική κυβέρνηση κατέβαλε μεγάλη
προσπάθεια για να ελέγξει το δημόσιο
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Την επόμενη περίοδο,
το λεγόμενο υπ. Οικονομικών θα κληθεί να πληρώσει
περίπου 56 εκ. ευρώ για
τους τόκους των χρεών που
έχουν συσσωρευτεί τις
τελευταίες δεκαετίες.
χρέος. Εξαιτίας αυτής της προσπάθειας
σήμερα το δημόσιο χρέος μειώθηκε την
τελευταία περίοδο από περίπου 133 εκατ.
ευρώ σε 90 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά,
το συνολικό χρέος (τα χρέη που συσσωρεύτηκαν και αυξήθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες) αγγίζει πλέον τα 3,14
δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, το δημόσιο
χρέος των κατεχομένων ξεπερνά κατά
περίπου 2,5 φορές τον «προϋπολογισμό»
της κυβέρνησης. Την επόμενη περίοδο,
το «Υπουργείο Οικονομικών» θα κληθεί
να πληρώσει περίπου 56 εκ. ευρώ για
τους τόκους των χρεών που έχουν συσσωρευτεί τις τελευταίες δεκαετίες.
Η συνολική κατάσταση του δημόσιου
χρέους θα ήταν χειρότερη σε περίπτωση
που η Τουρκία δεν παρείχε οικονομική
βοήθεια και δάνεια με χαμηλά επιτόκια
στην τ/κ πλευρά. Την επόμενη περίοδο
η Τουρκία θα παρέχει στα κατεχόμενα
βοήθεια ύψους περίπου 220 εκατ. ευρώ.

Ο νέος προϋπολογισμός αντικατοπτρίζει τους στόχους που έχει θέσει η
«κυβέρνηση» της τ/κ Δεξιάς σε στενή
συνεργασία με την Άγκυρα, για την επόμενη περίοδο. Πρόκειται για σχέδια
που δρομολογούνται σε μια περίοδο που
το Κυπριακό βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή
και η τ/κ Δεξιά τονίζει ότι πλέον έχει
κλείσει το κεφάλαιο της ομοσπονδιακής
λύσης.
Στην νέα περίοδο λοιπόν, που περιορίζονται ή παραμένουν σε καθεστώς
στασιμότητας οι προϋπολογισμοί σημαντικών «υπουργείων», δυο τομείς του
δημοσίου βλέπουν τους προϋπολογισμούς
να καταγράφουν ανοδική πορεία.
Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός
της «πρωθυπουργίας» και του «Υπουργείου Εξωτερικών», αυξάνεται από περίπου 15 εκατ. ευρώ σε 20 εκ. ευρώ. Ως
γνωστόν το «ΥΠΕΞ» ελέγχεται από τον
Κουντρέτ Όζερσαϊ, ο οποίος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προβολή της
«ΤΔΒΚ» στο διεθνές σκηνικό. Στα πλαίσια
αυτής της προσπάθειας, την επόμενη
περίοδο, μαζί με νέες διαφημιστικές εκστρατείες, η προσοχή της «κυβέρνησης»
στρέφεται σε νέες «αντιπροσωπείες»
που θα λειτουργήσουν σε πόλεις όπως
το Αμπού Ντάμπι, Ντόχα, Στοκχόλμη,
Κουβέϊτ, Βουδαπέστη, Χελσίνκι και Τελ
Αβίβ.
Την ίδια περίοδο, ο «προϋπολογισμός»
των «δυνάμεων ασφαλείας», δηλαδή του
λεγόμενου τ/κ στρατού που ελέγχεται
από την Τουρκία, αυξάνεται από τα περίπου 66 εκατ. ευρώ σε 96 εκατ. ευρώ.
Ο δε προϋπολογισμός της «Πολιτικής Άμυνας» πλέον αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ.
Τα προαναφερόμενα ποσά έρχονται
στο προσκήνιο την ώρα που οι «προϋπολογισμοί» σημαντικών «υπουργείων»,
όπως των Εσωτερικών, των Συγκοινωνιών, της Αγροτικής Ανάπτυξης και του
Τουρισμού δεν ξεπερνούν τα 50 εκατ.
ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές οδηγουν σε δυο
βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, με τις
διαστάσεις που έχει λάβει η οικονομική
πτώχευση της τ/κ κοινότητας, το όραμα
της «κυβέρνησης» για δυο ξεχωριστά
κράτη υπό την σκέπη της Ε.Ε. στερείται
λογικής βάσης, καθώς όλοι γνωρίζουν
ότι η ένωση δεν πρόκειται να αποδεχθεί
στους κόλπους της μια τόσο προβληματική δομή. Δεύτερον, Άγκυρα και «συγκυβέρνηση» ΚΕΕ-ΚΛ στοχεύουν και
στη νέα περίοδο στην αναβάθμιση της
«ΤΔΒΚ» στο διεθνές σκηνικό και στην
διαιώνιση της παρουσίας του τουρκικού
στρατού στην Κύπρο.

ότι του εκμυστηρεύτηκε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αλλά ακολούθησαν και διαρροές της κυβέρνησης προς το ΚΥΠΕ ότι
η Τουρκία δεν θέλει να πάει σε πενταμερή
προτού ολοκληρωθούν οι «εκλογές» στα
Κατεχόμενα.
Σύμφωνα με την είδηση που είδε το
φως της δημοσιότητας την Κυριακή, η
εκτίμηση της Λευκωσίας προέρχεται
μέσα και από τις διπλωματικές επαφές
που είχε η Άγκυρα με άλλες χώρες και
συγκεκριμένα κατά τη συνάντηση που
είχαν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών,
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τον Έλληνα
ομόλογό του, Νίκο Δένδια, την περασμένη
Παρασκευή στη Γενεύη.
Η άτυπη πενταμερής, σύμφωνα με τις

AΡΘΡΟ

εκτιμήσεις κυβερνητικών πηγών, «προφανώς δεν θα γίνει, γιατί η Τουρκία δεν
θα έρθει». Ως εκ τούτου, η πενταμερής
«δεν θα γίνει τον Δεκέμβρη, θα πάει για
μετά». Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές,
ρόλο έπαιξε η συνάντηση του Μεβλούτ
Τσαβούσογλου με τον Νίκο Δένδια. Όπως
σημειώνουν έγκυρες πηγές, στη συνάντησή τους οι δύο ηγέτες συμφώνησαν
πως για διαφορετικούς λόγους, δεν βλέπουν και δεν ευνοούν εξελίξεις στο Κυπριακό. Η Άγκυρα γιατί αναμένει αλλαγή
ηγεσίας στα Κατεχόμενα και η Αθήνα επειδή έχει άλλες προτεραιότητες. Η «Κ»
είχε αναφέρει και στο παρελθόν ότι η Αθήνα εκφράζει ανησυχίες για το ενδεχόμενο πενταμερούς.

/ Του ΜΑΝΟΛΗ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ*

Η επανένωση της Ευρώπης
Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου
στις 9 Νοεμβρίου του 1989 σηματοδότησε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και
έδωσε έναυσμα σε ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: την πολιτική και οικονομική επανένωση Ανατολικής και Δυτικής
Ευρώπης. Είναι, πιστεύω, χρήσιμο να
ανατρέξουμε σε αυτά τα γεγονότα, καθώς η συνεχής ενασχόληση με τα τρέχοντα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, παρότι απαραίτητη, συχνά επισκιάζει τις επιτυχίες της.
Στο άρθρο αυτό θα αναφερθώ κυρίως
στην οικονομική πτυχή αυτού του επιτεύγματος.
Το 1989 η οικονομική απόσταση που
χώριζε τη Δυτική Ευρώπη από τα 130
εκατομμύρια κατοίκων του πρώην, πλέον, ανατολικού μπλοκ ήταν τεράστια.
Το μέσο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ενωση ήταν διπλάσιο από αυτό στην Ανατολική Ευρώπη (χώρες της Βαλτικής,
Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχοσλοβακία)
και τριπλάσιο από αυτό στα Βαλκάνια
(Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία,
Ρουμανία), διαφορά που συνεισέφερε
σε μεγάλο βαθμό και στην κατάρρευση
του κομμουνιστικού εγχειρήματος. Η
απάντηση στην πρόκληση της σύγκλισης ήταν η ριζική αλλαγή του τρόπου
οργάνωσης της οικονομίας, από τον
κεντρικό σχεδιασμό και την κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής προς
την οικονομία της αγοράς και την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς και η δημιουργία θεσμών για τη διασφάλιση της
ανοιχτής οικονομίας. Οι ραγδαίες αυτές
αλλαγές είχαν αρνητικά αποτελέσματα
τα πρώτα χρόνια της μετάβασης, αλλά
από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και
μετά όλες οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων κατέγραψαν
πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης,
κατά μέσον όρο υπερδιπλάσιους από
εκείνους των 15 «δυτικών» μελών της
Ε.Ε. Μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε περισσότερο από 250%, ενώ το 2017 το μέσο
εισόδημα στην Ανατολική Ευρώπη έφτασε το 70% και στα Βαλκάνια το 50%
της Ε.Ε. των «15» – μια τεράστια μεταβολή σε τόσο σύντομο, ιστορικά, χρόνο.
Ενα μάλλον παραγνωρισμένο στοιχείο αυτής της μεταβολής είναι ότι οι
υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης οφείλονται
στη μεγάλη και συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας, στη
βελτίωση, δηλαδή, της αποδοτικότητας
με την οποία χρησιμοποιούνται το εργατικό δυναμικό και το κεφάλαιο. Αντιθέτως, η εντατικοποίηση της εργασίας και της παραγωγής κεφαλαίου δεν

έπαιξαν σημαντικό ρόλο: οι ώρες εργασίας του μέσου εργαζομένου μειώθηκαν κατά 1-1,5 ώρα την εβδομάδα,
ενώ οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ
βρίσκονται στα ίδια επίπεδα όπως πριν
από 30 χρόνια.
Η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν,
λοιπόν, το κλειδί της επιτυχίας. Η εξέλιξη
αυτή, όμως, δεν οφείλεται αποκλειστικά
στη στροφή προς την οικονομία της αγοράς. Η στασιμότητα που βίωσαν τα
περισσότερα μετασοβιετικά κράτη καθιστά σαφές ότι η απόρριψη του κεντρικού σχεδιασμού αποτελεί αναγκαία,
αλλά όχι ικανή συνθήκη για τη δημιουργία παραγωγικής οικονομίας.
<
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Η απάντηση στην πρόκληση
της σύγκλισης ήταν η ριζική
αλλαγή του τρόπου οργάνωσης της οικονομίας.
Ο καθοριστικός παράγοντας είναι
η ύπαρξη οικονομικών και πολιτικών
θεσμών που να ευνοούν την καινοτομία
και να ενθαρρύνουν την οικονομική εξωστρέφεια αντί να προστατεύουν την
καθεστηκυία τάξη και να στηρίζουν
την αδράνεια. Αυτοί οι θεσμοί, οι οποίοι
ονομάζονται «ανοιχτοί» ή «συμμετοχικοί» στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία,
περιλαμβάνουν τους κανόνες υγιούς ανταγωνισμού και ανοιχτής οικονομίας,
αλλά και την ανεξάρτητη δικαιοσύνη,
το κράτος δικαίου και το συμμετοχικό
πολιτικό σύστημα.
Μετά το 1989 η Ε.Ε. χρησιμοποίησε
το δέλεαρ της διεύρυνσης για να ενθαρρύνει τη δημιουργία και σταθεροποίηση τέτοιων θεσμών στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης, όπως είχε ξανακάνει με επιτυχία 15 χρόνια νωρίτερα
με την Ελλάδα, την Ισπανία και την
Πορτογαλία. Παρά τη μάλλον μερική
επιτυχία στις βαλκανικές χώρες και τα
πρόσφατα πισωγυρίσματα σε χώρες όπως η Ουγγαρία, το μέγεθος της οικονομικής σύγκλισης μεταξύ Ανατολικής
και Δυτικής Ευρώπης οδηγεί στην πολύ
θετική αποτίμηση αυτής της πολιτικής.
Η αρωγή, λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην εμπέδωση ανοιχτών θεσμών στην Ανατολική Ευρώπη αποτελεί
τη σημαντικότερη συμβολή στην επανένωση της ηπείρου, κατά πολύ σημαντικότερη από τα πακέτα στήριξης ή
την κοινή αγροτική πολιτική.

* Ο κ. Μανόλης Γαλενιανός είναι καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
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Ψάχνει 20 εκατ.
για την Εθνική
η Astrobank

Αλλαγή ηγεσίας
στους ντιβέλοπερ
Νέος Πρόεδρος των Επιχειρηματιών
Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών (Ντιβέλοπερς) ορίστηκε ο CEO της Cybarco,
Μιχάλης Χατζηπαναγιώτου. Ο πρώην
πρόεδρος των ντιβέλοπερς εξάλλου,
Παντελής Λεπτός, ανακοίνωσε την
προηγούμενη Πέμπτη πως θα άφηνε
τα ηνία του Συνδέσμου από το βήμα
της ετήσιας γενικής συνέλευσης. Ο
διευθυντής της Imperio Properties,
Γιάννης Μισιρλής παρέμεινε ως αναπληρωτής πρόεδρος, ενώ ως αντιπρόεδροι ορίστηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Maispa Constructions &
Land Development, Γεώργιος Μάης
και ο Διευθύνων Σύμβουλος της L.
Livadhiotis & Sons Ltd, Πανίκος Λειβαδιώτης. Ο διευθυντής της Aristo
Developers Ltd., Σάββας Γεωργιάδης

Σκέψεις για «plan B» κάνει η μητρική
αναφορικά με την παρουσία της στο νησί
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία
ενσωμάτωσης των λειτουργιών της USB
με την Astrobank και μεταφέρθηκαν
όλοι οι πελάτες της πρώτης στα συστήματα της δεύτερης τον προηγούμενο
μήνα. Η Astrobank όμως βρίσκεται εν
μέσω μιας άλλης διαδικασίας, που λαμβάνει χώρα από το προηγούμενο φθινόπωρο. Αυτή της απορρόφησης των
καλών στοιχείων της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος (Κύπρου), η οποία συζητείται
εδώ και ένα περίπου χρόνο. Από το καλοκαίρι και εντεύθεν, η Astrobank έχει
εντατικοποιήσει τις διαδικασίες για την
αγορά της διότι έχει αφιερώσει ομολογουμένως αρκετό χρόνο, ωστόσο το
«deal» μετατίθεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ο λόγος; Όπως είναι εις θέση
να γνωρίζει η «Κ», η Astrobank προσπαθεί να εξεύρει 20 εκατομμύρια ευρώ
κεφαλαίων ώστε να μπορέσει να απορροφήσει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου), ποσό που δεν μπορεί
να εξεύρει από τους Λιβανέζους μετόχους
της. Φημολογείται δε, ότι οι Λιβανέζοι
μέτοχοί της δεν μπορούν να μεταφέρουν
χρήματα από τράπεζες που δραστηριοποιούνται εκεί για να φέρουν εις πέρας
την «αποστολή» λόγω των αναταραχών
που υπάρχουν. Μετά από αυτή τη δυστοκία, η Astrobank άνοιξε βιβλίο για
να μπουν ενδεχόμενοι επενδυτές, ενώ
χτύπησε και άλλες πόρτες επενδυτικών
ταμείων που δραστηριοποιούνται στην
Κύπρο και είναι ήδη μέτοχοι σε άλλες
κυπριακές τράπεζες. Όπως για παράδειγμα, πόρτα που χτύπησαν, ήταν της
7Q, του μεγάλου μετόχου της Ελληνικής
Τράπεζας που μπήκε «σφήνα» κατά την
αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας. Η καθυστέρηση της διαδικασίας αυτής όμως
έχει φέρει και την Εθνική Τράπεζα σε
δύσκολη θέση. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Εθνικής στην
Ελλάδα, η πώληση της θυγατρικής είναι
υποχρέωση που απορρέει από το σχέδιο

αναδιάρθρωσής της και ότι η σχετική
διαδικασία ξεκίνησε από τον Απρίλιο
του 2018. Η διαδικασία δε, όπως έχει αναφέρει, είναι σε προχωρημένο στάδιο
και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός
των επόμενων μηνών με το τίμημα της
πώλησης να είναι χαμηλότερο της λογιστικής αξίας της θυγατρικής. Ωστόσο,
μετά από αυτή την καθυστέρηση έχουν
μπει άλλες σκέψεις στην μητρική. Όπως
διαρρέει, αν και εφόσον ο μοναδικός
ενδιαφερόμενος Astrobank δεν μπορέσει
να εξεύρει τα 20 εκατ. κεφαλαίων, άρα
και να της αγοράσει τα καλά στοιχεία,
ενδεχομένως η Εθνική να φτιάξει μια
εταιρεία στην Κύπρο που να αγοράσει
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Νέος πρόεδρος ο CEO της
Cybarco, Μιχάλης Χατζηπαναγιώτου - Μένει ως αναπληρωτής ο Γ. Μισιρλής.

<
<
<
<
<
<
<

Χτύπησαν την πόρτα
της 7Q, του μεγάλου
μετόχου της Ελληνικής
Τράπεζας, που μπήκε
«σφήνα» κατά την αύξηση
κεφαλαίου της τράπεζας.
την καλή Εθνική. Θα «κατεβάσει» στο
νησί και πέντε διευθυντικά στελέχη με
εμπειρία από την μητρική και θα την
λειτουργήσουν ως μία «μπουτίκ» τράπεζα
δίχως προβλήματα και βαρίδια με μη εξυπηρετούμενα. Έτσι, θα μπορέσει να
διασφαλίσει και την παρουσία μίας τράπεζας που έχει 100 χρόνια εμπειρίας
στο νησί. Oι επόμενες ημέρες – εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για το «deal»
μεταξύ Astrobank και Εθνικής με την
πρώτη να συνεχίζει ποικιλοτρόπως να
εξερευνά τρόπους για να βρει τα 20
εκατ. ευρώ κεφαλαίων.

Στο 12% τα ΜΕΔ
Υπενθυμίζεται πως η Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος (Κύπρου) στο 4ο τρίμηνο
του 2018 πώλησε το μεγαλύτερο μέρος
των προβληματικών της δανείων με α-

Φημολογείται ότι οι Λιβανέζοι μέτοχοί της δεν μπορούν να μεταφέρουν χρήματα από τράπεζες που δραστηριοποιούνται στο Λίβανο.
ποτέλεσμα ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (NPL ratio) να μειωθεί
από 62% το 2017 στο 12% το 2018. Η
Τράπεζα το 2018 πέτυχε κέρδη προ φόρων ύψους €4 εκατ. σε σύγκριση με
ζημιά €8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο
του 2017, ενώ οι συνολικές καθαρές χορηγήσεις στο τέλος του 2018 διαμορφώθηκαν σε €261 εκατ., μειωμένες κατά
€233 εκατ. σε σχέση με το τέλος του
2017. Βάσει των αποτελεσμάτων, η μείωση προκύπτει λόγω της πώλησης του

μεγαλύτερου μέρους των προβληματικών
δανείων. Οι συνολικές καταθέσεις ανήλθαν σε €587 εκατ., καθώς επίσης ο Δείκτης Δανείων μετά από προβλέψεις,
προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 44%
στο τέλος του 2018. Η Εθνική Τράπεζα
είχε Συνολικό Δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων
28,60%.
Η AstroBank απέκτησε τις τραπεζικές
εργασίες της USB Bank, περιλαμβανομένου του προσωπικού και εξαιρουμένων
ορισμένων ακινήτων, έναντι τιμήματος

ύψους 40,2 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή
χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους
και υποστηρίχθηκε από αύξηση κεφαλαίου ύψους 54 εκατ. ευρώ, κυρίως από
τους υφιστάμενους μετόχους της
AstroBank. Το σύνολο ενεργητικού της
τράπεζας μεγάλωσε πέραν του 50% και
έφτασε τα 2,1 δισ. ευρώ, ενώ οι μεικτές
χορηγήσεις ανέρχονται σε 1,2 δισ. ευρώ,
με τις καταθέσεις πελατών στα 1,9 δισ.
ευρώ. και τα κεφάλαια πέραν των 160
εκατ. ευρώ.

ορίστηκε ως γραμματέας και ο διευθυντής της Nice Day Developments
Ltd, Γιάννος Πίπης ως ταμίας. Οι επίσημες ανακοινώσεις ενδεχομένως να
γίνουν εντός της ημέρας.
Κατά την τελευταία του ομιλία ως
πρόεδρος των Ντιβέλοπερ ο Παντελής
Λεπτός τόνισε στην ετήσια γενική συνέλευση του συνδέσμου πως το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων συνέβαλε
στο να μειωθούν κατά 70% τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων που βρίσκονταν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης το
2014. Σύμφωνα με την ομιλία του στην
ετήσια συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης
και Οικοδομών, τόσο η συνεχιζόμενη
ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων όσο
και η άνοδος της κατασκευαστικής δραστηριότητας ήταν υποβοηθητικοί παράγοντες στην ενδυνάμωση των ισολογισμών των τραπεζών. Εξήγησε πως
μέσω της αύξησης της συνολικής αξίας
ενυπόθηκων ακινήτων και της βελτίωσης
των προοπτικών αποπληρωμής από
ΜΕΔ του κατασκευαστικού τομέα, οι
οποίες αν και παραμένουν ακόμη σε υψηλό επίπεδο, κατέγραψαν πολύ σημαντική μείωση σε σχέση με το 2013.
«Καλύψαμε δηλαδή ένα σημαντικό τμήμα της διαδρομής. Επιβάλλεται όμως
να συνεχίσουμε, ακόμη πιο αποφασιστικά, στον ίδιο δρόμο», ανέφερε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

ΔΕΚΟ με έξοδα 3,5 φορές τα έσοδα και ζημίες 11 δισ. στην Ελλάδα
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Συνέχισαν και το 2018 να παρουσιάζουν
ζημίες μεγάλες ΔΕΚΟ, παρά τις γενναίες
κρατικές επιχορηγήσεις. Τα έξοδά τους
που παραμένουν ανελαστικά, είναι ο βασικός παράγοντας που οδηγεί στις υπέρογκες ζημίες, παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που συνεισφέρουν οι
Ελληνες φορολογούμενοι.
Η ακτινογραφία των μεγεθών τεσσάρων ΔΕΚΟ, οι οποίες λαμβάνουν κρατικές
επιχορηγήσεις, δείχνει χονδρικά ότι για
κάθε ένα ευρώ που εισπράττουν από τις
παρεχόμενες υπηρεσίες τους, επιδοτούνται με άλλα δύο ευρώ από τον κρατικό
προϋπολογισμό, ενώ απαιτούνται για τη
λειτουργία τους περίπου τέσσερα ευρώ.
Το καθαρό αποτέλεσμα είναι να δημιουργούν επιπλέον ένα ευρώ ζημία.
Εξίσου σημαντικό είναι ότι στο διαχρονικό πέρασμά τους οι τέσσερις ΔΕΚΟ,
με προεξάρχοντα τον ΟΣΕ, έχουν δημιουργήσει συσσωρευμένες ζημίες ύψους
11 δισ. ευρώ ή αν χρησιμοποιήσουμε το
ισοδύναμο του ενός ευρώ έσοδα για το
2018, οι συσσωρευμένες ζημίες ανέρχονται σε 45 ευρώ. Δηλαδή οι ζημίες είναι
45 φορές τα έσοδα του περασμένου έτους.
Ειδικότερα, τα οικονομικά στοιχεία
δείχνουν ότι ο ΟΑΣΑ, η ΕΡΤ, ο ΟΣΕ και
τα ΕΑΣ το 2018 είχαν έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες ύψους 249 εκατ. ευρώ.
Τα πιο πολλά από αυτά αφορούν τα έσοδα
του ΟΑΣΑ, ύψους 197 εκατ. ευρώ. Για τη

λειτουργία τους οι ίδιες ΔΕΚΟ επιδοτήθηκαν κατά την ίδια περίοδο με 431 εκατ.
ευρώ. Οι μεγαλύτερες (άμεσες) επιδοτήσεις
που δόθηκαν αφορούσαν την ΕΡΤ, ύψους
181 εκατ. ευρώ και τον ΟΑΣΑ ύψους 156
εκατ. ευρώ.
Με εξαίρεση τον ΟΑΣΑ, οι παρεχόμενες
επιδοτήσεις στις ΔΕΚΟ είναι πολλαπλάσιες
των εσόδων τους. Ακραίο παράδειγμα
είναι η ΕΡΤ, η οποία το 2018 μόλις το 7%
των συνολικών εσόδων της –περίπου 13
εκατ. ευρώ– προέρχεται από τις εμπορικές
δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 93%
από το ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλουν υπέρ της εταιρείας οι καταναλωτές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Η ΕΡΤ, πάντως, ήταν η μόνη από τις
τέσσερις ΔΕΚΟ που εμφάνισε κέρδη εντός
του 2018, καθώς η επιδότηση που λαμβάνει είναι πολύ μεγαλύτερη των εξόδων
της επιχείρησης. Πέρυσι, όμως, υπήρξε
μεγάλη αύξηση εξόδων της επιχείρησης,
αφού ανήλθαν σε 147 εκατ. ευρώ, έναντι
125 εκατ. ευρώ το 2017. Η αύξηση αυτή
αποδίδεται κυρίως στα δικαιώματα αθλητικών μεταδόσεων.
Φέτος, τα έξοδα της ΕΡΤ θα ξεπεράσουν
τα 200 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία πρόκειται να αποζημιώσει τις συμβάσεις εργαζομένων που διεκόπησαν το 2013, με
το προσωρινό κλείσιμο της ΕΡΤ. Συνολικά
69 εκατ. ευρώ θα κοστίσει στους Ελληνες
καταναλωτές η αναβίωση των συμβάσεων
της περιόδου 2013-2015 και τα οποία θα
βαρύνουν τη χρήση του 2019. Ηδη η ΕΡΤ

έχει αναθεωρήσει τον προϋπολογισμό
της προς αυτή την κατεύθυνση.

Αποσβέσεις στον ΟΣΕ
Τις υψηλότερες ζημίες στη διάρκεια
της περασμένης χρονιάς παρουσίασε ο
ΟΣΕ. Ο Οργανισμός που πέρυσι επιδοτήθηκε με περίπου 73 εκατ. ευρώ, εμφανίζει
ζημίες ύψους 285 εκατ. ευρώ. Οι ζημίες
είναι μειωμένες σε σχέση με το 2017, αλλά
παραμένουν υψηλές και συνεχίζουν να επιβαρύνουν την καθαρή θέση της επιχείρησης.
Η πλειονότητα των ζημιών προέρχεται

από τις αποσβέσεις εξοπλισμού (περίπου
200 εκατ. ευρώ) και από τη μισθοδοσία
(περίπου 50 εκατ. ευρώ). Ο ΟΣΕ είναι η
μόνη επιχείρηση που αύξησε πέρυσι το
προσωπικό της, καθώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τον δρόμο της επαναφοράς
προσωπικού που είχε μεταταγεί σε άλλες
θέσεις του Δημοσίου τομέα την περίοδο
2012-2015.
Σημειώνεται ότι η επιδότηση του ΟΣΕ
ύψους 73 εκατ. ευρώ δεν περιλαμβάνει τις
καταπτώσεις εγγυητικών δανείων, οι οποίες
χρεώνονται στο ελληνικό Δημόσιο. Μόνον
πέρυσι το ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε για

την εξόφληση δανειακών συμβάσεων 714
εκατ. ευρώ, ενώ για φέτος εκτιμάται ότι
θα καταβάλει άλλα 255 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΣΕ στο τέλος του 2018 είχε μη ληξιπρόθεσμες δανειακές οφειλές ύψους 1,58
δισ. ευρώ και τις οποίες προφανώς δεν
μπορεί να εξυπηρετήσει ο ίδιος.
Ζημίες ύψους 50 εκατ. ευρώ εμφάνισε
και ο ΟΑΣΑ, ο οποίος πέρυσι έλαβε χαμηλότερη επιδότηση από το ελληνικό Δημόσιο. Συνολικά οι δύο θυγατρικές του επιχειρήσεις (ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ), έλαβαν επιδοτήσεις ύψους 157 εκατ. ευρώ, έναντι
210 εκατ. ευρώ που είχαν λάβει το 2017.

Η μείωση της επιδότησης του ΟΑΣΑ ουσιαστικά μεταφράστηκε στις ζημίες της
επιχείρησης. Πάντως, ο ΟΑΣΑ είναι η κρατική επιχείρηση που πέρυσι εμφάνισε ουσιαστική αύξηση εσόδων από παρεχόμενες
υπηρεσίες. Η αύξηση αυτή ανήλθε σε 14%
και αποδίδεται κυρίως στην εφαρμογή
του ηλεκτρονικού εισιτηρίου (Αυτόματο
Σύστημα Συλλογής Κομίστρου ή ΑΣΣΚ).
Η αύξηση αυτή σε συγκρίσιμη βάση είναι
ακόμη μεγαλύτερη και μπορεί να πλησιάζει
το 30%, δεδομένου ότι η υποχρεωτική
χρήση του ΑΣΣΚ έγινε το καλοκαίρι του
2018.
Οι υψηλές ζημίες είναι αποτέλεσμα των
υψηλών λειτουργικών εξόδων των ΔΕΚΟ.
Οι τέσσερις προαναφερόμενες ΔΕΚΟ είχαν
για το 2018 συνολικά έξοδα ύψους 873
εκατ. ευρώ. Τα έξοδα αυτά είναι 3,5 φορές
υψηλότερα από τα έσοδα που παράγουν
οι δημόσιες επιχειρήσεις και ξεπερνούν
κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ το άθροισμα
των εσόδων από παρεχόμενες υπηρεσίες
και κρατικές επιχορηγήσεις.
Τα μεγέθη αυτά ίσως επιβαρυνθούν περαιτέρω, με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και άλλων ΔΕΚΟ. Ωστόσο,
πολλές από αυτές, δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει στοιχεία.
Η Εγνατία Οδός για παράδειγμα μόλις
πρόσφατα ενέκρινε τα αποτελέσματα του
2017, ενώ κάτι αντίστοιχο έπραξε και η
ΓΑΙΑΟΣΕ. Επίσης, η έγκριση των αποτελεσμάτων του 2018 αναμένεται και από
την ΕΑΒ.
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Το μέλλον, στις υπηρεσίες εξ αποστάσεως
Η άνθηση της «remote technology» μεταμορφώνει ριζικά δεκάδες βιομηχανίες και αλλάζει το τοπίο στο εργασιακό περιβάλλον
Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Συνήθως ακούμε μονάχα τη μία πλευρά
του φαινομένου: οι άνθρωποι του σήμερα
ξοδεύουν κατά μέσον όρο 12 ώρες κολλημένοι σε κάποιου είδους οθόνη, προσεγγίζοντας τα όρια της εμμονής με τα
smartphones και τους υπολογιστές. Ωστόσο, πέρα από την τεχνοφοβία, συναντά
κανείς τις τεράστιες δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και της υπολογιστικής
δύναμης των συσκευών της καθημερινό-

τητας, οι οποίες μεταμορφώνουν δραματικά
μια σειρά από βιομηχανίες. Μια από τις
σημαντικότερες τάσεις που επηρεάζει δεκάδες από αυτές είναι η εξέλιξη του χώρου
και της φυσικής παρουσίας σε κάτι περιττό:
ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες γίνονται διαθέσιμες εξ αποστάσεως, χάρη
στις γρήγορες ταχύτητες μετάδοσης, στις
εξελίξεις στους αισθητήρες και στις κάμερες και στη συναρπαστική δυνατότητα
επεξεργασίας των λεγόμενων «μεγάλων
δεδομένων». Οπως έχει ήδη αποδείξει η

<
<
<
<
<
<

Οι αναλυτές εκτιμούν
πως ο τρόπος με τον οποίο
δουλεύουμε αναμένεται
να αλλάξει ριζικά.
Ιστορία, οι νέες ευκαιρίες αφθονούν όταν
η ασύρματη συνδεσιμότητα αναβαθμίζεται, γίνεται γρηγορότερη και κοστίζει
λιγότερο. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη

το γεγονός πως πίσω από την άνθηση
της «τεχνολογίας απόστασης» (remote
technology) κρύβεται η έλευση της συνδεσιμότητας 5G. Η παρακολούθηση βίντεο
υψηλής ευκρίνειας, άλλωστε, ξεκλειδώθηκε
χάρη στο άλμα μεταξύ 3G και 4G, ακριβώς
όπως η πλοήγηση στον ιστό μέσω των
κινητών τηλεφώνων πραγματοποιήθηκε
με τη μετάβαση μεταξύ 2G και 3G. Ενώ,
λοιπόν, ο κόσμος βρίσκεται στο κατώφλι
του 5G, οι αναλυτές εικάζουν πως ο τρόπος
με τον οποίο δουλεύουμε αναμένεται να

αλλάξει ριζικά και πως δεκάδες βιομηχανίες
δεν θα απαιτούν πλέον τη φυσική παρουσία των ανθρώπων στο εκάστοτε εργασιακό περιβάλλον. «Το να δουλεύει κανείς από το σπίτι είναι το φυσικό μέλλον
της τεχνολογίας», ανέφερε το φετινό περίπτερο της Google στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, και πράγματι τα δίκτυα επικοινωνιών πέμπτης γενιάς, η εικονική πραγματικότητα (VR) και
οι υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας και απεικόνισης σύντομα θα εξαλείψουν τα

όρια που επιβάλλει ο χώρος σε δεκάδες
επαγγέλματα. Ηδη, στην Ινδία πραγματοποιήθηκε η πρώτη καρδιοχειρουργική
επέμβαση εξ αποστάσεως, στην Γκάνα
δεκάδες αστοί καλλιεργούν φάρμες στην
ύπαιθρο μέσω των κινητών τους τηλεφώνων και στη Γερμανία το πρώτο ταξίδι
ενός τρένου δίχως οδηγό στο βαγόνι έλαβε
χώρα επιτυχώς. Ακολουθούν τρεις ιστορίες
που φανερώνουν τις συναρπαστικές τελευταίες τάσεις της εξ αποστάσεως τεχνολογίας.

Τα δίκτυα επικοινωνιών πέμπτης γενιάς, η εικονική πραγματικότητα (VR) και οι υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας και απεικόνισης σύντομα θα εξαλείψουν τα όρια που επιβάλλει ο χώρος σε δεκάδες επαγγέλματα.

Χειρουργείο από απόσταση 32 χλμ.

Αγροτική παραγωγή από τις οθόνες

Πέντε ασθενείς με στεφανιαία νόσο –
μια συνήθη πάθηση όπου τα αιμοφόρα
αγγεία έχουν υποστεί βλάβη και η καρδιά
δεν μπορεί να λάβει επαρκή ποσότητα
αίματος– υπήρξαν η αφορμή για μια ελπιδοφόρο καινοτομία που έλαβε χώρα
πριν από μία εβδομάδα στην Ινδία. Ελέγχοντας έναν ρομποτικό βραχίονα
και δεκάδες κάμερες, ο χειρουργός τους
κατάφερε να τοποθετήσει μια μικρή
δομή στο αιμοφόρο αγγείο του κάθε ασθενούς και να το ανοίξει, γεγονός που
επέτρεψε τη ροή του αίματος και οδήγησε σε επιτυχείς επεμβάσεις και για
τους πέντε καρδιοπαθείς.
Το παράδοξο της ιστορίας; Ο γιατρός
στην πραγματικότητα βρισκόταν 32 χιλιόμετρα μακριά από τους ασθενείς του.
Πρόκειται για την πρώτη εξ αποστάσεως
καρδιοχειρουργική επέμβαση στον κόσμο, μια εξέλιξη «ορόσημο», σύμφωνα
με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό
περιοδικό The Lancet’s EClinical
Medicine, η οποία ξεκλειδώνει τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως ιατρικής.
Τα ρομπότ έχουν αναλάβει κεντρικό
ρόλο στις χειρουργικές επεμβάσεις εδώ
και σχεδόν δύο δεκαετίες, από τη στιγμή
που πρωτοεμφανίστηκαν το 2001. Ωστόσο, η δυνατότητα να ελέγξει κανείς
τον βραχίονα της εγχείρησης εξ αποστάσεως είναι μια καινοτομία αρκετά
πρόσφατη, χάρη στη βελτίωση των δι-

Αρκετοί είναι αυτοί που θα ήθελαν να
είναι αγρότες, να καλλιεργούν ένα κομμάτι
γης και να διαθέτουν μια περαιτέρω πηγή
εισοδήματος. Ωστόσο, ο αστικός ρυθμός
της ζωής, η έλλειψη χρόνου και οι αποστάσεις το καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο.
Επιπλέον, ακόμα και ο χρόνος που μπορούν να διαθέτουν οι αγρότες στην καλλιέργειά τους είναι πολλές φορές περιορισμένος. Ευτυχώς, με τη βοήθεια της
τεχνολογίας και μια σειρά ευρηματικών
εργαλείων και startup εταιρειών, η εξ αποστάσεως γεωργία γίνεται πλέον πραγματικότητα. Μία από αυτές τις καινοτομίες
έρχεται από την Γκάνα, όπου η αγροτική
παραγωγή δεν έχει φτάσει ακόμα τον
μέγιστο βαθμό εκμετάλλευσης και τα επίπεδα εισοδήματος παραμένουν συγκριτικά χαμηλά.
Η εταιρεία CompleteFarmer, η οποία
ιδρύθηκε το 2017 από μια ομάδα αγροτικών επιστημόνων, επιχειρηματιών και
μηχανικών, αυτοαποκαλείται μια πλατφόρμα «καλλιέργειας πλήθους» και δίνει
στους χρήστες της την ευκαιρία να διαχειρίζονται φάρμες με άνεση από τις ηλεκτρονικές συσκευές τους, τάμπλετ, υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
Η εταιρεία πλαισιώνει το κάθε χωράφι
με μία σειρά από κάμερες και αισθητήρες,
η τιμή των οποίων έχει μειωθεί σε αξιοσημείωτο βαθμό τα τελευταία δύο χρόνια,
καθώς και με ειδικούς αγρότες και υπεύ-

Η ελπιδοφόρος καινοτομία έλαβε χώρα

στην Ινδία.

<
<
<
<
<
<

Η πρώτη εξ αποστάσεως
καρδιοχειρουργική
επέμβαση στον κόσμο.
κτύων και τη δυνατότητα της διαδικτυακής συνδεσιμότητας. Κινητήριος μοχλός
για την εξέλιξη της εξ αποστάσεως εγχείρησης αποτελεί μια επίμονη πρόκληση: εκατοντάδες περιοχές του κόσμου,
κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες και
αγροτικές περιοχές, δεν διαθέτουν ακόμη

και σήμερα πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες καρδιοπαθειών. Είναι ένας από
τους σημαντικότερους παράγοντες που
εξηγεί γιατί οι καρδιαγγειακές παθήσεις
παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας.
Η τηλεχειριζόμενη χειρουργική τεχνολογία διαθέτει πλεονεκτήματα και
για τους ιατρούς και τους επαγγελματίες
υγείας. Οι ασθενείς, οι γιατροί και οι νοσοκόμοι που εργάζονται σε εργαστήρια
καθετηριασμού και συμμετέχουν σε θεραπείες καρδιακών παθήσεων συχνά εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας
και η επανειλημμένη έκθεση μπορεί να
έχει σοβαρές παρενέργειες στην υγεία
τους. Με τα ρομπότ που ελέγχονται εξ
αποστάσεως, οι χειρουργοί μπορούν να
ασκήσουν το επάγγελμά τους μακριά
από την ακτινοβολία, μειώνοντας σημαντικά την έκθεσή τους σε αυτή. Φυσικά, για να βοηθήσει ένα τέτοιο μέτρο
τις περιοχές που δεν έχουν τακτική πρόσβαση σε γιατρούς απαιτείται και μια
παράλληλη βελτίωση στη συνδεσιμότητα.
Η τεχνολογία 5G επιτρέπει η κάθε
χειρουργική κίνηση που γίνεται από
τους γιατρούς να αναπαραχθεί σε χιλιοστά του δευτερολέπτου από τους ρομποτικούς βραχίονες – πρέπει ωστόσο
να αναπτυχθεί δίκαια και στις περιοχές
που την έχουν ανάγκη περισσότερο.

Διαχείριση φάρμας μέσω ηλεκτρονικών

συσκευών και κινητά τηλέφωνα.
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Παρακολούθηση και προστασία αγροτικών προϊόντων made in Greece.
θυνους που ελέγχουν τις φάρμες και εκτελούν τη γεωργική εργασία για τους ιδιοκτήτες. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο των αγροκτημάτων από όπου και αν βρίσκονται, καθώς
και να επιλέξουν μερικές βασικές λειτουργίες, όπως πότισμα ή συγκομιδή.

Στη Νέα Ζηλανδία, από την άλλη, οι λύσεις
επικεντρώνονται στην παρακολούθηση
και χαρτογράφηση της καλλιεργήσιμης
γης, καθώς η εταιρεία Cibolabs χρησιμοποιεί διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα
τα οποία μετρούν το φως που αντανακλούν
τα χωράφια. Με τη χρήση ενός εξελιγμένου
αλγόριθμου, η εταιρεία καταφέρνει να
ποσοτικοποιεί πόσο «βιομάζα» περιέχει
η βλάστηση και καθοδηγεί τους κτηνοτρόφους στην αποτελεσματικότερη βοσκή.
Ενα ακόμη εργαλείο της αγροτεχνολογίας
έρχεται από την Ελλάδα, και μάλιστα από
την περιοχή του Βόλου που διαθέτει ιστορική αγροτική παραγωγή. Η εξαιρετικά
επιτυχημένη Centaur Technologies εξειδικεύεται σε ολοκληρωμένες λύσεις παρακολούθησης και προστασίας αγροτικών
προϊόντων και προσφέρει ασύρματους
αισθητήρες και υπολογιστικά εργαλεία
πρόβλεψης που τοποθετούνται εντός των
αποθηκευμένων αγροτικών προϊόντων
και συλλέγουν χρήσιμα δεδομένα για την
αποφυγή της αλλοίωσης των αγροτικών
προϊόντων.
Οι αισθητήρες οπτικοποιούν τα στοιχεία μέσω μιας μοντέρνας εφαρμογής
προσβάσιμης από το τηλέφωνο ή το tablet
του κάθε αγρότη σε πραγματικό χρόνο,
βοηθώντας όχι μόνο την εξ αποστάσεως
παρακολούθηση, αλλά και τη μείωση της
αγροτικής απώλειας και το πιο βιώσιμο
μέλλον για τον πλανήτη.

Το συναρπαστικό ταξίδι της «Λούσι» με τη νέα τεχνολογία συνδεσιμότητας
Ο μοντέρνος συρμός με το χαϊδευτικό όνομα «Λούσι» –ένα προϊόν του τιτάνα
των αμαξοστοιχιών Thales και της εταιρείας τεχνολογίας Vodafone– διέσχισε
με μεγάλη ταχύτητα τον σιδηρόδρομο
που καταλήγει στην πόλη Σβάρζενμπεργκ
της Σαξονίας. Παρότι η θέση του οδηγού
διέθετε ένα μεγάλο, διαφανές τζάμι, κανένας δεν φαινόταν να βρίσκεται στο
«τιμόνι» του συρμού. Ο λόγος είναι απλός
και δεν προκαλεί τον αναμενόμενο πανικό:
στην πραγματικότητα η «Λούσι» ελεγχόταν εξ αποστάσεως. Πρόκειται για ένα
πείραμα που πραγματοποίησαν οι δύο

εταιρείες στις 17 Σεπτεμβρίου για να δοκιμάσουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας
5G, και το οποίο σηματοδοτεί το πρώτο
ταξίδι αμαξοστοιχίας η οποία ελέγχεται
εξ αποστάσεως χάρη στη νέα τεχνολογία
συνδεσιμότητας.
Για την επιτυχία του πειράματος, οι
εταιρείες εγκατέστησαν ένα ξεχωριστό
δίκτυο ταχύτητας 5G εξ ολοκλήρου διαθέσιμο για τις σιδηροδρομικές δοκιμές,
έτσι ώστε η αποτελεσματικότητα να μην
επηρεαστεί από τον αριθμό των χρηστών
της συνδεσιμότητας στην περιοχή. Ο οδηγός του συρμού βρισκόταν σε ένα κο-

Η αμαξοστοιχία διέσχισε με μεγάλη ταχύτητα τον σιδηρόδρομο που καταλήγει στην
πόλη Σβάρζενμπεργκ της Σαξονίας.

ντινό κτίριο και έλεγχε το τρένο με τη
βοήθεια δύο οθονών που μετέφεραν εικόνες από το βαγόνι με καθυστέρηση μικρότερη των 10 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Πρόκειται για μια συναρπαστική
ταχύτητα, που προσφέρεται χάρη στο
εύρος ζώνης άνω των 500 megabit το
δευτερόλεπτο που παρέχει η υπερσύγχρονη τεχνολογία 5G που εγκαθίσταται
σταδιακά ανά τον κόσμο.
«To 5G ανοίγει έναν θαυμαστό καινούργιο κόσμο δυνατοτήτων για δεκάδες
βιομηχανίες», ανέφερε στα τοπικά μέσα
με ενθουσιασμό ο Ιβ Γιάνικ, διευθύνων

σύμβουλος της Thales Germany και υπεύθυνος για το τμήμα μεταφορών της
εταιρείας, μετά το πέρας του δοκιμαστικού
ταξιδιού. «Η επόμενη γενιά κινητής τεχνολογίας θα αποτελέσει το θεμέλιο για
την ολοκληρωτική ψηφιακή μετατροπή
και μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τομέα
των σιδηροδρόμων» πρόσθεσε, εικάζοντας πως η εξ αποστάσεως λειτουργία
θα εισέλθει εξαιρετικά άμεσα στον τομέα
των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.
Πέρα από τα τρένα, η εξ αποστάσεως
οδήγηση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά και την αυτοκίνηση, όπου οι ε-

ξελίξεις τα τελευταία χρόνια είναι εκθετικές. Ενας πρόσφατος νόμος στην Καλιφόρνια, έπειτα από μερικά ανησυχητικά
περιστατικά και ατυχήματα, απαιτεί από
τα νεοσύστατα αυτόματα αυτοκίνητα να
διαθέτουν απαραίτητα και επιλογή τηλεχειρισμού εξ αποστάσεως. Ως αποτέλεσμα, δεκάδες ισχυροί παίκτες της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως η General
Motors, η Uber και η Nissan, αναπτύσσουν
ήδη αυτοκίνητα που θα οδηγούνται από
απόσταση και μπορεί σύντομα να εισέλθουν σε βιομηχανίες, όπως τα ταξί και ο
τουρισμός.
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Επίσημη
ψηφοφορία
στην ΕΚΤ
για τα επιτόκια
Την προτείνουν κεντρικοί τραπεζίτες
που διαφωνούσαν με επιλογές Ντράγκι
Αντιμέτωπη με προτάσεις για αλλαγή
του τρόπου με τον οποίον καθορίζει
η ΕΚΤ τη νομισματική της πολιτική
θα βρεθεί σήμερα η νέα πρόεδρος
της κεντρικής τράπεζας της Ευρωζώνης, Κριστίν Λαγκάρντ. Σύμφωνα
με πληροφορίες των Financial Times,
τέσσερις κεντρικοί τραπεζίτες της
Ευρωζώνης θα ζητήσουν υιοθέτηση
αλλαγών όπως επίσημη ψηφοφορία
για τον καθορισμό των επιτοκίων δανεισμού. Διαδεχόμενη τον Μάρτιο
Ντράγκι την 1η Νοεμβρίου, η κ. Λαγκάρντ δήλωσε ότι προσκαλεί στο
διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, το ανώτατο όργανο της κεντρικής τράπεζας, να παρουσιάσει προτάσεις για
τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της τράπεζας. Αξιωματούχοι από
τέσσερις κεντρικές τράπεζες που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της ΕΚΤ αποκάλυψαν στους Financial Times ότι θα καταθέσουν προτάσεις όπως τη διενέργεια επίσημης ψηφοφορίας για τον
καθορισμό των επιτοκίων δανεισμού
και να μην προαναγγέλλει η ή ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας σχέδια για τη νομισματική πολιτική χωρίς
να έχει προηγηθεί σχετική συζήτηση
και απόφαση στο Δ.Σ. Σύμφωνα με
τα ισχύοντα σήμερα, ψηφοφορία επί
του καθορισμού των επιτοκίων δανεισμού διενεργείται μόνο ύστερα

από πρωτοβουλία του προέδρου της
ΕΚΤ. Πολλές από τις προτάσεις που
θα κατατεθούν σήμερα είναι το αποτέλεσμα της ενόχλησης ορισμένων
κεντρικών τραπεζιτών για τον τρόπο
που γίνονταν επί Ντράγκι οι συζητήσεις για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής, αναφέρουν οι
FT. Η ενόχληση έγινε τόσο έντονη
τον Σεπτέμβριο, όταν η ΕΚΤ είχε αποφασίσει τη μείωση των επιτοκίων
δανεισμού στο -0,5% και την επανέναρξη του προγράμματος ποσοτικής
χαλάρωσης, ώστε οι κεντρικοί τραπεζίτες Γερμανίας, Ολλανδίας, Αυστρίας και Γαλλίας είχαν δηλώσει δημοσίως την αντίθεσή τους με την απόφαση του Δ.Σ. Συνολικά περίπου
το ένα τρίτο των μελών του Δ.Σ. είχε
διαφωνήσει με την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής
τον Σεπτέμβριο. Επίσης, αρκετά από
τα μέλη του Δ.Σ. ήταν ενοχλημένα
από την τακτική του Μάριο Ντράγκι
να ανακοινώνει μέτρα ή την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής
προτού συζητηθούν αυτά από τους
κεντρικούς τραπεζίτες. Το Δ.Σ. αποτελείται από τους 19 κεντρικούς τραπεζίτες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης και από το εξαμελές, περιλαμβανομένης της κ. Λαγκάρντ, εκτελεστικό συμβούλιο. «Νομίζω ότι

Διαδεχόμενη τον Μάριο Ντράγκι την 1η Νοεμβρίου, η Κριστίν Λαγκάρντ γνωστοποίησε ότι προσκαλεί το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, το ανώτατο όργανο της κεντρικής τράπεζας, να παρουσιάσει προτάσεις για τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της.
<
<
<
<
<
<

Στο σημερινό Δ.Σ. της ΕΚΤ
θα κατατεθούν προτάσεις
για αλλαγές στο μοντέλο
λήψης αποφάσεων.
είναι καλή ιδέα να θέσουμε από την
αρχή αυτά τα θέματα, διότι πρόκειται
για περισσότερο τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα, οπότε ας τα θέσουμε τώρα στο τραπέζι και ας έχουμε
μια σωστή συζήτηση... Θέλουμε μια
πιο ανοιχτή, πιο συναινετική συζήτηση», αναφέρει στους FT ένα μέλος
του Δ.Σ.
Τόσο η αμερικανική ομοσπονδιακή
τράπεζα όσο και η Τράπεζα της Αγγλίας ψηφίζουν τακτικά επί αποφάσεων νομισματικής πολιτικής και δη-

μοσιεύουν τη θέση που λαμβάνει
κάθε ένα από τα μέλη της επιτροπής
που αποφασίζει για τα επιτόκια δανεισμού. Τουλάχιστον ένα μέλος του
Δ.Σ. της ΕΚΤ επιθυμεί τη διεξαγωγή
ψηφοφορίας για κάθε απόφαση νομισματικής πολιτικής. Η ΕΚΤ δημοσιεύει από το 2015 και μετά περίληψη
όσων λέχθηκαν στη συνεδρίαση του
Δ.Σ. Ωστόσο σπάνια διεξάγεται ψηφοφορία επί αποφάσεων νομισματικής
πολιτικής και ποτέ η ΕΚΤ δεν δημοσιεύει με λεπτομέρειες και ονομαστικά
τη θέση οποιουδήποτε μέλους του
Δ.Σ. Το 2013 ο Μπενουά Κερέ, μέλος
του εκτελεστικού συμβουλίου, είχε
προτείνει τη διενέργεια ψηφοφορίας
επί θεμάτων νομισματικής πολιτικής
σε τακτική βάση και τη δημοσίευση
στοιχείων για το πώς ψήφισε κάθε
μέλος του Δ.Σ., χωρίς να υιοθετηθεί
η πρότασή του.

Σε ρόλο ειρηνοποιού
H Κριστίν Λαγκάρντ έχει δηλώσει ότι θέλει να
ενισχύσει το πνεύμα ομαδικής συνεργασίας
στην ΕΚΤ. Αναμένεται να χρησιμοποιήσει την
πολιτική της πείρα ως τέως επικεφαλής του
ΔΝΤ (2011-2019) και ως πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας (2007-2011) ώστε να
γεφυρώσει το χάσμα που έχει προκύψει στο
εσωτερικό της ΕΚΤ μεταξύ μελών που επιθυμούν τη διατήρηση της χαλαρής νομισματικής
πολιτικής και όσων θεωρούν ότι αυτή είναι υπερβολική.
Δεδομένης της ανοιχτής «ανταρσίας» κατά
του Ντράγκι τον Σεπτέμβριο, είναι εξαιρετικά
αμφίβολο κατά πόσον θα μπορέσει η κ. Λαγκάρντ να μειώσει περαιτέρω το επιτόκιο δανεισμού καταθέσεων.
Η κ. Λαγκάρντ επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις
του Μάριο Ντράγκι προς τα κράτη-μέλη της
Ευρωζώνης να ακολουθήσουν πιο επεκτατική

δημοσιονομική πολιτική ώστε να επιτρέψουν
στην ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού.
Τον Σεπτέμβριο, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κ. Κριστίν Λαγκάρντ είχε δηλώσει
ότι χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία
που διαθέτουν το απαραίτητο δημοσιονομικό
περιθώριο θα πρέπει να αυξήσουν τις δημόσιες
δαπάνες τους ώστε να υποστηρίξουν την οικονομία τους.
Επιπλέον, η κ. Λαγκάρντ είχε δηλώσει ότι
τα κράτη-μέλη με μηδενικό δημοσιονομικό
έλλειμμα ή με έλλειμμα που δεν υπερβαίνει
το 0,5% του ΑΕΠ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν
το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουν ώστε
να επενδύσουν στο Ιντερνετ και σε υποδομές.
Την περασμένη εβδομάδα το ΔΝΤ είχε ζητήσει
από την Ευρωζώνη να ετοιμάσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης ώστε να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη ύφεση της οικονομίας της.

Πρωταγωνιστές στην επόμενη
κρίση οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Ασκήσεις πολιτικής ισορροπίας
για τις πολυεθνικές στην Κίνα

Επενδύουν σε εταιρικά ομόλογα με υψηλές αποδόσεις και μεγάλο ρίσκο

Ζητούμενο πώς θα διατηρήσουν ουδέτερη στάση σε σύνθετο περιβάλλον

Το κουτί της Πανδώρας για την επόμενη
χρηματοπιστωτική κρίση ενδεχομένως
να ανοίξουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί και
όχι οι μεγάλες τράπεζες, όπως συνέβαινε
παραδοσιακά μέχρι σήμερα, σύμφωνα με
απόσπασμα του βιβλίου «Don’t Be Evil:
The Case Against Big Tech», της Ράνα Φορούχαρ, όπως δημοσιεύθηκε από τον
Guardian.
Την τελευταία δεκαετία οι γίγαντες του
κλάδου της τεχνολογίας, που φιλοξενούνται
στη Σίλικον Βάλεϊ, έχουν συγκεντρώσει
τεράστια ισχύ, η οποία είναι ανεξέλεγκτη
λόγω έλλειψης κανονιστικού πλαισίου.
Μετά την κρίση του 2008, οι κεντρικές
τράπεζες μείωσαν τα επιτόκια δανεισμού
με στόχο την αναθέρμανση της οικονομίας.
Μεγάλοι κερδισμένοι από την κίνηση
αυτή ήταν οι μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκμεταλλευόμενες τα
χαμηλά επιτόκια επαναγόρασαν τις μετοχές
τους και διένειμαν μερίσματα στους επενδυτές.

Οι πολυεθνικές εταιρείες με παρουσία στην Κίνα γίνονται όλο και πιο
προσεκτικές, καθώς η ατμόσφαιρα
στην υπ’ αριθμόν 2 οικονομία του κόσμου γίνεται όλο και πιο πολιτικοποιημένη, με την κυβέρνηση να επιβάλλει
κυρώσεις σε επιχειρήσεις ή φορείς
που διαφωνούν πολιτικά μαζί της. Ενα
μικρό «ολίσθημα» με «λανθάνουσα»
τοποθέτηση πάνω σε θέματα που είναι
ευαίσθητα για το Πεκίνο –παραδείγματος χάριν, Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν,
Κορέα ή Ιαπωνία–μπορεί να τους κοστίσει την πρόσβαση σε μια μεγάλη
και κερδοφόρο αγορά, σύμφωνα με
δημοσίευμα των New York Times. Πρόσφατο παράδειγμα είναι το σχόλιο που
ανάρτησε στο Twitter ο γενικός διευθυντής των Χιούστον Ρόκετς, μιας εκ
των ομάδων του ΝΒΑ, που οδήγησε
σε ανακοίνωση του κρατικού τηλεο<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<

Αν πουλήσουν τα ομόλογα
ή οι οίκοι αξιολόγησης
τα υποβαθμίσουν, το
σύστημα θα καταρρεύσει.

Tο 80% των εταιρικών ομολόγων αξίας 1 τρισ. δολαρίων που είναι αποθηκευμένα στο εξωτε-

Τα τελευταία δέκα χρόνια οι τεχνολογικοί κολοσσοί αποθηκεύουν το μεγαλύτερο μέρος των μετρητών τους σε εταιρικά
ομόλογα, τα οποία φυλάσσουν εκτός ΗΠΑ.
Στο περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων
δανεισμού και έχοντας στη διάθεσή τους
δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη, οι τεχνολογικές εταιρείες εκδίδουν ομόλογα
με χαμηλή απόδοση, ώστε να αγοράσουν
ομόλογα άλλων εταιρειών με μεγαλύτερο
ρίσκο, αλλά με υψηλότερη απόδοση. Σύμφωνα με έκθεση της Credit Suisse, το 80%
των εταιρικών ομολόγων αξίας 1 τρισ. δολαρίων, που είναι αποθηκευμένα στο εξωτερικό, ελέγχεται από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, Apple, Microsoft,
Cisco, Oracle και Alphabet, μητρική της
Google. Λόγω, όμως, έλλειψης κανονιστικού
πλαισίου, κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς
ποιων εταιρειών τα ομόλογα έχουν αγοράσει και τι ύψους ομόλογα. Φέρονται,
συνεπώς, ως τράπεζες, χωρίς ωστόσο να
ελέγχονται εξίσου αυστηρά, όπως αναφέρει
στο βιβλίο της η Φορούχαρ.
Εχοντας στην κατοχή τους τεράστιο
μέρος των εταιρικών ομολόγων, οι τεχνολογικοί κολοσσοί παίζουν πλέον συστημικό
ρόλο. Σε περίπτωση, δηλαδή, που πουλή-

σουν τα εταιρικά ομόλογα ή οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης τα υποβαθμίσουν, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό
σύστημα θα καταρρεύσει.
Η συγκέντρωση μεγάλης ισχύος σε λίγα
χέρια ωθεί και άλλες επιχειρήσεις σε συγχωνεύσεις και εξαγορές ιδίως στους κλάδους της επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να μπορέσουν
να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες συσσωρεύουν τεράστια χρέη, στοιχείο που ιστορικά έχει
αποδειχθεί ως η ισχυρότερη ένδειξη για
ξέσπασμα κρίσης. Η ονομαστική αξία των
εταιρικών ομολόγων έχει αυξηθεί κατά
70% την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας
τα 10,17 τρισ. το 2018. Στην περίπτωση
που αυξηθούν τα επιτόκια δανεισμού,
πολλές επιχειρήσεις δεν θα βγάζουν αρκετά
κέρδη, ώστε να εξυπηρετήσουν το χρέος
τους, σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών
Διακανονισμών (BIS). Η BIS προειδοποιεί
ότι όταν αυξηθούν τα επιτόκια, θα σημειωθούν σοβαρότατες ζημίες, που θα επιβαρύνουν και θα παρασύρουν και τις λιγότερο ευάλωτες επιχειρήσεις.
Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις απολαμβάνουν επιπλέον μεγαλύτερη ευελιξία σε

ρικό ελέγχεται από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, την Apple, τη Microsoft, τη Cisco, την
Oracle και την Alphabet.

σχέση με άλλες εταιρείες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους απαρτίζεται από άυλα περιουσιακά στοιχεία,
τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με συγκεκριμένη τοποθεσία. Κατέχουν δεδομένα, ανθρώπινο κεφάλαιο, δικαιώματα
ευρεσιτεχνίας και λογισμικό, που θα μπορούσαν να μετακινηθούν οπουδήποτε.
Ωστόσο οι τράπεζες διστάζουν να δανείσουν χρήματα στις εν λόγω επιχειρήσεις,
καθώς τα άυλα περιουσιακά στοιχεία θα
εξαφανιστούν σε περίπτωση που καταρρεύσουν, σύμφωνα με το βιβλίο της Φορούχαρ.
Στην περίπτωση που πράγματι ξεσπάσει
μία χρηματοπιστωτική κρίση, οι τεχνολογικές εταιρείες θα επιβαρύνουν ακόμη
περισσότερο τις τράπεζες. Οι αποπληθωριστικές πιέσεις που ασκούν στην οικονομία έχουν υποχρεώσει τις κεντρικές
τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια δανεισμού σε ιστορικά χαμηλά. Επομένως, στην
περίπτωση κρίσης, οι κεντρικοί τραπεζίτες
δεν θα έχουν πλέον στο οπλοστάσιό τους
τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των
επιτοκίων δανεισμού, ένα μέτρο το οποίο
παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την αναθέρμανση της οικονομίας.

Ο οίκος κοσμημάτων
Tiffany βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μιντιακής θύελλας όταν ανάρτησε την εικόνα ενός μοντέλου που
σκέπαζε το δεξί του μάτι.
πτικού δικτύου της Κίνας, CCTV, ότι
ματαιώνεται η τηλεοπτική μετάδοση
όλων των αγώνων προετοιμασίας των
ομάδων του ΝΒΑ. Αν και ο Ντάριλ Μόρεϊ διέγραψε αμέσως το μήνυμά του
από το Twitter και η διοργανώτρια
αρχή του ΝΒΑ απολογήθηκε με επίσημη δήλωση, η αντίδραση ήταν άμεση. Η τοποθέτηση του Μόρεϊ ήταν
η εξής: «Αγωνιστείτε για την ελευθερία,
συμπαρασταθείτε στο Χονγκ Κονγκ».
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην
Κίνα είναι αντιμέτωπες με την εξής
πρόκληση: πώς θα διατηρήσουν μια
ουδέτερη πολιτική στάση στην Κίνα,
όταν είναι πολυσύνθετο το πολιτικό
περιβάλλον. Οπως επισημαίνουν πηγές
των New York Times, οι κανόνες για
τις διεθνείς εταιρείες στην Κίνα ήταν
απλοί. «Δεν γινόταν καμία αναφορά
στα τρία ακόλουθα θέματα: Θιβέτ, Ταϊβάν και στην αιματηρή καταστολή
των διαδηλώσεων στην πλατεία Τιενανμέν προ 30ετίας. Κάποτε γνωρίζαμε
τα θέματα που θα προκαλούσαν αντιδράσεις. Σήμερα δεν υπάρχει σαφής

Το μήνυμα του γενικού διευθυντή των Χιούστον Ρόκετς στο Twitter «Αγωνιστείτε για

την ελευθερία, συμπαρασταθείτε στο Χονγκ Κονγκ» ήταν αρκετό για να οδηγήσει την
κινεζική κρατική τηλεόραση στην ακύρωση της μετάδοσης των αγώνων του ΝΒΑ.

εικόνα. Κάθε μέρα ξυπνάς και ανακαλύπτεις κάτι καινούργιο», σχολίασε
στην αμερικανική εφημερίδα ο Τζέιμς
ΜακΓκρέγκορ, πρόεδρος για την Κίνα
στη συμβουλευτική εταιρεία APCO
Worldwide.
Μια πρόγευση της περιπλοκότητας
που χαρακτηρίζει το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή αποτέλεσε η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου
της Cathaway Pacific, Ρούπερτ Χονγκ,
ύστερα από την ανάμειξη του προσωπικού της αεροπορικής εταιρείας του
Χονγκ Κονγκ στις αντικυβερνητικές
διαδηλώσεις της ημιαυτόνομης περιφέρειας. Μεταξύ άλλων είχαν απολυθεί
δύο πιλότοι της αεροπορικής εταιρείας,
αφού είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα
λόγω της συμμετοχής τους στις διαδηλώσεις.
Μέχρι και πρόσφατα, ήταν λίγο έως
πολύ σαφή τα θέματα που θα προκαλούσαν την αντίδραση του Πεκίνου.
Παραδείγματος χάριν, η γερμανική εταιρεία Leica Camera τέθηκε στο στόχαστρο όταν μεταδόθηκε βίντεο με
τον «Tank Man», τον άγνωστο διαδη-

λωτή που είχε σταθεί μπροστά από
ένα τανκ κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πλατεία Τιενανμέν,
το 1989. Η Leica ισχυρίζεται πως δεν
έδωσε ποτέ εντολή για να γυριστεί το
βίντεο. Αυτό το καλοκαίρι, οι εταιρείες
μόδας Givenchy, Coach και Versace
απολογήθηκαν στην Κίνα επειδή κυκλοφόρησαν μπλουζάκια που παρουσίασαν το Χονγκ Κονγκ –μαζί με άλλα
μέρη που διεκδικεί η Κίνα– ως ανεξάρτητη χώρα. Ολες οι εταιρείες απέσυραν τα επίμαχα ρούχα.
Καμιά φορά οι πολιτικές νάρκες
είναι εντελώς ακούσιες. Ο οίκος κοσμημάτων Tiffany βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μιντιακής θύελλας όταν ανάρτησε την εικόνα ενός μοντέλου
που σκέπαζε το δεξί του μάτι. Για πολλούς χρήστες του Διαδικτύου η κίνηση
αυτή είναι συμβολική των διαδηλώσεων
στο Χονγκ Κονγκ, αφού μια γυναίκα
τραυματίστηκε στο μάτι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Η Tiffany αναδιπλώθηκε, τονίζοντας πως δεν σκόπευε να μεταφέρει κάποιο πολιτικό
μήνυμα με τη φωτογραφία αυτή.
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Διαδικτυακές πωλήσεις
1 δισ. δολ. σε 68 δεύτερα
για την Alibaba
Ο πλούτος 2.101 δισεκατομμυριούχων περιορίστηκε πέρυσι στα 8,539 τρισ. δολ.
Περισσότερα από 1 δισ. δολάρια συγκέντρωσε από διαδικτυακές πωλήσεις η κινεζική Alibaba, κολοσσός στον κλάδο
του ηλεκτρονικού εμπορίου, στα πρώτα
68 δευτερόλεπτα της λεγόμενης «Ημέρας
των Εργένηδων». Πρόκειται για την παγκόσμια ημέρα καταναλωτικής φρενίτιδας, κατά την οποία η μεγαλύτερη εταιρεία
της Κίνας προσείλκυσε στον ιστότοπό
της περίπου μισό δισεκατομμύριο ενδιαφερόμενους αγοραστές. Η Alibaba σημείωσε χθες ρεκόρ πωλήσεων αξίας 38,4
δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις πωλήσεις
αξίας 30,7 δισ. δολαρίων της αντίστοιχης
ημέρας το 2018.
Η «Ημέρα των Εργένηδων», που απέκτησε το όνομά της από τους τέσσερις
μονούς αριθμούς της ημερομηνίας 11/11,
ελκύει παράλληλα το ενδιαφέρον των επενδυτών. Οι πωλήσεις του κινεζικού
κολοσσού συνιστούν ένδειξη της προθυμίας των Κινέζων καταναλωτών να
προβούν σε αγορές, τη στιγμή που η οικονομία οδεύει προς τη χαμηλότερη ανάπτυξη των τελευταίων 28 ετών. Οι εντάσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον
εξακολουθούν να κλονίζουν το διεθνές
εμπόριο, ενώ η κινεζική οικονομία περιβάλλεται από αβεβαιότητα.
Η Alibaba, ωστόσο, φαίνεται πως δεν
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Ο μεγαλύτερος όμιλος
ηλεκτρονικών πωλήσεων
της Κίνας προσείλκυσεστον
ιστότοπό του 500 εκατ.
αγοραστές.
διατρέχει μεγάλο κίνδυνο από τον εμπορικό πόλεμο, καθώς γενικότερα οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξάνονται κατακόρυφα στην Κίνα. Σύμφωνα με έκθεση
της εταιρείας ερευνών eMarketer, η Κίνα
πρόκειται να συγκεντρώσει 1,94 τρισ.
δολάρια σε ηλεκτρονικές πωλήσεις και
αντιπροσωπεύει το 54,7% της παγκόσμιας
αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο κλάδος
του ηλεκτρονικού εμπορίου ενισχύεται
με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με το παραδοσιακό λιανικό εμπόριο, παρότι επιβαρύνεται παράλληλα από την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας. Η Alibaba
δεν αναμένει οποιαδήποτε διαταραχή
στις διασυνοριακές επιχειρηματικές της
δραστηριότητες εξαιτίας του εμπορικού
πολέμου, όπως σχολίασε την Κυριακή ο
Αλβιν Λιου, υψηλόβαθμο στέλεχος της
Tmall, θυγατρικής της Alibaba.

Σε αντίθεση με την Baidu και την
Tencent, κινεζικές εταιρείες αντίστοιχου
βεληνεκούς, «η Alibaba θα είναι πιθανότατα αυτή που θα μπορέσει να παρακάμψει και να εξέλθει από τον εμπορικό πόλεμο σε ακόμα καλύτερη φόρμα», όπως
χαρακτηριστικά σχολίασε στην τηλεόραση του Bloomberg o Ρίτσαρντ Γουόνγκ,
επικεφαλής τεχνολογιών πληροφορίας
και επικοινωνίας για την περιοχή της Ασίας στη Frost & Sullivan. Σε κάθε περίπτωση, η «Ημέρα των Εργένηδων» προσφέρει σε όλες τις κινεζικές εταιρείες
μια ανακούφιση από τους αμερικανικούς
δασμούς, την υποχώρηση της εγχώριας
ζήτησης και την αξιοσημείωτη επιβράδυνση της οικονομίας. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις πωλήσεις από την «Ημέρα
των Εργένηδων», τα τελικά κέρδη της
Alibaba θα διαμορφωθούν συνυπολογίζοντας τις γενναιόδωρες εκπτώσεις στα
διάφορα προϊόντα της.
Φέτος, ο κινεζικός κολοσσός έρχεται
αντιμέτωπος με μικρότερες και ανερχόμενες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου,
όπως την JD.com και την Pinduoduo, οι
οποίες πωλούν τα ίδια ή παρεμφερή προϊόντα. Ολες προσφέρουν μεγάλες προσφορές και προσπαθούν να ξεπεράσουν
τα περυσινά ρεκόρ πωλήσεων, σύμφωνα

Η Alibaba σημείωσε φέτος νέο ρεκόρ πωλήσεων αξίας 38,4 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις πωλήσεις αξίας ύψους 30,7 δισ. δολαρίων
της αντίστοιχης ημέρας το 2018.
με πληροφορίες του Bloomberg. Το 2018
η Alibaba είχε καταγράψει πωλήσεις 30,7
δισ. δολαρίων, δηλαδή 13 φορές περισσότερο σε σχέση με τον μέσο όρο των
ημερήσιων πωλήσεών της στα περίπου
2,3 δισ. δολάρια.
Οσο αυξάνεται η δημοτικότητα του
ηλεκτρονικού εμπορίου, οι εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο οφείλουν
να εξυπηρετήσουν ευρύτερο φάσμα κα-

ταναλωτών και ιδίως νεότερους καταναλωτές. Προκειμένου να τους προσελκύσει,
η Alibaba συνόδευσε την «Ημέρα των
Εργένηδων» με θεάματα, τα οποία μεταδίδονται τηλεοπτικώς από τη Σαγκάη.
Διάσημοι σε όλο τον κόσμο τραγουδιστές
της ποπ έκαναν εντυπωσιακές εμφανίσεις
στο πρόγραμμα της Alibaba.
Ο κινεζικός κολοσσός βλέπει την «Ημέρα των Εργένηδων» ως μια πολύ καλή

Ενισχύθηκαν 1,5% οι εξαγωγές της Γερμανίας
Τη μεγαλύτερη άνοδό τους μέσα στα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια, κατά 1,5%,
εμφάνισαν τον μήνα Σεπτέμβριο οι εξαγωγές
της Γερμανίας, όπως αποτυπώνεται στα
στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Και αυτά
προσέφεραν μια κάποια αίσθηση ανακούφισης, μιας και εντείνεται η ανησυχία πως
η γερμανική οικονομία, η μέχρι πρότινος
ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα
περιερχόταν σε ύφεση το γ΄ τρίμηνο του
έτους – ωστόσο, αναλυτές θεωρούν πως
συνολικά για το 2019 η εικόνα των εξαγωγών θα είναι αποθαρρυντική. Πέραν τούτου,
η βιομηχανική παραγωγή τον Σεπτέμβριο
μειώθηκε κατά 0,6%, ενώ οι οικονομολόγοι
είχαν προβλέψει 0,4%. Η κάμψη αποδίδεται
κυρίως στον κλάδο της μεταποίησης, ενώ
αντιθέτως ο τομέας των κατασκευών και
της ενέργειας είχε αύξηση παραγωγής. Εχουν προηγηθεί και άλλα στοιχεία, που
δείχνουν ότι οι παραγγελίες των εργοστασίων της Γερμανίας ενισχύθηκαν περισσότερο από το προβλεπόμενο, ενώ και ο
Δείκτης Διευθυντών Προμηθειών της μεταποίησης σε επίπεδο Ευρωζώνης τον
μήνα Οκτώβριο είχε άνοδο στις 50,6 μονάδες
από τις 50,1 μονάδες του Σεπτεμβρίου και

Αύξηση των δαπανών
στην Ε.Ε. ζητεί ο Μακρόν
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Για τον Σεπτέμβριο οι
αναλυτές προέβλεπαν ότι θα
αυξηθούν μόλις κατά 0,4%.

Η κυβέρνηση αισιοδοξεί πως η οικονομία θα αποφύγει την ύφεση.
τις 50,2 μονάδες της προκαταρκτικής εκτίμησης.
Ειδικότερα, το Ομοσπονδιακό Γραφείο
Στατιστικής ανέφερε ότι οι εποχικά προσαρμοσμένες εξαγωγές Σεπτεμβρίου ενισχύθηκαν 1,5% σε μηνιαία βάση και αυτή
ήταν η μεγαλύτερη αύξησή τους από τον

Νοέμβριο του 2017. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ποσοστό της τάξεως του 0,4%. «Αν
και δεν αμφισβητούμε το γεγονός πως η
βιομηχανία βρίσκεται σε συνθήκη δυσπραγίας, το σύνολο του μηχανισμού της γερμανικής οικονομίας θα μπορούσε να είχε
αποφύγει μια συρρίκνωση και έτσι και μια

ευκαιρία για να βελτιωθεί. Κατ’ αρχάς,
αφότου δέχθηκε δριμύτατη κριτική σχετικά με τις αντιπεριβαλλοντικές πρακτικές
του, φρόντισε για τη δημιουργία κέντρων
ανακύκλωσης συσκευασιών σε 75.000
τοποθεσίες. Επιπλέον, υποσχέθηκε ότι
θα συνεργαστεί με εταιρείες κούριερ, οι
οποίες θα συλλέγουν τα κουτιά αποστολής
και τα υλικά περιτυλίγματος.
BLOOMBERG, REUTERS

τεχνική ύφεση την τελευταία στιγμή», επισημαίνει ο Κάρστεν Μπρζέσκι, οικονομολόγος της ING. To β΄ τρίμηνο, το γερμανικό
ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,1% και τα πρόσφατα
στοιχεία δείχνουν πως η μεταποίηση είχε
κακή επίδοση το γ΄ τρίμηνο. Εάν, λοιπόν,
και το γ΄ τρίμηνο δείξει συρρίκνωση συνολικά
η οικονομία, τότε θα βρίσκεται σε αυτήν
την κατάσταση δύο διαδοχικά τρίμηνα και
κατά συνέπεια θα περιπέσει σε αυτό που
ονομάζεται τεχνική ύφεση. Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, πως η οικονομία της Γερμανίας, η οποία είναι κατά βάση εξαγωγική,
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις
από τον σινοαμερικανικό πόλεμο και την
επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.
Ο πόλεμος, καθώς και η αβεβαιότητα για
τη σχεδιαζόμενη αποχώρηση της Βρετανίας
από την Ε.Ε., επιδεινώνει το κλίμα και τη
δραστηριότητα.

Εκκληση για γενναιότερες δαπάνες
απηύθυνε στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία της συνέντευξής του στο οικονομικό περιοδικό The Economist. Συγκεκριμένα,
τους ζήτησε να παύσουν να επικεντρώνονται στους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας για την
περιστολή στα ελλείμματα του προϋπολογισμού και στο δημόσιο χρέος
και αντ’ αυτού να επενδύσουν περισσότερα, ώστε να κατορθώσουν
να ανταγωνιστούν τις Ηνωμένες
Πολιτείες και την Κίνα. Στην απαρχή της προεδρία του ο κ. Μακρόν
είχε θέσει ως προτεραιότητα να
περικόψει το έλλειμμα της Γαλλίας
σε επίπεδα χαμηλότερα από το επίσημο όριο του 3% του ΑΕΠ, προξενώντας πλήγμα στη δημοτικότητά του, εφόσον η προσπάθεια
αυτή θα προϋπέθετε δραστικές περικοπές. Σήμερα αναγνωρίζει πως,
πλέον, έφθασε ο καιρός η Ευρώπη

να βάλει βαθιά το χέρι της στην
τσέπη και να προετοιμάσει τον εαυτό της για το μέλλον.
«Χρειαζόμαστε δημοσιονομική
πολιτική δαπανών και η Ευρώπη
δεν μπορεί να είναι η μοναδική
στον κόσμο που δεν το κάνει. Γι’
αυτό και πιστεύω πως και η δημόσια
συζήτηση για το 3% του ελλείμματος των εθνικών προϋπολογισμών
και το 1% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ανήκει στον προηγούμενο αιώνα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στον Economist. Είναι αληθές
ότι οι Γάλλοι πολιτικοί ολοένα και
περισσότερο αποκαρδιώνονται με
τους δισταγμούς των Γερμανών ομολόγων τους για το εάν θα καταρτίσουν ένα πακέτο μέτρων στήριξης
της οικονομίας, η οποία τείνει προς
ύφεση. Η οικονομία της Γαλλίας,
τέλος, η οποία δεν έχει την ευρεία
έκθεση στις εξαγωγές της Γερμανίας, και με τη βοήθεια στοχευμένων φοροαπαλλαγών, τα πηγαίνει
πολύ καλύτερα.

Ολική αναδιάταξη της αγοράς εργασίας μέσα στην επόμενη πενταετία
Η έλευση της τεχνολογίας θα αλλάξει
έναν στους δύο εργασιακούς ρόλους στον
τομέα της παραγωγής μέσα στα επόμενα
3 με 5 χρόνια. Την ίδια στιγμή, οι ρόλοι
που απαιτούν προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, όπως η αυτοματοποίηση, η διαχείριση του εξοπλισμού παραγωγής αλλά
και η ρομποτική, αυξάνονται ετησίως
από το 2015 κατά 45%. Αυτό αναφέρει
έρευνα της ManpowerGroup, η οποία
καταδεικνύει ότι η βιομηχανία της παραγωγής χρειάζεται κατάλληλο εργατικό
δυναμικό για να επιβιώσει στο νέο, απαιτητικό τοπίο που διαμορφώνεται. Η
ManpowerGroup και η MxD (πρώην Ινστιτούτο Ψηφιακής Βιομηχανίας και Σχεδιασμού Καινοτομίας) απευθύνθηκαν σε
περισσότερους από 30 ακαδημαϊκούς,
κυβερνητικούς και βιομηχανικούς εταίρους, όπως η Siemens, η Microsoft, η
Caterpillar και η General Electric, με
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Λόγω του ψηφιακού
μετασχηματισμού,
το 49% του συνόλου
των ρόλων στην παραγωγή
θα πρέπει να αλλάξει.
στόχο να διαμορφώσουν από κοινού μια
αναγνωρισμένη από τη βιομηχανία ταξινόμηση που καθορίζει τους ψηφιακούς
ρόλους του μέλλοντος. Ετσι, λόγω του
ψηφιακού μετασχηματισμού, σχεδόν το
1/2, ήτοι το 49% του συνόλου των ρόλων
στον τομέα της παραγωγής, θα χρειαστεί
να αλλάξει μέσα στα επόμενα 3 έως 5
χρόνια. Μέσα από την ανάλυσή της, η
ManpowerGroup προσδιόρισε 165 νέους
ρόλους σε επτά επιμέρους τομείς τεχνικής

Η εύρεση των κατάλληλων ταλέντων μεταφράζεται και σε μισθολογική αύξηση.

εξειδίκευσης. Οι συγκεκριμένοι εργασιακοί ρόλοι θα αποτελέσουν τη «γέφυρα»
μεταξύ του σημερινού και του μελλοντικού
ανθρώπινου δυναμικού. Με τον όρο «ρόλος» αποτυπώνεται ένα σύμπλεγμα συναφών καθηκόντων, δεξιοτήτων ή γνώσεων που αφορούν τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Οι οργανισμοί, δηλαδή, μπορούν να δημιουργήσουν ρόλους στην εκάστοτε θέση εργασίας, ανάλογα με τις απαιτήσεις που υπάρχουν κάθε φορά. Επιπλέον, η τεχνολογία αναμένεται να αλλάξει και τις απαιτήσεις της αγοράς όσον αφορά τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι.
Σύμφωνα με την έρευνα, πέντε είναι
οι δεξιότητες - πιστοποιήσεις που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση
στον κλάδο της παραγωγής τα επόμενα
τρία χρόνια: πιστοποίηση μεθοδολογίας

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

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

SixSigma που συνδυάζει συστήματα για
τη βελτίωση των μετρήσεων στη βιομηχανία, ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές (μηχανές ελέγχου CNC), γεωμετρική διαστασιολόγηση και ανοχές
διαστάσεων, αυτοματισμοί κεντρικού
πύργου ελέγχου (τερματικός σταθμός ελέγχου ραντάρ αεροδρομίου) και συστήματα PLC (προγραμματιζόμενοι λογικοί
ελεγκτές). Σύμφωνα με την έρευνα, οι επενδύσεις σε ταλέντα και η αναβάθμιση
των δεξιοτήτων των υπαρχόντων εργαζομένων είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς
οι οργανισμοί θα μπορέσουν να εξισορροπήσουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Ολη αυτή
η ανάγκη για εύρεση των κατάλληλων
ταλέντων μεταφράζεται και σε μισθολογική αύξηση, η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αγγίξει το 5,2% στον κλάδο της
παραγωγής τα τελευταία τρία χρόνια.
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Ισραηλινά πυρά
κατά στελεχών
της Ισλαμικής
Τζιχάντ
νιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ, αν και δεν
επιδιώκει την κλιμάκωση της κρίσης, θα
κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για να προστατευθεί εναντίον ανθρώπων όπως ο Αμπού
ελ Ατα, τον οποίο χαρακτήρισε «αρχιτρομοκράτη» και «κινητήριο δύναμη της
τρομοκρατίας από τη Λωρίδα της Γάζας».
Ο εκπρόσωπος Τύπου του στρατού, αντισυνταγματάρχης Γιονάταν Κονρίκους,
σημείωσε ότι ο Ελ Ατα υπήρξε υπεύθυνος
για τρομοκρατικές ενέργειες και σχεδίαζε
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Σύμφωνα με τον ισραηλινό
στρατό, ο Αμπού ελ Ατα
ήταν ο ανώτατος
στρατιωτικός διοικητής
της οργάνωσης στη Γάζα.
νέες επιθέσεις εναντίον του νότιου Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε
ότι περισσότερες από 50 ρουκέτες έπληξαν το ισραηλινό έδαφος, σε αντίποινα
της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής,
ενώ μόλις 20 από αυτές αναχαιτίσθηκαν
από το ισραηλινό αντιπυραυλικό σύστημα
«Ατσάλινος Θόλος». Στο μεταξύ, την υποχρέωση των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης να αναγράφουν στις
συσκευασίες προϊόντων τους ότι αυτά
κατασκευάστηκαν σε ισραηλινούς εποι-

Συστοιχία του αντιπυραυλικού συστήματος «Ατσάλινος Θόλος» βάλλει εναντίον ρουκε-

τών που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας.

κισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη
επιβεβαίωσε χθες, σε απόφασή του, το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προκαλώντας
την αντίδραση του Ισραήλ. «Τα διατροφικά προϊόντα που προέρχονται από εδάφη τα οποία τελούν υπό ισραηλινή

κατοχή πρέπει να αναφέρουν την ακριβή
προέλευσή τους και να μην αρκούνται
στην ένδειξη “κατασκευασμένο στο Ισραήλ”», αποφάνθηκε το δικαστήριο, με
έδρα το Λουξεμβούργο.
ASSOCIATED PRESS

Σε γυναικεία χέρια το τιμόνι των Financial Times
Mία γυναίκα, η πρώτη στη μακρά ιστορία
της ιστορικής βρετανικής εφημερίδας
Financial Times, θα κρατάει πλέον το τιμόνι της. Η Ρούλα Καλάφ επελέγη για να
γίνει η πρώτη γυναίκα διευθύντρια των
Financial Times, που κυκλοφορούν εδώ
και 131 χρόνια, καθώς ο νυν διευθυντής
της, Λάιονελ Μπάρμπερ, ανακοίνωσε ότι
θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο.
Η Καλάφ έχει διατελέσει υποδιευθύντρια της εφημερίδας από το 2006, επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών ειδήσεων και εκείνου για τη Μέση Ανατολή,
κατά τη διάρκεια της ανώτερης από δύο
δεκαετίες θητείας της στην εφημερίδα.
Τα τελευταία χρόνια είχε επίσης επιδιώξει
να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών δημοσιογράφων, αλλά και των αναγνωστριών της εφημερίδας. «Είναι μεγάλη
τιμή να διορίζομαι διευθύντρια των FT,
του σπουδαιότερου δημοσιογραφικού
οργανισμού στον κόσμο», δήλωσε. «Αδημονώ να οικοδομήσω επάνω στα εξαιρετικά επιτεύγματα του Λάιονελ Μπάρμπερ και είμαι ευγνώμων για την καθοδήγησή του όλα αυτά τα χρόνια», προσέθεσε η Καλάφ.
Η δημοσιογράφος από τον Λίβανο θα
είναι, μαζί με την Κάθριν Βάινερ του
Guardian, μία από τις ελάχιστες γυναίκες
διευθύντριες μεγάλων εφημερίδων στη
Βρετανία. Προτού προσληφθεί από τους
FT, το 1995, η Καλάφ εργαζόταν στο περιοδικό Forbes, στη Νέα Υόρκη, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από
το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επιλογή
της για τη διευθυντική θέση των
Financial Times αποτελεί την κατάληξη
μιας διαδικασίας που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο και στην οποία
συμμετείχε επίσης ο Ιάπωνας ιδιοκτήτης
του ομίλου Nikkei.
Ο Μπάρμπερ, ο παλαιότερος οικονομικός συντάκτης της χώρας, θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο, έπειτα από 34 χρόνια
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Ρολόι Patek Philippe
έπιασε 31 εκατ. δολ.
σε δημοπρασία

Νεκρός ανώτατος αξιωματούχος της
οργάνωσης – Αντίποινα με ρουκέτες
Νέο μπαράζ ρουκετών από τη Γάζα έπληξε
χθες το νότιο Ισραήλ, σε αντίποινα για
τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές
που προκάλεσαν τον θάνατο ανώτατου
αξιωματούχου της οργάνωσης Ισλαμική
Τζιχάντ στη Γάζα και τον τραυματισμό
άλλου Παλαιστινίου, στελέχους της οργάνωσης στη Δαμασκό.
Στα ανατολικά της Λωρίδας της Γάζας,
αεροπορικά πυρά προκάλεσαν τον θάνατο
του Μπαχάα Αμπού ελ Ατα και της συζύγου του, οδηγώντας σε παρατεταμένο
μπαράζ ρουκετών από πλευράς των Παλαιστινίων, με στόχο περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, ενώ η υποστηριζόμενη
από το Ιράν οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ
απειλούσε με εκδίκηση. Σύμφωνα με τον
ισραηλινό στρατό, ο Αμπού ελ Ατα ήταν
ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της
οργάνωσης στη Γάζα και ο εγκέφαλος
πίσω από τις πρόσφατες επιθέσεις κατά
του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, Σύροι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό, σκοτώθηκαν ο γιος και η εγγονή ενός άλλου
στρατιωτικού διοικητή της Ισλαμικής
Τζιχάντ, του Ακράμ αλ Ατζουρί, ο οποίος
δεν υπέστη το παραμικρό από τον βομβαρδισμό της κατοικίας του, στο κέντρο
της συριακής πρωτεύουσας.
Μιλώντας χθες σε συνέντευξη Τύπου
με τον αρχηγό του στρατού, αντιστράτηγο
Αβίβ Κοτσαβί, ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετα-

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Μέσα σε μόλις πέντε λεπτά εκπλειστηριάστηκε ρολόι της Patek Philippe σε
δημοπρασία στη Γενεύη έναντι της
τιμής ρεκόρ των 31 εκατ. δολαρίων.
Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που
έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία των δημοπρασιών για ρολόι χειρός.
Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί σε πλειστηριασμό του ρολογιού
Daytona Rolex, που έπιασε τιμή 17,8
εκατ. δολαρίων το 2017. Μάλιστα, το
ρολόι αυτό είχε φορεθεί από τον Αμερικανό σταρ του σινεμά Πολ Νιούμαν.
Το ρολόι χειρός της Patek Philippe δεν
έχει φορεθεί από κάποιον επώνυμο.
Δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη
δημοπρασία του Σαββάτου, τα έσοδα
της οποίας προορίζονται για ιατρική έρευνα σχετικά με τη μυϊκή δυστροφία
Duchenne.
Το εντυπωσιακό ρολόι έχει θήκη δύο
όψεων σε μαύρο και ροζ χρυσό, λουράκι
από δέρμα αλιγάτορα, φέρει δύο περιστρεφόμενους διακόπτες και προσφέρει
είκοσι λειτουργίες. Πρόκειται για «το
πιο περίπλοκο ρολόι χειρός που έχει
κατασκευαστεί ποτέ... κάνει σχεδόν τα
πάντα, εκτός από το να φτιάχνει καφέ»,
όπως δήλωσε η Σαμπίνε Κέγκελ, επικεφαλής του τμήματος ρολογιών στον
οίκο δημοπρασιών Christie’s στη Γενεύη,
ο οποίος και διοργάνωσε τον πλειστηριασμό. Μολονότι το εν λόγω ρολόι
πράγματι έχει εντυπωσιακές λειτουργίες,
αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι θα πωλείτο
έναντι 2,5 έως 5 εκατ. δολαρίων.
Ο οίκος Christie’s δεν χρέωσε προμήθεια αγοραστή στον μυστηριώδη
πλειοδότη, ο οποίος αγόρασε το ρολόι
τηλεφωνικώς. Η προμήθεια αγοραστή
θα μπορούσε να αγγίξει έως και 25%
της τιμής πώλησης, σύμφωνα με τη
βρετανική εφημερίδα Guardian. Συνολικά η δημοπρασία συγκέντρωσε 38,7
εκατ. δολάρια από την πώληση 50 ρολογιών, τα οποία κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για το γεγονός. Στο τέλος
του μήνα ο οίκος Christie’s πρόκειται
να εκπλειστηριάσει ένα ακόμα ρολόι
χειρός της Patek Philippe, κατασκευασμένο τη δεκαετία του 1950. Το σπάνιο
ρολόι εκτιμάται πως θα μπορούσε να
πωληθεί έναντι 14 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.
Μόλις κατοχυρώθηκε η πλειοδοσία
του ξεχωριστού ρολογιού της Patek
Philippe, τα περίπου 300 άτομα εντός
της αίθουσας ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. «Ηταν πραγματικά πολύ συ-

Το ρολόι χειρός της Patek Philippe δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη δημοπρασία του Σαββάτου.
<
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<
<
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<

Πωλήθηκε σε φιλανθρωπική δημοπρασία για
τη στήριξη της έρευνας
κατά της μυϊκής
δυστροφίας Duchenne.
ναρπαστικό και υπήρχε μια φοβερή ατμόσφαιρα στην αίθουσα, με άτομα
που σηκώνονταν και χειροκροτούσαν
στο τέλος κάθε πώλησης. Συγκεντρώθηκαν τόσα χρήματα, ώστε η επιστημονική έρευνα μπορεί τώρα να προχωρήσει σε κλινικές έρευνες», σχολίασε
η Κέγκελ, σύμφωνα με την Guardian.
Η δημοπρασία ρολογιών χειρός διενεργείται ανά δύο έτη και εγκαινιάστηκε
το 2005 από τον Λουκ Πεταβίνο, πρώην
διευθύνοντα σύμβουλο του Yacht Show
στο Μονακό. Ο γιος του πέθανε σε
ηλικία 21 ετών από μυϊκή δυστροφία
Duchenne. «Αυτό που έχει μεγαλύτερη
σημασία σήμερα είναι η διαφορά που
θα μπορέσουμε να κάνουμε στην έρευνα
για την καταπολέμηση των μυϊκών δυστροφιών και σε εκατοντάδες χιλιάδες
ασθενείς και οικογένειες παγκοσμίως,
ώστε να μπορούν να βελτιώσουν τη
ζωή τους», ήταν το σχόλιο του Πεταβίνο
μετά τη λήξη της δημοπρασίας.

Πολωνία κατά Netf lix για ντοκιμαντέρ

Η Ρούλα Καλάφ επελέγη ως η πρώτη γυναίκα διευθύντρια της ιστορικής οικονομικής εφημερίδας, η οποία μετράει 131 χρόνια ζωής.
<
<
<
<
<
<
<

H Ρούλα Καλάφ θα είναι,
μαζί με την Κάθριν Βάινερ
του Guardian, μία από τις ελάχιστες γυναίκες διευθύντριες μεγάλων εφημερίδων στη Βρετανία.
θητείας στη συγκεκριμένη εφημερίδα,
εκ των οποίων τα 14 στα ηνία της. H θητεία του ως διευθυντή των FT σηματοδοτήθηκε από την πώληση του τίτλου
στον όμιλο Nikkei της Ιαπωνίας, το 2015,
και από μια επιτυχή εισαγωγή ηλεκτρονικών συνδρομών στην εφημερίδα, κάτι
που αποτέλεσε ασπίδα προστασίας για

τον εκδοτικό όμιλο, σε μια περίοδο με
πολλούς κλυδωνισμούς και ανατροπές
στον εκδοτικό κλάδο διεθνώς. Οι FT ξεπέρασαν το όριο του ενός εκατομμυρίου
συνδρομητών - αναγνωστών το 2019, με
τους συνδρομητές της ψηφιακής τους
έκδοσης να υπερβαίνουν το 75% των συνολικών αναγνωστών.
Ο Τσουνέο Κίτα, πρόεδρος του ομίλου
Nikkei, εξέφρασε τη χαρά του που η
Καλάφ συμφώνησε να αναλάβει τη θέση
διευθύντριας της εφημερίδας και σημείωσε ότι την επέλεξαν λόγω της σωστής
κρίσης και της ακεραιότητάς της. «Αδημονώ να συνεργαστώ στενά μαζί της,
ώστε να διευρύνουμε την παγκόσμια ένωση των μέσων ενημέρωσής μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Της έχω
πλήρη εμπιστοσύνη: θα συνεχίσει την
αποστολή των FT, δηλαδή την παροχή

ποιοτικής δημοσιογραφίας, χωρίς φόβο
και με αμεροληψία. Θα εμπνέει και θα ηγείται μιας ομάδας που απαρτίζεται από
τους πιο ταλαντούχους δημοσιογράφους
και θα καταπιαστεί επιτυχώς με τη νέα
ατζέντα των FT στην κάλυψη επιχειρηματικών, χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και διεθνών υποθέσεων», σημείωσε.
Ο πρόεδρος του ομίλου Nikkei υπογράμμισε, πάντως, ότι λυπήθηκε πολύ με την
αποχώρηση του Μπάρμπερ, σημειώνοντας ότι αυτός μετέτρεψε την αίθουσα
σύνταξης των FT σε μια πρωτίστως ψηφιακή επιχείρηση και περιέγραψε τον
παλαίμαχο δημοσιογράφο ως έναν άνθρωπο με στρατηγική σκέψη και πραγματικό διεθνιστή. «Ωστόσο, και οι δυο
μας συναινούμε στο ότι ήρθε η ώρα να
ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο», κατέληξε ο
Τσουνέο Κίτα.

Πιέσεις προς το τηλεοπτικό δίκτυο
Netflix άσκησε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέκι, ζητώντας από
την αμερικανική εταιρεία να πραγματοποιήσει αλλαγές σε ντοκιμαντέρ που
προβλήθηκε και εμφανίζει χάρτη των
ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης
εντός των συνόρων της σύγχρονης Πολωνίας. «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ή
επεξήγηση ότι τα στρατόπεδα αυτά δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν από
τους Γερμανούς ναζί. Η χώρα μου δεν
υπήρχε καν ως ανεξάρτητο κράτος εκείνη την ιστορική στιγμή, ενώ εκατομμύρια Πολωνοί δολοφονήθηκαν στα
στρατόπεδα θανάτου», είπε ο Πολωνός
πρωθυπουργός.
Ο Μοραβιέκι εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η χρήση του χάρτη από
τους παραγωγούς έγινε εκ παραδρομής
και ότι η εταιρεία Netflix θα «διορθώσει»
το στιγμιότυπο, αφαιρώντας τον χάρτη
ή συνοδεύοντάς τον από εξήγηση που
θα εκθέτει την ιστορική πραγματικότητα. Το επίμαχο ντοκιμαντέρ με τίτλο
«Ο διάβολος της διπλανής πόρτας» αφορά τη δικαστική δίωξη του Αμερικανού συνταξιούχου εργάτη αυτοκινητοβιομηχανίας Τζον Ντεμιάνουκ, ο οποίος
καταδικάστηκε το 2011 από γερμανικό
δικαστήριο ως φρουρός στο στρατόπεδο
εξόντωση του Σομπιμπόρ.
Ο γεννημένος στην Ουκρανία Ντεμιάνουκ πέθανε το 2012 σε οίκο ευγηρίας της Γερμανίας, αναμένοντας την

εκδίκαση της υπόθεσής του σε δεύτερο
βαθμό από τη γερμανική Δικαιοσύνη.
Η Πολωνία δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στην κατηγορία διαμοιρασμού
ευθύνης της για την πολιτική εξόντωσης
Εβραίων, Ρομά και άλλων «ανεπιθύμητων» από το ναζιστικό καθεστώς, που
διαπράχθηκε στο έδαφός της. Το κυβερνών Κόμμα Νόμου και Δικαιοσύνης
<
<
<
<
<
<
<

Ζητεί από το τηλεοπτικό
δίκτυο να αφαιρέσει χάρτη
των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης
εντός των συνόρων της.
(PiS) ψήφισε πέρυσι νόμο ο οποίος προβλέπει ποινές φυλάκισης για όποιον υποστηρίζει ότι η Πολωνία φέρει έστω
και μερική ευθύνη για το Ολοκαύτωμα.
Επειτα από αμερικανικές πιέσεις, η κυβέρνηση της Βαρσοβίας αφαίρεσε τα
περί ποινής φυλάκισης από το νομοσχέδιο. Δημοσκοπήσεις αποκαλύπτουν
ότι σημαντική μερίδα Πολωνών αρνείται
να αποδεχθεί ότι πολλοί συμπατριώτες
τους συμμετείχαν με ενθουσιασμό ως
αρωγοί των ναζί στο Ολοκαύτωμα, εξαιτίας του βαθιά ριζωμένου αντισημιτισμού της πολωνικής κοινωνίας εκείνη
την εποχή.
REUTERS
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Πηγαίνει στον Τραμπ και απειλεί την Ευρώπη
Κουρδικό, S-400, F-35, κυρώσεις και έκδοση Γκιουλέν στο τραπέζι των συνομιλιών του Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο
Κρίσιμη συνάντηση, στην οποία θα τεθούν
επί τάπητος όλα τα ανοικτά προβλήματα
των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, θα
έχει σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ
Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του
Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Δίνοντας μια πρόγευση των απαιτήσεών του, ο Ταγίπ Ερντογάν επέμεινε
χθες ότι, σε πείσμα της συμφωνίας της
17ης Οκτωβρίου, την οποία συνομολόγησε
με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Μάικ
Πενς, η κουρδική πολιτοφυλακή YPG δεν

έχει αποσυρθεί από όλες τις περιοχές
της «ασφαλούς ζώνης» στη βόρεια Συρία.
«Θα του πω, με έγγραφα για να το στηρίξουν, ότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε (για τη Συρία) δεν γίνεται πλήρως σεβαστή», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο αεροδρόμιο της Αγκυρας
προτού αναχωρήσει για την αμερικανική
πρωτεύουσα. Εξέφρασε, ωστόσο, συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η καλή προσωπική του σχέση με τον Αμερικανό ο-

μόλογό του θα υπερνικήσει τις πιέσεις
του Κογκρέσου και κυβερνητικών κύκλων
στην Ουάσιγκτον για επιβολή κυρώσεων
στη χώρα του.
«Είμαστε της ίδιας γνώμης με τον πρόεδρο Τραμπ ότι πρέπει να επιλύσουμε
τα προβλήματα, παρά τα όποια σύννεφα
στις διμερείς σχέσεις μας. Εχουμε κάνει
σημαντική πρόοδο σε σειρά τομέων,
παρά το σαμποτάζ της γραφειοκρατίας
και πολιτικών κέντρων που προέρχονται
από υπολείμματα της προηγούμενης δι-

οίκησης», δήλωσε ο Τούρκος ηγέτης. Οι
κατηγορίες εναντίον του «βαθέος κράτους» που υποτίθεται ότι τους υπονομεύει
αποτελεί ένα από τα σταθερά, κοινά στοιχεία στην πολιτική νοοτροπία και φρασεολογία των δύο ηγετών.
Προνομιακός στόχος των χθεσινών
επιθέσεων Ερντογάν ήταν η Ε.Ε. Απαντώντας στην απόφαση των Ευρωπαίων
να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία
για τις παράνομες γεωτρήσεις της στα
ανοικτά της Κύπρου, δήλωσε: «Εϊ Ε.Ε.,

μάθε το εξής: η Τουρκία δεν είναι από
τις χώρες που ήξερες μέχρι τώρα. Είμαστε
μια χώρα που κάθεται σε διαπραγματεύσεις μαζί σου, αλλά αυτές οι διαπραγματεύσεις μπορεί ξαφνικά να τελειώσουν».
Προσέθεσε δε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει
να στέλνει στις χώρες τους, στην Ευρώπη,
τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, έκανε μάλιστα ρητή αναφορά στον Αμερικανό υπήκοο τον οποίο η Τουρκία προσπάθησε ανεπιτυχώς να στείλει στην Ελλάδα μέσω της νεκρής ζώνης του Εβρου.

Στο κέντρο των σημερινών συζητήσεων Τραμπ - Ερντογάν θα βρεθεί η αμερικανική αξίωση να ακυρώσει η Αγκυρα
την αγορά των ρωσικών πυραύλων S400, υπό την απειλή κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης της πώλησης αμερικανικών αεροσκαφών F-35.
Από την πλευρά του, ο Τούρκος ηγέτης
έχει προαναγγείλει ότι θα επαναφέρει
το αίτημα για έκδοση του αυτοεξόριστου
στις ΗΠΑ ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν
στη χώρα του.

Οι τρεις γαμπροί,
πυλώνες της σχέσης
ΗΠΑ - Τουρκίας
Πίσω από την ιδιαίτερα θετική στάση του
Τραμπ απέναντι στην Τουρκία υπάρχει
ένα ασυνήθιστο παρασκηνιακό δίκτυο:
τρεις γαμπροί που «παντρεύτηκαν» την
εξουσία και παίζουν κεντρικό ρόλο στις
σχέσεις Αγκυρας - Ουάσιγκτον. Ο πρώτος,
ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας,
είναι ο γαμπρός του ισχυρού άνδρα της
χώρας και επιβλέπει τις σχέσεις Τουρκίας
και ΗΠΑ. Ο δεύτερος είναι ο γαμπρός ενός
Τούρκου μεγιστάνα που έχει γίνει επιχειρηματικός εταίρος του ομίλου Τραμπ.
Τώρα, λοιπόν, έχει γίνει υπερασπιστής
των τουρκικών συμφερόντων μέσα στην
κυβέρνηση Τραμπ. Και ο τρίτος είναι ο
Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος ως γαμπρός
και σύμβουλος του Τραμπ έχει ένα ασαφές
και διαρκώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο
στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Λειτουργώντας είτε κατά μόνας είτε από κοινού, οι τρεις άνδρες έχουν αναπτύξει έναν
ανεπίσημο, νέας γενιάς δίαυλο επικοινωνίας
μεταξύ του Τραμπ και του Τούρκου ομολόγου του, ο οποίος μερικές εβδομάδες
μετά τη στρατιωτική επιχείρησή του στη
βόρεια Συρία αναμένεται σήμερα να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο. Σε μια στιγμή
που ο Τραμπ τελεί υπό διακομματική κριτική στο Κογκρέσο για μια σειρά αποφάσεων που ευνοούν τον Ερντογάν, οι δεσμοί
μεταξύ των τριών ανδρών αποδεικνύουν
πώς οι ανεπίσημες και συχνά αόρατες διασυνδέσεις των δύο πρόεδρων συνέβαλαν
στη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής σε ένα ταραγμένο κομμάτι της υφηλίου. O Ερντογάν είχε προβλέψει φέτος
ότι ο κατ’ ιδίαν διάλογος του Μπεράτ Αλμπαϊράκ, γαμπρού του και υπουργού Οικονομικών, με τον Κούσνερ θα οδηγήσει
στην ομαλοποίηση των τεταμένων σχέσεων
μεταξύ Ουάσιγκτον και Αγκυρας. «Παρασκηνιακή διπλωματία» είχε αποκαλέσει
την αποστολή του από κοινού με τον Κούσνερ ο ίδιος ο Αλμπαϊράκ.

Η πολιτική του Τραμπ έναντι της Τουρκίας έχει αιφνιδιάσει τους ομοϊδεάτες του
Ρεπουμπλικανούς σε ποικίλα πεδία. Ο Τραμπ εξέπληξε δις τους συμβούλους του,
συμφωνώντας στη διάρκεια τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων με τον Ερντογάν την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων
από τη βόρεια Συρία και τη δεύτερη φορά,
στις αρχές Οκτωβρίου, υλοποίησε την υπόσχεσή του, ανοίγοντας δρόμο στις τουρκικές δυνάμεις να επιτεθούν στους συμμάχους των Αμερικανών στην περιοχή.
Στο μεταξύ, στο ζήτημα των ρωσικών πυραύλων S-400, των τραπεζικών κυρώσεων
και άλλων ζητημάτων ο Ερντογάν έχει επιστρατεύσει τόσο τον γαμπρό του όσο
και τον Τούρκο επιχειρηματικό εταίρο του
Τραμπ, Μεχμέτ Αλί Γιαλσιντάγκ, ως μισθοφόρους της κυβέρνησής του, ενίοτε
μέσω του Κούσνερ. Τον Απρίλιο, π.χ., ο
Αλμπαϊράκ μετέβη στην Ουάσιγκτον για
ένα συνέδριο που διοργάνωσε ο Γιαλσιντάγκ στο Trump International Hotel. Και
στο μέσον της εκδήλωσης ο Κούσνερ κάλεσε τον Αλμπαϊράκ σε μια αυθόρμητη
συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο δεύτερος πίεσε τον Τραμπ να μην επιβάλει
κυρώσεις στην Τουρκία για την αγορά ρωσικών όπλων.
Αμφότεροι οι ηγέτες προτιμούν τις οικογενειακές ή επιχειρηματικές σχέσεις
ως διαύλους επικοινωνίας, εν μέρει επειδή
και οι δύο μοιράζονται την υποψία ότι οι
υπηρεσίες των κυβερνήσεών τους συνωμοτούν εναντίον τους.
Ο όρος «βαθύ κράτος» εμφανίστηκε
στην Τουρκία δεκαετίες προτού γίνει της
μόδας μεταξύ των υποστηρικτών του
Τραμπ και οι σύμβουλοι του Ερντογάν
λένε ότι έχει διαπαιδαγωγήσει τον Τραμπ,
δίνοντας έμφαση στον κοινό αγώνα τους
κατά των κατεστημένων δυνάμεων στο
εσωτερικό των κυβερνήσεών τους.
«Οι ΗΠΑ έχουν εγκαθιδρύσει μια τάξη

Τον Απρίλιο ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ (στο μέσον) μετέβη στην Ουάσιγκτον για ένα συνέδριο που διοργάνωσε ο Μεχμέτ Αλί Γιαλσιντάγκ στο Trump International Hotel. Και ο Τζάρεντ Κούσνερ (δεξιά) κάλεσε τον Αλμπαϊράκ σε μια αυθόρμητη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, παρουσία του ιδίου του Ντόναλντ Τραμπ.
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Αμφότεροι οι ηγέτες προτιμούν τις προσωπικές σχέσεις
ως διαύλους επικοινωνίας,
εν μέρει επειδή μοιράζονται
την υποψία ότι οι υπηρεσίες
των κυβερνήσεών τους συνωμοτούν εναντίον τους.
πραγμάτων που μπορούμε να αποκαλέσουμε “βαθύ κράτος”, το οποίο ορθώνει
εμπόδια», είπε ο Ερντογάν την περασμένη
άνοιξη, εξηγώντας την ελπίδα του για μια
γέφυρα μεταξύ των γαμπρών. «Αυτά τα εμπόδια είναι μία από τις βασικές μας ανησυχίες».
Οι Τραμπ και Ερντογάν δεν είναι φύσει
σύμμαχοι. Ο Ερντογάν είναι εκπρόσωπος
ενός πολιτικού Ισλάμ που ισχυρίζεται ότι
η Δύση βρίσκεται σε παρακμή. Ο Τραμπ
είναι ένθερμος εθνικιστής, ο οποίος συχνά
αποκηρύσσει τους μουσουλμάνους και ειδικά τους εκπροσώπους του πολιτικού Ισλάμ. Παράλληλα, έχει συμμαχήσει στενά
με ορισμένους από τους μεγαλύτερους α-

ντιπάλους του Ερντογάν, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και με τον πρωθυπουργό του
Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Δέκα χρόνια πριν

Ωστόσο, οι σχέσεις του Τραμπ με την
Τουρκία πάνε πίσω δέκα χρόνια, ξεκινώντας
από την πρόσκληση του Γιαλσιντάγκ να
δραστηριοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ο πεθερός του Γιαλσιντάγκ, ο μεγιστάνας Αϊντίν Ντογκάν, ετοιμαζόταν τότε
να κατασκευάσει δύο ουρανοξύστες και
ένα εμπορικό κέντρο. Ο γαμπρός του, 55
ετών σήμερα, τον έπεισε ότι πρέπει να
βρει έναν διεθνή εταίρο. Ο ίδιος είχε διαπραγματευτεί τη χρήση του ονόματος
CNN Turk για το τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο της οικογένειας και πήγε στη
Νέα Υόρκη για να πείσει τον Τραμπ να δανείσει το όνομά του στους πύργους της
Κωνσταντινούπολης. Οι ουρανοξύστες εγκαινιάστηκαν το 2012 ως Trump Towers
Istanbul. Οι ιδιοκτήτες τους κατέβαλαν
στην εταιρεία του προέδρου των ΗΠΑ
πέντε έως δέκα εκατομμύρια ετησίως τα
πρώτα χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας
τους και 100.000 έως ένα εκατομμύριο τον

Η νομιμότητα πρώτη στην ατζέντα
Πυρά Μαξίμου κατά ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του έναντι φαινομένων ανομίας
η οποία, σύμφωνα με το Μαξίμου, εντάχθηκε στον νέο Ποινικό Κώδικα «εκ παραδρομής» και, πάντως, χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερωθεί σχετικά το
Μαξίμου. Το ζήτημα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», αποτέλεσε θέμα συζήτησης στον χθεσινό πρωινό καφέ, όπου
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή
να αποσυρθεί η επίμαχη διάταξη.

Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Την ταύτιση του ΣΥΡΙΖΑ με τους «μπαχαλάκηδες» και το άσυλο «ανομίας και
παρανομίας» στα πανεπιστήμια αναδεικνύουν στο Μέγαρο Μαξίμου, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη
να «τελειώνει με τις γιάφκες των κουκουλοφόρων» και να επιβάλει τη νομιμότητα, σε αντίθεση με την αξιωματική
αντιπολίτευση που είναι «κολλημένη»
σε «ισχνές μειοψηφίες» του 3%. Κυβερνητικές πηγές θεωρούν μάλιστα ότι δεν
αποκλείεται κλιμάκωση παρόμοιων γεγονότων ή ενεργειών ενόψει της επετείου
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει
πίσω κι ότι το σχέδιό της είναι δεδομένο.
«Τα πανεπιστήμια στους φοιτητές
τους, οι γειτονιές στους κατοίκους τους
και οι περιουσίες στους ιδιοκτήτες τους»
ήταν το τρίπτυχο με το οποίο απάντησε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς
αν η κυβέρνηση φοβάται επεισόδια στις
17 Νοεμβρίου. «Το θέμα είναι αν υπάρχει
κάποιο σχέδιο για να γίνει κάτι για να αποκτήσουν λίγη δημοσιότητα όσοι επιχειρούν να κάνουν τέτοιες ενέργειες»,
πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση
θα εφαρμόσει την πολιτική της κι ότι η
πολιτική της βούληση είναι «ξεκάθαρη».
Μία ημέρα αφότου τα επεισόδια στην
ΑΣΟΕΕ προκάλεσαν τη σύγκρουση της
κυβέρνησης με την αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς πηγές του Μαξίμου άφηναν αιχμές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 3% επέστρεψε δυναμικά, η κυβέρνηση επανήλθε χθες διά του Στέλιου Πέτσα, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβερνητική
πλειοψηφία δεν προτίθεται να κάνει
πίσω από την απόφασή της να επιβάλει
τη νομιμότητα. «Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να τελειώνουμε με τις
γιάφκες των κουκουλοφόρων, των κατασκευαστών μολότοφ, των διακινητών
ναρκωτικών και των λαθρεμπόρων εντός

«Μετωπική» με επίκεντρο το ΟΠΑ

Τα πανεπιστήμια αποδίδονται στους «φυσικούς τους χρήστες», τόνισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μία ημέρα μετά τα επεισόδια στην πρώην ΑΣΟΕΕ, που προκάλεσαν σύγκρουση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης.
των πανεπιστημίων», σημείωσε, τονίζοντας ότι τα πανεπιστήμια αποδίδονται
στους «φυσικούς τους χρήστες» και ότι
«οι Ελληνες πολίτες στις γειτονιές τους
και οι φοιτητές στα πανεπιστήμιά τους
θα αισθανθούν και πάλι ασφαλείς και
ελεύθεροι από τη φασιστική επιβολή
της άποψης των ισχνών μειοψηφιών».
Μάλιστα, ο κ. Πέτσας, απαριθμώντας
την εξουδετέρωση της «Επαναστατικής
Αυτοάμυνας» από την Αντιτρομοκρατική,
την εξάρθρωση της «γιάφκας και του
κατασκευαστηρίου μολότοφ στα υπόγεια
του Οικονομικού Πανεπιστημίου», καθώς
και τις εκκενώσεις υπό κατάληψη κτιρίων, άφησε αιχμές για τη διαδήλωση
στην οποία μετείχαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
(όπως ο Νίκος Φίλης και η Θεανώ Φωτίου)

με αίτημα, όπως είπε, «να συνεχιστεί η
νοσηρή κατάσταση που διαμορφώθηκε
τα προηγούμενα χρόνια». Κατηγόρησε
τον ΣΥΡΙΖΑ πως απέδειξε τη στήριξή
του στο άσυλο της ανομίας και ότι προκαλεί την κοινωνία. Κυβερνητικές πηγές,
άλλωστε, τόνιζαν πως κυβέρνηση και
αξιωματική αντιπολίτευση εκπροσωπούν
δύο διαφορετικούς κόσμους, καθώς, ενώ
η πρώτη δίνει τον αγώνα για το ξεμπλοκάρισμα επενδύσεων και την «αυτονόητη» αποκατάσταση της νομιμότητας, η
δεύτερη δεν μοιάζει να νιώθει άνετα
στο 30% και «φλερτάρει με το 3%».

Απόσυρση διάταξης

Την ίδια ώρα, αποσύρθηκε η διάταξη
περί «κακόβουλης εξύβρισης των θείων»,

Χωρίς τέλος, ειδικά ενόψει και της επετείου της 17ης Νοέμβρη, είναι οι αντιπαραθέσεις στη Βουλή για την παρουσία ή και τις επεμβάσεις της αστυνομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και ευρύτερα
στους πανεπιστημιακού χώρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και σε δεύτερο επίπεδο το
ΜέΡΑ25 εγείρουν το ζήτημα με άκρως
επιθετικό τόνο κατά της κυβέρνησης.
Ο κ. Ν. Φίλης σε υψηλούς τόνους, απευθυνόμενος στην υπουργό Παιδείας
Νίκη Κεραμέως, μίλησε χθες για αστυνομικές επιχειρήσεις παρεμβάσεων στα
πανεπιστήμια και έκανε λόγο για «ύπουλη προσπάθεια της κυβέρνησης»
που θα βρει απέναντί της τον ΣΥΡΙΖΑ,
για να προσθέσει ότι προσωπικά η κυρία
Κεραμέως θα είναι υπεύθυνη «για ό,τι
συμβεί» στις εκδηλώσεις για την επέτειο
του Πολυτεχνείου. Η υπουργός Παιδείας
υπενθύμισε το ποια ήταν τα ευρήματα
των αστυνομικών ελέγχων σε πανεπιστημιακό χώρο και υπογράμμισε ότι η
αξιωματική αντιπολίτευση δεν βρήκε
οτιδήποτε να πει είτε γι’ αυτό είτε για
την επίθεση στο πολιτικό της γραφείο.
Πρόσθεσε δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που με
τη στάση του πυροδοτεί εντάσεις, ενώ
σημείωσε πως οι φοιτητές που μπήκαν
στο ΟΠΑ προχθές έκοψαν με αλυσοπρίονο την πόρτα. Αίσθηση προκάλεσε
τότε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κ.
Μάρκου ακούστηκε να σχολιάζει: «Καλά
έκαναν».

χρόνο πιο πρόσφατα για την άδεια χρήσης
του ονόματος, με βάση τα οικονομικά στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει ο Τραμπ.
Πάντως, τα κτίρια ήταν οι πρώτοι πύργοι
στην Ευρώπη που χρησιμοποίησαν το όνομα Τραμπ και αμφότερες οι οικογένειες
θεωρούν επιτυχημένο το εγχείρημα. Ο Ερντογάν, πρωθυπουργός τότε, έκοψε την
κορδέλα. Παρόντες ήταν η μεγαλύτερη
κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ο σύζυγός της,
Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο Γιαλσιντάγκ,
ο οποίος έγινε οικογενειακός φίλος.

Ο νέος διαμεσολαβητής

«Η κόρη μου αγαπάει την Τουρκία και
ειδικά την Κωνσταντινούπολη. Της αρέσει
πολύ να έρχεται εδώ και έρχεται συχνά»,
είχε πει ο Τραμπ στην τελετή εγκαινίων
των πύργων στην Κωνσταντινούπολη. «Ο
σπουδαίος φίλος της είναι ο Μεχμέτ», συμπλήρωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον
Γιαλσιντάγκ, λέγοντας ότι «έκανε απίστευτη
δουλειά». Εξήρε επί μακρόν τον Ερντογάν
ως «καλό άνθρωπο, ο οποίος χαίρει μεγάλου
σεβασμού σε όλον τον κόσμο και στις
ΗΠΑ». Ο ίδιος ο Τραμπ είχε παραδεχθεί
στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας
ότι οι προσωπικές του σχέσεις επηρεάζουν
την άποψή του για την Τουρκία. «Εχω μια

μικρή σύγκρουση συμφερόντων επειδή
έχω ένα πολύ μεγάλο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη», έλεγε σε ραδιοφωνική
συνέντευξη του 2015, κομπάζοντας ότι
είναι «ένα τρομερά επιτυχημένο έργο».
Οταν ο Τραμπ δεσμεύτηκε να απαγορεύσει στους μουσουλμάνους να εισέρχονται στις ΗΠΑ, ο Ερντογάν ζήτησε προσωρινά την απομάκρυνση του ονόματος
Τραμπ από τους ουρανοξύστες. Κατόπιν
συμβουλών, όμως, για την αξία των καλών
σχέσεων με την Ουάσιγκτον, ουδέποτε υλοποίησε την απειλή του. Οι σύμβουλοι
του Ερντογάν θεωρούσαν ότι ο Τραμπ θα
χάσει τις εκλογές του 2016. Ο Γιαλσιντάγκ,
όμως, πέταξε δέκα ώρες για να βρίσκεται
στο πλευρό του Τραμπ και της οικογένειάς
του στο Hilton της Νέας Υόρκης όσο γινόταν η καταμέτρηση των ψήφων. Σε φρενήρη κατάσταση την επόμενη ημέρα προκειμένου να επικοινωνήσει με τον νικητή
των εκλογών, η τουρκική πρεσβεία στην
Ουάσιγκτον αναγκάστηκε, στην απόγνωσή
της, να καταφύγει στον Γιαλσιντάγκ για
να βρει το τηλέφωνο του στρατηγείου Τραμπ, αναθέτοντάς του έτσι τον νέο του ρόλο
ως διαμεσολαβητή με τις ΗΠΑ εκ μέρους
της Αγκυρας.
THE NEW YORK TIMES

«Βουτιά στο παρελθόν»
η ρητορική ΣΥΡΙΖΑ
για τα πανεπιστήμια
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ενας άγραφος νόμος στην πολιτική λέει
πως «δεν έχει σημασία τι λες, αλλά τι
κάνεις». Αν το πάρουμε τοις μετρητοίς,
τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις μεγάλες διακηρύξεις περί ανοίγματος στο Κέντρο, παραμένει ένα κόμμα που δεν αποβάλλει
τη νοοτροπία ενός μικρού σχηματισμού
όπως ήταν στις αρχές της δεκαετίας. Τις
τελευταίες ημέρες, με αφορμή όσα έλαβαν χώρα στην ΑΣΟΕΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε
μια τακτική που θυμίζει έντονα «επιστροφή στο παρελθόν». Η αρχική επιλογή
της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην
εκδώσει καμία ανακοίνωση για τη «γιάφκα» που βρέθηκε στην ΑΣΟΕΕ την Κυριακή ήταν ενδεικτική της αμηχανίας
ενός μεγάλου κόμματος να εκφράσει το
αυτονόητο: πως φαινόμενα ανομίας δεν
έχουν θέση εντός των πανεπιστημίων.
Αντιθέτως, την επόμενη ημέρα, πολλά
στελέχη του κόμματος έσπευσαν να παρακινήσουν σε συγκεντρώσεις με αφορμή την αντιπαράθεση των ΜΑΤ με τους
φοιτητές.
Εδώ υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Δεν
υπάρχει κανείς σώφρων που μπορεί να
υποστηρίξει πως ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο λόγω
ιδεολογικής τάσης όσο και λόγω θεσμικής θέσης, δεν θα έπαιρνε το μέρος των
φοιτητών στη συγκεκριμένη κρίση.
Αυτό που περνάει τη λεπτή γραμμή και
προβληματίζει για τις προθέσεις, ενόψει
της συνέχειας, είναι η ευκολία με την
οποία η αξιωματική αντιπολίτευση επέστρεψε στη ρητορική που χρησιμοποιούσε πριν από το 2015. Η φρασεολογία πως τα όσα έλαβαν χώρα στην ΑΣΟΕΕ θυμίζουν «άλλες εποχές», αλλά
και πως η «δημοκρατία απειλείται», αποτυπώνει προθέσεις και θυμίζει πολλά
από τα συνθήματα της πλατείας. Η τέως
βουλευτής του κόμματος, μάλιστα, Αν-

νέτα Καββαδία σημείωσε πως η κυβέρνηση «λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο»
αφήνοντας μια ασάφεια για το ποιος
είναι ο ξενοδόχος. Χθες ο εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Χαρίτσης κλιμάκωσε,
εκδίδοντας νέα ανακοίνωση που έκανε
λόγο για «αυταρχικό παροξυσμό των
τελευταίων ημερών», σημειώνοντας
πως οι φοιτητές που διαμαρτυρήθηκαν
στον προαύλιο χώρο της ΑΣΟΕΕ «διεκδίκησαν χτες το αυτονόητο, ένα ανοιχτό
πανεπιστήμιο, δίχως λουκέτα και αποκλεισμούς». Στην Κουμουνδούρου βλέπουν δύο σκοπιμότητες πίσω από τις
επιχειρήσεις της αστυνομίας στην ΑΣΟΕΕ: μία να απευθυνθεί ο κ. Μητσοτάκης στο εκλογικό του κοινό που ανησυχεί για τους χειρισμούς στο προσφυγικό και δεύτερον την απαξίωση
του δημοσίου πανεπιστημίου. Η αυστηρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει
μάλιστα «προειδοποιώντας» πως «η προσπάθειά της να εκτρέψει τη δημόσια
συζήτηση από την πρωτοφανή ανεπάρκειά της στο προσφυγικό, με ενέργειες
βίας και καταστολής, είναι ανεύθυνη
και επικίνδυνη».
Την ίδια ώρα, πάντως, που υπάρχει
η παραπάνω σαφής διολίσθηση, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε χθες να μην πάνε οι κ. Τζανακόπουλος και Πολάκης στην επιτροπή
για την Προανακριτική, ώστε να κρατηθεί
μια ισορροπία σε αυτό το μέτωπο. Στην
Κουμουνδουρου έκριναν πως θα έχαναν
πολιτικά από μια τέτοια εξέλιξη και έκριναν πως το καλύτερο είναι να συνεχίσει η επιτροπή τις εργασίες της, ώστε
να «αναδειχθεί το σκάνδαλο Novartis».
Κατά τα λοιπά, ο κ. Τσίπρας κατέθεσε
χθες επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας «επιεική»
τη στάση της κυβέρνησης απέναντι
στους δράστες οικονομικών εγκλημάτων
και εγκλημάτων διαφθοράς.
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Με περισσότερες
δόσεις η νέα
πάγια ρύθμιση,
αλλά ακριβότερη
Αυξάνονται σε 24 από 12, αλλά με υψηλότερο το επιτόκιο
Του ΠΡΟΚΌΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΆΟΥ

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια αλλά
με υψηλότερο επιτόκιο θα «κερδίζουν» τις 24 δόσεις της νέας πάγιας
ρύθμισης οι φορολογούμενοι που
δεν θα καταφέρουν το 2020 να πληρώσουν στην εφορία τον φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ ή τον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου,
όσο μεγαλύτερος θα είναι ο αριθμός
των δόσεων που θα επιλέγουν οι
οφειλέτες για να ρυθμίσουν τα χρέη
τους, τόσο υψηλότερο θα είναι το
επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρύνεται η ρυθμισμένη οφειλή.
Συγκεκριμένα, για οφειλές που
ρυθμίζονται σε έως δώδεκα δόσεις,
ο τόκος υπολογίζεται με βάση το
τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ,
χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά
ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως
αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας
μονάδας (0,25%), ετησίως υπολογιζόμενο. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από δώδεκα
μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά μιάμιση εκατοστιαία μονάδα (1,5%).
Περισσότερες δόσεις αλλά και

<
<
<
<
<
<

Οι έκτακτες οφειλές,
όπως ο φόρος κληρονομιάς, μπορούν να ρυθμιστούν από τους φορολογούμενους σε έως
48 μηνιαίες δόσεις.
εισοδηματικά κριτήρια και για τους
οφειλέτες που έχουν χρέη από τον
φόρο κληρονομιάς προβλέπει το
σχέδιο νόμου. Σύμφωνα με τη διάταξη, οι έκτακτες οφειλές (όπως ο
φόρος κληρονομιάς) μπορούν να
ρυθμιστούν από τους φορολογούμενους σε έως 48 μηνιαίες δόσεις
αλλά με την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα,
θα λαμβάνεται υπόψη:
• Ο μέσος όρος του συνολικού
εισοδήματός τους (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία
τρία φορολογικά έτη πριν από την
αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ή
• Το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό)
του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία
αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Το
συνολικό εισόδημα πολλαπλασιά-

ζεται τμηματικά με προοδευτικά
κλιμακωτό συντελεστή ως εξής.
Για εισόδημα:
• Από 0,01 ευρώ έως 15.000
ευρώ με συντελεστή 4%.
• Από 15.000,01 ευρώ έως 20.000
ευρώ με συντελεστή 6%.
• Από 20.000,01 ευρώ έως 25.000
ευρώ με συντελεστή 8%.
• Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000
ευρώ με συντελεστή 10%.
• Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000
ευρώ με συντελεστή 12%.
• Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000
ευρώ με συντελεστή 15%.
• Από 75.000,01 ευρώ έως
100.000 ευρώ με συντελεστή 20%.
• Ανω των 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.
Στην περίπτωση που κάποιος
οφειλέτης του Δημοσίου σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις για
την εξόφληση του χρέους (τακτικής
ή έκτακτης οφειλής), για να μπορέσει να επανενταχθεί στη ρύθμιση
θα πρέπει να πληρώσει διπλή προκαταβολή, ενώ το επιτόκιο θα είναι
προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδα.
Σημειώνεται ότι η νέα πάγια
ρύθμιση για τις οφειλές προς την
εφορία θα ενεργοποιηθεί στις αρχές
του επόμενου έτους, προκειμένου
να εφαρμοστεί για τις οφειλές που
θα βεβαιωθούν το 2020, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, όσο μεγαλύτερος θα είναι ο αριθμός των δόσεων που θα επιλέγουν οι οφειλέτες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρύνεται η ρυθμισμένη οφειλή.

Κίνητρα για χρήση ηλεκτρικών εταιρικών αυτοκινήτων
Την αύξηση του ορίου λιανικής τιμής μέχρι του
οποίου τα εταιρικά αυτοκίνητα δεν φορολογούνται ως παροχές σε είδος προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο. Στο πλαίσιο επίσης των μέτρων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
και προστασίας του περιβάλλοντος, το νομοσχέδιο προβλέπει κίνητρα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους σε αυτές
για τη χρήση ηλεκτρικών εταιρικών αυτοκινήτων.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:
• Αυξάνεται στις 17.000 ευρώ από 12.000
ευρώ που είναι σήμερα το όριο αξίας (λιανική
τιμή προ φόρων) έτσι ώστε ένα αυτοκίνητο
που παραχωρείται σε εργαζόμενο από την επιχείρηση για επαγγελματικούς σκοπούς (εταιρικά αυτοκίνητα) να μη φορολογείται ως
παροχή σε είδος.
• Εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος του εργαζομένου, έτσι ώστε αυτή να
μη φορολογηθεί ως παροχή σε είδος, η αγοραία
αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gr CO2/χιλιόμετρο προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο

ή συγγενικά πρόσωπα αυτών από ένα φυσικό
ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους.
• Το ίδιο ισχύει και για την αποζημίωση
για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς.
• Για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων
καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, χορηγείται στην επιχείρηση
δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής
της, προσαυξημένης κατά 30%.
• Για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών
ρύπων έως 50 gr CO2/χλμ., με μέγιστη λιανική
τιμή προ φόρων έως τις 40.000 ευρώ, χορηγείται
στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από
τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο
πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά
30%.
• Για τη δαπάνη εγκατάστασης και λει-

τουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων
έως 50 gr CO2/χλμ., χορηγείται στην επιχείρηση
δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής
της, προσαυξημένης κατά 30%.
• Προβλέπονται υψηλοί συντελεστές απόσβεσης για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν
επιβατηγά, λεωφορεία και αυτοκίνητα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών
ρύπων (έως 50 gr CO2/χλμ.). Οι συντελεστές
κυμαίνονται από 10% έως 25% αναλόγως της
κατηγορίας οχήματος.

Τέλη κυκλοφορίας

Χθες το βράδυ, εξάλλου, αναρτήθηκαν και
είναι διαθέσιμα στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας του 2020, τα οποία οι φορολογούμενοι
έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα τέλη είναι στα ίδια
επίπεδα με τα φετινά, επομένως οι ιδιοκτήτες
Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θα πληρώσουν από 22 ευρώ έως 1.380 ευρώ.

Επενδυτικά επιλέξιμη η Ελλάδα
μόνον με μείωση κόκκινων δανείων
H επικεφαλής του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) Ελκε Κένιγκ, μιλά στην «Κ»
Συνέντευξη στην ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αποτελεί
η κυβερνητική πρωτοβουλία για τη μείωση
των κόκκινων δανείων μέσω του σχεδίου
«Ηρακλής», επισημαίνει η επικεφαλής
του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)
Ελκε Κένιγκ, που επισκέφθηκε την Αθήνα.
Στη συνέντευξή της στην «Κ» σημειώνει
ότι, στον βαθμό που ξεκαθαρίσουν οι λεπτομέρειες του σχεδίου, η επίλυση του
προβλήματος των κόκκινων δανείων μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης
για να καταστεί η χώρα επενδυτικά επιλέξιμη. Ως υπεύθυνη της αρχής εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ενωσης,
με αποστολή την εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην
πραγματική οικονομία και στους φορολογουμένους, η κ. Κένιγκ υπεραμύνεται
των αυξημένων εποπτικών κανόνων
στους οποίους υποχρεούται να συμμορφώνεται το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα
και εξηγεί τη σημασία που έχει το απαιτητικό ρυθμιστικό πλαίσιο στην εύρυθμη
διαδικασία εξυγίανσης.
– Η κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία
ενός σχήματος προστασίας ενεργητικού για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ποια είναι η γνώμη
σας για αυτή την πρωτοβουλία και
πώς μπορεί να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι
η Ελλάδα είναι εκτός επενδυτικής
βαθμίδας;
– Με δεδομένα τα υψηλά επίπεδα των
μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs)
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σχήμα προστασίας ενεργητικού θα βοηθήσει τις
τράπεζες να μειώσουν και να απαλλαγούν
από τα NPEs. Η ιδέα που βασίζεται στο
αντίστοιχο ιταλικό σχήμα είναι σαφώς
θετική και θα μπορούσα να συμφωνήσω
ότι η επωνυμία του μηχανισμού ως «Ηρακλής» σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνει πλήρως και το μέγεθος της δουλειάς που πρέπει να γίνει.
Σίγουρα λοιπόν η πρωτοβουλία είναι
θετική, αλλά, επειδή, όπως πάντα, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, υπάρχει
δουλειά ακόμη που θα πρέπει να γίνει
από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να μπορούμε να
πούμε με βεβαιότητα κατά πόσον οι τρά-

πεζες, από τη μία, θα μπορέσουν να αντέξουν το κόστος του και οι επενδυτές,
από την άλλη, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν, παράμετρος που είναι πάντα
η πιο βασική σε παρόμοιες ασκήσεις.
Είναι δύσκολο πράγματι για μια τράπεζα που λειτουργεί στο περιβάλλον μιας
χώρας που δεν πληροί το κριτήριο της
επενδυτικής βαθμίδας –κάτι που ελπίζω
ότι θα συμβεί στο μέλλον– να αντλήσει
κεφάλαια από τις αγορές, αλλά αυτό που
πρέπει να επισημάνουμε επίσης είναι
ότι οι επενδυτές τοποθετούνται ουσιαστικά στις προοπτικές του τραπεζικού
συστήματος και στις δυνατότητές του
να δημιουργήσουν σταθερές πηγές κερδοφορίας. Σίγουρα λοιπόν η επίλυση του
προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων είναι το σημείο εκκίνησης και,
στον βαθμό που το τραπεζικό σύστημα
απαλλαγεί από την κληρονομιά του παρελθόντος, μπορεί η χώρα να περάσει
και στο επόμενο βήμα και να καταστεί
επενδυτικά επιλέξιμη.
– Μεταξύ των απαιτήσεων που προκύπτουν για τις τράπεζες από τη λειτουργία του SRB είναι η διαδικασία
των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων (minimum requirement for own
funds and eligible liabilities - MREL).
Σε τι αποσκοπείτε μέσω αυτής της
διαδικασίας;
– Από την πλευρά του SRB, έχουμε
θέσει προς υλοποίηση τη διαδικασία των
ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια
και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), η
οποία δεν είναι καινούργια και αποσκοπεί
στο να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες είναι
σε θέση να «χτίσουν» το αναγκαίο κεφαλαιακό «μαξιλάρι». Πρέπει να πω ότι
είμαστε αρκετά ευέλικτοι λαμβάνοντας
υπόψη πάντα ποιες είναι οι δυνατότητες
των τραπεζών, και είναι σαφές ότι οι
τράπεζες που έχουν επαρκές κεφαλαιακό
απόθεμα δεν χρειάζονται μεταβατική
περίοδο. Στην περίπτωση που αυτό δεν
ισχύει και διαπιστωθεί κενό στην κάλυψη
του MREL –και αυτό είναι κάτι που ισχύει
όχι μόνο για τις ελληνικές αλλά για όλες
τις ευρωπαϊκές τράπεζες– δουλεύουμε
προσεκτικά πάνω στα χρηματοδοτικά
τους πλάνα και τον τρόπο βάσει του οποίου μπορούν να προσεγγίσουν τις αγορές, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα
μεταβατικής περιόδου, που μπορεί να

φτάσει τα τέσσερα χρόνια. Σε ό,τι αφορά
τις ελληνικές τράπεζες και με δεδομένο
το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, έχουμε δώσει ως μεταβατική
περίοδο τη μεγαλύτερη δυνατή προθεσμία, που είναι τα έξι χρόνια. Αυτό που
κάναμε επίσης σαφές και κατά την επίσκεψή μου εδώ είναι ότι το MREL είναι
προαπαιτούμενο για κάθε τράπεζα προκειμένου να είναι ανθεκτική. Ομως η απαίτηση για την επάρκεια των κεφαλαίων
είναι ο ένας πυλώνας. Ο άλλος πυλώνας
είναι η λειτουργική ικανότητα να υπο-

Η επωνυμία του μηχανισμού
ως «Ηρακλής» αποτυπώνει
και το μέγεθος της δουλειάς
που πρέπει να γίνει.

Oι τράπεζες πρέπει να προσαρμοστούν με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών,
οι οποίες με τη σειρά τους
πρέπει να ευθυγραμμίζονται
και να συνεργάζονται.
στηρίξεις τις επιχειρηματικές σου επιλογές, διαθέτοντας επαρκή και ακριβή
στοιχεία για όλες τις κατηγορίες χαρτοφυλακίων. Οι ελληνικές τράπεζες δουλεύουν πάνω σε αυτό τον στόχο, που
δεν συνδέεται άμεσα με την πρόσβαση
στις αγορές, αλλά συνιστά τον βασικό
πυλώνα της κερδοφορίας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Σε
κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να
κυριαρχεί είναι το πώς το λειτουργικό
μοντέλο θα είναι αποτελεσματικό και
πώς οι τράπεζες θα είναι ασφαλείς και

ισχυρές και όχι πώς απλώς θα απομακρυνθούν από τον ενδεχόμενο κίνδυνο
να τεθούν υπό εξυγίανση. Πρέπει να πω
ότι είμαι ικανοποιημένη από την πρόοδο
που κάνουν οι ελληνικές τράπεζες σε
αυτό τον τομέα.
– Προσφάτως θέσατε σε εφαρμογή
ακόμη μία διαδικασία, αυτή του εγγράφου προσδοκιών (expectation documents). Ποιος είναι ο στόχος σας;
– Πρόκειται για ένα κείμενο στο οποίο
εξηγούμε τι θα πρέπει οι τράπεζες να
κάνουν προκειμένου να θεωρηθούν ότι
επιδέχονται εξυγίανσης. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, οι τράπεζες θα πρέπει να εντοπίσουν τα θέματα στα οποία
πρέπει να δώσουν βάρος, εισάγοντας
καλύτερες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για νομικό κείμενο που παράγει
νομικές υποχρεώσεις, η υιοθέτησή του
θα αποτελέσει άλλο ένα κριτήριο διαφάνειας σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και λειτουργικής συνέχειας και
γι’ αυτό ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να
το μελετήσουν. Ενώ οι προσδοκίες είναι
γενικές, η εφαρμογή τους θα προσαρμοστεί σε κάθε μεμονωμένη τράπεζα,
βάσει διαλόγου με τις εσωτερικές ομάδες
επίλυσης του SRB.
– Οι τράπεζες διαμαρτύρονται για την
υπερπαραγωγή κανονιστικών ρυθμίσεων, που επηρεάζει, όπως υποστηρίζουν και την κερδοφορία τους. Τι
απαντάτε σε αυτό;
– Είναι ίσως στο DNA των τραπεζών
να διαμαρτύρονται, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι μετά τη χρηματοοικονομική
κρίση είχαμε μια υπερπαραγωγή νέων
ρυθμιστικών κανόνων που είναι ακόμη
σε διαδικασία εφαρμογής. Στο σημείο
αυτό είμαι, μπορώ να πω, απόλυτα σύμφωνη με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ότι πρέπει να κάνουμε
μια στάση και να δούμε εάν όλοι αυτοί
οι κανόνες ταιριάζουν μεταξύ τους. Αρα
θεωρώ ότι πράγματι πρέπει να κάνουμε
μια παύση και να αποτιμήσουμε πώς έχει
λειτουργήσει μέχρι σήμερα όλο αυτό το
νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Από την άλλη
όμως πρέπει να τονίσω ότι, όταν ζητάς
από τις τράπεζες –και δεν αναφέρομαι
στις ελληνικές τράπεζες– στοιχεία για
τη δομή των υποχρεώσεών τους και η α-

Η επικεφαλής του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ενωσης Ελκε Κένιγκ μιλάει στην «Κ» για τους εποπτικούς κανόνες.
πάντηση είναι ότι δεν είναι δυνατόν να
έχεις αυτά τα στοιχεία νωρίτερα π.χ. του
ενός τριμήνου αντί μερικών ημερών,
τότε αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να
είναι αποδεκτό. Αρα λοιπόν θεωρώ ότι
οι τράπεζες πρέπει να προσαρμοστούν
με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών,
οι οποίες με τη σειρά τους πρέπει να ευθυγραμμίζονται και να συνεργάζονται,
αντλώντας μεταξύ τους στοιχεία. Αυτό
που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας
είναι ότι η διαδικασία της εξυγίανσης
δεν μπορεί να περιμένει τρεις μήνες, άρα
πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε και να
κάνουμε τη δουλειά που έχουμε αναλάβει
να φέρουμε εις πέρας.
Σε ό,τι αφορά το κόστος, οι τράπεζες
χρηματοδοτούν τους πόρους για το Ενιαίο
Ταμείο Εξυγίανσης (SRF), που βεβαίως
εύχομαι να μη χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιήσουν, αλλά οι εναλλακτικές σε
περίπτωση μιας χρηματοοικονομικής
κρίσης είναι η επιβάρυνση των φορολο-

γουμένων, κάτι που έχουμε δεχθεί ότι
πρέπει να αποφύγουμε. Το κόστος διαμορφώνεται στο 1% των εγγυημένων καταθέσεων στην Ευρωζώνη, και το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί για το
2019 φθάνει τα 33 δισ. ευρώ, με στόχο
έως και το 2023 να ξεπεράσουμε τα 60
δισ. ευρώ. Συμπληρωματικά χρηματοδοτούν το σύστημα εγγυημένων καταθέσεων, που προς το παρόν είναι εθνικό,
και η συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρώπη είναι κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει πανευρωπαϊκό σύστημα, δηλαδή
ο λεγόμενος τρίτος πυλώνας. Πρόκειται
για κάτι που είναι ακόμη υπό συζήτηση
και, από τις τοποθετήσεις που διατυπώθηκαν και στο πρόσφατο συνέδριό μας,
θα μπορούσα να πω ότι έχει τις δυσκολίες
ενός κίονα της Ακρόπολης. Είμαι ωστόσο
πεπεισμένη ότι πρόκειται για μηχανισμό
που είναι απαραίτητος στην Ευρώπη,
αλλά, όπως όλα τα πράγματα, χρειάζεται
χρόνος έως ότου καταλήξουμε.
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Τα νοικοκυριά
βάζουν ξανά
στο πλάνο τους
την αγορά σπιτιού
Αυξάνεται η ζήτηση, παραμένει υψηλή από τους ξένους
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Νέα δεδομένα δημιουργούνται στην
αγορά κατοικίας από την άνοδο
της ζήτησης κατά τη διάρκεια των
τελευταίων μηνών, όχι μόνο λόγω
των ξένων αγοραστών/επενδυτών,
αλλά και λόγω της βελτίωσης της
ψυχολογίας και μεταξύ του ελληνικού αγοραστικού κοινού. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την
πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ «Οι αναπτυξιακές προοπτικές των κατασκευών στην Ελλάδα», κατά το
τέταρτο τρίμηνο του 2018, το 0,8%
του πληθυσμού της χώρας εκδήλωσε τη θετική του πρόθεση για
αγορά κατοικίας το επόμενο διάστημα, ήτοι περίπου 86.500 άνθρωποι (με βάση τα στοιχεία της
τελευταίας απογραφής). Μάλιστα,
πρόκειται για αύξηση της τάξεως
του 165% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, δείγμα της ενίσχυσης των
προσδοκιών μεταξύ των νοικοκυριών. Αν στο παραπάνω μέγεθος
προστεθεί και το ενδιαφέρον από
το εξωτερικό, που μέχρι στιγμής
καταλαμβάνει μερίδιο της τάξεως
του 30% επί του συνολικού όγκου
των αγοραπωλησιών στην αγορά
κατοικίας, αντιλαμβάνεται κανείς
ότι η εύλογη ζήτηση στην εγχώρια
κτηματαγορά ξεπερνάει πλέον τις
100.000 πράξεις. Ασφαλώς, δεν
πρόκειται όλοι αυτοί οι άνθρωποι
να προχωρήσουν σε αγορές κατοικιών. Αλλωστε, ακόμα και στο ζενίθ
της αγοράς, το 2008, όταν ο ετήσιος
όγκος των συναλλαγών είχε ανέλθει
σε 158.000 ακίνητα, η εκδήλωση
πρόθεσης αγοράς ακινήτου είχε
διαμορφωθεί σε 3,3% του πληθυσμού, δηλαδή σε περίπου 357.000
άτομα.
Αυτός είναι κι ένας από τους βασικούς λόγους που οι τιμές κινούνται ανοδικά, καθώς, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελ-

λάδος, κατά το φετινό δεύτερο τρίμηνο οι αξίες αυξήθηκαν κατά 11%
στην Αθήνα και 7,7% πανελλαδικά.
Στην πράξη, οι ζητούμενες τιμές
πώλησης είναι ακόμα υψηλότερες.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα
στοιχεία τρίτου τριμήνου του δείκτη τιμών κατοικιών του δικτύου
ηλεκτρονικών αγγελιών ακινήτων
Spitogatos (www.spitogatos.gr),
στο κέντρο της Αθήνας, όπου «συνωστίζονται» αρκετοί ενδιαφερόμενοι αγοραστές, ιδίως εκείνοι του
εξωτερικού, οι ζητούμενες τιμές
καταγράφουν ετήσια αύξηση της
<
<
<
<
<
<

Η ανάκαμψη του κλάδου
περνάει από τις χορηγήσεις στεγαστικών.
τάξεως του 25,3%. Η μέση τιμή διαμορφώνεται σε 1.522 ευρώ/τ.μ. Ακόμα υψηλότερη άνοδος της τάξεως
του 28,3% σημειώνεται και στη
Θεσσαλονίκη κατά το αντίστοιχο
διάστημα, με τη μέση ζητούμενη
τιμή πώλησης να διαμορφώνεται
πλέον άνω των 1.300 ευρώ/τ.μ.,
από 1.020 ευρώ/τ.μ. πριν από ένα
χρόνο.
Σύμφωνα με σχετική έρευνα για
την αγορά κατοικίας από την Arbitrage Real Estate, καθοριστικός
παράγων για την ταχύτερη ανάκαμψη της αγοράς θα αποτελέσει
η ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης. Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη
Ορφανό, εταίρο της Arbitrage Real
Estate, «η αγορά νέων στεγαστικών
δανείων έχει διαμορφωθεί κοντά
στα 500 εκατ. ευρώ ανά έτος την
περίοδο 2016-2018, όταν στο παρελθόν ήταν πολλαπλάσια. H αγορά
ενυπόθηκων δανείων παραμένει
αδύναμη, αν και υπάρχουν πρώτα
σημάδια εκλεκτικής αύξησης της
δραστηριότητας. Οι περισσότερες

συναλλαγές γίνονται με μετρητά,
ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των αγοραστών είναι ξένοι», αναφέρει. Ειδικότερα, σε δείγμα συναλλαγών
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια του 2018 σε ολόκληρη
την Ελλάδα, πάνω από το περίπου
80% των αγοραπωλησιών οικιστικών ακινήτων πραγματοποιήθηκε
με μετρητά. Το 2019, το ποσοστό
αυτό αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρώς.

Μεγάλο ενδιαφέρον
Οσον αφορά τις εστίες ανάπτυξης της αγοράς κατοικίας, η ανάλυση της Arbitrage καταδεικνύει
κατ’ αρχάς τις περιοχές του κέντρου
της Αθήνας, όπου υπάρχει τουριστική ζήτηση και ανάπτυξη των
βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ειδικότερα, η εκτίναξη της απήχησης
των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ιδιαίτερα για λόγους τουριστικής
φιλοξενίας, αναμένεται να διατηρηθεί ως κλάδος επιχειρηματικότητας στο αμέσως προσεχές διάστημα. «Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπουμε ότι θα συνεχιστούν οι στοχευμένες επενδύσεις ανακαίνισης
σε ακίνητα περιοχών που έχουν
σχετική ζήτηση, αν και με μειούμενο πιθανώς ρυθμό. Επίσης, αναμένεται να συνεχιστεί η επίδραση
των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη
διαμόρφωση των μισθωτηρίων στις
περιοχές αυτές. Αυξημένο προβλέπεται να παραμείνει στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη το ενδιαφέρον για αγορά παλαιών διαμερισμάτων μικρότερου εμβαδού μικρής ή μεσαίας αξίας, αλλά και ολοκλήρων σχετικών κτιρίων, με
σκοπό την ανακαίνισή τους για λόγους εμπορικής εκμετάλλευσης, ή
μεταπώλησής τους», σημειώνεται
στην έρευνα.
Ωστόσο, ακόμη ένας παράγοντας
ανάπτυξης της κτηματαγοράς, ιδίως
από τη στιγμή που πλέον η οικο-

νομία έχει εξέλθει από τη βαθιά ύφεση των προηγούμενων ετών, αναμένεται να αποτελέσει η επέκταση του μετρό μέσω της νέας
γραμμής 4. Η πρώτη φάση του εν
λόγω έργου, προϋπολογισμού 1,8
δισ. ευρώ, είναι μήκους 12,8 χιλιομέτρων, περιλαμβάνει 15 υπόγειους
σταθμούς και θα συνδέσει το Αλσος
Βεΐκου με την περιοχή Γουδί.
Οι σταθμοί έχουν χωροθετηθεί
στις εξής περιοχές: Αλσος Βεΐκου,

Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός,
Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη,
Ιλίσια, Ζωγράφου και Γουδί. Αντιστοίχως, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς θα διαδραματίσει η ζήτηση από ξένους αγοραστές σε τουριστικές περιοχές εκτός
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπως
η Κρήτη, η Χαλκιδική, τα νησιά
του Αιγαίου και του Ιονίου, κυρίως

για παραθαλάσσια οικιστικά ακίνητα μικρού ή μεσαίου μεγέθους.
Η αύξηση της ζήτησης από ξένους
κυρίως επισκέπτες που αναζητούν
πολυτελείς και επώνυμες κατοικίες
με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες,
τόσο σε τουριστικές περιοχές όσο
και σε αστικά κέντρα, αναμένεται
να δημιουργήσει κινητικότητα
στην αγορά οικιστικών ακινήτων
με τις παραπάνω προδιαγραφές.
Παράλληλα, όπως σημειώνεται, οι

νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα
της παροχής υπηρεσιών, διαδικτυακής προώθησης και διαχείρισης πλήρως εξοπλισμένων οικιστικών ακίνητων σε δημοφιλείς περιοχές για μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη διαμονή αναμένεται
να συμβάλουν σε πιο ανταγωνιστική αγορά, στην ενίσχυση της
εμπειρίας και στη διαμόρφωση κατοικιών υψηλού επιπέδου και εγγυημένης ποιότητας.

Τα παλαιά κτίρια αποτελούν το... μέλλον
της κτηματαγοράς τα επόμενα χρόνια

Ουραγός στην Ε.Ε. η Ελλάδα
στη χρήση νέων τεχνολογιών

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε κατά το διάστημα
που προηγήθηκε της οικονομικής κρίσης, όταν
η ανάπτυξη της αγοράς κατοικίας προερχόταν
σχεδόν αποκλειστικά μέσω της ανέγερσης
νέων κατοικιών, κατά την τρέχουσα συγκυρία
ο νέος κύκλος ανόδου αναμένεται, σύμφωνα
με τους επαγγελματίες του κλάδου, να έχει
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα,
μια ξεκάθαρη τάση, η οποία εκτιμάται ότι θα
επεκταθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, θα
αφορά τις ανακατασκευές και αναβαθμίσεις
των υφιστάμενων διαμερισμάτων και κτιρίων.
Με δεδομένο ότι, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, το 57% του σημερινού αποθέματος
κτιρίων κατοικιών κατασκευάστηκε πριν από
το 1980 (δηλαδή είναι τουλάχιστον 40 ετών),
αλλά και ότι, τουλάχιστον στην Αττική, οι
χώροι για μελλοντικές αναπτύξεις νεόδμητων
κατοικιών είναι πλέον περιορισμένοι, είναι
σαφές ότι ένα σημαντικό σκέλος της μελλοντικής προσφοράς θα προέλθει μέσα από τη
διαδικασία της ανακατασκευής των υφιστάμενων διαμερισμάτων ή της αλλαγής χρήσης
άλλων κτιρίων, που σήμερα είναι κενά. Επίσης,
σε ό,τι αφορά τη μελλοντική προσφορά νεόδ-

Oυραγός στη χρήση και αξιοποίηση
της τεχνολογίας μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. εμφανίζεται από
το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ η Ελλάδα.
Η χώρα, με βάση τον δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας (SEV Digital Maturity
Index), κατατάσσεται στην 28η θέση,
έχοντας μπροστά της τη Βουλγαρία
και τη Ρουμανία. Πρώτη χώρα είναι
η Δανία με επίδοση 6,5, ο μέσος όρος
της Ενωμένης Ευρώπης ανέρχεται
σε 5,2, ενώ η Ελλάδα λαμβάνει αξιολόγηση 3,7. Με την επίδοση αυτή
η χώρα είναι η λιγότερο καλά προετοιμασμένη για την 4η βιομηχανική
επανάσταση (Industry 4.0).
Η κατάρτιση του δείκτη SEV Digital Maturity Index έγινε από την εταιρεία Deloitte και βασίστηκε σε
περίπου 100 επιμέρους δείκτες (indicators) κατηγοριοποιημένους σε
27 υποδιαστάσεις και επτά διαστάσεις. Ολοι οι επιμέρους δείκτες του
SEV Digital Maturity Index δημοσιεύονται από έγκριτους διεθνείς ορ-
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Το ισραηλινό fund Ζoia έχει
αγοράσει 35 εγκαταλελειμμένα
κτίρια στο κέντρο της Αθήνας.
μητων κατοικιών, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και ο παράγων των 10.000 νέων διαμερισμάτων και βιλών, που θα αναπτυχθούν σταδιακά την επόμενη δεκαετία στην έκταση του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Μια τέτοια
διαδικασία έχει ξεκινήσει να υλοποιεί το ισραηλινών συμφερόντων επενδυτικό fund Ζοίa,
που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά
τα τελευταία χρόνια, έχοντας αγοράσει πάνω
από 35 κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν άδεια και εγκαταλελειμμένα. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του fund, Σάγκι Ρούμπιν, «σε αντίθεση
με άλλους επενδυτές, εμείς επιδιώκουμε να επιστρέψουμε τα κτίρια που αποκτούμε πίσω
στους Αθηναίους και εν γένει στους Ελληνες
αγοραστές ή ενοικιαστές, μέσω προσιτών προτάσεων από πλευράς κόστους. Πιστεύουμε
πολύ στις γειτονιές που βρίσκονται στο κέντρο

της Αθήνας, όπως για παράδειγμα τα Εξάρχεια,
το Πεδίον του Αρεως ή η Καλλιθέα, όπου
σήμερα ανακατασκευάζουμε ένα κτίριο με
στόχο να προσφέρουμε μικρής επιφάνειας
διαμερίσματα σε ανθρώπους μεταξύ 20 και 40
ετών, που αναζητούν ακίνητο». Σύμφωνα με
τον ίδιο, η Αθήνα θα μετεξελιχθεί τα επόμενα
χρόνια σε μια πόλη όπως η Μαδρίτη ή το Βερολίνο, με επενδύσεις πολλών εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, το Zoia Fund έχει αποκτήσει κτίρια
σε σημεία όπως στην οδό Αιόλου (το κτίριο
θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο με επιπλωμένα
διαμερίσματα), στην Καλλιθέα, στο Κολωνάκι
(ένα στην οδό Δεινοκράτους και ένα στην οδό
Μαρασλή), στην Καστέλλα, στο Κουκάκι, στον
Πειραιά (Μακράς Στοάς), στο Γκάζι (Παγγαίου),
στη Νεάπολη (συμβολή Ασκληπιού και Κοσμά
Μελωδού) και στα Εξάρχεια (Μπόταση). Αντίστοιχα, ένα από τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί
βρίσκεται στον Λυκαβηττό, στη συμβολή των
οδών Σαρανταπήχου και Κοσμά Μελωδού 30.
Το επενδυτικό fund είναι ένα από τα μεγαλύτερα
που έχουν τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά
τα τελευταία χρόνια, καθώς σε διεθνές επίπεδο
διαχειρίζεται περίπου 20.000 ακίνητα συνολικής
αξίας άνω των 2,2 δισ. ευρώ.

γανισμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Digital Economy and Society Index, Eurostat), ο ΟΟΣΑ, η
Παγκόσμια Τράπεζα, το Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ, κ.ά. Συνολικά
εξετάστηκαν επτά επιμέρους διαστάσεις: κλάδος επιχειρήσεων τεχνολογίας, υποδομές συνδεσιμότητας, πολιτικές και ρυθμιστικό πλαίσιο,
ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακή ωριμότητα επιχειρήσεων, ψηφιακή ωριμότητα κοινωνίας και ψηφιακή ωριμότητα δημοσίου τομέα. Σύμφωνα
με τη μελέτη του ΣΕΒ, σε καθεμιά
προαναφερόμενη διάσταση η χώρα
υστερεί του μέσου όρου της Ε.Ε.-28.
Βασικό συμπέρασμα είναι ότι παρότι
στη χώρα μας πραγματοποιούνται
υψηλές επενδύσεις σε τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών (11η
χώρα στην Ε.Ε. στον ιδιωτικό τομέα
και 7η για τον δημόσιο τομέα), τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Με άλλα
λόγια οι επενδύσεις δεν έχουν αποτελεσματικότητα στην κοινωνία, τις
επιχειρήσεις, το Δημόσιο κ.ο.κ. Ει-

δικότερα, η τεχνολογική ωριμότητα
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή (26η θέση), οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών της δημόσιας διοίκησης χρήζουν άμεσης αναβάθμισης ή/και αντικατάστασης ώστε να εξυπηρετούν
καλύτερα τις λειτουργίες του δημόσιου τομέα (25η). Το Δημόσιο δεν επικοινωνεί με επιχειρήσεις και πολίτες
καθώς δεν διαθέτει λύσεις ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (28η), διασυνδεδεμένα ηλεκτρονικά μητρώα (27η
) και χρηστικές υπηρεσίες (27η) όπως
ηλεκτρονική τιμολόγηση που παραμένει ανενεργή παρά τις συνεχείς εξαγγελίες της. Οι πρόσφατες αλλαγές
στη νομοθεσία είναι μεν φιλόδοξες,
αλλά η ταχύτητα υλοποίησής τους
θα κρίνει τυχόν βελτίωση από την
27η θέση που βρισκόμαστε σήμερα
σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο.
Tα παραπάνω στοιχεία θα παρουσιαστούν από τον ΣΕΒ σε συνέδριο
που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και
19 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα.
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Με «τεφτέρι» τριών μηνών η αγορά
Πρώτες στην Ευρώπη οι ελληνικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές οι οποίες γίνονται επί πιστώσει
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Με συναλλακτικές συνήθειες που θυμίζουν
σε μεγάλο βαθμό την προ κρίσης εποχή εξακολουθούν να δουλεύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Οι περισσότερες συναλλαγές
εξακολουθούν να γίνονται επί πιστώσει, τα
τιμολόγια εξοφλούνται σχεδόν τρεις μήνες
μετά την έκδοσή τους, ενώ στην Ελλάδα καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό –μεταξύ
13 ευρωπαϊκών χωρών που εξετάζει η εταιρεία
ασφάλισης πιστώσεων Atradius– ανείσπρακτων οφειλών, με το 3% της αξίας των τιμολογίων να μην εισπράττεται ποτέ και τελικώς να διαγράφεται. Στην Ελλάδα επίσης
καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ο λόγος, που
φαίνεται σαν το πάθημα να μην έγινε μάθημα;
Η αγωνία των επιχειρήσεων να μη χάσουν
τους υφιστάμενους πελάτες τους και να αποκτήσουν νέους, καθώς και να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό που δέχονται από
επιχειρήσεις του εξωτερικού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το τελευταίο βαρόμετρο συναλλακτικής συμπεριφοράς που
διενήργησε η Atradius, το 68,1% της αξίας
των πωλήσεων που κάνουν επιχειρήσεις
προς άλλες επιχειρήσεις έγινε μέσω πίστωσης,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2018 ήταν
64,1%. Το ποσοστό αυτό είναι το μεγαλύτερο
που καταγράφεται τα πέντε τελευταία χρόνια
και συνδέεται αφενός με την αύξηση των
συναλλαγών και αφετέρου με τη σταδιακή
αποκατάσταση της ομαλότητας στην αγορά.
Το αντίστοιχο μέσο ποσοστό στη Δυτική
Ευρώπη είναι 60,4%. Στην Ελλάδα επίσης
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Η εξόφληση των τιμολογίων
γίνεται κατά μέσον όρο 83
ημέρες μετά την έκδοσή τους.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην αγωνία των επιχειρήσεων να μη χάσουν τους υφιστάμενους

πελάτες τους και να αποκτήσουν νέους, καθώς και να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό που δέχονται από επιχειρήσεις του εξωτερικού.

καταγράφεται η μεγαλύτερη περίοδος εξόφλησης των τιμολογίων στις συναλλαγές
μεταξύ επιχειρήσεων.
Η συμβατική περίοδος εξόφλησης –αυτή
δηλαδή που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στα
δύο μέρη– είναι κατά μέσον όρο 66 ημέρες
έναντι 62 ημερών το 2018. Σε αυτές θα πρέπει
να προστεθούν και 17 ημέρες κατά μέσον
όρο που είναι ο συνήθης χρόνος καθυστέρησης. Με άλλα λόγια, στην Ελλάδα η εξό-

φληση των τιμολογίων γίνεται περίπου τρεις
μήνες μετά την έκδοσή τους (83 ημέρες, έναντι 92 πέρυσι), ενώ ο αντίστοιχος μέσος
χρόνος στη Δυτική Ευρώπη είναι περίπου
ένας μήνας (34 ημέρες).
Σύμφωνα, εξάλλου, με την έρευνα της Atradius το 34,8% της αξίας των τιμολογίων
στην Ελλάδα κατέστη το 2018 ληξιπρόθεσμο.
Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που
καταγράφεται στις 13 χώρες και απέχει ση-

μαντικά από το αντίστοιχο μέσο ποσοστό,
28,9%, στην Ευρώπη. Το 3% της αξίας των
τιμολογίων παραμένει ανείσπρακτο και στην
ουσία διαγράφεται, έναντι 2,8% το 2018. Το
αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 2%.
Παρά τη βελτίωση που ομολογουμένως
υπάρχει στην αγορά, παρατηρείται μείωση
του ποσοστού εκείνων που πληρώνουν εγκαίρως, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό γενικά για τη λεγόμενη «κουλτούρα
πληρωμών».
Το βαρόμετρο της Atradius δείχνει ότι
το 40% έναντι 62% πέρυσι των πελατών των
μεγάλων επιχειρήσεων τις πληρώνουν στην
ώρα τους. Αυτό, ωστόσο, που έχει βελτιωθεί
είναι ο χρόνος είσπραξης των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων, καθώς μειώθηκε στις 70 από
τις 96 ημέρες πέρυσι.
Αν και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα τείνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό έναντι
των επιχειρήσεων στην υπόλοιπη Ευρώπη
(45% έναντι 36% στη Δυτική Ευρώπη και
39% στην Ανατολική Ευρώπη) να ελέγχουν
από πριν την πιστοληπτική ικανότητα των
πελατών τους, δεν προσφεύγουν στην πρακτική της ασφάλισης πιστώσεων. Το ποσοστό
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που αξιοποιεί
αυτό το εργαλείο είναι μόλις 8%, έναντι 18%
στη Δυτική Ευρώπη.

Αύξηση πωλήσεων, αλλά μείωση κερδών για τα σούπερ μάρκετ
Αύξηση για δεύτερη συνεχή χρονιά σημείωσαν
το 2018 οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, συμβαδίζοντας με την ελαφρά βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και την εξυγίανση
που παρατηρείται στον κλάδο. Την ίδια ώρα,
ωστόσο, μείωση καταγράφουν τα κέρδη,
καθώς και το περιθώριο κέρδους, απότοκο
του ισχυρού ανταγωνισμού που επικρατεί ανάμεσα στις αλυσίδες και τις οδηγεί σε «πόλεμο
προσφορών». Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα 42 ισολογισμών επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ (σ.σ. εξαιρείται η Lidl Ελλάς, η

οποία δεν δημοσιεύει ισολογισμό) που αναλύονται στην ετήσια έκδοση «Πανόραμα των
Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2019», ο κύκλος
εργασιών ανήλθε σε 8,62 δισ. ευρώ, αυξημένος
κατά 296,68 εκατ. ευρώ ή κατά 3,56%, σε
σχέση με τα 8,23 δισ. ευρώ του 2017.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά σημαντικής αύξησης,
καθώς το 2017 οι εταιρείες εμφάνισαν πωλήσεις αυξημένες κατά 585,25 εκατ. ευρώ ή
κατά 7,51% σε σχέση με τα 7,79 δισ. ευρώ
του 2016. Αθροιστικά, η αύξηση των ετών

2017 και 2018 πλησιάζει το 11%, κάτι που εν
μέρει αποδίδεται στην επαναλειτουργία του
δικτύου καταστημάτων της «Μαρινόπουλος».
Τα 8,62 δισ. ευρώ αποτελούν την υψηλότερη
επίδοση που έχει καταγραφεί τα τελευταία
χρόνια, πάνω ακόμη και από τον τζίρο του
2015, που είχε διαμορφωθεί στα 8,45 δισ.
ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα το 2018 εμφανίζονται μειωμένα κατά 3,21% ή κατά 2,18
εκατ. ευρώ, από 67,74 εκατ. ευρώ το 2017 σε
65,60 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό περιθώριο
κέρδους διαμορφώθηκε το 2018 σε 0,76%, έ-
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ναντι 0,81% το 2017. Η αύξηση του κύκλου
εργασιών συνολικά δεν σημαίνει ότι καταγράφηκε ενίσχυση των πωλήσεων σε όλες
τις επιχειρήσεις του δείγματος. Ειδικότερα,
σε σύνολο 42, αύξηση κύκλου εργασιών καταγράφηκε σε 19, ενώ σε 23 επιχειρήσεις σημειώθηκε μείωση. Ανάλογη είναι η εικόνα
και στις δέκα μεγαλύτερες, από πλευράς πωλήσεων, επιχειρήσεις του κλάδου. Από αυτές
οι έξι εμφάνισαν αύξηση του τζίρου τους το
2018 σε σύγκριση με το 2017, ενώ τέσσερις
κατέγραψαν μείωση.

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

Ενισχύθηκαν 13,6%
τα τουριστικά έσοδα
φτάνοντας τα 13,241 δισ.
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Ιδιαίτερα θετικά εξελίσσονται,
τουλάχιστον σε σύγκριση με
τις συντηρητικές εκτιμήσεις
που διατυπώνονταν νωρίτερα
φέτος, οι εισπράξεις από τον
τουρισμό. Τα έσοδα τον Αύγουστο εμφανίζονται κατά 16,1%
αυξημένα ή κατά 579 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που σημαίνει πως ακόμα και αν συνυπολογιστούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις της χρεοκοπημένης
Thomas Cook (221 εκατ. σύμφωνα με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος) η χρονιά, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου κατά το τέταρτο τρίμηνο, θα είναι θετική. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου
2019, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις
μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13,6% και 3,6% αντίστοιχα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Επιπλέον 1,58 δισ. ευρώ
Μόνον κατά τον Αύγουστο
οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές
υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά
16,1% και οι αφίξεις μη κατοίκων
ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά
11% σε σχέση με τον ίδιο μήνα
του 2018. Σε απόλυτα νούμερα
αυτό μεταφράζεται σε έσοδα
4,182 δισ. φέτος τον Αύγουστο
έναντι 3,6 δισ. τον ίδιο μήνα
πέρυσι. Για ολόκληρο το οκτάμηνο τα έσοδα σύμφωνα με την
ΤτΕ διαμορφώθηκαν στα 13,241
δισ. έναντι 11,6 δισ. στο οκτάμηνο του 2018. Δηλαδή μέχρι
στιγμής φέτος οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις είναι κατά 1,58 δισ.
ευρώ περισσότερες από πέρυσι.
Τη σημαντική αυτή αύξηση των
εσόδων πιστώνονται κυρίως οι
Αμερικανοί και οι Κινέζοι τουρίστες –που είναι περισσότεροι
φέτος και εμφανίζουν υψηλό-

τερη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη από άλλες εθνικότητες–
αλλά και η Αθήνα, λόγω της μεγάλης ανόδου της τουριστικής
κίνησης στην πρωτεύουσα.
Αυτό το 1,58 δισ. ευρώ παραπάνω που καταγράφει για φέτος η ΤτΕ υπερκαλύπτει τις εκτιμώμενες απώλειες εισπράξεων από την Thomas Cook. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με
έρευνα μεταξύ των ξενοδόχων,
που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών
και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
της Ελλάδος, οι συνολικές απαιτήσεις των ξενοδόχων από
την Thomas Cook μαζί με τις εκτιμώμενες απώλειες τζίρου,
μετά τη χρεοκοπία του, για το
2019 ανέρχονται σε περίπου
190 εκατ., ενώ το ποσό αυτό ανέρχεται στα 221 εκατ., αν ληφθεί υπόψη και ο υπόλοιπος
κλάδος διαμονής. Η συναξιολόγηση των εισπράξεων που
διαπιστώνει η ΤτΕ με τις ακάλυπτες απαιτήσεις των ξενοδόχων είναι απαραίτητη, διότι τα
στοιχεία της ΤτΕ προέρχονται
από τους ταξιδιώτες και όχι από
τους ξενοδόχους. Πρόκειται δηλαδή για χρήματα που οι ταξιδιώτες δηλώνουν πως ξόδεψαν
(πληρώνοντας και την Thomas
Cook για να έρθουν και να διαμείνουν εδώ) αλλά δεν είναι απαραίτητο να εισέπραξαν οι ξενοδόχοι, αφού κάποια από τα
ποσά αυτά χάθηκαν στη μαύρη
τρύπα της Thomas Cook.

Θετικό αντίκτυπο
Σε κάθε περίπτωση τα έσοδα
στο οκτάμηνο υπερβαίνουν μακράν ακόμα και τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις για το πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό από
την κατάρρευση της Thomas
Cook, και μάλιστα σε τέτοιο
βαθμό που αναμένεται να έχουν
ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στα
στοιχεία για το ΑΕΠ του τρίτου
τριμήνου.

ΤΑ Σ Ε Ι Σ
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Μάθε παιδί μου... σωστή διατροφή
Ερευνα σε έξι χώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος Feel4Diabetes, ανέδειξε τα Ελληνόπουλα ως τα πλέον υπέρβαρα
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

ζώνη» δόθηκαν συμβουλές για το πώς
να βελτιώσουν τους δείκτες υγείας των
ίδιων και των παιδιών τους. Ενα χρόνο
μετά την παρέμβαση, τουλάχιστον ένας
στους τρεις γονείς με προδιαβήτη, είχε
φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα,
ενώ δύο στα δέκα υπέρβαρα παιδιά έχασαν το υπερβάλλον σωματικό βάρος.
«Το πρόγραμμα Feel4Diabetes καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και η πρόληψη των παθήσεων
που συνδέονται με αυτή, δεν θέλει χρήματα, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο και
οργάνωση», σημειώνει ο κ. Μανιός. Ο
ίδιος προτείνει στο υπουργείο Υγείας
και στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας να αξιοποιήσει το «Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας Μαθητή» (ΑΔΥΜ) ως ένα
εργαλείο για τον διακριτικό εντοπισμό
των παιδιών και των γονέων που είναι
σε υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση παθήσεων που συνδέονται με τον «δυτικό
τρόπο ζωής».

Η εσφαλμένη αντίληψη πολλών γονιών
για το ιδανικό σωματικό βάρος που πρέπει να έχουν τα παιδιά, οι μεγάλες μερίδες
της... γιαγιάς, αλλά και η απουσία χώρων
που προάγουν τη σωματική δραστηριότητα, οδηγούν πολλά Ελληνόπουλα
σε μια ζωή με καθημερινή «μάχη» με
τη ζυγαριά. Ερευνα που έγινε στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού προγράμματος Feel4Diabetes για την προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής και την πρόληψη του διαβήτη,
στην οποία συμμετείχαν παιδιά και οι
οικογένειές τους από έξι χώρες ανέδειξε
τα Ελληνόπουλα ως τα πλέον υπέρβαρα
και παχύσαρκα, με το σχετικό ποσοστό
να φτάνει το 36,5%. Οι υπέρβαροι γονείς
έχουν συχνά και υπέρβαρα παιδιά, ω<
<
<
<
<
<

Προτείνεται το «Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας Μαθητή» ως
εργαλείο για τον εντοπισμό
παιδιών και γονέων που είναι σε υψηλό κίνδυνο για
την εμφάνιση παθήσεων.
στόσο ακόμα και γονείς με φυσιολογικό
βάρος «μπουκώνουν» τα παιδιά τους
νομίζοντας εσφαλμένα ότι τα τρέφουν
σωστά.
Το πρόγραμμα Feel4Diabetes με συντονιστή τον καθηγητή του τμήματος
Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής στο
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κ. Ιωάννη
Μανιό, ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώθηκε πριν από δύο μήνες. Συμμετείχαν
12.194 παιδιά των τριών πρώτων τάξεων
του δημοτικού από 219 σχολεία σε Ελλάδα, Ισπανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία,
Βέλγιο και Φινλανδία. Από την Ελλάδα,
συμμετείχαν 2.286 μαθητές από 56 σχολεία και –όπως έγινε και στην Ισπανία,
στο Βέλγιο και στη Φινλανδία– επιλέχθηκαν κυρίως περιοχές με πληθυσμό
με χαμηλό οικονομικό επίπεδο.
Το 36,5% των Ελληνόπουλων βρέθηκε
να έχει υπερβάλλον σωματικό βάρος
(11,3% ήταν παχύσαρκα και το 25,2%
υπέρβαρα), ποσοστό το οποίο ήταν το

Υποστήριξη και καθοδήγηση

υψηλότερο μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν. Στην Ουγγαρία το ποσοστό
υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών
ήταν 26,4%, στην Ισπανία 25,9%, στη
Βουλγαρία 25%, στη Φινλανδία 21,7%,
και στο Βέλγιο 14,2%. Στην Ελλάδα, στο
31,5% των οικογενειών στις οποίες ένας
γονέας ήταν υπέρβαρος ή παχύσαρκος,
υπήρχαν παιδιά με υπερβάλλον σωματικό
βάρος, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό εκτινάσσεται στο 49,3% όταν και οι δύο
γονείς ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.
Ακόμα και μεταξύ των οικογενειών με
γονείς φυσιολογικού βάρους, ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών ήταν υπέρβαρο ή παχύσαρκο (17,6% και 3,3%
αντιστοίχως), γεγονός που καταδεικνύει
ότι στην Ελλάδα η οικογένεια «υπερταΐζει» τα παιδιά.
Οπως ανέφερε στην «Κ» ο κ. Μανιός,
ένας από τους βασικούς λόγους για τους
οποίους στη χώρα μας καταγράφονται
τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυ-

σαρκίας, αφορά την αντίληψη της οικογένειας για το επιθυμητό βάρος των
παιδιών. Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (ευρωπαϊκό πρόγραμμα ToyBox-study) περίπου
το 70% των Ελλήνων με υπέρβαρα ή
παχύσαρκα παιδιά θεωρεί ότι τα τέκνα
τους έχουν φυσιολογικό βάρος, ποσοστό
που μειώνεται στο 40% όταν τα παιδιά
είναι ηλικίας 10-12 ετών. «Και πάλι ένα
μεγάλο ποσοστό των γονιών κάνει λάθος,
που σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει το
πρόβλημα και δεν λαμβάνει μέτρα έναντι
αυτού. Το ίδιο συμβαίνει και με τις γιαγιάδες που στην προσπάθειά τους να
κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τα
εγγόνια τους συχνά τα “μπουκώνουν”
αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο για
παιδική παχυσαρκία», σημειώνει ο κ.
Μανιός. Η έρευνα εστίασε και στους
γονείς, αναδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία του εντοπισμού των οικογενειών
«υψηλού ρίσκου» για παθήσεις που σχε-

τίζονται με την παχυσαρκία και της καθοδήγησής τους σε πιο υγιεινές επιλογές.
Περίπου 20.000 γονείς από τις έξι χώρες
κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο (FINDRISK) για τον δείκτη
μάζας σώματος, την περιφέρεια μέσης,
τη σωματική άσκηση, τη διατροφή και
το ιστορικό τους σε σχέση με την υπέρταση και τον διαβήτη. Από την ανάλυση
του ερωτηματολογίου προέκυψε ότι
σχεδόν ένας στους τέσσερις είχε αυξημένο κίνδυνο για την ανάπτυξη παθήσεων που σχετίζονται με την παχυσαρκία
και κυρίως διαβήτη τύπου 2. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν φάνηκε ότι
το 3% αυτών είχε ήδη σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 –οι μισοί δεν το γνώριζαν– και το 23,2% προδιαβήτη. Υπέρταση
εμφάνιζε το 18,6% των γονιών, ενώ ένα
βήμα πριν από την υπέρταση ήταν το
14% (τιμές αρτηριακής πίεσης στο ανώτατο φυσιολογικό όριο). Στις οικογένειες που βρέθηκαν στην «κόκκινη

Οπως επισημαίνει, «το ΑΔΥΜ θα μπορούσε να είναι ηλεκτρονικό, διασφαλίζοντας το απόρρητο των προσωπικών
δεδομένων, και να συμπληρώνονται σε
αυτό και στοιχεία των γονέων, όπως
βάρος, ύψος κ.ά., ώστε οι αρμόδιοι φορείς
με μία απλή επεξεργασία να γνωρίζουν
αυτόματα ποιοι διατρέχουν τον υψηλό
κίνδυνο για παθήσεις όπως διαβήτης
και υπέρταση και να τους παραπέμπουν
για περαιτέρω εξετάσεις αλλά και υποστήριξη και καθοδήγηση για μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής τους με άμεσα
οφέλη υγείας για τους ίδιους και τα
παιδιά τους. Αυτόν τον ρόλο θα μπορούσαν να επιτελέσουν οι τοπικές μονάδες υγείας, τα δημοτικά ιατρεία ή τα
κέντρα υγείας. Ετσι, θα μπορούσαμε να
πετύχουμε έγκαιρη και αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση των
χρόνιων νοσημάτων σε επίπεδο γειτονιάς, κάνοντας την υπηρεσία αυτή φιλική
και προσιτή προς αυτούς που την έχουν
πρωτίστως ανάγκη. Επίσης, θα μπορούσε
να επιτευχθεί αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων και μείωση των
δαπανών στην Υγεία που τώρα είναι εστιασμένη κυρίως στη θεραπεία των
νοσημάτων και όχι στην πρόληψη».
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Γνώριμοι ήχοι
σε δέκατα
δευτερολέπτου
Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα
να αναγνωρίσουν ένα αγαπημένο τους τραγούδι
μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Νέα έρευνα, που εκπονήθηκε από το University College London,
διαπίστωσε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί
να αναγνωρίσει έναν οικείο ήχο μέσα σε 100
έως 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η συγκεκριμένη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Scientific Reports, επιδίωξε να διερευνήσει πόσο γρήγορα το μυαλό
ανταποκρίνεται σε μια γνωστή μουσική μελωδία,
καθώς και τις εγκεφαλικές διεργασίες που επιτρέπουν αυτή την απόκριση.
Οι ερευνητές μελέτησαν αυτό το ζήτημα
μέσα από ένα παιχνίδι που λέγεται «Ονομάστε
αυτή τη μελωδία» («Name that tune»), όπου οι
διαγωνιζόμενοι καλούνται να αναγνωρίσουν
ένα μουσικό κομμάτι, δευτερόλεπτα αφότου
ξεκινήσει να ακούγεται. Το δείγμα αποτελούνταν
από πέντε άνδρες και πέντε γυναίκες, ο καθένας
από τους οποίους επέλεξε πέντε τραγούδια που
του ήταν πολύ γνωστά. Για κάθε συμμετέχοντα,
οι ερευνητές αντιστοίχισαν ένα γνωστό σε
αυτόν τραγούδι με μια παρόμοια μελωδία, η οποία όμως καθαυτή του ήταν άγνωστη. Οι συμμετέχοντες άκουγαν, λοιπόν, παθητικά περίπου
100 δείγματα ήχου (διάρκειας μικρότερης του
ενός δευτερολέπτου) από τον γνωστό και τον
άγνωστο ήχο, τα οποία παρουσιάζονταν με τυχαία σειρά. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ως τεχνική απεικόνισης της εγκεφαλικής δραστηριότητας,
αφού αυτό καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και την κορημετρία
(τεχνική μέτρησης της διαμέτρου της κόρης
του ματιού, ένδειξη αφύπνισης). Διαπιστώθηκε
ότι οι συμμετέχοντες χρειάζονταν κατά μέσον
όρο από 100 έως 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου
για να αναγνωρίσουν έναν οικείο ήχο, κάτι που
φάνηκε, αφενός από τη διαστολή της κόρης
του ματιού τους –κάτι που σημαίνει αυξημένη
διέγερση, λόγω του οικείου ήχου–, αφετέρου
από την επακόλουθη φλοιώδη ενεργοποίηση
του εγκεφάλου, η οποία σχετίζεται με την επαναφορά του γνωστού ήχου από τη μνήμη.
Οι ίδιες φυσιολογικές αντιδράσεις δεν εμφανίστηκαν στην ομάδα ελέγχου, για την οποία
όλοι οι ήχοι ήταν άγνωστοι. Η Μαρία Τσάιτ,
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου UCL του Λονδίνου, τόνισε ότι η συγκεκριμένη έρευνα αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν αρκετά
γρήγορα τους οικείους ήχους και προσθέτει
ότι τα αποτελέσματά της είναι πολύ χρήσιμα
για τη δημιουργία πλήθους θεραπευτικών παρεμβάσεων που βασίζονται στη μουσική.
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Αντίδραση στο Χρηματιστήριο
με ράλι τραπεζικών μετοχών

Κέρδη κατέγραψαν
οι ευρωπαϊκές αγορές

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στα υψηλά ημέρας στις 866,48 μονάδες με κέρδη 1,23%
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με την ισχυρή αντίδραση του τραπεζικού
κλάδου μετά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να επανέλθει πάνω από τις 860 μονάδες και να
κλείσει στα υψηλά ημέρας, έστω και αν
ο τζίρος επέμεινε σε υποτονικά επίπεδα.
Με μοχλό το ιδιαίτερα θετικό κλίμα
στις διεθνείς αγορές, με τις αγορές των
ΗΠΑ να κινούνται μάλιστα σε ιστορικά
υψηλά επίπεδα, η ελληνική αγορά βρήκε
ευκαιρία για ανάσα, κερδίζοντας ουσιαστικά το χαμένο έδαφος των συνεδριάσεων
της Παρασκευής και της Δευτέρας, με
τους (λίγους) αγοραστές να παίρνουν τα
ηνία. Οπως άλλωστε σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, παρόλο που η εγχώρια
αγορά αναζητεί τους δικούς της καταλύτες
για να κινηθεί σημαντικά υψηλότερα, το
«κλειδί» της κατεύθυνσης κρατούν οι διεθνείς μετοχικοί δείκτες. Ολα αυτά, κόντρα
στην επιδείνωση που σημειώθηκε στην
αγορά ομολόγων όπου το ράλι έχει δώσει
τις τελευταίες ημέρες τη θέση του στο
sell-off.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη
1,23% στις 866,48 μονάδες, ενώ ο τζίρος
διαμορφώθηκε στα 59,38 εκατ. ευρώ. Ο
δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε
με άνοδο 1,40% και ο δείκτης μεσαίας κε-

Με μοχλό το ιδιαίτερα θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, με τις αγορές των ΗΠΑ να κινούνται
μάλιστα σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η ελληνική αγορά βρήκε ευκαιρία για ανάσα, κερδίζοντας ουσιαστικά το χαμένο έδαφος των συνεδριάσεων της Παρασκευής και της Δευτέρας.
φαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,54%.
Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άλμα της
τάξης του 3,49% στις 848,00 μονάδες, με
την Eurobank να κλείνει στο +4,48%,
την Τράπεζα Πειραιώς στο +3,42%, την

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

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

Εθνική Τράπεζα στο +3,41% και την
Alpha Bank στο +2,64%.
Από τα υπόλοιπα blue chips, τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν οι ΑΔΜΗΕ
(+2,88%), Ελλάκτωρ (+2,29%), ΓΕΚ Τέρνα

(+1,96%), Jumbo (+1,66%) και ΔΕΗ
(+1,57%), ενώ μόλις τρεις τίτλοι έκλεισαν
στα αρνητικά (Fourlis, Titan, Motor Oil).
Παρά τη χθεσινή αντίδραση, γεγονός
παραμένει πως το τελευταίο διάστημα το
ελληνικό Χρηματιστήριο αδυνατεί να ακολουθήσει την έντονη ανοδική πορεία
που καταγράφουν πολλοί διεθνείς δείκτες.
Ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της «Κύκλος Χρηματιστηριακή»,
παραθέτει τους λόγους που εξηγούν αυτή
την ασύμμετρη συμπεριφορά του Χ.Α. Οπως επισημαίνει, είτε υπάρχει χρονοκαθυστέρηση στην ανταπόκριση του ελληνικού Χρηματιστηρίου σε δεδομένα που
απαιτούν τον χρόνο τους για να εκτυλιχθούν και να ωριμάσουν (π.χ. επενδυτικό
πρόγραμμα ΟΛΠ, έργο Ελληνικού), είτε
συντρέχουν λόγοι που αναστέλλουν ακόμη
τη διάθεση των επενδυτών, στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, για ελληνικές μετοχές.
Λόγοι που σχετίζονται με τα γεωπολιτικά
δεδομένα της περιοχής μας, την όξυνση
του μεταναστευτικού προβλήματος ή άλλα
εσωτερικά ζητήματα. Ασφαλώς όμως, κεντρικής σημασίας παραμένουν οι χρόνιες
παθογένειες του ελληνικού Χρηματιστηρίου εξαιτίας των οποίων συνεχίζεται η
συρρίκνωση του ειδικού του βάρος σε όλους τους διεθνείς δείκτες (FTSE, MSCI),
αποθαρρύνοντας τους διαχειριστές να ασχοληθούν με ελληνικούς τίτλους.

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο
170.74
22.5754
776.42
46.405
1780.46
120.69
55.52
223.46
262.021
4.545
33.19
80.59
364.65
58.83
46.275
146.3
189.21
121.1
48.4128
75.6
18.18
51.655
66.93
11.1
3.65
55.28
72.6
114.4
69.54
162.57
9.095
136.21
185.03
11.54
219.82
21.175
61.47
19.59
233.05
182.58
58.35
131.38
129.79
38.645
192.985
84.4
147.3351
170.78
48.965
90.18
193.09
37.05
119.1104
216.9083
199.7405
36.715
60.59
3.18
3.42
11.195
148.755
255.06
58.58
59.3834

Μετ. %
0.3703
1.5995
-0.5164
-0.0108
0.4973
-0.1737
0.2166
1.2506
-0.0683
-3.0917
0.0301
2.1938
-0.6295
1.1694
0.445
-1.1486
1.0953
0.24
0.6503
0
-3.962
-0.3569
0.5861
2.2099
3.9886
-0.9497
0.5819
0.2717
-1.1373
0.2405
0.1652
0.5462
0.3689
1.674
0.3607
-0.3529
0.1956
-0.2546
0.5393
0.9678
0
-0.4546
-0.1001
0.2464
0.1791
1.3449
0.8385
0.3939
-0.2546
0.1444
-0.4588
0.3249
-0.184
0.4205
11.4623
0.8377
0.1984
0.9524
5.2308
-0.4889
0.3609
0.3818
-0.1023
-0.3801

WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &
WALMART INC

138.72
53.9274
119.09

1.448
-0.2268
0.042

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

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

Χθεσινό
2025
2459
2065
2377.25578
903.4
438.4
7275
523
570.8
172.76
2927.5
641.6
4578
575.2
2039
511.9
2085
195.37496
2359
3248
74.8
2042
152.35
2861
126.15
6916
3060
280.3
2442
1306
626
245.35
1731
1873.68254
280.2
1803
588.7
543
4811.78983
1141
1791.8
38
561.8
5201.25658
138.3
3208
216.2
895.4
275.4
59.33558
6938.15917
4186391
1671.5
887.4
6622
436.8
1348.5
2451
694.8

Μετ. %
0.771
0.449
0.145
0.972
-0.133
0.758
0.373
-0.115
-0.14
0.653
0.584
-0.156
-0.24
0.279
-1.067
1.026
2.356
2.083
0.085
0.309
1.852
1.239
-1.36
0.704
0.92
-6.211
-1.576
1.228
2.519
0.307
-4.631
-0.061
0.745
-0.292
-0.674
2.124
0.358
0.37
1.119
1.063
-0.167
1.306
0.573
0.463
1.729
0.627
-0.323
0.381
1.25
1.794
0.782
-2.016
0.12
0.068
0.425
0
0.747
0.041
-0.058

RECKIT BNCSR G
5830
ROYAL BANK SCO
222.3
RDS ‘A
2341.5
RDS ‘B
2331
RELX
1857.5
RIO TINTO
4165.161
ROYAL MAIL R
227.7
ROLLS ROYCE PL
744
RSA INSRANCE G
547.2
SAINSBURY(J)
208
SCHRODERS
3233.92
SAGE GROUP
735.01231
ST JAMESS PLAC
1064.20907
SMITHS GROUP
1618
SMITH&NEPHEW
1630.5
SPORTS DI INT
320.4
SSE PLC
1290
STANDRD CHART
713
SEVERN TRENT
2301
TRAVIS PERKINS
1491.5
TESCO
233.8
TUI AG
1064.5
TAYLOR WIMPEY
169.7524
UNILEVER
4597
UTD. UTILITIES
862
VODAFONE GROUP 163.00106
WPP PLC
1012.5
WHITBREAD
4300

Zurich /Zυρίχη

-0.051
0.316
0.515
0.344
1.281
0.145
1.606
0.595
0.037
1.961
1.155
0.438
0.755
-0.949
-0.367
-0.62
1.896
0.056
2.358
0.067
-1.641
1.671
0.414
-0.347
2.157
3.095
0.696
-0.532

(Σε ελβ.φρ.)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

ABBLTDN

21.71

0.98

RICHEMONTN

72.56

-0.6

GEBERITN1

515.6

0.94

LAFARGEHOLCIM

52.12

0.81

NOVARTISN

88.8

0.77
0.05

ROCHEHOLDING

298.1

SGSN

2539

0.71

SWATCHGROUPI

273.5

-0.18

ADECCON

60.6

0.46

JULIUSBAERN

47.48

-0.19

CSGROUPAG

13.05

0.27

GIVAUDANN

2859

0.35

103.78

-0.54

NESTLESA
TRANSOCEANN

0

0

515.6

0.66

SWISSREN

106.35

0

UBSGROUPN

12.305

0.16

ZURICHINSURAN

389.5

0.36

SWISSCOMN

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

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

Χθεσινό
269.45
218.9
71.07
74.87
104.9
70.4
5.668
127
53.92
6.959
34.01
136.45

Μετ. %
-0.35
-1.2
0.7
-0.16
-0.65
-0.1
0.127
-4.28
0.49
0.092
1.25
0.65

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

17.715
15.352
8.962
66.56
48.545
66.3
94.6
19.656
13.025
109.5
254.8
26.27
13.395
182.94
46.25
114.48
123.34

-0.085
0.054
0.119
-0.6
0.12
0.82
-0.12
1.144
0.085
0
0.7
0.33
0.06
1.44
0.24
1.94
-0.2

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
39.67
4.199
17.31
86.17
5.44
15.514
241.85
20.62
171.6
91.46
10.74
116.65
2.789
35.38
116.65
71.95
51.28
21.37
27.2
144.3
48.34
63.74

Milano/Mιλάνο

Μετ. %
0.56
-0.29
0.06
-1.07
1.68
0.21
-0.08
-2.46
1.24
0.51
-0.06
0.56
0.14
-0.42
0.56
-0.55
-0.31
-0.47
-0.07
0.91
-0.25
0.06

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

A2A SPA

1.80

1.81

ATLANTIA

22.87

22.70

AZIMUT HLDG

Μετ. %

21.43

21.00

CIR-COMP

0.95

0.94

ENEL

6.98

6.86

EXOR

72.48

71.40

ENI

14.25

14.14

GENERALI ASS

19.50

19.24

GEOX
INTESA SANPAOL
MEDIASET
MEDIOBANCA
RCS MEDIAGROUP
PRYSMIAN
SNAM

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600
έκλεισε με άνοδο 0,38%.
τους στο 1,92%, αφότου επαναλειτούργησαν οι αγορές μετά την αργία της Δευτέρας. Με τα εταιρικά αποτελέσματα να
έχουν ως επί το πλείστον ολοκληρωθεί
και τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, όπως
φαίνεται, να βρίσκονται σε φάση αυτοσυγκράτησης, το επενδυτικό κοινό χθες
είχε στραφεί στις εξελίξεις στο μέτωπο
του διεθνούς εμπορίου και στις δηλώσεις
του Αμερικανού προέδρου. «Στράφηκε
ώς ένα βαθμό κατά της Κίνας, αλλά όχι
και πολύ. Αφησε κατά κάποιον τρόπο
ανοικτή την πόρτα για να εξασφαλίσει
μια συμφωνία», παρατηρεί ο αντιπρόεδρος συναλλαγών και παραγωγών της
Charles Schwab Ράντι Φρέντερικ.
Στη Γηραιά Ηπειρο ο πανευρωπαϊκός
Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,38%, στη
Φρανκφούρτη ο DAX με +0,65%, και
με +0,50% ο FTSE 100 στο Λονδίνο. Με
άνοδο 0,44% έκλεισε στο Παρίσι ο CAC
40 και με +1,25% o FTSE ΜΙΒ στο Μιλάνο, ενώ, τέλος, με απώλειες 0,87% ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση ο ΙΒΕΧ στη Μαδρίτη.
REUTERS, BLOOMBERG

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

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

Με άνοδο έκλεισαν χθες οι χρηματιστηριακοί δείκτες στη Γηραιά Ηπειρο, πλην
εκείνου στη Μαδρίτη λόγω της προκαταρκτικής συμφωνίας σχηματισμού κυβέρνησης μεταξύ Σοσιαλιστών και ακροαριστερών του Podemos. Βασικός
λόγος, ο οποίος αναπτέρωσε το ηθικό
των επενδυτών, ήταν τα ευνοϊκά στοιχεία
από τη Γερμανία, όπου η επενδυτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε και ορισμένες
εταιρείες εμφάνισαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Στην απέναντι όχθη του
Ατλαντικού, η πολυαναμενόμενη oμιλία
του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ στο Τhe Economic Club της Νέας
Υόρκης, αργά χθες, δεν προσέφερε νέα
στοιχεία για την επικείμενη συμφωνία
μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, όπως
ανέμεναν οι αγορές. Ο Τραμπ έκανε λόγο
για την πρώτη φάση της συμφωνίας, η
οποία πλησιάζει, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες όμως. Επιπλέον, διεμήνυσε
πως η Ουάσιγκτον θα αποδεχθεί τη συμφωνία, εάν είναι για το καλό της χώρας
και των εργαζομένων της. Αποτέλεσμα
ήταν να εκμηδενιστούν τα αρχικά κέρδη
των S&P 500 και Dow Jones, ενώ το
Brent στο Λονδίνο υποχώρησε 1% στα
62,17 δολάρια το βαρέλι. Ο S&P 500 είχε
αρχικά φθάσει πρώτη φορά άνω των
3.100 μονάδων, στα επίπεδα των 3.101,93
μονάδων, και πριν από το κλείσιμο βρισκόταν στις 3.085,31 μονάδες (-0,06%).
Ο Dow προ του κλεισίματος ήταν στις
27.660,09 (-0,11%) μονάδες από τα υψηλά
των 27,764,82 μονάδων στις πρωινές
συναλλαγές. Το ευρώ αποδυναμώθηκε
0,2% προς το δολάριο και διαμορφώθηκε
στο 1,1014 δολάριο. Τα 10ετή αμερικανικά
ομόλογα είχαν πτώση στις αποδόσεις

1.31

1.30

2.378

0.89

2.77

2.71

10.44

10.44

0.90

0.90

20.40

20.52

4.63

4.59

STMICROELEC.N.

22.08

21.59

TELECOM ITALIA

0.54

0.53

TENARIS
TERNA
UNICREDIT

10.07
5.99

10.02
5.92

Paris/Παρίσι

12.754

2.03

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

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

(Σε γιέν)

Χθεσινό
1830
5291
1797
4541
3032
1999
612
1789
519
3040
4871
9410
1068
4230
3229
2691
1303
2610
1590
7020
595
744
1487
592.7
2878
1580
508
4335
2764
1586
5291
714.5
519.9
4960
1932
3022
1193
2794
651
2105
1091
9886
4288
1675
1065
8036
6767
4037
517
821
4285
11440
3990
5950
794
5710
2227
794
3780
1666
7896
5940

Μετ. %
-3.28
-0.47
-0.91
-1.43
0.83
1.32
1.16
7.77
1.25
0.86
1.08
-0.13
1.14
-1.19
0.87
3.98
3.41
0.42
5.23
1.59
0.51
3.33
1.57
0
0.21
0.77
-0.2
-1.37
1.43
4.2
-0.78
1
0.58
-0.3
-0.98
5.95
1.67
2.68
-0.94
1.49
0.08
1.01
3.27
3.1
-0.12
1.26
0.47
-0.58
3.01
1.06
1.42
1.14
0.07
0.68
1.42
0.91
0.68
3.14
0.42
-0.42
0.85

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
38.51
118.60
37.79
25.31
50.87
38.94
105.35
15.40
47.40
12.73
74.08
139.45
9.20
261.40
403.40
20.84
115.45
168.05
24.31
533.50
40.15
45.69
38.05
83.84
87.60
28.76
106.00
7.58
86.08
49.45
22.76

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

Μετ. %
-0.21
-0.13
-1.74
0.14
0.69
1.8
-0.24
0.23
-1.43
2.54
0.03
0.29
-0.22
-0.61
0.04
-0.29
-0.04
-0.68
1.25
2.48
-0.15
-1.03
1.59
0.81
0.62
0
-0.14
0.46
-0.58
0.07
0.66

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
35.61
165.9
9.638
93.8
71.08
1.729
4.9165
6.356
2.646
0.143
23.75
22.6
26.11
10.42
28.75
8.868
6.346
9.67
27.12
2.579
12.84
15.56
1
17.52
15.02
1.0215
3.7005
2.62
6.855
5.734
23.82

Μετ. %
-0.4473
-1.543
-1.0269
-0.4775
-0.643
-4.5542
-0.5462
-1.4268
-3.9913
8.6626
-0.6276
-1.6108
-0.0765
-1.5123
-0.0348
-0.3372
0.6982
-0.1549
-1.7391
0.1165
-0.8494
0.2061
-1.5263
-1.4346
-0.0665
-2.3889
-1.0561
-2.1658
-0.7241
1.2001
0.1682

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

l
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ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8440

0,8440

0,8440

-0,5920

53

0,8460

0,8500

0,8440

-0,71

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,3520

1,3900

1,3810

1,6630

32.953

1,3800

1,3920

1,3900

1,02

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4900

0,4900

0,4900

1,2450

1.500

0,4800

0,4900

0,4900

2,08

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0120

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1080

0,1110

0,1140

0,1140

0,1140

0,1000

5.000

0,1120

0,1190

0,1140

1,79

1,2700

1,2800

1,2722

0,4120

2.700

1,2700

1,2800

1,2800

1,59

0,0720

0,0720

0,0720

-0,2000

10.500

0,0720

-2,70

1,3200

0,00

0,0310

3,33

0,1040

-5,45

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0310

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0235

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0390

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

0,1000

0,1200

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

1,3200
0,0310

0,1040

1,3200
0,0310

0,1040

1,3200
0,0310

0,1040

0,0000
0,1000

-0,6000

500
760

500

0,1780

0,1990

0,0690

0,0730

0,1900

0,2100

1,3100

1,3200

0,0000

0,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,9850

1,0000

0,9914

0,1360

9.429

0,9950

1,0000

0,9950

0,51

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,1750

0,1800

0,1750

-0,1560

500

0,1750

0,1800

0,1800

2,86

ΑΓΡΟ

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

1,0300

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0220

-2,22

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0750

5,63

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,7500

0,00

2,2400

1,82

1,3800

0,00

49,0000

3,11

0,0220
0,0660

0,0225
0,0750

0,0222
0,0750

-0,0320
0,3990

64.210
5.307

0,1170

0,0000

0,0220

0,0235

0,1070

0,1170

0,0665

0,0750

0,4600

0,4980

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)

0,0605

0,0000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0010

0,0000

0,7500

0,7500

0,7500

-3,3200

3.200

0,0000

0,0000

0,7500

0,7800

0,0260

0,0000

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

0,0575

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,3940

0,4160

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,1050

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,1800

2,3000

0,0000

0,0000

1,3200

1,3800

0,0000

0,2300

2,1800

2,2400

2,2165

1,8830

6.411

1,3200

1,3800

1,3307

-1,2930

561

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΚΕΟ

KEO PLC

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,0000

0,7800

ΦΡΟΥ

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

0,2200

0,2280

0,0750

0,0790

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

1,2100

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

47,6660

54,0000

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (AN, Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2

49,0000

49,0000

49,0000

147,8950

400

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

48,0000

52,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

* Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει την αυξομείωση της μέσης σταθμικής τιμής σε σεντ από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
** Στον υπολογισμό της μέσης σταθμικής τιμής συμπεριλαμβάνονται και η αξία και τα τεμάχια συναλλαγών που εκτελέστηκαν με τη μέθοδο ‘Απλή Προσυμφωνημένη Συναλλαγή’.
Ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης: Στην Κατηγορία αυτή θα ταξινομούνται εταιρείες όταν ενδεχομένως θα συντρέχουν σοβαροί λόγοι μη πλήρους συμμόρφωσης τους με τη νομοθεσία και μη παροχής επαρκών στοιχείων /εχεγγύων προς τους επενδυτές.
Αγορά ειδικών χαρακτηριστικών: ταξινομούνται εταιρείες οι οποίες έχουν: (α) δεν τηρούν τις υποχρεώσεις της διασποράς ή της εμπορευσιμότητας ή της χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες ή (β) παραλείπουν να εισαγάγουν στο
Χρηματιστήριο μετοχές τους όπως προβλέπεται από το Άρθρο 129 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή (γ) i. για τις οποίες επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους ή ii. για τις οποίες επίκειται αντίστροφη εξαγορά ή
iii. οι οποίες είναι επενδυτικοί οργανισμοί και επιζητούν την απαλλαγή τους από περιορισμό αναφορικά προς τις υποχρεώσεις τους.
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Αθλητισμός των «βρικολάκων»
Ο καλός ύπνος αποτελεί τα τελευταία χρόνια μέγα ζητούμενο στους επαγγελματίες παίκτες
Ο ποιοτικός και επαρκής ύπνος είναι ένα
από τα μυστικά όπλα ενός αθλητή κορυφαίου επιπέδου. Σύμφωνα με ειδικούς,
η απόδοσή τους κρίνεται κατά μεγάλο
βαθμό από τον καλό ύπνο. Ο περιορισμένος χρόνος όμως, τα εβδομαδιαία ταξίδια
και οι συνεχείς υποχρεώσεις συμβάλλουν
αρνητικά στο να συμπληρώσουν τις ώρες
ανάπαυσης που απαιτούνται. Τα τελευταία
χρόνια, πολλοί είναι οι επαγγελματίες
του αθλητισμού που τονίζουν τον ρόλο
του ύπνου ως κομβική λεπτομέρεια, για
την πλήρη και ομαλή αποκατάσταση του
οργανισμού.
Πιο συγκεκριμένα, η ζωή ενός μπασκετμπολίστα στο ΝΒΑ είναι εξουθενωτική.
Μέσα σε μια περίοδο έξι μηνών, οι παίκτες
αγωνίζονται σε 82 παιχνίδια (ένα παιχνίδι
ανά 2,07 ημέρες) και ταξιδεύουν μέχρι
και 50.000 μίλια ανά σεζόν. Οπως αποκαλύπτει το ESPN, πολλοί αθλητές, παράγοντες και προπονητές πιστεύουν πλέον
πως λίγοι είναι αυτοί που πραγματικά αντιλαμβάνονται το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλουν οι παίκτες και τις
παρενέργειες που έχει αυτή στον οργανισμό τους. Μία από αυτές αφορά τον
ύπνο. Τα στοιχεία των ειδικών δείχνουν
ότι η στέρηση του ύπνου επηρεάζει το
σώμα, το μυαλό, αλλά και τη συμπεριφορά
των αθλητών, κάτι που προβληματίζει

<
<
<
<
<
<

Το βεβαρημένο πρόγραμμα
και το στρες έχουν ρίξει
την ποιότητα του ύπνου, με
επιπτώσεις στους αθλητές.
τους γενικούς διευθυντές των ομάδων.
«Εχουμε έναν μεγάλο πληθυσμό βρικολάκων. Προσθέστε και τα ταξίδια και η
κατάσταση χειροτερεύει», δηλώνει γενικός
διευθυντής ομάδας του ΝΒΑ στο ESPN
και προσθέτει: «Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα
για το πρωτάθλημα. Το μεγαλύτερο θέμα
μας χωρίς λύση». Τα εγκεφαλικά επεισόδια
στο NFL (αμερικανικό φούτμπολ) απασχολούν τους ειδικούς εδώ και πολλά χρόνια, όμως πλέον ο προβληματισμός επικεντρώνεται στη στέρηση του ύπνου.
«Νομίζω ότι σε λίγα χρόνια η στέρηση
του ύπνου θα είναι ένα ζήτημα για το
οποίο θα συζητάμε όπως είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια στο NFL», εξηγεί ο σταρ
των Σίξερς, Τομπάιας Χάρις. Επειτα από
κάθε παιχνίδι, ο 27χρονος Αμερικανός ξεκινά την αποθεραπεία του με στόχο να
ηρεμήσει. Παίρνει βαθιές ανάσες και διαχειρίζεται τους παλμούς του. Με αυτόν
τον τρόπο, θέτει το σώμα του σε μια ισορροπία και όταν εντέλει βρεθεί στο κρε-

βάτι, μπορεί να εισέλθει πιο γρήγορα σε
έναν βαθύ και επαρκή ύπνο. Τις ημέρες
που δεν έχει παιχνίδι, ο Χάρις ετοιμάζεται
από τις 18.00 για τον βραδινό του ύπνο.
Στις 20.30 βρίσκεται ήδη στο κρεβάτι του
και έχει απενεργοποιήσει όλες του τις συσκευές. Προσπαθεί να κοιμηθεί περίπου
εννέα ώρες. Ο Λεμπρόν Τζέιμς επενδύει
εκατομμύρια δολάρια ετησίως για το σώμα
του, αλλά σε αυτό που στοχεύει περισσότερο από κάθε άλλο, είναι στον ποιοτικό
ύπνο. Στο δωμάτιό του, η θερμοκρασία
έχει ρυθμιστεί στους 20-21 βαθμούς Κελσίου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.
Ολες οι ηλεκτρονικές συσκευές του έχουν
απενεργοποιηθεί 30-45 λεπτά πριν μπει
σε διαδικασία ύπνου, πλην μιας εφαρμογής
στο κινητό του, που τον χαλαρώνει με
τον ήχο της βροχής που πέφτει σε φύλλα.
Οπως είχε δηλώσει και παλαιότερα ο «βασιλιάς», «δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό
από τον ύπνο REM» (ύπνος γρήγορων κινήσεων των ματιών, το πέμπτο στάδιο
του ύπνου).
Το συνεχές άγχος, οι οικογενειακές και
επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν σε έναν αθλητή του NFL να κοιμηθεί
οκτώ ώρες το βράδυ. «Κοιμάμαι 5-6 ώρες,
μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν τόσο πολλά που πρέπει να κάνω. Αισθάνομαι πως
έχουμε την ευθύνη να παρακολουθούμε

τα παιχνίδια και να αναλύουμε συστήματά
μας, ακόμη και όταν πηγαίνουμε σπίτι»,
εξηγεί ο Ρότζερ Σάφολντ των Τενεσί Τάιτανς. Ο ύπνος παίζει εξίσου σημαντικό
ρόλο και στους αθλητές του ποδοσφαίρου
ανά την Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Ο διάσημος
«προπονητής» ύπνου, Νικ Λιτλχέιλς, συμβουλεύει τους μαθητές του, όπως είναι ο
σούπερ σταρ της Γιουβέντους, Κριστιάνο
Ρονάλντο, να κάνουν έναν ύπνο 90 λεπτών,
πέντε φορές την ίδια νύχτα. Ισχυρίζεται
πως οι οκτώ συνεχόμενες ώρες δημιουργούν αφύσικους ρυθμούς στο σώμα των
ανθρώπων και τους αφήνουν πιο κουρασμένους το μεσημέρι στις ώρες 13.00 15.00. Επίσης, συμβουλεύει τον Πορτογάλο
σούπερ σταρ να κοιμάται σε εμβρυακή
στάση, με καινούργια καθαρά σεντόνια,
κάθε βράδυ.
Ο Τζον Καλούτζι, γιατρός 600 ποδοσφαιριστών στο MLS, αποκαλύπτει πως
ο κακός ύπνος επηρεάζει αρνητικά τα αντανακλαστικά των παικτών, ενώ την ίδια
ώρα αυξάνει τις πιθανότητες ενός τραυματισμού. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι ο
χρόνος αντιδράσεων των αθλητών μειώνεται κατά 300% σε περίπτωση που δεν
κοιμηθούν καθόλου μία νύχτα. Συνεπώς,
ειδικά για τον τερματοφύλακα, ο ποιοτικός
ύπνος μπορεί να καθορίσει την εμφάνισή
του σε μια αναμέτρηση.

Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα των Ουόριορς, όπως και άλλοι παίκτες του ΝΒΑ, συμπληρώνει τον ύ-

πνο του κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Οι ειδικοί ανησυχούν πλέον, καθώς ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες αθλητές κοιμούνται όλο και λιγότερο.

Τα καλύτερα φυτώρια της Ευρώπης
Την ώρα που η «Μασία» της Μπαρτσελόνα είναι σε ύφεση, αναδεικνύοντας λιγότερους ποδοσφαιριστές από
ό,τι στο παρελθόν όταν είχε τροφοδοτήσει πάνω από τη μισή ενδεκάδα
της Μπαρτσελόνα με γηγενή ταλέντα,
η «καντέρα» της Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύεται το κορυφαίο «φυτώριο»
της Ευρώπης, αφού 39 ποδοσφαιριστές
που αγωνίζονται στα πέντε μεγάλα
πρωταθλήματα έχουν περάσει από
τις ακαδημίες της «βασίλισσας».
Σύμφωνα με το Ποδοσφαιρικό Παρατηρητήριο CIES που εδρεύει στην
Ελβετία και βασίστηκε σε στοιχεία
έως την 1η Οκτωβρίου, η Ρεάλ έχει
αναδείξει τον μεγαλύτερο αριθμό ε-

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ ΟΙ

νεργών παικτών στα πρωταθλήματα
Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας
και φυσικά Ισπανίας από όλες τις ομάδες. Ως μέλος του φυτωρίου μιας
ομάδας χαρακτηρίζεται από την UEFA
ένας ποδοσφαιριστής που πέρασε
τουλάχιστον τρία χρόνια στον σύλλογο
αυτόν από τα 15 έως τα 21 του έτη.
Βασισμένη πάντα στο δόγμα της
εποχής μετά τους «γκαλάκτικος», που
έλεγε «με τους Ζιντάν και τους Παβόν»,
η Ρεάλ υποχρεώθηκε σε έναν βαθμό
να στραφεί και στη δική της παραγωγική διαδικασία και λόγω της απαγόρευσης μεταγραφών που είχε υποστεί για μια μεταγραφική περίοδο το
2017.

Φέτος βλέπει 39 δικά της παιδιά
στα ρόστερ των συλλόγων των πέντε
μεγάλων πρωταθλημάτων, αντί 36
πέρυσι, ενώ η δεύτερη στην κατάταξη
Μπαρτσελόνα παρέμεινε στάσιμη
στα 34.
Οσον αφορά συνολικά τα 31 κυριότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης,
του ελληνικού συμπεριλαμβανομένου,
την πρωτιά σε αριθμό παικτών από
το φυτώριό της πήρε πλέον η Παρτιζάν
Βελιγραδίου από τον Αγιαξ. Το σερβικό
ταλέντο φαίνεται να ανακτά έπειτα
από καιρό τη θέση που είχε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κατά τον 20ό
αιώνα, καθώς από τις επτά πρώτες ομάδες οι τρεις είναι σερβικές.

geek.com.cy
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Επενδυτικό Φόρουμ στην Κίνα
διοργάνωσε ο Invest Cyprus
YouTube

Aλλάζει εμφάνιση στα desktop
των υπολογιστών μας
Το Youtube συνεχίζει τις αναβαθμίσεις του. Αυτή τη

φορά αλλάζει η εμφάνισή του στους υπολογιστές
μας. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, τα screen shots
του κάθε βίντεο θα είναι μεγαλύτερα, θα υπάρχουν
μεγαλύτερα thumbnails και μεγαλύτερα video
previews. Ακόμα, έχει εισαχθεί και η λειτουργία
“Add to Queue” απευθείας στα thumbnails των
videos για να προσθέτει ο χρήστης όσα βίντεο θέλει
στο playlist του.
Η δεύτερη εκτόξευση έγινε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα και ήταν η τέταρτη πτήση για τον συγκεκριμένο επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο.

Επενδυτικό φόρουμ διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων, Invest Cyprus,
στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου
της Βουλής στην Κίνα, ενώ ηγήθηκε αποστολής
με Κύπριους επιχειρηματίες.
Το φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην Γκουαγκτζού, αποτελεί το μεγαλύτερο κυπριακό επενδυτικό φόρουμ που έγινε ποτέ στην Κίνα. Εκπροσωπώντας τον Invest Cyprus, ο Νικόλας Θεοχαρίδης,
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού,
είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα
της Κύπρου ως προορισμού επενδύσεων και επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός της Ευρωπαϊκής
αγοράς. Στις παρουσιάσεις και συζητήσεις τύπου
πάνελ που ακολούθησαν, τα υπόλοιπα μέλη της
κυπριακής επιχειρηματικής αποστολής ανέδειξαν
τις επενδυτικές ευκαιρίες σε παραδοσιακούς και
αναδυόμενους τομείς της κυπριακής οικονομίας.

Space X: Δεύτερη εκτόξευση
δορυφόρων Starlink
Αστρονόμοι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, δηλώνουν ολοένα
πιο ανήσυχοι ότι σε λίγο καιρό ο ουρανός θα είναι αγνώριστος
Chromebrowser

Θα δείχνει με σχετικό σήμα
τις αργές σελίδες
Η Google θα υποδεικνύει με σχετικό σήμα τις ιστο-

σελίδες που είναι αργές, λόγω κυρίως των επιθετικών ή κρυμμένων μορφών διαφήμισης. Το σήμα θα
εμφανίζεται στη μέση της σελίδας και θα αναφέρει
πως η «σελίδα φορτώνει συνήθως αργά». Αντιθέτως, αν μία σελίδα αποκρίνεται αμέσως, τότε θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος της μία πράσινη γραμμή
που θα φορτώνει.

Honor V30

Το νέο αδερφάκι των Huawei
με συνδεσιμότητα 5G
Το πρώτο τηλέφωνο της Huawei με συνδεσιμότητα

5G θα είναι από την θυγατρική της, την Honor. Ο λόγος για το Honor V30, το οποίο θα παρουσιαστεί στις
26 Νοεμβρίου 2019. Σύμφωνα με τις πληροφορίες
που έχουν διαρρεύσει, θα έχει punch hole οθόνη, όπως το Samsung Galaxy s10+, όμως θα είναι τεχνολογίας LCD. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα έχει
υπηρεσίες Google φορτωμένες στο λειτουργικό του.

Qualcomm

Παρουσίαση του νέου
επεξεργαστή Snapdragon 865
Το πρώτο πενταήμερο του Δεκέμβρη θα παρουσια-

στεί ο νέος επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon
865 SoC ο οποίος θα φιλοξενείται στα flagship μοντέλα κινητών. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του,
η αρχιτεκτονική 7nmEUV αναμένεται ότι θα προσφέρει αύξηση στην απόδοση κατά 20-30% και μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση κατά 30-50% σε
σύγκριση με το Snapdragon 855. Πιθανώς να υπάρξουν δύο εκδόσεις του Snapdragon 865, μία
standard για τις περισσότερες αγορές και μία με κάλυψη 5G.

Η εταιρεία Space X του Ίλον Μασκ
έκανε ένα ακόμη βήμα για την εξ
ουρανού παροχή φθηνού ευρυζωνικού διαδικτύου οπουδήποτε
στον κόσμο, εκτοξεύοντας με ένα
πύραυλο Falcon 9 άλλους 60 μικρούς δορυφόρους Starlink, οι οποίοι τέθηκαν σε τροχιά γύρω από
τη Γη.
Πρόκειται για τη δεύτερη
«φουρνιά» τέτοιων δορυφόρων
(η πρώτη από επίσης 60 είχε εκτοξευθεί φέτος το Μάιο), στους
οποίους θα προστεθούν και πολλοί
άλλοι στο μέλλον, ώστε να απαρτίσουν ένα μεγάλο δίκτυο γύρω
από τον πλανήτη μας.
Η δεύτερη εκτόξευση έγινε από
το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη
Φλόριντα και ήταν η τέταρτη πτήση για τον συγκεκριμένο επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο. Ήταν
μάλιστα η πρώτη φορά που ο ίδιος
Falcon 9 πέταξε πάνω από τρεις
φορές (οι πύραυλοι αυτοί έχουν
σχεδιασθεί για να κάνουν έως
δέκα ταξίδια).
Καθώς σήμερα η παροχή του
Ίντερνετ γίνεται είτε μέσω επίγειων ασύρματων σταθμών είτε
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Xρειάζονται τουλάχιστον 400 δορυφόροι
για μια «ελάχιστη»
ευρυζωνική κάλυψη
και 800 για μια
«μέτρια» κάλυψη.
μέσω υπόγειων καλωδίων, πολλές
απομακρυσμένες περιοχές σε όλο
τον κόσμο συνεχίζουν να μην
είναι online. Η εναλλακτική λύση
του σημερινού δορυφορικού διαδικτύου συνήθως είναι δαπανηρή,
αλλά και παρέχει χαμηλές ταχύτητες.
Η Space Χ θέλει να το αλλάξει
αυτό, δημιουργώντας ένα μεγάλο
διεθνές δορυφορικό δίκτυο που
θα παρέχει φθηνό και γρήγορο Ίντερνετ οπουδήποτε.
Οι δορυφόροι Starlink θα περιφέρονται σε πολύ χαμηλότερο
ύψος πάνω από τη Γη (350 έως
550 χιλιόμετρα), από ό,τι οι σημερινοί δορυφόροι Ίντερνετ, πράγ-

μα που -σύμφωνα με τον Μασκθα επιτρέψει την παροχή αξιόπιστης online πρόσβασης σε υψηλές
ταχύτητες και χωρίς μεγάλο κόστος.
Εκτός από την Space X, που
ελπίζει να αρχίσει να προσφέρει
δορυφορική ευρυζωνική πρόσβαση στις ΗΠΑ έως τα μέσα του 2020,
και άλλες εταιρείες (One Web,
TeleSat, Amazon κ.α.) έχουν παρόμοια σχέδια για εξ ουρανού παροχή διαδικτύου στις μάζες μέσω
μικροδορυφόρων χαμηλής τροχιάς.
Όλα αυτά ασφαλώς θα χαροποιήσουν τους απανταχού χρήστες
διαδικτύου, αλλά όχι τους αστρονόμους.
Πολλοί αστρονόμοι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, δηλώνουν
ολοένα πιο ανήσυχοι ότι σε λίγο
καιρό ο ουρανός θα είναι αγνώριστος με τόσο συνωστισμό λαμπερών δορυφόρων. Το αποτέλεσμα
θα είναι να μην μπορούν να κάνουν
την δουλειά τους, δηλαδή παρατηρήσεις του νυχτερινού ουρανού,
καθώς πολλοί δορυφόροι θα λάμπουν σαν αστέρια και οι αστρο-

νόμοι θα είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσουν ανάμεσα τους.
Ο Μασκ προσπαθεί να καθησυχάσει την αστρονομική κοινότητα, υποσχόμενος να μειώσει
την ανακλαστικότητα των δορυφόρων του και διαβεβαιώνοντας
ότι επ’ ουδενί δεν θέλει να μπει
εμπόδιο στην επιστημονική έρευνα, ιδίως την αστρονομική. Όμως
οι αστρονόμοι ήδη περιμένουν
με αγωνία να δουν πώς θα φαίνονται στον ουρανό οι 60 πρόσθετοι
μικροδορυφόροι της δεύτερης
«φουρνιάς» Starlink.
Η Space X είχε αρχικά αναφέρει
ότι σχεδιάζει να θέσει σε τροχιά
έως 12.000 δορυφόρους, αλλά τελικά ο αριθμός τους σε βάθος χρόνου μπορεί να ξεπεράσει τις
40.000. Σύμφωνα με τον Μασκ,
χρειάζονται τουλάχιστον 400 δορυφόροι για μια «ελάχιστη» ευρυζωνική κάλυψη και 800 για μια
«μέτρια» κάλυψη.
Αν με τους περίπου 120 Starlink
που υπάρχουν σήμερα, οι αστρονόμοι ανησυχούν, μπορεί να φανταστεί κανείς τι θα γίνει στο μέλλον.

Ετοιμάζεται η Apple να αποσύρει τα iPhone;
Τα διάσημα κινητά i phone, που
σχεδόν καθόρισαν την νέα εποχή
για την τεχνολογία των κινητών
εισάγοντας τον χρήστη στην εποχή των έξυπνων συσκευών, θα
σταματήσουν να κυκλοφορούν.
To τέλος των I -phone προβλέπουν σημερινά δημοσιεύματα τα
οποία αναφέρουν πως τα διάσημα
κινητά που, σχεδόν καθόρισαν
την νέα εποχή για την τεχνολογία
των κινητών εισάγοντας τον χρήστη στην εποχή των έξυπνων συσκευών, θα σταματήσουν να κυκλοφορούν.
Συγκεκριμένα, με σημερινό του
δημοσίευμα το Asian Age, αναφέρει πως η Apple αναμένεται να
αποσύρει την εμβληματική πλέον
σειρά κινητών στο μέλλον.

To τέλος των I -phone προβλέπουν σημερινά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως τα διάσημα κινητά θα σταματήσουν να κυκλοφορούν.

Όπως αναφέρει το Asian Age
επικαλούμενο πληροφορίες που
φέρεται πως έχουν διαρρεύσει, η
εταιρεία εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα σε πρόσφατες συσκέψεις αναμένεται σε βάθος δεκαετίας να προχωρήσει στην πλήρη
αντικατάσταση των I-Phone με
τα «έξυπνα», τα οποία αναμένεται
να παρουσιαστούν αρχικώς το
2022 και εκ νέου το 2023 ως αναβαθμισμένη εκδοχή.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη συσκευή θα μοιάζει με συσκευή Επαυξημένης
Πραγματικότητας (Augmented
Reality) ενώ αντιστοίχως η δεύτερη θα μοιάζει περισσότερο με
γυαλιά ηλίου, με χοντρό σκελετό
για μπαταρία και κυκλώματα.

Aρχισε η παραγωγή
ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Tesla στην Κίνα
Μέσα στις επόμενες ημέρες θα
μπουν στις αντιπροσωπείες με τιμή εκκίνησης περίπου 50.000 δολάρια. Η Tesla αποκάλυψε τα πρώτα της οχήματα που κατασκευάστηκαν στην Κίνα προκειμένου
να ξεκινήσει τις πωλήσεις ηλεκτρικών sedan στην τεράστια
αυτή αγορά.
Τα πρώτα τρία ηλεκτρικά οχήματα είναι χρώματος μπλε, τις επόμενες ημέρες θα παρουσια-

στούν στους δημοσιογράφους της
χώρας και κατόπιν θα μπουν στις
αντιπροσωπείες με τιμή εκκίνησης
περίπου 50.000 δολ.
Το εργοστάσιο σήμερα έχει μικρή γραμμή παραγωγής. Όμως
σύντομα και μετά τις συζητήσεις
με την κυβέρνηση θα αποκτήσει
την πιστοποίηση κατασκευής και
ελπίζει μέχρι το τέλος του έτους
να ξεκινήσει κανονικά η γραμμή
παραγωγής.

Ο Χριστόφορος Χατζηκυπριανού
συμμετείχε στο Economist
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,
Δρ. Χριστόφορος Χατζηκυπριανού, ανέλυσε την
πρότασή του για το πώς μπορεί να μετατραπεί η
Κύπρος σε περιφερειακό κόμβο πανεπιστημίων,
κατά την ομιλία του στο 15ο συνέδριο του Economist
στην Κύπρο που πραγματοποιήθηκε αυτή τη βδομάδα στη Λευκωσία. Μιλώντας κατά τη διάρκεια
της συζήτησης για την «Ανάπτυξη μιας Κουλτούρας
Καινοτομίας μέσω της Δημιουργίας των Κέντρων
Γνώσης», ο Δρ. Χατζηκυπριανού τόνισε την ικανότητα του κλάδου να παρέχει υψηλής ποιότητας
εκπαίδευση, καθώς και τη δυνατότητα της Κύπρου
να καταστεί οικονομία βασισμένη στη γνώση, ενισχύοντας τα οικοσυστήματα καινοτομίας και έρευνας, προσελκύοντας διεθνείς επενδύσεις και
συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη.

Δύο βραβεία απέσπασε
η Hermes Airports
Με δύο βραβεία του διαγωνισμού «Business4 Climate
/ Επιχειρώ για το Κλίμα» τιμήθηκε η Hermes Airports,
στην απονομή που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου στη Λευκωσία.Σύμφωνα με δελτίο Τύπου
της εταιρείας, η διαχειρίστρια εταιρεία των διεθνών
αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου απέσπασε το
Βραβείο Συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και το
2ο Βραβείο για τις εξαιρετικές επιδόσεις της στη
μείωση εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, από
τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία
Business4Climate.

IQOS: Καπνικά προϊόντα
και καρδιαγγειακός κίνδυνος

Η Tesla αποκάλυψε τα πρώτα της οχήματα που κατασκευάστηκαν στην Κίνα προκειμένου να ξεκινήσει τις πωλήσεις ηλεκτρικών sedan στην τεράστια αυτή αγορά.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις πραγματοποιήθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου
στο πλαίσιο της Επιστημονικής Εκδήλωσης «Αθηναϊκές Ημέρες Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης
και Αγγειακής Νόσου» που διεξήχθη 3-5 Οκτωβρίου
στην Αθήνα.
Παρουσιάστηκαν τα τελευταία δεδομένα για
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε σχέση με νεότερα
προϊόντα καπνού όπως το προϊόν θέρμανσης καπνού
(IQOS), συζητήθηκαν τα νέα όρια της LDL και παρουσιάστηκαν ευρήματα συναφή με τη συσχέτιση
αντιδιαβητικών φαρμάκων και καρδιαγγειακών επεισοδίων και νέα δεδομένα για την υπέρταση.

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Εκδόσεις ομολόγων ώς 17 δισ. από
τις τράπεζες «βλέπει» η JP Morgan
Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, το σχέδιο «Ηρακλής» που έχει πάρει το
πράσινο από την Ε.Ε. αποτελεί ορόσημο για την εξυγίανση του τραπεζικού κλάδου
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η JP Morgan εκτιμά ότι υπάρχουν ευκαιρίες στους τίτλους Tier 2 που έχουν εκδώσει η Εθνική και η Πειραιώς.
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Την εντυπωσιακή επιστροφή που πραγματοποίησαν οι ελληνικές τράπεζες στις αγορές φέτος
υπογραμμίζει η JP Morgan σε νέα έκθεσή της,
προσθέτοντας πως βλέπει ευκαιρίες στους τίτλους Tier 2 που έχουν εκδώσει η Εθνική και η
Πειραιώς, ενώ εκτιμά πως και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε νέες
εκδόσεις χρέους το επόμενο διάστημα. Η θετική
αυτή έκθεση της JP Morgan για τον κλάδο έρχεται μετά την αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από την S&P την περασμένη Παρασκευή.
Μετά τα τραυματικά γεγονότα του καλοκαι-

Η θετική αυτή έκθεση της
JP Morgan για τον κλάδο
έρχεται μετά την αναβάθμιση
των ελληνικών τραπεζών από την
S&P την περασμένη Παρασκευή.
ριού του 2015, οι ελληνικές τράπεζες ήταν απούσες από τις αγορές για χρηματοδότηση, ωστόσο αυτό ανήκει στο παρελθόν, με το πολιτικό

ΑΝΑΛΥΣΗ

Σε νέα υψηλά
οι διεθνείς αγορές,
απώλειες για το ευρώ
Η προσοχή των επενδυτών την εβδομάδα που
διανύσαμε παρέμεινε στραμμένη στις εμπορικές
διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων
οικονομιών παγκοσμίως, με το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας να αναφέρει πως οι δύο πλευρές
συμφώνησαν να μειώσουν σταδιακά τους αυξημένους δασμούς που επέβαλαν η μία στην
άλλη κατά τη διάρκεια του εμπορικού πολέμου
όταν πλέον υπογραφεί η λεγόμενη «πρώτη φάση»
της εμπορικής συμφωνίας. Σε αυτό το περιβάλλον,
οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές κινήθηκαν ανοδικά, με τους αμερικανικούς δείκτες
να ανέρχονται σε νέα ιστορικά υψηλά την Πέμπτη
και τους αντίστοιχους σε Ευρώπη και Ασία να
ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση την ίδια μέρα σε
υψηλά 4,5 ετών και 6 μηνών, αντιστοίχως. Εντούτοις, την Παρασκευή οι παγκόσμιοι χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά, καθώς οι αντικρουόμενες δηλώσεις υψηλά
ιστάμενων αξιωματούχων, για το κατά πόσον
εντέλει οι ΗΠΑ και η Κίνα θα έρθουν σε συμφωνία
για τη σταδιακή μείωση των επιπλέον δασμών,
έδωσαν την ευκαιρία στους επενδυτές για ρευστοποίηση κερδών μετά το πρόσφατο ράλι.
Αντιδρώντας στην ενισχυμένη διάθεση των
επενδυτών για ανάληψη ρίσκου μέχρι και την
Πέμπτη, οι τιμές των κυβερνητικών ομολόγων
κινήθηκαν πτωτικά. Χαρακτηριστικά, η απόδοση
του 10ετούς αμερικανικού τίτλου (η απόδοση
κινείται αντίθετα από την τιμή) βρέθηκε στο
1,97% την Πέμπτη, το υψηλότερο επίπεδο των
τελευταίων τριών μηνών και συνολικά περίπου
30 μονάδες βάσης υψηλότερα από τα χαμηλά
είκοσι ημερών που είδαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, προτού υποχωρήσει μερικώς στο 1,91% στις αγορές της Ευρώπης την
Παρασκευή. Αντίστοιχα, η απόδοση του 10ετούς
γερμανικού ομολόγου βρέθηκε σε υψηλό σχεδόν
τεσσάρων μηνών -0,25% την Πέμπτη, παραμένοντας κοντά σε αυτά τα επίπεδα την Παρασκευή
την ώρα συγγραφής του άρθρου.
Στις αγορές συναλλάγματος, απώλειες κατέγραψε το ευρώ έναντι του δολαρίου, το οποίο υποχώρησε σε χαμηλό τριών εβδομάδων 1,1026,
σημειώνοντας συνολική πτώση της τάξεως του
1,1% από τις αρχές Νοεμβρίου. Οι ανησυχίες για
την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης παραμένουν αμείωτες, μετά τα πρόσφατα οικονομικά
στοιχεία για τη Γερμανία, που πιθανόν σηματοδοτούν πως η μεγαλύτερη οικονομία της νομισματικής ένωσης εισήλθε το τρίτο τρίμηνο του
2019 σε τεχνική ύφεση για πρώτη φορά από το
2013. Συγκεκριμένα, η βιομηχανική παραγωγή
μειώθηκε κατά 0,6% τον Σεπτέμβριο σε σχέση
με τον προηγούμενο μήνα, έπειτα από αύξηση
0,4% τον Αύγουστο, με τον ρυθμό μεταβολής να
μειώνεται σωρευτικά κατά 1,1% την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, πτώση για πέμπτο συνεχές
τρίμηνο. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις ανησυχίες
για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας λόγω
της σχετικά υψηλής εξάρτησης του γερμανικού
μεταποιητικού τομέα από το εξωτερικό εμπόριο.
* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Εurobank.

Στα κέρδη επέστρεψε την Τρίτη
το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Στα κέρδη επέστρεψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός
Δείκτης σημείωσε μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,67%, κλείνοντας στις 66,56
μονάδες. Άνοδο σε ποσοστό 0,63% σημείωσε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 40,01 μονάδες. Ο
ημερήσιος όγκος συναλλαγών περιορίστηκε στα €80.399.
Όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί
δείκτες κατέγραψαν άνοδο. Κέρδη σημείωσαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό
0,76%, οι Επενδυτικές σε ποσοστό
1,75%, τα Ξενοδοχεία κατά 1,17% και
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Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε μικρή άνοδο σε ποσοστό
0,67%, κλείνοντας στις
66,56 μονάδες.
η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό
0,28%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €45.509 (τιμή κλει-

σίματος €1,39 – άνοδος 1,02%), των
Τσιμεντοποιείων Βασιλικού με €14.210
(τιμή κλεισίματος €2,24 – άνοδος
1.82%), της Petrolina (Holdings) με
€9.347 (τιμή κλεισίματος €0,995 – άνοδος 0,51%), της Logicom με €3.435
(τιμή κλεισίματος €1,28 – άνοδος 1,59%)
και της Salamis Tours με €2.400 (τιμή
κλεισίματος €0,75 – χωρίς μεταβολή).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά,
4 πτωτικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε
σε 85.

περιβάλλον να είναι πολύ πιο υποστηρικτικό,
παρά το γεγονός ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) παραμένουν υψηλά, σημειώνει η
JP Morgan. Αυτό το «συστημικό ζήτημα», όπως
το χαρακτηρίζει, αντιμετωπίζεται από τη νέα
κυβέρνηση, με το σχέδιο «Ηρακλής» να έχει
ήδη λάβει το πράσινο φως από την Κομισιόν.
Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, ο «Ηρακλής» αποτελεί ορόσημο στην τελική αναμόρφωση των ελληνικών τραπεζών.
Ετσι, διατηρεί τη σύσταση overweight για
το ομόλογο Tier 2 της Εθνικής και την «ουδέτερη»
σύσταση για το ομόλογο Tier 2 της Πειραιώς,
σημειώνοντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για
τις συστάσεις της είναι μια ενδεχόμενη μη υλοποίηση του «Ηρακλή».
Αξίζει να σημειώσουμε πως οι αποδόσεις των
Tier 2 ομολόγων των δύο ελληνικών συστημικών
τραπεζών έχουν σημειώσει σημαντική αποκλιμάκωση χάρη στη μείωση του ρίσκου της Ελλάδας καθώς και του εντυπωσιακού ράλι των
ελληνικών ομολόγων.
Η απόδοση του τίτλου Tier 2 της Εθνικής
Τράπεζας, ο οποίος εκδόθηκε τον περασμένο
Ιούλιο στο 8,25%, διαμορφώνεται σήμερα στο
6,69% όσον αφορά τη λήξη του στην 10ετία και
στο 5,54% στην 5ετία. Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος τίτλος είναι τύπου 10NC5, δηλαδή
δεκαετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν
από την πάροδο της πρώτης πενταετίας. Ετσι,
το κόστος δανεισμού της Εθνικής έχει υποχωρήσει κατά 18,9% μέσα σε τέσσερις μήνες. Επίσης, σημαντική είναι η «βουτιά» που έχει σημειώσει η απόδοση του Tier 2 τίτλου που είχε
εκδώσει η Τράπεζα Πειραιώς στα τέλη Ιουνίου
(επίσης τύπου 10NC5). Κατά την έκδοση η απόδοσή του ήταν στο 9,75%, ενώ σήμερα διαμορφώνεται στο 7,74% στην 5ετία και στο 8,57%
στην 10ετία, με το κόστος δανεισμού της Πειραιώς να έχει σημειώσει πτώση της τάξεως του
12%.
Οπως επισημαίνει η JP Morgan, «ο ηράκλειος
άθλος» της εξυγίανσης των ισολογισμών των
ελληνικών τραπεζών αναμένεται να επιταχυνθεί
τα προσεχή τρίμηνα.
Το σχέδιο «Ηρακλής» αναμένεται να απορροφήσει NPLs ύψους έως 30 δισ. ευρώ, ή 40%
του συνόλου, επιτρέποντας στις ελληνικές τράπεζες να βελτιώσουν την κεφαλαιακή τους θέση
και την κερδοφορία τους.
Επιπλέον, όπως εκτιμά, οι ελληνικές τράπεζες
θα εκδώσουν περισσότερο χρέος, με τις εκδόσεις
ομολόγων να ανέρχονται σε 17 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.
Πιο αναλυτικά, για τη Eurobank σημειώνει
ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε έκδοση χρέους
πριν από το τέλος του έτους, για την Εθνική αναφέρει ότι θα προχωρήσει σε νέες εκδόσεις
έως το 2022, η Alpha Bank έχει δηλώσει την
πρόθεσή της για έκδοση Tier 2 ομολόγου, ενώ
ανάλογες κινήσεις αναμένονται και από την
Πειραιώς.
Οπως καταλήγει η JP Morgan, εάν οι ελληνικές
τράπεζες συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο
στην εκκαθάριση των ισολογισμών τους και με
δεδομένο ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να λειτουργεί
υποστηρικτικά, η αγορά θα είναι σε θέση να απορροφήσει την προσφορά χρέους από τις τράπεζες τα επόμενα χρόνια.

