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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΟΥΛΙ ΒΕΛΤΙΝΓΚΕΡ

ΧΩΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ο κόσμος όλος είναι υπερχρεωμένος. Μια δεκαετία

Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας πλαισίου για την υπεύθυνη χρήση

Σε επαναπατρισμό και αγορά χρυσού προχωρούν οι χώρες της

φθηνού χρήματος έχει φορτώσει στις πλάτες του κόσμου υπέρογκα χρέη, που φθάνουν τα 250 τρισ. δολάρια, δηλαδή επίπεδα-ρεκόρ. Ουσιαστικά είναι σαν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη
να έχουμε δανειστεί από 32.500 δολάρια ο καθένας, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το πρακτορείο Bloomberg. Σελ. 10

της τεχνητής νοημοσύνης; Πώς διασφαλίζουμε την αντανάκλαση κάποιων λειτουργιών της στο σύστημα αξιών της κοινωνίας ή
μιας εταιρείας και πώς αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι; Απαντήσεις
δίνει ο δρ Ούλι Βέλτινγκερ, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Machine Intelligence Research Group. Σελ. 14

Ανατολικής Ευρώπης, οπως η Σλοβακία, η Πολωνία, η Ουγγαρία,
η Σερβία και η Ρουμανία, επικαλούμενες την κλιμάκωση των εμπορικών σχέσεων παγκοσμίως, την αστάθεια στην πολιτική και
οικονομική σκηνή της Ευρώπης λόγω Brexit και την ανάγκη απεξαρτητοποίησης από το δολάριο. Σελ. 12
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Στην εποχή της «έξυπνης» ενέργειας

Επαναπατρίζουν τον χρυσό τους

Τρεις για ΜΕΔ 1,5 δισ. της Ελληνικής

Τα επενδυτικά ταμεία Lone Star, Bain Capital και Cerberus Capital – Αρχές του 2020 η β΄φάση του διαγωνισμού
Τρεις είναι οι μνηστήρες για την αγορά
προβληματικών δανείων της Ελληνικής
ύψους 1,5 δισ. ευρώ, από τα συνολικά 2,5
δισ., που έχει στην κατοχή της η Τράπεζα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στη

διαδικασία της πώλησης των προβληματικών δανείων βρίσκονται τρία μεγάλα
επενδυτικά ταμεία: η Bain Capital, η
Cerberus Capital και ένας «παλαιός γνώριμος» της Ελληνικής, το επενδυτικό τα-

μείο Lone Star. Τα δύο πρώτα ταμεία φαίνεται να έχουν βάλει στόχο τα ΜΕΔ των
κυπριακών τραπεζών, αφού βρίσκονται
εντός της διαδικασίας απόκτησης των
προβληματικών δανείων και της Τράπεζας

Κύπρου, που επίσης διεξάγεται αυτό το
διάστημα. Το Lone Star Fund ήταν εκείνο
που «είχε φτάσει στην πηγή», αλλά δεν
είχε καταφέρει τελικά να «πιει νερό» κατά
τη διαδικασία απόκτησης του Συνεργα-

Επενδύσεις 40 δισ. δολ. σε drones για όλες τις δουλειές
Ως εργαλεία ερασιτε-

χνικής φωτογραφίας
και βιντεοσκόπησης είχαν εμφανιστεί για
πρώτη φορά στην αγορά τα μη επανδρωμένα
αεροσκάφη (drones),
τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται από αμέτρητες αμερικανικές εταιρείες για παρακολούθηση και επιθεώρηση εργασιών, για επικίνδυνες ή κοστοβόρες εργασίες και για
ντελίβερι. Aναλυτές
της Barclays προβλέπουν ότι η αγορά των
μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που το
2018 ανερχόταν σε 4
δισεκατομμύρια δολάρια, θα αγγίζει τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια
μέσα σε μόλις πέντε
χρόνια. Σελ. 12

ΚΡΙΣ ΘΕΟΦIΛIΔΗΣ

Η Κύπρος στην επταήμερη
κρουαζιέρα της Celestyal
Η εξεύρεση επενδυτή δεν είναι στις

άμεσες προτεραιότητες της Celestyal
διαμηνύει ο CEO της Celestyal Cruises
Κρις Θεοφιλίδης. Περιγράφει τους
στόχους και τις προτεραιότητες της εταιρείας μέχρι το 2021. Προς το παρόν, στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο
πακέτο επταήμερης κρουαζιέρας
Three Continents, στο οποίο περιλαμβάνεται και η Κύπρος. Σελ. 8

Στα 4,36 δισ. η αξία
της Μάντσεστερ Σίτι

Ευκαιρίες αλλά
και προκλήσεις
για την Astrobank

Μια πόλη μέσα
στην πόλη
του Ελληνικού

Από την εξαγορά της Εθνικής

Ανέγερση 10.800 κατοικιών και

τριών ξενοδοχείων, καζίνο, πάρκο,
ερευνητικό κέντρο και ένα ιατρικό
κέντρο καθώς και εκτεταμένους
κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνει το σχέδιο της Lamda
Development για την ανάπτυξη
του Ελληνικού, σύμφωνα με όσα
περιγράφονται στο ενημερωτικό
δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου
ύψους 650 εκατ. Σελ. 15

Η εξαγορά της Εθνικής Τράπεζας αναπόφευκτα θα λειτουργήσει θετικά για
την Astrobank. Το μερίδιο αγοράς της
θα αυξηθεί στο 5%, τα περιουσιακά της
στοιχεία στα 2,9 δισ., οι καταθέσεις στα
2,6 δισ. και τα δάνεια της στα 1,4 δισ.
Αν και τα ΜΕΔ θα φτάσουν το 35%, παραμένουν υψηλά, ενώ παράλληλα θα
αυξηθούν τα κόστη της. Σελ. 4

ΑΡΘΡΟ

τισμού από την Ελληνική. Η πρώτη φάση
της διαδικασίας πώλησης προβληματικών
δανείων της Ελληνικής ολοκληρώνεται
και η δεύτερη φάση αναμένεται να ξεκινήσει αρχές του 2020. Σελ. 3

Τουριστική
«ένεση» με
νέα ξενοδοχεία
στη Λευκωσία
Εξελίξεις για Φιλοξένια
Στον επιχειρηματικό τουρισμό επενδύει
η Λευκωσία. Επτά νέα ξενοδοχεία
στην πρωτεύουσα και τρία rebranding
αναβαθμίζουν το τουριστικό της προφίλ. Σε διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή
για το συνεδριακό κέντρο Φιλοξένια
είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού.
Είναι κάτι που χρειαζόταν η Λευκωσία
για να ενισχυθεί τουριστικά, δηλώνει
ο Σάββας Περδίος. Σελ. 4

Εξοικονομησεις
50 εκατ. ετησίως
στους δήμους
από συνενώσεις
Στοίχημα της μεταρρύθμισης
Εξοικονομήσεις έως και 50 εκατ. ευρώ
ετησίως υπολογίζεται ότι θα προκύψουν από τις συνενώσεις δήμων και
κοινοτήτων. Με τα σημερινά δεδομένα,
κατά μέσο όρο, οι δήμοι δαπανούν
€236 ανά κάτοικο για τη μισθοδοσία
των υπαλλήλων τους. Οι μεγαλύτερες
εξοικονομήσεις θα γίνουν στους δήμους Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού
και Αγίας Νάπας - Πρωταρά. Σελ. 5

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σελ. 6

l ΑΚΕΛ: Στο πηδάλιο μέχρι τις

βουλευτικές ο Aντρος Κυπριανού.

Της HELENE FOUQUET / BLOOMBERG

Ο πόλεμος του Μακρόν κατά των τεχνολογικών κολοσσών
Η πιο ακριβή ομάδα ποδοσφαίρου

στον κόσμο, αξίας 4,36 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι η Μάντσεστερ Σίτι,
μετά την απόφαση της ιδιοκτησίας από το Αμπου Ντάμπι να πουλήσει μερίδιο 454 εκατομμυρίων ευρώ στην αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών μετοχών Silver Lake. Σελ. 22

Ο Γάλλος πρόεδρος επέβαλε έναν φόρο
στους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς προκειμένου να συνεισφέρουν
στα κρατικά ταμεία όπως και οι άλλες
επιχειρήσεις. Τώρα, ο κ. Μακρόν, που
μόλις ανέλαβε καθήκοντα εμφανίστηκε
στην πρώτη επίσημη φωτογραφία του
με δύο iPhone της Apple, ζητεί να επιβληθούν περισσότερες ρυθμίσεις σε εταιρείες όπως οι Facebook, Google και
Amazon.
«Η Γαλλία φιλοδοξεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά την επιβολή
ρυθμίσεων στις εταιρείες τεχνολογίας»,
δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του
ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Σεντρίκ
Ο, και προσέθεσε, «τις καταλαβαίνουμε
αλλά δεν είμαστε επιεικείς». Ο κ. Μακρόν

θέλει αυστηρότερο έλεγχο στις μεγαλύτερες εταιρείες online και δεν αποκλείει ακόμη και μια συντονισμένη προσπάθεια για τη διάσπασή τους. Η σκλήρυνση της στάσης του συμπίπτει με τις
προσπάθειες της Κομισιόν να θέσει περισσότερο υπό τον έλεγχό της το ψηφιακό τοπίο της Ευρωζώνης. Ο Γάλλος
πρόεδρος έχει στείλει στην καινούργια
Κομισιόν τις περισσότερες από τις προτάσεις του για την επιβολή περισσότερων
ρυθμίσεων στον κλάδο και ειδικότερα
στην Επίτροπο Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, που παρακολουθεί
άγρυπνα τις εταιρείες τεχνολογίες και
ως γνωστόν τους έχει επιβάλει κολοσσιαία πρόστιμα.
Προτού αναλάβει καθήκοντα, ο κ.
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Η στάση του συμπίπτει
με τις προσπάθειες
της Κομισιόν να θέσει
υπό έλεγχο το ψηφιακό
τοπίο της Ευρωζώνης.
Μακρόν καλλιέργησε προσεκτικά την
εικόνα ενός πολιτικού φιλικού προς τις
εταιρείες τεχνολογίας και ως υπουργός
Οικονομικών είχε παρευρεθεί σε εκδηλώσεις όπως η έκθεση Καταναλωτικών
Ηλεκτρονικών του Λας Βέγκας. Ως πρόεδρος κάλεσε στο Παρίσι τους επικεφαλής των αμερικανικών τεχνολογικών

κολοσσών, όπως ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ
του Facebook. H αλλαγή στάσης έπεται
μιας σειράς προστίμων που επέβαλε η
Ε.Ε. κατά της Facebook και της Google
αλλά και έπειτα από μια συντονισμένη
προσπάθεια της Γαλλίας να βελτιώσει
τις τεχνολογικές της προοπτικές. Οι
προσπάθειές του ίσως θυμίζουν εκείνες
της Ελίζαμπεθ Γουόρεν, υποψήφιας για
το χρίσμα στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ,
όμως, έχει εναντιωθεί στα σχέδια της
Γαλλίας να φορολογήσει τις αμερικανικές
εταιρείες. «Αυτές είναι αμερικανικές εταιρείες και είτε σας αρέσει είτε όχι,
είναι σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες»
έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον φόρο
στις ψηφιακές εταιρείες.

Ο επίμαχος φόρος, που τίθεται σε εφαρμογή αναδρομικώς από τον Ιανουάριο, αφορά επιχειρήσεις με παγκόσμια
έσοδα ύψους τουλάχιστον 750 εκατ.
ευρώ και πωλήσεις 25 εκατ. ευρώ μέσα
στη Γαλλία. Κι ενώ οι περισσότερες από
τις 30 εταιρείες που πλήττονται είναι
αμερικανικές, επιβάλλεται ο φόρος επίσης σε κινεζικές, γερμανικές, βρετανικές αλλά και γαλλικές. Σύμφωνα με
τον Γάλλο υπουργό, η Γαλλία, μεταξύ
άλλων, θα αναγκάσει τους ψηφιακούς
κολοσσούς να έχουν πλατφόρμες συμβατές με άλλες ώστε να δίνουν στους
πελάτες τους τη δυνατότητα να αλλάξουν. Ο κ. Σεντρίκ Ο τόνισε, επίσης,
πως οι κανόνες «δεν μπορούν να επιβληθούν σε κάθε τομέα χωριστά».
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Ενα επιβαλλόμενο Respect στον Χ. Γεωργιάδη
Οταν με την ανάληψη της προεδρίας από τον
Νίκο Αναστασιάδη τον Μάρτιο του 2013 ανακοινώθηκε ο διορισμός του Μιχάλη Σαρρή στο
Υπουργείο Οικονομικών, εγώ προσωπικά ήμουν
με εκείνο το γκρουπ των πολιτών που δήλωσε
απογοητευμένος. Όχι ότι έχω κάτι προσωπικό
με τον άνθρωπο, ούτε και επειδή τον αμφισβητώ
σαν οικονομολόγο. Η απογοήτευση πήγαζε από
κάτι πολύ πιο απλό: τον είχαμε δει ξανά. Και ανεξαρτήτως του αν χαρακτηρίσθηκε ως επιτυχημένος κατά το προηγούμενο του πέρασμα από
το ΥΠΟΙΚ, όταν ένας Πρόεδρος προβάλλει την
αλλαγή, η αλλαγή έρχεται με τον διορισμό νέων,
φρέσκων ατόμων που είναι σε θέση να προσφέρουν βάζοντας τον εαυτό τους στην πρώτη γραμμή
του πυρός. Μέσα σε μερικά εικοσιτετράωρα έγινε
το έλα να δεις αφού έσκασε στα χέρια μας η
πρώτη ωρολογιακή βόμβα που τέθηκε σε λειτουργία μήνες, μην πω χρόνια, πριν. Το πρόβλημα
αυτής της βόμβας ήταν πως δεν ήταν από αυτές
που τις βάζεις σε ένα χώρο αποσκευών ενός αυτοκινήτου και τρέχεις με τέρμα τα γκάζια για να
το ρίξεις στην θάλασσα και να σώσεις το σύμπαν.
Ήταν καλά σφηνωμένη βαθιά στα θεμέλιά μας,
οπότε ό,τι και να γινόταν, όποιος και να ήταν ο
καπετάνιος του ΥΠΟΙΚ, τη δεδομένη στιγμή θα
έσκαγε. Και αυτή η βόμβα δεν ήταν η μοναδική
βόμβα υπήρχαν και άλλες πιο καλά κρυμμένες
για τις οποίες θα μαθαίναμε στην πορεία του
χρόνου. Το πρόβλημά μας είναι πως πολλοί από
εμάς ακόμη και σήμερα, αυτό δεν το κατανοούμε
ή ακόμη χειρότερα, ηθελημένα σφυρίζουμε δήθεν
αδιάφορα πραγματοποιώντας «υψηλή πολιτική»
ασκώντας κριτική εκ του ασφαλούς. Στις 3 Απριλίου
2013 έχοντας γύρω μας οικονομικά ερείπια,
σοβαρά τραυματισμένους καταθέτες, κράτος υπό
οικονομική κατάρρευση, τράπεζες κλειστές,
capital controls, έναν στους έξι συμπολίτες μας
άνεργους από τους οποίους δύο στους πέντε να
είναι νέοι, επιχειρήσεις μαζικά να έχουν βάλει
λουκέτο, έξι στα δέκα καταστήματα να είχαν πινακίδες πως ενοικιάζονται – έτσι για την τιμή
των όπλων, τον κόσμο όλο δικαιολογημένα να
φωνάζει για τη μεγαλύτερη ληστεία όλων των εποχών και την χώρα μας να φιγουράρει στις
πρώτες ειδήσεις όλου του πλανήτη, ένας 41χρονος
νέος τότε πολιτικός δέχτηκε την προσφορά υπό
αυτές τις χαοτικές συνθήκες να αναλάβει τα ηνία
του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι πλείστοι που δεν ήξεραν τον Χάρη Γεωργιάδη, είδαν αυτόν τον διορισμό αφενός σαν
κίνηση πανικού του Αναστασιάδη ελλείψει άλλων
διαθέσιμων ατόμων και αφετέρου σαν κίνηση
επιπόλαιη, ανώριμη, μέχρι και επιφανειακής ματαιοδοξίας του Χάρη Γεωργιάδη που ακολούθησε
πιστά κάποια εντολή για να αποκομίσει κάποιο
πολιτικό όφελος από τον «μάστρο του».
Όσοι γνώριζαν τον Χάρη Γεωργιάδη, γνώριζαν
πως τίποτα από όλα αυτά τα μικροπρεπή και κακεντρεχή δεν ίσχυαν. Ήταν ο άνθρωπος που
ήξερε πολύ καλά που έμπαινε, τι θα απαιτείτο
και πως θα είχε ίσως ανεκτίμητο πολιτικό κόστος
με τις πολιτικές που έπρεπε να ακολουθήσει. Η
θέση του ΥΠΟΙΚ είναι πάντα άχαρη και τοξική,
πόσο μάλλον κάτω από τέτοιες συνθήκες. Παρόλα
αυτά, έβαλε τον εαυτό του στην πρώτη γραμμή
του πυρός, ανέλαβε και με πείσμα και προσήλωση
σε στόχους κατηύθυνε την οικονομία εκτός του
βάλτου. Κατηγορήθηκε ίσως όσο κανένας άλλος.
Ότι ήταν το πιστό σκυλί της Τρόικα – μέχρι και
ότι έπασχε και από το Σύνδρομο της Στοκχόλμης
(!), ότι έβαλε φίλους του σε θέσεις κλειδιά, ότι έ-

κλεισε τις Κυπριακές Αερογραμμές, ότι προσπάθησε να ξεπουλήσει κρατικά και ημικρατικά περιουσιακά στοιχεία και οργανισμούς, ότι έκλεισε
τον Συνεργατισμό (κάποιοι μάλιστα του καταλογίζουν και το κλείσιμο της Λαϊκής), ότι μείωσε
μισθούς και ό,τι άλλο μπορεί να οργιάσει τη σκέψη
και το λόγο όλων όσοι αρέσκονται στο να εθελοτυφλούν. Όλες, δηλαδή, οι άλλες ωρολογιακές
βόμβες που ήταν πιο καλά κρυμμένες που ανέφερα
πιο πάνω. Δεν ήταν λοιπόν ο Χάρης, ο πιστολέρο
που κάποιοι εκτός χορού έλεγαν πως θα ήταν αν
είχαν τη θέση του. Άλλους πιστολέρο αλλού,
είδαμε τι πέτυχαν…
Επί Χάρη Γεωργιάδη λοιπόν στο ΥΠΟΙΚ, είδαμε
την οικονομία να ανακάμπτει πολύ νωρίτερα και
με μεγαλύτερους ρυθμούς από όσο όλοι ανέμεναν
και το ΑΕΠ να ανεβαίνει από €17δισ. το 2013
κοντά στα €20δισ. σήμερα. Επανήλθαμε σαν
κράτος στις αγορές και καταργήσαμε τα capital
controlsσε χρόνο ρεκόρ, βγήκαμε από τα μνημόνια
επίσης σε χρόνο ρεκόρ (και ας τον επικρίνω γι’
αυτό το τελευταίο). Είδαμε επαναλαμβανόμενους
ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 4% με σήμερα να
κυμαίνεται στο 3,2% και να διατηρείται στις ψηλότερες θέσεις εντός ΕΕ. Τα επιτόκια, εδώ και
κάποιο σοβαρό διάστημα, είναι στο χαμηλότερο
σημείο στην ιστορία μας, ενώ το δημοσιονομικό
πλεόνασμα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία
μας. Όλα αυτά με καλύτερη φοροεισπρακτική ικανότητα και χωρίς να επιβληθούν επιπρόσθετες
φορολογίες. Λόγω της οικονομικής ανάκαμψης
είναι θέμα χρόνου να πάμε σε συνθήκες πλήρους
απασχόλησης. Το δημόσιο χρέος είναι ψηλό μεν,
σε σαφώς καλύτερη τροχιά εξυπηρέτησης από
όσο το παρέλαβε, δε. Όλα αυτά, για κάποιους
είναι ψιλά γράμματα και ειρωνεύονται τα περί
«success story», όταν το δικό τους success ήταν
να μεγεθύνουν και να σμικρύνουν όλους τους
δείκτες κατά αντίστροφο τρόπο από αυτόν που
προστάζει η οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.
Τους ευχαριστούμε για την υπόδειξη πως οι προκλήσεις είναι πολλές. Οι προκλήσεις είναι πάντα
πολλές, συνεχείς και διαφορετικές. Γι’ αυτό χρειάζεται πάντα ικανή ομάδα διαχείρισης. Και ο
Χάρης Γεωργιάδης με την ομάδα του, υπό τις περιστάσεις και τις συνθήκες μέσα στις οποίες είχαν
να εργαστούν αντικειμενικά αξιολογούνται ως
πετυχημένοι στο έργο τους.
Καλά θα μου πείτε, κάποια πράγματα δεν μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα; Σαφώς και κάποια
πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα.
Αλλά πρώτο, θα πρέπει να το κρίνουμε τηρουμένων
των αναλογιών ευθύνης μεταξύ κράτους, υπουργείου και βουλής και ποιος ή ποιοι ευθύνονται
γιατί δεν έγιναν, και δεύτερο, θα πρέπει όχι να
το κρίνουμε εκ των υστέρων όπου όλοι γίνονται
αμπελοφιλόσοφοι, αλλά υπό το πρίσμα της τότε
περιόδου. Και με λίγο μέτρο από τους επικριτές,
οι οποίοι ενώ ευθύνονται για τα προβλήματα
μετά εμμένουν πως έχουν και τις μόνες λύσεις…
Χάρη Γεωργιάδη, ευχαριστούμε για την όλη
συμβολή σου στην ανόρθωση της οικονομίας
της χώρας μας. Απόλαυσε τη σημερινή πρώτη
σου μέρα σαν τουρίστας που στερήθηκες εδώ
και χρόνια, ξεκουράσου και stick- around. Υπάρχουν άλλα πράγματα που σε περιμένουν στη
γωνία. Εγώ έτσι φιλικά σε βαθμολογώ με ένα 8
από τα 10 και ας είμαι σίγουρος πως θα μου πεις
πως είμαι ιδιαίτερα επιεικής μαζί σου.

Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, είναι MRICS CEO, APS
Andreou Property Strategy - Chartered Surveyors.
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Το bullying στην Βασιλική, οι μπηχτές
και η επόμενη μέρα των υπουργών
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Συγκίνηση, ένταση και... μπηχτές αλλά και
παιδικές φωνές είχε χθες η παράδοση και
παραλαβή των υπουργείων. Νέοι υπουργοί προσήλθαν στο Προεδρικό με τα τέκνα τους και επιβεβαίωσαν στην πράξη τη
θέση της κυβέρνησης για τον μέσο όρο ηλικίας και την υπουργοποίηση νέων ανθρώπων...
Απ' όσα ακούστηκαν, ξεχώρισαν τα λόγια
της Βασιλικής Αναστασιάδου όταν παρέδιδε το υπουργείο στον Γιάννη Καρούσο. Όχι τόσο για τον ανθρώπινο τόνο που είχαν
όσα είπε, όσο για την ουσία τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Βασιλική παραμένει το μοναδικό μέλος του Υπουργικού που φεύγει από την θέση του χωρίς
να διοριστεί σε κάποια άλλη θέση, όπως
έγινε με τον Χαμπιαούρη και την Κλέλια.
Τα λόγια της για το πολιτικό bullying που
δέχτηκε τους τελευταίους μήνες θα πρέπει να τα μελετήσουν καλά δημοσιογράφοι και άλλοι. Όπως είπε: «Για μένα εκείνο που υπήρξε ψυχοφθόρο και δύσπεπτο
ήταν η φημολογία και η παραφιλολογία
των τελευταίων μηνών περί ανασχηματισμού, με συχνή αναφορά στο όνομα μου.
Ενώ ο ίδιος ο ανασχηματισμός είναι μια υγιής και αναγκαία κάποιες φορές πράξη
ανανέωσης ενός κυβερνητικού σχήματος,
η παρατεταμένη φημολογία της, δεν μπορεί παρά να υποσκάπτει το έργο ενός Υπουργού και κατ' επέκταση το κυβερνητικό έργο».
-Ουπς, μήπως δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι που πρέπει να μελετήσουν τη δήλωση; Μήπως είχε αποδέκτη και τον ίδιο
τον Νίκαρο;
Η Βασιλική συνέχισε και με μία άλλη, συγκινητική εξομολόγηση: «Μπορεί να σας
δυσκόλεψα λίγο με την ιδιαίτερη φωνή
μου, ήταν και για μένα δύσκολο. Έχω μια
σπάνια νόσο που επηρεάζει τις φωνητικές χορδές αλλά νομίζω ήταν ένα καλό
μάθημα και για μένα και για εσάς, ότι πρέπει να αποδεχόμαστε τον άλλον με τη διαφορετικότητά του και τα οποιαδήποτε φυσικά χαρακτηριστικά του».

«Η ζωή είναι σαν το ποδήλατο. Εάν θέλεις να έχεις ισορροπία πρέπει να κινείσαι διαρκώς» - Άλμπερτ Αϊνστάιν.
Είναι ο υπουργός που τον αναμένουν με τεντωμένες τις κεραίες τους τα λαγωνικά του
ΑΚΕΛ, ελπίζοντας σε ατοπήματα και «ακραίες» τοποθετήσεις. Τα ανοικτά μέτωπα
απαιτούν άμεση διαβούλευση και αποφάσεις. Πηγή μου που γνωρίζει καλά τον Πρόδρομο μου έλεγε πως ο νέος υπουργός είναι αποφασισμένος αλλά θα πρέπει να έχει και την κατάλληλη τακτική για να μην έχει την... τύχη του Χαμπιαούρη.

Υποσχέθηκα ότι θα σας δώσω τα νέα στοιχεία που έχω για τους νέους υπουργούς.
Ας αρχίσουμε λοιπόν: Καταρχήν ο Νίκαρος κατάφερε να πετύχει με ένα σμπάρο,
όχι δύο αλλά... δεκαπέντε τρυγόνια. Και
να βολέψει πρόσωπα, τάσεις και κομματικές ανάγκες.

Στην μπούκα έχουν βάλει και τον Νουρή ο
οποίος θεωρείται σκληροπυρηνικός του
ΔΗΣΥ και αναμένουν τις πρώτες δηλώσεις
του για την αντεπίθεση. Θα φανεί κατά
πόσον η καυτή πατάτα της μεταρρύθμισης
της τοπικής αυτοδιοίκησης θα τον κάψει ή
θα καταφέρει να την ξεφλουδίσει χωρίς
σοβαρά προβλήματα...

Για τον Πρόδρομο το σίγουρο είναι ότι έχει την έγκριση του Αρχιεπισκόπου αλλά
τον αναμένουν με επιφύλαξη οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Αληθεύει πως
δεν τον έχουν ακόμα συγχαρεί όλες;

Ο Καρούσος θεωρείται ικανός και το έργο
που επιτέλεσε στην Αγία Νάπα είναι το
μεγαλύτερο πειστήριο. Ο Νίκαρος αναμένει πολλά από αυτόν και όπως ακούω του
το έχει αναφέρει αρκετές φορές και όχι

μόνο την προηγούμενη της υπουργοποίησής του, όπως ο Καρούσος δήλωσε...
Ο νέος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ενώ
άρχισε άσχημα, με τη δήλωση για την ικανότητα της Ζέτας «που ισοδυναμεί με
πολλές» και εξόργισε την Ανδρούλα Βασιλείου και την Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, χθες τα έφτιαξε και με το παραπάνω
επαινώντας τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ και
τον τρόπο που υπηρέτησε από το πόστο
του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Αναφέρθηκε και σε όλους τους κυβερνητικούς εκπροσώπους που προηγήθηκαν
αλλά άφησε πίσω κάποιον. Ποιον;
Πάντως η χιουμοριστική αναφορά του
Κυριάκου Κούσιου για τις ικανότητες της
Ζέτας, που ενόχλησε κάποιες και κάποιους, δεν αποτελεί δική του... αποκλειστικότητα.
Την πατρότητα της φράσης την έχει ο Δημήτρης Χριστόφιας ο οποίος είπε ακριβώς
τα ίδια για την δική του υπουργό Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Κατά σύμπτωση, υ-

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

πηρετούσε κι αυτή στο υπουργείο Εργασίας και σε ένα ανδροκρατούμενο τότε υπουργικό, του ΑΚΕΛ...
Τώρα για το νέο ρόλο του Χαμπιαούρη ως
Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων υπάρχουν
πολλές ερμηνείες και σενάρια. Όπως μου
έλεγε χθες γνωστός Συναγερμικός: «Η
θέση δόθηκε στον Παπαδούρη ο οποίος
άλλαξε την ιστορία του Καλοπαναγιώτη
και από ένα χωριό σε παρακμή το μετέτρεψε σε μικρή Γενεύη. Τι γυρεύει ο Χαμπιαούρης σε αυτή τη θέση είναι άλλη ιστορία. Κάποιοι λένε πως ο Νίκαρος ήθελε να τον αποκαταστήσει μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υπουργοποίησή του και τη θύελλα στην εκπαίδευση.
Κάποιοι άλλοι λένε ότι μετά από αυτή την
περιπέτεια δεν είχε άλλη επιλογή από το
να πάρει τα όρη...»
ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει πως ο ΥΠΕΞ αναμένει
σύντομα δηλώσεις συμπαράστασης από ισχυρές χώρες στο θέμα της συμφωνίας
Τουρκίας - Λιβύης;

Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Οταν ο ύπνος δεν έρχεται, φτάνει η έμπνευση και γίνεται βιβλίο
Ο Ανδρέας Πάμπουκκας είναι φρέσκος στα
λογοτεχνικά πράγματα της χώρας μας και
απ’ ό,τι φαίνεται έχει αρκετά να δώσει
στον χώρο του βιβλίου. Σεμνά και με μία
ταπεινότητα που δεν συναντάς συχνά,
προχωράει τον δρόμο του και δίνει λογοτεχνικούς καρπούς. Το πρώτο του βιβλίο,
τα «Αποκυήματα» είναι μία συλλογή διηγημάτων και κάποια πρωτόλεια ποιήματα,
μία αρκετά ενδιαφέρουσα έκδοση, και θα
περίμενε κανείς να συνεχίσει σε αυτό το
λογοτεχνικό μοτίβο. Ο Ανδρέας, όμως, είχε
άλλα σχέδια προς το παρόν (μαθαίνω ότι
στα επόμενα σχέδιά του είναι η έκδοση
μιας ποιητικής συλλογής, η οποία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το 2020)
και πρόσφατα εξέδωσε το παιδικό «Το
ρολόι που κουράστηκε», Εκδόσεις Ηλία
Επιφανίου, το οποίο έλαβε Έπαινο στον
9ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
του Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας. Το βιβλίο παρουσιάστηκε ήδη στη γενέτειρά του, τον Λυθροδόντα και στη Λευκωσία και την Παρασκευή θα γίνει η παρουσίασή του και
στη Λεμεσό. Με αφορμή, λοιπόν, την παρουσίαση της Λεμεσού, ο Ανδρέας μού μίλησε για «Το ρολόι που κουράστηκε».
–Η δεύτερή σου έκδοση είναι παιδική
λογοτεχνία, τι σε έκανε να γράψεις για
παιδιά;
–Δεν κάνω κάτι προγραμματισμένα.
Όταν χτυπήσει την πόρτα η έμπνευση,
την καλωσορίζω και βλέπω τι φέρνει μαζί
της. Συνήθως κουβαλάει ποιήματα, διη-

γήματα. Μια φορά είχε φέρει ένα παιδικό,
πριν από μερικά χρόνια, αλλά όταν το φυτέψαμε, δεν άνθισε. Από τότε είχα καημό
να γράψω παιδικό βιβλίο, επειδή αγαπώ
πολύ τα παιδιά, έστω και αν αφορούσε
μιαν άλλη ιδέα. Αυτή τη φορά, η έμπνευση
χτύπησε την πόρτα μου τα μεσάνυχτα.
Φυτέψαμε την ιδέα αμέσως και την περιποιηθήκαμε νυσταγμένα μεν, αγόγγυστα
δε, όλο το βράδυ. Ως το επόμενο μεσημέρι
είχαμε τον καρπό, τον οποίο ονομάσαμε
«Το ρολόι που κουράστηκε». Θέλω να ασχοληθώ ξανά στο μέλλον με την παιδική
λογοτεχνία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη ιδέα.
–Κουράζονται και τα ρολόγια; Από πού
εμπνεύστηκες;
–Εφόσον ακόμα δεν έχουμε βρει τρόπο
επικοινωνίας μαζί τους, δεν μπορούμε να
είμαστε σίγουροι αν κουράζονται ή όχι!
Μόνο εικασίες κάνουμε και εκφράζουμε
απορίες. Αυτό ακριβώς μου έτυχε ένα
βράδυ. Έπρεπε να ξυπνήσω στις 4 για να
πάω δουλειά. Είχαν περάσει τα μεσάνυχτα
και ο ύπνος δεν ερχόταν. Θυμήθηκα ότι
είχα διαβάσει κάπου πως όταν ακούς έναν
σταθερό, ήρεμο ήχο –σαν το «τικ» «τοκ»
ενός ρολογιού– βοηθάει να κοιμηθείς. Ξεκίνησα να ακούω τον ήχο του ξυπνητηριού
μου, αλλά, αντί να ηρεμήσω και να κοιμηθώ,
η έμπνευση εισέβαλε στο δωμάτιο και άρχισε να χτυπάει παλαμάκια δίπλα μου. Εικόνες, διάλογοι και στοιχεία της πλοκής
του «Ρολογιού που κουράστηκε» ξεκίνησαν

να ζωντανεύουν στο μυαλό μου. Αποφάσισα
να μην κοιμηθώ και κάθισα στον υπολογιστή και ξεκίνησα να γράφω τις ιδέες μου.
Πήγα δουλειά και συνέχισα να δουλεύω
πάνω του ώς τις 11:00, όταν και είχα ολοκληρωμένο το βιβλίο σύμφωνα με τις αρχικές μου ιδέες. Τους επόμενους μήνες το
δούλεψα περισσότερο για μικροαλλαγές
και βελτιώσεις μέχρι να φτάσει στην τελική
του μορφή. Επιτρέψτε μου στο σημείο
αυτό να αναφέρω ονομαστικά κάποιους
ανθρώπους που αγκάλιασαν ζεστά και
βοήθησαν στο διορθωτικό στάδιο της διαδικασίας: Φένια Κινικλή, Όλγα Ρουβήμ,
Έλενα Μακρυγιάννη-Βρυωνίδου, Μαριάννα
Νικολάου και Κυριάκος Ιωάννου. Τους ευχαριστώ και από εδώ για την αγάπη τους.
–Ανδρέα, νομίζεις ότι διαβάζουμε αρκετά σήμερα;
–Διαβάζουμε, πώς δεν διαβάζουμε! Διαβάζουμε τις ειδοποιήσεις στα tablets μας
για το ότι πόσταρε κάποιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρέπει να τρέξουμε
να το δούμε, διαβάζουμε ειδήσεις για ψευτοδιάσημους, διαβάζουμε τα κουτσομπολιά
που στέλνουμε γράφοντας greeklish μεταξύ
μας στο γκρουπ της συζήτησης με φίλους.
Κι όταν αποφασίζουμε να διαβάσουμε κάτι
πιο σοβαρό ή ουσιώδες, από τη μια διαβάζουμε ό,τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ή
αλλού χωρίς κριτική σκέψη και λογική ματιά. Από την άλλη υπάρχουν βιβλιόφιλοιβιβλιοφάγοι που διαβάζουν και ολοκληρώνουν ολόκληρα μυθιστορήματα μέσα

σε λίγες μέρες, για να πάρουν μόνο μια
πρόσκαιρη συναισθηματική φόρτιση και
τίποτε βαθύτερο. Ίσως η πιο σωστή έκφραση να είναι «κοιτάζουν τα γράμματα
στις σελίδες και φυλλομετρούν». Αδυνατώ
να κατανοήσω το φαινόμενο των ανθρώπων που διαβάζουν κυριολεκτικά καθημερινά, αλλά υστερούν σε βασικές αρχές
της ορθογραφίας ή/και άλλων τομέων της
γλώσσας.
–Λογοτεχνία, όμως;
–Τώρα, αν μιλούμε για λογοτεχνία, θα
μιλήσω από προσωπική πείρα: ξέρω πολλούς ανθρώπους που αγαπούν τη λογοτεχνία και επιδιώκουν να διαβάζουν συστηματικά. Από την άλλη γνωρίζω ότι οι ρυθμοί
της καθημερινότητας κάποτε δεν σου αφήνουν το περιθώριο (χρόνου και αντοχών)
για να διαβάσεις, όσο και αν το θέλεις. Δυστυχώς η λογοτεχνία, όπως και άλλες
πτυχές του πολιτιστικού μας βίου, υστερεί
σημαντικά. Ταυτόχρονα όμως, όλο και περισσότεροι νέοι λογοτέχνες ξεπηδούν ανάμεσά μας, φέροντας διαμαντάκια που
προμηνύουν ποιοτικά μέλλοντα, νέες ομάδες λογοτεχνών δραστηριοποιούνται
και ένα νέο ενδιαφέρον από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης επιδεικνύεται και διατηρεί την ελπίδα ζωντανή!

Το βιβλίο
Έχεις ποτέ σου σκεφτεί πόσο μονότονη
και κουραστική είναι η δουλειά που κάνουν
τα ρολόγια; Για πόσο καιρό μετρούν κάθε

δευτερόλεπτο χωρίς σταματημό; Πόσες
ώρες, μέρες, μήνες και χρόνια χτυπάνε
χωρίς διάλειμμα τα «τικ» και «τοκ» τους;
Δεν θα είχαν δίκιο τα ρολόγια να έκαναν
διακοπές για ξεκούραση και χαλάρωση;
Τι θα γινόταν, άραγε, αν ένα ρολόι αποφάσιζε να σταματήσει τους χτύπους του
και να απολαύσει την ησυχία του; Και τι
συνέπειες θα είχε αυτή η πράξη του για
το αγοράκι που το έχει στο κομοδίνο του
και στηρίζεται σ’ αυτό για το καθημερινό,
πρωινό του ξύπνημα; Ευτυχώς, αυτοί που
αγαπούν τους πρωταγωνιστές της ιστορίας
μας, τους στηρίζουν στα δύσκολα και τους
συμβουλεύουν. Τελικά θα πιάσουν τόπο
οι προτροπές τους; Ή, μήπως, θα χαθεί ο
ρυθμός του χρόνου μια για πάντα;

Ποιος είναι
Ο Ανδρέας Πάμπουκκας γεννήθηκε το
1985 στον Λυθροδόντα. Είναι πτυχιούχος
Θεολογίας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Εκτός από τη συγγραφή ασχολείται με τη φωτογραφία και
τη ζωγραφική. Το πρώτο του βιβλίο «Αποκυήματα» (εκδ. Ηλία Επιφανίου, 2017) συμπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα των κρατικών βραβείων λογοτεχνίας 2017 και ανακηρύχθηκε «Βιβλίο της χρονιάς» από
τον Ε.Π.Ο.Κ. (Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων) Ελλάδος. Έργα του δημοσιεύονται σε λογοτεχνικά περιοδικά (Νέα
Εποχή, Κυπριακή Εστία κ.ά.) και διακρίθηκαν σε παγκύπριους, πανελλήνιους και

«Το ρολόι που κουράστηκε» είναι το πρώτο
βιβλίο του Ανδρέα Πάμπουκκα και η δεύτερη συγγραφική δουλειά του. Το πρώτο βιβλίο του είναι η συλλογή διηγημάτων «Αποκυήματα» εκδ. Επιφανίου, 2017.
παγκόσμιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.
Είναι ενεργό μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. Από τον Ιανουάριο του 2019,
αποτελεί ιδρυτικό μέλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής.

Πληροφορίες

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου, ώρα 7:00 μ.μ.
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Λεμεσός.

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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Lone Star-Bain-Cerberus για τα δάνεια της Ελληνικής
Ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες η πρώτη φάση του διαγωνισμού της πώλησης, αρχές του 2020 η δεύτερη – Εκτός διαδικασίας η Pimco
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

κλείσιμο του deal μεταξύ Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα και Cerberus Capital
για το πακέτο ναυτιλιακών μη εξυπηρετούμενων δανείων, ονόματι «Nemo», οι
εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς
είχαν αντιδράσει ώστε να αγοράσει τα
δάνεια άλλο επενδυτικό ταμείο. Στην
«κούρσα» τερμάτισε τελικώς το Ταμείο
Davidson Kempner Capital Management
και απέκτησε ΜΕΔ μεικτής λογιστικής
αξίας 507 εκατ. ευρώ και συνολικής πιστωτικής απαίτησης 535 εκατ. ευρώ.
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν
πάντως η Ελληνική να είναι πιο πρόσφορη με την Lone Star και την Bain. Για τη
δεύτερη δε, κύκλοι θέλουν να βρίσκεται
ένα βήμα πιο μπροστά από την Lone
Star.
Από πλευράς της, η Ελληνική αναφέρει
στην ετήσια έκθεσή της πως, κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2019, η Τράπεζα έχει
ξεκινήσει ένα στάδιο προετοιμασίας για
να επανεξετάσει τη βιωσιμότητα διαφόρων μεθόδων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), με στόχο
τον εντοπισμό της επιλογής που ανταποκρίνεται καλύτερα στους στρατηγικούς
στόχους της Τράπεζας. Ερωτηθείς σχετικά
με τη διαδικασία των πωλήσεων ΜΕΔ
γενικότερα, ο Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης κατά την παρουσίαση
των οικονομικών αποτελεσμάτων της
τράπεζας τόνισε πως εξετάζονται όλες
οι επιλογές.

Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της διαδικασίας πώλησης προβληματικών δανείων της Ελληνικής Τράπεζας. Η δεύτερη
φάση αναμένεται να αρχίσει στις αρχές
του 2020, με τους τρεις επικρατέστερους
της διαδικασίας να ελέγχουν –εις βάθος
αυτή τη φορά- το προβληματικό χαρτοφυλάκιο, που είναι προς πώληση και με
την Pimco –όπως είχε αναφερθεί παλαιότερα ως ο πιθανότερος αγοραστής τουςνα βρίσκεται εκτός διαδικασίας. Ο λόγος
για μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους
1,5 δισ. ευρώ, από τα συνολικά 2,5 δισ.
ευρώ, που έχει στην κατοχή της η Ελληνική Τράπεζα. Όπως είναι εις θέση
να γνωρίζει η «Κ», στη διαδικασία της
πώλησης των προβληματικών δανείων
της Ελληνικής βρίσκονται τρία μεγάλα
επενδυτικά ταμεία : η Bain Capital, η
Cerberus Capital και ένας «παλαιός γνώριμος» της Ελληνικής Τράπεζας, το επενδυτικό ταμείο Lone Star. Τα δύο
πρώτα επενδυτικά ταμεία φαίνεται να
έχουν βάλει στόχο τα προβληματικά δάνεια των κυπριακών τραπεζών, αφού
βρίσκονται εντός της διαδικασίας από<
<
<
<
<
<

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν το έδαφος να
είναι πιο πρόσφορο με την
Lone Star και την Bain. Για τη
δεύτερη δε, κύκλοι θέλουν
να βρίσκεται ένα βήμα πιο
μπροστά από την πρώτη.

Η Pimco, ο μέτοχος του 17,3% της τράπεζας, είναι εκτός της διαδικασίας για την απόκτηση των ΜΕΔ.

κτησης των προβληματικών δανείων και
της Τράπεζας Κύπρου που επίσης διεξάγεται αυτό το διάστημα. Το Lone Star
Fund δε, ήταν εκείνο που «είχε φτάσει
στην πηγή», αλλά δεν είχε καταφέρει
τελικά να «πιει νερό» κατά τη διαδικασία
απόκτησης του Συνεργατισμού από την
Ελληνική Τράπεζα. Το τότε διοικητικό
συμβούλιο της Τράπεζας όμως δεν έκανε
αποδεκτή την προσφορά της Lone Star
και δεν έγινε ποτέ μέτοχος της Ελληνικής
το εν λόγω επενδυτικό ταμείο. Συμπλή-

ρωνε την τότε τριάδα των ταμείων που
βολιδοσκοπούσαν την Ελληνική και που
θα κάλυπταν τα κεφάλαια που θα χρειαζόταν η τράπεζα για να απορροφήσει
τον Συνεργατισμό. Το ταμείο όμως επιζητούσε να έχει τον έλεγχο της τράπεζας,
καταβάλλοντας επίσης ένα πολύ μεγάλο
αριθμό κεφαλαίων, πολύ μεγαλύτερο
από αυτά που έβαλαν τελικά οι αρκετοί
μέτοχοι που συμμετείχαν στην αύξηση
κεφαλαίου του 2018. Πέραν αυτών, η
Lone Star ήταν και ένας εκ των υποψη-

Εκτός η Pimco

φίων αγοραστών του χαρτοφυλακίου
«Helix 1», μαζί με την Pimco και την
Apollo Global Management, δηλαδή του
ταμείου που απέκτησε τα προβληματικά
δάνεια της Τράπεζας Κύπρου.
Η Bain Capital έχει στρέψει γενικότερα
τα φώτα της σε ευρωπαϊκές τράπεζες
και να επιβεβαιώνεται τρόπον τινά παλαιότερο ρεπορτάζ του Bloomberg που
ήθελε το Ταμείο να έχει δημιουργήσει
ειδικό βραχίονα με 1,2 δισ. ευρώ για να
αποκτήσει προβληματικά χαρτοφυλάκια

ευρωπαϊκών τραπεζών. Πόσω μάλλον,
μετά τη συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την απόκτηση ΜΕΔ με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ακίνητα, συνολικού ύψους 1,95 δισ. και μικτής λογιστικής αξίας 1,45 δισ. ευρώ, γνωστό και
ως χαρτοφυλάκιο «Amoeba».
Η Cerberus Capital παρουσιάζεται
από κύκλους της αγοράς ως «σκληρό»
επενδυτικό ταμείο αναφορικά με τη διαχείριση των ΜΕΔ που αποκτά. Γι’ αυτό
εξάλλου και μόνο με το «άκουσμα» για

Εντός του καλοκαιριού, πάλι το διεθνές
πρακτορείο Bloomberg είχε αναφέρει
πως η Pimco προχώρησε σε μη δεσμευτική προσφορά για προβληματικό χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής Τράπεζας ύψους
1,5 δισ. ευρώ. Πώς εκτυλίσσεται όμως
το «κουβάρι» με την πώληση προβληματικών δανείων της Ελληνικής αποκλειστικά στην Pimco, και τις έως τώρα
πληροφορίες για διαγωνισμό, πρώτη φάση, δεύτερη και ούτω καθ’ εξής; Η Ελληνική Τράπεζα πράγματι στην αρχή
του 2019 είχε παρουσιάσει σε επενδυτικά
ταμεία το εν λόγω προβληματικό χαρτοφυλάκιο. Ένα χαρτοφυλάκιο αξίας 1,5
δισ. ευρώ, από τα συνολικά ΜΕΔ των 2,5
δισ. ευρώ που έχει στον ισολογισμό της

και τα εξυπηρετεί η APS Cyprus. Ωστόσο,
μετά η διαδικασία «πάγωσε» και βγήκε
στην επιφάνεια για τις συζητήσεις μεταξύ
Pimco και Ελληνικής για την απόκτηση
των δανείων. Η Ελληνική, όπως φαίνεται,
αντί να προχωρήσει σε διαγωνισμό (κάτι
που κάνει τώρα δηλαδή), επέλεξε να αναθέσει απευθείας στην Pimco το χαρτοφυλάκιο. Στην πορεία, όμως, εκ του
αποτελέσματος, άλλαξαν τα δεδομένα.
Και όταν λέμε άλλαξαν τα δεδομένα,
πρέπει να άλλαξαν άρδην, διότι, όπως
αναφέρουν οι πληροφορίες, η Pimco, ο
μέτοχος του 17,3% της τράπεζας, είναι
εκτός της διαδικασίας για την απόκτηση
των ΜΕΔ. Δεν είναι διακριτό εάν πλέον
δεν ενδιαφέρεται ή πλέον δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ξανά.

Συνεργασία με APS
Το χαρτοφυλάκιο που πρόκειται να
πωληθεί από την Ελληνική Τράπεζα σε
ένα από τα προαναφερθέντα επενδυτικά
ταμεία, το εξυπηρετεί την παρούσα χρονική περίοδο το κυπριακό παράρτημα
της τσεχικής APS, δηλαδή η APS Cyprus.
Όμως, εκείνο το 1,5 δισ. των προβληματικών δανείων δεν σημαίνει πως θα συνεχίσει να εξυπηρετείται από την APS
Cyprus κατά την ιδιοκτησία των δανείων
σε ένα από τα επενδυτικά ταμεία. Υπενθυμίζεται πως η APS Cyprus μόνο διαχειρίζεται και δεν έχει την κυριότητα
των προβληματικών δανείων της τράπεζας. Μέσα στους όρους του διαγωνισμού για τα προβληματικά δάνεια των
1,5 δισ. που διατίθενται προς πώληση
δεν υπάρχει πουθενά πως θα πρέπει να
συνεχίσει το Ταμείο την συνεργασία με
την APS. Δίχως όμως επίσης να τους την
απαγορεύει. Το αν θα συνεχίσει ο επιτυχών προσφοροδότης τη συνεργασία
με την APS Cyprus, θα εξαρτηθεί από
τη μεταξύ τους σχέση και τη στρατηγική
που θα ακολουθήσει.
Μεγάλο ρόλο για το ποιος θα λάβει
το πακέτο των προβληματικών δανείων
θα διαδραματίσει το διοικητικό συμβούλιο
της τράπεζας, το οποίο αν και μετά τις
πολλές ανακατατάξεις στην μετά του
Συνεργατισμού εποχή, εκπροσωπείται
από πολλούς μετόχους, με διαφορετικές
προτεραιότητες και με περιορισμένη συγκρότηση.
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Επενδύει στον επιχειρηματικό τουρισμό η Λευκωσία
Επτά νέα ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα και τρία rebranding αναβαθμίζουν το τουριστικό της προφίλ - Αναζητούνται επενδυτές για Φιλοξένια
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Εξελίξεις
στην Έγκωμη

Το ξενοδοχειακό λίφτινγκ της πρωτεύουσας
που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες συνεχίζεται και αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει το αναχρονιστικό τουριστικά πρόσωπο της Λευκωσίας. Τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά το κομμάτι των ξενοδοχείων. Επτά
νέες προσθήκες, και τρία rebrandingαυτό του Holiday Inn που θα γίνει Wyndam
Grand, το πρώην Hilton που έγινε
Landmark, και πρόσφατα η αλλαγή του
Hilton Park σε Hilton, είναι ανάμεσα στις
δυνατές αλλαγές που συντελούνται. Σε
αυτά έρχονται να προστεθούν το Radisson
Blu στην Σαλαμίνος, το ξενοδοχείο μπουτίκ
28 ορόφων στην λεωφόρο Μακαρίου, το
εξαώροφο στην οδό Στασίνου, το νέο ξενοδοχείο στην Έγκωμη σχεδόν απέναντι
από το Hilton Nicosia, το Maralia Hotel
πάνω από τον Θεοφανίδη, το νέο ξενοδοχείο που ανεγείρεται στον χώρο του
Παντοπωλείου. Εκτιμάται δε ότι μέσα στα
επόμενα χρόνια θα προστεθούν πάνω από
χίλιες ξενοδοχειακές κλίνες στην πρωτεύουσα, κάτι που θα ενισχύσει σημαντικά
την πρωτεύουσα στην προσέλκυση τουρισμού, και θα της δώσει πόντους κυρίως

Η έντονη δραστηριότητα στην ξε-
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Σε επίπεδο πόλεων διεθνώς η
Λεμεσός κατατάσσεται στην
180η θέση με 16 συνέδρια και
92η στην Ευρώπη, ενώ η Λευκωσία είναι στην θέση 272 με
εννέα συνέδρια και στη θέση
132 στην Ευρώπη.
στον τομέα του επιχειρηματικού και συνεδριακού τουρισμού.
Σημαντικό κομμάτι στην νέα σελίδα
που ανοίγεται, θα δώσει και η εξεύρεση
επενδυτή για διαχείριση του συνεδριακού
κέντρου «Φιλοξενία». Σύμφωνα με τον υφυπουργό Τουρισμού Σάββα Περδίο, αυτή
την περίοδο και τους επόμενους μήνες,
είναι σε διαδικασία προετοιμασίας των
όρων εντολής για εξεύρεση επενδυτή, ο
οποίος θα αναλάβει να το ενοικιάσει και
να το λειτουργήσει, αυστηρά ως συνεδριακό κέντρο. Νεότερα για το θέμα αναμένονται τους πρώτους 3-4 μήνες του
2020, οπότε θα είναι έτοιμοι οι όροι εντολής
του διαγωνισμού.

Χαμηλές οι επιδόσεις
Η κατάταξη της Λευκωσίας και γενικότερα της Κύπρου στον τομέα του συ-

Σε διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή για το συνεδριακό κέντρο Φιλοξένια είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού. Το πρώτο τρίμηνο του 2020 θα είναι έτοιμοι οι όροι εντολής για τον επενδυτή,

ο οποίος θα το ενοικιάσει και θα το λειτουργήσει ως συνεδριακό κέντρο.
νεδριακού και επιχειρηματικού τουρισμού,
δείχνει ότι ως χώρα πρωτίστως, έχουμε
πολύ δρόμο να διανύσουμε στην συγκεκριμένη κατηγορία τουρισμού. Σύμφωνα
με την έκθεση ICCA 2018 (International
Congress and Convention Association),
η οποία καταγράφει τους τοπ προορισμούς
για τον επιχειρηματικό τουρισμό, η Κύπρος καταγράφεται στην 63η θέση παγκοσμίως, με 37 συνέδρια ετησίως, ενώ
στην Ευρώπη κατατάσσεται 32η από το
σύνολο των 41 χωρών. Σε επίπεδο πόλεων,
η Λεμεσός κατατάσσεται στην 180η θέση
διεθνώς με 16 συνέδρια, και 92η στην
Ευρώπη.
Συγκρίνοντας την κατάταξη σε σχέση
με το 2017, αυτό που καταγράφεται είναι
σημαντική άνοδος της Λεμεσού μέσα σε
ένα χρόνο, αφού ανέβηκε από την 103η
θέση ευρωπαϊκά στην 92η και 26 θέσεις
πιο πάνω σε σχέση με την αξιολόγηση

του 2017. Αναμένεται δε ότι θα ενισχυθεί
ακόμα περισσότερο με την λειτουργία
του καζίνο το 2021, σε αντίθεση με την
Λευκωσία η οποία καταγράφει μεγάλη
πτώση. Ενώ το 2017 ήταν στην 124η
θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην
θέση 248 παγκόσμια, το 2018 έπεσε στην
θέση 272 με εννέα συνέδρια και στη θέση
132 στην Ευρώπη ένα χρόνο μετά.

Βήματα προόδου
Η άφιξη διεθνών brands στην Λευκωσία αλλάζει το τουριστικό προφίλ της
Κύπρου και την βάζει στον χάρτη τουριστών, οι οποίοι είναι πελάτες του εν
λόγω brand στο εξωτερικό. Για παράδειγμα ένας πελάτης της- μέλος του
Loyalty programme της Wyndham θα
επιλέξει πιο εύκολα να επισκεφθεί το
Wyndham που θα ανοίξει στο πρώην
Holiday Inn. «Είναι ενθαρρυντικό ότι υ-
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Είναι ενθαρρυντικό ότι
υπάρχει αυτή η ανάπτυξη,
είναι κάτι που χρειαζόταν
η Λευκωσία για να ενισχυθεί
τουριστικά η Λευκωσία,
δηλώνει ο υφυπουργός
Τουρισμού Σάββας Περδίος.
πάρχει αυτή η ανάπτυξη και πρόκειται
για ανάπτυξη την οποία χρειαζόταν η
Λευκωσία», σχολιάζει ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, τονίζοντας ωστόσο ότι χρειάζεται προσοχή καθότι
βασίζονται σε διαφορετικό προφίλ τουρισμού από αυτό που συνηθίζει να προσελκύει η Κύπρος. «Δεν πρέπει να εξε-

τάζουμε με τον ίδιο φακό τις επενδύσεις
στις παραλίες με τις επενδύσεις στην
πρωτεύουσα». Αναλύοντας τις επενδύσεις
σε ξενοδοχεία σε μη παραλιακές πόλεις
ο κ. Περδίος ανάφερε ότι στην ουσία
πρόκειται για επένδυση στο κομμάτι του
Real Estate και όχι κατ΄ ανάγκη στον
τομέα των ξενοδοχείων. Επιπλέον, αυτά
τα ξενοδοχεία θα δραστηριοποιούνται
ολόχρονα, και όχι εποχικά, τους καλοκαιρινούς μήνες. Εκ των πραγμάτων
αυτά τα ξενοδοχεία θα στηρίζονται στον
επιχειρηματικό και συνεδριακό τουρισμό,
ο οποίος τουλάχιστον στην Λευκωσία,
ενισχύεται από την λειτουργία τραπεζικών ιδρυμάτων και κυβερνητικών κτηρίων. Αυτό είναι κάτι που προσδίδει μια
σταθερότητα στις τιμές, οι οποίες δεν
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε εξωγενείς
εξελίξεις και συγκυρίες στον τομέα του
τουρισμού.

Παραμένουν οι μεγάλες προκλήσεις για
την Astrobank μετά την εξαγορά Εθνικής
Σαφώς καλύτερες όμως οι προοπτικές της για την δράση της στην Κύπρο – Τα ΜΕΔ στο 35%
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

πρώτο καιρό δε, τα έξοδα της τράπεζας θα αυξηθούν περισσότερο, διότι θα υπάρχει στον ισολογισμό της τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα
της ενσωμάτωσης. Αναπόφευκτα η Astrobank
θα πρέπει να λάβει τις αποφάσεις της για το τι
θα κάνει με το πλεονάζον προσωπικό της, για
να μειώσει το λόγο των εξόδων της προς τα έσοδα. Παρά την μείωση του προσωπικού που
ενδεχομένως προχωρήσει η τράπεζα, η απόκτηση της Εθνικής θα λειτουργήσει ξανά θετικά,
διότι η πελατειακή της βάση θα διευρυνθεί.

Η εξαγορά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Κύπρου από την Astrobank ήταν μια απολύτως
θετική εξέλιξη, όπως άλλωστε κατέγραψε και
ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής ικανότητας
Moody’s την αρχή της εβδομάδας. Θα λειτουργήσει θετικά και για τα δύο μέρη, αλλά και για
όλο το πιστωτικό σύστημα της Κύπρου, διότι
θα έχουν να διαχειριστούν το ίδιο πελατολόγιο,
λιγότερες τράπεζες. Ο «υπερπληθυσμός» των
κυπριακών τραπεζών εξάλλου, είναι και ένα ζήτημα που είχε αναδειχθεί πολλάκις σε εκθέσεις,

Η στρατηγική
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Το μερίδιο αγοράς θα αυξηθεί στο
5% σε στοιχεία ενεργητικού από
2% στο τέλος του 2018, τα περιουσιακά της στοιχεία θα φτάσουν
στα 2,9 δισ. ευρώ, θα έχει καταθέσεις 2,6 δισ. ευρώ και θα έχει χορηγήσει δάνεια 1,4 δισ. ευρώ.

Ερωτηματικό παραμένει αν η Astrobank μπει στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε
να εποπτεύεται από αυτήν και όχι από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

θεσμούς και φόρουμ. Πριν από δύο χρόνια σε
ένα τραπεζικό φόρουμ, ενώπιον και του τότε
CEO της Astrobank, Γιώργου Άππιου, είχαν συμφωνήσει αρκετοί τραπεζίτες πως μέχρι το 2025
οι τράπεζες που θα υπάρχουν στο νησί σίγουρα
δεν θα είναι τόσες όσες υπήρχαν το 2017. Από
τη μία η Εθνική προχώρησε σε αυτό που ήθελε
η μητρική της στην Ελλάδα, δηλαδή να αποξενώσει όλες τις εργασίες στις γειτονικές προς
αυτήν χώρες, ενώ η Astrobank να μεγαλώσει
και να φύγει από το χαρακτηρισμό «μικρή τράπεζα». Με την αύξηση όμως του μεγέθους, μεγαλώνουν και οι ευθύνες. Μαζί με την εξαγορά
της Εθνικής, ναι μεν θα μειωθούν λογιστικά τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Astrobank, ωστόσο, θα πρέπει να διαχειριστεί τα κόστη της
και θα πρέπει να χαράξει νέα στρατηγική. Τα
μη εξυπηρετούμενα της Astrobank, βάσει υπολογισμών των Moody’s, θα μειωθούν στο 35%.
Και είναι λογικό, αφού επί της ουσίας η Astrobank

παραλαμβάνει μια «καθαρή» Εθνική, με μόλις
12% ΜΕΔ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
οικονομικά αποτελέσματα της Εθνικής, το 4ο
τρίμηνο του 2018 ολοκλήρωσε με επιτυχία την
πώληση του μεγαλύτερου μέρους των προβληματικών της δανείων, με αποτέλεσμα ο δείκτης
μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (NPL ratio)
να μειωθεί από 62% το 2017 στο 12% το 2018.
Η μητρική πώλησε στην APS δάνεια 600 -800
εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 400 ήταν
της κυπριακής τράπεζας, γνωστό και ως «project
marina». Έτσι λειτούργησε εξάλλου ως καταλύτης
το «deal» μεταξύ Astrobank και Εθνικής. Το
35% παραμένει πολύ παραπάνω από το ενδεδειγμένο ποσοστό που δίνουν οι Ευρωπαίοι
(ΜΕΔ σε μονοψήφια ποσοστά), ωστόσο, είναι
ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η
Astrobank δεν έχει επιλέξει εξωτερικό συνεργάτη
για να εξυπηρετεί το προβληματικό της χαρτοφυλάκιο, αλλά έχει φτιάξει ειδικό τμήμα εξυ-

πηρέτησης των ΜΕΔ σε μια «in-house» προσέγγιση, με επικεφαλής των πρώην CEO της
USB Bank, Ανδρέα Θεοδωρίδη.

Μεγαλώνει το κόστος
Η Astrobank έχει έναν από τους μεγαλύτερους
δείκτες κόστους προς τα έσοδα (cost to income)
στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Βάσει αποτελεσμάτων για το 2018, ο δείκτης του κόστους
προς τα έσοδα της τράπεζας ήταν στο υψηλό
74%, ενώ ένα χρόνο αργότερα, και συγκεκριμένα
στο πρώτο εξάμηνο του 2019, ο λόγος του κόστους προς τα έσοδα ανήλθε στο 63,5%. Όμως,
μαζί με την απόκτηση της Εθνικής, πέρασε
στην ιδιοκτησία της Astrobank 9 καταστήματα,
12 ATM και 242 τραπεζοϋπάλληλοι. Όλα τα παραπάνω, με τους ήδη 303 υπαλλήλους της
Astrobank, τα 13 της ATM και τα 13 της καταστήματα. Τουλάχιστον, αυτά τα στοιχεία παρουσιάζει ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου. Τον

Η χάραξη στρατηγικής της Astrobank θα
πρέπει επίσης να διαμορφωθεί αναλόγως μετά
την απόκτηση της Εθνικής. Όπως υπολογίζουν
οι Moody’s, το μερίδιο αγοράς της AstroBank
θα αυξηθεί στο 5% σε στοιχεία ενεργητικού
από 2% στο τέλος του 2018, τα περιουσιακά
της στοιχεία θα φτάσουν στα 2,9 δισ. ευρώ, θα
έχει καταθέσεις 2,6 δισ. ευρώ και θα έχει χορηγήσει δάνεια 1,4 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στα
κεφάλαια, ο συνολικός δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας θα προσεγγίζει ή θα υπερβαίνει το
14%. Θα έχει να ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες
τράπεζες του νησιού, αλλά και άλλες μικρότερες
με συγκεκριμένα μοντέλα δράσης, όπως για
παράδειγμα η Eurobank Κύπρου που επικεντρώνεται στα επιχειρηματικά και μόνο δάνεια.
Θα πρέπει να χαράξει πολιτική που να της δίνει
τον απαραίτητο «αέρα» δράσης μεταξύ των μεγάλων τραπεζών, αλλά και των μικρότερων –
εξειδικευμένων. Η τεχνολογία ίσως να είναι το
«παράθυρο» που αναζητά.
Την ίδια ώρα, ο Διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου Κωνσταντίνος Ηροδότου,
απέστειλε προ ημερών μήνυμα στις μικρότερες
τράπεζες της Κύπρου, λέγοντας πως παρά την
υπερβάλλουσα ρευστότητα και τις πιέσεις, δεν
πρέπει να το «παρακάνουν» με την παραχώρηση
δανείων.
Ερωτηματικό παραμένει δε αν η Astrobank
μπει μετά την εξέλιξη με τη USB και την Εθνική
στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να εποπτεύεται από αυτήν και όχι
από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου όπως
γίνεται τώρα.

νοδοχειακή βιομηχανία παρατηρείται σε δύο περιοχές. Στο κέντρο
της Λευκωσίας, και στην Έγκωμη,
όπου έρχεται σχεδόν απέναντι από το πεντάστερο Hilton Nicosia
(Hilton Park), ένα νέο τετράστερο
ξενοδοχείο από την εταιρεία
Doms Group Ltd, ενισχύοντας την
δυναμική της περιοχής στην διοργάνωση εκδηλώσεων και επιχειρηματικών συναντήσεων και συνεδρίων. Η ξενοδοχειακή μονάδα, η
οποία θα μπορεί να εξυπηρετήσει
επιχειρηματικό τουρισμό αλλά και
να φιλοξενήσει διάφορες εκδηλώσεις, αποτελείται κυρίως από 144
δωμάτια, εστιατόρια, bars, γυμναστήριο, σπά, και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Το τεμάχιο στο οποίο θα ανεγερθεί το ξενοδοχείο
έχει εμβαδόν 3.418 m2 ενώ το εμβαδόν του κτηρίου θα καλύπτει το
38% (1.301 m2) του συνολικού εμβαδού του τεμαχίου. Σύμφωνα με
τα χαρακτηριστικά του έργου, όπως καταγράφονται στην μελέτη
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την κατασκευή του
θα χρειαστεί να κατεδαφιστεί μέρος (περίπου 330m2) οικοδομής η
οποία υπάρχει μέσα στο τεμάχιο
γης. Το μέρος που θα παραμείνει,
θα διαχωριστεί σε υπόγειο, ισόγειο και μεσοπάτωμα (συνολικά
1500 m2). Το νέο κτήριο θα επεκταθεί με υπόγειο (1.600 m2) και
12 ορόφους. Στο υπόγειο χωροθετούνται 54 χώροι στάθμευσης και
βοηθητικές χρήσεις του ξενοδοχείου (μηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, πλυντήρια, server
rooms, wc, δωμάτιο ασφαλείας,
χώροι προσωπικού κτλ).Στο ισόγειο χωροθετείται η είσοδος –
lobby, καθιστικά, μπαρ, υπηρεσίες,
και εστιατόριο με κουζίνα. Στο μεσοπάτωμα χωροθετούνται οι χώροι ευεξίας (γυμναστήριο, σπα
κτλ), αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώροι διοίκησης και αποθήκες.
Στο μηχανολογικό όροφο τοποθετείται μηχανολογικός εξοπλισμός,
εξωτερικός χώρος δεξιώσεων και
αίθουσα συνεδριάσεων.

Μια μίνι-ΕΣΤΙΑ για
τον φορέα ισότιμης
κατανομής βαρών
Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων, ληγμένων, μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά
από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής
Βαρών (ΚΦΙΚΒ) προωθεί η Κυβέρνηση, με εφαρμογή
από τις 2 Ιανουαρίου 2020.
Βάσει ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών,
το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019, αποφάσισε την έγκριση
Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά
από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής
Βαρών.
Το Σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 2 Ιανουαρίου
2020 και θα ισχύει μέχρι την 31ην Μαρτίου 2020.
Σκοπός του Σχεδίου είναι να υποβοηθήσει τους πρωτοφειλέτες δανείων που διέθεταν, στις 31 Δεκεμβρίου
2018, δάνεια που λήφθηκαν με έγκριση του ΚΦΙΚΒ
και ήταν Μη Εξυπηρετούμενα κατά την πιο πάνω ημερομηνία, στην διευθέτηση των υποχρεώσεών τους
που απορρέουν από τις Συμβάσεις δανείων τους.
Οι πρωτοφειλέτες δανείων που παραχωρήθηκαν
με έγκριση του ΚΦΙΚΒ και τα οποία ήταν Μη Εξυπηρετούμενα στις 31 Δεκεμβρίου 2018 θα έχουν δύο επιλογές. Είτε να διευθετήσουν το υπόλοιπο του δανείου
τους με αναδιάρθρωση του εναπομείναντος Κεφαλαίου
του δανείου τους και ταυτόχρονη διαγραφή όλων
των μέχρι την ημερομηνία αναδιάρθρωσης, τόκων
ή/και εξόδων (μείον το ποσό της επιχορήγησης των
τόκων από τον ΚΦΙΚΒ). Είτε με άμεση εξόφληση του
εκκρεμούς Κεφαλαίου (αρχικό ποσό κεφαλαίου μείον
οποιοδήποτε ποσό έχει πληρωθεί μέχρι την ημερομηνία
της πλήρους διευθέτησης) και διαγραφή όλων των
τόκων/εξόδων (μείον το ποσό της επιχορήγησης των
τόκων από τον ΚΦΙΚΒ).
Βάσει του πλάνου, οι εγγυητές θα μπορούν να απαλλάσσονται από το δάνειο στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του Μη Εξυπηρετούμενου δανείου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που καταγράφονται στο
Σχέδιο. Επίσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ειδικές
διευθετήσεις για τα δάνεια των οποίων οι πρωτοφειλέτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην προτεινόμενη με την αναδιάρθρωση δόση.
Τέλος, για τα δάνεια που έχουν τερματισθεί / λήξει
ή προωθούνται ή έχουν εκδοθεί Διαιτητικές / Δικαστικές αποφάσεις η μόνη επιλογή είναι η άμεση εξόφληση του εκκρεμούς κεφαλαίου. Η διεκπεραίωση
του Σχεδίου θα υλοποιηθεί από τα εμπλεκόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τον ΚΦΙΚΒ και την Κυβέρνηση. Η ανακοίνωση καταλήγει πως οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα ενημερωθούν από τα εμπλεκόμενα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τις περαιτέρω ενέργειες.
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Στοίχημα
της μεταρρύθμισης
τα οικονομικά
των Δήμων
Εξοικονομήσεις έως και 50 εκατ. ευρώ ετησίως
υπολογίζεται ότι θα προκύψουν από τις συνενώσεις
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Τα νέα σχήματα τοπικών αρχών που παρουσιάστηκαν από τον μέχρι πρότινος υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, μπορεί να συγκέντρωσαν το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον, ωστόσο
ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας της μεταρρύθμισης αφορά το οικονομικό σκέλος. Για την
κυβέρνηση, η εξισορρόπηση των προβληματικών
οικονομικών δεδομένων, των τοπικών αρχών
ήταν πρωταρχικής σημασίας, κάτι που φάνηκε
και κατά την παρουσίαση του συνόλου της μεταρρύθμισης την περασμένη Δευτέρα. Σε γενικές
γραμμές η εξοικονόμηση πόρων, σε περιβάλλον
μεταρρύθμισης, υπολογίζεται από 30 εκατ. ευρώ
έως 50 εκατ. ευρώ το χρόνο, μια εξέλιξη που αναμένεται να τονώσει και τα δημόσια οικονομικά
από τον διαρκή βραχνά κάθε κυβέρνησης, με τις

μελέτη που ετοιμάσθηκε για λογαριασμό του
ΥΠΕΣ για την μεταρρύθμιση, είναι περισσότερο
αποκαλυπτικά των οικονομικών ανισοτήτων. Ο
δήμος Αγίας Νάπας ξοδεύει σε ετήσια βάση πάνω
από 4.000 ευρώ για κάθε κάτοικο, το Παραλίμνι
1.300 ευρώ ενώ η Λευκωσία και η Πάφος ξοδεύουν,
περίπου 500 ευρώ.

Οι νέοι αριθμοί

Τα νέα δεδομένα που επιφέρει η μεταρρύθμιση

Με βάση στοιχεία που παρουσιάσθηκαν, οι μεγαλύτερες εξοικονομήσεις θα γίνουν στο μητροπολιτικό Δήμο Λευκωσίας, τον Δήμο Λάρνακας, τον Δήμο Λεμεσού και

Δήμο Αγίας Νάπας και Πρωταρά.

με τις συγχωνεύσεις ήταν ένα από τα δυνατά χαρτιά, στην προσπάθεια οι αλλαγές σε τοπικό επίπεδο
να πάρουν σάρκα και οστά, κάτι το οποίο γίνεται
αντιληπτό με τις ευρύτερες συναινέσεις που επιτεύχθηκαν.
Οι μεγαλύτερες εξοικονομήσεις εντοπίζονται
στο μητροπολιτικό Δήμο Λευκωσίας και ξεπερνούν
σε ετήσια βάση τα €17 εκατ. Ακολουθεί ο νέος
Δήμος Λάρνακας με €8 εκατ., στην τρίτη θέση
βρίσκεται ο Δήμος Αγίας Νάπας-Πρωταρά με €7
εκατ. και ακολουθούν: ο Δήμος Λεμεσού με €5,3
εκατ., ο Δήμος της Ανατολικής Λεμεσού με €2,5
εκατ., ο Δήμος της Ανατολικής Λεμεσού με €2,5
εκατ., ο Δήμος Δυτικής Πάφου με €2,5 εκατ., ο
Δήμος Λακατάμειας με €1,7 εκατ., ο Δήμος Πάφου
με €1,25 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξοικονομήσεις για
τους υπόλοιπους δήμους είναι κάτω του €1 εκατ.
ετησίως. Στη μελέτη του ΥΠΕΣ για τη μεταρρύθμιση, καταγράφονται ενδιαφέροντα στοιχεία για
τις δαπάνες που αφορούν το κομμάτι της μισθοδοσίας. Μόνο από τη μείωση του αριθμού των
δημάρχων, οι εξοικονομήσεις υπολογίζεται ότι
φτάνουν τα €3 εκατ.
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Με βάση τα σημερινά δεδομένα,
κατά μέσο όρο, οι δήμοι δαπανούν
€236 ανά κάτοικο για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους. Ωστόσο,
και εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις με πιο χαρακτηριστική
περίπτωση και πάλι του Δήμου
Αγίας Νάπας.
ετήσιες χορηγίες προς δήμους και κοινότητες.
Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρείται βέβαιο πως
τα νέα σχήματα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα
προκύψουν, «θα είναι εύρωστα και οικονομικά
βιώσιμα και θα μπορούν να παράξουν έργο προς
όφελος των δημοτών τους. Η αλλαγή του τρόπου
χρηματοδότησής τους, αλλά και οι εξοικονομήσεις
που θα προκύψουν, θα οδηγήσουν σε αυξημένους
πόρους μεσοπρόθεσμα κατά €60-80 εκατ.», όπως
υπολογίζεται.

Μισθοδοσία

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, κατά μέσο
όρο οι δήμοι δαπανούν €236 ανά κάτοικο για τη
μισθοδοσία των υπαλλήλων τους. Ωστόσο, και
εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις, με πιο
χαρακτηριστική περίπτωση και πάλι του Δήμου
Αγίας Νάπας, όπου το αντίστοιχο ποσό ξεπερνά
τα €1.600 ανά κάτοικο.
Μια δεύτερη κατηγορία Δήμων με υψηλά ποσά
κατά κεφαλήν δαπανών για μισθοδοσία είναι οι
μικροί αγροτικοί Δήμοι των Άνω Λευκάρων και
Πόλης Χρυσοχούς με €466,3 και €533,3 ανά κάτοικο. Μεγάλες αποκλίσεις από το μέσο όρο εμφανίζουν οι Δήμοι Ύψωνα, Γέρι, Λιβάδια και Τσέρι
και οφείλονται στη σημαντική τους υποστελέχωση.
Οι Δήμοι Πάφου, Γεροσκήπου και Έγκωμης είναι
οι μόνοι που βρίσκονται κοντά στο μέσο όρο. Από
τους μεγάλους αστικούς Δήμους μόνον η Λευκωσία
εμφανίζει αρνητικές οικονομίες κλίμακας, ως
προς το κόστος μισθοδοσίας το οποίο υπερβαίνει
σημαντικά το μέσο όρο (€236,6). Οι υφιστάμενες
ανισότητες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές τόνισε
εμφαντικά ο Κωνσταντίνος Πετρίδης. «Οι εξοικονομήσεις αυτές δεν είναι του κράτους, είναι
των Δήμων και των Δημοτών τους και θα προκύψουν μόνο μέσα από τις συνενώσεις. Θα μείνουν
στην τοπική κοινωνία. Είτε από μορφή σημαντικά
μειωμένου κόστους των υπηρεσιών είτε για περισσότερα αναπτυξιακά έργα». Όπως προκύπτει
από τις μελέτες από τις μεταρρυθμίσεις στο οικονομικό κομμάτι θα επωφεληθούν οι μικροί
δήμοι που θα συνενωθούν με μεγαλύτερους, αλλά
και οι κοινότητες που θα ενταχθούν σε δήμους.

Οι πόροι

Η κοστολόγηση που έχει γίνει για τις νέες υπηρεσίες που θα παρέχουν οι Δήμοι, οδήγησαν
στην αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησής τους.
Μια σημαντική τομή θεωρείται η παραχώρηση
στις τοπικές αρχές του συνόλου των εσόδων από
τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, κάτι το
οποίο σύμφωνα με τους υπολογισμούς ισοδυναμεί
με αύξηση των εσόδων κατά 40% - 50% σε σχέση
με την υφιστάμενη κρατική χορηγία. Επιπλέον,
το νέο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης δίνει
την δυνατότητα στους δήμους «να επιβάλουν
ειδικό τέλος, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
για την κατασκευή έργων υποδομής κατόπιν διενέργειας δημοψηφίσματος».
Με βάση στοιχεία που παρουσιάστηκαν και
δείχνουν τις οικονομικές ανισότητες που υπάρχουν,
ένας μεγάλος δήμος σήμερα ξοδεύει €245 το
χρόνο για κάθε κάτοικο για παροχή υπηρεσιών,
ενώ ένας μικρός δήμος φτάνει να ξοδεύει για τις
ίδιες υπηρεσίες και με λιγότερους υπαλλήλους
€1.143 το χρόνο για κάθε κάτοικο. Στο κομμάτι
των δαπανών τα στοιχεία που περιέχονται, στη
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ΣΧΟΛΙΟ

/ Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Τι διοίκηση χρειάζονται τα δημόσια νοσοκομεία;
Οταν το μέσο ποσοστό ικανοποίησης από
τα δημόσια νοσοκομεία είναι 70% στις χώρες
του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα είναι 30%. Αλλά,
ενώ με αυτό το κριτήριο η Ελλάδα είναι ουραγός, με κριτήριο το ποσοστό των ιδιωτικών
δαπανών στο σύνολο των δαπανών υγείας,
είναι πρωτοπόρα: Είναι τεράστια η επιβάρυνση των νοικοκυριών, ανέρχεται στο 40%
της συνολικής δαπάνης (ακόμη και μετά την
παρέμβαση της ιδιωτικής ασφάλισης μένει
στο 34%, όταν, π.χ., στη Γαλλία από το 25%
πέφτει στο 10%). Και ένα τρίτο στοιχείο:
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το σύστημα των δημόσιων νοσοκομείων, με τον υφιστάμενο εξοπλισμό και προσωπικό, θα μπορούσε να
προσφέρει 40% περισσότερο έργο.
Τι χρειάζεται; Λεφτά; Εντατικοποίηση
δουλειάς; Οχι. Απλά, καλή διοίκηση! Πώς;
Πρώτο βήμα: Αντί να διοικούν τα δημόσια
νοσοκομεία ο εκάστοτε υπουργός της εκάστοτε κυβέρνησης του εκάστοτε πρώτου
κόμματος, διορίζοντας ημετέρους σε θέσεις
που απαιτούν πολύ υψηλής ποιότητας και
εξειδίκευσης διαχειριστικές ικανότητες, θεσπίζεται νέος οργανισμός, εταιρεία συμμετοχών που θα λειτουργεί ως μητρική εταιρεία,
στην οποία υπάγονται όλα τα δημόσια νοσοκομεία και οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, και η οποία στελεχώνεται αξιοκρατικά,
μακριά από πελατειακές και κομματικές επιρροές.
Δεύτερο βήμα: Αλλάζει η νομική μορφή
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Ιδέες ανασυγκρότησης
του ΕΣΥ, όπως η ριζοσπαστική
πρόταση του Μ. Νεκτάριου,
ούτε καν συζητούνται. Ποιον
συμφέρει;
των νοσοκομείων, μετατρέπονται σε θυγατρικές εταιρείες ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ετσι, υποχρεώνονται να εγκαταστήσουν
σύγχρονα λογιστήρια και συστήματα διοικητικής πληροφόρησης, να δημοσιεύουν
τακτικά αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμούς που θα είναι κανονικά ελεγμένοι,
να κοστολογούν με επαγγελματική ευθύνη
τις υπηρεσίες τους και να καταστούν ικανά
να παρακολουθούν σε ημερήσια βάση το
σύνολο των δραστηριοτήτων τους.
Επιπλέον, με αυτήν τη μετατροπή ανοίγει
η δυνατότητα ειδικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή των διοικήσεων των
νοσοκομείων με εμπλοκή και του ΑΣΕΠ και
αποκλεισμό πολιτικών παρεμβάσεων, ώστε
να προσελκυστούν άξια στελέχη από την
αγορά και από τους νέους που έφυγαν στο
εξωτερικό. Μα, ίσως πείτε, πώς θα τους πληρώσουμε; Ε, με αυτόν τον τρόπο δίνεται η
δυνατότητα υπέρβασης του ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου, καθώς και η θέσπιση

κινήτρων αποδοτικότητας. Ανοίγουν πολλές
νέες δυνατότητες για καλή διοίκηση των
νοσοκομείων, που μαζί με την πλήρη μηχανοργάνωσή τους (σε χρόνο λιγότερο από
έτος) και τη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος για όλες τις προμήθειές τους, θα
αλλάξουν ριζικά την εικόνα των νοσοκομείων.
Ετσι θα εισέρρεαν και λεφτά στα νοσοκομεία
από την ασφαλιστική αγορά, αφού οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αποκτούσαν μια ελκυστική εναλλακτική έναντι των ιδιωτικών
νοσοκομείων.
Αυτά τα στοιχεία περιέχονται στη ριζοσπαστική πρόταση που έχει επεξεργαστεί
ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, στον οποίο συνδυάζεται η επιστημονική γνώση του πανεπιστημιακού με τη μακρά, γόνιμη εμπειρία
του ανθρώπου της πράξης στην ασφαλιστική
αγορά. Υπάρχουν και άλλες, ανταγωνιστικές
ή συμπληρωματικές προτάσεις. Αν το θέμα
ήταν με ποια πολιτική μπορεί να υπηρετηθεί
καλύτερα το δημόσιο συμφέρον, τέτοιες
προτάσεις θα ήταν το αντικείμενο του δημόσιου διαλόγου. Αλλά συζητάμε για έναν
κύριο με βουλκανιζατέρ, για τον απόστρατο-πασπαρτού, μια νηπιαγωγό και άλλα παρεμφερή.
Συμπέρασμα: Οι ιδιώτες ανταγωνιστές
και οι προμηθευτές του μπορούν να νιώθουν
άνετοι και χαλαροί. Ο γίγαντας ΕΣΥ θα παραμείνει εν υπνώσει...

kallitsiskostas@yahoo.com

/ Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Πρωτεύον μάθημα η αξιολόγηση
Κατά τη μεταπολίτευση ο στόχος
ήταν ένα πανεπιστημιακό πτυχίο
για οικονομική και κοινωνική ανάρρηση. Και ας μη γελιόμαστε, το
καλύτερο θα ήταν ο νέος να βρει
μία καλοπληρωμένη, σίγουρη θέση
στον δημόσιο τομέα. Αυτόν τον
στόχο υπηρέτησε η ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση τις τελευταίες
δεκαετίες.
Το ελληνικό σχολείο όδευε με
τον αραμπά, και παράλληλα είχε
το... υποζύγιο των φροντιστηρίων,
των ιδιαίτερων μαθημάτων, των
ξένων γλωσσών κ.λπ. Η οικονομική
κρίση δεν ανέτρεψε τον μύχιο πόθο
των Ελλήνων για μια θέση στο Δημόσιο. Απλώς, οι θέσεις αυτές είναι
πλέον λιγοστές, και άρα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στον ιδιωτικό
τομέα.
Η ουσία είναι πως τόσο οι γονείς
των σημερινών εφήβων –40άρηδες
και 50άρηδες, πολλοί εξ αυτών γκατζετάκηδες και με ένα τάμπλετ συνεχώς και οι ίδιοι στο χέρι– κατανοούν ότι την εποχή του λειτουργικού αναλφαβητισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων δεν αρκεί μόνο
η εισαγωγή σε ένα από τα δεκάδες
τμήματα που ίδρυσαν απλόχερα οι
ελληνικές κυβερνήσεις.
Απαιτείται ένα καλύτερο σχολείο,
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Η αξιολόγηση που
θα εφαρμόσουμε δεν
τιμωρεί, διορθώνει.
Αντιλαμβάνομαι την
αξιολόγηση ως μία
διαδικασία άμεσα
συναρτημένη με την
επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών,
που έχει στόχο τη
διαρκή βελτίωση.
ένα σχολείο με όραμα και πνοή, το
οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής εποχής.
Η παρουσία του Γιάννη Αντωνίου
στην ηγεσία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής δίνει το στίγμα των προθέσεων της υπουργού
Νίκης Κεραμέως. «Αξιολόγηση σε
όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, καινούργια προγράμματα σπουδών
και βιβλία.
Η αξιολόγηση που θα εφαρμόσουμε δεν τιμωρεί, διορθώνει. Αντιλαμβάνομαι την αξιολόγηση ως

μία διαδικασία άμεσα συναρτημένη
με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που έχει στόχο τη διαρκή
βελτίωση. Βασική αρχή είναι ότι
κανείς δεν αξιολογεί, εάν δεν έχει
αξιολογηθεί και ο ίδιος» είναι οι βασικοί άξονες του σχεδίου, όπως
τους αποτύπωσε ο κ. Αντωνίου σε
συνέντευξή του στην «Κ»
(17/11/2019).
Οι φόβοι όσων ανησυχούν ότι
πίσω από την αξιολόγηση κρύβεται
η πρόθεση για απολύσεις των «υμετέρων» και βόλεμα των «ημετέρων» είναι αβάσιμοι, διότι εκείνοι
οι συνδικαλιστές που επικαλούνται
τη... δαμόκλειο σπάθη των απολύσεων, είναι οι πρώτοι που γνωρίζουν
τους μηχανισμούς βολέματος όλων
των κομματικών «αντιπάλων». Το
έργο έχει παιχθεί ουκ ολίγες φορές
κατά τη μεταπολίτευση.
Το ουσιαστικό ερώτημα είναι τι
σχολείο θα παραδώσουμε στην επόμενη γενιά.
Αυτό που ζητούν οι γονείς και
η εποχή ή εκείνο που ονειρεύονται
οι συντεχνίες και οι εκπρόσωποί
τους που ξημεροβραδιάζονται έξω
από υπουργικά και κομματικά γραφεία για να «εκποιήσουν» (ανά τετραετία) τη μικροπολιτική τους πραμάτεια;
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Στο πηδάλιο μέχρι τις βουλευτικές ο Αντρος
Η διαδοχολογία στο ΑΚΕΛ παίρνει παράταση, ενώ την ίδια στιγμή το κόμμα της Αριστεράς ανοίγει γέφυρες με τον χώρο του Κέντρου
ανταλλάσσοντας απόψεις με τους πιο
στενούς μου συνεργάτες στην γραμματεία
της Κεντρικής Επιτροπής, έχω αποφασίσει
ότι θα θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση
του συνεδρίου», ανακοίνωσε. Διευκρίνισε
παράλληλα ότι «το συνέδριο θα αποφασίσει, δεν θα αποφασίσω ούτε εγώ, ούτε
η σημερινή γραμματεία της ΚΕ, ούτε κανένας άλλος. Θα αποφασίσει η Κεντρική
Επιτροπή την οποία θα εκλέξει το επόμενο
συνέδριο» ανέφερε χαρακτηριστικά στη
δημοσιογραφική διάσκεψη.
Υπενθυμίζεται πως ο κ. Κυπριανού
μετά και τις προεδρικές εκλογές του 2018
είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στην
«Κ» πως δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή
στη γραμματεία. «Εγώ είμαι συνεπής με
το τι λένε οι καταστατικές πρόνοιες του
ΑΚΕΛ. Στα 65 χρόνια πρέπει να αποχωρούμε από τον επαγγελματικό μηχανισμό.
Ως εκ τούτου εγώ θέλω να τηρήσω αυτά
που προνοούνται από το καταστατικό
μας. Όσο πιο ψηλά είναι κάποιος τόσο
περισσότερο πρέπει να είναι παράδειγμα
προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Γι΄
αυτό πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που
θα τηρούμε αυτά που λέει το καταστατικό
του κόμματος. Δεν τίθεται ζήτημα λοιπόν
να διεκδικήσω εκ νέου» ανέφερε τότε
χαρακτηριστικά. Στη δημοσιογραφική
διάσκεψη αναφέρθηκε στις τότε δηλώσεις
του και ξεκαθάρισε πως υπάρχει δυνατότητα βάσει του καταστατικού.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την ίδια ώρα που στο Προεδρικό Μέγαρο
γινόταν η τελετή διαβεβαίωσης, με νέα
ονόματα να μπαίνουν στο υπουργικό
σχήμα, παλιοί να μετακινούνται σε άλλα
υπουργεία, υποσχόμενοι νέα αρχή, ο γ.γ.
του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, έχοντας
στα αριστερά του τον Στέφανο Στεφάνου
και στα δεξιά του τον Γιώργο Λουκαϊδη,
ανακοίνωνε την απόφασή του να επαναδιεκδικήσει στο εκλογικό συνέδριο
που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Τοποθέτηση που έκλεισε τα όποια σενάρια
διαδοχής έδιναν και έπαιρναν το τελευταίο
διάστημα και έστειλε το μήνυμα πως οι
αλλαγές τουλάχιστον σε θέμα προσώπων
παίρνουν παράταση. Ανοικτό παραμένει
το πώς θα προχωρήσουν σε θέματα συ<
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Οι εξελίξεις στο Κυπριακό
αλλά και ζητήματα διαφθοράς, διαπλοκής και κομματικοποίησης της κρατικής
μηχανής συνέβαλαν
στην απόφαση του Aντρου
Κυπριανού να παραμείνει.
νεργασιών δεδομένου ότι ο κ. Κυπριανού
έχει ξεκινήσει συναντήσεις με πολιτικούς
αρχηγούς και δη με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο.
Τη θέση πως θα θέσει τον εαυτό του
στη διάθεση του εκλογικού συνεδρίου,
έθεσε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο θα παραμείνει στο πηδάλιο του κόμματος. Όπως είπε, κανείς
δεν είναι αναντικατάστατος, αλλά μετά
από προβληματισμό και συζητώντας με
τους στενούς συνεργάτες του στη γραμματεία αποφάσισε να επαναδιεκδικήσει.
Τοποθέτηση που επιβεβαιώνει πλήρως
το ρεπορτάζ της «Κ» την περασμένη Κυριακή, ότι δηλαδή ο Άντρος Κυπριανού
αποφάσισε να παραμείνει στο κόμμα συζητώντας το με την γραμματεία του κόμματος η οποία και ενέκρινε το θέμα ομόφωνα.
Όπως καταγράφηκε στο ρεπορτάζ της
«Κ» την περασμένη Κυριακή, ο Άντρος
Κυπριανού εδώ και καιρό βρισκόταν σε
σκέψεις για το κατά πόσο θα παραμείνει
ή όχι στη γραμματεία του κόμματος. Είχε
δεχτεί άλλωστε παραινέσεις από κύκλους
τόσο του ΑΚΕΛ όσο και της ευρύτερης

Τι προβλέπει το καταστατικό

Βάσει του καταστατικού του ΑΚΕΛ, ο γ.γ. μπορεί να πάρει παράταση δύο ετών αν έχει φτάσει στα 65 και επιθυμεί να επαναδιεκδικήσει.
Αριστεράς όπως λέγεται για να παραμείνει
στο πηδάλιο του κόμματος δεδομένων
και των κρίσιμων εξελίξεων στο Κυπριακό.
Είχε τεθεί και το ζήτημα ότι η νέα ηγεσία
θα πρέπει σε μικρό χρονικό διάστημα
να χειριστεί τις βουλευτικές εκλογές οι
οποίες αποτελούν το μεγάλο στοίχημα
που θα καταδείξει κατά πόσο το ΑΚΕΛ

θα ανακάμψει. Σε αυτό το πλαίσιο, αφότου
και η κεντρική γραμματεία έριξε το μπαλάκι της απόφασης στον ίδιο, ο Άντρος
Κυπριανού ενημέρωσε το προηγούμενο
δεκαήμερο πως θα επαναδιεκδικήσει.
Θέση την οποία ενέκρινε ομόφωνα η κεντρική γραμματεία. Πέραν των εξελίξεων
στο Κυπριακό, ο κ. Κυπριανού έκανε λόγο

και για τα ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης που συνέβαλαν στην απόφασή
του να παραμείνει. «Είμαστε αντιμέτωποι
με τα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς,
κομματικοποίησης της κρατικής μηχανής,
με αντιλαϊκές πολιτικές που προκαλούν
τεράστια προβλήματα στον κόσμο». «Προβληματιζόμενος λοιπόν για όλα αυτά και

Βάσει και του καταστατικού μπορεί
να ανανεώσει την θητεία του για ακόμη
δύο χρόνια. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές
της «Κ» ο σχεδιασμός του ΑΚΕΛ είναι να
παραμείνει ο Άντρος Κυπριανού μέχρι
και τις βουλευτικές εκλογές του 2021. Ο
ίδιος εξήγησε πως για την απόφασή του
ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι το εκλογικό συνέδριο θα συμπέσει με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς εντός Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η
πενταμερής. Αυτό δεν κλείνει την πόρτα
της διεκδίκησης στους Στέφανο Στεφάνου
και Γιώργο Λουκαϊδη οι οποίοι θεωρούνται
και οι κύριοι διεκδικητές της γραμματείας
μετά την αποχώρηση του Άντρου Κυπριανού.

Ποιοι παραμένουν

Με την παραμονή του Άντρου Κυπριανού στη γραμματεία τίθεται το ζήτημα
για το τι αλλάζει σε θέμα προσώπων στο
επικείμενο συνέδριο. Ο γ.γ. της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης είχε δηλώσει την επιθυμία
του να αποχωρήσει, με τα βλέμματα δια-

Αναστάτωση
στα κατεχόμενα
από τα μέτρα
για το προσφυγικό
Τα νέα σχέδια της κυβέρνησης για την
αντιμετώπιση των νέων ροών προσφύγων από τα κατεχόμενα προς τις
ελεύθερες περιοχές έχουν θορυβήσει
την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Η λεγόμενη κυβέρνηση του Ερστίν Τατάρ
παρακολουθεί τις κινήσεις και δηλώσεις της ε/κ πλευράς και ετοιμάζεται
να απαντήσει με δικά της μέτρα, σε
περίπτωση που υπάρξει ανάγκη.
Το βασικό μέλημα της τ/κ πλευράς
είναι η διαφύλαξη των εσόδων του
τ/κ τουρισμού, κυρίως οι μετακινήσεις
τουριστών από και προς τα κατεχόμενα
διά μέσου των νόμιμων αεροδρομίων
της Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι η
Κυπριακή Δημοκρατία ετοιμάζεται να
μπλοκάρει την μετάβαση πολιτών τρίτων χωρών από και προς τα κατεχόμενα προκαλεί μεγάλο πονοκέφαλο
στην τ/κ πλευρά
Ως γνωστόν, η τ/κ κοινότητα τα
τελευταία χρόνια βιώνει τις επιπτώσεις
μιας μεγάλης οικονομικής ύφεσης. Τα
έσοδα από τον τουρισμό παρέχουν
περιθώρια ανάσας στην τ/κ οικονομία,
σε μια περίοδο που η Άγκυρα έχει περιορίσει τους οικονομικούς πόρους
που φτάνουν από την Τουρκία στα
κατεχόμενα.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα
νέα μέτρα της ελληνοκυπριακής πλευράς για την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών
πλήξουν την τουρκοκυπριακή οικονομία, τότε η τ/κ πλευρά θα υποχρεωθεί να απαντήσει στα νέα μέτρα της
Κυπριακής Δημοκρατίας με τα δικά
της αντίμετρα-αντίποινα. Το συγκεκριμένο μήνυμα έστειλε την Κυριακή,
ο Αντιπρόεδρος της «κυβέρνησης»

και «Υπουργός Εξωτερικών», Κουντρέτ
Όζερσαϊ. Το Κόμμα του Λαού του κ.
Όζερσαϊ ελέγχει στην «κυβέρνηση»
συνεργασίας και το «Υπουργείο Εσωτερικών», το οποίο είναι αρμόδιο για
θέματα μετανάστευσης.
Ο κ. Όζερσαϊ αναφέρθηκε σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία στα οδοφράγματα
με αφορμή τις εξελίξεις στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Αποδεχόμενος το γεγονός ότι την τελευταία περίοδο η Κύπρος βρίσκεται
αντιμέτωπη με αυξημένες ροές μεταναστών και προσφύγων, ο κ. Όζερσαϊ
δήλωσε ότι η τ/κ πλευρά είναι έτοιμη
για συνεργασία για κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος.
Σε περίπτωση όμως που τα μέτρα
της ε/κ πλευράς βλάψουν τον τ/κ τουρισμό και συνεπώς την τ/κ οικονομία,
τότε η τ/κ πλευρά θα υποχρεωθεί να
λάβει αντίμετρα, τα οποία θα «πονέσουν» την ε/κ πλευρά. Αυτό δήλωσε
χαρακτηριστικά ο κ. Όζερσαϊ. Σύμφωνα με τον «ΥΠΕΞ», η τ/κ πλευρά
δεν στοχεύει σε αντίποινα. Πρόσθεσε
ότι η «κυβέρνηση» παρακολουθεί από
κοντά τις κινήσεις της ε/κ πλευράς.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει
με ποιο τρόπο η ε/κ πλευρά θα προχωρήσει σε αλλαγές στα οδοφράγματα
δίχως να επηρεαστεί το καθεστώς της
Πράσινης Γραμμής.

Τα πιθανά «αντίποινα»

Μέχρι την στιγμή που γραφόταν το
συγκεκριμένο δημοσίευμα, η τ/κ πλευρά
δεν είχε ξεκαθαρίσει την λίστα των αντίμετρων-αντίποινων που θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που η «κυβέρνηση» καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι τα νέα μέτρα της Δημοκρατίας βλά-

Το παράθυρο συνεργασίας

Κατά την δημοσιογραφική διάσκεψη,
ο Άντρος Κυπριανού ξεκαθάρισε πως το
κόμμα της Αριστεράς είναι ανοικτό σε
συνεργασίες με εκείνες τις δυνάμεις που
στοχεύουν στην επανένωση της πατρίδας,
στην ανασυγκρότηση της κοινωνίας και
της οικονομίας. Κληθείς από την «Κ» να
απαντήσει που μπορεί να τα βρει το ΑΚΕΛ
με το ΔΗΚΟ, δεδομένων και της πρόσφατης συνάντησης με τον Νικόλα Παπαδόπουλο αλλά και των διαφορών που υπάρχουν στο Κυπριακό και στα της εσωτερικής διακυβέρνησης, ο Άντρος Κυπριανού ξεκαθάρισε πως ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ
συνεργάστηκαν πάρα πολλές φορές στη
Βουλή των Αντιπροσώπων.
«Είναι γεγονός βέβαια ότι σε κρίσιμα
και καθοριστικά ζητήματα επέλεξαν να
τοποθετηθούν διαφορετικά» ανέφερε
σημειώνοντας πως «θα επιδιώξουμε να
συνεργαστούμε με όποιους συμμερίζονται
το όραμα όπως το έχω περιγράψει στην
εισαγωγική μου παρέμβαση. Όλοι όσοι
θεωρούν ότι υπάρχει δυνατότητα να συνεργαστούμε σε αυτή τη βάση, είναι καλοδεχούμενοι για να αναπτύξουμε ένα
διάλογο», είπε. «Όταν κάνεις μια συνεργασία αντιλαμβάνεστε ότι δεν διεκδικείς
το μάξιμουμ των θέσεων σου. Αλλά σε
ζητήματα τα οποία δεν είναι σημαντικά
– και θέλω να ξεκαθαρίσω για να μην παρεξηγηθώ ότι το Κυπριακό είναι εξαιρετικά
σημαντικό, αφορά την επιβίωση του τόπου και του λαού μας – υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει μια αμοιβαία συναίνεση
για να καταλήξεις σε κάποιες συνεννοήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΣΧΟΛΙΟ
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Πρώτα στο ΝΑΤΟ,
μετά στον Λ. Οίκο

Φόβοι ότι θα επηρεαστεί η οικονομία τους
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

δοχής στην γραμματεία της ΠΕΟ να στρέφονται προς την πρώην υπουργό Εργασίας
Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Η κίνησή του
βεβαίως να στηρίξει αναφανδόν την παραμονή του Άντρου Κυπριανού θεωρείται
από πολιτικούς κύκλους και ως κίνηση
που δεικνύει την επιθυμία του να παραμείνει. Ο Τουμάζος Τσελεπής, του οποίου
το όνομα ακουγόταν προς αποχώρηση
φαίνεται να παραμένει, εξαιτίας και των
κρίσιμων εξελίξεων στο Κυπριακό. Άλλωστε, στην Εζεκία Παπαϊωάννου θεωρούν πως ο ίδιος είναι ο καλύτερος γνώστης του Κυπριακού και δεν έχουν την
πολυτέλεια να τον χάσουν όσο μαίνονται
εξελίξεις. Το πρόσωπο που επί του παρόντος φαίνεται να αποχωρεί σίγουρα,
είναι ο γενικός οργανωτικός Χρίστος Αλέκου, με τον πρώην ευρωβουλευτή Νεοκλή Συλικιώτη να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο ανάληψης της θέσης του.

Τα έσοδα από τον τουρισμό παρέχουν περιθώρια ανάσας στην τουρκοκυπριακή οικονομία και η «κυβέρνηση» εμφανίζεται απο-

φασισμένη για να τα προφυλάξει.
<
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Η τ/κ πλευρά θα υποχρεωθεί να λάβει αντίμετρα,
τα οποία θα «πονέσουν»
την ε/κ πλευρά, δήλωσε
ο Κουντρέτ Όζερσαϊ.
πτουν την τ/κ οικονομία. Οπως όμως
είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», στο
«ΥΠΕΞ» αυτήν την στιγμή διεξάγονται
προετοιμασίες και έχουν τεθεί επί τάπητος σχέδια που αφορούν τα επόμενα
βήματα της «κυβέρνησης» Τατάρ στο
συγκεκριμένο ζήτημα. Η τ/κ πλευρά
εξετάζει διάφορα σενάρια, σε ένα ευρύ
φάσμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει μέτρα όπως τον περιορισμό ή αντιθέτως
την περαιτέρω διευκόλυνση της μετάβασης ατόμων από τα κατεχόμενα
προς τις περιοχές που ελέγχει η Δημοκρατία ή την εντατικοποίηση των
μέτρων που λαμβάνει η τ/κ πλευρά στα
οδοφράγματα, τα οποία ονομάζει ως
«συνοριακές πύλες». Πριν από την
λήψη των νέων πρωτοβουλιών, η τ/κ

πλευρά επιθυμεί να λάβει υπόψη της
όλα τα δεδομένα και τις λεπτές ισορροπίες στο Κυπριακό. Σε καμία περίπτωση η τ/κ πλευρά δεν επιθυμεί να
εμφανιστεί ως η πλευρά που εξαπολύει
«επίθεση». Αντιθέτως το επίσημο αφήγημα της τ/κ πλευράς προς την διεθνή κοινότητα είναι ο ισχυρισμός ότι
«η ε/κ πλευρά επωφελείται από τις εξελίξεις στο προσφυγικό ζήτημα για
να πλήξει την ευάλωτη οικονομία της
τ/κ κοινότητας, με την οποία ισχυρίζεται
ότι αναζητεί λύση στο Κυπριακό».
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελευταίες
πληροφορίες θέλουν την τ/κ πλευρά
να ετοιμάζεται να προβάλει την παραπάνω θέση-ισχυρισμό με δυναμικό
τρόπο κατά το επόμενο διάστημα, στα
πλαίσια των επαφών με τον ΟΗΕ και
την διεθνή κοινότητα.

Θεωρήσεις και «βίζες»

Πέρα από τον απειλητικό τόνο που
χαρακτηρίζει τα νέα μηνύματα της
τ/κ πλευράς για το προσφυγικό ζήτημα, ένα μοτίβο που ξεχωρίζει στο
σχετικό τ/κ αφήγημα αφορά τη συνεργασία -έμμεση και άμεση- των δυο

πλευρών για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση του όλου προβλήματος.
Ο ίδιος ο κ. Όζερσαϊ, προχωρώντας
στη νέα επίμαχη δήλωση του, επαναλαμβάνει το κάλεσμα της τ/κ πλευράς για συνεργασία στο προσφυγικό
ζήτημα.
Την ίδια ώρα, κύκλοι της τ/κ «κυβέρνησης» ισχυρίζονται ότι, με έμμεσο
τρόπο, η τ/κ πλευρά ήδη έχει ξεκινήσει
να διευκολύνει το έργο της κυβέρνησης Αναστασιάδη στο προσφυγικό
ζήτημα. Μόλις πριν από λίγους μήνες,
η «κυβέρνηση» άρχισε να ζητεί από
τους πολίτες της Συρίας που επιθυμούν
να επισκεφθούν το βόρειο κομμάτι
της Κύπρου, «τουριστική θεώρηση».
Στην νέα περίοδο, οι πολίτες της Συρίας, πριν από το ταξίδι τους στο
βόρειο τμήμα της Κύπρου, υποχρεώνονται να απευθυνθούν στις «αντιπροσωπείες» που λειτουργούν στην
Τουρκία και να εξασφαλίσουν «βίζα».
Με αυτόν τον τρόπο, η τ/κ πλευρά ισχυρίζεται ότι έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό η κίνηση των πολιτών
της Συρίας από την Τουρκία προς το
βόρειο κομμάτι της Κύπρου.

Στο εύφλεκτο σκηνικό που δημιουργείται στο Αιγαίο
και στην Αν. Μεσόγειο, όχι μόνο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για τη σταθερότητα της
ευρύτερης περιοχής, η αξία της στενής επαφής με
τις ΗΠΑ είναι αυτονόητη. Από τη στιγμή που στη
σημερινή συγκυρία αυτή οριοθετείται κυρίως μέσα
από τη διαπροσωπική σχέση με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, αποκτά αυξημένη σημασία η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό
πρόεδρο, που φέρεται να έχει κλείσει για τις 7 Ιανουαρίου.
Η πρόσφατη ανατροπή δεδομένων και συμμαχιών στη Συρία απέδειξε ότι παρά τις θεσμικές δικλίδες ασφαλείας που υπάρχουν στο αμερικανικό
πολιτικό σύστημα –κυρίως ο ρόλος του Κογκρέσου– ο πρόεδρος έχει τον τελικό λόγο. Υπό αυτό
το πρίσμα, ο πιο αποτελεσματικός δίαυλος επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένει η επαφή με
τον ίδιο τον Τραμπ. Καθώς η επίσκεψη του Ελληνα
πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί εν μέσω της
διαδικασίας παραπομπής του προέδρου, απαιτείται
προσοχή.
Θα δοθεί η ευκαιρία στον κ. Μητσοτάκη να αναδείξει τον θετικό ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια,
με έμφαση στη γεωπολιτική αλλά και στην εμπορική
διάσταση, όπως και στην Αν. Μεσόγειο, μέσα από
τη στενή συνεργασία με Ισραήλ και Αίγυπτο. Ταυτόχρονα, θα επιστήσει την προσοχή στα προβλήματα που δημιουργεί η συμπεριφορά της Αγκυρας.
Η ισορροπία είναι λεπτή. Οι Δημοκρατικοί είναι
σκληροί έναντι της Τουρκίας, κυρίως στη Βουλή,
όπου διαθέτουν την πλειοψηφία. Ομως, δεν θα
πρέπει να δοθεί η εντύπωση συμπόρευσης μαζί
τους. Η Ελλάδα συνεργάζεται με τον πρόεδρο, αλλά
είναι φυσικό να διατηρεί διαύλους και με το Κογκρέσο, το οποίο έχει τον δικό του ρόλο. Είναι
θετικό ότι ο κ. Μητσοτάκης συγκαταλέγεται μεταξύ
των λίγων ηγετών ευρωπαϊκών χωρών που δαπανούν
το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα και οι οποίοι αύριο θα
συμμετάσχουν σε γεύμα εργασίας με τον πρόεδρο
Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στο
Λονδίνο.
Το εγχείρημα της προσέγγισης του Ντόναλντ
Τραμπ σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο κ. Μητσοτάκης
καλείται να αναδείξει στη διάρκεια της συνόδου
του ΝΑΤΟ, όπως και στη συνάντηση στον Λευκό
Οίκο, τα προβλήματα που δημιουργεί ο Ταγίπ Ερντογάν, γνωρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος
διατηρεί πολύ καλή προσωπική σχέση με τον Ερντογάν, που ενίοτε αγγίζει τα όρια του θαυμασμού.
Η σημερινή συνάντηση στο Λονδίνο προσφέρει
μια καλή ευκαιρία για να γίνει το πρώτο βήμα.
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Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

Στόχος οι περισσότερες κρουαζιέρες για την Celestyal
Πρώτα η ολόχρονη δραστηριότητα και μετά η αύξηση του στόλου και το θέμα επενδυτή, δηλώνει ο CEO της εταιρείας Κρις Θεοφιλίδης
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες της
Celestyal η εξεύρεση επενδυτή διαμηνύει
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal
Cruises Κρις Θεοφιλίδης. Εξηγεί γιατί δεν
προχώρησε το κινεζικό ενδιαφέρον για
εξαγορά της εταιρείας και περιγράφει τους
στόχους και τις προτεραιότητες της εταιρείας μέχρι το 2021. Ανάμεσα σε αυτούς
είναι και οι αλλαγές στον στόλο της εταιρείας. Προς το παρόν στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο πακέτο επταήμερης κρουαζιέρας Three Continents, στο οποίο περιλαμβάνεται και η Κύπρος. Το Celestyal
Crystal θα προσεγγίσει πρώτη φορά το
λιμάνι Λεμεσού στις 6 Δεκεμβρίου και τελευταία στις 3 Ιανουαρίου, ενώ αναμένεται
να αυξηθούν το 2020.
-Ξεκίνησαν τα νέα πακέτα για την Ανατολική Μεσόγειο. Πότε προσεγγίζετε
την Κύπρο;
-Το δρομολόγιο ξεκινά από Πειραιά,
πάει Αίγυπτο, Ισραήλ, Λεμεσό, Ρόδο, Τουρκία και πίσω στον Πειραιά . Η πρώτη αναχώρηση έγινε την Δευτέρα, άρα η πρώτη
προσέγγιση στη Λεμεσό είναι η ερχόμενη
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου. Είναι ένα δρομολόγιο το οποίο προσφέρει πολύ ενδιαφέροντες προορισμούς για όσους αναζητούν κάτι πιο κοντά στην κουλτούρα και
την εμπειρία, και έτσι δεν μας εκπλήσσει
που το επιλέγει ένα ευρύ φάσμα εθνικοτήτων. Για την πρώτη σεζόν έχουμε πέντε
<
<
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Η πρώτη επταήμερη
κρουαζιέρα Three Continents
θα μεταφέρει 723 επιβάτες,
εκ των οποίων το 19%
θα μείνουν Κύπρο τρεις
μέρες και θα αναχωρήσουν
αεροπορικώς από την
Λάρνακα, αξιοποιώντας την
επιλογή του Cruise and Stay.
αναχωρήσεις- αρχές Δεκεμβρίου μέχρι
Ιανουάριο. Τον επόμενο χρόνο προγραμματίζονται 14 προσεγγίσεις στη Λεμεσό
και ανάλογα με την ζήτηση θα αποφασίσουμε για το 2021. Βγάλαμε προκαταρκτικό
σχέδιο για το 2021 αλλά θέλουμε να δούμε
πώς θα προχωρήσει για να προγραμματίσουμε το τελικό σχέδιο.
-Θα αυξηθούν οι κρουαζιέρες στο λιμάνι
Λεμεσού;
-Αυτό θα εξαρτηθεί από τον στόλο μας.
Το προκαταρκτικό σχέδιο μιλά για 12 προσεγγίσεις το 2021 αντί για 14 το 2020,
αλλά αν θα πρόκειται για μεγαλύτερο
πλοίο τότε σε αριθμό επιβατών πρόκειται
για αύξηση σε σχέση με σήμερα.
-Αναμένονται λοιπόν αλλαγές στον
στόλο σας;
-Το σημαντικό είναι ότι ο στόχος μας
είναι να φτάσουμε σε δρομολόγια καθ’
όλη την διάρκεια του χρόνου, κάτι που
γίνεται το 2021. Τότε θα είναι η ευκαιρία
να αναπτυχθούμε και να δούμε πώς μεγαλώνει ο στόλος, είτε με αντικατάσταση
υφιστάμενων πλοίων με μεγαλύτερα, είτε
με επιπλέον προσθήκες. Σε κάθε περίπτωση, ο αρχικός προγραμματισμός προσεγγίσεων δίνει το στίγμα ότι ο αριθμός
των επιβατών θα είναι αυξημένος. Σε
αυτό προσβλέπουμε και για αυτό εργαζόμαστε. Πριν δύο χρόνια είχαμε 95.000
επιβάτες, πέρσι είχαμε 108.000, φέτος
(2019) έχουμε 117.000 επιβάτες. Για τον
φετινό Δεκέμβριο ο στόχος ήταν 4.000
επιβάτες για το συγκεκριμένο δρομολόγιο
το οποίο προσεγγίζει την Λεμεσό και θα
τον πιάσουμε. Για το 2020 στοχεύουμε
στους 130.000 επιβάτες εκ των οποίων
οι 12.000 θα επισκεφθούν την Λεμεσό.
Ταυτόχρονα εισάγουμε συνέχεια νέα δρομολόγια, κυρίως επταήμερα, και επιχειρούμε να εντάξουμε νέα λιμάνια και προορισμούς. Αυτή την στιγμή έχουμε κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά κατά την
διάρκεια του καλοκαιριού, κρουαζιέρες
προς Κωνσταντινούπολη το φθινόπωρο
και κρουαζιέρες προς την Ανατολική Μεσόγειο τον χειμώνα.
-Τα νέα δρομολόγια μεταφράζονται
και σε αύξηση του στόλου της εταιρείας;

+357 22 755 300

-Η αύξηση είναι στους στόχους μας,
αλλά προτεραιότητα είναι τώρα για μας
να δουλεύουν ολόχρονα υφιστάμενα πλοία
μας. Αυτό θα επιτύχουμε το 2021. Μόνο
μετά από αυτό θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το συγκεκριμένο βήμα σοβαρά
και να προχωρήσουμε σε μια τέτοια επένδυση.
-Από ποιες αγορές έρχονται οι επιβάτες;
-Έχουμε ένα ευρύ φάσμα στις εθνικότητες των επιβατών που φτάνουν αεροπορικώς Αθήνα και ταξιδεύουν και στην
Κύπρο με την κρουαζιέρα. Όσον αφορά
τις προσεγγίσεις στο λιμάνι Λεμεσού, το
30% των επιβατών είναι Αμερικανοί, το
20% Άγγλοι, 11% Έλληνες ενώ υπάρχουν
επιβάτες από Σιγκαπούρη, Κίνα, Ισπανία,
Γαλλία, Ιαπωνία, Ρωσία και Αυστραλία.
Πολύ σημαντικό στοιχείο για την κρουαζιέρα είναι η αεροπορική συνδεσιμότητα
ειδικά για μακρινές αγορές. Δεν μπορείς
να περιμένεις ότι κάποιος θα αλλάξει τρεις
πτήσεις για να φτάσει στο λιμάνι αφετηρίας. Πρέπει να υπάρχει συχνότητα πτήσεων, να είναι και cost effective και να
μην ταλαιπωρεί τον επιβάτη.
-Άρα με αυτά τα δεδομένα η Κύπρος
δεν προσφέρεται ως λιμάνι αφετηρίας.
-Έχει να αντιμετωπίσει και αυτό το
θέμα η Κύπρος. Αλλά όχι μόνο αυτό. Το
σημαντικότερο είναι ότι η Κύπρος πάντα
θα εξαρτάται από την γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, οπότε θα έχει πάντα
να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Το δεύτερο
θέμα είναι η αεροπορική συνδεσιμότητα.
Εμείς ως εταιρεία -μέλος ενός οργανισμού,
ο οποίος εδώ και οκτώ δεκαετίες πρωτοπορεί στον Κυπριακό τουρισμό, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του τομέα της
κρουαζιέρας στην Κύπρο.
-Πώς μπορεί λοιπόν να βελτιωθεί;
-Μιλώντας με διάφορες αεροπορικές
εταιρείες που έχουν πτήσεις μεγάλης διάρκειας και να δούμε αν μπορούμε να συνδέσουμε την Κύπρο με αυτές. Προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να
αξιοποιήσουμε την συνδεσιμότητα της
γύρω περιοχής προκειμένου να συνδέσουμε και την Κύπρο με μια δεύτερη πιο
μικρή πτήση για δημιουργία πακέτων Fly
and Cruise. Βασιζόμαστε σε συνεργασίες
που ήδη έχουμε με αεροπορικές εταιρείες
στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν κι άλλες ευκαιρίες γύρω μας, όπως για παράδειγμα
το Ισραήλ, που συγκεντρώνει πολλές πτήσεις από όλο τον κόσμο και σε Αμερική
αλλά και στην Ασία. Για να γίνει αφετηρία
η Κύπρος κρουαζιέρας θα απευθύνεται
κατά κύριο λόγο σε εισερχόμενο τουρισμό
και όχι τόσο στην τοπική αγορά. Υπάρχει
μια τοπική αγορά στην Κύπρο που θέλει
να κάνει κρουαζιέρα, απλά αυτή η τοπική
αγορά χαρακτηρίζεται από εποχικότητα
από τα μέσα Ιουνίου μέχρι το τέλος Αυγούστου.
-Πώς η ένταξη σε ένα δρομολόγιο ωφελεί την Κύπρο;
-Αξίζει απλά να πούμε ότι η πρώτη
κρουαζιέρα που φτάνει την Παρασκευή
στην Κύπρο έχει 723 επιβάτες και το 19%
δηλαδή 140 επιβάτες είναι Βρετανοί οι οποίοι θα μείνουν στην Κύπρο για τρεις
μέρες και θα αναχωρήσουν αεροπορικώς
από την Λάρνακα, αξιοποιώντας την επιλογή του Cruise and stay. Οι τουρίστες
θα κατεβούν στην Κύπρο, θα δουν την
Κύπρο, θα πάνε εκδρομές, σε μνημεία
κουλτούρας και πολιτιστικής κληρονομιάς
και μέσω του word of mouth η χώρα μας
θα γίνει πιο γνωστή στον τουρισμό κρουαζιέρας. Από εκεί και πέρα, διάφορες μελέτες που γίνονται στην κρουαζιέρα ανά
τον κόσμο, δείχνουν ότι όταν κάποιος
έχει επισκεφτεί ένα σημείο μέσω κρουαζιέρας, αυξάνεται η πιθανότητα να επισκεφθεί ξανά το σημείο και να μείνει.
Αυτό το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 1520-25%. Επίσης ανοίγει η Κύπρος σε νέες
αγορές οι οποίες δεν είναι παραδοσιακές
του κυπριακού τουρισμού, της παραλίας.
Ανοίγουν προοπτικές σε νέες αγορές όπως
την Αμερική, την Λατινική Αμερική και
την Ασία.
-Τελευταία η περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου κερδίζει έδαφος στον τουρισμό κρουαζιέρας.
-Αυτό είναι πραγματικότητα. Η εικόνα
αλλάζει μετά από μια πενταετία στην
οποία η επίσκεψη κρουαζιερόπλοιων στην

Εκτός πλάνων
η ακτοπλοϊκή
σύνδεση
-Αναφερθήκατε σε δυσκολίες
που έχει η Κύπρος για να γίνει αφετηρία κρουαζιέρας. Είναι το ίδιο δύσκολο για την κυπριακή να
στηρίξει την ακτοπλοϊκή σύνδεση;

-Είναι σίγουρα δύο εντελώς διαφορετικά θέματα, διότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση δεν είναι για
τουρισμό, αλλά πρόκειται για
σύνδεση τακτικής βάσης για άτομα που προτιμούν να ταξιδέψουν μέσω θαλάσσης αν και βέβαια θα μπορούσε να αποτελέσει επιλογή και για τουριστικούς
λόγους.

-Θα ενδιέφερε την εταιρεία σας
να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι;

-Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μας.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις,
βλέπουμε αν έχει ένα τρόπο να
συνεισφέρουμε σε αυτή την
προσπάθεια αλλά δεν είναι στις
προτεραιότητές μας. Λογικά το
μέγεθος του πλοίου που θα κάνει την ακτοπλοϊκή σύνδεση θα
λαμβάνει υπόψη και το μέγεθος
της αγοράς κι αυτό είναι πιο εύκολο να το πετύχεις με το πλοίο
της γραμμής παρά με κρουαζιερόπλοιο.

-Ποια δυναμική αναπτύσσεται
στον τομέα της κρουαζιέρας γενικότερα;

«Επανέρχεται η ανατολική Μεσόγειος στον τομέα της κρουαζιέρας και υπάρχουν μεγάλες προοπτικές για την Κύπρο», τονίζει ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Celestyal Cruises Κρις Θεοφιλίδης.
Κύπρο ήταν μειωμένη, ακριβώς γιατί η
περιοχή ήταν εκτός χάρτη λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης. Το βλέπουμε και
από τις δικές μας κρουαζιέρες και από τις
κινήσεις άλλων εταιρειών στον κλάδο.
Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο, διότι
η κρουαζιέρα φέρνει ένα άλλο πελάτη και
επισκέπτη και ποιοτικά και με άλλα ενδιαφέροντα. Ο επισκέπτης της κρουαζιέρας
έρχεται εκτός καλοκαιρινής περιόδου και
θέλει να γνωρίσει την κουλτούρα, την παράδοση και την θρησκεία των τόπων που
επισκέπτεται.
-Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχουν προοπτικές λοιπόν για την Κύπρο στον
τομέα της κρουαζιέρας;
-Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη προοπτική
στην Κύπρο στον συγκεκριμένο τομέα,
αφού η χώρα προσφέρει σταθερότητα, υποδομές, σύγχρονα αεροδρόμια και λιμάνια. Σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε
το θέμα της αεροπορικής συνδεσιμότητας.
Πρέπει να τονίσω ότι γίνεται αρκετή δουλειά και από την Hermes και από το Υφυπουργείο Τουρισμού αλλά είναι μια διαδικασία που θα πάρει λίγο χρόνο .
-Έχει κοστίσει όμως ήδη αρκετά στην
Κύπρο η έλλειψη συνδεσιμότητας και
η εύκολη πρόσβαση στη χώρα.
Δεν ήταν όμως μόνο αυτό, ήταν και το
ότι η ευρύτερη περιοχή δεν ήταν ώριμη
για να προσελκύσει επισκέπτες. Πρωτίστως
πρέπει να υπάρχει η αίσθηση ασφάλειας
και μετά το θέμα συνδεσιμότητας.

-Το 60% του πελατολογίου μας
είναι από μακρινές αγορές. Έχουμε 40% Αμερικανούς επιβάτες, 5% από Λατινική Αμερική,
10% από Αυστραλία- Ασία και το
υπόλοιπο είναι κατά κύριο λόγο
ευρωπαϊκό πελατολόγιο. Όσον
αφορά ευρύτερα τον κλάδο, ο
κλάδος μεγαλώνει σταθερά τα
τελευταία 20-30 χρόνια, με πιο
ψηλό ρυθμό ανάπτυξης απ΄ όσο
μεγάλωνε ιστορικά ο κλάδος του
τουρισμού παγκόσμια. Και αυτό
προβλέπεται να συνεχιστεί, διότι
η κρουαζιέρα σε σχέση με τον
παγκόσμιο τουρισμό αποτελεί
μόνο το 2%, άρα υπάρχει μεγάλη
προοπτική ανάπτυξης. Οπότε ο
τομέας έχει πολύ θετικές προοπτικές, και σε αυτό δεν πρέπει
να λείψει η Κύπρος. Και πιστεύω
πως όσο αναπτύσσεται η κρουαζιέρα τόσο θα αναπτύσσεται και
η αεροπορική συνδεσιμότητα και
γενικότερα ο τουρισμός μας.

Σενάρια εξαγοράς της Celestyal Cruises
-Στο παρελθόν υπήρξε ενδιαφέρον
για εξαγορά της Celestyal από κινεζική εταιρεία. Τι έγινε με την συγκεκριμένη περίπτωση;
-Ήταν μέρος ενός προγράμματος στο
πλαίσιο του οποίου η εταιρεία ήθελε να
δει το ενδιαφέρον από επενδυτές και
ανάμεσα σε άλλους που είχαν υποβάλει
προσφορά, είχε καταλήξει στους Κινέζους επενδυτές. Η προσφορά τους όμως
απορρίφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς είχε κριθεί ως μη συμφέρουσα. Εκ των πραγμάτων το Διοικητικό
Συμβούλιο έχει δικαιωθεί, καθώς τότε
το Brand της Celestyal ήταν στην αρχή
της ανάπτυξής του. Πλέον, μέσα στα
τελευταία τρία χρόνια, οι αριθμοί και
τα μεγέθη της εταιρείας έχουν μεγαλώσει
σημαντικά.
-Άρα πλέον είναι καλύτερη περίοδος
για εξαγορά;
-Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς η κρουαζιέρα είναι το πιο μεγάλο και το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο κομμάτι του τουρισμού, συνεχώς υπάρχουν επενδυτές
που ενδιαφέρονται να μπουν στον τομέα
της κρουαζιέρας. Κατά καιρούς μας προσεγγίζουν διάφοροι επενδυτές και βολιδοσκοπούν την κατάσταση, και το
κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον από την
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Σύντομα η εταιρεία
θα έχει αντιπρόσωπο
στη Λατινική Αμερική
για προώθηση των κρουαζιέρων από Πειραιά.
Ηδη έχει ομάδα σε Αμερική, Βρετανία, Γερμανία,
Γαλλία, Αυστραλία και Κίνα.
εταιρεία. Το πώς θα προχωρήσει το ενδιαφέρον εξαρτάται κατ΄αρχάς από το
επενδυτικό πλάνο που βλέπει ο επενδυτής και από τι σχέδια έχει η ίδια η εταιρεία. Και θα έλεγα ότι αν και υπήρχαν
κατά καιρούς επαφές αλλά δεν έχουμε
τώρα προτεραιότητα να βρούμε επενδυτή. Αυτή την στιγμή η εταιρεία είναι
σε θέση να αναπτυχθεί, να προσθέσει
πλοία στον στόλο χωρίς να χρειαστεί
να αντλήσει νέα κεφάλαια από επενδυτή.
Εκεί που θα το σκεφτεί η εταιρεία είναι
αν θα αποφασίσει για πιο μεγάλες επενδύσεις οι οποίες ακόμα είναι πρόωρες.
-Να υποθέσουμε ότι και οι προτάσεις

που έχουν έρθει κατά καιρούς, δεν
ήταν και οι πλέον συμφέρουσες, για
να μην προχωρήσει κάτι;
-Τότε που βλέπαμε πιο επισταμένα
το θέμα οι προτάσεις που υπήρχαν,
ήταν περισσότερο σε επίπεδο βολιδοσκόπησης. Εμείς θεωρούσαμε ότι έπρεπε να περάσει μια περίοδος όπου
θα μπορούσε να ωριμάσει λίγο η οικονομική πτυχή για να μπορέσουμε να
μιλήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια
με επενδυτές, αλλά λέω ότι εφόσον το
business plan μας μπορεί να προχωρήσει
χωρίς εξωτερική επένδυση, η εξεύρεση
επενδυτή δεν είναι στις προτεραιότητές
μας. Αυτή την στιγμή η εταιρεία έχει
έδρα εδώ στην Κύπρο, έχει ένα μεγάλο
γραφείο στον Πειραιά αλλά και ομάδες
πωλήσεων στο εξωτερικό. Έχουμε 12
άτομα αυτή την στιγμή στην Αμερική,
πέντε στην Αγγλία, δυο στην Γερμανία,
τρία στην Γαλλία, δύο στην Αυστραλία
και δύο στην Κίνα. Και μεγαλώνουμε
συνεχώς, σύντομα θα έχουμε άτομο
δικό μας και στη Λατινική Αμερική.
Αυτά όλα μας βοηθούν στο να επεκτείνουμε την σεζόν και να είμαστε συνέχεια
στις αγορές ώστε να μπορέσουμε να
πωλούμε και πιο εξειδικευμένες κρουαζιέρες.
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Υπερχρέωση
έφερε η 10ετία
του φθηνού
χρήματος

Οι εταιρείες
«ζόμπι»

Στα 250 τρισ. δολ. οι συνολικές οφειλές
κρατών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Ο κόσμος όλος είναι υπερχρεωμένος και
αυτό φαίνεται στις προβληματικές επιχειρήσεις της Κίνας, στα υπέρογκα φοιτητικά δάνεια των Αμερικανών και στα
στεγαστικά των Αυστραλών, ενώ στην
Αργεντινή επικρέμαται ο φόβος ακόμη
μιας χρεοκοπίας. Μια δεκαετία φθηνού
χρήματος έχει φορτώσει στις πλάτες του
κόσμου υπέρογκα χρέη, που φθάνουν τα
250 τρισ. δολάρια, δηλαδή επίπεδα-ρεκόρ.
Και σε αυτό το ποσό συγκαταλέγονται
και το δημόσιο και το εταιρικό χρέος,
καθώς κι εκείνο των νοικοκυριών.
Ουσιαστικά είναι σαν όλοι οι άνθρωποι
στον πλανήτη να έχουμε δανειστεί από
32.500 δολάρια ο καθένας, όπως αναφέρει
σε σχετικό δημοσίευμά του το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg. Σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση αυτή απορρέει
από τις σχεδιασμένες κινήσεις όσων χαράσσουν πολιτική να χρησιμοποιήσουν
τον δανεισμό για να διατηρήσουν ενεργή
την οικονομία, αμέσως μετά το ξέσπασμα
της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Tα χαμηλότατα επιτόκια όλα τα χρόνια
που ακολούθησαν βοήθησαν το φορτίο
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Η αύξηση κρατικών
επενδύσεων θα βοηθήσει
επιχειρήσεις και νοικοκυριά
να ξεφύγουν από
την παγίδα του χρέους.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της ΕΚΤ, και η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, απευθύνουν εκκλήσεις στις κυβερνήσεις να κινητοποιηθούν περισσότερο, ισχυριζόμενες ότι τώρα είναι η κατάλληλη εποχή να δανειστούν για να υλοποιήσουν δημόσια έργα, που θα αποδώσουν.

αυτό να μπορεί να είναι διαχειρίσιμο,
παράλληλα όμως το χρέος έβαινε διογκούμενο. Σήμερα, ωστόσο, οι πολιτικοί
βρίσκονται αντιμέτωποι με τον πιο αργό
ρυθμό ανάπτυξης από την έναρξη της
κρίσης και οι επιλογές που έχουν για να
αναζωογονήσουν τις οικονομίες τους,
έχει έναν κοινό παρονομαστή και αυτός
είναι ο επιπλέον δανεισμός. Από την πρόταση για τις «πράσινες νέες συμφωνίες»
έως τη μοντέρνα νομισματική θεωρία,
οι υποστηρικτές της αύξησης δημοσίων
δαπανών ισχυρίζονται πως οι κεντρικές
τράπεζες έχουν εξαντληθεί, προσθέτοντας
πως είναι αναγκαίες οι μαζικές δημοσιονομικές επενδύσεις για να ωθήσουν τόσο

τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά
μακριά από την παγίδα του χρέους.
Οσοι από τους αξιωματούχους είναι
υπέρ της σκληρής νομισματικής πολιτικής
θεωρούν πως τέτοιες προτάσεις απλώς
ρίχνουν τον σπόρο για να φυτρώσουν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Αλλά
φαίνεται πως η βελόνα κινείται προς το
πόσο χρέος μπορεί να επωμιστεί μία οικονομία και να το κάνει με ασφάλεια.
Οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών,
οι πολιτικοί και οι επικεφαλής διεθνών
οργανισμών, από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν
Λαγκάρντ, μέχρι την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τη γενική διευθύντρια του Διε-

θνούς Νομισματικού Ταμείου, απευθύνουν
εκκλήσεις στις κυβερνήσεις να κινητοποιηθούν περισσότερο, ισχυριζόμενες
ότι τώρα είναι η κατάλληλη εποχή να δανειστούν για να υλοποιήσουν δημόσια
έργα, που θα αποδώσουν.
Σύμφωνα με τον Μαρκ Σόμπελ, πρώην
αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, «η συμβατική νοοτροπία, που ίσχυε μέχρι πρότινος, για
τις προηγμένες οικονομίες και το πώς
αύξαιναν την αναλογία δημοσίου χρέους
προς ΑΕΠ, ίσως και να αλλάζει». Και προσθέτει: «Με δεδομένα τα χαμηλά επιτόκια
και την ακόμη πιο ζωηρή διάθεση των

Εμμένει η ΕΚΤ στον στόχο 2% για τον πληθωρισμό
H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι
«αποφασιστική» στην προσπάθεια να αποκαταστήσει τη σταθερότητα των τιμών
στην Ευρωζώνη, διαβεβαίωσε η νέα επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, Κριστίν
Λαγκάρντ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κ. Λαγκάρντ φαίνεται ότι θα
ακολουθήσει τη γραμμή του Μάριο Ντράγκι, που αποχωρώντας τον Οκτώβριο είχε
καλέσει τους κεντρικούς τραπεζίτες να
μην αποδεχθούν ποτέ ότι δεν θα επιτύχουν τον στόχο για πληθωρισμό «κάτω,
αλλά κοντά στο 2%», κάτι που έχει να
συμβεί από το 2013.
Η κ. Λαγκάρντ απέρριψε εμμέσως προτάσεις όπως αυτή του Ολλανδού και του
Αυστριακού κεντρικού τραπεζίτη, οι
οποίοι έχουν ταχθεί τους τελευταίους
μήνες υπέρ της αναθεώρησης προς το
χαμηλότερο του στόχου της ΕΚΤ για τον
πληθωρισμό.
Η κ. Λαγκάρντ εξήγησε μιλώντας στην
επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του
Ε.Κ. ότι η χαλαρή νομισματική πολιτική
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Η τράπεζα εμφανίζεται
αποφασισμένη να αποκαταστήσει τη σταθερότητα
των τιμών στην Ευρωζώνη.
που ασκεί η κεντρική τράπεζα τα τελευταία χρόνια «αποτελεί βασική κινητήριο
δύναμη για τη ζήτηση κατά την ανάκαμψη
(της οικονομίας) και εξακολουθούμε να
τηρούμε αυτή τη στάση». Τον Σεπτέμβριο
η ΕΚΤ είχε αποφασίσει να ενεργοποιήσει
ξανά το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών
στοιχείων (γνωστό ως ποσοτική χαλάρωση) και να μειώσει κατά 10 μονάδες
βάσης στο -0,5% το επιτόκιο δανεισμού
για τράπεζες, καθώς επιδεινώνονταν οι
προοπτικές για την ανάπτυξη και τον
πληθωρισμό εξαιτίας του εμπορικού πολέμου και της αβεβαιότητας που προκαλεί
αυτός. Παράλληλα, η επικεφαλής της ΕΚΤ
αναγνώρισε ότι υπάρχουν παρενέργειες

Ο στόχος της ΕΚΤ τέθηκε το 2013 και έως

σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί.

από την πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική που ακολουθεί η κεντρική τράπεζα.
Αναφερόμενη στη στρατηγική αναθεώρηση της αποστολής της ΕΚΤ, η κ. Λαγκάρντ είπε πως είναι πρόωρο να μιλήσει
κανείς «για το ακριβές εύρος, την κατεύθυνση και το χρονοδιάγραμμα της ανασκόπησης», αλλά πως αυτή «θα βασιστεί
σε δύο αρχές: ενδελεχής ανάλυση και ανοιχτό μυαλό».
Η κ. Λαγκάρντ είπε ακόμη πως η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να αποτελέσει
μέρος της πολιτικής της ΕΚΤ και οι επιπτώσεις της θα πρέπει να περιλαμβάνονται
στην οικονομική ανάλυση. Ανέφερε επίσης πως ο εποπτικός βραχίονας της
ΕΚΤ θα πρέπει να απαιτεί από τις τράπεζες
εκτίμηση του ρίσκου που προκαλείται
από την κλιματική αλλαγή αλλά και πως
αξίζει να συζητηθεί κατά πόσον η ανησυχία για το κλίμα θα επηρεάσει τις αγορές
εταιρικών ομολόγων που κάνει η ΕΚΤ
στο πλαίσιο του QE.
BLOOMBERG

αγορών για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία,
οι μεγαλύτερες από τις ανεπτυγμένες οικονομίες μπορούν ίσως να αντέξουν υψηλότερο φορτίο χρέους».
Οι ολοένα και εντονότερες προσδοκίες
για δημοσιονομικά μέτρα σε όλον τον
κόσμο έχουν συμβάλει στην ενίσχυση
των αποδόσεων των ομολόγων.
Προς την ίδια κατεύθυνση έχουν συμβάλει και ορισμένες ενδείξεις ότι η επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομία ολοκληρώνει τον κύκλο της. Χθες οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των ΗΠΑ
ανήλθαν και πάλι άνω του 1,80%, όταν
οι αποδόσεις των αντίστοιχων ιαπωνικών
έκλιναν προς το μηδέν.

Υπάρχει, βέβαια, και η κληρονομιά
των χρεοκοπιών του παρελθόντος,
η οποία περισσότερο περιοριστικά
λειτουργεί για τις κυβερνήσεις παρά
προτρεπτικά ως προς την ανάληψη
νέων πιστώσεων. Αξίζει να αναφερθεί
ότι σε επίπεδο κρατών η νεοεκλεγείσα
κυβέρνηση της Αργεντινής έχει δεσμευθεί να αναδιαπραγματευθεί την
πίστωση ρεκόρ των 56 δισ. δολαρίων
με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
επαναφέροντας στο προσκήνιο τις
μνήμες της εθνικής χρεοκοπίας το
2001. Η Τουρκία και η Νότια Αφρική
έχουν αντίστοιχα τραύματα και πράγματα να θυμούνται. Στη δε περίπτωση
των εταιρικών χρεών, οι αμερικανικές
επιχειρήσεις από μόνες τους ισοδυναμούν σχεδόν με το 70% των φετινών πτωχεύσεων σε όλο τον κόσμο.
Στην περίπτωση της Κίνας, εξάλλου,
το 2020 οι χρεοκοπίες των εταιρειών
της ίσως να εκτιναχθούν σε επίπεδα-ρεκόρ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του διεθνούς οίκους αξιολόγησης
S&P Global Ratings.
Οι αποκαλούμενες εταιρείες «ζόμπι», δηλαδή μονάδες μη δυνάμενες
να εξυπηρετήσουν το χρέος τους,
χρησιμοποιώντας τα λειτουργικά
τους κέρδη για μακρά περίοδο και έχουν περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης, έχουν αυξηθεί στο σχεδόν
6% όλων των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών (πλην του χρηματοπιστωτικού κλάδου) στις ανεπτυγμένες οικονομίες.
Πρόκειται για ρεκόρ δεκαετίας,
σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών
Διακανονισμών. Στα χρέη των νοικοκυριών, οι πιο χρεωμένες χώρες
είναι η Αυστραλία και η Νότια Κορέα.
Τέλος, ένα ακόμη επαχθές φορτίο
έχει να κάνει με τα φοιτητικά δάνεια
στις ΗΠΑ, τα οποία ανέρχονται σε
1,5 τρισ. δολάρια και οι οφειλέτες αγωνίζονται να αποπληρώσουν.

Ενισχύθηκε 0,9% το ΑΕΠ
της Τουρκίας το γ΄ τρίμηνο
Αντικρουόμενα μηνύματα έστειλε η
τουρκική οικονομία το τρίτο τρίμηνο.
Αναπτύχθηκε με θετικό ρυθμό ανάπτυξης, για πρώτη φορά εντός του 2019,
αλλά παράλληλα εμφάνισε σημάδια
«κόπωσης». Το τουρκικό ΑΕΠ αυξήθηκε
με ρυθμό 0,9% το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2018, επιστρέφοντας σε
θετικό ρυθμό ανάπτυξης για πρώτη
φορά μετά την ύφεση που είχε προκαλέσει στα μέσα του 2018 η κρίση της
τουρκικής λίρας. Το δεύτερο τρίμηνο
του 2019 η τουρκική οικονομία είχε
συρρικνωθεί κατά 1,6% σε ετήσια βάση.
Ωστόσο, σε τριμηνιαία βάση ο ρυθμός
ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας
διαμορφώθηκε το τρίτο τρίμηνο στο
0,4% μόλις, επιβραδυνόμενη από το
1% που είχε επιτύχει το δεύτερο τρίμηνο, ενώ η μέση πρόβλεψη ήταν για
ανάπτυξη 1,1%. Kινητήριοι μοχλοί της

τουρκικής οικονομίας ήταν το τρίτο
τρίμηνο ο αγροτικός και ο βιομηχανικός
τομέας. Eπιβραδύνθηκαν η κατανάλωση
των νοικοκυριών και οι κρατικές λειτουργικές δαπάνες. Αυτό που ανησυχεί
αρκετούς αναλυτές είναι ότι η ανάκαμψη της τουρκικής οικονομίας έχει αρχίσει ήδη να δείχνει σημάδια κόπωσης.
Με την ανεργία των νέων να βρίσκεται
σε επίπεδο-ρεκόρ, πολλοί οικονομολόγοι
θεωρούν ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ
Ερντογάν θα μπει στον πειρασμό να
ενισχύσει την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και να απαιτήσει νέα
μείωση των επιτοκίων δανεισμού από
την κεντρική τράπεζα. Μια τέτοια απόφαση είναι πιθανό να προκαλέσει
περαιτέρω εξασθένηση της τουρκικής
λίρας έναντι του αμερικανικού δολαρίου
και να ενισχύσει τις πληθωριστικές
πιέσεις που είχαν υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες.

Κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης σε 50 χώρες εξαιτίας των υψηλών τιμών τροφίμων
Η αύξηση των τιμών των τροφίμων δεν εγκυμονεί μεν τον κίνδυνο μιας νέας παγκόσμιας ύφεσης, αλλά μπορεί να οδηγήσει
στη λιμοκτονία πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η προειδοποίηση
προέρχεται από την επενδυτική τράπεζα
Nomura, που επισημαίνει πως μπορεί να
πληγούν 50 χώρες, εκ των οποίων οι 46
είναι αναδυόμενες οικονομίες. Πρόκειται
εν ολίγοις για χώρες ο πληθυσμός των οποίων δαπανά μεγάλο μέρος του εισοδήματός του για τη διατροφή, τη στέγη και
γενικώς τις ανάγκες της επιβίωσης. Οπως
τονίζει η εν λόγω επενδυτική τράπεζα,
«οι χώρες που βάλλονται περισσότερο
όταν αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων
αντιπροσωπεύουν μεν μικρό τμήμα της
παγκόσμιας οικονομίας, αλλά πολύ μεγαλύτερη μερίδα του παγκόσμιου πληθυσμού». Σύμφωνα με στοιχεία της Nomura,

<
<
<
<
<
<

Πρόκειται για κράτη
που αντιπροσωπεύουν
το 59,1% του παγκόσμιου
ΑΕΠ πληθυσμού.
οι 50 πιο ευάλωτες χώρες αντιπροσωπεύουν μόλις το 26,1% του παγκόσμιου ΑΕΠ,
αλλά όσον αφορά τον πληθυσμό το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 59,1%.
Και οι χώρες αυτές στην πλειονότητά τους
είναι αναδυόμενες οικονομίες. Σύμφωνα
με τη Nomura, οι πιο ευάλωτες χώρες, οι
πληθυσμοί των οποίων κινδυνεύουν να
πεινάσουν εξαιτίας της ακρίβειας των τροφίμων, είναι η Λιβύη, το Τατζικιστάν, το
Μαυροβούνιο, η Συρία και η Αλγερία.
Σύμφωνα με την υπηρεσία Τροφίμων

Οι πιο ευάλωτες χώρες, οι πληθυσμοί των οποίων κινδυνεύουν να πεινάσουν εξαιτίας της α-

κρίβειας των τροφίμων, είναι η Συρία, η Λιβύη, το Τατζικιστάν, το Μαυροβούνιο και η Αλγερία.

και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO),
στη Λιβύη οι εισαγωγές τροφίμων αντιπροσωπεύουν το 9,1% του ΑΕΠ της. Το
22% των νοικοκυριών της βορειοαφρικανικής χώρας ασχολείται με τη γεωργία
ή την κτηνοτροφία. Το ποσοστό αυτό
σχεδόν στην ολότητά του καταναλώνει
τα προϊόντα που παράγει. Οπως τονίζει
η FAO, πάντως, μια αύξηση της αγροτικής
παραγωγής στη χώρα θα διασφάλιζε τη
διατροφή των Λιβύων και θα τους προστάτευε από μελλοντικές κρίσεις. Σύμφωνα, άλλωστε, με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, αρκετά σοβαρό
πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολλές άλλες
χώρες, στην πλειονότητά τους αναδυόμενες οικονομίες. Οι παράγοντες που οδήγησαν σε αύξηση των τιμών των τροφίμων ήταν, πάντως, ετερόκλητοι.
Στην Κίνα, για παράδειγμα, η πανώλη

των χοίρων υπαγόρευσε τη μαζική σφαγή
τους και οδήγησε στην αύξηση των τιμών
του χοιρινού κρέατος. Αναμένεται, έτσι,
ο πληθωρισμός να φτάσει στο 5% με 6%
τον Ιανουάριο. Στην Ινδία, όπου τα περασμένα χρόνια είχαν εκδηλωθεί ταραχές
όταν εκτινάχθηκαν οι τιμές των κρεμμυδιών, οι τιμές των λαχανικών αυξήθηκαν
κατά 26% τον τελευταίο χρόνο. Στην Τουρκία, οι τιμές των τροφίμων εκτινάχθηκαν
κατά 30% το πρώτο τρίμηνο του έτους εξαιτίας μεγάλης πτώσης της τουρκικής
λίρας και, παρά την ανάκαμψη του νομίσματος, παρέμειναν αυξημένες κατά 15%
το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Και, βέβαια,
στην Αφρική, η ξηρασία που έπληξε ορισμένες περιοχές οδήγησε τις τιμές των
τροφίμων στα ύψη. Στη χειρότερη μοίρα
όλων η Ζιμπάμπουε, όπου οι τιμές των
τροφίμων εκτινάχθηκαν φέτος κατά 50%.
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Ανεργία
σε ιστορικό
χαμηλό

Μπλοκάρει
Κινέζους
επενδυτές
το Βερολίνο
Σχέδιο για την αποτροπή εξαγορών
εταιρειών ζωτικής σημασίας από ξένους
Tάχιστα κινητοποιείται η γερμανική κυβέρνηση για να θωρακίσει τη χώρα και
να αποτρέψει το ενδεχόμενο να εξαγοραστούν ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις
από ξένους. Η σύσταση ειδικής για το
θέμα αυτό επιτροπής είναι μια ένδειξη
ότι το Βερολίνο ανησυχεί εντόνως για
τον κίνδυνο να περιέλθει η τεχνολογία
της Γερμανίας σε ξένους και δη Κινέζους.
Η ολοκληρωμένη στρατηγική που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομίας, Πέτερ
Αλτμάιερ, έχει και έναν ακόμη στόχο: να
εμποδίσει τη διάλυση της βιομηχανίας,
που λειτούργησε ως το θεμέλιο του πλούτου της Γερμανίας. Η προαναφερθείσα
επιτροπή –ως τελευταίο καταφύγιο– θα
μπορεί να αγοράζει μερίδια σε εταιρείες
τεχνολογίας, η οποία είτε είναι ευαίσθητη
είτε σχετίζεται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Τα εν λόγω μερίδια θα τα αποκτά το
γερμανικό δημόσιο διαμέσου της κρατικής
αναπτυξιακής τράπεζας KfW, ενώ θα τα
κρατά για μικρό διάστημα. Αυτό, εν τω
μεταξύ, μπορεί ήδη να γίνει σε ορισμένες
περιπτώσεις με την υπάρχουσα νομοθε-
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Ειδική επιτροπή μέσω
της κρατικής τράπεζας KfW
θα μπορεί να αγοράζει
μερίδια επιχειρήσεων.

Το 2018 η KfW παρενέβη και εμπόδισε την κρατική κινεζική State Grid να αποκτήσει ποσοστό στη 50Hertz, που διαχειρίζεται δίκτυο παραγωγής ενέργειας.

σία, αλλά, κατά τον Πέτερ Αλτμάιερ, η
διαδικασία είναι βραδεία. «Πρέπει να δημιουργηθούν δομές τέτοιες, όπως μια ειδική επιτροπή, οι οποίες να μπορούν να
λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από ό,τι γινόταν
μέχρι σήμερα», αναφέρει στο έγγραφό
του με τον τίτλο «Βιομηχανική Στρατηγική
2030». Στη σχετική συνέντευξη Τύπου,
ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας δήλωσε
ότι η επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με
την KfW, αλλά δεν θα υπάρξει νέο χρηματοδοτικό ίδρυμα για την αγορά μεριδίων. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Αλτμάιερ
είχε παρουσιάσει τις αρχικές ιδέες του
σε επιχειρηματικές ενώσεις της Γερμανίας
φέτος τον Φεβρουάριο, αλλά είχαν δια-

τυπωθεί αντιρρήσεις. Πάντως, διευκρίνισε
ότι δεν είναι στις προθέσεις του να διευρύνει τον κρατικό τομέα.
Να αναφερθεί στο σημείο αυτό πως
στη βιομηχανική στρατηγική της Γερμανίας με ορίζοντα το 2030 δεν διευκρινίζεται επακριβώς ποιες είναι οι εταιρείες
που χρήζουν προστασίας, ενώ στην αρχική παρουσίασή του ο Αλτμάιερ είχε
κατονομάσει εταιρείες-ορόσημα, όπως
οι βιομηχανικοί όμιλοι της ThyssenKrupp
και της Siemens, καθώς και ο τραπεζικός
της Deutsche Bank. Η κινητοποίηση αυτή
της Γερμανίας συμπίπτει με το γεγονός
πως η οικονομία της, η μεγαλύτερη στην
Ευρώπη, χάνει τον βηματισμό της σε
έναν βαθμό, ενώ έχει προηγηθεί μία δε-

καετία ζωηρής ανάπτυξης. Πέραν όμως
της Γερμανίας, όπως παρατηρεί σε σχετικό
δημοσίευμά του το Reuters, υπάρχει διεθνώς επίταση του προστατευτισμού. Τι
πιο οφθαλμοφανές από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας; Η Ουάσιγκτον και το
Πεκίνο έχουν εμπλακεί σε μια καταστρεπτική διένεξη με όπλο τους δασμούς,
ενώ επικρατεί διάχυτη αβεβαιότητα για
τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις της
Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Στο πλαίσιο του σχεδίου του Πέτερ
Αλτμάιερ, η Γερμανία θέλει να επισπεύσει
την εξέταση των επενδυτών που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης και έχουν ενδιαφέρον να αγοράσουν εγχώριες
επιχειρήσεις σε τομείς-κλειδιά. Εκτιμάται

πως η πρωτοβουλία αυτή αφορά κυρίως
τους εκ Κίνας ορμώμενους επενδυτές, οι
οποίοι έχουν κρατική οικονομική στήριξη.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση βρίσκεται σε φάση
αναθεώρησης τόσο των σχέσεών της με
την Κίνα όσο και της βιομηχανικής στρατηγικής έναντι αυτής, με αφορμή τις αυξανόμενες επενδύσεις της τελευταίας σε
κρίσιμους κλάδους. Χαρακτηριστική
είναι, τέλος, η εξαγορά της Kuka, της
γερμανικής κατασκευάστριας ρομπότ,
το 2016, από Κινέζους, η οποία και λειτούργησε ως «καμπανάκι» για το Βερολίνο.
Το 2018 η KfW παρενέβη και εμπόδισε
την κρατική κινεζική State Grid να αποκτήσει ποσοστό στη 50Hertz, που διαχειρίζεται δίκτυο παραγωγής ενέργειας.

Aπροσδόκητη πτώση εμφάνισε η ανεργία
στη Γερμανία τον Νοέμβριο, κυρίως
διότι η αποδυνάμωση στον κλάδο της
μεταποίησης έδειξε ότι σταθεροποιείται
και η ένταση στις σινοαμερικανικές εμπορικές σχέσεις αποκλιμακώθηκε.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα
οποία, όπως αναφέρει το Bloomberg,
μάλλον θα εξαλείψουν τις όποιες προσδοκίες υπήρχαν για μέτρα στήριξης της
οικονομίας, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά
16.000, όταν οι προβλέψεις των αναλυτών τούς έφεραν να αυξάνονται κατά
6.000, ενώ ο δείκτης διαμορφώνεται
στο 5% – πρόκειται για ιστορικό χαμηλό.
Η ελάττωση του αριθμού των ανθρώπων
που βρίσκονται εκτός παραγωγικής διαδικασίας είναι καλά νέα για την οικονομία, ειδικά μετά τα στοιχεία που έδειξαν δραστική πτώση στις λιανικές
πωλήσεις. Πέραν τούτου έχουμε και τα
στοιχεία από τις εργοστασιακές παραγγελίες, οι οποίες ανέκαμψαν, ενώ ελαφρά
βελτίωση παρατηρήθηκε και στον δείκτη
εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων. Ολες
αυτές οι εξελίξεις πιστώνονται στην εμμονή της κυβέρνησης της Γερμανίδας
καγκελαρίου, η οποία είναι της άποψης
ότι δεν υπάρχει ανάγκη άμεσης αλλαγής
προσανατολισμού στα δημοσιονομικά
– το Βερολίνο τάσσεται απαρεγκλίτως
υπέρ του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, παρά τις ισχυρές πιέσεις εντός
και εκτός συνόρων να αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες. Την ίδια θέση με την
κυβέρνηση τηρεί και ο πρόεδρος της
Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας
(Bundesbank), Γενς Βάιντμαν. Ωστόσο,
τέλος, ύστερα από δέκα και πλέον χρόνια
που παρατηρείται πτώση της ανεργίας,
ο κίνδυνος να βρίσκεται σε σημείο καμπής η αγορά εργασίας παραμένει –
από τις αρχές του 2019 έχουν ανακοινωθεί στη μεταποίηση άνω των 80.000
περικοπών θέσεων εργασίας.

Επενδύσεις $40 δισ. σε drones για όλες τις δουλειές
Ως εργαλεία ερασιτεχνικής φωτογραφίας
και βιντεοσκόπησης είχαν εμφανιστεί
για πρώτη φορά στην αγορά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα
οποία πλέον χρησιμοποιούνται σε αμέτρητες αμερικανικές εταιρείες για
παρακολούθηση και επιθεώρηση εργασιών, για επικίνδυνες ή κοστοβόρες
εργασίες και για ντελίβερι.
Χαρακτηριστική είναι η χρήση τους
στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, όπου
τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιθεωρούν από αέρος τις εγκαταστάσεις,
χωρίς πλέον να κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι άλλοτε όφειλαν να
σκαρφαλώνουν στις κολόνες. Οσον αφορά τις πετρελαϊκές εταιρείες, τα
drones επιθεωρούν κάθε μήνα τους πετρελαιαγωγούς, εκτελώντας μια εργασία
για την οποία προηγουμένως ήταν απαραίτητη η ενοικίαση ελικοπτέρων
και πληρώματος έναντι 2.500 δολαρίων
την ώρα. Σε άλλες βιομηχανίες, τα
drones συλλέγουν μετεωρολογικά δε-
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Drones επιθεωρούν
πετρελαιαγωγούς, μια
εργασία η οποία γινόταν
με ελικόπτερο έναντι
2.500 δολ. την ώρα.
δομένα, χρησιμοποιούνται για την εποπτεία των συνόρων, για την παρακολούθηση της πορείας των πυρκαγιών,
ενώ αποτελούν και εργαλεία της αστυνομίας, συγκεκριμένα για την εξεύρεση
υπόπτων.
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν δυναμικά στην αγορά τη δεκαετία του 2000, όταν για τις ανάγκες
των ερασιτεχνών φωτογράφων κατασκευάστηκαν σε μικρό και διαχειρίσιμο
μέγεθος. Είχαν, ωστόσο, αρχικά κατασκευαστεί και αναπτυχθεί τη δεκαετία
του 1980 προκειμένου να εξυπηρετή-

σουν τις ανάγκες του στρατού. Σχεδόν
40 χρόνια μετά, το ανεπτυγμένο λογισμικό, οι βιντεοκάμερες υψηλής ευκρίνειας και οι ισχυροί αισθητήρες καθιστούν τα drones ιδιαίτερα ελκυστική
επένδυση για εταιρείες.
Λόγω της ευρείας χρήσης τους, πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις τα έχουν
ήδη εντάξει στις καθημερινές εργασίες
τους και, ως αποτέλεσμα, η αγορά των
drones έχει εκτοξευθεί. Ενδεικτικά, αναλυτές της Barclays προβλέπουν ότι
η αγορά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που το 2018 ανερχόταν σε 4
δισεκατομμύρια δολάρια, θα αγγίζει τα
40 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε
μόλις πέντε χρόνια.
Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις στρέφονται και επενδύουν
αδρά στα drones είναι ότι μπορούν
μέσω της χρήσης τους να εξοικονομήσουν αθροιστικά περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια. «Κανείς δεν πίστευε
ότι θα αποτελούσε από μόνη της μια

αγορά – τα αγόραζαν μόνο ορισμένα
αστυνομικά και πυροσβεστικά τμήματα», σχολίασε στους Financial Times
ο Ανταμ Καπλάν, ιδρυτής της EdgyBees,
η οποία έχει αναπτύξει νέες τεχνολογίες
για drones. «Πόλεις όπως το Λος Αντζελες συνειδητοποίησαν ότι, αντί να αγοράσουν ένα ελικόπτερο ενός εκατομμυρίου δολαρίων, θα μπορούσαν
να αγοράσουν ένα drone 1.000 δολαρίων
ή 25.000 δολαρίων», συμπλήρωσε ο
Καπλάν. Ακόμη και η Ομοσπονδιακή
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των
ΗΠΑ (FAA) έχει παραδεχθεί ότι υποτίμησε τον αριθμό των drones που χρησιμοποιούνται από εταιρείες. Αναθεωρώντας τις προηγούμενες προβλέψεις
της, η FAA εκτιμά ότι περισσότερες
από 450.000 drones θα βρεθούν στους
αιθέρες για εμπορικούς σκοπούς το
2019, ενώ αρχικά ανέμενε ότι τέτοιους
αριθμούς θα έβλεπε κανείς μόνο μετά
το 2022. Η εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς άφησε άναυδη και τη μεγαλύτερη

εταιρεία κατασκευής μη επανδρωμένων
αεροσκαφών, την κινεζική DJI, η οποία
και κατέχει το 70% της αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία των Financial Times,
οι εταιρικοί πελάτες της DJI αυξήθηκαν
κατά 80% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα, η κινεζική εταιρεία δυσκολεύεται
να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της και
στις αυστηρές προδιαγραφές που ορίζουν οι ρυθμιστικές αρχές αεροπλοΐας.
Παλιότερα η DJI βρέθηκε στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών της
Ουάσιγκτον για κατηγορίες κατασκοπείας και συνεργασίας με το Πεκίνο.
«Κρινόμαστε από ιθύνουσες αρχές, από
επαγγελματίες, από πολιτικούς και άλλους, που θέλουν το προϊόν να πληροί
τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ίδιοι.
Εμείς, όμως, είμαστε μια εταιρεία που
απευθύνεται σε καταναλωτές», είχε
σχολιάσει τον Σεπτέμβριο ο Μάριο Ρεμπέλο, επικεφαλής της DJI στη Βόρεια
Αμερική.

Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων γίνεται με χαμηλότε-

ρο κόστος με τη χρήση drones και υπολογίζεται ότι οι
εταιρείες που τα χρησιμοποιούν μπορούν να εξοικονομήσουν αθροιστικά περίπου 100 δισ. δολάρια.

Στο ασφαλές καταφύγιο του χρυσού στρέφεται η Ανατολική Ευρώπη
Σε επαναπατρισμό και αγορά χρυσού προχωρούν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, επικαλούμενες την κλιμάκωση των
εμπορικών σχέσεων παγκοσμίως, την αστάθεια στην πολιτική και οικονομική
σκηνή της Ευρώπης λόγω Brexit και την
ανάγκη απεξαρτητοποίησης από το δολάριο. Ακολουθώντας τα βήματα της Ρωσίας και της Κίνας, οι εθνικιστικές κυβερνήσεις της Σλοβακίας, της Πολωνίας,
της Ουγγαρίας, της Σερβίας και της Ρουμανίας είτε έχουν ήδη επαναπατρίσει
μεγάλες ποσότητες χρυσού είτε επεξεργάζονται το ενδεχόμενο αγοράς του πολύτιμου μετάλλου.
Αυτή την εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα
της Πολωνίας προχώρησε σε επαναπατρισμό 100 τόνων χρυσού από την Τράπεζα
της Αγγλίας, όπου το διατηρούσε. Ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας, Ανταμ
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Σλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σερβία και Ρουμανία ενισχύουν τα αποθέματά τους.
Γκλαπίνσκι, ισχυρίστηκε ότι με την ενίσχυση των αποθεματικών του πολύτιμου
μετάλλου αναδεικνύεται η ισχύς της οικονομίας. Η περίπτωση της Πολωνίας
είναι ιδιάζουσα, καθώς κατατάσσεται 22η
στην παγκόσμια λίστα κατοχής χρυσού,
ενώ έχει τα μεγαλύτερα αποθεματικά σε
σχέση με κάθε άλλη χώρα της Ανατολικής
Ευρώπης.
Διαφορετικό θα είναι το κίνητρο για
επαναπατρισμό του πολύτιμου μετάλλου
στη Σλοβακία. Ο πρώην πρωθυπουργός
της χώρας, Ρόμπερτ Ρίκο, ο οποίος ενδέ-

Η Πολωνία κατατάσσεται 22η στην παγκόσμια λίστα κατοχής χρυσού.

χεται να αναλάβει ξανά την εξουσία, ασκεί
έντονες πιέσεις στην κυβέρνηση για επαναπατρισμό του χρυσού, που διατηρείται
στη Βρετανία, λέγοντας ότι οι διεθνείς εταίροι θα μπορούσαν κάλλιστα να προδώσουν τη χώρα. «Μετά τη Συμφωνία του
Μονάχου, με δυσκολία μπορεί κανείς να
εμπιστευτεί ακόμη και τους πιο στενούς
του συμμάχους», δήλωσε ο Ρίκο. «Σας διαβεβαιώ ότι, αν συμβεί κάτι, δεν θα δούμε
ούτε ένα γραμμάριο από τον χρυσό. Ας
τον φέρουμε πίσω όσο το δυνατόν γρηγορότερα», συμπλήρωσε. Σε αγορά 9 τόνων
χρυσού προχώρησε τον Οκτώβριο και η
κεντρική τράπεζα της Σερβίας κατ’ εντολήν
του προέδρου της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο τελευταίος δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η χώρα οφείλει να αγοράσει ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα,
διότι «βλέπουμε προς ποια κατεύθυνση
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κινείται η παγκόσμια κρίση». Σύμφωνα
με πληροφορίες του Bloomberg, η κεντρική
τράπεζα της Σερβίας προβαίνει στην αγορά
του πολύτιμου μετάλλου λόγω των χαμηλών επιτοκίων δανεισμού και εξαιτίας της
πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας,
η οποία πηγάζει από τις εμπορικές εντάσεις
και το Brexit. Η Σερβία εξακολουθεί επίσης
να διατηρεί μια ποσότητα χρυσού σε τράπεζες του εξωτερικού.
Οσον αφορά τη Ρουμανία, η κεντρική
τράπεζα είχε ξεκινήσει τη διαδικασία επαναπατρισμού, η οποία σταμάτησε αιφνιδίως τον Οκτώβριο, όταν η κυβέρνηση
έχασε την εξουσία. Η μαζική στροφή της
Ανατολικής Ευρώπης στο ασφαλές καταφύγιο του χρυσού οφείλεται εν μέρει στην
Ουγγαρία, η οποία αγόρασε πέρυσι τεράστια ποσότητα, αυξάνοντας τα αποθεματικά της σε δεκαπλάσιο βαθμό.

ΕΛΛΑΔΑ
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Oι τουρκικές προκλήσεις στο κρίσιμο ραντεβού
Ο Ελληνας πρωθυπουργός διαμηνύει ενόψει της σημερινής συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν ότι «θα μιλήσουμε με ανοικτά χαρτιά»
Tης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Ολόκληρη τη βεντάλια της τουρκικής
προκλητικότητας αναμένεται να ανοίξει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή
κρίσιμη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, υπογραμμίζοντας στον συνομιλητή του, με τον οποίο θα συναντηθεί
σήμερα στο Λονδίνο στο περιθώριο της
συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ –κατόπιν
αιτήματος της τουρκικής πλευράς– ότι
είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας
«να αναδιπλωθεί από προκλητικές ενέργειες». Η αποστροφή του κ. Μητσοτάκη
σε συνεργάτες του, μαζί με την επισήμανση ότι θα θέσει όλα τα θέματα της
τουρκικής προκλητικότητας και ότι «θα
μιλήσουμε με ανοικτά χαρτιά», είναι ενδεικτική των χαμηλών προσδοκιών της
ελληνικής πλευράς από τη συνάντηση,
καθώς το κλίμα στα ελληνοτουρκικά έχει
βαρύνει επικίνδυνα. Κυβερνητικές πηγές
έλεγαν ότι η στάση της Τουρκίας την οδηγεί σε διπλωματική απομόνωση.
Και, πάντως, υπό τη σκιά των τελευταίων εξελίξεων, είναι σαφές ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι η ίδια με εκείνη του περασμένου Σεπτεμβρίου, όταν στην πρώτη
τους συνάντηση στο περιθώριο της Γε<
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Εάν προκύψουν νέα
στοιχεία που το καθιστούν
αναγκαίο, ο κ. Μητσοτάκης
θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς – Σήμερα
και το γεύμα με Τραμπ.
νικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη οι κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν είχαν
μιλήσει σε θετικό κλίμα για την ανάγκη
μιας επανεκκίνησης στα ελληνοτουρκικά.
Αναμένεται, άλλωστε, να το υπενθυμίσει στον Τούρκο πρόεδρο ο Ελληνας
πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι αυτές οι
συμπεριφορές προφανώς δεν συνάδουν
με τις σχέσεις καλής γειτονίας και υπονομεύουν την όποια απόπειρα εξομάλυνσης των σχέσεων. Ο πρωθυπουργός θα
συνοδεύεται στη συνάντηση από τους
υπουργούς Εξωτερικών και Αμυνας, Νίκο
Δένδια και Νίκο Παναγιωτόπουλο, καθώς
και από τη διευθύντρια του διπλωματικού
του γραφείου, πρέσβειρα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Εικάζεται ότι αντίστοιχη
θα είναι και η σύνθεση της τουρκικής αντιπροσωπείας που θα συνοδεύει τον κ.
Ερντογάν, παρότι μέχρι χθες το βράδυ
η τουρκική πλευρά δεν είχε ενημερώσει
για την ακριβή σύνθεση και υπήρχε η
πιθανότητα να προστεθεί ακόμη ένα πρόσωπο, κατά πάσα πιθανότητα εκπρόσωπος Τύπου. Από την έκβαση της σημερινής συνάντησης θα εξαρτηθεί και η
πιθανότητα συνάντησης του κ. Μητσο-

τάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς, εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν νέα στοιχεία
που το καθιστούν αναγκαίο. Σε αυτή την
πιθανότητα αναφέρθηκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας,
καθώς, ερωτηθείς σχετικά, απάντησε σημειώνοντας ότι ο υπ. Εξωτερικών ήδη ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κομμάτων ότι «η κυβέρνηση κάθε φορά θα
εξετάζει ποιο είναι το αρμόδιο επίπεδο
που θα χρειάζεται, ώστε να υπάρχει πάντα
πλήρης ενημέρωση των άλλων πολιτικών
κομμάτων, γιατί εδώ η στόχευση είναι
εθνική και χρειάζεται όλα τα κόμματα
να έχουν πλήρη γνώση των εξελίξεων».
Πάντως, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι κενό το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Σε ό,τι αφορά την ουσία του ζητήματος,
κυβερνητικές πηγές υπογράμμιζαν ότι
η απόπειρα της Τουρκίας να καταργήσει
θαλάσσιες ζώνες νησιών όπως η Κρήτη,
η Ρόδος, η Κάρπαθος και το Καστελλόριζο
«με τεχνάσματα, όπως άκυρα διμερή μνημόνια, δεν παράγει διεθνώς έννομα αποτελέσματα». Και εξηγούσαν ότι δεν
μπορεί να θίξει κυριαρχικά δικαιώματα
των νησιών μας που είναι εδραιωμένα
στο διεθνές δίκαιο και ειδικότερα στο
δίκαιο της θάλασσας.

Και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Πριν από τη συνάντηση με τον κ. Ερντογάν, ο πρωθυπουργός θα θέσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας
στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ζητώντας από τη
Συμμαχία να πάρει θέση. Ο κ. Μητσοτάκης
ήδη υπογράμμισε ότι δεν μπορεί το ΝΑΤΟ
να στέκεται αδιάφορο όταν ένα μέλος
του παραβιάζει ανοικτά το διεθνές δίκαιο
και στρέφεται έτσι κατά άλλου μέλους
του, επαναλαμβάνοντας ότι η τακτική
των ίσων αποστάσεων αδικεί κατάφωρα
την Ελλάδα που ουδέποτε επιδίωκε την
ένταση στην περιοχή. Μάλιστα, ήδη έθεσε
το ζήτημα –και του μνημονίου κατανόησης
της Τουρκίας με τη Λιβύη για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών– στη μακρά
τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την
Παρασκευή με τον Εμανουέλ Μακρόν.
Το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας αναμένεται να θέσει ο πρωθυπουργός και στο γεύμα που θα έχει σήμερα
με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της
ειδικής πρόσκλησης του Αμερικανού
προέδρου με αφορμή την επετειακή σύνοδο του ΝΑΤΟ στους αρχηγούς κυβερνήσεων και κρατών που δίνουν άνω του
2% του ΑΕΠ τους στις αμυντικές δαπάνες
εντός Συμμαχίας (οκτώ συνολικά). Εξάλλου, τα ελληνοτουρκικά και η κατάσταση
στην Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθούν
στην ατζέντα της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τραμπ στον Λευκό
Οίκο στις 7 Ιανουαρίου, την ώρα που το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε «προκλητικό» το μνημόνιο κατανόησης της
Τουρκίας με τη Λιβύη.

Οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών με τη βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Κάρολο στο παλάτι του Μπάκιγκχαμ.

Θερμά λόγια Ντόναλντ Τραμπ για τον Τούρκο πρόεδρο
Με την απειλή του βέτο στο σχέδιο του
ΝΑΤΟ για την άμυνα των Βαλτικών χωρών
στις αποσκευές του προσήλθε ο Ταγίπ
Ερντογάν στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής
της Συμμαχίας, στο Γουότφορντ. Λίγο
προτού αναχωρήσει για τη Βρετανία, ο
Τούρκος πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι
είναι έτοιμος να μπλοκάρει το εν λόγω
σχέδιο, που στρέφεται κατά της Ρωσίας,
αν η Συμμαχία δεν τον υποστηρίξει στην
εκστρατεία του εναντίον της κουρδικής
πολιτοφυλακής YPG, στη βόρεια Συρία.
«Αν οι φίλοι μας στο ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίσουν ως τρομοκρατικές οργανώσεις
εκείνες που εμείς αναγνωρίζουμε ως τρομοκρατικές οργανώσεις, θα αντιταχθούμε
σε οποιοδήποτε βήμα που θα πάρουν εκεί», δήλωσε ο Ερντογάν, παραπέμποντας
στην κουρδική οργάνωση, σύμμαχο της
Δύσης στον αγώνα εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), την οποία ο ίδιος
χαρακτηρίζει «τρομοκρατική».
Ο ανοιχτός εκβιασμός από την πλευρά
του Ερντογάν δεν στάθηκε ικανός να αλλοιώσει τα θερμά αισθήματα του Ντό-
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«Μου αρέσει η Τουρκία
και τα πάω πολύ καλά με
τον πρόεδρο», δήλωσε και
έδειξε κατανόηση ακόμα και
για την αγορά των S-400.
ναλντ Τραμπ απέναντί του. «Μου αρέσει
η Τουρκία και τα πάω πολύ καλά με τον
πρόεδρο», δήλωσε ο Αμερικανός ηγέτης,
μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν. Στη συνέχεια έπλεξε το εγκώμιο της Αγκυρας
για το γεγονός ότι «δεν θα μπορούσε να
έχει στηρίξει περισσότερο» τις ΗΠΑ στην
πρόσφατη επίθεση όπου εξοντώθηκε ο
επικεφαλής του ISIS, Αμπού Μπακρ αλ
Μπαγκντάντι, στο Ιντλίμπ της βόρειας
Συρίας. Η υποστήριξη της Τουρκίας έγκειται στο γεγονός ότι επέτρεψε στα αμερικανικά αεροσκάφη να περάσουν από
τον εναέριο χώρο της.

Ακόμη και στο θέμα της αγοράς ρωσικών πυραύλων S-400 από την Τουρκία,
ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν γεμάτος κατανόηση για τον σύμμαχό του. Σε ερώτηση
δημοσιογράφου αν η κυβέρνησή του επιβάλει τελικά κυρώσεις στην Αγκυρα,
δήλωσε αόριστα ότι «εξετάζουμε το ζήτημα την περίοδο αυτή και το συζητάμε».
Αμέσως μετά, έσπευσε να βρει ελαφρυντικά για την Τουρκία, ρίχνοντας το φταίξιμο για την κρίση που έχει προκληθεί
στον προκάτοχό του, Μπαράκ Ομπάμα.
«Οπως γνωρίζετε, η Τουρκία ήθελε να αγοράσει το δικό μας σύστημα Patriot,
αλλά η κυβέρνηση Ομπάμα δεν την άφησε
και προσφέρθηκε να τους το επιτρέψει
όταν εκείνοι ήταν πλέον έτοιμοι να αγοράσουν άλλο σύστημα» (τους S-400).
Διαμετρικά αντίθετη ήταν η τοποθέτηση του Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος
πρόεδρος τόνισε ότι «είναι αδύνατο η
Τουρκία να παραμένει στο ΝΑΤΟ και να
αγοράζει πυραύλους S-400 από τη Ρωσία».
Προχωρώντας ακόμη πιο μακριά, κατηγόρησε την Τουρκία για σύμπραξη με ο-

μάδες τζιχαντιστών, παρακλάδια του
ISIS. «Βλέποντας την Τουρκία, πολεμούν
εναντίον εκείνων που πολέμησαν στο
πλευρό μας εναντίον του Ισλαμικού Κράτους και ορισμένες φορές συνεργάζονταν
(οι Τούρκοι) με πληρεξουσίους του», είπε
χαρακτηριστικά ο Εμανουέλ Μακρόν.
Αντιμέτωπος με την απειλή να τορπιλιστεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ
από ένα τουρκικό βέτο, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ προσπάθησε να μεσολαβήσει. Υποστήριξε ότι δεν είναι σωστό να αμφισβητείται η εγγύηση ασφαλείας της Συμμαχίας (έναντι της Τουρκίας) και ότι ο ίδιος
εργάζεται για την επίλυση της διαφοράς
ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το σχέδιο
για την άμυνα των Βαλτικών χωρών. Από
την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πολωνίας
Αντρέι Ντούντα δήλωσε ότι μίλησε με
τον Ερντογάν για το επίμαχο θέμα και
εξέφρασε την ελπίδα ότι τελικά θα υπάρξει
αμοιβαία αποδεκτή λύση, ώστε να πάρει
το πράσινο φως το νατοϊκό σχέδιο.
REUTERS, AP

Αγεφύρωτο χάσμα για τον ρόλο του ΝΑΤΟ στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής
Η κακή μέρα από το πρωί φαίνεται. Μπορεί
ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπεργκ να έκανε ό,τι μπορούσε
προκειμένου να καταπραΰνει τον Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσα στην ομελέτα και
στα λουκάνικα που μοιράστηκαν χθες
στο Γουότφορντ, στα περίχωρα του Λονδίνου, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος είχε
φθάσει στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας με διαφορετικές διαθέσεις. Προνομιακός στόχος του ήταν ο Εμανουέλ
Μακρόν, ο οποίος προ καιρού δεν είχε
διστάσει να μιλήσει για «εγκεφαλικό θάνατο» του ΝΑΤΟ.
«Ηταν μια σκληρή δήλωση... πολύ άσχημη, εναντίον 28 χωρών», δήλωσε ο
Τραμπ στους δημοσιογράφους ύστερα
από τη συνάντησή του με τον Στόλτενμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι «η Γαλλία
χρειάζεται το ΝΑΤΟ περισσότερο από
τον καθένα» γιατί «δεν τα πάει καλά στο
οικονομικό πεδίο». Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος γενίκευσε την κριτική
του, κατηγορώντας για μία ακόμη φορά
τους ισχυρότερους Ευρωπαίους συμμάχους του ότι «ρίχνουν» την Αμερική, καθώς δεν επωμίζονται το βάρος που τους
αναλογεί σε στρατιωτικές δαπάνες, αλλά
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Ο Εμανουέλ Μακρόν,
παρά την κριτική του Τραμπ,
τόνισε ότι επιμένει στη
δήλωσή του περί «εγκεφαλικού θανάτου» του ΝΑΤΟ.
και επειδή τη μεταχειρίζονται «άδικα»
στο διεθνές εμπόριο. «Δεν είναι δίκαιο
να μας εκμεταλλεύονται στο ΝΑΤΟ, αλλά
και στο εμπόριο, και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε
τη συνέχιση αυτής της κατάστασης»,
δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η αναμενόμενη συνέχεια ήρθε στη
συνάντηση Τραμπ - Μακρόν. Ο Γάλλος
πρόεδρος τόνισε ότι η Σύνοδος Κορυφής
δεν πρέπει να αναλωθεί σε παράπονα
και διαπραγματεύσεις για οικονομικά
ζητήματα, αλλά να εστιάσει στα αναπάντητα ερωτήματα στρατηγικής φύσης
και στις νέες απειλές που αντιμετωπίζει
η Συμμαχία. «Δεν μπορούμε καν να συμφωνήσουμε για το τι σημαίνει στη σύγχρονη εποχή “τρομοκρατία”», τόνισε ο

Βλοσυρός ο Ντόναλντ Τραμπ, ακούει τον Εμανουέλ Μακρόν κατά τη χθεσινή συνάντησή τους, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.
Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, παρά την
κριτική του Τραμπ, τόνισε ότι επιμένει
στη δήλωσή του περί «εγκεφαλικού θανάτου» του ΝΑΤΟ.
Η ένταση στην ατμόσφαιρα της συνάντησης κορυφώθηκε όταν ήρθε ο λόγος

στο ακανθώδες πρόβλημα σχετικά με
την τύχη των τζιχαντιστών του Ισλαμικού
Κράτους (ISIS) που κρατούνται σε χώρες
της Μέσης Ανατολής. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η πλειονότητα εξ αυτών προέρχεται από την Ευρώπη, κυρίως δε από

Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία, για να
σαρκάσει τον Μακρόν με το ρητορικό
του ερώτημα: «Θα ήθελες μερικούς ωραίους μαχητές του ISIS; Μπορώ να σου
τους στείλω». Ο Γάλλος πρόεδρος δεν
φάνηκε να διασκεδάζει καθόλου με αυτό

το είδος χιούμορ και υπενθύμισε στον
συνομιλητή του ότι το κύριο πρόβλημα
της στιγμής είναι να αποτραπεί η αναζωπύρωση του ISIS, κίνδυνος που μεγεθύνθηκε από την αποχώρηση των ΗΠΑ
και την εισβολή της Τουρκίας στη βόρεια
Συρία.
Μιλώντας σε συγκέντρωση στρατιωτικών ηγετών, στο Σότσι της Μαύρης
Θάλασσας, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ
Πούτιν δήλωσε ότι η προς ανατολάς επέκταση του ΝΑΤΟ αποτελεί κίνδυνο εθνικής ασφαλείας για τη χώρα του, επέμεινε όμως ότι η Μόσχα είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με τη Συμμαχία εναντίον της κοινής απειλής, της τρομοκρατίας.
Παρά τις εμφανείς διαφωνίες, οι ηγέτες
των 29 χωρών αναμένεται να εγκρίνουν
έναν νέο προϋπολογισμό για τα έτη 20212024, που θα μειώνει κάπως το βάρος
των ΗΠΑ. Στην κοινή διακήρυξη αναμένεται, επίσης, να εγκρίνουν μια νέα στρατηγική για την παρακολούθηση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Κίνας και
την επέκταση των δραστηριοτήτων της
Συμμαχίας στο Διάστημα.
REUTERS, A.P.
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Η εποχή της «έξυπνης» ενέργειας ξεκίνησε
Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει βιομηχανία και δίκτυα, τονίζει ο ιδρυτής και υπεύθυνος τεχνολογίας του Siemens Al Lab Ούλι Βέλτινγκερ
Συνέντευξη στη ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

δεύτερον, μια στροφή όσον αφορά τη
διανομή της ενέργειας σε επίπεδο παραγωγού-καταναλωτή (prosumer) και
καταναλωτή, θα έχουμε ένα ενεργειακό
μείγμα, αποκεντρωμένο με διάφορους
τρόπους. Το να τα συνδυάσουμε αυτά
μαζί θα αποτελέσει μέρος της πρόκλησης. Και για τη Siemens, αυτό σημαίνει
ότι αν θέλουμε να προωθήσουμε την
απεξάρτηση από τον άνθρακα, πρέπει
εμείς να το ξεπεράσουμε και, αν το ξεπεράσουμε, πρέπει να διασφαλίσουμε
ότι θα τεθεί σε λειτουργία ολόκληρη
η διαδικασία και η αξιοποίηση της ψηφιοποίησης. Και αυτό σημαίνει ότι θα
πρέπει να ξεπεράσουμε νέες προκλήσεις, όπως: «τι κάνουμε για τη γρήγορη
συντήρηση», «τι κάνουμε με την αποθήκευση, την ηλεκτρική ενέργεια»,
«πώς αντιμετωπίζουμε τις απαιτήσεις
σε καύσιμα» και επίσης «πώς σταθεροποιούμε την ενεργειακή κατανάλωση». Αυτά αποτελούν αλλαγές όχι μόνο
για την Ελλάδα. Είναι μια παγκόσμια
πρόκληση. Ομως, βλέπουμε ότι έχετε
αιολικά πάρκα, έχετε ηλιακή ενέργεια
και έχετε λίγο άνθρακα ακόμα, οπότε
έχετε κάποια κενά. Ετσι λοιπόν, έχουμε
ένα σχέδιο για τη διανομή και το ενεργειακό δίκτυο και το μείγμα ενέργειας
που διαθέτουμε. Η υπέρβαση αυτών
των προκλήσεων είναι αυτό που έχουν
να διαχειριστούν όλες οι εταιρείες που
ασχολούνται με την ενέργεια, μεταξύ
αυτών και η Siemens.
– Ποιο είναι το νέο μοντέλο ενέργειας και πώς ωφελεί τον καταναλωτή και τον κλάδο;
Πρέπει να συνδυάσουμε τη διαθεσιμότητα, την οικονομική προσιτότητα

H τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει όλο και
περισσότερο στη ζωή μας. Οι αλγόριθμοι
που καθοδηγούνται από δεδομένα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει ανάγκη
δημιουργίας πλαισίου για την υπεύθυνη
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης; Πώς
διασφαλίζουμε την αντανάκλαση κάποιων λειτουργιών της στο σύστημα
αξιών της κοινωνίας ή μιας εταιρείας,
πώς καθίστανται διαφανείς οι δυνατότητες που διαθέτει η τεχνολογία και
πώς αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι που
φέρνει; Στα ερωτήματα αυτά απαντά
σε συνέντευξη που παραχώρησε στην
«Καθημερινή» ο δρ Ούλι Βέλτινγκερ,
επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας
Machine Intelligence Research Group
και ιδρυτής και υπεύθυνος τεχνολογίας
του Siemens Al Lab στη Siemens Corporate Technology, που αποτελεί τον
παγκόσμιο ερευνητικό οργανισμό της
Siemens.
Ο δρ Βέλτινγκερ, που βρέθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο του Ελληνογερμανικού Φόρουμ Καινοτoμίας που διοργάνωσαν από κοινού το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η πρεσβεία της Γερμανίας,
μιλάει στην «Κ» και για τις πρόσφατες
τάσεις και προκλήσεις στον τομέα της
βιομηχανικής τεχνητής νοημοσύνης
και τις ευκαιρίες για την αξιοποίηση
του μελλοντικού δυναμικού των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για
την ενεργειακή διαχείριση.
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Πρέπει να σκεφτούμε
πώς θα ενδυναμώσουμε
τους εναλλακτικούς
τρόπους παραγωγής και
αποθήκευσης ενέργειας.
– Πώς η τεχνητή νοημοσύνη (AI)
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της βιομηχανίας για αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα;
Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) είναι η
ραχοκοκαλιά, ο ακρογωνιαίος λίθος για
τον τόσο αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, ο οποίος με
τη σειρά του φέρνει αλλαγές στα τελικά
προϊόντα με την εξατομίκευσή τους,
στις διαδικασίες με την αυτοματοποίησή
τους, στα συστήματα, κάνοντάς τα πιο
ευέλικτα και προσαρμόσιμα στον άνθρωπο. Αυτή είναι η φύση της τεχνολογίας, ειδικά στη μηχανική μάθηση
(machine learning), και αυτή την ευελιξία μπορούμε να την αξιοποιήσουμε
για χάρη της βιομηχανίας, του αυτοματισμού, αλλά και για την ηλεκτροδότηση και τη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εχει προφανώς αντίκτυπο και στους ανθρώπους,
οδηγώντας σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και σε αύξηση της παρα-
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Η τεχνητή νοημοσύνη (Α.Ι.) είναι η ραχοκοκαλιά, ο ακρογωνιαίος λίθος για τον τόσο ανα-

γκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, ο οποίος με τη σειρά του φέρνει αλλαγές στα τελικά προϊόντα με την εξατομίκευσή τους, τονίζει στην «Κ» ο δρ Βέλτιγκερ.

Εχει διεισδύσει πλέον σε
πολύ μεγάλο τμήμα της βιομηχανίας και οι εφαρμογές
της διευρύνονται συνεχώς.

γωγικότητας, που είναι πάγιος στόχος
της βιομηχανίας.
– Πώς η ψηφιοποίηση αλλάζει τις
διαδικασίες και δημιουργεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα;
Η ψηφιοποίηση αλλάζει τα πάντα,
κι αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε την τεχνολογία να γίνεται όλο και πιο σημαντική και με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό.
Οπως τα δεδομένα (data) αλλάζουν τον
κόσμο, καθώς γινόμαστε μια κοινωνία
δεδομένων, κι όπως οι υπολογιστές άλλαξαν την τεχνολογία. Οσον αφορά τα
επιχειρηματικά μοντέλα, η ψηφιοποίηση τα άλλαξε, καθώς δεν έχουμε την
παραδοσιακή σχέση προμηθευτή προς
προμηθευτή, τον κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM), τις υποδομές και την αλυσίδα εφοδιασμού, επειδή τώρα όλοι ανταγωνίζονται και
συνεργάζονται με όλους. Αυτό αποτελεί
οικοσύστημα και σε αυτό η ταχύτητα
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τον με-

(affordability) και την κατανάλωση,
και πρέπει αυτό να το διασφαλίσουμε
κατά την ενεργειακή μετάβαση. Πρέπει
να σκεφτούμε πώς θα ενδυναμώσουμε
τους εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής
και αποθήκευσης ενέργειας ή πώς θα
στραφούμε σε διαφορετικούς μηχανισμούς. Αυτό δεν θα συμβεί από αύριο.
Θα διανύσουμε μια περίοδο μετάβασης
και αυτό το μοντέλο πρέπει να είναι εφαρμόσιμο μέσα στις πραγματικές πόλεις, με τους πραγματικούς κατοίκους
μιας πόλης ή σε μια χώρα ή σε μια εταιρεία. Να είναι οικονομικά προσιτό
αλλά και ανθεκτικό. Και πρέπει να στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: στην ηλεκτροδότηση –στην οποία διακρίνεται
η Siemens– όπου και προσπαθούμε να
διατηρήσουμε και να προωθήσουμε
την καινοτομία. Στην αυτοματοποίηση,
στη διαμόρφωση και στη σύνδεση της
παραγωγής με τους καταναλωτές· και
στην ψηφιοποίηση, για τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας.

τασχηματισμό, την κλίμακα και την
ταχύτητα. Η οικοδόμηση αυτού του οικοσυστήματος αξιόπιστων εταίρων
είναι ζωτικής σημασίας. Η ανοικτή καινοτομία και η οικοδόμηση δικτύων –
το να φέρνουμε τα πράγματα κοντά–
μας δίνουν την ταχύτητα που χρειαζόμαστε τώρα. Ζούμε σε έναν κόσμο
όπου το focus και η ταχύτητα είναι βασικοί στόχοι. Focus σημαίνει ότι εστιάζουμε ως εταιρείες σε αυτά που είμαστε
πραγματικά καλοί. Οι άλλοι εταίροι στο
οικοσύστημά μας κάνουν focus σ’ αυτό
που είναι εκείνοι καλοί. Η αξιοποίηση
αυτού θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε
την αριστεία που θέλουμε να έχουμε
στην τεχνολογία.
– Ποιες διακρίνετε ως τάσεις στην
αγορά ενέργειας; Βλέπετε την επικράτηση της ηλεκτρικής ενέργειας;
Θα δούμε δύο κύριες τάσεις. Πρώτον,
τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας σε σημαντικό βαθμό και,

Η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει
αλλαγές στην αγορά εργασίας
– Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στη
βιομηχανία;
– Το A.I. είναι ζωτικής σημασίας και επηρεάζει σημαντικά το εταιρικό περιβάλλον.
Διαχωρίζουμε τα παραδείγματα εφαρμογής
σε τρεις διαφορετικούς πυλώνες. Ο ένας
αφορά τον τομέα των μεταφορών. Εκεί
χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, την Α.Ι.
για την οπτική παρακολούθηση. Στα συστήματα φωτογραφικών μηχανών χρησιμοποιούμε τεχνολογίες A.I. και τεχνολογίες
βαθιάς εκμάθησης (Deep Learning), στο
Ανόι στα φώτα της κυκλοφορίας για να
δούμε πού είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Χρησιμοποιούμε A.I. στη βιομηχανία
για την οπτική επιθεώρηση ποιότητας, αν
υπάρχει διάβρωση σε κάποιο εξάρτημα.
Χρησιμοποιούμε την A.I. σε εικονογραφήματα σε drones για να αναλύσουμε αν τα
εργοτάξια είναι καλά τοποθετημένα. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την επίδραση στον
άνθρωπο. Βοηθώντας στην αρχή του σχεδιασμού – όταν χρησιμοποιούμε την A.I.
για να σχεδιάσουμε μέρη του αυτοκινήτου;
Τι είδους ελευθερία θα μας έδινε; Αλλά και
για την αλυσίδα εφοδιασμού; Αξιολογώντας
τους κινδύνους για τους πελάτες, χρησιμοποιούμε συστήματα βασισμένα στην
κάμερα για να εξυπηρετούμε την ποιότητα
κατά την παραγωγή και την εκτύπωση μετάλλων. Με την τεχνολογία A.I. προβλέπουμε τις τιμές, ποια είναι η καλύτερη τιμή
για τους πελάτες μας. Κι αυτό μπορεί να
γίνει με μηχανική μάθηση (machine learning). Ο τρίτος πυλώνας είναι η αυτονομία
των μηχανών. Μια σημαντική επίσης εφαρμογή είναι η μηχανική μάθηση, μέσω
της δημιουργίας νευρωνικών δικτύων.
– Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας πλαισίου για την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης;
– Ναι υπάρχει. Η βασική ιδέα της A.I.
είναι να μετατρέψει κάθε πληροφορία που
λαμβάνεται σε μια δράση στον πραγματικό
κόσμο και αυτές οι ενέργειες στον πραγματικό κόσμο έρχονται με συνέπειες και
οφέλη. Κάποιες λειτουργίες της Α.Ι. έχουν
ένα βαθμό αποτυχίας. Πώς διασφαλίζουμε
ότι αυτές οι αποτυχίες και αυτές οι συνέπειες
αντανακλούν το σύστημα αξιών μας – το
εταιρικό μας σύστημα ή το ανθρώπινο σύστημα αξιών μας, της πόλης μας ή της κυβέρνησής μας; Και δεδομένου ότι οι αποφάσεις και οι αλγόριθμοι που καθοδηγούνται
από δεδομένα διαδραματίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας
– το να πάρουμε οδηγίες, να πλοηγηθούμε,
να πάμε στον γιατρό, να οδηγήσουμε το
αυτοκίνητο, κάνοντας βασικά τις καθημερινές μας συνήθειες. Η A.I. έχει αντίκτυπο
σε πολλά μικρά κομμάτια της καθημερινότητάς μας. Τι είδους αξίες αντανακλά
μια εταιρεία με βάση αυτούς τους παράγοντες επιπτώσεων; Ξεκινήσαμε λοιπόν
έναν διάλογο για την ανάπτυξη του πλαισίου
υπεύθυνης βιομηχανικής A.I., για να κα-

Αντικίνητρο για επενδύσεις οι υψηλοί φόροι
Η υψηλή φορολογία, τα «απόνερα»
της κρίσης, η αδιαφάνεια και η αναξιοκρατία, καθώς και το έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού, συνιστούν τις μεγαλύτερες δυσκολίες για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνα γνώμης «Ο Σφυγμός
του Επιχειρείν», που πραγματοποίησε
για τρί τ η συνεχή χρονιά το
Παρατηρητή ρ ιο
Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος του ΣΕΒ σε συνεργασία
με την MRB. Η έρευνα εστιάζει σε έξι
κρίσιμες περιοχές για ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβά λ λον, οι οποίες
είναι: α) ευκολό τ ερη προσέ λ κυση
επενδύ σ εων και εξασφά λ ιση της
απαραί τ ητης χρηματοδό τ ησης, β)
σαφέστερο και ασφαλέστερο θεσμικό
πλαίσιο, γ) μείωση της γραφειοκρατίας,
δ) αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών
χωρίς «ηλεκτρονικοποίηση» της γραφειοκρατίας, ε) σύγχρονο πλαίσιο απασχόλησης και στ) στοχευμένες κινήσεις που
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα εμπόδια.
Στη φετινή έρευνα καταγράφεται μια
σαφής συνέχιση της βελτίωσης του επι<
<
<
<
<
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Το 66,3% των επιχειρήσεων
θεωρεί εμπόδιο το ασταθές
φορολογικό πλαίσιο.

Σε έρευνα του ΣΕΒ που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασια με τη MRB, το 38,2% των επιχειρήσεων προβληματίζεται από την αδυναμια προσβασης σε χρηματοδοτηση και τον ακριβό δανεισμό.

χειρηματικού περιβάλλοντος, όπως και
του κλίματος σχετικά με την πορεία της
χώρας και των ίδιων των επιχειρήσεων.
Ωστόσο, καθώς οι περισσότεροι δείκτες
αξιολό γ ησης του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος παραμένουν σε επίπεδα
κοντά στη βάση, αναδεικνύονται, όπως
παρατηρεί ο ΣΕΒ, και τα μεγάλα περιθώρια
βελτίωσης. Τα σημαντικότερα εμπόδια
στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων
για το 2019 με βάση την έρευνα είναι το
ασταθές φορολογικό πλαίσιο (66,3%), η

πολυνομία και το ασαφές θεσμικό πλαίσιο
(46,8%), η αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση και ο ακριβός δανεισμός
(38,2%), η καθυστέρηση στην απονομή
Δικαιοσύνης και το έλλειμμα χρηματοδοτικώ ν και επενδυτικώ ν κινή τ ρων
(33,6%).
Στο ερώτημα πώς θα βελτιωθεί το μακρο-περιβάλλον της επιχειρηματικότητας
οι επιχειρήσεις απαντούν με σαφήνεια
ότι προτεραιό τ ητα πρέ π ει να εί ν αι η
μείωση των φορολογικών βαρών και η

αξιοποίηση σύγχρονων και στοχευμένων
επενδυτικών εργαλείων, δείχνοντας τον
δρόμο για την κάλυψη του επενδυτικού
κενού και τη βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας και τελικά
την επίτευξη υψηλών, βιώσιμων, ρυθμών
ανάπτυξης που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.
Δίχως μείωση των φορολογικών συντελεστών και ουσιαστικά επενδυτικά εργαλεία που διευκολύνουν τη ρευστότητα
των επιχειρήσεων, παρατηρεί χαρακτηριστικά ο ΣΕΒ, δεν πρόκειται να επιτευ-

χθούν οι επιδιωκόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης
που έχει ανάγκη η χώρα. Για πρώτη φορά
στην περίοδο 2017-2019 καταγράφεται
υποχώρηση στον βαθμό ικανοποίησης
των επιχειρήσεων από την ποιότητα και
τη διαφά ν εια των υπηρεσιώ ν που
λαμβάνουν από τον δημόσιο τομέα (από
6,1 σε 6 μονά δ ες και από 5,9 σε 4,9
μονάδες αντίστοιχα). Γι’ αυτό είναι κρίσιμο
να συνεχιστεί η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των δημόσιων
φορέων προκειμένου να αναποκρίνονται
αποτελεσματικά στις πραγματικέ ς
ανάγκες των επιχειρήσεων. Επίκεντρο
πρέπει να αποτελεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς οι ψηφιακά ώριμοι
φορείς του δημόσιου τομέα αξιολογούνται
διαχρονικά θετικά από τις επιχειρήσεις.
Αντίθετα, οι φορείς που υστερούν στις
ψηφιακές τους υπηρεσίες λαμβάνουν
πολύ χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης.
Σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμιστικές
παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που προωθήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο
πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής
προσαρμογής, η έρευνα δείχνει ότι κατά
τη γνώ μ η των επιχειρή σ εων, τα
αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας
δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Συγκεκριμένα, ως προς την αναγκαιότητα
επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων μόνο μία
–η ηλεκτρονική καταχώριση εταιρικών
πράξεων στο ΓΕΜΗ– αξιολογείται ως
πραγματικά αναγκαία για τη λειτουργία
των επιχειρήσεων (46,7%).
Ποσοστά άνω του 20% λαμβάνουν, επίσης, η παραγραφή των φορολογικών
αξιώσεων του Δημοσίου, ο εξωδικαστικός
μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, η σύσταση της ΑΑΔΕ και η απελευθέρωση των
αγορών όπως αυτή προωθήθηκε κυρίως
μέσω των τριών έργων της εργαλειοθήκης
του ΟΟΣΑ για τις συνθήκες ανταγωνισμού
στη χώρα.

Oι νέες τεχνολογίες θα αλλάξουν εντελώς το

5% των θέσεων εργασίας, προειδοποιεί ο κ.
Βέλτινγκερ.

ταστήσουμε διαφανείς τις δυνατότητες
που διαθέτει η τεχνολογία, και τους κινδύνους που έρχονται μαζί της. Και για να
δώσουμε στους υπεύθυνους για τη λήψη
αποφάσεων και στους πελάτες κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές
για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Η A.I. έχει τεράστια επιρροή στο λογισμικό και στα συστήματα και στα προϊόντα. Δεν είναι μόνο να βάζουμε τα σωστά
δεδομένα σε ένα σύστημα, αλλά η διατήρηση ολόκληρου του κύκλου ζωής της κατάρτισης, της ανάπτυξης, της εκτέλεσης
και της ενημέρωσης αυτού. Στη Siemens
αναπτύξαμε ένα πλαίσιο το οποίο καλείται
Siemens Responsible Industrial A.I. Αυτό
το πλαίσιο καθοδηγεί τους πελάτες, τους
εταίρους και τους εργαζομένους σχετικά
με τις δυνατότητες, καθώς και τους κινδύνους που έχουμε στην A.I. και πώς να
τους μετριάσουμε. Το θεωρούμε χρέος μας
για ένα βιώσιμο μέλλον.
– Πώς πιστεύετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την απασχόληση;
– Υπάρχει η περίφημη σχετική μελέτη
της McKinsey, η οποία λέει ότι περίπου το
50% των εργασιακών καθηκόντων θα αλλάξει λόγω της τεχνολογίας. Και το 5% των
θέσεων εργασίας θα αλλάξει τελείως. Και
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλες οι
εταιρείες κι όλες οι κυβερνήσεις θέτουν
την αναβάθμιση και την επανακατάρτιση
ως κεντρικό στόχο. Δεν μιλάμε για αντικατάσταση των εργαζομένων. Ωστόσο,
πρέπει να προσαρμοστούμε σ’ αυτά τα
διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, να
ενημερωνόμαστε συνεχώς, να μαθαίνουμε
συνεχώς για να διακρίνουμε πώς και ποια
καθήκοντα θα αλλάξουν. Και αυτό μας επηρεάζει όλους. Κατά πρώτο λόγο όσους
εργάζονται σε γραφείο και κατά δεύτερο
τους εργάτες. H Siemens επενδύει σημαντικά ποσά προκειμένου οι άνθρωποί της
είτε να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους
είτε να αποκτήσουν άλλες.

Σήμα κινδύνου εκπέμπει
ο ΟΟΣΑ για ανεπαρκή
ασφαλιστικά συστήματα
Τριπλό «καμπανάκι» για το μέλλον των
ασφαλιστικών συστημάτων στις χώρες-μέλη του κρούει ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του για τις συντάξεις (OECD Pensions at a Glance 2019) που δημοσιεύθηκε χθες. Η ταχεία γήρανση του πληθυσμού, η ενίσχυση των μη τυπικών
μορφών εργασίας, όπως της προσωρινής
και της μερικής απασχόλησης, και το
περιβάλλον χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης και επιτοκίων αποτελούν νέες προκλήσεις για τα συνταξιοδοτικά συστήματα στις χώρες-μέλη του.
Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός εκτιμά πως οι χώρες πρέπει να μεταρρυθμίσουν επειγόντως τα συνταξιοδοτικά συστήματά τους. Η έκθεση, που
βρίσκει τη χώρα μας στον προθάλαμο
μιας νέας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης,
επισημαίνει πως τα δύο τελευταία χρόνια οι περισσότερες παρεμβάσεις στο
συνταξιοδοτικό των χωρών-μελών του
ΟΟΣΑ εστίασαν στη χαλάρωση των
προϋποθέσεων αναφορικά με τα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης, την αύξηση
των συντάξεων ή τη διεύρυνση της
συνταξιοδοτικής κάλυψης. Ενισχύοντας
έτσι, υπογραμμίζει ο Οργανισμός, την
αβεβαιότητα σχετικά με τη βιωσιμότητα
των συνταξιοδοτικών αυτών συστημάτων. Ειδικά στο θέμα της γήρανσης
του πληθυσμού, ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει
ότι η ταχεία γήρανσή του συνεχίζει να
πιέζει τα συνταξιοδοτικά συστήματα.
Είναι χαρακτηριστικό πως τα τελευταία
40 χρόνια ο αριθμός των ατόμων ηλικίας
άνω των 65 ετών ως ποσοστό αυτών
που βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία
(15-64 ετών) αυξήθηκε από το 20% στο
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Η ταχεία γήρανση του πληθυσμού πιέζει τα συνταξιοδοτικά συστήματα των χωρών-μελών του Οργανισμού.
31%, ενώ έως το 2060 το ποσοστό αυτό
θα έχει πιθανότατα διπλασιαστεί, φθάνοντας στο 58%.
Μάλιστα, η χώρα μας βρίσκεται στην
κορυφή των χωρών όπου η γήρανση
του πληθυσμού αναμένεται να είναι ιδιαίτερα γρήγορη. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των άνω των 65 ετών πολιτών
σε σχέση με όσους βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία εκτιμάται για την Ελλάδα
στο 37,8% το 2020. Μάλιστα, το ποσοστό αναμένεται να εκτιναχθεί στο 79,7%
το 2060. Το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας –ήτοι τα άτομα ηλικίας 15 έως
64 ετών– προβλέπεται να μειωθεί έως
το 2060 κατά 35% και πλέον, μαζί με
τις Ιαπωνία, Κορέα, Λετονία, Λιθουανία
και Πολωνία, όταν η αντίστοιχη μείωση
στον ΟΟΣΑ εκτιμάται σε 10%.
Σύμφωνα με άλλα στοιχεία της έκθεσης, η πραγματική μέση ηλικία συνταξιοδότησης στην Ελλάδα το 2018
ήταν τα 61,7 χρόνια για τους άντρες,
έναντι 65,4 κατά μέσον όρο στον ΟΟΣΑ,
και στα 60 χρόνια για τις γυναίκες, έναντι 63,7 στον ΟΟΣΑ. Η συνταξιοδοτική δαπάνη παραμένει σημαντικά υψηλή, στο 16,9% του ΑΕΠ, έναντι 8,0%
στον Οργανισμό, ενώ το προσδόκιμο
ζωής εκτιμάται στα 82 έτη, έναντι 80,7
στον ΟΟΣΑ.

ΕΛΛΑΔΑ
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Nέα πόλη 10.800 κατοικιών στο Ελληνικό
Ξενοδοχεία, ουρανοξύστες, καζίνο, εμπορικά κέντρα και αθλητικές εγκαταστάσεις σχεδιάζει η Lamda Development
Του HΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Η διοίκηση της Lamda Development εκτιμά ότι για την αξιοποίηση
του Ελληνικού, κατά τα επόμενα 25
έτη, θα απαιτηθούν συνολικές επενδύσεις ύψους 7 δισ. ευρώ. Εξ αυτών,
για την πρώτη πενταετία η Lamda
έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει η ίδια
ή μέσω συνεργασιών ή και συμφωνιών
με τρίτους επενδύσεις ύψους 1,5 δισ.
Για τη χρονική περίοδο μετά τη λήξη
της πρώτης πενταετίας και μέχρι τα
25 έτη εκτιμά ότι θα απαιτηθούν ενδεικτικά κεφάλαια ύψους 5,5 δισ., για
την υλοποίηση επενδύσεων που θα
πραγματοποιηθούν μέσω σύναψης
συνεργασιών ή και συμφωνιών με
τρίτα μέρη. Αυτά επισημαίνονται,
μεταξύ άλλων, στο ενημερωτικό δελτίο
για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 650
εκατ. που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στον ίδιο έγγραφο σημειώνεται
ότι, λαμβανομένου υπόψη και του τι<
<
<
<
<
<

Στα 8 δισ. ευρώ θα ανέλθουν συνολικά οι επενδύσεις για την αξιοποίηση
του πρώην αεροδρομίου.
μήματος των 915 εκατ. για την εξαγορά της «Ελληνικό Α.Ε. από το ΤΑΙΠΕΔ, το σύνολο των κεφαλαίων που
θα απαιτηθούν μέχρι την ολοκλήρωση
της αξιοποίησης του ακινήτου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 8 δισ. Με
βάση τη σύμβαση, η εταιρεία έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει μέσω
της Hellinikon Global Investors (με
την ίδια την εταιρεία να παραμένει
εγγυήτρια στη σύμβαση) την επενδυτική υποχρέωση ύψους 4,6 δισ.,
προσδιορίζοντας η ίδια τον σχεδιασμό
της αξιοποίησης του ακινήτου στο
πλαίσιο του ΣΟΑ (σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης). Το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησης του ακινήτου εκτείνεται συνολικά σε 25 έτη και το σχέδιο
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή περίπου 10.800 κατοικιών,
κάποιες εκ των οποίων σε δύο ψηλά
κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχε-

δίασης. Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης περίπου 1.000 δωμάτια σε τρία
ξενοδοχεία, πέραν του ξενοδοχείου
του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο (IRC). Αυτά
θα είναι ένας πύργος ξενοδοχείου
και λοιπών χρήσεων περίπου 600 δωματίων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης
(ψηλό κτίριο), άλλο πολυτελές ξενοδοχείο (5 αστέρων) περίπου 270 δωματίων στη μαρίνα και, τέλος, παραθαλάσσιο πολυτελές ξενοδοχείο περίπου 170 δωματίων.
Προβλέπεται επίσης η κατασκευή
δύο εμπορικών κέντρων, ενώ θα κατασκευαστούν μουσεία, πολιτιστικά
κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις,
στα οποία περιλαμβάνεται ένα πολυδύναμο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών και εκδηλώσεων με πύργο
παρατήρησης, που αποτελεί ψηλό
κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχε-

δίασης, ένα ενυδρείο - ερευνητικό
κέντρο και ένα ιατρικό κέντρο. Στις
λοιπές χρήσεις γραφείων και εμπορίου
περιλαμβάνεται ένας πύργος γραφείων
και λοιπών χρήσεων (μεικτής χρήσης)
στη Λ. Βουλιαγμένης. Σημαντικό τμήμα του ακινήτου θα καλυφθεί από το
μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και
αναψυχής, κοινόχρηστους χώρους
και λοιπά έργα υποδομής.
Η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις καθ’ όλη
τη διάρκεια αξιοποίησης του ακινήτου
θα προέλθει κατά 58% από πωλήσεις
κατοικιών, κατά 8% από την αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων
μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία τους, κατά 6% από την αποτίμηση
των ξενοδοχείων μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά 28% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση
άλλων ακινήτων (περιλαμβανομένης

και της προεξόφλησης μελλοντικών
εσόδων του συγκροτήματος καζίνο).

Τα επτά έργα της πενταετίας
Μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια η
Lamda δηλώνει πως θέλει να κατασκευάσει επτά βασικά έργα. Κατ’ αρχάς
τη «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά»
με χρήσεις τουρισμού και αναψυχής
και επιφάνεια δόμησης περίπου 24.600
τ.μ. Σε αυτές περιλαμβάνεται το ένα
από τα τέσσερα ξενοδοχεία του Ελληνικού και ενυδρείο 7.900 τ.μ. Δεύτερον, τη «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου
Κοσμά» 334,8 στρεμμάτων με επιτρεπόμενη δόμηση 67.000 τ.μ. και χρήσεις
τουρισμού-αναψυχής. Προβλέπονται
η αναβάθμιση της μαρίνας και η ανάπτυξη εμπορικού κέντρου 30.000 τ.μ.
Τρίτον, τον παραθαλάσσιο πύργο κατοικιών διπλα στη μαρίνα με ύψος έως
200 μ. και μέγιστη εκτιμώμενη επι-

φάνεια δόμησης 45.000 τ.μ. Τέταρτο
έργο είναι η ανέγερση παραθαλάσσιου
οικισμού κατοικιών ήπιας δόμησης
(μονοκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών-διαμερισμάτων), σε περιοχή που
γειτνιάζει με τη «Γειτονιά Ενυδρείου»
και μέγιστη εκτιμώμενη επιφάνεια
δόμησης περίπου 43.500 τ.μ. Πέμπτον,
θέλει να προχωρήσει σε τμηματική
ανέγερση συγκροτημάτων κατοικιών
διαφόρων τύπων (κτίρια ύψους έως
50 μ.), περίπου 40.000 τ.μ. στη «Γειτονιά πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας».
Οι οικιστικές αναπτύξεις θα δώσουν
περίπου 800 κατοικίες. Εκτο έργο είναι
το εμπορικό κέντρο επί της Βουλιαγμένης, πλησίον της στάσης μετρό «Ελληνικό» και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 72.000 τ.μ. Τέλος,
θα προχωρήσει στην υλοποίηση ενός
σημαντικού τμήματος του μητροπολιτικού πάρκου.

Το 61% των Ελλήνων έχει πληρώσει εκπρόθεσμα
τουλάχιστον έναν λογαριασμό τους τελευταίους 12
μήνες και μάλιστα, σε σχεδόν επτά από τις δέκα περιπτώσεις, πρόκειται για ένα σύνηθες γεγονός και
όχι για μια ατυχή συγκυρία. Αρκετοί δε από όσους
τελικά πληρώνουν τους λογαριασμούς –εμπρόθεσμα
ή εκπρόθεσμα– το κάνουν με δανεικά, κυρίως από
φίλους. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα συμπεράσματα
της Ετήσιας Εκθεσης Πληρωμών των Καταναλωτών
(European Consumer Payment Report 2019 - ECPR)
που διενήργησε η σουηδική εταιρεία διαχείρισης
απαιτήσεων Intrum στην Ελλάδα και σε ακόμη 23
ευρωπαϊκές χώρες, σε δείγμα 24.000 καταναλωτών.
Εκθεση, στην οποία αποτυπώνονται αρκετά ανησυχητικά στοιχεία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως
η επιστροφή των καταναλωτών στον υπερδανεισμό,
τάση η οποία ευνοείται σε σημαντικό βαθμό από
την εύκολη πρόσβαση σε πιστωτικές κάρτες και
δάνεια που παρέχει πλέον η τεχνολογία, μέσω –για
παράδειγμα– μερικών απλών κινήσεων στο κινητό
τηλέφωνο (σε smartphone).
Η έκθεση της Intrum κατέγραψε πως το 61% των
Ελλήνων καθυστέρησε να πληρώσει τουλάχιστον
έναν λογαριασμό τους τελευταίους 12 μήνες. Πρόκειται
για το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στις
24 χώρες και είναι σχεδόν το διπλάσιο από το μέσο
ποσοστό στην Ευρώπη (33%). Το 68% όσων δεν πλήρωσαν στην ώρα τους έναν λογαριασμό το κάνει σε
τακτική βάση, ποσοστό που είναι επίσης το υψηλότερο
μεταξύ των 24 χωρών. Το αντίστοιχο ποσοστό στην
Ευρώπη είναι 47%. Η Ελλάδα κατέχει επίσης μία αρνητική πρωτιά: είναι η χώρα στην οποία καταγράφεται
το υψηλότερο ποσοστό, 40% έναντι 24% που είναι
ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, αυτών που έχουν δανειστεί
χρήματα ή έχουν φτάσει την πιστωτική τους κάρτα
στο όριό της.
Αρνητικές είναι οι επιδόσεις των Ελλήνων καταναλωτών και σε ό,τι αφορά την κατανόηση βασικών
οικονομικών όρων. Το 48%, ποσοστό που αποτελεί
το δεύτερο μεγαλύτερο στις 24 ευρωπαϊκές χώρες,
δεν μπορεί να κατανοήσει και να συνδυάσει οικονομικούς όρους όπως είναι ο προϋπολογισμός, το
επιτόκιο, η πιστοληπτική ικανότητα, κυμαινόμενο
επιτόκιο και πληθωρισμός.
Με βάση τα παραπάνω, κάθε άλλο παρά τυχαίο
είναι ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία
θέση του Δείκτη Οικονομικής Ευημερίας που ενέταξε
για πρώτη φορά φέτος στην έκθεσή της η Intrum.
Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 (όπου το 10 είναι
η βέλτιστη επίδοση), η Ελλάδα βαθμολογείται με
5,30. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Γερμανία με
βαθμολογία 6,89.

Διατίθενται άμεσα προς πώληση δύο ακίνητα μικτής χρήσης και ένα εμπορικό κτήριο με σημαντικές προοπτικές κεφαλαιουχικής ανατίμησης

Ιδανική επιλογή για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τομέα των ακινήτων αποτελεί σήμερα η Λεμεσός, η οποία συνεχίζει να είναι πόλος
έλξης για τους αγοραστές και επενδυτές. Η ποιότητα
ζωής, τα έργα υποδομής, και ο ρυθμός οικοδομικής
ανάπτυξης των τελευταίων ετών, έχει αυξήσει σημαντικά την παρουσία ξένων αγοραστών και επενδυτικών ταμείων οι οποίοι αναζητούν επενδυτικά
εισοδηματικά ακίνητα.
Από το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Altamira
Asset Management Cyprus (Altamira), ξεχωρίζουν
τρία ακίνητα με προοπτικές ανάπτυξης τα οποία
διατίθενται άμεσα προς πώληση μέσα από την ιστοσελίδα της Altamira www.altamirarealestate.com.cy.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο κτήρια μικτής
χρήσης καθώς και ένα εμπορικό ακίνητο, με υψηλούς
συντελεστές δόμησης, τα οποία βρίσκονται σε
κομβικά σημεία της Λεμεσού.
Εμπορικό κτήριο με ανεξάντλητο
συντελεστή δόμησης
Στην ενορία Ομονοίας του Δήμου Λεμεσού και
συγκεκριμένα επί της οδού Πάφου βρίσκεται
ισόγειο εμπορικό κτήριο, σε πολύ καλό επίπεδο
συντήρησης, το οποίο διατίθεται προς πώληση με
ενδεικτική τιμή €1.000.000. Με συνολικό εμβαδόν

Μικτής χρήσης ανάπτυξη - Ενορία Άγιος Γεώργιος, Λεμεσός PR10825

γης 889 τ.μ., το εμβαδόν του ισογείου ανέρχεται
σε περίπου 302 τ.μ. ενώ διαθέτει μεσοπάτωμα
γύρω στα 106 τ.μ.. Αξίζει να σημειωθεί πως ως
ενιαία μονάδα επωφελείται από διπλή πρόσοψη
ενώ ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του
ακινήτου αποτελεί ο μεγάλος χώρος στάθμευσης
στο πίσω μέρος του κτηρίου.
Πρόκειται για μία ιδιαίτερα συμφέρουσα επένδυση καθώς το ακίνητο διαθέτει ανεξάντλητο συντελεστή δόμησης, γεγονός που επιτρέπει περαιτέρω οικοδομική ανάπτυξη και συγκεκριμένα, άνω
των 570 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού. Παράλληλα, τα
τεμάχια εμπίπτουν στις πολεοδομικές ζώνες
Εβ4/Κα4 με συντελεστή δόμησης 140%/120%,
στοιχείο που συνεπάγεται την ανέγερση μέχρι και
τετραώροφης οικοδομής.
Σήμερα, το κτήριο λειτουργεί ως εκθεσιακός
χώρος αυτοκινήτων, εξασφαλίζοντας κατ’ επέκταση
άμεσο εισόδημα στον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για ακίνητο το
οποίο βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα πολυσύχναστη
περιοχή, σε κοντινή ακτίνα από διάφορες υπηρεσίες
όπως υπεραγορές, τράπεζες, καταστήματα και
αρτοποιεία ενώ διαθέτει εύκολη πρόσβαση προς
άλλες εμπορικές αρτηρίες και το κέντρο της Λεμεσού.

Αξιόπιστες επενδύσεις
στην ενορία Αγ. Γεωργίου και Ύψωνα
Από το χαρτοφυλάκιο της Altamira στη Λεμεσό
ξεχωρίζουν επίσης δύο κτήρια σε προνομιακές
θέσεις εντός πολυσύχναστων περιοχών της πόλης.
Και τα δύο ακίνητα αφορούν κτήρια μικτής χρήσης,
με το ένα να βρίσκεται σε στρατηγική θέση στην
ενορία Αγίου Γεωργίου (Χαβούζα) και το άλλο στην
εμπορική λεωφόρο του Δήμου Ύψωνα.
Με ενδεικτική τιμή €1.380.000, το ακίνητο στην
ενορία Αγίου Γεωργίου βρίσκεται σε προνομιακή
θέση σε έναν από τους πιο βασικούς άξονες της
πόλης. Συγκεκριμένα, βρίσκεται επί της συμβολής
των λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού και Νίκου Παττίχη,
600 μέτρα νοτιοανατολικά του κυκλικού κόμβου
Τροόδους.
Το κτήριο τοποθετείται σε γωνιακό τεμάχιο, συνολικού εμβαδού 1.135 τ.μ., και αποτελείται από
τρία καταστήματα στο ισόγειο και έξι διαμερίσματα
στους υπόλοιπους ορόφους. Μέρος του κτηρίου ενοικιάζεται, διασφαλίζοντας κατ’ επέκταση άμεση
απόδοση στον επόμενο ιδιοκτήτη. Δεδομένου πως
εμπίπτει στην εμπορική ζώνη Εβ4 με συντελεστή
δόμησης 140%, παρέχεται η δυνατότητα ανέγερσης
πρόσθετων ορόφων. Βάσει του συντελεστή δόμησης,
η βέλτιστη δυνατή χρήση του ακινήτου δύναται να

Κτήριο μικτής χρήσης - Ύψωνας, Λεμεσός PR14608

είναι η ανάπτυξη ενός νέου και σύγχρονου εμπορικού
κτηρίου, την ίδια ώρα που σε κοντινή απόσταση
έχει πρόσφατα ανεγερθεί αριθμός εμπορικών
κτηρίων με σύγχρονες προδιαγραφές, καθιστώντας
το ακίνητο ακόμα πιο ελκυστική επενδυτική επιλογή.
Απόδοση πέραν του 6%
Διαθέτοντας 12 καταστήματα στην κύρια λεωφόρο
του Δήμου Ύψωνα, το ακίνητο αποτελεί αξιόλογη
επιλογή για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.
Εκτός από το ύψος του εισοδήματος λόγω του
μεγάλου αριθμού των ενοικιαζόμενων υποστατικών,
διαθέτει προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη βάσει
του ανεξάντλητου συντελεστή δόμησης. Με την
ενδεικτική τιμή να ορίζεται στα €1.530.000 και τα
9 από τα 12 καταστήματα να είναι ήδη ενοικιασμένα,
η επενδυτική απόδοση του ακινήτου μπορεί να ξεπεράσει το 6%. Ως ενιαία μονάδα, η ανάπτυξη
διαθέτει διπλή πρόσοψη και το εμβαδόν της γης ανέρχεται σε 1.899 τ.μ. Το εμβαδόν του ισογείου ανέρχεται περίπου στα 680 τ.μ., της κατοικίας, που
είναι δυναμικότητας 4 υπνοδωματίων γύρω στα 355
τ.μ. και της σοφίτας στα 50 τ.μ. Το ακίνητο βρίσκεται
σε πολύ καλά επίπεδα συντήρησης ενώ παράλληλα,
σύμφωνα με την άδεια οικοδομής, το κενό οικόπεδο
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Εξι στους δέκα
Ελληνες πληρώνουν
εκπρόθεσμα
τους λογαριασμούς

Altamira: Επενδυτικές ευκαιρίες
σε προνομιακές τοποθεσίες της Λεμεσού

Εμπορικό κτήριο - Ομόνοια, Λεμεσός PR11977
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χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης. Το κτήριο
βρίσκεται κατά μήκος της λεωφόρου Ηλία Καννάουρου, σε απόσταση περίπου 700 μέτρων νοτιοανατολικά του κέντρου της περιοχής όπου υπάρχει
πληθώρα υπηρεσιών και διευκολύνσεων. Ενδεικτικά,
υπάρχουν υπεραγορές, καταστήματα, αρτοποιεία,
εστιατόρια ενώ στην άμεση περιοχή του ακινήτου
υπάρχουν σχολεία και άλλες ανέσεις. Επιπρόσθετα,
το ακίνητο διαθέτει εξαιρετικές προσβάσεις προς
τον αυτοκινητόδρομο και την ευρύτερη περιοχή της
Λεμεσού.
Άμεση εξυπηρέτηση από την Altamira
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην
εξειδικευμένη ομάδα Real Estate της Altamira και
να ζητήσουν αρχιτεκτονικά σχέδια, άδειες και όσες
επιπρόσθετες πληροφορίες χρειάζονται σχετικά
με τα ακίνητα που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο
της εταιρείας. Η ομάδα αποτελείται από 70 άρτια
καταρτισμένα στελέχη και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο
συνεργατών και αντιπροσώπων ανά το παγκύπριο.
Στόχος της εταιρείας είναι να καθοδηγήσει άμεσα
και αποτελεσματικά τους ενδιαφερόμενους επενδυτές
ώστε να καταλήξουν στην καλύτερη επιλογή ακινήτου
βάσει των εξατομικευμένων αναγκών τους, παρέχοντάς τους άριστης ποιότητας εξυπηρέτηση.
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Στην Κρήτη
Επειτα από καταγγελίες στην

εφορία έγιναν έλεγχοι σε ξένη
εταιρεία στην Κρήτη για παρατυπίες που ενδεχομένως οδηγούν σε επιβολή κυρώσεων. Είναι όμως για την ώρα μία από
τις λίγες περιπτώσεις που ελέγχθηκε σοβαρά «πειρατής».
Σε συνέχεια αυτή της καταγγελίας, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ζήτησε συνδρομή από την Υπηρεσία Πολιτικής
Προστασίας.

«Πειρατικά» ελικόπτερα πάνω από το Αιγαίο

Καθεστώς αναρχίας και εκτεταμένης φοροαποφυγής από αλλοδαπές κυρίως εταιρείες καταγγέλλει η αγορά
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Ο «κολυμβητής»
Προ μηνός ξένος πιλότος προ-

σγείωσε αλλοδαπό ελικόπτερο
στη Μύκονο σε εντελώς ακατάλληλο χώρο ξενοδοχείου δίπλα στην πισίνα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία
της τουριστικής μονάδας. Οταν
ήρθε περιπολικό εξαφανίστηκε
στα χωράφια. Οταν έπειτα από
μέρες ήρθε άλλος ξένος πιλότος για να το πάρει συνελήφθη.

Μια άναρχη και εντελώς ανεξέλεγκτη παράλληλη αγορά αερομεταφορών με «πειρατικά», συνήθως ξένα, ελικόπτερα έχει
γεννηθεί στους ελληνικούς αιθέρες. Αλλοδαπές κυρίως εταιρείες εκμεταλλευόμενες
νομικά κενά και γκρίζες περιοχές του ισχύοντος πλαισίου για τα ελικόπτερα αλωνίζουν κυριολεκτικά ανεξέλεγκτες στην Ελλάδα, χωρίς να καταβάλλουν τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας και χωρίς
κανείς σχεδόν να ξέρει ποτέ και πού βρίσκεται το κάθε ελικόπτερο, ποιους ή τι μεταφέρει και πού θα σταθμεύσει. Κατάσταση
που προφανώς εγείρει σοβαρά ερωτήματα
για το ύψος των διαφυγόντων εσόδων του
Δημοσίου αλλά και για ζητήματα εθνικής
ασφαλείας, λαθρεμπορίου και όχι μόνον.
Επιπλέον, το φαινόμενο διαφορετικές
εταιρείες να χρεώνουν πολύ διαφορετικά
τιμήματα για τα ίδια δρομολόγια είναι πλέον
συχνότατο. Μπορεί η συγκεκριμένη υπηρεσία να αφορά λιγοστούς ξένους επισκέπτες
και ίσως ακόμα λιγότερους Ελληνες υψηλού
εισοδηματικού επιπέδου, αλλά τα ζητήματα
ασφάλειας πτήσης αλλά και εθνικής ασφά-

λειας, όπως και παραβατικότητας, ευνόητα
θίγουν πολύ περισσότερο κόσμο αλλά και
τη χώρα εν γένει. Ελικόπτερα που σταθμεύουν σε ακατάλληλους χώρους τις νύχτες
(τα ελικόπτερα επιτρέπεται να πετούν μόνο
με το φως της ημέρας) χωρίς φύλαξη, μέσα
σε ελαιώνες, αμπέλια, νταμάρια, παραλίες
και σκεπές κατοικιών που δεν φτιάχτηκαν
γι’ αυτό, σε κομβικά νησιά του Αιγαίου όπως
η Μύκονος και η Σαντορίνη, αλλά και σε
όλη την Ελλάδα, που προσγειώνονται σε
επικίνδυνα και ακατάλληλα σημεία, είναι
ένα ολοένα και συχνότερο φαινόμενο, ισχυρίζονται κύκλοι της αγοράς. Επιπλέον,
πολλοί πετούν κατά παράβαση βασικών
κανόνων αεροπλοΐας, κάποιοι διανύουν μεγάλες αποστάσεις πάνω από τη θάλασσα
χωρίς να φέρουν πλωτήρες, όπως υποχρεούνται, και άλλο υποχρεωτικό εξοπλισμό
(ραδιοϋψόμετρα). Οι καταγγελίες από ελληνικές εταιρείες ελικοπτέρων που λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται πλήρως
με τις φορολογικές και κανονιστικές υποχρεώσεις τους προς την Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ) αλλά και την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων πληθαίνουν. Και
παρά το γεγονός πως κάποιοι πρώτοι έλεγχοι
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Ζητήματα ασφάλειας πτήσεων και εθνικής ασφάλειας
εγείρουνοι επαγγελματίες.
έχουν αρχίσει να διατάσσονται από τις φορολογικές αρχές, η δυνατότητά τους να
βρουν και να ελέγξουν τις άνομες δραστηριότητες είναι περιορισμένες, αφού ακόμα
και η ίδια η ΥΠΑ δεν έχει παρά πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες, όπως αναφέρουν
πηγές της αναπτυσσόμενης αυτής αγοράς.
Αλλά ακόμα και η βάση δεδομένων που ενημερώνει ΥΠΑ δεν «μιλάει» με αυτήν της
ΑΑΔΕ, οπότε οι υπηρεσίες που παρέχονται
σε γκρίζο καθεστώς είναι πρακτικά αδύνατον
να διακριβωθούν αν και πότε παρασχέθηκαν
και πώς τιμολογήθηκαν. Αν και ακόμα οι
διαφυγόντες φόροι, κυρίως ΦΠΑ, υπολογίζεται πως δεν υπερβαίνουν τα 10 εκατ.
ευρώ, η ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες
κλιμακώνεται, καθώς ο ελληνικός τουρισμός
αναπτύσσεται και οι υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου ξένοι επισκέπτες πληθαίνουν. Στην καρδιά του προβλήματος

της «πειρατείας των αιθέρων», όπως ήδη
κάποιοι στον κλάδο αποκαλούν τα αυξανόμενα περιστατικά παραβατικότητας, βρίσκεται βασικά το καθεστώς που απολαμβάνουν όσα ελικόπτερα έρχονται από το
εξωτερικό και είναι νηολογημένα σε ξένα
νηολόγια. Οπως εξηγούν άριστα ενημερωμένες πηγές της «Κ», όταν εκτελούν πτήση
από ξένο προορισμό σε ελληνικό μισθωμένα
από πελάτες δεν υποχρεούνται στην καταβολή ΦΠΑ και επειδή δεν είναι δυνατόν
να ελεγχθούν αποτελεσματικά από ελληνικές
αρχές, «επεκτείνουν» αυτό το προτέρημά
τους και μισθώνονται για εσωτερικά δρομολόγια με τιμές που είναι πολύ χαμηλότερες
από αυτές των άλλων εταιρειών.
Το ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού είναι
προφανές όπως και αυτό της φοροαποφυγής.
Αυτό που δεν είναι όμως πάντοτε προφανές,
είναι το ζήτημα ασφάλειας αφού έλεγχοι
γίνονται σπανίως και συχνά τα χρονοδιαγράμματα συντήρησης δεν τηρούνται. Κάποιοι μιλούν ακόμα και για πειραγμένα ρολόγια των ωρών πτήσης. Με το βασικό λειτουργικό κόστος των ελικοπτέρων, μετά
τα καύσιμα, να είναι τα ανταλλακτικά και
τα αναλώσιμα που πρέπει να αντικαθίστανται

σε συγκεκριμένες περιόδους, γίνεται προφανές πως τα «πειρατικά» μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές εάν π.χ. «τραβούν» αυτές τις περιόδους πέρα από τα προβλεπόμενα, εξηγούν οι ίδιες πηγές. Ακόμα
και στα καύσιμα γλιτώνουν κάποιοι δασμούς.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας φέρεται
να μην έχει το δικαίωμα να ελέγξει ελικόπτερα ξένων νηολογίων (δεν υπάρχει ειδική
διεθνής συμφωνία των εθνικών υπηρεσιών),
ενώ ακόμα και τα σχέδια πτήσης που (οφείλουν να) της υποβάλλονται είναι δύσκολο
να ελεγχθούν. Δεν λείπουν άλλωστε περιπτώσεις ελικοπτέρων που δήλωσαν συγκεκριμένο δρομολόγιο αλλά τελικά βρέθηκαν
να υπερίπτανται… στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ομως η χώρα εκτίθεται και διεθνώς.
Πριν από τέσσερα χρόνια στη Μύκονο, Αμερικανός μίσθωσε ελικόπτερο για φωτογράφηση της Δήλου και όταν στο τέλος της
αποστολής κλήθηκε να πληρώσει, του ζητήθηκαν μετρητά και μάλιστα ατιμολόγητα.
Ο Αμερικανός όμως ήταν το νούμερο 2 της
αμερικανικής υπηρεσίας ελέγχου του κλάδου.
Το ελικόπτερο κατασχέθηκε, αλλά μετά την
πάροδο κάποιου χρόνου επέστρεψε στην
υπηρεσία.
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Γραφεία Διαχείρισης Oικογενειακής Περιουσίας
και Προγραμματισμός Διαδοχής για την επόμενη γενιά
Η ανάπτυξη του τομέα των γραφείων διαχείρισης
οικογενειακής περιουσίας αυξήθηκε σημαντικά από
την αρχή της χιλιετίας. Σήμερα, ο πλούτος αυξάνεται
ραγδαία μεταξύ ορισμένων από τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου, στο βαθμό που για πολλές από
αυτές τις οικογένειες, η εγκαθίδρυση γραφείου διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας αποτελεί εύλογη
από εμπορικής απόψεως απόφαση. Μία ανοδική τάση
αναμένεται να συνεχιστεί καθώς τα επίπεδα του
πλούτου συνεχίζουν να αυξάνονται μαζί με τη ζήτηση
για σχετικές υπηρεσίες διαχείρισης οικογενειακής
περιουσίας. Για τα περισσότερα γραφεία διαχείρισης
οικογενειακής περιουσίας, η μεγαλύτερη πρόκληση
που πρέπει να αντιμετωπίσουν είναι η επιτυχής
μεταφορά της οικογενειακής δομής και πλούτου στην
επόμενη γενιά.
Τι είναι ένα γραφείο διαχείρισης
οικογενειακής περιουσίας;
Καθήκον του γραφείου διαχείρισης οικογενειακής
περιουσίας είναι να φροντίζει τις βασικές πράξεις και
λειτουργίες του οικογενειακού πλούτου, το οποίο
στην πιο απλή του μορφή είναι το ιδιωτικό γραφείο
για μια οικογένεια μεγάλου πλούτου. Μπορεί να αποτελέσει ένα κέντρο διαχείρισης για την κληρονομιά,
τη διακυβέρνηση και τη διαδοχή της οικογένειας.
Ο σκοπός ενός γραφείου μπορεί να ποικίλει από
το χειρισμό βασικών οικογενειακών περιουσιακών
στοιχείων και βασικών αξιών όπως φορολογική συμμόρφωση, λογιστικές υπηρεσίες , διαχείριση ακίνητης
περιουσίας και ιδιοκτησίας, νομικές και επενδυτικές
υπηρεσίες κλπ. Ως εκ τούτου περιλαμβάνονται πιο εξειδικευμένες δομές διαχείρισης πλούτου, ενώ συχνά
παρέχονται στα μέλη της οικογένειας εκπαιδευτικές
και επαγγελματικές υπηρεσίες καθώς και συμβουλές
που αφορούν την προσωπική εικόνα που προκύπτει
από τον τρόπο ζωής των μελών. Ο αριθμός του προσωπικού που εργάζεται στο γραφείο μπορεί να ποικίλει
από 1 έως 100 υπαλλήλους ή ακόμη και περισσότερους,
ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των υπηρεσιών
που παρέχει. Μπορεί να υποστηρίξει περαιτέρω την
εκπαίδευση και την ανάπτυξη των μελών της οικογένειας,
να διευκολύνει την οικογενειακή διακυβέρνηση, να
συντονίσει την επικοινωνία και να επιλύσει ζητήματα
μέσα στην οικογενειακή επιχείρηση.

01/12/2019

CHRONICLES OF NARNIA:
THE LION, THE WITCH
AND THE WARDROBE

08/12/2019 CHRONICLES OF NARNIA:
THE PRINCE CASPIAN

Προγραμματισμός Διαδοχής και
η Επόμενη Γενιά – ποιος είναι ο κίνδυνος;
Η απειλή προκύπτει όταν μετά από απόφασή του
ιδρυτή να αποχωρίσει σταδιακά από την επιχείρηση,
αφήνεται στην νεότερη γενιά ένας «μεγάλος πλούτος»
χωρίς αυτοί να έχουν ιδέα πως να τον διαχειριστούν

15/12/2019 OZ THE GREAT

AND POWERFUL

22/12/2019 ENCHANTED
29/12/2019 ΙNTO THE WOODS
¦¬ÒÄ¦ÖÏÈÀÊ»ÐÑÈÔ
ÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬ÐÑÍ.PWJFT#FTU)%5IFIPNFPGNPWJFT
Το κανάλι διατίθεται από τις συνδρομητικές
πλατφόρμες CABLENET και CYTAVISION

®

www.mesimvria.com

Γιατί χρειάζεται προγραμματισμός διαδοχής;
Το ιδανικό σενάριο για μία οικογενειακή επιχείρηση
είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται για τις επόμενες
γενιές χωρίς καμία δυσκολία. Ωστόσο, μπορεί να είναι
δύσκολο να βρεθεί ο κατάλληλος διάδοχος μέσα στην
οικογένεια για να οδηγήσει την επιχείρηση στο μέλλον.
Η επόμενη γενιά μπορεί να μην ενδιαφέρεται για μία
θέση στο οικογενειακό γραφείο ή να μην έχει τις δυνατότητες να ηγηθεί του γραφείου όταν αποσυρθεί η
τρέχουσα γενιά. Εντούτοις, είναι επίσης πιθανό ότι τα
νεότερα μέλη της οικογένειας είναι πρόθυμα και ικανά
να αναλάβουν τις λειτουργίες του οικογενειακού γραφείου αλλά στο τέλος μόνο ένας επικρατέστερος
γενικός διευθυντής μπορεί να υπάρχει. Αντιθέτως,
άτομα που δεν ανήκουν στην οικογένεια ενδέχεται
να είναι καλύτερα καταρτισμένοι για να αναλάβουν
αυτό το ρόλο και ως εκ τούτου να διοικήσουν την επι-

για τις λεγόμενες «βασικές ανάγκες» και τις «δευτερεύουσες ανάγκες»
Η Κύπρος ως ελκυστικός προορισμός
για οικογένειες με μεγάλο κεφάλαιο
Οι οικογένειες με μεγάλο κεφάλαιο μπορούν να
επιλέξουν την Κύπρο ως την κατάλληλη χώρα για να
δημιουργήσουν την έδρα τους για το οικογενειακό
τους γραφείο. Η Κύπρος θεωρείται χώρα με ένα ελκυστικό ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο σε σχέση με
άλλες μεγάλες επιχειρηματικές οργανώσεις στην
Ευρώπη, για διατήρηση και ενίσχυση των πολλών φορολογικών οφελών που προσφέρονται σε πολυεθνικές
εταιρείες και μεμονωμένους επενδυτές.
Η Κύπρος διαθέτει μια εύρωστη οικονομία με
γνώμονα την αγορά, η οποία υποστηρίζεται από μια
σταθερή δημοκρατία και ένα ελκυστικό φορολογικό
και νομικό πλαίσιο που καθοδηγείται από ένα επαρκώς
μορφωμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Αντρέας Βλαδιμήρου
Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος
στην K. Treppides & Co Ltd
χείρηση με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.
Με άλλα λόγια, ένα άτομο εκτός της οικογένειας ίσως
να είναι και ο πιο κατάλληλος διάδοχος που θα οδηγήσει
την επιχείρηση στο μέλλον. Όλη η διαδικασία ονομάζεται
σχεδιασμός επιχειρησιακής διάδοχης.
Ο άτυπος κανόνας του 92%
Ο κανόνας δηλώνει ότι το 92% του πλούτου μιας
οικογένειας χάνεται μέχρι την τρίτη γενιά. Ο κύριος
λόγος είναι ότι οι οικογένειες τείνουν να επικεντρώνονται
μόνο στις «βασικές ανάγκες» (όπως επιχειρησιακές
δραστηριότητες, επενδυτική στρατηγική και κατανομές
περιουσιακών στοιχείων) σε βάρος της αναγνώρισης
της σημασίας των «δευτερεύων αναγκών» (όπως ο
σχεδιασμός διαδοχής, η φιλανθρωπία και άλλες ευθύνες
που σχετίζονται με την πρόσβαση σε τέτοια τεράστια
ποσά πλούτου). Ιστορικά, η ύπαρξη ενός κακού εφαρμοσμένου σχεδίου διαδοχής, ή η απουσία ένας διαδοχικού
σχεδιασμού, μπορεί να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό
στην απώλεια όλου του πλούτου της οικογένειας μέχρι
την τρίτη γενιά. Για να αποφευχθεί αυτό, η ίδρυση
ενός γραφείου διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας
έχει έναν ακατάπαυστο ρόλο να αποδείξει, ότι ο εν
λόγω κανόνας είναι λάθος.
Πως είναι ένα σχέδιο διαδοχής;
Το σχέδιο διαδοχής συνήθως αποτελείται από μια
ιδιωτική οικογενειακή εταιρεία διαχείρισης καταπιστευμάτων που θα έχει συσταθεί ως διαχειριστής για
όλα τα μέλη της οικογένειας και στην οποία υπάρχει
μια επιτροπή επενδύσεων που διοικείται από εξωτερικούς
εμπειρογνώμονες και μια επιτροπή διανομής που στελεχώνεται από μέλη της οικογένειας ώστε να επιβλέπει
τυχόν διανομές που ζητούν τα μέλη της οικογένειας
που είναι δικαιούχοι του καταπιστεύματος. Επιπλέον,
υπάρχει ένα οικογενειακό συμβούλιο που αναλαμβάνει
εκ περιτροπής ετησίως ούτως ώστε όλα τα μέλη της
οικογένειας να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
Ακόμα ένας παράγοντας ζωτικής σημασίας που
αφορά το σχέδιο διαδοχής είναι η εκπαίδευση και η
συνεχής συμμετοχή των νεότερων μελών της οικογένειας
στην επιχείρηση από μικρή ηλικία ούτως ώστε να αποκτήσουν επαρκή εμπειρία. Ως αποτέλεσμα, αυτό
θα τους δώσει τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα

Τι συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν;
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, τελικά ένα γραφείο
διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας είναι τόσο καλό
όσο αυτοί που το διαχειρίζονται και ο σωστός συνδυασμός
είναι κρίσιμης σημασίας – όσον αφορά την παροχή
των βασικών επαγγελματικών υπηρεσιών που απαιτούνται
από ένα γραφείο διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας
και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την διάσπαση
δύσκολων οικογενειακών ζητημάτων και την εξασφάλιση
ότι το κάθε μέλος της οικογένειας θα ενταχθεί στο
όραμα της οικογένειας για το μέλλον.
Λόγω του χρονικού διαστήματος που μπορεί να
πάρει η επιμόρφωση και η εκπαίδευση της επομένης
γενιάς , τα γραφεία διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας
πρέπει να ξεκινήσουν σχεδιασμό διαδοχής τουλάχιστο
πέντε έως δέκα χρόνια πριν από οποιαδήποτε αναμενόμενη μεταφορά της διαδοχής. Δεν είναι ποτέ
πολύ νωρίς για να αρχίσουν να εκπαιδεύονται τα
νεότερα μέλη της οικογένειας, καθώς αυτό θα κάνει
την τελική μετάβαση πολύ πιο ομαλή όταν έρθει η
ώρα. Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με
εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη
Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα το εργατικό δυναμικό
της K.Treppides & Co Ltd, ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται
σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία η οποία ξεκίνησε τις
εργασίες τις το 1985, διαθέτει 35 χρόνια εμπειρίας και
μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι μπορούν να καθοδηγούν και να βοηθήσουν επενδυτές
και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας
στην Κύπρο και διεθνώς.

Στοιχεία επικοινωνίας:
avladimerou@treppides.com
www.treppides.com
Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9,
Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Kristelina Tower, 12 Arch.
Makarios III Avenue, Mesa Geitonia, CY
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Ερχονται 2.300 πλειστηριασμοί
ακινήτων εντός του Δεκεμβρίου
Aναμένεται επιτάχυνση, ενόψει και της λήξης της προστασίας της α΄ κατοικίας
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Επιταχύνουν τον ρυθμό των πλειστηριασμών ακινήτων οι τράπεζες, βάζοντας στο παιχνίδι και τις εταιρείες διαχείρισης, που είναι επισπεύδουσες σε
ένα σημαντικό αριθμό νέων πλειστηριασμών που διενεργούνται τους προσεχείς μήνες. Μόνο για τον μήνα Δεκέμβριο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης προγραμματίζουν 2.300 νέους
πλειστηριασμούς και οι ρυθμοί αναμένεται να επιταχυνθούν από τη νέα
χρονιά, καθώς από τον προσεχή Μάιο
λήγει η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η δυνατότητα υποβολής αίτησης
από δανειολήπτες που θέλουν να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικίας
μέσω της πλατφόρμας που λειτουργεί
στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους παρατάθηκε μέχρι και τον Απρίλιο.
Οπως διαμηνύουν οι τράπεζες, μετά
την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας
θα εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα,
οδηγώντας σε πλειστηριασμό την περιουσία όσων οφειλετών δεν προχωρούν στη ρύθμιση του δανείου τους.
Η αύξηση του αριθμού των ακινήτων
που θα βγουν σε πλειστηριασμό επισπεύδεται λόγω και των μεγάλων τιτλοποιήσεων δανείων στις οποίες προχωρούν οι τράπεζες. Πρόκειται για δάνεια με εξασφαλίσεις, δηλαδή στεγαστικά ή επιχειρηματικά με εγγύηση ακίνητης περιουσίας, που θα αγοραστούν
από funds. Οι τιτλοποιήσεις αποτελούν
βασικό εργαλείο για τη μείωση των
κόκκινων δανείων και θα διευκολυνθούν και από τη δημιουργία του μηχανισμού των κρατικών εγγυήσεων
(«Ηρακλής») που προωθεί η κυβέρνηση.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα των πλειστηριασμών e-auction κλείνει περίπου
δύο χρόνια λειτουργίας – ξεκίνησε τον
Νοέμβριο του 2017– και σύμφωνα με
τα στοιχεία μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί σε αυτή 45.140 πλειστηριασμοί
ακινήτων. Από αυτούς έχουν διενερ-

Μέχρι σήμερα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-auction έχουν αναρτηθεί 45.140 πλειστηριασμοί ακινήτων. Από αυτούς έχουν διε-

νεργηθεί περίπου 31.500, από τους οποίους μόνο 13.000 υπήρξαν γόνιμοι.
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Η αύξηση των ακινήτων
που θα βγουν στο «σφυρί»
επισπεύδεται λόγω
και των τιτλοποιήσεων.
γηθεί 31.500, από τους οποίους μόνο
13.000 υπήρξαν γόνιμοι. Οι τράπεζες
ρευστοποιούσαν μέχρι πρόσφατα κυρίως μεγάλα ακίνητα ή ακίνητα που
συνδέονταν με υψηλά χρέη, αλλά πλέον
οι πλειστηριασμοί θα διενεργούνται
χωρίς όριο. Σε μια προσπάθεια να κινητοποιηθεί η ζήτηση στην αγορά ακινήτων, οι τράπεζες εκτός από την
ηλεκτρονική πλατφόρμα e-auction, έχουν αναπτύξει και άλλες πλατφόρμες,
όπως η «realestateonline», η
«properties4sale» και η «landea», στις
οποίες υπάρχει και φωτογραφικό υλικό
των ακινήτων που βγαίνουν προς πώληση, προκειμένου να γίνει πιο ελκυ-

στική η διαδικασία αναζήτησης από
ενδιαφερόμενους αγοραστές.
Την ίδια στιγμή, προχωρούν σε μαζικές διασταυρώσεις προκειμένου να
ελέγξουν την αξιοπιστία των στοιχείων
όσων έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης
στον νόμο Κατσέλη και να διαπιστώσουν το κατά πόσον τα οικονομικά δεδομένα που έχουν δηλώσει οι οφειλέτες
είναι τα πραγματικά.
Η διασταύρωση των στοιχείων ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου, μέσω
της πρόσβασης που δόθηκε στις τράπεζες στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ
και αποσκοπεί στο να αποκαλύψει τους
στρατηγικούς κακοπληρωτές, αλλά και
αυτούς που έστω και για τυπικούς λόγους δεν δικαιούνται προστασία. Η επαλήθευση των στοιχείων γίνεται μέσω
ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που
έχει δημιουργηθεί από την ΕΓΙΧ, στην
οποία έχουν «φορτωθεί» οι 100.000
περίπου εκκρεμείς αιτήσεις του νόμου
Κατσέλη.
Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει από τους

δανειολήπτες με μεγάλα χρέη και μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή της
προστασίας όσων διαπιστωθεί ότι η
εισοδηματική ή περιουσιακή κατάσταση είναι διαφορετική από αυτή που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της
αίτησης στο δικαστήριο.
Η αναστολή προστασίας σημαίνει
ότι η τράπεζα μπορεί να ρευστοποιήσει
το ακίνητο. Σε αναστολή της προστασίας μπορεί να οδηγηθεί κάποιος που
ενώ είναι έμπορος έχει υποβάλει αίτηση
για προστασία στον νόμο Κατσέλη, ο
οποίος καλύπτει μόνο τα φυσικά πρόσωπα και ορισμένες κατηγορίες μικροεμπόρων. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα οικονομικά στοιχεία που έχουν δηλωθεί
από τον οφειλέτη, οι τράπεζες έχουν
το δικαίωμα να καταφύγουν σε ασφαλιστικά μέτρα και να ανακόψουν την
προστασία που απολαμβάνει κάποιος
έως την εκδίκαση της υπόθεσής του,
ακόμα και αν αυτή είναι προγραμματισμένη για αργότερα.
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Εκτινάχθηκε ο τζίρος
στις συναλλαγές CDS
Η ενίσχυση της επενδυτικής ζήτησης για
ελληνικά περιουσιακά στοιχεία (assets)
έχει οδηγήσει το ελληνικό Δημόσιο στην
ανάκτηση της πρόσβασης στις αγορές με
ιστορικά χαμηλά επιτόκια, στη διατήρηση
του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην πρώτη
θέση των αποδόσεων διεθνώς από τις
αρχές του έτους (+46%), ενώ όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις σπεύδουν να κεφαλαιοποιήσουν αυτό το ευνοϊκό
κλίμα εκδίδοντας ομόλογα, έτσι ώστε να
αναχρηματοδοτήσουν λήξεις ομολόγων
με χαμηλότερα επιτόκια, να ενισχύσουν
τη ρευστότητά τους καθώς και να χρηματοδοτήσουν επενδυτικά σχέδιά τους.
Ετσι, μετά τις επιτυχημένες εκδόσεις
των ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, «Τέρνα Ενεργειακή» και
«Μυτιληναίος», σειρά παίρνουν οι Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ και Τιτάν. Σύμφωνα μάλιστα
με τα στοιχεία του Bloomberg, οι κοινοπρακτικές εκδόσεις που έχουν γίνει φέτος
φθάνουν τα 11,3 δισ. ευρώ και ξεπερνούν
το ύψος των εκδόσεων που έγιναν συνολικά
την προηγούμενη τριετία, ενώ, όπως εκτιμούν τραπεζικές πηγές, και το 2020 αναμένεται να συνεχιστεί αυτή η ισχυρή
τάση. Ολα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα
του μηδενισμού του κινδύνου της Ελλάδας
(country risk), της σημαντικής βελτίωσης
των οικονομικών προοπτικών μετά τις εκλογές, αλλά και της προσδοκίας για επιτάχυνση των αναβαθμίσεων της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από
τους οίκους.
Μια εξαιρετικά εντυπωσιακή εξέλιξη,
ωστόσο, που έχει προκαλέσει αυτή η ενίσχυση επενδυτικής ζήτησης και εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα είναι αυτή που
σημειώνεται στην αγορά των ελληνικών
ασφαλίστρων έναντι του κινδύνου χρεοκοπίας, τα γνωστά CDS, τα spreads των
οποίων είχαν εκτοξευθεί το 2012, αλλά
και το α΄ εξάμηνο του 2015, όταν η χώρα
είχε βρεθεί στα πρόθυρα του Grexit.
Τα ελληνικά CDS αποτελούν τα ασφάλιστρα με τη δεύτερη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα φέτος, έπειτα από
αυτά της Ιταλίας. Εκτός του ότι το spread
των 5ετών CDS έχει συρρικνωθεί (20 μονάδες βάσης μόνον υψηλότερα από αυτό
της Ιταλίας) και κινείται σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα (150 μ.β.), η κινητικότητα των ελληνικών ασφαλίστρων έχει κορυφωθεί.
Κάποιοι, δηλαδή, πωλούν και παράλληλα
υπάρχουν κάποιοι (πολλοί) που αγοράζουν.

Αυτό σε πρώτη ανάγνωση δείχνει πως
υπάρχει ζήτηση για ασφάλιση έναντι του
κινδύνου μιας ελληνικής χρεοκοπίας. Από
σχεδόν μηδενικούς τζίρους τα προηγούμενα τρία χρόνια, η Ελλάδα έχει γίνει το
δεύτερο «όνομα» στις συναλλαγές CDS
στην Ευρώπη. Μάλιστα, η συναλλακτική
δραστηριότητα σε επίπεδο εβδομάδας διαμορφώνεται στα 260 εκατ. δολ. σε μέσο
όρο φέτος, ενώ κάποιες εβδομάδες είχε
φτάσει ακόμα και τα 700 εκατ. δολ., με
την Ελλάδα να κατέχει το 10% του όγκου
που συναλλάσσεται στην ευρωπαϊκή αγορά
CDS.
Πολλοί θα αναρωτηθούν: αφού δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος γύρω από την Ελλάδα, γιατί αυτή η έντονη κινητικότητα
στα ασφάλιστρα κινδύνου; Η απάντηση
είναι πως τα hedge funds πωλούν και οι
τράπεζες αγοράζουν.
<
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Ποιοι πωλούν και ποιοι
αγοράζουν τα ασφάλιστρα
κινδύνου έναντι μιας ελληνικής χρεοκοπίας και γιατί.
Οπως εξηγεί σε ανάλυσή της η Citigroup,
τα hedge funds κλείνουν τις short θέσεις
τους στην Ελλάδα και τηρούν long (θετικές
θέσεις), πουλώντας με λίγα λόγια τα ελληνικά CDS, καθώς βλέπουν πως οι πολιτικές και δημοσιονομικές ανησυχίες γύρω
από τη χώρα έχουν υποχωρήσει σημαντικά.
Από την άλλη πλευρά, οι ξένες τράπεζες
εμφανίζονται πρόθυμες να αγοράσουν τα
ελληνικά ασφάλιστρα. Οχι όμως γιατί φοβούνται ή αποτιμούν τη χρεοκοπία της
Ελλάδας, αλλά γιατί έχουν αυξήσει σημαντικά την έκθεσή τους στη χώρα, έχοντας
αγοράσει φέτος κρατικές και εταιρικές εκδόσεις χρέους.
Ετσι, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική
που ακολουθείται, τα τμήματα CVA (πιστωτικής αποτίμησης) των τραπεζών προχωρούν στην αντιστάθμιση (hedging) αυτής της έκθεσης. Συνεπώς, η εκτόξευση
του τζίρου στα ελληνικά CDS αποτελεί
«θετικό νέο» και άλλο ένα παράδειγμα της
εκτίναξης της ζήτησης των επενδυτών,
και ειδικά των θεσμικών, για τα ελληνικά
assets.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

ΤΑ Σ Ε Ι Σ
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Επιτακτική η ριζική μείωση
εκπομπών αερίων άνθρακα
Είναι επιτακτική η ριζική –πενταπλάσια– μείωση των εκπομπών
αερίων άνθρακα από όλα τα κράτη
του κόσμου, προκειμένου να αποτραπεί η αύξηση της θερμοκρασίας κατά περισσότερο από
1,5 βαθμό Κελσίου.
Η ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για
το χάσμα των εκπομπών υποδεικνύει ότι, ακόμα και αν τηρηθούν
όλες οι δεσμεύσεις που έχουν συμφωνηθεί, ο πλανήτης μας θα υπερθερμανθεί κατά περισσότερο
από 3 βαθμούς Κελσίου έως το
2100. Επίσης, τα πλουσιότερα
κράτη δεν έχουν καταφέρει να
περικόψουν ικανοποιητικά τις εκ<
<
<
<
<
<

πομπές άνθρακα με την απαιτούμενη ταχύτητα, ενώ οι 15 από τις
20 πλουσιότερες χώρες δεν έχουν
εκπονήσει ακόμα χρονοδιάγραμμα
σχετικά με την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα. Λίγες
μόνο ώρες μετά τη δημοσιοποίηση
της έκθεσης του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού για τις
συγκεντρώσεις των αερίων που
ευθύνονται για το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, το Πρόγραμμα για
το Περιβάλλον του ΟΗΕ (Unep)
έδωσε στη δημοσιότητα την τακτική αναφορά του σχετικά με
την επιτυχία περικοπής των αερίων ρύπων. Ειδικότερα, η ετήσια
έκθεση του ΟΗΕ για το χάσμα των
εκπομπών μελετά τη διαφορά α-

A.P.

Οι 15 από τις 20 πλουσιότερες χώρες δεν έχουν
εκπονήσει ακόμα χρονοδιάγραμμα σχετικά με
την επίτευξη μηδενικού
ισοζυγίου άνθρακα.

Ακόμα και αν τηρηθούν όλες οι δεσμεύσεις που έχουν συμφωνηθεί, ο πλανήτης θα

υπερθερμανθεί κατά περισσότερο από 3 βαθμούς έως το 2100.

νάμεσα στο πόσο πρέπει να περικοπεί η εκπομπή αερίων άνθρακα προκειμένου να αποτραπεί
η επικίνδυνη υπερθέρμανση του
πλανήτη και προς ποιο σημείο οδεύουμε, αν λάβει κανείς υπόψη
τις δεσμεύσεις των διαφόρων κρατών με βάση τη Συνθήκη για το
Κλίμα, του Παρισιού. Τα συμπεράσματα του διεθνούς οργανισμού
είναι ζοφερά, καθώς, όπως αναφέρει η έκθεση, «τα κράτη συλλογικά απέτυχαν να ανακόψουν
την αύξηση των εκπομπών των
αερίων που ευθύνονται για το
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ετσι,
σήμερα είναι αναγκαίες μεγαλύτερες και ταχύτερες περικοπές
τους». Οι ειδικοί επιστήμονες του
προγράμματος για το περιβάλλον
επισημαίνουν ότι οι εκπομπές αερίων άνθρακα αυξήθηκαν κατά
1,5% μέσα στην τελευταία δεκαετία. Το 2018 απελευθερώθηκαν
55 γιγατόνοι ισοδύναμου CO2,
γεγονός που θα προκαλέσει την
αύξηση της θερμοκρασίας της
Γης κατά 3,2 βαθμούς Κελσίου
έως το τέλος του αιώνα.
Πριν από έναν χρόνο, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την
Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ είχε
προειδοποιήσει ότι η αύξηση της
παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά
1,5 βαθμό Κελσίου έως το 2100
θα είχε καταστροφικές συνέπειες
για ανθρώπους, φυτά και ζώα σε
ολόκληρο τον πλανήτη.
Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη σημασία στις δράσεις των 20 πλουσιότερων κρατών του κόσμου
(G20), που ευθύνονται για το 78%
των εκπομπών επικίνδυνων αερίων. Παρ’ όλα αυτά, στην Ευρωπαϊκή Ενωση, μόνο η Βρετανία,
η Ιταλία και η Γαλλία έχουν δεσμευθεί για μακροπρόθεσμο στόχο μηδενικού ανθρακικού ισοζυγίου.

REUTERS

Κρούει τον κώδωνα η ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή

Με επιδέξιους χειρισμούς, Αμερικανοί ερευνητές κατάφεραν να προσαρμόσουν ηλεκτροκαρδιογράφο πάνω στο κήτος και να ακούσουν την καρδιά του.

Ακουσαν τους χτύπους της καρδιάς
του μεγαλύτερου όντος στον πλανήτη
Xρησιμοποιώντας έναν έντονο πορτοκαλί ηλεκτροκαρδιογράφο και βεντούζες, Αμερικανοί
επιστήμονες κατάφεραν να καταγράψουν τον
χτύπο της καρδιάς του μεγαλύτερου όντος του
πλανήτη, μιας γαλάζιας φάλαινας. Διαπίστωσαν,
λοιπόν, ότι η τεράστια καρδιά του θαλάσσιου
θηλαστικού λειτουργεί απρόσμενα αργά –σχεδόν στο όριο των φυσικών δυνατοτήτων της–
όταν η φάλαινα βουτά στο νερό για να αναζητήσει τροφή.
Οι γαλάζιες φάλαινες θεωρούνται τα μεγαλύτερα ζώα που έχουν ζήσει στη Γη –μεγαλύτερες και από τους δεινόσαυρους–, φθάνοντας
σε μήκος τα 30 μέτρα και σε βάρος τους 200
τόνους. Οπως περιγράφουν οι ερευνητές του
Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Καλιφόρνιας
και του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας Scripps,
με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή βιολογίας Τζέρεμι Γκολντμπόγκεν, σε άρθρο τους
στην επιθεώρηση Proceedings of the National
Academy of Sciences, τοποθέτησαν μια συσκευή
παρακολούθησης της καρδιάς σε μια ελεύθερη
αρσενική γαλάζια φάλαινα μήκους 22 μέτρων,
όταν αυτή βρισκόταν στον Κόλπο του Μοντερέι,
στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας.
Ο ηλεκτρονικός αισθητήρας, ουσιαστικά
ένα μηχάνημα ηλεκτροκαρδιογραφήματος,
προσαρμόστηκε στο αριστερό πτερύγιο της
φάλαινας, σε ένα σημείο κοντά στην καρδιά
της, με τη βοήθεια τεσσάρων βεντουζών που
περιείχαν ηλεκτρόδια. Προκειμένου να στερεώσουν τη συσκευή επάνω στο ζώο, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα μακρύ κοντάρι

από ίνες άνθρακα, μήκους έξι μέτρων. Τα πελώρια θαλάσσια θηλαστικά, παρά τον όγκο
τους, τρέφονται με πολύ μικρά θηράματα,
όπως μικρές γαρίδες και ζωοπλαγκτόν.
Η φάλαινα έκανε στη συνέχεια βουτιές σε
βάθη έως 184 μέτρων, ενώ παρέμενε στην επιφάνεια για διαστήματα ενός έως τεσσάρων
λεπτών. Η συνολική παρακολούθηση της καρδιάς της διήρκεσε εννέα ώρες. Ετσι, οι επιστήμονες κατόρθωσαν να παρακολουθήσουν
πώς μεταβάλλονται οι καρδιακοί παλμοί όταν
η φάλαινα βρίσκεται μέσα στο νερό, ώστε να
τραφεί, και όταν αναδύεται στην επιφάνεια.
Διαπιστώθηκε ότι όταν βουτά στα βάθη, οι
χτύποι επιβραδύνονται στους οκτώ έως δύο
ανά λεπτό, ενώ στην επιφάνεια επιταχύνονται
στους 25 έως 37 ανά λεπτό. Ο ιδιαίτερα αργός
ρυθμός των μόλις δύο παλμών ανά λεπτό εντός
του νερού είναι πολύ χαμηλότερος του αναμενομένου (15 παλμοί ανά λεπτό).
Γενικά, όσο μεγαλύτερο είναι ένα ζώο, τόσο
πιο αργός είναι ο ρυθμός της καρδιάς του.
Στον άνθρωπο, σε φάση ηρεμίας, οι παλμοί
είναι από 60 έως 100, ενώ μπορούν να φθάσουν
τους 200 σε στιγμές σωματικής άσκησης. Τα
πιο μικρά ζώα, οι μυγαλές, ένα είδος ποντικού,
έχουν καρδιές που μπορεί να χτυπούν έως
χίλιες φορές το λεπτό. Πριν από μία δεκαετία,
οι ίδιοι ερευνητές είχαν καταγράψει για πρώτη
φορά τους παλμούς της καρδιάς αυτοκρατορικών πιγκουίνων της Ανταρκτικής. Αργότερα,
κάτι ανάλογο έγινε σε μικρότερες φάλαινες
(όχι γαλάζιες) σε ενυδρεία.
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«Εισαγόμενες» πιέσεις οδήγησαν
σε νέες απώλειες το Χρηματιστήριο

Πτώση στην Ευρώπη λόγω
σύγκρουσης ΗΠΑ - Γαλλίας
Πτωτικά κινήθηκαν χθες οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές εξαιτίας του
διαφαινόμενου νέου πολέμου δασμών,
αυτή τη φορά ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στο Παρίσι, ενδεχομένως
και στην Ε.Ε. στο σύνολό της.
Τις μεγαλύτερες απώλειες ανάμεσα
στις αγορές της Ευρωζώνης κατέγραψε
το χρηματιστήριο του Παρισιού. Ο δείκτης CAC 40 έκλεισε με πτώση 1,03%
ακολουθώντας την υποχώρηση 1,5%
που σημείωσαν οι μετοχές ορισμένων
ειδών πολυτελείας, όπως των Louis
Vuitton, Kering και Hermes. Αιτία, η
απειλή της αμερικανικής κυβέρνησης
να επιβάλει δασμούς 100% σε εμβληματικά προϊόντα της Γαλλίας συνολικής
αξίας 2,4 δισ. δολαρίων, όπως τα είδη
πολυτελείας, η σαμπάνια και τα διάσημα
γαλλικά τυριά. Σχεδόν χωρίς μεταβολή
έκλεισε, αντιθέτως, η αγορά του Μιλάνου, καθώς τη νευρικότητα που προκάλεσε στους επενδυτές η απειλή νέου
εμπορικού πολέμου εξουδετέρωσε η
άνοδος της Unicredito.
Η μετοχή της μεγαλύτερης ιταλικής
τράπεζας σημείωσε άνοδο 1,2% μετά
την ανακοίνωσή της ότι θα προχωρήσει
σε επαναγορά μετοχών και θα καταργήσει 8.000 θέσεις εργασίας για να μειώσει το κόστος κατά ένα δισ. ευρώ.
Παράλληλα, άνοδο 1% σημείωσε και
η μετοχή της ιταλικής εταιρείας κοινής
ωφελείας Enel. Η εταιρεία είχε νωρίτερα
υποβάλει προσφορά για την εξαγορά
του χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων
της Renvico σε Ιταλία και Γαλλία. Η άνοδος των δύο εταιρειών στάθηκε αρκετή για να ανακόψει την υποχώρηση
του δείκτη FTSE MIB, που έκλεισε οριακά σε θετικό πρόσημο με άνοδο

Ρευστοποιήσεις σε τράπεζες, blue chips – Περιορίστηκε ελαφρώς η πτώση στο τέλος
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Στη δίνη των διεθνών πιέσεων βρέθηκε
το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να στρέφονται σε ρευστοποιήσεις
στις τραπεζικές μετοχές –οι οποίες και
έχουν υπεραποδώσει φέτος με τον κλαδικό
δείκτη να έχει διπλασιαστεί σε αξία–
αλλά και σε αρκετά blue chips, μετά τις
νέες δηλώσεις Τραμπ που επιδείνωσαν
την επενδυτική διάθεση. Αν και στα χαμηλά ημέρας του Γενικού Δείκτη και των
τραπεζών υπήρξε κάποια αντίδραση από
τους αγοραστές, ωστόσο η αγορά δεν
<
<
<
<
<
<

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
με απώλειες 1,31% στις
881,28 μονάδες, με τον
τζίρο να διαμορφώνεται
στα 76,47 εκατ. ευρώ.
φάνηκε να έχει τις άμυνες να αποφύγει
το αρνητικό κλείσιμο και μάλιστα κάτω
από τα επίπεδα «τεχνικών» στηρίξεων
που εντοπίζονται στις 882 μονάδες.
Η απουσία των ξένων χαρτοφυλακίων
είναι παραπάνω από προφανής στις δύο
πρώτες συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου
(μετά και το κλείσιμο των βιβλίων του
στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας),

Η απουσία των ξένων χαρτοφυλακίων είναι παραπάνω από προφανής στις δύο πρώτες συ-

νεδριάσεις του Δεκεμβρίου (μετά και το κλείσιμο των βιβλίων του στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας), με τους Ελληνες θεσμικούς να εμφανίζονται επιφυλακτικοί σε ένα τόσο αρνητικό εξωτερικό περιβάλλον.

με τους Ελληνες θεσμικούς να εμφανίζονται επιφυλακτικοί σε ένα τόσο αρνητικό εξωτερικό περιβάλλον. Το άνοιγμα
της Wall Street με τoν Dow Jones να σημειώνει βουτιά 400 μονάδων, δεν άφησε
κανένα περιθώριο στο Χ.Α., ενώ αντίθετα
ωφέλησε την αγορά ομολόγων, η οποία
νωρίτερα είχε δεχτεί πιέσεις (στο 1,52%
η απόδοση του 10ετούς από 1,57% εν-

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 37.55
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

δοσυνεδριακά). Ετσι, ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε με απώλειες 1,31% στις 881,28
μονάδες, ενώ βρέθηκε έως και τις 873,05
μονάδες με πτώση -2,23%, και ο τζίρος
διαμορφώθηκε στα 76,47 εκατ. ευρώ. Ο
δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε
με πτώση 1,34%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,76%,
και ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση

1,42% στις 872,32 μονάδες, χάρη στο θετικό «γύρισμα» της Alpha Bank (+0,32%),
ενώ ενδοσυνεδριακά υποχωρούσε άνω
του -4%. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο
-1,57%, η Πειραιώς στο -4,09% και η
Eurobank στο -2,2%.
Μπορεί το Χρηματιστήριο να κατέγραψε νέα υψηλά έτους στα τέλη Νοεμβρίου, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε
τον βαθμό εξάρτησής του από το διεθνές
περιβάλλον, επισημαίνει ο Δημήτρης
Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος Χρηματιστηριακή.
Ετσι, όπως προσθέτει, ήταν αρκετές
μερικές «ροπαλιές» του προέδρου Τραμπ
για να επιβαρυνθεί πάλι η επενδυτική
ψυχολογία.
Ευλόγως οι δείκτες των διεθνών αγορών που κατέγραφαν υψηλές επιδόσεις,
ακόμη και ιστορικά ρεκόρ στη Wall Street,
κοκκίνισαν καθώς οι διαχειριστές θεώρησαν ότι οι εξελίξεις αυτές συνιστούν
ισχυρό σκεπτικό για ρευστοποιήσεις μετοχικών τίτλων. Ετσι, το ελληνικό Χρηματιστήριο αναπόφευκτα δεν μπορούσε
να εξαιρεθεί από τη γενικευμένη αυξημένη διάθεση για πωλήσεις, παρά το γεγονός ότι οι εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας είναι σε θετική κατεύθυνση.
Οπως εκτιμά, θα χρειασθεί μια εύλογη
περίοδος συσσώρευσης για το Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να επιβεβαιώνει τα επίπεδαστήριξης στις 850860 μονάδες.

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο

Μετ. %
-1.872
-3.0005
-1.0988
-1.3636
-1.3808
-1.1257
-2.0132
-0.4262
-2.419
0.3226
-2.3958
-1.2949
-1.8935
0.2613
0.6788
-2.3643
-0.6652
-0.1969
-1.5436
-2.1739
-1.5667
-0.2977
-0.925
3.3333
0.7576
-2.7088
-2.3589
0.7588
-0.5259
-3.9081
-1.4428
-0.8728
-1.1911
-0.8513
-2.8809
-1.7379
-1.6111
-1.3868
-1.8404
-1.1473
-2.5494
-0.5751
-1.8255

165.12
19.72
770.5
49.91
1757
115.94
50.62
232.485
257.77
4.665
32.6291
80.8
348.4547
57.56
47.46
139.58
195.63
116.57
44.01
72.9
18.22
53.59
66.945
6.82
3.325
51.72
63.33
116.86
68.0602
151.8541
8.88
131.75
175.87
11.065
211.37
20.92
60.46
19.555
213.615
172.32
56.19
136.57
129.07
-3.1468
192.93
-1.1528
87.24 0.2298
148.2797 -0.8494
165.12
-1.872
47.66 -2.8932
91.76 -1.9239
186.2 -2.0361
38.045 -0.6399
122.05
-0.546
212.98 -0.5045
193.255 -0.3686
35.28 -1.6174
62.235
1.0308
3.56
-1.385
3.465 -0.7163
11.08 -0.5386
143.43 -1.0759
277.84 -0.6508
58.75 -1.6901
59.775 -0.3085

WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &
WALMART INC

149.058
52.365
117.99

-1.037
-2.3405
-1.0815

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες
Χθεσινό
ANGLO AMERICAN
2016
A.B.FOOD
2541
ADMIRAL GROUP
2082
ASHTEAD GRP.
2321.0555
ANTOFAGASTA
845.2
AVIVA PLC
393.3
ASTRAZENECA
7334
BABCOCK INTL
562
BAE SYSTEMS
550.8
BARCLAYS
166.34
BRIT AM TOBACC
3064.5
BARRATT DEVLPM
649.6
BERKELEY GRP
4563
BR LAND CO
570.974
BUNZL
2107
BP
478.65
BURBERRY GRP
1986
BT GROUP
184.6
COCACOLA HBC A
2515
CARNIVAL
3213
CENTRICA
78.06
COMPASS GROUP
1849.5
CAPITA PLC
155.5
CRH
2891
DIXONS CARPHO
122.55
DCC
6486
DIAGEO
3117.5
DIRECT LINE
296.6
EXPERIAN
2494.1362
EASYJET
1306.5
FRESNILLO
575.6
GLENCORE
235.65
GLAXOSMITHKLIN
1707.2
HIKMA
1897
HAMMERSON H
291
HARGREAVES LS
1758
HSBC HOLDINGS
556.2
INTL CONSOL AI
538.5158
INTERCONT HOTE
4822.3188
3I GROUP
1054
IMP.BRANDS
1724
INTU PROPERTIE
35.104
INMARSAT
543
INTERTEK GROUP
5402
ITV
142.9059
JOHNSON MATTHE 2825.1995
KINGFISHER
204.7
LAND SECS.
947.8
LEGAL & GENERA
270.7
LLOYDS BNK GRP
59.17
LOND STOCK EXC
6717.70024
MARKS & SP.
3544716
MONDI
1660.875
NATIONAL GRID
878
NEXT
6568
PROVIDENT FINC
408
PRUDENTIAL
1300.5
PERSIMMON
2490
PEARSON
633

Μετ. %
-1.297
-2.099
-1.839
-1.766
-2.806
-1.28
-1.186
-1.532
-2.281
-1.679
-2.131
-1.006
-0.044
0.918
-3.019
-2.429
-1.746
-1.652
-0.277
-3.837
-0.687
-1.935
-0.096
-1.667
0.245
-1.158
-0.208
-2.69
-2.137
-1.396
1.96
-3.738
-1.364
-0.184
-2.357
-2.658
-2.284
-0.773
-3.93
-0.571
-1.045
0.571
0.777
-1.567
-3.545
-1.503
-2.57
-1.416
-1.849
-1.285
-1.007
-2.377
-2.041
-0.091
-1.441
-2.788
-3.667
-0.915
-1.125

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

5904
221.4781
2206
2140
1822.795
4174.5
214.4342
689.4463
529
211.3
3151
733.4542
1055
1595
1682
334
1280
677.2
2211
1506.35
225.8
1000.5
172.5
4524.5
846.4
145.14
968.62781
4483

Zurich /Zυρίχη

-2.219
-1.802
-2.46
-2.705
-1.415
-1.312
-0.093
-0.632
-2.326
-0.516
-2.325
-0.598
-1.86
-2.655
-2.152
0.602
-0.039
-2.449
0.5
-1.507
-2.246
-2.628
-0.029
-0.385
0.024
-1.739
-3.126
-2.978

(Σε ελβ.φρ.)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

ABB LTD N

21.45

-1.02

RICHEMONT N

73.58

-1.92

GEBERIT N1

531.6

-0.15

LAFARGEHOLCIM

50.82

-0.97

NOVARTIS N

89.45

-1.05

ROCHE HOLDING
SGS N

300

-1.12

2565

-0.77

SWATCH GROUP I

267.9

-1.47

ADECCO N

60.74

-0.65

JULIUS BAER N

45.43

-2.43

CS GROUP AG

12.605

-2.89

GIVAUDAN N

2878

-0.42

101.62

-0.9

NESTLE SA
TRANSOCEAN N

0

0

SWISSCOM N

510.4

0.39

SWISS RE N

105.25

-1.17

UBS GROUP N

11.675

-2.75

ZURICH INSURAN

383.2

-1.11

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
278.1
213.3
67.38
71.81
104.7
67.67
5.05
116.52
49.245
6.331
33.305
136.65

Μετ. %
3.05
-0.25
-0.2
-0.1
1.3
0.11
-0.122
-0.32
-0.61
-0.135
0.02
1.05

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

16.715
14.918
9.179
65.56
49.32
66.86
93.64
18.98
10.145
103.5
255.5
25.7
11.13
174.3
46.7
116.92
120.16

-0.29
0.012
-0.132
-0.26
0.68
-0.28
-0.78
-0.09
-0.205
-0.8
-0.3
0.25
-0.11
-0.48
0.56
0.72
0.72

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
37.37
3.931
14.975
85.55
5.228
14.77
236.6
20.8
181.2
93.8
10.11
112.75
2.726
33.73
112.75
73.4
52.44
21.26
25.405
138.7
47.71
63.58

Milano/Mιλάνο

Μετ. %
-0.66
-2.79
-1.67
-0.57
-0.49
-3.34
-0.86
-1.7
2.95
0.28
-2.03
-1.61
-0.15
-2.26
-1.61
-0.61
0.96
-0.75
-1.8
-0.64
-0.29
-0.16

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

A2A SPA

1.64

1.63

ATLANTIA

19.63

19.60

AZIMUT HLDG

Μετ. %

22.10

22.64

CIR-COMP

1.08

1.18

ENEL

6.68

6.61

EXOR

68.64

68.86

ENI

13.48

13.57

GENERALI ASS

18.27

18.30

GEOX
INTESA SANPAOL
MEDIASET
MEDIOBANCA
RCS MEDIAGROUP
PRYSMIAN
SNAM

στις αγορές της Ευρωζώνης κατέγραψε
το χρηματιστήριο του Παρισιού, με τον
δείκτη CAC 40 να υποχωρεί κατά 1,03%.

0,03%. Με μικρή άνοδο 0,19% έκλεισε,
άλλωστε, ο δείκτης Xetra DAX της
Φρανκφούρτης, μολονότι είναι ιδιαίτερα
επιρρεπής όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. Ωθηση στον δείκτη έδωσαν
οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας,
όπως εκείνη της SAP, και βιομηχανιών
παραγωγής μικροεπεξεργαστών.
Εξάλλου, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε
με πτώση 1,75% ακολουθώντας στην
υποχώρησή τους τις μετοχές των ορυχείων και των εταιρειών φυσικού αερίου
και πετρελαίου, που επλήγησαν από
τις νέες απειλές της Ουάσιγκτον. Ετσι,
η βρετανική αγορά κατέγραψε απώλειες
για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση. Πτωτικά κινείτο, άλλωστε, και η Γουόλ Στριτ,
με τους βασικούς δείκτες Dow Jones
και S&P 500 να καταγράφουν απώλειες
άνω του 1% μέχρι αργά το βράδυ.

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

Τις μεγαλύτερες απώλειες ανάμεσα

1.17

1.18

2.245

-1.14

2.67

2.70

10.06

10.06

1.04

1.06

20.17

20.28

4.35

4.34

STMICROELEC.N.

21.78

21.79

TELECOM ITALIA

0.55

0.55

TENARIS
TERNA
UNICREDIT

9.41
5.61

9.48
5.64

Paris/Παρίσι

12.312

-0.45

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
1816
5271
1877
4383
3047
2103
596
1793
545.4
2850
5168
10130
1093
4252
3105
2579
1275.5
2466
1452
6890
564
722
1360
581
2879
1532.5
489
4485
2685
1494
5271
678.2
560.9
4405
1896
3010
1179
2653
615
2066
1125
9464
4088
1679
1056
7931
7102
4002
497
804
4290
11830
4015
5974
733.1
6000
2079
733.1
3835
1620
7718
6080

Μετ. %
-1.09
0.09
-1.11
-0.86
0.03
1.11
-2.3
-0.94
-1.92
-0.82
-0.27
0.8
-0.82
-1.32
0.03
-0.19
-1.16
-0.6
-0.55
-2.41
-0.88
-0.55
-1.73
-0.19
-0.98
-0.13
-1.41
1.01
-1.65
-0.8
-2.85
-1.47
-0.25
-0.79
0.1
-0.08
-2.03
-2.69
-0.53
0.09
-0.23
-0.61
1.39
-0.85
-1.1
1.49
-0.15
-1.19
-1.47
-1.27
1.2
-0.99
-0.76
-0.66
0
-0.24
-0.66
-1.92
-0.12
-0.26
-0.82

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

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
37.73
118.90
39.57
24.26
49.50
36.27
104.35
14.77
39.71
12.13
72.80
139.75
9.28
251.00
390.70
19.30
105.50
162.65
21.15
530.30
39.14
42.11
36.05
82.07
86.10
28.00
103.80
7.07
86.06
46.64
22.69

Μετ. %
-1.15
-0.59
0.56
-0.63
-1.69
-0.41
0
-0.07
0.03
-1.74
-0.6
0.11
-1
-0.28
-1.48
-2.82
-1.68
0.28
-1.77
-1.87
-0.08
-2.57
-1.88
-0.55
-0.46
-1.5
-0.34
-4.2
0.09
-0.95
-0.26

(Σε ευρώ)

Χθεσινό Μετ. %
33.53 -3.0925
163 -0.2143
9.388 -0.7191
91.15 -1.9892
71.86
0.6161
1.7225 -1.8519
4.657 -0.7777
6.284 -0.2223
2.648 -0.6006
0.1185 -3.6585
23.96
0.1254
22.25
0.8613
25.98
0.1156
10.8 -1.8182
30.55 0.4604
8.6 0.0698
6.31 -0.5046
9.21 -1.4973
27.9
0.8312
2.48 -2.3622
12.85 0.4691
14.8 -3.2427
0.964 -2.9595
17.425 0.6644
14.095 -0.3535
1.001
0.2203
3.4515 -0.8759
2.426 -1.0604
6.717 -1.1624
5.614 -2.4331
21.76 -1.3599

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

l
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Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8400

0,8580

0,8484

-1,2210

25.127

0,8420

0,8560

0,8560

-0,47

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,3400

1,3640

1,3485

-0,7900

23.583

1,3400

1,3460

1,3420

-1,18

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4800

0,4820

0,4819

-1,5900

26.064

0,4800

-4,00

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,1200

0,84

1,2600

-1,56

1,3000

-0,76

0,0020

0,00

1,0000

0,00

0,4700

-2,08

0,0605

-3,97

0,4820

0,4900

0,0000

0,0120

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1150

0,1240

0,1158

-0,3180

1.571

0,1200

0,1240

0,1120

0,1170

1,2600

1,2800

0,1920

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

1,2600

1,2700

1,2683

-1,2740

2.400

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1760

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0680

0,0720

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,1900

0,2100

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,3000

1,3300

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0320

0,0000

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0300

0,0330

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

0,0165

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1040

0,1100

ΚΑΕΠ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD (Σ)

ΤΔΕΠ
ΤΕΕΠ

1,3000

1,3200

1,3100

0,0000

1.900

0,0000

0,0000

0,0020

0,0025

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)

0,0000

0,0000

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

0,0020

0,0020

0,0020

0,0000

8.852

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,9900

1,0000

0,9902

-0,9790

3.575

0,0000

0,0000

0,9850

1,0000

0,1700

0,1720

ΑΓΡΟ

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

1,0300

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,0000

0,1450

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0215

0,0225

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1060

0,1160

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΝΤΟΔ

0,0675

0,0725

0,4700

0,4800

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,7500

0,7800

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0260

0,0000

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,4700

0,0605

0,4700

0,0605

0,4700

0,0605

-1,0000

-0,2500

2.700

2.357

0,0605

0,0000

0,0010

0,0000

0,0575

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,6300

0,6900

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,3960

0,3960

0,3960

-0,8000

1.138

0,3960

0,4000

0,3960

-1,98

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,1010

0,1010

0,1010

-0,7000

5.500

0,1030

0,0000

0,1010

-6,48

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,1000

2,1000

2,1000

3,4430

1.414

2,0800

2,1400

2,1000

0,96

0,2160

-1,82

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΚΕΟ

KEO PLC

1,3300

1,3800

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,2300

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,7100

0,7200

ΦΡΟΥ

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

0,2160

0,2220

0,0750

0,0790

0,2160

0,2260

0,2167

-0,3290

4.200

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

0,0900

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

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (AN, Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

47,6660

54,0000

ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

48,5000

51,0000

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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Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Ο αθλητής πεθαίνει δύο φορές
Το τέλος της καριέρας φέρνει έναν επαγγελματία σε μια δύσκολα διαχειρίσιμη πραγματικότητα
«Οι ποδοσφαιριστές δεν μιλούν ποτέ
για το τέλος της καριέρας τους, για τον
ίδιο λόγο που οι άνθρωποι δεν μιλάνε
για τον θάνατο: τους φοβίζει», είχε δηλώσει παλαιότερα ο πρώην Αργεντινός
ποδοσφαιριστής, Χόρχε Βαλντάνο.
Σύμφωνα με αρκετούς πρώην αθλητές, η απόσυρσή τους από το γήπεδο,
το στάδιο, την πισίνα, το court, είναι
ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια που
αντιμετωπίζουν στη ζωή τους. Και δεν
είναι λίγοι αυτοί που, ανά τον κόσμο,
νιώθουν να χάνουν το έδαφος κάτω
από τα πόδια τους όταν έρχεται η στιγμή να αποσυρθούν από την ενεργό
δράση. Οταν φθάσει η ώρα της τελευταίας κούρσας, της ύστατης αναμέτρησης, ξεσπούν σε λυγμούς. Και αυτό
διότι, η ζωή ενός συνταξιούχου αθλητή
είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτή
ενός εν ενεργεία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, για έναν ποδοσφαιριστή, η
προετοιμασία που χρειάζεται για εισέλθει στη νέα περίοδο της ζωής μετά
το τέλος της καριέρας του, πρέπει να
ξεκινά αρκετό καιρό πριν από την τελευταία αναμέτρηση και αυτό το σημείο
κρίνεται κομβικής σημασίας.
Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της
εθνικής Ισπανίας και επιθετικός της
Βίσελ Κόμπε (ομάδα της Ιαπωνίας), Δαβίδ Βίγια, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι
θα αποσυρθεί την 1η Ιανουαρίου του
2020, όμως σε αντίθεση με πολλούς
συναθλητές του, έχει ήδη προετοιμαστεί για τη νέα πρόκληση της ζωής
του. «Υπάρχουν πράγματα που θέλω
να κάνω που δεν μπορούσα να κάνω
πριν, εξαιτίας του χρόνου μου. Μπορώ
όμως τώρα», εξηγεί στον Guardian, αναφερόμενος στην αμερικανική ομάδα
που θα επενδύσει, την Κουίνσμπορο
της Νέας Υόρκης (δεύτερη κατηγορία
USL).
Και δεν έχει άδικο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ισπανός είχε
αμέτρητες καθημερινές υποχρεώσεις.
Από το ξεκίνημα του 2020 όμως, θα
έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει
δικά του έργα, προσπαθώντας ταυτοχρόνως, να μην πέσει στην παγίδα που
έχουν πέσει χιλιάδες ποδοσφαιριστές:
την παγίδα της καθιστικής ζωής, της
κατασπατάλησης των χρημάτων, του

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Ισπανίας, Δαβίδ Βίγια, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί την 1η Ιανουαρίου του 2020, όμως
σε αντίθεση με πολλούς συναθλητές του, έχει ήδη προετοιμαστεί για τη νέα πρόκληση της ζωής του.
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Το 40% των πρώην ποδοσφαιριστών πτωχεύει, το
33% παίρνει διαζύγιο μέσα
σε μόλις έναν χρόνο, ενώ το
80% έρχεται αντιμέτωπο
με την οστεοαρθρίτιδα.
αλκοόλ, των ναρκωτικών και εντέλει
της κατάθλιψης.
Σε αυτή την παγίδα είχε πέσει, μεταξύ άλλων, ο πρώην σπουδαίος Αγγλος
ποδοσφαιριστής Πολ Γκασκόιν. Στις
παμπ της Μεγάλης Βρετανίας το όνομα
του ακούγεται μαζί με του Τζορτζ Μπεστ, όταν οι Αγγλοι συζητούν για τους
παλιούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές
και μύθους. Η ιστορία του Γκασκόιν,
όμως, είναι ξεχωριστή. Κατά τη διάρκεια
της καριέρας του αντιμετώπιζε σοβαρά
ψυχολογικά προβλήματα, ενώ εθίστηκε
στο αλκοόλ. Μετά το τέλος της καριέρας
του, η χρήση σκληρών ναρκωτικών
τον έφερε μία ανάσα από τον θάνατο,
με αυτοκτονικές τάσεις και απόπειρες.

«Σχεδόν πέθανα το 2008», είχε δηλώσει ο ίδιος. «Είχα μπροστά μου ένα
πιάτο γεμάτο κοκαΐνη. Είπα ότι θα δοκιμάσω και πίστευα ότι θα μπορούσα
να σταματήσω, αλλά ήταν αδύνατο.
Εφτασα σε σημείο να είμαι κλειδωμένος
σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για έξι εβδομάδες. Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε, έφτασα σε σημείο να παίρνω
16 γραμμές την ημέρα! Το ποδόσφαιρο
ήταν η ζωή μου, αλλά κάποια στιγμή
τελείωσε. Και τότε αναρωτήθηκα “τι
κάνεις από εδώ και πέρα;”. Εγώ βρήκα
τη... λύση στο ποτό και στα ναρκωτικά».
Δυστυχώς, η περίπτωση του Γκασκόιν δεν είναι η μόνη. Πολλοί είναι
οι ποδοσφαιριστές που μετά το τέλος
της καριέρας τους δεν έχουν καμία ασχολία, αλλά αντιθέτως αντιμετωπίζουν
καθημερινά την κατάθλιψη, τα ναρκωτικά και το ποτό.
Το 2004, ο Ντιέγκο Μαραντόνα υπέστη καρδιακή προσβολή, εξαιτίας
υπερβολικής δόσης κοκαΐνης. Περιπτώσεις όπως του Ροναλντίνιο (χρεοκοπία), του Ρονάλντο (παχυσαρκία)
και του πρώην άσου του Παναθηναϊκού
Τζιμπρίλ Σισέ (σκάνδαλο για εκβιασμό)

αποτελούν παραδείγματα προς αποφυγήν, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύουν
τη σημασία της έρευνας και της προετοιμασίας των ποδοσφαιριστών πριν
από την απόσυρσή τους.
Σύμφωνα με έρευνες, 40% των πρώην ποδοσφαιριστών πτωχεύουν μετά
το τέλος της καριέρας τους, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας διαχείρισης
της νέας ζωής. Αφετέρου, το 33% των
ποδοσφαιριστών παίρνει διαζύγιο μέσα
σε μόλις έναν χρόνο, ενώ το 80% έρχεται αντιμέτωπο με την οστεοαρθρίτιδα. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις
τους, οι Ντάμιαν Νταφ, Ερικ Καντονά
και Ζινεντίν Ζιντάν είχαν δηλώσει πως
μετά την απόσυρσή τους, η ζωή τους
άλλαξε. Οι Νταφ και Ζιντάν κλωτσούσαν
καθημερινά μία μπάλα, ενώ ο Καντονά
δεν παρακολουθούσε ποδόσφαιρο για
αρκετά χρόνια.
Για τους παραπάνω λόγους, ο Βαλντάνο εξηγεί στον Observer: «Εάν έδινα
μία συμβουλή σε έναν παίκτη που θα
αποσυρθεί αύριο, θα του έλεγα: όταν
ξυπνάς, να έχεις κάτι να κάνεις. Οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία τι. Οτιδήποτε
σε κάνει να αισθάνεσαι χρήσιμος».
Δ.Α.
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Ακριβότερη ομάδα στον κόσμο
η Μάντσεστερ Σίτι με αξία 4,36 δισ.
Η πιο ακριβή ομάδα ποδοσφαίρου στον
κόσμο, αξίας 4,36 δισεκατομμυρίων ευρώ,
είναι η Μάντσεστερ Σίτι, μετά την απόφαση
της ιδιοκτησίας από το Αμπου Ντάμπι να
πουλήσει μερίδιο 454 εκατομμυρίων ευρώ
στην αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών μετοχών Silver Lake. Πρόκειται για εταιρεία
που κατέχει ομάδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και την Κίνα και θα
αγοράσει λίγο περισσότερο από το 10% της
εταιρείας CFG, η οποία κατέχει την πλειοψηφία των πρωταθλητών Αγγλίας.
Η αγορά των «πολιτών» από τη CFG τη
βοήθησε να σηκώσει κεφάλι και να βρεθεί
στην κορυφή, έπειτα από την ύφεση που
πέρασε σε μεγάλο μέρος της δεκαετίας του
1990.Στη Μάντσεστερ Σίτι βρίσκει εφαρμογή
το μοντέλο των τελευταίων ετών, που θέλει
οικονομικούς μεγιστάνες ή εταιρείες-κολοσσούς να αγοράζουν κορυφαία ευρωπαϊκά
κλαμπ, αφού το ποδόσφαιρο προσελκύει
περισσότερους οπαδούς σε επικερδείς αγορές,
όπως η Ασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η
Μέση Ανατολή. Κινέζοι επενδυτές πλήρωσαν
400 εκατομμύρια δολάρια για μερίδιο 13%
στη City Football Group πριν από τέσσερα
χρόνια, εκτιμώντας τον όμιλο στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ την εποχή εκείνη. Ο μεγάλος αντίπαλος της Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανήκει κατά πλειοψηφία στην
αμερικανική οικογένεια Γκλέιζερ και η αξία
της εκτιμάται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η Τσέλσι ανήκει στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς, ενώ ο αμερι-

κανικός όμιλος Fenway Sports Group ελέγχει
τη σημερινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Λίβερπουλ. Στη Γαλλία, η πρωταθλήτρια Παρί
Σεν Ζερμέν ανήκει στην Qatar Sports
Investments. «Εμείς και η Silver Lake μοιραζόμαστε την ισχυρή πίστη στις ευκαιρίες
που παρουσιάζει η σύγκλιση ψυχαγωγίας,
<
<
<
<
<
<

Οι ιδιοκτήτες της πούλησαν
μερίδιο 454 εκατ. ευρώ
στην αμερικανική εταιρεία
Silver Lake.
αθλητισμού και τεχνολογίας και η προκύπτουσα ικανότητα για τη City Football Group
να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
και νέες ροές εσόδων παγκοσμίως», δήλωσε
ο πρόεδρος της αμερικανικής εταιρείας Καλντούν Αλ Μουμπάρακ. Η City Football Group
κατέχει ή είναι συνιδιοκτήτρια μετοχών των
ποδοσφαιρικών ομάδων New York City FC,
Melbourne City, Yokohama F. Marinos της
Ιαπωνίας, Club Atletico Torque της Ουρουγουάης, Girona FC της Ισπανίας και Sichuan
Jiuniu FC της Κίνας. Το επενδυτικό σχήμα
Abu Dhabi United Group, που ανήκει στον
σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν,
θα παραμείνει ο μέτοχος της City Football
Group με ποσοστό περίπου 77% μετά τη
νέα συμφωνία.

Στη Μάντσεστερ Σίτι βρίσκει εφαρμογή το μοντέλο των τελευταίων ετών, που θέλει οικονομικούς μεγιστάνες ή εταιρείες-κολοσσούς να αγοράζουν κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ.

Our Firm
BDO LIMITED is amongst the largest professional
services firms in Cyprus employing over 120 professionals
providing audit, tax, accounting, global compliance and
advisory services predominantly to International clients
in all areas of business activity. We are a member of BDO
INTERNATIONAL since 2006. BDO's global network
provides advisory services in 162 territories, with over
80, 000 people working out of more than 1, 591 offices
worldwide.
Due to our sustainable growth, we are looking for high
caliber candidates to join our dynamic and rapidly
expanding Audit teams in both Limassol and Nicosia.
Audit Trainees
The Requirements
• Graduated with a Bachelor degree of at least 7.5 or
2.1 or equivalent
• Excellent command of the English language
• Sound computer skills
The Role
• Basic aspects of running and delivering client audit
projects of small sized companies, including:
• Understanding client’s business
• Assisting in identifying risk matters and planning the
audit work required on assignments based on the
software used
• Execution and finalization of audit work
• Assistance in completing client tax returns
Audit Semi-Senior
Is fully capable of fulfilling all requirements of Audit
Elementary role. Shows an awareness of the role of a
senior and supervisor
The Requirements
• Partly qualified ACA/ACCA
• Experienced in a related field; preferably Audit
• Excellent command of the English language
• Sound computer skills
The Role
Basic aspects of running and delivering client audit
projects of small, medium and large sized companies,
including:
• Involvement in client acceptance procedures
• Understanding client’s business
• Assisting in identifying risk matters and planning the

audit work required on assignments based on the
software used
• Execution and finalization of audit work
• Demonstrates a basic understanding of tax issues;
assistance in completing client tax returns
• Mainly reports to supervisors and managers
Audit Senior
Is fully capable of fulfilling all requirements of Audit
Intermediate role. Shows an awareness of the role of a
supervisor
The Requirements
• Partly or newly qualified ACA/ACCA
• Experienced in Audit
• Excellent command of the English language
• Sound computer skills
• Strong interpersonal and professional skills
• Ability to work as a team member
• Has leadership skills and is able to train staff
The Role
All aspects of running and delivering client audit projects
including:
• Involvement in client acceptance procedures
• Understanding client’s business
• Identifying risk matters
• Planning the audit work required on assignments
• Execution and finalization of audit work
• Demonstrates a basic understanding of tax issues;
assistance in completing client tax returns
• Assistance on audit work for larger clients
• Involvement in supervision of more junior staff;
reviews junior staff work.
• Monitoring of budgets and cost controls
• Mainly reports to managers and partners
The Package
An attractive and competitive remuneration package
will be offered to the successful candidate based on
qualifications and experience including medical scheme,
provident fund, training contracts.
Applications
If you would like to be part of our excellent working
environment or learn about our current and future
positions you can submit your CV at careers@bdo.com.cy.
All applications will be treated as strictly confidential.
www.bdo.com.cy

geek.com.cy
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Βοηθός του Άη Βασίλη
φέτος η Cyta
APPLE

Και φέτος τα Χριστούγεννα η Cyta συνεργάζεται με
τα Κυπριακά Ταχυδρομεία στην πλατφόρμα
«post2santa» www.cypruspost.post/el/post2santa δίνοντας τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά μέχρι τις 15
Δεκεμβρίου να στείλουν ηλεκτρονικά το γράμμα τους
στον Άη Βασίλη και αυτός με τη σειρά του θα απαντήσει
μέσω του ταχυδρομείου στο κάθε ένα, ονομαστικά.
Για κάθε γράμμα που θα απαντήσει ο Άη Βασίλης, η
Cyta θα προσφέρει €1 για το Ανιχνευτικό Πρόγραμμα
Ακοής Νεογνών του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής, μέχρι να συγκεντρωθούν €10.000. Η ενέργεια
αυτή αποτελεί συνέχιση της σταθερής, διαχρονικής
στήριξης του Οργανισμού στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα το οποίο στηρίζει από την έναρξή του, γιατί
πιστεύει πως η επικοινωνία είναι δικαίωμα κάθε παιδιού
που έρχεται στον κόσμο. Κορύφωση των Χριστουγεννιάτικων δράσεων της Cyta, θα αποτελέσει η εκδήλωση στο εμπορικό κέντρο στο The Mall of Cyprus
στη Λευκωσία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
7 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 μέχρι τις 18:00.

Έκλεισε η συμφωνία με Intel
Επικυρώθηκε η συμφωνία του περασμένου Ιουλίου

για την εξαγορά του τμήματος κατασκευής mobile
modems της Intel από την Apple με αντίτιμο ένα δισ.
δολάρια. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η συμφωνία έκλεισε στο αρχικό ποσό παρά την παραδοχή
της Intel ότι χάνει δισεκατομμύρια δολάρια από αυτό
το τμήμα. Με αυτόν τον τρόπο, η Apple αποκτά ακόμη
μεγαλύτερο έλεγχο στην κατασκευή των components
για τις μελλοντικές συσκευές της, αντί να εξαρτάται
από third-party συνεργάτες όπως η Qualcomm, με
την οποία παρεμπιπτόντως είχε μια πολύ έντονη δικαστική διαμάχη τους τελευταίους μήνες. Το πλαίσιο της
συμφωνίας αφορά αποκλειστικά και μόνο το τμήμα
της Intel που κατασκεύαζε mobile modems, επομένως, η τελευταία θα συνεχίσει κανονικά την κατασκευή modems για PCs, συσκευές IoT και αυτοοδηγούμενα οχήματα.
Αν και η μεγαλύτερη έως τα σημερινά δεδομένα αστρική μαύρη τρύπα του γαλαξία, είναι πολύ μικρότερη από τις μαύρες τρύπες που υπάρχουν στα κέ-

ντρα γαλαξιών οι οποίες έχουν μάζες εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων Ήλιων.

FACEBOOK

Νέο εργαλείο για φωτογραφίες
Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας των κολοσσών

της τεχνολογίας για εύκολη μεταφορά των δεδομένων από μια πλατφόρμα σε μια άλλη, η Facebook ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά το λανσάρισμα ενός νέου
εργαλείου που επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν τις φωτογραφίες και τα videos τους από τις
πλατφόρμες της σε third-party υπηρεσίες. Η αρχή γίνεται για ορισμένους χρήστες με την υπηρεσία
Google Photos και σύμφωνα με την εταιρεία, το παγκόσμιο λανσάρισμα του εργαλείου θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από εμάς ίσως δούμε το εργαλείο να
εμφανίζεται στους λογαριασμούς μας μέσα στις επόμενες ημέρες, αλλά οι περισσότεροι θα αποκτήσουμε
αυτή τη δυνατότητα μετά από αρκετό καιρό. Η
Facebook τονίζει ότι τα δεδομένα αυτά προστατεύονται με τεχνολογία κρυπτογράφησης ενώ προϋπόθεση είναι η υποβολή του password.

GOOGLE

Αστρονόμοι ανακάλυψαν
τη μεγαλύτερη μαύρη τρύπα
Η μάζα της είναι περίπου 70 φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο
Αστρονόμοι στη Γερμανία ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν σε ένα γαλαξία, που βρίσκεται σε απόσταση
700 εκατομμυρίων ετών φωτός,
την μεγαλύτερη κεντρική μαύρη
τρύπα που έχει ποτέ βρεθεί στο
σύμπαν και η οποία έχει μάζα περίπου 40 δισεκατομμύρια φορές
μεγαλύτερη από τον Ήλιο.
Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου
Εξωγήινης Φυσικής Μαξ Πλανκ
και του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου του Μονάχου συνδύασαν στοιχεία από παρατηρήσεις
που έκαναν με το Τηλεσκόπιο Βεντελστάιν και το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (VLT) του Ευρωπαϊκού

<
<
<
<
<
<

H δυσθεώρητη μαύρη
τρύπα είται γύρω από
ένα άστρο που απέχει
περίπου 15.000 έτη
φωτός από τη Γη.
Νοτίου Αστεροσκοπείου (ESO) στη
Χιλή. Η νέα κάτοχος του ρεκόρ
είναι μια μαύρη τρύπα στο κέντρο
του γαλαξία Holm 15A, o οποίος
είναι ένας από τους τουλάχιστον
500 γαλαξίες του σμήνους γαλαξιών
Abell 85. Οι ερευνητές έκαναν σχε-

τική προδημοσίευση, ενώ θα ακολουθήσει κανονική δημοσίευση
στο περιοδικό αστροφυσικής
Astrophysical Journal. Λίγες ώρες
νωρίτερα, Κινέζοι επιστήμονες είχαν ανακοινώσει ότι εντόπισαν
μια μαύρη τρύπα τόσο εκτεταμένη
και μεγάλη, ώστε μέχρι αυτή τη
στιγμή δεν έχει διατυπωθεί καμία
επιστημονική θεωρία που να ερμηνεύει ικανοποιητικά την ύπαρξή
της. Στην πραγματικότητα, επισημαίνουν οι αστρονόμοι, αυτή η
μαύρη τρύπα δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
Το σχετικό δημοσίευμα, στο περιοδικό Nature, αναφέρει ότι η δυ-

σθεώρητη μαύρη τρύπα, που έλαβε
την ονομασία LB-1, κινείται γύρω
από ένα άστρο που απέχει περίπου
15.000 έτη φωτός από τη Γη. Η
μάζα της, σύμφωνα με υπολογισμούς, είναι περίπου 70 φορές μεγαλύτερη από τον Ηλιο και αυτό
θεωρείται μοναδικό. Παρ’ όλα αυτά,
η LB-1, αν και η μεγαλύτερη έως
τα σημερινά δεδομένα αστρική
μαύρη τρύπα του γαλαξία, είναι
πολύ μικρότερη από τις μαύρες
τρύπες που υπάρχουν στα κέντρα
γαλαξιών (του δικού μας συμπεριλαμβανομένου), οι οποίες έχουν
μάζες εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων Ήλιων.

Καλώδιο οπτικών ινών
έγινε δίκτυο σεισμογράφων

Ξανά στο στόχαστρο της ΕΕ
Νέο κύκλο ερευνών ξεκινά η ΕΕ για να ελέγξει με

ποιον τρόπο συλλέγει τα δεδομένα των χρηστών, κατά πόσο αυτά παραμένουν ασφαλή στα χέρια της, και
το αν οι πρακτικές της συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ήδη έχει αποστείλει σχετικά ερωτηματολόγια στη Google στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης αναζητώντας πληροφορίες και για τις
πρακτικές που αφορούν την online αντιμετώπιση των
χρηστών, από τους web browsers μέχρι τις online διαφημίσεις. Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιεύει πάντοτε τα ευρήματα των ερευνών της με
σκοπό να ενημερώσει το κοινό και άλλες αρχές για να
πραγματοποιήσουν τις δικές τους ξεχωριστές έρευνες. Σε περίπτωση που ανακαλύψει ότι υπάρχουν παρατυπίες, τότε θεωρείται δεδομένη η επιβολή νέου
προστίμου.

TWITTER

Διαγράφονται ανενεργοί
λογαριασμοί
Η Twitter προειδοποιεί τους χρήστες που δεν έχουν

πραγματοποιήσει login στο κοινωνικό δίκτυο εδώ και
αρκετό καιρό ότι θα διαγράψει τους λογαριασμούς
τους εάν δεν το πράξουν μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου. Η
ενημέρωση γίνεται με σχετικό email στον λογαριασμό που δήλωσαν οι χρήστες κατά την εγγραφή τους
στο Twitter. Όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση της η εταιρεία, στόχος είναι να παρέχουν πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στο Twitter. Τονίζει ότι στους Όρους Χρήσης του Twitter αναφέρεται
ρητά πως οι χρήστες θα πρέπει να πραγματοποιούν
login και να κάνουν κάποιο tweet τουλάχιστον μια
φορά κάθε 6 μήνες για να διατηρούν τον λογαριασμό
τους στο κοινωνικό δίκτυο, διαφορετικά η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τους διαγράψει και να διαθέσει τα
usernames τους σε άλλους ενδιαφερόμενους χρήστες.

Τα καλώδια οπτικών ινών, τα οποία
μεταφέρουν πληροφορίες με τη
μορφή φωτός, δεν είναι καλά μόνο
για το γρήγορο «κατέβασμα» αρχείων, αλλά και για την ανίχνευση
σεισμών, ακόμη και μέσα στη θάλασσα. Ερευνητές στις ΗΠΑ, για
πρώτη φορά στον κόσμο, δοκίμασαν με επιτυχία ένα υποθαλάσσιο
τηλεπικοινωνιακό καλώδιο οπτικών ινών σε ρόλο δικτύου σεισμογράφων.
Η δοκιμή, που έγινε στον Κόλπο
του Μοντερέι της Καλιφόρνια
στον Ειρηνικό Ωκεανό, έδειξε ότι
τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών
ινών πράγματι μπορούν να ανιχνεύσουν σεισμούς και ρήγματα
κάτω από το βυθό, συνεπώς στο
μέλλον θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ευρύτερα από τους γεωλόγους και τους σεισμολόγους.
Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Καλιφόρνια-Μπέρκλεϊ και
Ράις του Τέξας, καθώς επίσης του
Εθνικού Εργαστηρίου Μπέρκλεϊ
και του Ερευνητικού Ινστιτούτου
ΜΒΑRI, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό
«Science», ανέφεραν ότι, καθώς
τα καλώδια οπτικών ινών αποτελούν πλέον ένα παγκόσμιο υποθαλάσσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, θα βοηθήσουν μελλοντικά
τους επιστήμονες να μελετούν
τόσο τους υποθαλάσσιους σεισμούς, όσο και τις σεισμογενείς
γεωτεκτονικές δομές βαθιά κάτω
από τη θάλασσα.
Η νέα τεχνολογία της «φωτονικής σεισμολογίας» (Distributed
Acoustic Sensing), που είναι ευαίσθητη ακόμη και σε αλλαγές
της τάξης των νανομέτρων (δισεκατομμυριοστών του μέτρου),
χρησιμοποιεί την αποστολή παλμών φωτός λέιζερ για να ανιχνεύει
σε συνεχή βάση τις παραμικρές
κινήσεις κατά μήκος των καλωδίων των οπτικών ινών.

Επενδύουν στη Ρουμανία
οι Φώτος Φωτιάδης Διανομείς
Ολοκληρώθηκε πρόσφατα το υπερσύγχρονο κέντρο
αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων της στην
αγορά της Ρουμανίας. Μια μεγάλη επένδυση συνολικού
ύψους 5,07 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αλλάζει τα
δεδομένα στο χώρο, μέσα από την υιοθέτηση συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Το νέο κέντρο
αποθήκευσης και διανομής διαθέτει λειτουργικούς
χώρους 7.750m² (τ.μ.) σε μια συνολική έκταση 17.000m².
Η χωρητικότητά του ανέρχεται στις 9.500 παλετοθέσεις.
Η τοποθεσία θεωρείται στρατηγικής σημασίας καθώς
βρίσκεται σε κομβικό σημείο για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αναπτυσσόμενη αγορά της
Ρουμανίας, σε ένα από τα μεγαλύτερα Logistics Parks
του Βουκουρεστίου. Μετά από 12 χρόνια λειτουργίας,
η PPD Romania είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής
premium ποτών στη Ρουμανία και ο βασικός συνεργάτης εταιρειών κολοσσών παγκοσμίου φήμης όπως
Diageo, Gruppo Campari, San Pelegrino, Jose Cuervo
και πολλών άλλων.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού
στο CFA Research Challenge
Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού θα είναι το επίκεντρο
της έρευνας των φοιτητών Χρηματοοικονομικών
από έξι ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, οι οποίοι
συμμετέχουν στον φετινό διαγωνισμό CFA Research
Challenge, που διοργανώνεται για έκτη συνεχή
χρονιά από τον Σύνδεσμο Χρηματοοικονομικών
Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus). O διαγωνισμός έχει ως στόχο την ανάλυση, από ομάδες
των 3-5 ατόμων, του επιχειρηματικού μοντέλου
και της μετοχής μιας κυπριακής εταιρείας, με τον
ίδιο τρόπο που προσεγγίζεται από επαγγελματίες
χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Φέτος, και συγκεκριμένα στις 21 Φεβρουαρίου 2020, οι ομάδες θα
κληθούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνάς τους για το επιχειρηματικό μοντέλο της
κυπριακής εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού, ενώπιον χρηματοοικονομικών αναλυτών.

Τα καλώδια οπτικών ινών αποτελούν πλέον ένα παγκόσμιο υποθαλάσσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, θα βοηθήσουν

μελλοντικά τους επιστήμονες να μελετούν τόσο τους υποθαλάσσιους σεισμούς, όσο και τις σεισμογενείς γεωτεκτονικές δομές βαθιά κάτω από τη θάλασσα.
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Οι ερευνητές ανίχνευσαν σεισμό μεγέθους
3,5 βαθμών, καθώς και
άγνωστα υποθαλάσσια
ρήγματα
Το τετραήμερο πείραμα στον
Κόλπο του Μοντερέι μετέτρεψε
ένα καλώδιο οπτικών ινών μήκους
20 χιλιομέτρων στο ισοδύναμο ενός δικτύου 10.000 σεισμογράφων
τοποθετημένων στο βυθό σε βάθος
100 μέτρων. Οι ερευνητές ανίχνευσαν έναν σεισμό μεγέθους
3,5 βαθμών, καθώς και άγνωστα
έως τώρα υποθαλάσσια ρήγματα.
Είχε προηγηθεί ανάλογο πείραμα
νωρίτερα φέτος με καλώδιο οπτικής ίνας μήκους 22 χιλιομέτρων
στην ξηρά, κοντά στο Σακραμέντο

της Καλιφόρνια. Ελάχιστοι σεισμογράφοι υπάρχουν σήμερα στις
θάλασσες της Γης, με συνέπεια
το 70% της επιφάνειάς της να μην
διαθέτει καθόλου ανιχνευτές σεισμών. «Υπάρχει τεράστια ανάγκη
για σεισμολογία στο βυθό. Οποιοδήποτε όργανο, ακόμη κι αν καλύπτει μόνο έως 50 χιλιόμετρα
από την ακτή, θα είναι πολύ χρήσιμο», δήλωσε o επικεφαλής ερευνητής Νέιτ Λίντσεϊ.
Το υποθαλάσσιο καλώδιο που
χρησιμοποιήθηκε για το πρωτοποριακό πείραμα, είχε τοποθετηθεί
στον βυθό το 2009 και μετατράπηκε σε σεισμογραφικό δίκτυο
στη διάρκεια μιας συντήρησης
πέρυσι, όταν τέθηκε εκτός του
τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
«Πρόκειται πραγματικά για μια
έρευνα στα σύνορα της σεισμολογίας. Είναι η πρώτη φορά που
κάποιος χρησιμοποίησε υποθα-

λάσσια καλώδια οπτικών ινών για
να ανιχνεύσει σεισμικά ωκεανογραφικά σήματα και να κάνει απεικόνιση των υποθαλάσσιων
ρηγμάτων. Ένα από τα τυφλά σημεία στο σεισμογραφικό δίκτυο
παγκοσμίως είναι ακριβώς οι ωκεανοί», τόνισε ο καθηγητής γεωφυσικής Τζόναθαν Έϊτζο-Φράνκλιν.
Ο τελικός στόχος των ερευνητών είναι να χρησιμοποιήσουν
το πυκνό δίκτυο οπτικών ινών σε
όλο τον κόσμο τόσο στην ξηρά
όσο και στη θάλασσα (πάνω από
δέκα εκατομμύρια χιλιόμετρα) ως
ευαίσθητο καταγραφέα της κίνησης της Γης και ειδικότερα των
σεισμών, ιδίως στις περιοχές που
έχουν ελλείψεις σεισμογράφων.
Γι’ αυτό, θα ακολουθήσουν νέα
πειράματα με καλώδια οπτικών ινών σε μεγαλύτερα βάθη και σε
επικλινή βυθό.

Το ΑΛΦΑΜΕΓΑ στήριξε
το Movember Cyprus
Με σύνθημα «Μαζί αλλάζουμε το πρόσωπο του ανδρικού καρκίνου» και με σήμα το μουστάκι, oι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ στήριξαν το Movember
Cyprus, φιλοξενώντας το MAN VAN, ένα κινητό
barber shop-πρωταγωνιστή της εκστρατείας στην
Κύπρο, στο κατάστημα της Έγκωμης. Σκοπός της
ενέργειας ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση
του κοινού για τον καρκίνο του προστάτη και των
όρχεων. Το MAN VAN στήθηκε στον χώρο στάθμευσης της Υπεραγοράς και πολλοί ήταν οι άνδρες
που έδειξαν ενδιαφέρον για την όμορφη αυτή πρωτοβουλία. Στο κινητό barber shop διατέθηκαν προϊόντα προς πώληση και κουπόνια εισφοράς, καθώς
και πλούσιο προωθητικό υλικό της καμπάνιας. To
Movember Cyprus διοργανώνεται από το Round
Table 1 Λευκωσίας και την μπύρα ΚΕΟ σε συνεργασία
με το Movember Foundation.

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

«Πονοκέφαλος»
2,1 δισ. ευρώ για
κυβέρνηση - τράπεζες
Αφορά κρατικές εγγυήσεις για δάνεια ιδιωτών
Της EIΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Τα δάνεια είχαν δοθεί σε διάφορες κατηγορίες ιδιωτών για κοινωνικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους, π.χ. σε πυρόπληκτους, σεισμόπληκτους κ.ά., και χρονολογούνται α-

πό την περίοδο ακόμη και προ της κρίσης, το 2005. Εκκρεμούν περισσότερα από 700.000 αιτήματα τραπεζών για καταπτώσεις δανείων με κρατική εγγύηση.

Διπλός «πονοκέφαλος» είναι για την κυβέρνηση το
θέμα των καταπτώσεων των κρατικών εγγυήσεων
που έχουν δοθεί σε δάνεια ιδιωτών, ύψους 2,1 δισ.
ευρώ. Κι αυτό γιατί η μεν πληρωμή τους από το
Δημόσιο απειλεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό
πρόβλημα, η δε αθέτηση της πληρωμής τους θα
προκαλέσει πρόβλημα στις τράπεζες. Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, μάλιστα, έχει υποδείξει,
σύμφωνα με πληροφορίες, ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι τράπεζες θα πρέπει να εξασφαλίσουν

ΑΝΑΛΥΣΗ

Τα θετικά στοιχεία
από τις ΗΠΑ
στηρίζουν το δολάριο
Οι επενδυτές παραμένουν αβέβαιοι για το εάν
οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα
καταλήξουν σε μία προκαταρκτική εμπορική
συμφωνία στο άμεσο μέλλον. Αδιαφορώντας
για τις έντονες αντιδράσεις της Κίνας, ο Αμερικανός πρόεδρος επικύρωσε την εβδομάδα
που διανύσαμε τα δύο νομοσχέδια που είχαν
εγκριθεί από το Κογκρέσο υπέρ των διαδηλωτών
στο Χονγκ Κονγκ, τα οποία προβλέπουν, μεταξύ
άλλων, την επιβολή κυρώσεων εις βάρος Κινέζων
αξιωματούχων που θεωρείται ότι εμπλέκονται
σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς
και την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές αγαθών που προορίζονται για χρήση της αστυνομίας.
Από την πλευρά της, η Κίνα κατηγόρησε τις
ΗΠΑ για ανάμειξη στις εσωτερικές της υποθέσεις,
απειλώντας ότι θα προχωρήσει σε «αυστηρά αντίποινα», γεγονός που έχει προκαλέσει την ανησυχία των επενδυτών για νέα κλιμάκωση στις
εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας. Υπό αυτές τις
συνθήκες, τα κυβερνητικά ομόλογα ΗΠΑ και
Γερμανίας κατάφεραν να διατηρήσουν μέρος
των πρόσφατων κερδών τους. Χαρακτηριστικά,
μετά το χαμηλό 1,71% που είδαμε στο τέλος
της προηγούμενης εβδομάδας, η απόδοση του
10ετούς αμερικανικού τίτλου (η απόδοση κινείται
αντίθετα από την τιμή) κυμαινόταν την Παρασκευή στην περιοχή του 1,76%, παραμένοντας
όμως περίπου 20 μ.β. χαμηλότερα από τα υψηλά
τριών μηνών που καταγράφηκαν στις αρχές
Νοεμβρίου, παρά τα θετικά οικονομικά στοιχεία
που ανακοινώθηκαν από τις ΗΠΑ την εβδομάδα
που διανύσαμε.
Μεταξύ άλλων, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης
του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο αναθεωρήθηκε
απρόσμενα ανοδικά, στο 2,1% αντί για 1,9%
που είχε ανακοινωθεί αρχικά έναντι 2,0% και
3,1% το δεύτερο και πρώτο τρίμηνο αντίστοιχα.
Τα ενθαρρυντικά στοιχεία των ΗΠΑ έχουν,
σύμφωνα με την εκτίμηση της αγοράς, περιορίσει
την πιθανότητα νέας μείωσης των επιτοκίων
από την ομοσπονδιακή τράπεζα τους αμέσως
επόμενους μήνες, θεωρώντας ότι, εκτός απροόπτου, το πιθανότερο σενάριο είναι η διατήρηση
αμετάβλητων επιτοκίων.
Το γεγονός αυτό ευνόησε το δολάριο με τον
δείκτη της αξίας του σε σχέση με ένα καλάθι
νομισμάτων των έξι σημαντικότερων εμπορικών
εταίρων των ΗΠΑ (DXY) να παραμένει σε θετική
πορεία και να κυμαίνεται κοντά στα υψηλά
(98,447) που είδαμε στα μέσα Νοεμβρίου. Ως
αποτέλεσμα, η ισοτιμία ευρώ/δολ. βρέθηκε την
Τετάρτη σε χαμηλό δύο εβδομάδων 1,0990
πριν ανακάμψει λίγο υψηλότερα από την περιοχή του 1,1000 τις επόμενες ημέρες, παραμένοντας όμως 0,2% χαμηλότερα σε εβδομαδιαία
βάση στις αγορές της Ευρώπης την Παρασκευή,
μη καταφέρνοντας να επωφεληθεί από τα ισχυρότερα των αναμενομένων στοιχεία πληθωρισμού της Ευρωζώνης για τον μήνα Νοέμβριο.
* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Εurobank.

προβλέψεις για το ποσό αυτό, κάτι που θα απειλούσε
την κεφαλαιακή επάρκειά τους και θα απαιτούσε
νέα ανακεφαλαιοποίηση. Η κυβέρνηση επιχειρεί
να αντιμετωπίσει το εν λόγω πρόβλημα σε συνεργασία με τις τράπεζες, στο πλαίσιο ενός επταετούς
σχεδίου, έως το 2026. Με τον τρόπο αυτό, το βάρος
διαχέεται σε βάθος χρόνου και αποφεύγεται ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Ασκούνται,
ωστόσο, πιέσεις να συντμηθεί η περίοδος, όπως
μεταφέρουν πηγές του οικονομικού επιτελείου.
Πρόκειται για δάνεια που δόθηκαν σε διάφορες
κατηγορίες ιδιωτών για κοινωνικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους, π.χ. πυρόπληκτους, σεισμόπληκτους
κ.λπ., και χρονολογούνται από την περίοδο ακόμη
και προ της κρίσης, το 2005, όπως αναφέρουν οι
ίδιες πηγές. Με την κορύφωση της κρίσης επήλθε
αδυναμία πληρωμής τους από τους οφειλέτες, με
το Δημόσιο να αντιμετωπίζει ένα ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα καταπτώσεων εγγυήσεων.
Οπως αναφέρει η τελευταία έκθεση ενισχυμένης
εποπτείας της Κομισιόν, η οποία αναδεικνύει το
θέμα, η αργή διαδικασία εκκαθάρισης είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευθούν οι υποθέσεις στο υπουργείο Οικονομικών, το αρμόδιο τμήμα του
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Η μεν πληρωμή τους από το Δημόσιο προκαλεί δημοσιονομικό πρόβλημα, η δε αθέτηση της πληρωμής
τους, πρόβλημα στις τράπεζες.
οποίου είναι υποστελεχωμένο (απασχολεί μόνο
δέκα άτομα).
Ενα σχέδιο δράσης έχει τεθεί σε εφαρμογή για
τη σταδιακή αντιμετώπιση του προβλήματος. Στο
πλαίσιο αυτού του σχεδίου, προβλέπεται η λειτουργία
ενός πληροφοριακού συστήματος έως το τέλος του
2020, αλλά και η ενίσχυση του προσωπικού του
αρμόδιου τμήματος του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους. Μάλιστα, η έκθεση αναφέρει συγκεκριμένα
ότι θα τοποθετηθούν άλλα δέκα άτομα το πρώτο
τρίμηνο του 2020 για μια αρχική περίοδο έξι ετών,
ενώ άλλοι δώδεκα μόνιμοι υπάλληλοι θα τοποθετηθούν έως το τέλος του 2022 και ακόμη δώδεκα
το 2023. Ετσι, θα φτάσει στα επίπεδα της στελέχωσης
που είχε το 2014.
Επίσης, έχει συσταθεί μια ειδική επιτροπή με
τη συμμετοχή εμπορικών τραπεζών για να αντιμετωπισθούν λειτουργικά θέματα σχετικά με τη
διαδικασία εκκαθάρισης. Η επιτροπή αυτή, αναφέρει
η έκθεση, εξετάζει ήδη το πληροφοριακό σύστημα,
νομικά και διοικητικά θέματα, με σκοπό να υποβάλει
έως το τέλος του χρόνου προτάσεις για την επιτάχυνση της εκκαθάρισης.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, σήμερα εκκρεμούν περισσότερες από 700.000 αιτήματα τραπεζών για καταπτώσεις δανείων με κρατική εγγύηση.
Μια πρόταση που έγινε από πλευράς τραπεζών, να
υπαχθούν στο σχέδιο «Ηρακλής» τα δάνεια για τα
οποία έχει εγγυηθεί το Δημόσιο, απορρίφθηκε από
την κυβέρνηση, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή.
Το θέμα αναμένεται να είναι από τα σημαντικά
που θα απασχολήσουν τις αξιολογήσεις των θεσμών
το 2020.

Δεύτερη μέρα απωλειών στο ΧΑΚ
Ωθούμενος καθοδικά κυρίως από τραπεζικούς τίτλους, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 65,64 μονάδες. Ελαφρώς μεγαλύτερες ζημιές, σε ποσοστό 1,13%, παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος
υποχώρησε στις 39,40 μονάδες. Η αξία
των συναλλαγών περιορίστηκε στα
€81.250.
Η συνεδρία ξεκίνησε σε οριακά ανοδικό
κλίμα. Ωστόσο στο 20λεπτό ο Γενικός Δείκτης ακολούθησε πτωτική τροχιά, η οποία
διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης, με το Χρηματιστήριο
να υποχωρεί στις 65,49 μονάδες στην χαμηλότερη τιμή της ημέρας, με τον Γενικό
Δείκτη στο κλείσιμο να διαμορφώνεται
στις 65,64 μονάδες.
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Ζημιές σε ποσοστό 1,10% παρουσίασε την Τρίτη το Χρηματιστήριο, συμπληρώνοντας
δύο σερί πτωτικές συνεδρίες
εντός Δεκεμβρίου.
Απώλειες παρουσίασαν όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Τις μεγαλύτερες απώλειες παρουσίασε ο τομέας
των Επενδυτικών Εταιρειών με 3,77%. Ακολούθησαν η Κύρια Αγορά με ζημιές
1,47%, τα Ξενοδοχεία με 0,37% και η Εναλλακτική Αγορά με 0,21%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €31.801 (πτώση 1,18% - τιμή κλεισίματος €1,34). Ακολούθησαν οι μετοχές
της Ελληνικής Τράπεζας με €21.318 (πτώση
0,47% - τιμή κλεισίματος €0,85), της Δήμητρα Επενδυτική με €12.559 (πτώση
4,00% - τιμή κλεισίματος €0,48), της
Petrolina Holdings με €3.540 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,00) και της
Logicom με €3.044 (πτώση 1,56% - τιμή
κλεισίματος €1,26).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, δύο κινήθηκαν, δέκα πτωτικά
και δύο παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο αριθμός των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 90.

