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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΕΛΛΑΔΑ

ΛΙΒΥΗ

Δυσοίωνες διαγράφονται οι προοπτικές για τους συνταξιούχους

Συνέχεια στο ράλι των ελληνικών ομολόγων βλέπουν μεγάλοι ε-

Το ότι η Αθήνα επιχειρούσε μέχρι την υστάτη να προσκληθεί

Βλέπουν νέο ράλι στα ομόλογα

στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και όσοι σχεδιάζουν να συνταξιοδοτηθούν στο εγγύς μέλλον ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούν. Στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία,
σχεδόν ένας στους πέντε συνταξιούχους βρίσκεται στα όρια της
φτώχειας. Σελ. 10
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ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

Αύξηση 12% κατέγραψε
πέρυσι η αγορά ακινήτων
Αύξηση 12% σημείωσαν οι πωλήσεις

ακινήτων για το 2019, σε σύγκριση
με το 2018. Αυτό οφείλεται βασικά
στην επίδοση των πρώτων έξι μηνών
του έτους. Από τότε που εφαρμόστηκε το Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων βλέπουμε πως οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι παραλιακές επαρχίες και συγκεκριμένα η Λεμεσός, η
Πάφος και η Λάρνακα. Σελ. 4

Αναβαθμίζεται το
κέντρο του Πειραιά

Στη στενωπό εξελίξεων Αθήνα-Λευκωσία

πενδυτικοί οίκοι. Η αμερικανική Citi σε ανάλυσή της εκτιμά πως
τα θεμελιώδη μεγέθη της Ελλάδας φαίνονται πολύ ισχυρά. Η
γαλλική Societe Generale επισημαίνει πως σύντομα η Fitch αναμένεται να προχωρήσει εντός των ημερών σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας. Σελ. 24

στη διάσκεψη στο Βερολίνο, χωρίς αυτό να καταστεί τελικώς εφικτό, θεωρείται για πολλούς η αποδόμηση του αφηγήματος ότι
η Τουρκία οδηγείται σε απομόνωση. Τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον στο Βερολίνο, για το αν θα καταργηθεί τελικώς το
μνημόνιο Τουρκίας -Λιβύης. Σελ. 6

Εξοφλήθηκαν τα ακριβά δάνεια της κρίσης
Με τα δύο ομόλογα η Κύπρος δανείστηκε με χαμηλότερο επιτόκιο και αποπληρώνει πρόωρα και το χρέος προς το ΔΝΤ
Μετά την πρόωρη αποπληρωμή του ρωσικού δανείου τον Σεπτέμβριο του 2019
η Κυπριακή Δημοκρατία θέλει να αποπληρώσει επίσης στην ολότητά του και
πρόωρα το δάνειο που είχε λάβει από
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ύψους

691 εκατομμυρίων ευρώ. Ετσι βγήκε
και πάλι στις αγορές εκδίδοντας δύο
ευρωπαϊκά ομόλογα ΕΜΤΝ, 10ετούς και
20ετούς διαρκείας και άντλησε 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 1 δισεκατομμύριο από το 10ετές και τα 750 εκατομ-

μύρια από το 20ετές. Η Κύπρος εκμεταλλεύτηκε το φθηνό δανεισμό που παρέχεται παγκοσμίως, με τους επενδυτές
να προσφέρουν 13 δισ. ευρώ. Οι προσφορές για το 10ετές έφτασαν τα 7 δισ.
ευρώ και οι προσφορές για το 20ετές

τα 6 δισεκατομμύρια, ενώ οι ενδεικτικές
αποδόσεις διαμορφώθηκαν στα 0,73%
για το 10ετές και 1,33% για το 20ετές.
Μετά την εξέλιξη αυτή η Κύπρος ουσιαστικά «ξεφορτώνεται» τα ακριβά δάνεια της κρίσης και παραμένουν πλέον

τα μακροχρόνια, τα οποία είναι φθηνά.
Επίσης, η υπερκάλυψη κατά περίπου
επτά φορές του ποσού που ζητούσε η
Κύπρος αποτελεί ουσιαστικά και ψήφο
εμπιστοσύνης για την οικονομία του
τόπου. Σελ. 4

Το παγωμένο
χρυσωρυχείο
της Αρκτικής

Κατοικίες,
αγροτεμάχια
και οικόπεδα
στα e-auctions

Σε Ελντοράντο του εικοστού πρώτου αιώνα έμελλε να μετασχηματιστεί η Αρκτική
και όσο περισσότερο λιώνουν οι πάγοι, τόσο περισσότερα κέρδη υπόσχεται και τόσο
πιο βιώσιμη καθίσταται. Εκτιμάται πως στο
υπέδαφός της βρίσκεται το 22% των παγκόσμιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων,
και κατά ορισμένους υπολογισμούς το
30% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και το 13% των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου. Εκτιμάται, επίσης,
πως η περιοχή είναι πλούσια σε μέταλλα αναγκαία στη σύγχρονη τεχνολογία. Το παγωμένο χρυσωρυχείο της Αρκτικής έχει ανοίξει την όρεξη τόσο της Ουάσιγκτον όσο
και του Πεκίνου αλλά ακόμη και της Ρωσίας, ενώ από το παιχνίδι δεν λείπουν οι
χώρες της περιοχής και κάποιοι μικρότεροι
παίκτες. Σελ. 12

Διατίθενται 43 ακίνητα
Αυξήθηκε ο αριθμός των ακινήτων
που διατίθενται προς πώληση στην
πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Ενώ στην πρεμιέρα ήταν
μόλις 15, σήμερα έχουν ανέλθει στα
43. Δεν διατίθενται μόνο αγροτεμάχια
και οικόπεδα, αλλά κατοικίες, αγροτεμάχια με κτίσματα και οικόπεδα
με κτίσματα. Ειδικοί επισημαίνουν
πως από εδώ και πέρα θα προστίθενται συνεχώς ακίνητα από τις εταιρείες διαχείρισης ΜΕΔ και τις τράπεζες. Σελ. 8

Το Brexit κόστισε 170 δισεκατομμύρια δολάρια έως σήμερα

Ενδιαφέρον
ξένων για ΑΠΕ
στην Ελλάδα

Ο Βρετανός πρωθυπουρ-

γός Μπόρις Τζόνσον επιθυμεί να αναδειχθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της
βρετανικής οικονομίας. Βασική προϋπόθεση για την
εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας είναι η αντιστάθμιση
του κόστους του Brexit, το οποίο επιβαρύνει τη βρετανική οικονομία από το δημοψήφισμα του 2016. Σύμφωνα με στοιχεία το οικονομικό κόστος του Brexit ανέρχεται έως σήμερα στα 170
δισ. δολάρια. Σελ. 11

Οι στόχοι της κυβέρνησης
Σε περίοδο έντονης κινητικότητας και
ισχυρού ανταγωνισμού έχει εισέλθει η
ελληνική αγορά των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Σήμερα στην Ελλάδα υλοποιούνται έργα ΑΠΕ ισχύος 1,3 GW. Ο
στόχος της κυβέρνησης να αυξηθεί το
μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή
στο 65,7% έως το 2030, από 32,6% σήμερα, αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις 9 δισ. ευρώ. Σελ. 15

ΑΡΘΡΟ

Πονοκέφαλος
οι εκκρεμότητες
για τη δεύτερη
φάση του ΓεΣΥ
Ραντεβού αύριο ΟΑΥ-ΠΑΣΙΝ
Ενώ αύριο στο ραντεβού του ΟΑΥ με
τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών
Νοσηλευτηρίων θα κριθεί κατά πόσο
οι δυο πλευρές θα καταλήξουν σε τελική συμφωνία, το υπουργείο Υγείας
ανησυχεί για τις εκκρεμότητες που
υπάρχουν για τη β΄φάση του ΓεΣΥ.
Αφορούν μεγάλο όγκο κανονισμών
που θα ετοιμασθούν από τον ΟΑΥ, να
προωθηθούν για νομοτεχνικό έλεγχο
στη Νομική Υπηρεσία και ψήφιση
από τη Βουλή. Σελ. 5

Των HOLGER SCHMIEDING, KALLUM PICKERING και FLORIAN HENSE*

Κλιματική αλλαγή και πολιτική: πρόοδος και δυσκολίες
Επενδύσεις 250 εκατ. ευρώ για την α-

στική ανάπλαση σημαντικών τμημάτων του Πειραιά, με σημεία αναφοράς
ασφαλώς τον Αγιο Διονύσιο και τις
πρώην εγκαταστάσεις της καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος», υλοποιούνται ήδη ή πρόκειται να αρχίσουν να
«τρέχουν» τους επόμενους
μήνες. Σελ. 16

Ενα καίριο και φλέγον θέμα για την ατζέντα της νέας δεκαετίας είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής
αλλαγής. Στις περισσότερες χώρες του
δυτικού κόσμου τόσο οι κοινωνίες όσο
και οι αγορές δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα πολύ περισσότερο από ό,τι
στο παρελθόν. Η επιλογή των επενδυτικών προϊόντων με κριτήριο την ηθική
τους διάσταση, τη βιωσιμότητα και το
πώς ωφελούν το περιβάλλον θεωρείται
κάτι το συμβατικό και όχι εκκεντρικό.
Το Κόμμα των Πράσινων στη Γερμανία, που γιόρτασε πριν από λίγες μέρες
τα 40 του χρόνια στην πολιτική, έχει
μετασχηματιστεί από μία ομάδα ετερόκλητων και απείθαρχων ημιαναρχικών
σε ένα κόμμα με υπευθυνότητα, έτοιμο

για την εξουσία και μάλλον κεντρώο
πλέον. Αξίζει, πάντως, να επισημανθεί
ότι οι εκπομπές των αερίων ρύπων, οι
οποίες ενοχοποιούνται για το φαινόμενο
του θερμοκηπίου στην Ε.Ε. βαίνουν μειούμενες από το 1990 και μετά. Κι αυτό
εν πολλοίς δείχνει ότι μειώνεται η εξάρτηση από τον γαιάνθρακα, καθώς και
ότι γίνεται αποδοτικότερη χρήση της
ενέργειας από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Από το 2008 και μετά οι Ηνωμένες
Πολιτείες έχουν σημειώσει σχεδόν ανάλογη πρόοδο με εκείνην της Ευρωπαϊκής Ενωσης, χάρις κυρίως στην υδραυλική ρηγμάτωση και στο καθαρότερο φυσικό αέριο, που έχει αντικαταστήσει τον γαιάνθρακα στην παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας. Κι ενώ το μερίδιο
του φυσικού αερίου έφθασε το 38% επί
της παραγωγής το 2018 από το μόλις
15% το 2005, ο γαιάνθρακας μειώθηκε
στο 28% από το 50% την ίδια περίοδο.
Οι δε ήπιες πηγές ενέργειας από σχεδόν
μηδενικό σημείο το 2005 καλύπτουν το
9% της παραγωγής ηλεκτρισμού.
Παρά το ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει
αποσυρθεί από τη διεθνή Συμφωνία
του Παρισιού για το Κλίμα και έχει χαλαρώσει πολλούς περιβαλλοντικούς κανόνες, αναμένουμε να εξακολουθήσει
να σημειώνεται πρόοδος με κατεύθυνση
μία πιο πράσινη οικονομία, ενόσω πολλές
πολιτείες και τοπικές αρχές σκληραίνουν
τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Την επόμενη εβδομάδα η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να υποβάλει
τις προτάσεις της, που αφορούν τη «Νέα
Πράσινη Στυμφωνία» με την αποδέσμευση 1 τρισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, με απώτερο στόχο το μηδενικό
ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2050.
Eίναι σημαντικό ότι η σταδιακή ανακατεύθυνση έως και του 25% των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε πρωτοβουλίες
πράσινης πολιτικής σε συνδυασμό και
με μία σειρά άλλων πρωτοβουλιών σε
χρηματοδοτικά προγράμματα θα δώσουν
τον αναγκαίο πράσινο προσανατολισμό
σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις
– κι αυτό μπορεί να επιταχύνει τη μείωση
των ρύπων στην Ε.Ε.
Τέλος, για το μέλλον του κλίματος

Ӊ ĵňŇŃŀĵŇŃ

στον πλανήτη, οι αναδυόμενες αγορές
μετρούν πολύ περισσότερο από την Ε.Ε.
και τις ΗΠΑ. Πλέον, η Κίνα είναι λιγότερο
φτωχή από ό,τι πριν, αλλά συχνά η ποιότητα του αέρα στις μεγαλουπόλεις της
είναι κάκιστη. Ενόσω η χώρα έχει αρχίσει
να ενδιαφέρεται για τη ρύπανση και
τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής,
η αύξηση στις εκπομπές αερίων ρύπων
από το 2012 και μετά επιβραδύνεται.
Eντούτοις κι άλλα πολλά πρέπει να γίνουν. Αρκεί να σκεφθούμε ότι το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ της Ινδίας είναι λιγότερο
από το μισό της Κίνας και ούτε καν έχει
αρχίσει η μεταστροφή της.

* Οικονομολόγοι της τράπεζας Berenberg
Bank.
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Υπό το φως της αύξησης
των αδειών οικοδομής
Δημοσιεύτηκαν και οι αριθμοί για
τις αδειοδοτήσεις νέων έργων την
χρονιά που μας πέρασε. Παρόλο
που αφορά αποτελέσματα της περασμένης χρονιάς, δεν είναι κάτι
που έφυγε και θα πρέπει να το ξεχάσουμε, καθώς αποτελούν ακριβώς μεγάλο μέρος από αυτό που
αναμένεται να έρθει να μας βρει
στο ορατό μέλλον. Είναι δηλαδή
η νέα αναμενόμενη προσθήκη
στην προσφορά ή στο κτηριακό
στοκ. Φαίνεται πως και με αυτό
το στατιστικό στοιχείο κλείνει
άλλο ένα κεφάλαιο της τελευταίας
κρίσης μιας και σε επίπεδο αδειοδοτήσεων πλησιάζουμε τις πιο
«ένδοξες» μέρες προ του 2011.
Φυσικά δεν πρέπει να κτυπάμε
κατ’ ανάγκη καμπάνες χαράς, αλλά
μάλλον καμπανάκι προσοχής. Η
εφορία που έρχεται με την ανάκαμψη, τη μεγέθυνση και τη δημιουργία κερδών στον τομέα, είναι
σίγουρα ένα κίνητρο και ένα σινιάλο για να εισέλθουν και άλλοι
με την προσδοκία να κερδίσουν
και αυτοί. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και θεμιτό να επιζητούν
κάτι τέτοιο.
Απλά επειδή το έργο το έχουμε
δει να συμβαίνει πολλές φορές σε
κάθε είδους αγορά και δη αυτής
των ακινήτων, η συνεχής αύξηση
στην αδειοδότηση νέων έργων
δεν σημαίνει πως είναι κατ’ ανάγκη
και καλό πράγμα. Αν σε ένα ακραίο
σενάριο υλοποιηθεί όλη αυτή η
νέα ανάπτυξη στο αμέσως επόμενο
διάστημα, ναι μεν το κοντέρ μέτρησης της αύξησης του ΑΕΠ θα
καταγράφει αυξήσεις και το κοντέρ
της ανεργίας θα καταγράφει μειώσεις κατά την περίοδο αυτή, ωστόσο άλλα πράγματα θα κινούνται με τρόπους επιβλαβείς για
την τσέπη μας. Η ραγδαία και απότομη αύξηση στην παραγωγή
θα επιφέρει και σοβαρή αύξηση
στο κόστος κατασκευής τόσο εργατικού δυναμικού, όσο και υλικών. Τηρουμένων των υπολοίπων
οικονομικών μεγεθών, ιδιαίτερα
σε μικροοικονομικό επίπεδο, εκφράζω τις αμφιβολίες μου κατά
πόσο μπορεί η τσέπη μας να το
αντέξει.
Από την άλλη, η συνεχής και
ραγδαία αύξηση στην προσφορά
βάζει αρνητική πίεση στην αγορά
και αν δεν υπάρξει η ανάλογη ζήτηση, τότε η αγορά καταρρέει.
Αυτό δεν είναι ένα επιθυμητό αποτέλεσμα δεδομένου ότι μόλις
τώρα ξεκίνησε η αγορά να πατάει
πιο στέρεα, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει η γενική αντίληψη πως η
αγορά ούτως ή άλλως θα κινηθεί
πτωτικά δεδομένης της από πολ-

λούς αναμενόμενης συμπεριφοράς
των τραπεζών και των ταμείων.
Και αν συνυπάρξουν αρνητικές
προσδοκίες με αυξημένη προσφορά, τότε μπαίνουμε σε νέα ύφεση
που ενδεχομένως να είναι χειρότερη της πρώτης.
Τα καλά νέα είναι πως μπορούμε με ψυχραιμία, σωστή ανάλυση
και καλό προγραμματισμό να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα ευνοήσουν μια θετική
πορεία της αγοράς ακινήτων στο
προβλεπτό μέλλον. Η μία παράμετρος έχει να κάνει με την προσεκτική επέκταση της προσφοράς.
Ναι μεν το αδειοδοτημένο εμβαδόν
αυξήθηκε κατά 45% από το 2018
στο 2019 και οι αδειοδοτημένες
οικιστικές μονάδες κατά 50% περίπου κατά την ίδια περίοδο, αλλά
δεν σημαίνει δε πως θα πρέπει να
πάρουμε πηλοφόρι και μυστρί και
να αρχίσουμε άμεσα να κτίζουμε
επειδή έχουμε στο τσεπάκι μας
την άδεια. Η άδεια έχει διάρκεια
ζωής κάποια χρόνια που επιτρέπουν αρκετή ευελιξία αναλόγως
των συνθηκών της αγοράς. Άρα
αν η ζήτηση είναι δυνατή και μετουσιώνεται σε συναλλαγές, τότε
προχωράμε και κτίζουμε. Αν είναι
υποτονική, ή δισταχτική ή βλέπουμε τη διάθεση από μέρους των
αγοραστών για μεγάλα παζάρια
στις τιμές, τότε οι ενδείξεις είναι
πως πρέπει να τραβήξουμε πίσω
και να περιμένουμε. Οι προθέσεις
μας πρέπει να αναθεωρούνται ανά
τριμηνία και να πράττουμε αναλόγως.
Η δεύτερη παράμετρος έχει να
κάνει με τις προσδοκίες. Οι προσδοκίες είναι τεράστιο κεφάλαιο
και επηρεάζονται από χιλιάδες
παραμέτρους οι οποίες έχουν εύρος διακύμανσης από προσωπικά
κίνητρα και δεδομένα, μέχρι μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση δεδομένων, αλλά
και ανάλυση διεθνών συνθηκών.
Το μόνο σίγουρο είναι πως οι πέραν του δέοντος κακές ή καλές
προσδοκίες δημιουργούνται άμα
περιορίζουμε τις συζητήσεις μεταξύ των λίγων σε καφενέδες και
πηγαδάκια που φέρουν την σφραγίδα συγκεκριμένων αντιλήψεων
της αγοράς. Γι’ αυτό ενώ δεν έχει
κανένα λάθος να γίνονται, δεν
πρέπει να περιορίζονται εκεί αν
σκοπός μας είναι η σωστή επένδυση, ιδιαίτερα σε ένα τομέα που
ανέκαθεν σήμαινε και σημαίνει
πολλά για τον μέσο κύπριο.

O Ανδρέας Α. Ανδρέου, είναι MRICS
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020
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Η εισβολή στο τεμάχιο 4, η βίζα για τις ΗΠΑ
και η δύσκολη αποστολή του Καρούσου
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

«Αν είχαμε χιούμορ θα δίναμε πρώτα το προνόμιο της μη βίζας στο ΑΚΕΛ!»
Η νέα πρόκληση της Τουρκίας να δεσμεύσει
θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κύπρου για σεισμογραφικές έρευνες από το δεύτερο σεισμογραφικό της σκάφος το Oruc Reis, έχει σημάνει συναγερμό και στο ΥΠΕΞ αλλά και στον
Λόφο. Η νέα πρόκληση κινείται σε πολλαπλά
επίπεδα αφού η διάρκειά της θα είναι σχεδόν
μέχρι την αναμενόμενη περίοδο για επανέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό από τις
14 Ιανουαρίου 2020 έως τις 10 Απριλίου 2020,
αλλά και επειδή η Τουρκία παρεμβαίνει πια απροκάλυπτα σε μέρος του τεμαχίου 4 που τα
δικαιώματα εκμετάλλευσης έχει αποκτήσει η
γαλλική «Total». Πηγή μου που γνωρίζει πολλά μου έλεγε χθες πως οι αντιδράσεις της
Λευκωσίας σε υψηλό και ανώτατο επίπεδο ήταν άμεσες, ενώ έγιναν και σημαντικά τηλεφωνήματα από τον Λόφο με κύριο αίτημα την
ενεργότερη ανάμειξη της ΕΕ στα όσα τεκταίνονται γύρω από την Κύπρο. Ένα αίτημα που
προωθούν ήδη οι Κύπριοι ευρωβουλευτές με
πρώτο και καλύτερο τον Λευτέρη Χριστοφό-

ρου. Ενημέρωση για τις νέες προκλήσεις έχει
γίνει και σε Κύπριους και Εβραίους απόδημους που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ με επιρροή σε κέντρα λήψεως αποφάσεων.
Με χαρά και χαμόγελα μέχρι τ’ αυτιά έγινε δεκτός στο ΥΠΕΞ ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για προξενικές υποθέσεις Carl Risch, ο οποίος έφερε τα καλά νέα
για την κατάργηση της βίζας για Κύπριους που
επισκέπτονται τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός υφυπουργός συμμετείχε σε ένα… μικρό υπουργικό με τρεις υπουργούς: Εξωτερικών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και έδωσε την πολυαναμενόμενη υπόσχεση ότι η απαλλαγή των Κυπρίων από τη βίζα ακόμα και μέσα στο 2020.
Και ενώ η κυβέρνηση ήδη μιλά για μεγάλη επιτυχία, ένα τουλάχιστον κόμμα εξακολουθεί
να έχει σοβαρές αντιρρήσεις για την αναθέρμανση των Κυπρο-αμερικανικών σχέσεων.
Πρόκειται όπως καλά αντιληφθήκατε για το ΑΚΕΛ το οποίο δεν θα αργήσει να τοποθετηθεί

και επί αυτού του θέματος, έστω και έμμεσα,
όπως μαθαίνω από πηγή μου στο κόμμα.
Δύσκολη αποστολή αναλαμβάνει ο Γιάννης
Καρούσος. Ως ο αρμόδιος υπουργός Μεταφορών θα συναντηθεί σύντομα με τον Αρχιεπίσκοπο για να συζητήσει μαζί του το αίτημα για
ανάκτηση μέρους της οικίας Χατζηγεωργάκη
Κορνέσιου που λειτουργεί ως Εθνολογικό
Μουσείο για να το μετατρέψει σε εκκλησιαστικό μουσείο. Η επιμονή του Αρχιεπισκόπου
να ανακτήσει η Αρχιεπισκοπή το μέρος του
κτιρίου που έχει εκμισθώσει για τριάντα πέντε έτη στο Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων ενώ δεν υπάρχει κανένας που να τοποθετείται δημόσια υπέρ του
αρχιεπισκοπικού αιτήματος. Ο Καρούσος θα
πάει να δει τον Αρχιεπίσκοπο και να προσπαθήσει να του αλλάξει γνώμη σε μια αποστολή
υψηλού ρίσκου αφού η Αυτού Μακαριότης είναι, όπως ομολογούν όσοι τον γνωρίζουν, «αγύριστο κεφάλι». Όπως ακούω ακόμα και ο ί-
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διος ο Νίκαρος παραξενεύτηκε με την εμμονή
του Αρχιεπισκόπου να διεκδικεί με τόση επιμονή το ακίνητο Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου
και ευχήθηκε στον Καρούσο… καλή τύχη.
-Αληθεύει πως η στάση του Αρχιεπισκόπου
έρχεται ως αντίδραση των χειρισμών που έτυχε η εκκλησιαστική γη στη Γεροσκήπου;
Ο Γιάννης Καρούσος δηλώνει πως δεν υπάρχει σύνδεση του ενός θέματος με το άλλο αλλά μάλλον λίγους πείθει…
Πάντως πληροφορίες που έφτασαν κοντά
μου, αργά χθες το απόγευμα μιλούσαν για
«δεύτερες σκέψεις» από τον Αρχιεπίσκοπο
μετά την τεράστια αντίδραση και κινητοποίηση που προκάλεσε η διεκδίκησή του.
ΚΟΥΙΖ: Ποιοι βουλευτές ανησυχούν πολύ για
την επαναφορά του θέματος των ΜΕΔ σε ΠΕΠ;
Δηλαδή των κόκκινων δανείων που έχουν Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα και κυρίως βουλευτές, τα οποία οδεύουν ξανά προς τη Βουλή
και αναμένονται νέες αποκαλύψεις;

Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Τρίτο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών
Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το
Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν 120 επιστήμονες (ιστορικοί,
αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, θεολόγοι) από
24 χώρες (Αίγυπτος, Αλβανία, Αρμενία,
Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία,
Γεωργία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Κροατία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία).
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από
την Παρασκευή 17 έως την Κυριακή 19
Ιανουαρίου στο Πολυδύναμο Δημοτικό
Κέντρο Λευκωσίας.
Σημαντικές είναι οι διαλέξεις του επίτιμου προέδρου του Συνεδρίου καθηγητή
Θεόδωρου Γιάγκου, κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Το
Κανονικό Δίκαιο από το κέντρο της αυτοκρατορίας στην περιφέρεια. Οι περιπτώσεις του Νίκωνα Μαυρορείτη και Νεοφύτου του Εγκλείστου» (17 Ιανουαρίου,
6:45 μ.μ.) και του κεντρικού ομιλητή καθηγητή του Πανεπιστημίου της Siena,
Enrico Zanini, με θέμα «The “Byzantine
District” of Gortyn: Houses, Streets, Water
and Everyday Life in an Early Byzantine
Mediterranean Capital». Η διάλεξη τελείται
υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιταλίας
(18 Ιανουαρίου, 7:00 μ.μ.).
Ο πρόεδρος της Βυζαντινολογικής Ε-

ταιρείας Κύπρου Ανδρέας Φούλιας σημείωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η διοργάνωση και θεσμοθέτηση
του διεθνούς συνεδρίου είναι πρώτα απ’
όλα σημαντική για την ίδια τη Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου, «αφού πραγματώνουμε ένα από τους κύριους στόχους
της Εταιρείας μας, που είναι η προσφορά
προς τον πολιτισμό και τον άνθρωπο. Η
αναζήτηση μέσα από την ενδελεχή έρευνα
της αλήθειας, αυτό είναι άλλωστε η επιστήμη, φρονούμε ότι είναι από μόνο του
μια σημαντική προσφορά».
Πράγματι στα τρία συνέδρια που διοργάνωσε η Εταιρεία έχει κατορθώσει να
φέρει στην Κύπρο περισσότερους από
350 ειδικούς επιστήμονες από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, καθώς
και νέους επιστήμονες, που όπως τονίζει
ο κ. Φούλιας αποτελεί για τη Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου τη μεγαλύτερη
επιβράβευση.

Θεματικές του Συνεδρίου
Τα θέματα των ομιλητών στο Γ΄ Διεθνές
Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών
Σπουδών θα καλυφθεί όλο το φάσμα των
βυζαντινών σπουδών (ιστορία, αρχαιολογία, λογοτεχνία, θεολογία). Στο συνέδριο
εντάχθηκαν και δύο ενότητες με καθαρά
κυπριακό ενδιαφέρον, η μία αφορά τον
Άγιο Γεώργιο της Πέγειας με ανακοινώσεις
από τους Χαράλαμπο Μπακιρτζής, Ανθή
Καλδέλη, Όλγα Μπακιρτζή με τίτλο «Α-

νασχεδιάζοντας τον Άγιο Γεώργιο Πέγειας»,
την Πέλλη Μάστορα, «Το ψηφιδωτό δάπεδο της Βασιλικής Α΄ στον Άγιο Γεώργιο
Πέγειας: Ανάγνωση παλίμψηστου» και
τους Χρήστο Αργυρού, Λεόνη Μεννογιάτη
Αργυρού με τίτλο «Το Κέντρο Επισκεπτών
στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας και οι πληροφοριακές πινακίδες του». Η άλλη θεματική
που αφορά την Κύπρο έχει τίτλο «Ανιχνεύοντας την ιστορία της Κύπρου». Σε
αυτή τη θεματική θα υπάρξουν ομιλίες
από τη Νάσα Παταπίου.
«Μια τελετή κηδείας στην Αμμόχωστο
και η σαρκοφάγος της βασίλισσας», από
τον Νικόλαο Κωστουράκη «Η Κύπρος
κατά τα έτη 1090-1191: μία βυζαντινή «αποικία» που επιδιώκει την αυτονόμησή
της;», από τον Θεοχάρη Πέτρου «Η παρουσία του Τιμίου Σταυρού στην Κύπρο:
μύθοι, παραδόσεις και ιστορική αλήθεια
(4ος -18ος αιώνας)», από τη Λαμπρινή Καραγιάννη «Η επίσκεψη του Κορνέλιο Μάνι
στην Κύπρο» και από τον αρχιμανδρίτη
Τυχικό Βρυώνη με τίτλο «Βυζαντινοί ναοί
10ου – 16ου αιώνα στην Πάφο που μετατράπηκαν σε μουσουλμανικά τεμένη».
Συγκεκριμένα στις θεματικές του συνεδρίου εντάσσονται θεματικές όπως τα
μοναστηριακά καθιδρύματα και θρησκευτικά δίκτυα, με ομιλίες σχετικές με τις βυζαντινές μονές στην Κύπρο, την Αίγυπτο
και τη Μέση Ανατολή. Τις γυναίκες και
τους ευνούχους στο Βυζάντιο, ως φαινόμενο οι δεύτεροι και ο ρόλος της γυναίκας

στην άσκηση. Μία ακόμη ενδιαφέρουσα
θεματική είναι αυτή με τίτλο «Εις την Πόλιν: περιδιαβαίνοντας τα απάτητα μονοπάτια της Κωνσταντινούπολης», με ανακοινώσεις που αφορούν την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας.
Ενδιαφέρουσες είναι και οι θεματικές
Θαλάσσιοι δρόμοι του Βυζαντίου, καθώς
και η Τοπογραφία. Φυσικά, θα υπάρχουν
ανακοινώσεις σχετικές με τη λογοτεχνική
παραγωγή και τα Χειρόγραφα, τις μικρογραφίες και τις εικόνες, για τη Γλυπτική,
τη Λογοτεχνία, την Αρχιτεκτονική και
την τοπογραφία. Αρκετές είναι θα είναι
και οι ομιλίες σχετικές τις Πηγές και τα
κείμενα, αλλά στις θεματικές που αφορούν
τη Ναοδομία, την Αγιολογία και την τιμή
αγίων, τις Εικόνες, καθώς και τις Αγιολογικές και λειτουργικές πηγές. Ξεχωριστό
ενδιαφέρον έχουν οι θεματικές, Ιδεολογικές
προσεγγίσεις, Νέες προσεγγίσεις της βυζαντινής και μεσαιωνικής κληρονομιάς,
Σε διαπραγμάτευση με την εξουσία: Κοσμική και εκκλησιαστική εξουσία στην
ύστερη αρχαιότητα και το Βυζάντιο. Πολιτική και ιστοριογραφία, Κοινότητες και
επικοινωνία, Πολιτισμικά αφηγήματα, Ύστερη αρχαιότητα, Οικονομία και υλικός
πολιτισμός.

Για το πρόγραμμα και περισσότερες
πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΒΕΚ
www.byzantinistsociety.org.cy/cbms2020

Στο Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών που διοργανώνει η

Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου (17-19 Ιανουαρίου 2020) θα συμμετάσχουν 120 επιστήμονες από 24 χώρες.

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

Ενας αιώνας

γεμάτος

Ελλάδα
Δεκαετία του 1960

Θεωρείται «εποχή της άνοιξης», ωστόσο
οι εξελίξεις στη δεκαετία του 1960 είναι
αντιφατικές. Η οικονομία αναπτύσσεται
γοργά, η Ελλάδα συνδέεται με την ΕΟΚ,
όμως η απόπειρα του Κ. Καραμανλή να
εκσυγχρονίσει το μετεμφυλιακό Σύνταγμα
προσκρούει σε αντιδράσεις.
Η Ενωση Κέντρου γεννά προσδοκίες, όμως
δεν φέρνει στο προσκήνιο μια πραγματικά νέα
ατζέντα και οδηγείται σε τραυματική διάσπαση
το 1965.
Νέα κρίση στο Κυπριακό, εμπλοκή του
Στέμματος στις πολιτικές διαμάχες,
ανεπάρκεια των πολιτικών ηγεσιών,
ταραγμένος Ιούλιος του 1965. Τραγική
κατάληξη: η 21η Απριλίου 1967 και η
ταπεινωτική εμπειρία της χούντας.
7+1̴̴̷̶̶̷̴̶̷̻̳̬̱̳̬̹̬̻̳̹̬̰̳̯̱̬̲̱̯̻̳̱̾̾̾̽
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«Εκλεισαν» τα ακριβά δάνεια της Κύπρου
Η Κύπρος δανείστηκε «φθηνότερα» χρήματα από τις αγορές για να αποπληρώσει πρόωρα το υπόλοιπο του δανείου προς το ΔΝΤ
θνείς δανειστές τον Ιούνιο του 2012. Η
Κύπρος αν και εκτός επενδυτικής βαθμίδας επέστρεψε στις αγορές τον Ιούνιο
του 2014 με την έκδοση 5ετούς ομολόγου
ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ και με επιτόκιο 4,75%, ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση
με το πόσο μπορεί να δανείζεται πλέον.
Ωστόσο, εκείνο το 5ετές σηματοδότησε
και την επάνοδο της Κύπρου στις αγορές
μετά τον αποκλεισμό της.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το Σεπτέμβριο του 2019 η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην πλήρη αλλά
και πρόωρη αποπληρωμή του ρωσικού
εναπομείναντος δανείου, ύψους 1,58 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιανουάριο του
2020 όμως η Κύπρος θέλει να αποπληρώσει επίσης στην ολότητά του και πρόωρα το δάνειο που είχε λάβει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ύψους 691 εκατομμυρίων ευρώ. Γι’ αυτό το σκοπό
την Τρίτη 14 Ιανουαρίου η Κύπρος βγαίνει
στις διεθνείς αγορές εκδίδοντας δύο ευρωπαϊκά ομόλογα ΕΜΤΝ, 10ετούς και
20ετούς διαρκείας, ώστε να αντλήσει το
απαραίτητο ρευστό για να το πράξει. Η
Κύπρος λοιπόν άντλησε από τα δυο ευρωπαϊκά ομόλογα 1,75 δισεκατομμύρια
ευρώ. Το 1 δισ. ευρώ από το 10ετές και
τα 750 εκατ. από το 20ετές. Η Κύπρος
εκμεταλλεύτηκε το φθηνό δανεισμό που

Ικανοποίηση στο ΥΠΟΙΚ

<
<
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<
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Το ΥΠΟΙΚ μετά τα χρήματα
που άντλησε από το 10ετές
και το 20ετές, στην ουσία
«ξεφορτώνεται» τα ακριβά
δάνεια της κρίσης και παραμένουν πλέον τα μακροχρόνια τα οποία είναι φθηνά.
παρέχεται παγκοσμίως, με τους επενδυτές
να προσφέρουν 13 δισ. ευρώ. Οι προσφορές για το 10ετές έφτασαν τα 7 δισ.
ευρώ και οι προσφορές για το 20ετές τα
6 δισ. ευρώ, ενώ οι ενδεικτικές αποδόσεις
διαμορφώθηκαν στα 0,73% για το 10ετές
και 1,33% για το 20ετές. Το διακύβευμα
όμως είναι ένα. Η ΚΔ μετά και το πλέον
τυπικό «οκ» που χρειάζεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM)
για να αποπληρώσει πρόωρα το δάνειο
του ΔΝΤ (εάν δεν το έχει ήδη λάβει), τερματίζει όποιο ακριβό δανεισμό είχε λάβει
στην κρίση. Το ΥΠΟΙΚ μετά τα χρήματα
που άντλησε από το 10ετές και το 20ετές
στην ουσία «ξεφορτώνεται» τα ακριβά
δάνεια της κρίσης και παραμένουν πλέον
τα μακροχρόνια, τα οποία είναι φθηνά
και ενδεχομένως να είναι και λάθος πρακτική να δανειστεί από τις αγορές για να
αποπληρώσει τα δάνεια του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας. Ή να δανειστεί από τις αγορές για να αποπληρώσει

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του έτους 2020 προβλέπονται μεταξύ 2 – 2,25 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένης και της εξόφλησης του Ταμείου.
τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης
που έχουν τακτές προθεσμίες αποπληρωμής. Για παράδειγμα, το επιτόκιο του
δανείου του ESM είναι περίπου στο 1%,
εν αντιθέσει με το 1,7% ή το 1,99% που
κυμαινόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα το επιτόκιο του δανείου του ΔΝΤ.
Όσον αφορά στο ρωσικό δάνειο, ενδεχομένως να υπήρχαν και πολιτικοί λόγοι
για την πρόωρη αποπληρωμή του πέρα
από τον επίσης φθηνό δανεισμό που
έλαβε το κράτος με την έκδοση ομολόγων
τον περασμένο Απρίλιο. Για την ιστορία,

το 2011 η Κύπρος κατέληξε σε συμφωνία
με την Ρωσία για την χορήγηση δανείου,
ενώ το 2013 η Λευκωσία σε συνεννόηση
με την Μόσχα συμφώνησε στην αναδιάρθρωση του δανείου βάσει της οποίας
παρατάθηκε η αποπληρωμή του από το
2016 που προέβλεπε η αρχική συμφωνία
στο διάστημα 2018 -2021, συνοδευόμενο
και με μείωση του επιτοκίου από 4,5%
στο 2,5%.Η τελευταία δόση που πήρε η
Κύπρος από το ΔΝΤ ήταν τον Ιανουάριο
του 2016 όταν ήταν εντός μνημονίου, με
ποσό 126,3 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται
πως ήταν και τα τελευταία χρήματα που
δανείστηκε η Κύπρος από τους διεθνείς

δανειστές και δεν έκανε χρήση όλου του
ποσού των 10 δισ. ευρώ που είχαν εγκρίνει
για τη χώρα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας και το ΔΝΤ. Εν τέλει, δανείστηκε 7,25 δισ. ευρώ. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του έτους 2020 πάντως
προβλέπονται μεταξύ 2 – 2,25 δισ. ευρώ,
περιλαμβανομένης και της εξόφλησης
του ΔΝΤ.

Από το 2025 ο ESM

Το πακέτο οικονομικής βοήθειας που
συμφωνήθηκε τον Απρίλιο του 2013,
προνοούσε 9 δόσεις δανείου μέχρι τη
λήξη του προγράμματος από τον ESM.

Η αποπληρωμή αυτών έχει συμφωνηθεί
να έχουν σημείο αφετηρίας το 2025 και
θα σημάνουν τέλος το 2031. Η Κύπρος
έχει δανειστεί από τον ESM 6,3 δισ. ευρώ.
Το 2011 η Κύπρος αποκλείστηκε από τις
αγορές, αφού είχε υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα, ενώ η έκθεση των
κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα και
η επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους, έφεραν σημαντικές ελλείψεις κεφαλαίων.
Οι κακές πρακτικές διαχείρισης κινδύνου και η ανεπαρκής εποπτεία έκανε
την Κύπρο να χάσει την πρόσβαση στις
αγορές, ζητώντας βοήθεια από τους διε-

Αυξήθηκαν 12% οι πωλήσεις ακινήτων το 2019
Ειδικά οι τέσσερις πρώτοι μήνες του έτους αποδείχτηκαν ικανοί να «κερδίσουν την παρτίδα»
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων Ξένων
Επενδυτών δεν διανύει την καλύτερή του
περίοδο λόγω των περιορισμών που υπέστη
από το Μάιο του 2019, όπου και εφαρμόστηκαν τα νέα κριτήρια που δυσκολεύουν –και
ορθώς- την διαδικασία συμμετοχής των επενδυτών σε αυτό. Αν και τα πρώτα μηνύματα
ήταν πως θα πληγεί ο τομέας των ακινήτων
γενικότερα μετά από αυτή την εξέλιξη, οι
συγκεντρωτικοί αριθμοί του 2019 δείχνουν
άλλη εικόνα, αποτέλεσμα κυρίως της επίδοσης
των πρώτων έξι μηνών του έτους. Τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στα επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία για το 2019
αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 κατατέθηκαν 9.242 πωλητήρια έγγραφα, ενώ
το 2019 κατατέθηκαν 10.366. Μέχρι και τον
Μάιο, όπου εφαρμόστηκαν τα αυστηρότερα
κριτήρια, οι αυξήσεις ανά τους μήνες στα
πωλητήρια έγγραφα έφτασαν σε σχέση με
το 2018 μέχρι και στο 72%. Ο Ιανουάριος
του 2019 ήταν κατά 10% καλύτερος από τον
<
<
<
<
<
<

Το 2018 κατατέθηκαν 9.242
πωλητήρια έγγραφα, ενώ το
2019 κατατέθηκαν 10.366.
αντίστοιχο του 2018, ο Φεβρουάριος 25%,
ο Απρίλιος κατά 61% και ο Μάιος κατά 72%.
Από εκεί και πέρα, βλέπουμε στα στοιχεία
του Κτηματολογίου μειώσεις ανά μήνα στα
πωλητήρια έγγραφα που φτάνει και το 17%.
Συγκεκριμένα, ο Ιούνιος του 2019 ήταν χειρότερος από τον αντίστοιχο του 2018 κατά
17%, ο Αύγουστος κατά 10%, ο Σεπτέμβρης
κατά 1% και ο Νοέμβριος κατά 2%. Ο μόνος
μήνας που είχε αύξηση στα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στα κτηματολογικά
γραφεία ήταν ο Δεκέμβριος, που σημείωσε
αύξηση της τάξης του 14% σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2018. Τον Μάρτη, τον
Ιούλιο και τον Οκτώβρη δεν υπήρξε καμία
μεταβολή σε σχέση με το 2018. Αυτά είναι
τα συνολικά στοιχεία. Ωστόσο, πως πήγε η
αγορά των ακινήτων σε ξένους αγοραστές
για το 2019; Σε απόλυτους αριθμούς, το 2019
κατατέθηκαν περισσότερα πωλητήρια έγγραφα για ακίνητα από ξένους και δη πολίτες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρα αυτοί που

Από τότε που εφαρμόστηκε το Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων, οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι παραλιακές επαρχίες.
σχετίζονται με το Πρόγραμμα). Το 2019 κατατέθηκαν συνολικά 2.952 πωλητήρια έγγραφα, έναντι 2.939 πωλητήριων εγγράφων
του 2018. Ωστόσο, μόνο 4 μήνες του 2019
αποδείχτηκαν τόσο προσοδοφόροι, που ήταν
ικανοί να «κερδίσουν την παρτίδα». Συγκεκριμένα, ο Φεβρουάριος μέχρι και τον Μάιο
που καταγράφηκε η μεγαλύτερη κατάθεση
πωλητήριων εγγράφων από ξένους αγοραστές
που ήταν πολίτες εκτός Ε.Ε. Σε όλους τους
μήνες του 2018 καταγράφεται μια «συνέπεια»,
αγγλιστί «consistency» στην κατάθεση των
πωλητήριων εγγράφων, εν αντιθέσει με το
«φαινόμενο της καμπάνας» που παρατηρείται
σε ένα υποθετικό γράφημα με τα πωλητήρια
έγγραφα για το 2019.

Λεμεσός και Πάφος

Από τότε που εφαρμόστηκε το Πρόγραμμα
των Πολιτογραφήσεων βλέπουμε πως οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι παραλιακές επαρχίες και συγκεκριμένα –με φθίνουσα σειρά-

η Λεμεσός, η Πάφος και η Λάρνακα. Στη Λεμεσό κατατέθηκαν 3.517 πωλητήρια έγγραφα
το 2019 έναντι 3.411 πωλητήριων εγγράφων
το 2018, σημειώνοντας αύξηση 3%. Στην
Πάφο, τα πωλητήρια έγγραφα ανήλθαν σε
2.630, αυξημένα κατά 17%, έναντι των 2.242
πωλητήριων εγγράφων που κατατέθηκαν
το 2018. Στη Λάρνακα τα πωλητήρια έγγραφα
έφτασαν τα 1.568 το 2019, έναντι 1.345 πωλητήριων εγγράφων το 2018. Η αύξηση έφτασε το 17%. Στη Λευκωσία τα πωλητήρια
έγγραφα που κατατέθηκαν ανήλθαν στα
1.998, σε σύγκριση με τα 1.606 που ανήλθαν
το 2018. Αύξηση 24%. Τέλος, για την Αμμόχωστο, τα πωλητήρια έγγραφα έφτασαν τα
653 για το 2019, έναντι 638 το 2018. Η αύξηση
έφτασε το 2%.

Τα αρνητικά

Οι πωλήσεις ακινήτων σε ξένους μέσω
του Προγράμματος φέρνει αρνητικά και στις
τιμές των κατοικιών σύμφωνα με την Κε-

ντρική Τράπεζα της Κύπρου. Όπως αναφέρει
σε σχετική έρευνα, συνεχίζεται η αύξηση
των τιμών κατοικιών με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά τύπο κατοικιών και ανά επαρχία. Βλέπει δε, ότι οι αυξήσεις αυτές επικεντρώνονται σε παράλιες περιοχές των
συγκεκριμένων επαρχιών και οφείλονται σε
μεγάλο βαθμό στη ζήτηση ακινήτων από ξένους. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η έρευνα
της ΚΤΚ, αναφέροντας πως ο Δείκτης Τιμών
Κατοικιών (ΔΤΚ) συνέχισε την αυξητική του
πορεία, τόσο για οικίες όσο και διαμερίσματα,
καταγράφοντας τριμηνιαία αύξηση 0,5% το
β΄ τρίμηνο του 2019. Οι επί μέρους τριμηνιαίοι
δείκτες για διαμερίσματα και οικίες αυξήθηκαν κατά 1,1% και 0,3%, αντίστοιχα, συμπληρώνει η έρευνα, ενώ σε ετήσια βάση,
το β΄ τρίμηνο του 2019 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά
2,8%, με θετικό πρόσημο για όλες τις επαρχίες.
«Τόσο οι τιμές διαμερισμάτων όσο και οικιών
κατέγραψαν ετήσια αύξηση της τάξης του
4,3% και 2,3%, αντίστοιχα», συνοψίζει.

Από πλευράς του ο νέος υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της έκδοσης των δύο ομολόγων, του 10ετούς ύψους 1 δισ. ευρώ
και του 20ετούς ύψους 750 εκατ. ευρώ
σε καθεστώς χαμηλών επιτοκίων. Όπως
σημείωσε ο ίδιος, η συνολική προσφορά
ξεπέρασε τα 13 δισ. ευρώ, τη μεγαλύτερη
προσφορά στην ιστορία των εκδόσεων
αυτών, καθώς επιτεύχθηκε υπερκάλυψη
περίπου επτά φορές το ποσό που ζητήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως είπε, «το γεγονός αυτό καταδεικνύει
την ισχυρή εμπιστοσύνη στην κυπριακή
οικονομία από τις διεθνείς αγορές. Με
την έκδοση των δύο ομολόγων, εξασφαλίζεται το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών του 2020, σε καθεστώς χαμηλών επιτοκίων». Παράλληλα,
σημείωσε πως αποπληρώνεται πρόωρα
το δάνειο διάσωσης του ΔΝΤ, αποδεικνύοντας ότι η Κύπρος μπορεί να καλύπτει
τις χρηματοδοτικές της ανάγκες από τις
αγορές. «Είναι, επίσης, σημαντικό να επισημανθεί ότι με την αποπληρωμή εξοικονομούνται τόκοι πέραν των 15 εκατ.
ευρώ ενώ αποφεύγεται και ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται η στρατηγική της Κυπριακής
Δημοκρατίας για τη διατήρηση ρευστών
διαθέσιμων, ικανών να καλύπτουν τις
χρηματοδοτικές ανάγκες των επόμενων
12 μηνών, ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια
του έτους».
Ο κ. Πετρίδης, σε γραπτή του δήλωση,
ανέφερε πως «η αποπληρωμή του δανείου
προς το ΔΝΤ αναμένεται να έχει θετική
επίπτωση στις αγορές κεφαλαίου, ενισχύοντας την αξιοπιστία των επενδυτών
προς την Κυπριακή Δημοκρατία και επισφραγίζοντας συνάμα την ικανότητά της
να χρηματοδοτεί τις ανάγκες της απευθείας από τις αγορές. Στόχος μας ήταν
και παραμένει η διασφάλιση της σταθερότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής
της χώρας μας», κατέληξε.

Πιο ανταγωνιστική
τουριστικά θέλει
να καταστεί η Κύπρος
Στόχο η Κύπρος να συμπεριληφθεί στις 30 πιο ανταγωνιστικές
χώρες παγκοσμίως από την 44η θέση που βρίσκεται σήμερα στα
τουριστικά, έχει θέσει ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος.
Κατά την διάρκεια της διάσκεψης τύπου για το έργο του Υφυπουργείου Τουρισμού με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός
χρόνου λειτουργίας του, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως απώτερος σκοπός, όπως είπε ο ίδιος, είναι να επαναφέρουμε την κουλτούρα της φιλικής, νησιώτικης φιλοξενίας,
με τρόπο που να εμπλουτίζεται
<
<
<
<
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και το βιοτικό επίπεδο της κοι- <
νωνίας. Ο κ. Περδίος ανέφερε
Στόχος να αυξηθούν
ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού
έθεσε τρεις στόχους για το 2019. 32% οι διανυκτερεύΟ πρώτος στόχος ήταν η μετάβαση από τον Κυπριακό Οργα- σεις, να φτάσουν
νισμό Τουρισμού στο Υφυπουρ- 5 εκατ. οι αφίξεις,
γείο Τουρισμού, ο δεύτερος στόχος η διαχείριση μιας δύσκολης μεταξύ άλλων.
τουριστικής χρονιάς (2019) και
εκτενής προετοιμασία για ανάπτυξη νέων αγορών τα επόμενα
χρόνια και η προετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού.
Οι πέντε βασικοί πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού,
είπε, είναι μεταξύ άλλων, η Κύπρος να συμπεριληφθεί στις 30
πιο ανταγωνιστικές χώρες παγκοσμίως ενώ οι αριθμητικοί στόχοι
της επόμενης δεκαετίας είναι αύξηση 32% στις διανυκτερεύσεις
(48 εκατομμύρια), 5 εκ. αφίξεις, αύξηση κατά κεφαλή δαπάνης
από 75 ευρώ στα 90 ευρώ, 1,5 δισ. ευρώ επιπρόσθετα έσοδα, 40%
των διανυκτερεύσεων την περίοδο Νοεμβρίου-Απριλίου (από
22% το 2018) και 400 χιλιάδες διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο
και τα ορεινά (από 100 χιλιάδες το 2018). Οι άλλοι πυλώνες,
συνέχισε ο κ. Περδίος σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, είναι η εποχικότητα,
για να υπάρχει ολόχρονος τουριστικός προορισμός, οφέλη από
τον τουρισμό σε ολόκληρο το νησί (ορεινά, ακριτικές περιοχές,
ύπαιθρος) και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος. «Η κλιματική
αλλαγή δεν είναι επιλογή, επιβάλλεται. Έχουμε μεγάλο δρόμο
να αποδείξουμε ότι το περιβάλλον μας ενδιαφέρει, με συντονισμό
όλων των υπηρεσιών», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι στον πυλώνα
για χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, το Υφυπουργείο έχει προχωρήσει
με την δημιουργία μονάδας επιστημονικών ερευνών για τον τουρισμό. Ο κ. Περδίος είπε ότι το 2019 παρά τις δυσκολίες που
υπήρξαν ήταν μια πετυχημένη χρονιά για τον τουρισμό. «Τα τουριστικά αποτελέσματα του 2019 μας ικανοποιούν. Ήταν ένας
άθλος το τι καταφέραμε. Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις,
κυμάνθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2018», σημείωσε.
Απαριθμώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν, αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα για το Brexit, στην ισοτιμία του
ρουβλιού, στην ανασύνταξη των ανταγωνιστικών προορισμών
(Τουρκία, Αίγυπτος) και στην συνεχιζόμενη ανάπτυξη τουρισμού
στην Ελλάδα, στην πτώχευση της Thomas Cook, Germania και
παλαιότερα της Cobalt, Air Berlin κλπ. Επίσης, στην καθήλωση
αεροσκαφών τύπου Boeing 737 MAX, κάτι το οποίο δυσκόλεψε
και δυσκολεύει ακόμη την ανάπτυξη νέων δρομολογίων καθώς
και στο κίνημα για την κλιματική αλλαγή, το οποίο, όπως σημείωσε,
επηρεάζει ταξιδιώτες από δυνατές τουριστικές αγορές της Ευρώπης
π.χ. της Σουηδίας.
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Εντονη ανησυχία
στο υπ. Υγείας για
τις εκκρεμότητες
στη β΄ φάση ΓεΣΥ
Η αποδοχή άνευ υπογραφής από τον ΠΑΣΙΝ της
πρότασης του ΟΑΥ δεν κλείνει τα ανοιχτά μέτωπα
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η θετική προσέγγιση του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), στην πρόταση
του ΟΑΥ δημιούργησε θετικό πρόσημο στο χώρο
της υγείας, ωστόσο το έργο που έχει ενώπιόν του
ο ΟΑΥ, μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο είναι τεράστιο
με τον παράγοντα χρόνος να πιέζει ασφυκτικά. Με
τον ΟΑΥ να τελεί εν αναμονή και των επίσημων υπογραφών από τον ΠΑΣΙΝ, η προσοχή στρέφεται
σε ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων τα οποία θα πρέπει
να διεκπεραιωθούν τους επόμενους μήνες, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η ενδονοσοκομειακή
περίθαλψη. Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, αφορούν μεγάλο όγκο κανονισμών που θα πρέπει να
ετοιμασθούν από τον ΟΑΥ, να προωθηθούν στο Υπουργείο Υγείας, να τύχουν νομοτεχνικής μελέτης

πρώτη εικόνα για την πορεία ολοκλήρωσης εφαρμογής του ΓεΣΥ θα δοθεί μέχρι τέλος της εβδομάδας
στη Βουλή όπου έχει κληθεί και ο ΟΑΥ να ενημερώσει την αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Οι κλινικές
Η θετική αντίδραση των ιδιωτικών κλινικών
στην πρόταση για ένταξη στο ΓεΣΥ, σίγουρα δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας, ωστόσο ο ΟΑΥ είναι

Αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί το κρίσιμο ραντεβού ΟΑΥ με ειδική επιτροπή του ΠΑΣΙΝ προκειμένου να απαντηθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις των ιδιωτικών νο-

σηλευτηρίων επί του μνημονίου συναντίληψης που παρουσίασε ο ΟΑΥ. Από τις απαντήσεις θα κριθεί το κατά πόσο οι δυο πλευρές θα καταλήξουν σε τελική συμφωνία.
σε αναμονή μέχρι και την υπογραφή του μνημονίου
που έδωσε στον ΠΑΣΙΝ και θα επιτρέψει στον Οργανισμό να ξεκινήσει ξεχωριστές διαβουλεύσεις
με τα κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, για ένταξη στο
ΓεΣΥ. Μια διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι
χρονοβόρα μιας και απαιτείται η συμφωνία με τις
κλινικές που θα αποδεχθούν τα όσα πρότεινε ο
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Στον ΟΑΥ αναμένουν την υπογραφή του μνημονίου συναντίληψης
από τον ΠΑΣΙΝ προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με
το κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο για
είσοδο στο ΓεΣΥ. Μια διαδικασία
χρονοβόρα.

Εξι ομάδες κανονισμών που αφορούν την εφαρμογή της Β΄ φάσης
του ΓεΣΥ θα πρέπει να ετοιμασθούν το επόμενο διάστημα από
τον ΟΑΥ για να προωθηθούν στη
συνέχεια για νομοτεχνικό έλεγχο
στη Νομική Υπηρεσία και ψήφιση
από τη Βουλή.

και έγκρισης από τη Νομική Υπηρεσία και στη συνέχεια να προωθηθούν στη Βουλή για ψήφιση.
Ένα έργο δύσκολο που δημιουργεί ανησυχία στο
Υπουργείο Υγείας, εάν θα έχει ολοκληρωθεί κατά
την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ.

ΟΑΥ. Το πρώτο ιδιωτικό νοσηλευτήριο που ανακοίνωσε πως εντάσσεται στο ΓεΣΥ είναι το
Meditteranean, το οποίο υπέγραψε το μνημόνιο
συναντίληψης, ενώ πληροφορίες υπάρχουν πως
και άλλα νοσηλευτήρια ετοιμάζονται να ξεκινήσουν
διαπραγματεύσεις ένταξης με τον ΟΑΥ. Το συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο είχε τοποθετηθεί
εξαρχής υπέρ της ένταξης στο ΓεΣΥ και δεν δεσμεύεται από τον ΠΑΣΙΝ αφού δεν είναι μέλος του.

Οι κανονισμοί
Η δεύτερη φάση του συστήματος υγείας, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, θα τεθεί σε εφαρμογή της 1η Ιουνίου 2020 και αφορά την ενδονοσοκομεική περίθαλψη. Προκειμένου να δουλέψει
η δεύτερη φάση, ο ΟΑΥ αυτή την περίοδο ετοιμάζει
έξι ομάδες κανονισμών, κάποιοι εκ των οποίων
βρίσκονται σε αρχικά στάδια όπως αυτοί για τη
συμμετοχή των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Ο ΟΑΥ
το επόμενο διάστημα θα πρέπει να ολοκληρώσει
τους κανονισμούς για τις ιατρικές υπηρεσίες της
ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, τους οδοντιάτρους,
το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και τα ασθενοφόρα.
Παράλληλα, κανονισμοί θα πρέπει να ετοιμασθούν
και για άλλες υπηρεσίες της δεύτερης φάσης, όπως
των υπόλοιπων επαγγελματικών ομάδων, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές,
κλινικούς διαιτολόγους και κλινικούς ψυχολόγους,
για κάθε ειδικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες,
κάποια προσχέδια κανονισμών είναι σε προχωρημένο στάδιο ενώ σε κάποια άλλα παρατηρείται
καθυστέρηση. Συνάμα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και η επέκταση του Συστήματος Πληροφορικής, για να καλύπτει τις νέες υπηρεσίες που
θα τεθούν σε εφαρμογή. Παράλληλα με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν για την δεύτερη φάση, ο
ΟΑΥ θα πρέπει να παρακολουθεί στενά και τη σταθεροποίηση της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ με μείζον
ζήτημα την έλλειψη συμφωνίας γιατρών του δημοσίου μελών της ΠΑΣΥΚΙ με τον ΟΚΥπΥ. Μια

ΑΡΘΡΟ

Ο ΠΑΣΙΝ
Το σκηνικό αναφορικά με την πρόταση του ΟΑΥ
προς τον ΠΑΣΙΝ, αναμένεται να ξεκαθαρίσει αύριο
Πέμπτη όπου έχει ορισθεί το ραντεβού των δυο
πλευρών, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε
διευκρινιστικές απαντήσεις του ΠΑΣΙΝ, επί του
μνημονίου συναντίληψης. Η συνάντηση κρίνεται
καθοριστικής σημασίας μιας και από αυτή θα κλείσει
τελεσίδικα το κεφάλαιο ένταξης των ιδιωτικών κλινικών στο ΓεΣΥ. Το κομμάτι βιωσιμότητας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, σε περιβάλλον ΓεΣΥ παραμένει αγκάθι και θεωρείται βέβαιο ότι μεγάλος
αριθμός διευκρινιστικών ερωτήσεων θα αφορά το
θέμα αυτό. Απέναντι στις ανησυχίες των ιδιωτικών
κλινικών, το Υπουργείο Υγείας προτάσσει τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα εγγυηθεί τη βιωσιμότητα των κλινικών καθώς και την εφαρμογή
όσων θα συμφωνηθούν μεταξύ ΟΑΥ και ΠΑΣΙΝ.
Μάλιστα, πληροφορίες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το υπουργείο Υγείας να παρουσιάσει πρόταση
στο Υπουργικό Συμβούλιο, με την οποία θα δεσμεύει
κονδύλι ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση του
ΓεΣΥ κατά την δεύτερη φάση εφαρμογής του συστήματος υγείας.

Τι πρέπει να ξέρουν
οι «ηγέτες συνύφανσης»;
Τα τελευταία δεκαπέντε με είκοσι
χρόνια παρατηρήσαμε -με μεγάλη
μας έκπληξη- ένα παράξενο φαινόμενο, τόσο στην επίσημη επικοινωνία με επιχειρηματίες, όσο και στις
διάφορες διαλέξεις, σεμινάρια και
επιμορφωτικά προγράμματα που
συμμετείχαμε, αλλά και στις ανεπίσημες συζητήσεις που είχαμε με
τους ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων: την αδυναμία που έχουν οι ηγέτες των επιχειρήσεων
να περιγράψουν με απλά λόγια αν
και κατά πόσο η επιχείρησή τους
«πάει καλά».
Στον κόσμο των επιχειρήσεων,
έχει αποδειχθεί ότι η διαχείριση
είναι ίδια, είτε αυτή είναι οικογενειακή, είτε όχι.
Μάλιστα, η πράξη έχει αποδείξει
ότι ο ηγέτης μιας μεγάλης επιχείρησης έχει γενικά τις ίδιες «σκοτούρες» που έχει και ο μανάβης της
λαϊκής αγοράς. Η διαφορά είναι οι
λεπτομέρειες και η δυσκολία της
παρακολούθησής τους.
Γι’ αυτόν το λόγο ο ηγέτης μιας
οικογενειακής επιχείρησης, για να
μπορεί να αποκαλείται «ηγέτης συνύφανσης» πρέπει καθημερινά να
κάνει τις παρακάτω δώδεκα ερωτή-

ΑΡΘΡΟ

/ Του Δρα ΧΡΉΣΤΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΊΟΥ*
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H πράξη έχει αποδείξει ότι ο ηγέτης μιας μεγάλης
επιχείρησης έχει γενικά
τις ίδιες «σκοτούρες»
που έχει και ο μανάβης
της λαϊκής αγοράς. Η διαφορά είναι οι λεπτομέρειες και η δυσκολία της
παρακολούθησής τους.
σεις στον εαυτό του και να μπορεί
να τις απαντά με ακρίβεια:
1. Τι τζίρο έκανε η επιχείρηση
πέρυσι;
2. Αναπτύσσεται η επιχείρηση
ή είναι η πορεία της επίπεδη ή κατιούσα; Είναι η εικόνα της ανάπτυξης
ικανοποιητική;
3. Ποιο είναι το περιθώριο κέρδους; Αναπτύσσεται, μένει το ίδιο
ή πέφτει;
4. Πώς συγκρίνεται το περιθώριο
κέρδους με αυτό των ανταγωνιστών
της επιχείρησης; Πώς συγκρίνεται
με άλλους κλάδους;

5. Ξέρεις την ταχύτητα της αποθήκης; Ξέρεις την ταχύτητα του ενεργητικού;
6. Ποια είναι η απόδοση του ενεργητικού της επιχείρησης;
7. Είναι η δημιουργία μετρητών
ανιούσα, η ίδια ή κατιούσα; Ποιοι
είναι οι λόγοι της καθεμιάς κατάστασης;
8. Κερδίζει ή χάνει η επιχείρηση
σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές
της;
9. Κερδίζει ή χάνει πελάτες η επιχείρηση;
10. Είναι οι πελάτες ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι;
11. Μήπως φταίει το προϊόν;
12. Μήπως φταίει το προσωπικό
ή οι πολιτικές μας;
Σωστές και έγκαιρες απαντήσεις
σ’ αυτές τις δώδεκα ερωτήσεις είναι
η απόδειξη ότι ο ηγέτης είναι άψογα
πληροφορημένος ή ότι έχει το Εμπορικό ή Επιχειρηματικό Δαιμόνιο
μέσα του.

* Ο Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου, συν-συγγραφέας του βιβλίου: «Η διαδικασία
διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις», Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ, 2015,
georgiou@gfbc.online

/ Του ΣΕΡΑΦΕΊΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗ

Ενα κενό που πρέπει να καλυφθεί γρήγορα
Οι πραγματικές επιπτώσεις από τη δεκαετή
κρίση της ελληνικής οικονομίας δεν είναι
πλήρως κατανοητές. Πιστεύουμε ότι η κρίση
ήταν μια καταστροφή που μείωσε τα εισοδήματα, οδήγησε πολλούς στην ανέχεια, κάποιους στην απελπισία. Πράγματι, ήταν καταστροφή κι όχι όμως, μόνον για τον λόγο
αυτό. Είχε ως συνέπεια και την καθήλωση
επενδύσεων. Πολλά χρόνια, οι επενδύσεις
ήταν αρνητικές, καθώς οι επιχειρήσεις δεν
αντικαθιστούν ούτε τις ξεπερασμένες εγκαταστάσεις, που πάλιωσαν.
Θυμίζουμε ότι πριν από την περίοδο της
κρίσης τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η
παραγωγική δυνατότητα της χώρας ήταν
μεγαλύτερη από την πραγματική παραγωγή
και οι οικονομολόγοι «ανησυχούσαν» για το
«παραγωγικό κενό». Τι έπρεπε να γίνει προκειμένου να καλυφθεί το κενό αυτό και να
αξιοποιηθούν πλήρως οι παραγωγικές δυνατότητες που παρέμειναν σε αδράνεια;
Αυτό ήταν το «ωραίο πρόβλημα» για το οποίο
είχαν γραφτεί πολλές μελέτες.
Το Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank, μας προσγειώνει
στο νέο πρόβλημα, το αντίστροφο. Το παραγωγικό κενό της χώρας εξαφανίστηκε!
«Το παραγωγικό κενό της οικονομίας, θα
φθάσει σταδιακά μέχρι το 2021, στα 800
εκατ. ευρώ, ή στο -0,4% του δυνητικού ΑΕΠ»,
δηλαδή του ΑΕΠ που μπορούσαμε να έχουμε.
Και ο λόγος που δεν έχουμε αναξιοποίητες
παραγωγικές δυνατότητες ώστε να τις ενεργοποιήσουμε είναι απλός. Χάθηκαν! «Η
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Η παρατεταμένη περίοδος αποεπένδυσης έχει αποδυναμώσει
τις παραγωγικές δυνατότητες
της οικονομίας.
πτώση του δυνητικού ΑΕΠ ανήλθε σωρευτικά
το διάστημα 2010-2018 σε 14% (-7,1% την
περίοδο 2013-2018) και η οποία μάλιστα δεν
φαίνεται να ανατρέπεται την επόμενη διετία.
Η παρατεταμένη περίοδος αποεπένδυσης
έχει αποδυναμώσει τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας. Το πρόβλημα είναι
σοβαρότερο απ’ ό,τι φαίνεται. Το φυσικό κεφάλαιο έχει εξασθενήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια (-9,2%, την περίοδο 20102018), καθώς το επίπεδο της επενδυτικής
δαπάνης βρίσκεται συστηματικά χαμηλότερα
από το ύψος των αποσβέσεων.
Το θέμα δεν είναι ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις, πρέπει να γίνουν γρήγορα και
πολλές. Και δεν αρκεί πλέον να περιμένουμε
επενδύσεις από μικρές εταιρείες που θα μεγαλώσουν. Ούτε οι startups του ενός ατόμου
μπορούν να δώσουν την λύση. Η ρητορική
για επενδύσεις ηρωικών μικρομεσαίων, θα
ήταν χρήσιμη λύση πριν από έξι-επτά χρόνια,
αν ήμασταν κανονική χώρα.
Η λύση δεν μπορεί να προέλθει ούτε καν
από την εγχώρια επιχειρηματικότητα που

θριαμβεύει όταν έχει τη θαλπωρή προστατευτικών μέτρων και πολιτικής εύνοιας. Χρειάζονται σημαντικές επενδυτικές κινήσεις
από ξένο κεφάλαιο αλλά και από μεγάλες
κρατικές εταιρείες σε σημαντικά έργα. Αυτά
όμως δεν πρέπει να είναι έργα του προηγούμενου αιώνα, οδικά έργα και άλλες εύκολες
εστίες διαφθοράς. Χρειάζεται η ανάπτυξη
παραγωγής προϊόντων, software, υπηρεσιών,
καινοτομιών που έχουν διεθνή ζήτηση. Να
κλείσει γρήγορα το κενό τεχνολογικής καθυστέρησης με ένα ψηφιακό άλμα στο οποίο
θα πρωταγωνιστεί αναγκαστικά ο δημόσιος
τομέας.
Αλλωστε, το πρόβλημα δεν είναι μόνον
οικονομικό. Είναι και δημογραφικό. Σύμφωνα
με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθυσμός της χώρας
στις αρχές του 2019 μειώθηκε σε σύγκριση
με το προηγούμενο έτος, κατά 0,15% ενώ οι
προβλέψεις, για την εξέλιξη του πληθυσμού
της χώρας τη δεκαετία που ξεκίνησε, είναι
ότι θα συρρικνωθεί, από 10,5 εκατ. το 2020,
σε 9,9 εκατ. το 2030 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
The 2018 Aging Report).
Παράλληλα και το εργατικό δυναμικό της
χώρας αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου
600.000 εργαζόμενους ή 9,3%, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή του πληθυσμού ηλικίας
15-64 ετών, στην αγορά εργασίας θα αυξηθεί
σε 71,4% το 2030, από 68,9% το 2020. Το
ποσοστό του πληθυσμού σε ηλικία που θα
μπορεί να εργαστεί θα περιοριστεί το 2030,
κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση
με το 2020.
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Αθήνα και
Λευκωσία
στη στενωπό
των εξελίξεων

Aνοιξε τον ασκό του Αιόλου η «πόρτα» σε Κύπρο
και Ελλάδα για τη διάσκεψη του Βερολίνου

Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος παρευρισκόταν
στη Μόσχα για την επίσημη τελετή του
αγωγού φυσικού αερίου Turkish Stream
και καθόριζε με τον Ρώσο ομόλογό του
την κατάσταση στη Συρία και τη Λιβύη,
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης υπέγραφε με τον Έλληνα ομόλογό του στην Αθήνα το Μνημόνιο Κατανόησης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις
και Τεχνική Συνεργασία μεταξύ των δύο
Υπουργείων Εξωτερικών. Μάλιστα ο Νίκος
Δένδιας έστελνε μήνυμα στην Τουρκία
πως η συμπεριφορά της «είναι αντιπαραγωγική ακόμα και για την ίδια, επισείει
τη διεθνή αποδοκιμασία και την οδηγεί
σε προϊούσα απομόνωση». Το ποιος είναι
ο απομονωμένος τελικώς, είναι βεβαίως
ένα ζήτημα που χρήζει ανάλυσης. Και
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Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών όπου και θα
συζητηθούν οι κυρώσεις της
Ε.Ε. εναντίον της Τουρκίας.
δεν το λέμε τυχαία αν λάβουμε υπόψη
πως ενώ και παρά τις προκλήσεις της η
Τουρκία προσκαλείτο στη διάσκεψη για
την Λιβύη στο Βερολίνο, η Κύπρος και
η Ελλάδα έμεναν εκτός, με την τελευταία
να επιχειρεί μέχρι την υστάτη να μπει
στον κατάλογο των προσκεκλημένων.
Το τι σημαίνει η απουσία κυρίως της Αθήνας επιδέχεται πολλών ερμηνειών, με
κάποιους διπλωματικούς κύκλους να υποστηρίζουν πως πρόκειται για πανωλεθρία που διαψεύδει αναφανδόν τα περί
απομόνωσης της Τουρκίας και άλλους
να διαβεβαιώνουν πως έστω και έτσι η
θέση της Ελλάδας –τουλάχιστον- θα είναι
σαφής και διακριτή μέσω άλλης χώρας.
«Η μεγάλη εικόνα είναι το τι θα βγει
την Κυριακή από τη διάσκεψη» αναφέρουν πολιτικοί κύκλοι σημειώνοντας ότι
αν και είναι σοβαρός ο αποκλεισμός της
Ελλάδας, το μεγάλο στοίχημα είναι να

ακυρωθεί το μνημόνιο. Όπως αναφέρουν
οι ίδιοι κύκλοι, το ότι η Αθήνα δεν θα
είναι παρούσα, αποδυναμώνει την προσπάθεια να ακυρωθεί το μνημόνιο, αλλά
δεν πρέπει να θεωρηθεί ως δεδομένο.
Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ως ιδιαίτερα
κρίσιμο το σενάριο να καταλήξουν σε
μία συμφωνία κατά τη διάσκεψη του Βερολίνου, αλλά την ίδια στιγμή συνεχίσει
να υφίσταται το μνημόνιο Τουρκίας Λιβύης. Διπλωματικοί κύκλοι πάντως υποστηρίζουν πως υπάρχουν χώρες που θα
εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα Αθήνας-Λευκωσίας.

Και στο βάθος μέτρα...
Είναι όμως πρόθυμη η Ε.Ε. να διασφαλίσει τα συμφέροντα Κύπρου και Ελλάδας;
Ενδεικτικές άλλωστε οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη
το τελευταίο διάστημα, ότι η Ε.Ε. θα πρέπει
να περάσει από τα λόγια στις πράξεις και
να ανακτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις
εξελίξεις. Έχει ήδη παρατηρηθεί δυσφορία
σε διπλωματικούς κύκλους τόσο στην Αθήνα όσο και στη Λευκωσία για το γεγονός
ότι η Ε.Ε. είναι λίγο πολύ παρατηρητής
στις καταιγιστικές εξελίξεις. Ενδεικτικό
της δύσκολης κατάστασης είναι το κεφάλαιο των περιβόητων μέτρων της Ε.Ε.
έναντι της Τουρκίας για τις προκλήσεις
της στην κυπριακή ΑΟΖ. Όπως είχε αναφέρει από τον προηγούμενο Δεκέμβριο η
«Κ», τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα
σε ό,τι αφορά τα μέτρα. Και αυτό γιατί ενώ
η Λευκωσία υποσχόταν μέτρα που θα πονέσουν την Τουρκία και κύκλοι στο Προεδρικό διαβεβαίωναν πως οι κυρώσεις θα
θυμίζουν αυτές που επιβλήθηκαν στην
Ρωσία, σήμερα θεωρείται πολύ δύσκολο
σενάριο ακόμη και τη συμπερίληψη της
τουρκικής εταιρείας TPAO σε κυρώσεις,
πόσο μάλλον τη συμπερίληψη άλλων εταιρειών που συνδέονται με αυτήν. Όπως
αναφέρθηκε και στο παρελθόν από την
«Κ», αποφασίστηκε να γίνει πρώτα μία μελέτη για τη σημασία της TPAO στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και στη συνέχεια θα αποφασίσουν κατά πόσο πρέπει
να επιβληθούν κυρώσεις. Στο θέμα επιβολής
κυρώσεων σε πρόσωπα, η Λευκωσία έδωσε
πέντε ονόματα υπαλλήλων με τους τρεις

Ο ρόλος της Ε.Ε. μπροστά στις εξελίξεις είναι κάτι που ανησυχεί Αθήνα- Λευκωσία, με διπλωματικούς κύκλους να υπογραμμίζουν την απουσία της στην περιοχή.
εκ των οποίων να είναι Τούρκοι και οι
άλλοι Ευρωπαίοι. Στόχος είναι να τους απαγορευθεί η είσοδος στην Ε.Ε. ενώ όσοι
από αυτούς έχουν περιουσία στην Ε.Ε. θα
παγοποιηθεί. Ένα από τα ζητήματα που
θα κρίνουν και την αποτελεσματικότητα
των μέτρων είναι κατά πόσο τα πρόσωπα
που βρίσκονται στη λίστα των κυρώσεων
έχουν περιουσία στην Ε.Ε.
Το κύριο ζήτημα είναι ότι χώρες εκφράζουν προβληματισμό για το κατά
πόσο θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις
στην Τουρκία, δεδομένων και των τελευταίων εξελίξεων. Δύο κράτη μέλη έχουν ήδη υποσχεθεί λευκή κόλλα, ενώ
η Γερμανία εκφράζει σκεπτικισμό για
μία τέτοια κίνηση. Σημειώνεται πως ενώ
στις προθέσεις επιβολής κυρώσεων ήταν
το πάγωμα των συναντήσεων κορυφής
Ε.Ε. – Τουρκίας και ο τερματισμός των
επαφών υψηλού επιπέδου των 28 με την
Τουρκία, ήδη τον Τούρκο Πρόεδρο έχει
επισκεφθεί στην Κωνσταντινούπολη ο
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ, ο ιταλός Πρωθυπουργός Τζιουζέπε Κόντε ενώ αναμένεται και επίσκεψη της γερμανίδας Καγκελάριου Άνγκελα Μέρκελ. Το σίγουρο είναι πως τα
πράγματα γύρω από τα μέτρα θα ξεκαθαρίσουν στη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών στα τέλη του Γενάρη.

Αντιδράσεις και εκ των έσω
Στο εσωτερικό πάντως έχουν αρχίσει οι
αντιδράσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας
πως υπάρχει σύμπνοια στο ότι το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης είναι παράνομο,
έστειλε τα δικά του μηνύματά του προς
την κυβέρνηση. «Το να διατυπώνεται η
άποψη ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη
αυτή την στιγμή και ότι περίπου είμαστε
από θέση ισχύος στις συζητήσεις που
διεξάγονται, ε, νομίζω ότι είμαστε εκτός
πραγματικότητας». «Κάθε άλλο παρά
έτσι είναι διαμορφωμένα τα δεδομένα»,
πρόσθεσε.
Εμείς, είπε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, «εξακολουθούμε να επιμένουμε ότι η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η αποκλιμάκωση της έντασης. Οι ενέργειες μας εδώ
πρέπει να στοχεύουν».
Υπάρχουν και κύκλοι στο εσωτερικό
βεβαίως που είδαν με ιδιαίτερη ανησυχία
την εξέλιξη των πραγμάτων αλλά και τον
αποκλεισμό Αθήνας και Λευκωσίας από
το τραπέζι της συζήτησης. Ενδεικτικές
οι αναρτήσεις του Γιώργου Παμπορίδη
όπου ψέγει την Ε.Ε. για την απουσία της
στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν παρέλειψε
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Και φίλιες επικρίσεις για την
εξωτερική πολιτική, με τον
Γιώργο Παμπορίδη να εξαπολύει πυρά γύρω από τους
χειρισμούς της κυβέρνησης.
να επικρίνει και τους χειρισμούς της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για άγνοια και
προχειρότητα. «Το τραγικό για μας δεν
είναι μόνο ότι κινδυνεύουμε να ηττηθούμε
κατά κράτος. Είναι ότι οι πολιτικοί μας
ταγοί και ‘αναλυτές’ θεωρούν και δηλώνουν ότι πρωταγωνιστούμε στις εξελίξεις.
Παντελής άγνοια και προχειρότητα. Είμαστε στο έλεος του Θεού. Κατά τα λοιπά
αυτόματος πιλότος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τα πυρά του στρέφονταν προς
τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη για δηλώσεις του γύρω από τον
ρόλο της Ε.Ε. Στο ίδιο πλαίσιο και η ανάρτηση του γ.γ. του ΔΗΚΟ Άθου Αντωνιάδη, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Η Τουρκία έχει πετύχει να είναι μέρος

των πολιτικών και διπλωματικών εξελίξεων γύρω από το θέμα της Λιβύης, την
ίδια ώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία
χωρίς στρατηγική και σωστό σχεδιασμό
λειτουργεί σπασμωδικά και αποσπασματικά και αναλώνεται σε επικοινωνιακού
χαρακτήρα ενέργειες».

Στο κάδρο ο Χριστοδουλίδης
Πάντως τα πυρά Παμπορίδη προς τον
υπουργό Εξωτερικών δεν πέρασαν απαρατήρητα ούτε στο Προεδρικό ούτε στην
Πινδάρου. Είναι ο πρώτος άλλωστε από
την κυβερνώσα παράταξη που έθιξε δημοσίως και ανοικτά θέμα για τις ενέργειες
του υπουργού Εξωτερικών. Πυρά προς
τον Νίκο Χριστοδουλίδη ρίχνει καθημερινά πλέον το ΑΚΕΛ. Ενδεικτικό ότι στα
τηλεοπτικά πάνελ, άρχισε ήδη πόλεμος
από τα ΑΚΕΛικά στελέχη για το κλίμα
που είχε δημιουργηθεί και κατ’ επέκταση
την λανθασμένη εικόνα για τη σημασία
της σύναψης των τριμερών συνεργασιών,
αλλά και για το γεγονός ότι η Λευκωσία
έβαλε όπως λένε όλα της τα αυγά στο
καλάθι που λέγεται ΗΠΑ, με το νομοσχέδιο
Ρούμπιο - Μενέντεζ.

Ρωσία και Τουρκία μετρούν διπλωματικά κέρδη, παρά το ναυάγιο στη Μόσχα
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Το βράδυ της Δευτέρας, ο στρατηγός Χαλίφα Μπιν Χάφταρ, ο οποίος από τις αρχές
του προηγούμενου Απριλίου επιχειρεί
να καταλάβει την πρωτεύουσα της Λιβύης,
αποχώρησε από την διάσκεψη της Μόσχας επιρρίπτοντας ευθύνες στην Άγκυρα
για την αποτυχία της προσπάθειας εξασφάλισης τελικής εκεχειρίας στον πόλεμο
της Λιβύης. Σύμφωνα με τον στρατηγό
Χάφταρ, η Τουρκία με τις ιμπεριαλιστικές
βλέψεις της στην Λιβύη ευθύνεται για
την τελική κατάρρευση των συνομιλιών.
Η Άγκυρα βέβαια έχει διαφορετική άποψη για τα όσα συνέβησαν στη Μόσχα.
Σύμφωνα με τους εκπρόσωπους της, όλες
οι πλευρές, η Μόσχα και η Άγκυρα έφτασαν πολύ κοντά στην τελική συμφωνία.
Ωστόσο, την ύστατη στιγμή, ο στρατηγός
Χάφταρ άλλαξε στάση και οδήγησε σε
αποτυχία τη νέα προσπάθεια για την επίλυση της κρίσης στην Λιβύη.
Από την πλευρά της, η Ρωσία προσεγγίζει ως διπλωματική επιτυχία ακόμη και
το γεγονός ότι για πρώτη φορά, οι εμπλεκόμενες πλευρές στην κρίση της Λιβύης
αποφάσισαν να καθίσουν στο τραπέζι
του διαλόγου, σε μια στιγμή που οι εχθροπραξίες στα περίχωρα της Τρίπολης
βρίσκονται σε εξέλιξη.
Με την άποψη της Μόσχας συμφωνούν
και διάφοροι αναλυτές, οι οποίοι τονίζουν
ότι παρά το διπλωματικό φιάσκο το βράδυ
της Δευτέρας στην ρωσική πρωτεύουσα,
η διάσκεψη της Μόσχας έχει την σημασία
της και ρίχνει φως στις ισορροπίες που
αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με την άποψή τους, από
τα τέλη του 2019, στην ευρύτερη περιοχή
οι ισορροπίες αλλάζουν υπέρ της Ρωσίας
και της Τουρκίας παρά την διαιώνιση
του εμφυλίου της Λιβύης. Οι αναλυτές
παρομοιάζουν την Ανατολική Μεσόγειο
με κινούμενη άμμο.

Σαρωτικές αλλαγές
Για τον Τούρκο αναλυτή Μουράτ Γιεκτίν, καθώς αναλύουμε τις τελευταίες εξελίξεις της τελευταίας περιόδου στην

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, θα
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τρεις σημαντικές αλλαγές. Πρώτον, «δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι όταν ο Πρόεδρος της
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν υπέγραψε μια ναυτιλιακή συμφωνία με την
αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Φαέζ ΑλΣάρραζ στις 27 Νοεμβρίου, ήταν θέμα ημερών η κατάληψη της πόλης της Τρίπολης από τις δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ», σημειώνει ο γνωστός αναλυτής,
ο οποίος προσθέτει τα εξής: «Μετά την
αμυντική συμφωνία στις 14 Δεκεμβρίου
και την απόφαση του Τουρκικού Κοινο-

όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Μπορεί
σε πρώτη φάση, υπό την σκιά των τελευταίων εξελίξεων στην Λιβύη και σε
άλλες περιοχές, η θέση αυτών των παραγόντων να μην εμφανίζεται ως εξασφαλισμένη, ωστόσο μακροπρόθεσμα η
Αίγυπτος και το Ισραήλ εξακολουθούν
να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο
στην Αν. Μεσόγειο. Η Αίγυπτος διαθέτει
μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου. Το
δε Ισραήλ, μετά τις τρίτες επαναληπτικές
εκλογές που ακολουθούν, κρατά στο χέρι
του αρκετά δυνατά χαρτιά και αρκετές
εναλλακτικές επιλογές για να κάνει πιο
αισθητή την παρουσία του στα διπλωματικά, αμυντικά και ενεργειακά πεδία
της περιοχής.
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Σύμφωνα με αναλυτές, από
τα τέλη του 2019, στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου οι ισορροπίες αλλάζουν υπέρ της Ρωσίας και της
Τουρκίας παρά την διαιώνιση
του εμφυλίου της Λιβύης.
βουλίου να αποστείλει στρατεύματα στις
2 Ιανουαρίου, η συνολική κατάσταση άλλαξε και η Τρίπολη παρέμεινε στα χέρια
μιας κυβέρνησης που απέφυγε το ενδεχόμενο της ανατροπής».
Δεύτερον, την ίδια περίοδο «όπως
και στην περίπτωση της Συρίας, η Τουρκία και η Ρωσία υποστήριξαν αντίθετες
πλευρές στη Λιβύη. Η διαφορά ήταν ότι
στη Συρία, η Ρωσία βρισκόταν πίσω από
την αναγνωρισμένη κυβέρνηση του
Μπασάρ Αλ-Ασάντ, ενώ η Τουρκία ήταν
υπέρ των επαναστατικών δυνάμεων. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις, ίσως
όχι η τελική ειρήνη, αλλά ένα καθεστώς
διαχείρισης των συγκρούσεων επιτεύχθηκε με βάση την συμφωνία της Τουρκίας και της Ρωσίας».
Τέλος, ο κ. Γιεκτίν προσθέτει τα εξής:
«Στις τελευταίες εξελίξεις που σχετίζονται
με την κρίση της Λιβύης και επηρεάζουν
τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, την δική

Ελλάδα και Κύπρος

Η Ρωσία προσεγγίζει ως διπλωματική επιτυχία ακόμη και το γεγονός ότι για πρώτη φορά, οι εμπλεκόμενες πλευρές στην κρίση της Λιβύης

αποφάσισαν να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, σε μια στιγμή που οι εχθροπραξίες στα περίχωρα της Τρίπολης βρίσκονται σε εξέλιξη.

τους βαρύτητα έχουν και οι δευτερεύουσας σημασίας ρόλοι που ανέλαβαν δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία. Μια
ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματικών των
ΗΠΑ ήταν στη Ρώμη στις 9 Ιανουαρίου,
μια ημέρα μετά την ρωσοτουρκική πρόσκληση για συνάντηση με τον Χάφταρ
και την κυβέρνηση της Τρίπολης για τερματισμό των εχθροπραξιών στην Λιβύη.
Λίγο μετά, στις 11 Ιανουαρίου, ώρες μετά
τη συνάντηση της Γερμανίδας Καγκελαρίου Ανγκέλα Μέρκελ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, ο Χάφταρ αποδέχτηκε την κατάπαυση του
πυρός. Λίγες ώρες πριν, η Τουρκία και η
Ρωσία είχαν δηλώσει ότι η κατάπαυση
του πυρός στο Idlib μεταξύ συριακής κυβέρνησης και δυνάμεων ανταρτών θα
ξεκινήσει μετά τα μεσάνυχτα της 11ης
Ιανουαρίου».
Τις προαναφερόμενες εξελίξεις θα ακολουθούσε η διάσκεψη της Μόσχας, η
προαναγγελία μιας νέας, μεγαλύτερης διά-

σκεψης στο Βερολίνο για την κρίση στην
Λιβύη και το τελικό ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις στην ρωσική πρωτεύουσα, το
οποίο ήρθε την νύχτα της Δευτέρας.

Οι κερδισμένοι
Για τον κ. Γιεκτίν και άλλους ξένους
αναλυτές, παρά την αποτυχία στην διάσκεψη της Μόσχας, οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έφεραν διπλωματικά
κέρδη σε χώρες που διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στην περίπτωση της Ρωσίας, οι αναλυτές καταγράφουν την επιστροφή μιας
Μεγάλης Δύναμης στην περιοχή ύστερα
από απουσία περίπου δυο δεκαετιών. Η
Ρωσία που αποχώρησε από την περιοχή
με την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης
και αρχικά παρακολούθησε την κορύφωση της κρίσης στην Συρία από θέση
θεατή, στην συνέχεια πραγματοποίησε
δυναμική παρέμβαση στον συριακό εμ-

φύλιο και ενίσχυσε την θέση της στην
«σκακιέρα» της Αν. Μεσογείου με σημαντικές κινήσεις στην Λιβύη και στην Αίγυπτο. Την ίδια στιγμή, ο ρωσικός παράγοντας επιχειρεί να εντατικοποιήσει
την παρουσία του στον Περσικό Κόλπο
μέσα από στενή συνεργασία με χώρες
όπως η Σαουδική Αραβία και το Ιράν.
Όπως η Ρωσία έτσι και η Τουρκία ενισχύει την δική της, ιδιαίτερη θέση στην
γεωστρατηγική σκακιέρα της Ανατολικής
Μεσογείου. Η Άγκυρα πρώτα επενέβη
με δυναμικό τρόπο στην κρίση της Συρίας.
Στην συνέχεια έριξε το βάρος της στην
κρίση της Λιβύης. Από τα τέλη του Νοεμβρίου ο τουρκικός παράγοντας ενισχύει
συνεχώς την θέση του στον εμφύλιο της
Λιβύης και στις ενεργειακές ισορροπίες
της περιοχής.
Μαζί με την Ρωσία και Τουρκία, στη
νέα περίοδο ελπίδες για μεγαλύτερο μερίδιο από τα διπλωματικά και ενεργειακά
κέρδη της περιοχής φέρουν και χώρες

Συμφωνώντας με την παραπάνω ανάλυση, ο κ. Γιεκτίν, όπως και άλλοι Τούρκοι
αναλυτές, θεωρεί ότι οι τελευταίες εξελίξεις τόσο στην κρίση της Λιβύης όσο
και στην ευρύτερη περιοχή, πλήττουν
τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου.
«Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της
Κύπρου φαίνεται να είναι οι σαφείς ηττημένοι στις τελευταίες εξελίξεις και αναμετρήσεις», σημειώνει ο κ. Γιεκτίν.
Πρόκειται για μια θέση που ξεχωρίζει
στις τελευταίες αναλύσεις των τουρκικών
ερευνητικών και ακαδημαϊκών κύκλων
σχετικά με τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στην Αν. Μεσόγειο, στις
απαρχές του 2020.
Ο κ. Γιεκτίν επεξηγεί το σκεπτικό του
με τον εξής τρόπο: «Η Αθήνα, κατά τη
διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει
την υποστήριξη που αναμενόταν από τη
Δύση για μια σκληρή στάση εναντίον
της Τουρκίας. Τώρα, υπό την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν
αποκλείεται να χάσει περαιτέρω υποστήριξη. Η επίσκεψη του Προέδρου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Τουρκία
υπήρξε ακόμη μια ένδειξη για το γεγονός
ότι η Αθήνα και η Λευκωσία έχουν αρχίσει
να χάνουν έδαφος στην Ανατολική Μεσόγειο».

8

l

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 15 Iaνουαρίου 2020

Δεκάδες ακίνητα στους e-πλειστηριασμούς
Κατοικίες, αγροτεμάχια και οικόπεδα πλέον στο διαθέσιμο «μενού» της πλατφόρμας e-auctions - Προβλέπεται μεγαλύτερη αύξηση
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Στα 43 έχουν φτάσει τα ακίνητα που διατίθενται προς πώληση στην πλατφόρμα
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που διαχειρίζεται ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου.
Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως
πλέον δεν διατίθενται μόνο αγροτεμάχια
και οικόπεδα, αλλά κατοικίες, αγροτεμάχια
με κτίσματα και οικόπεδα με κτίσματα.
Ταυτόχρονα, μέσα στο «παιχνίδι» των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ενώ είχαν
συμμετάσχει μόνο η Gordian και η Ελληνική Τράπεζα, βλέπουμε να έχει βάλει
πολλά ακίνητα προς πώληση και η ΣΕΔΙΠΕΣ, δηλαδή ο κρατικός φορέας διαχείρισης ακινήτων. Το πρόγραμμα των
πλειστηριασμών έχει σχεδόν καθημερινές
ηλεκτρονικές δημοπρασίες, που προβλέπουν πλειστηριασμούς από τις 20 Ιανου<
<
<
<
<
<

Δικαίωμα εγγραφής στο
Σύστημα και συνεπώς συμμετοχής στους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς ως προσφοροδότες έχουν φυσικά
και νομικά πρόσωπα, τόσο
από την Κύπρο όσο και από
το εξωτερικό.

Η ψαλίδα των τιμών για τα ακίνητα που διατίθενται είναι μεγάλη. Υπάρχει αγροτεμάχιο που αρχίζει από 2.400 ευρώ, αλλά διατίθεται προς

αρίου έως και το τέλος του Φεβρουαρίου.
Στην πρεμιέρα της πλατφόρμας τα ακίνητα που ήταν προς πώληση ήταν μόλις
15, ενώ συνολικά τα ακίνητα που είχαν
«ανέβει στο σάιτ» ήταν περίπου στα 20.

Ειδικοί του κλάδου του real estate επισημαίνουν πως από εδώ και πέρα στην
πλατφόρμα θα προστίθενται συνεχώς ακίνητα από τις εταιρείες διαχείρισης μη
εξυπηρετούμενων δανείων και τις τρά-

πλειστηριασμό και οικόπεδο με κτίσμα ύψους 5,25 εκατ. ευρώ.

πεζες. Οι ίδιοι εκτιμούν πως οι πλειστηριασμοί ακινήτων θα επιταχυνθούν από
την ημέρα που θα σταματήσουν οι αιτήσεις για το κυβερνητικό Σχέδιο ΕΣΤΙΑ.
Προς πλειστηριασμό διατίθενται όλων

των ειδών τα ακίνητα, όπως κατοικία, επαγγελματικός χώρος, κατάστημα, γραφείο, θέση στάθμευσης (parking), αποθήκη, βιομηχανικός-βιοτεχνικός χώρος,
οικόπεδο, οικόπεδο με κτίσμα, αγροτε-

Ανεβάζουν ταχύτητα και στην Ελλάδα

Οι πλειστηριασμοί αυξήθηκαν κατά 7% το 2019 σε σχέση με το 2018, συνολικά έγιναν 18.421
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Αυξημένοι κατά 7% σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά ήταν οι πλειστηριασμοί που πραγματοποιήθηκαν το
2019, το σύνολο των οποίων ανήλθε
στους 18.421, από τους οποίους οι 6.422
πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο
του έτους. Σε ετήσια βάση οι πλειστηριασμοί του τέταρτου τριμήνου ήταν μειωμένοι κατά 11% και ανήλθαν στους
6.422, έναντι 7.183 το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2018, ενώ σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019, υπάρχει αύξηση κατά
81%, καθώς στο τρίτο τρίμηνο η διενέργεια των εκλογών αλλά και η μεσολάβηση
του Αυγούστου, μήνα κατά τον οποίο
δεν πραγματοποιούνται πλειστηριασμοί,
οδήγησε σε σημαντική μείωσή τους.
Σύμφωνα με στοιχεία της Axia Research,
για το 2020 έχουν προγραμματιστεί μέχρι
<
<
<
<
<
<

τώρα 4.238, αριθμός ωστόσο που αναμένεται να αυξηθεί καθώς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eauction εγγράφονται
συνεχώς νέα προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων, είτε από τράπεζες και
εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων
είτε και από ιδιώτες. Να σημειωθεί άλλωστε ότι οι 4.238 πλειστηριασμοί είναι
αυτοί που έχουν ανακοινωθεί ότι θα γίνουν έως και τα τέλη Ιουλίου και δεν αφορούν το σύνολο του έτους.
Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, οι
πλειστηριασμοί ακινήτων θα επιταχυνθούν από τις αρχές Μαΐου, οπότε και
λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Οπως προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέ-
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Από την 1η Μαΐου αναμένεταινα εφαρμοστεί το νέο
πλαίσιο προστασίας πρώτης
κατοικίας.

Η προοπτική κατάργησης του ευνοϊκού καθεστώτος για την προστασία της α΄ κατοικίας έ-

χει αυξήσει το ενδιαφέρον για τη ρύθμιση των οφειλών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

ντευξή του στη «Ναυτεμπορική» το νέο
θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών και
πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων θα εφαρμοστεί από την 1η Μαΐου
και ως βασικό χαρακτηριστικό θα έχει
την ενσωμάτωση σε ένα σύστημα όλων
των επιμέρους εργαλείων ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα, δηλαδή
τις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοι-

κοκυριά μέσω του νόμου Κατσέλη, την
προστασία της πρώτης κατοικίας, τον εξωδικαστικό μηχανισμό κ.ά.
Οπως εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας, τα χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου είναι
ακόμη υπό διαμόρφωση, ωστόσο το σημαντικό, όπως είπε, είναι ότι «θα προσφέρει δεύτερη ευκαιρία στα πρόσωπα
που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις

οφειλές τους, δηλαδή θα επιτρέπει τη
ρύθμιση των οφειλών τους ή και την απαλλαγή τους από τυχόν υπόλοιπα οφειλών μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν υφίσταται δόλος». Ο υπουργός Οικονομίας προανήγγειλε ότι θα υπάρξει και «δίχτυ προστασίας» των ευάλωτων νοικοκυριών, το οποίο, όπως διευκρίνισε, «θα είναι με άλλη
μορφή».
Η προοπτική κατάργησης στα τέλη
Απριλίου του ευνοϊκού καθεστώτος για
την προστασία της πρώτης κατοικίας,
που επιτρέπει τη ρύθμιση της οφειλής
με επιδότηση από το Δημόσιο των ευάλωτων νοικοκυριών, σε συνδυασμό με
τις βελτιώσεις στη διαδικασία στις οποίες
προχώρησε πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών, έχει αυξήσει το ενδιαφέρον
για τη ρύθμιση της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί
στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σύμφωνα με τα σχετικά
στοιχεία έως τις 10 Ιανουαρίου είχαν
εισέλθει στην πλατφόρμα 59.802 ενδιαφερόμενοι οφειλέτες και 39.689 εξ
αυτών είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία
ετοιμασίας της αίτησης, συναινώντας
στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού τους απορρήτου.
Ο αριθμός των αιτήσεων για ρύθμιση
της οφειλής που έχει διαβιβαστεί στις
τράπεζες, αυξήθηκε στις 1.548 αιτήσεις
από 1.316 που ήταν στα τέλη του χρόνου,
καταγράφοντας την τελευταία εβδομάδα
αύξηση κατά 17,6%.
Αυξημένες στις 491 έναντι 367 μία εβδομάδα πριν ήταν και οι προτάσεις για
ρύθμιση της οφειλής που έχουν γίνει
από τις τράπεζες, από τις οποίες οι 172
(έναντι 112 την προηγούμενη εβδομάδα)
έχουν γίνει αποδεκτές από τους δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων. Τέλος, έχει ήδη εγκριθεί η
κρατική επιδότηση σε 88 πολίτες από
56 την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ έχει
ήδη ξεκινήσει από την πλευρά του Δημοσίου η πληρωμή της επιδότησης σε
τέσσερις δανειολήπτες.

μάχιο, αγροτεμάχιο με κτίσμα και ξενοδοχειακή μονάδα. Ό,τι δηλαδή έχουν αποκτήσει τράπεζες και «servicers» από
τη μέθοδο ανταλλαγής χρέους προς ακίνητα από δανειολήπτες που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα χρέη τους. Η ψαλίδα
των τιμών για τα ακίνητα που διατίθενται
είναι μεγάλη. Υπάρχει αγροτεμάχιο που
αρχίζει από 2.400 ευρώ, αλλά διατίθεται
προς πλειστηριασμό και οικόπεδο με κτίσμα ύψους 5,25 εκατ. ευρώ. Σε μια προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως ένα ακόμη εργαλείο για να αντιμετωπιστούν τα ΜΕΔ. Μόλις χθες παρουσιάστηκαν τα νέα στοιχεία για τα ΜΕΔ στην
Κύπρο. Σύμφωνα με την Κεντρική, τον
Αύγουστο τα ΜΕΔ μειώθηκαν μόνο κατά
41 εκατ. ευρώ, στα 9.667 εκατ. ευρώ, από
9.708 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019.
Τον Ιούνιο τα ΜΕΔ είχαν σημειώσει μεγάλη μεταβολή από αυτά του Δεκεμβρίου
του 2018, αφού είχαν μειωθεί από τα
10,26 δισ. ευρώ, στα 9,70 δισ. ευρώ. Τα
ΜΕΔ στα νοικοκυριά ανήλθαν στα 4.96
δισ. ευρώ. Στις επιχειρήσεις, τα ΜΕΔ μειώθηκαν στα 4,37 δισ. ευρώ. Οι συνολικές
χορηγήσεις από την άλλη, έφτασαν στα
32.988 εκατ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου
2019, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων
χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων έφτασε το 29,3%. Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ ανήλθε στο κυπριακό
πιστωτικό σύστημα στο 51,5% στο τέλος
Αυγούστου 2019 σε σύγκριση με 52,3%
στο τέλος Μαρτίου 2019.

Eνας μήνας λειτουργίας
Σε λειτουργία τέθηκε από τη Δευτέρα
18 Νοεμβρίου 2019, το Ηλεκτρονικό Σύ-

στημα Πλειστηριασμού e-auction το
οποίο αναπτύχθηκε από την ACB EAuctions Ltd, θυγατρική εταιρεία του
Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Ως διαχειριστής του Συστήματος η ACB EAuctions Ltd είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση, τον έλεγχο και την αξιόπιστη
λειτουργία του. Πάροχος του Συστήματος
είναι η ελληνική εταιρεία News Phone
Hellas S.A., η οποία έχει υλοποιήσει και
διαχειρίζεται με επιτυχία και στην Ελλάδα
την αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα,
διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση,
αξιοπιστία, τεχνογνωσία και τεχνολογίες
αιχμής. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Τραπεζών, η εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει
υπηρεσίες στήριξης για διασφάλιση της
διαρκούς παραγωγικής, απρόσκοπτης,
ασφαλούς και σωστής λειτουργίας του
Συστήματος και για την προσαρμογή του
στις εκάστοτε απαιτήσεις του Νόμου
κατά τη λειτουργία του. Ο Σύνδεσμος
Τραπεζών σημειώνει πως μέσω του Συστήματος θα τίθενται σε πλειοδοσία ενυπόθηκα ακίνητα στις περιπτώσεις που
ο ενυπόθηκος δανειστής επιλέγει, βάσει
του δικαιώματος που του δίνει ο Νόμος,
τη διενέργεια πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα.
Με τη λειτουργία του, δίδεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να
συμμετάσχουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων από όπου και αν
βρίσκονται χωρίς τη φυσική τους παρουσία, με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δικαίωμα εγγραφής στο Σύστημα
και συνεπώς συμμετοχής στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ως προσφοροδότες έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα,
τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Πήγαινε – έλα με 130 ευρώ
στον Πειραιά με καράβι
Στα περίπου 130 ευρώ το άτομο με επιστροφή και χωρίς όχημα θα κοστίζει
το εισιτήριο για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λεμεσού-Πειραιά και η επιχορήγηση προς τις εταιρείες θα υπερβαίνει
ελαφρώς τα 5 εκατ. ευρώ, δήλωσε η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου, η οποία ενημέρωσε την Τρίτη την
Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής. Στόχος
παραμένει η ακτοπλοϊκή σύνδεση να
λειτουργήσει από το προσεχές καλοκαίρι.
Όπως μετέδωσε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κ. Πηλείδου ανέφερε μετά την συνεδρίαση ότι εδώ και
εβδομάδες υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λεπτομερές αίτημα
της Κύπρου και υπήρξε και δεύτερη
επαφή για να εξηγηθεί το επείγον του
αιτήματος και η απάντηση αναμένεται
σύντομα. Ανέφερε ότι μετά την απάντηση θα προχωρήσουν οι διαδικασίες
των προσφορών εγκαίρως, ώστε να
προλάβουμε την φετινή καλοκαιρινή
σεζόν. Το ΚΥΠΕ μετέφερε πως απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε
ότι το εισιτήριο θα κοστίζει για ένα άτομο, με επιστροφή και χωρίς όχημα
γύρω στα εκατό ευρώ, χωρίς τα τέλη
λιμανιών, και με τα τέλη υπολογίζεται
το κόστος να μην υπερβαίνει τα 130
ευρώ.
Η Υφυπουργός εξήγησε ότι έχει
γίνει η απαραίτητη προεργασία και με
τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων και
με το Λογιστήριο του Κράτους για τους
όρους ώστε να είμαστε έτοιμοι για να
βγούμε με προσφορές. Επίσης διαβούλευση έγινε με το Κυπριακό Ναυτιλιακό
Επιμελητήριο και με την Ένωση Πλοιοκτητών και με εταιρείες από άλλες
χώρες και η ευχή είναι το ενδιαφέρον
να οδηγήσει και σε υποβολή προσφορών γι’ αυτό και οι όροι έχουν καθοριστεί με μεγάλη προσοχή. Ενδιαφέρον
υπάρχει από Κύπρο, Ελλάδα και άλλες
χώρες της ΕΕ. Εξήγησε ότι η επιχορήγηση θα δίνεται στη βάση προσυμφωνημένου ποσού και θα βασίζεται στα
κέρδη της εταιρείας και ενδεχομένως
να υπερβαίνει ελαφρώς τα πέντε εκατομμύρια. Ανέφερε επίσης ότι αύριο

θα γίνει συνάντηση με τον Υπουργό
Μεταφορών για να συζητηθεί το θέμα
της μεταφοράς οχημάτων στα πλοία
από ενδιαφερόμενους.
Από πλευράς του ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανδρέας
Κυπριανού ανέφερε ότι με βάση την
ενημέρωση στην συνεδρίαση, φαίνεται
ότι η Κομισιόν αντικρίζει θετικά το
αίτημα της Κύπρου και αναμένονται
εντός των επόμενων εβδομάδων οι απαντήσεις για τους όρους της έγκρισης.
Ελπίζουμε, είπε, να προλάβουμε την
<
<
<
<
<
<

Η επιχορήγηση προς
τις εταιρείες θα υπερβαίνει
ελαφρώς τα 5 εκατ.
ευρώ, δήλωσε η
υφυπουργός Ναυτιλίας
Νατάσα Πηλείδου.
φετινή τουριστική περίοδο και η σύνδεση Λεμεσού – Πειραιά να αρχίσει
από αυτό το καλοκαίρι. Ο Βουλευτής
του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα αναγνώρισε
το γεγονός ότι η Υφυπουργός ‘πήρε
ζεστά το θέμα’ και ευχήθηκε η Κυβέρνηση να μην μείνει στη μελέτη βιωσιμότητας αν η απάντηση της Επιτροπής είναι θετική, αλλά να προχωρήσει
στην επαναλειτουργία της σύνδεσης
Λεμεσού – Πειραιά. Ο Βουλευτής του
ΔΗΚΟ Άγγελος Βότσης ανέφερε ότι
το πλάνο του Υφυπουργείου είναι αισιόδοξο και η Επιτροπή θα το παρακολουθεί με στόχο τη διασφάλιση της
εξυπηρέτησης των πολιτών. Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ είπε ότι το
κόμμα του επικροτεί τα πλάνα της Κυβέρνησης για την σύνδεση και ότι θεωρεί πως μπορεί να προχωρήσει η εναλλακτική πρόταση του ΕΛΑΜ αν η
απάντηση της Κομισιόν είναι αρνητική,
δηλαδή να προστεθούν επιπλέον θέσεις
στα εμπορικά πλοία και να γίνεται μεταφορά επιβατών σε Ρόδο, Κρήτη και
Πειραιά.
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Στο όριο
της φτώχειας
3 εκατ. Γερμανοί
συνταξιούχοι

Εργασία έως
τα 70 στις ΗΠΑ
Κι ενώ στη Γερμανία ορισμένοι η-

Μέσα σε μία επταετία ο αριθμός τους
αυξήθηκε κατά 803.000 άτομα
Δυσοίωνες διαγράφονται οι προοπτικές
για τους συνταξιούχους στις δύο πλευρές
του Ατλαντικού και όσοι σχεδιάζουν να
συνταξιοδοτηθούν στο εγγύς μέλλον ίσως
πρέπει να το ξανασκεφτούν. Στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία, σχεδόν ο ένας στους πέντε συνταξιούχους βρίσκεται στα όρια της φτώχειας, ενώ στην υπερδύναμη αυξάνεται
ταχύτατα το ποσοστό των εργαζομένων
που δεν σχεδιάζουν να συνταξιοδοτηθούν
παρά μόνο μετά τα 65 τους έτη, ενώ το
13% δεν σκοπεύει να συνταξιοδοτηθεί
ποτέ.
Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της
Deutsche Welle, στη χώρα του μηδενικού
ελλείμματος και υπέρμαχο της δημοσιονομικής πειθαρχίας περίπου 3,2 εκατ.
συνταξιούχοι κινδυνεύουν να βρεθούν
κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ο αριθμός
αυτός αντιπροσωπεύει το 18,7% των Γερμανών συνταξιούχων και προκύπτει από
έρευνα που εκπόνησε το 2017 ομάδα δημοσιογράφων του δημόσιου δικτύου ARD.
Οπως τονίζει η γερμανική εφημερίδα,
μεταξύ όσων κινδυνεύουν να βρεθούν
κάτω από τα όρια της φτώχειας βρίσκονται
συνταξιούχοι που ζουν μόνοι και εισπράττουν ετησίως συντάξεις ύψους 13.628
ευρώ στη μάλλον ευημερούσα αλλά και
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Το ποσοστό φτώχειας των
ηλικιωμένων Γερμανών θα
αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.
ακριβή Γερμανία. Το σημαντικότερο όμως
είναι ότι το ποσοστό των φτωχών Γερμανών συνταξιούχων αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό.
Εχει προηγηθεί το 2010 ανάλογη έρευνα της Destatis, από τα πορίσματα
της οποίας προέκυπτε ένα σαφώς μικρότερο ποσοστό φτωχών συνταξιούχων και
συγκεκριμένα το 14%. Από τη σύγκριση
των δύο ερευνών προκύπτει, έτσι, ότι σε
διάστημα επτά ετών αυξήθηκαν οι φτωχοί
συνταξιούχοι της Γερμανίας κατά 803.000
άτομα. Και οι δυσοίωνες εξελίξεις δεν τελειώνουν εδώ. Μιλώντας στο δίκτυο Monitor, ο επικεφαλής του γερμανικού οικονομικού ινστιτούτου DIW, Μαρσέλ Φράτζχερ, προέβλεψε πως τα ποσοστά της
φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων Γερμανών θα αυξηθούν «όχι απλώς σημαντικά
αλλά πάρα πολύ» μέσα στα επόμενα 10
με 15 χρόνια.
Σύμφωνα με τον Φράτζχερ, το αυξανόμενο ποσοστό φτώχειας στη χώρα που

Μεταξύ όσων κινδυνεύουν να βρεθούν κάτω από τα όρια της φτώχειας είναι συνταξιούχοι που ζουν μόνοι με αποδοχές 13.628 ευρώ ετησίως.
είναι σύμβολο της στιβαρής οικονομίας
και της ισχυρής βιομηχανίας, έστω και
αν πολύ τελευταία φλερτάρει με την ύφεση, είναι η συνισταμένη πολλών αρνητικών παραγόντων. Μεταξύ άλλων
στους παράγοντες αυτούς συγκαταλέγονται οι χαμηλοί μισθοί, ο μεγάλος αριθμός
θέσεων μερικής απασχόλησης, αλλά και
το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να διακόψουν τη σταδιοδρομία
τους συχνά για προσωπικούς λόγους
όπως, για παράδειγμα, για να αφοσιωθούν
στην ανατροφή των παιδιών τους. Ολοι

αυτοί οι παράγοντες, επισημαίνει ο ίδιος,
οδηγούν τελικά σε χαμηλές συντάξεις,
στο πλαίσιο του άκαμπτου συνταξιοδοτικού συστήματος της Γερμανίας.
Στο σύστημα αυτό, εργαζόμενοι και
εργοδότες συνδράμουν κατά 50% και
50%. Για να αποφύγει, άλλωστε, κανείς
τη φτώχεια στην τρίτη ηλικία πρέπει να
εισπράττει 12 ευρώ την ώρα, αλλά ο επίσημος βασικός μισθός στη Γερμανία
αυξήθηκε προσφάτως κατά ένα ευρώ,
για να φτάσει τα 9,35 ευρώ την ώρα. Η
κατάσταση φαίνεται πως εξαναγκάζει

τους Γερμανούς να παρατείνουν τον επαγγελματικό τους βίο καθώς προκύπτει
πως εξακολουθούν να εργάζονται 500.000
ηλικιωμένοι στη χώρα.
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε πέρυσι στη δημοσιότητα η Destatis, στη
Γερμανία εξακολουθούν να εργάζονται
487.000 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών,
όταν η συνήθης ηλικία συνταξιοδότησης
στη χώρα κυμαίνεται ανάμεσα στα 63
και τα 67 έτη, ανάλογα με τον κλάδο
καθώς τα όρια έχουν αυξηθεί σταδιακά
μετά το 2012.

λικιωμένοι εξακολουθούν να εργάζονται για να αποφύγουν τη
φτώχεια, στις ΗΠΑ επιλέγουν πολύ περισσότεροι να παρατείνουν
τον επαγγελματικό τους βίο όχι
μόνο για οικονομικούς λόγους,
αλλά και για λόγους προσωπικής
ικανοποίησης. Σχετικό ρεπορτάζ
της Wall Street Journal επικαλείται έρευνα του Κέντρου Μελετών
Συνταξιοδότησης της Αμερικής,
σύμφωνα με την οποία έχει τριπλασιαστεί από το 1995 και μετά ο
αριθμός των Αμερικανών που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν μετά το 65ο έτος τους. Οπως υπογραμμίζει η αμερικανική εφημερίδα, σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στον καταιγισμό των ρεπορτάζ που αφορούν το αυξανόμενο κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το έλλειμμα
χρηματοδότησης των προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης. Οι
δύο ακαδημαϊκοί που εκπόνησαν
τη σχετική έρευνα συνιστούν μάλιστα στους εργαζομένους να παραμείνουν στην εργασία τους τουλάχιστον μέχρι τα 70 έτη, ώστε να
αποταμιεύσουν υψηλότερα ποσά.
Προκύπτει, όμως, πως οι Αμερικανοί έχουν και άλλους λόγους να
εργάζονται για περισσότερα χρόνια. Ο χώρος της εργασίας τους
προσφέρει τη δυνατότητα της επαφής με άλλους ανθρώπους, καθώς έχουν ελαχιστοποιηθεί οι άλλες δραστηριότητες που παλαιότερα ικανοποιούσαν την ανάγκη
για κοινωνικότητα. Οπως τονίζει η
WSJ, από στοιχεία της στατιστικής
υπηρεσίας προκύπτει πως βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα η συμμετοχή των ανθρώπων
σε θρησκευτικές οργανώσεις, σε
κοινωνικές δραστηριότητες ή σε
εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας, όπως επίσης και σε αθλητικά
συμβάντα.

Υπέρ της φορολόγησης της περιουσίας
των πλουσίων τάσσονται οι Αμερικανοί

Ρεκόρ με εκδόσεις ομολόγων
103 δισ. δολ. στην Ευρώπη

Διχασμένη έχει αφήσει την αμερικανική πολιτική σκηνή η πρόταση
περί φορολόγησης των πλουσίων.
Από τη μια πλευρά ο Αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαφωνεί καθέτως με την επιβολή φόρου
επί της περιουσίας των πλουσίων,
ενώ οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Μπέρνι
Σάντερς το χρησιμοποιούν ως κύριο
στοιχείο της προεκλογικής εκστρατείας τους.
Οι Αμερικανοί πολίτες φαίνεται
πως στην πλειονότητά τους συμ-

Την καλύτερή της εβδομάδα διήνυσε η ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, με τις πωλήσεις νέου χρέους
να ξεπερνούν τα 100 δισ.
δολάρια.Αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων έχει πλέον αναδειχθεί
ως ένα από τα μεγαλύτερα οχήματα
χρηματοδότησης σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Σύμφωνα με σχετικό δημοσί-
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Το 64% θεωρεί πως
θα έπρεπε να συνεισφέρουν με επιπλέον
μερίδιο από τον
συνολικό τους πλούτο.

Ο Ντ. Τραμπ διαφωνεί με την επιβολή φόρου στην περιουσία των πλουσίων.

φωνούν με την επιβολή τού εν λόγω
φόρου. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Reuters σε συνεργασία
με την εταιρεία ερευνών αγοράς
Ipsos, σχεδόν τα δύο τρίτα, δηλαδή
το 64% από τους 4.441 ερωτηθέντες,
υποστηρίζουν είτε θερμά είτε σε
μικρότερο βαθμό τη φορολόγηση
των πλουσίων. «Οι πολύ πλούσιοι
θα έπρεπε να συνεισφέρουν με ένα
επιπλέον μερίδιο από τον συνολικό
τους πλούτο, ώστε να υποστηρίξουν
τα κρατικά προγράμματα;» ήταν
το ερώτημα που τέθηκε στη δημοσκόπηση. Οι υποψήφιοι στο κόμμα
των Δημοκρατικών Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Μπέρνι Σάντερς έχουν υποσχεθεί ότι τα έσοδα από τη φορολόγηση των πλουσίων θα αναδιανεμηθούν για την ενίσχυση κοι-

νωνικών προγραμμάτων, όπως, για
παράδειγμα, στον κλάδο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ενας
από τους Αμερικανούς πολίτες που
συμμετείχε στην έρευνα σχολίασε
ότι τα χρήματα θα έπρεπε να διοχετευτούν σε προγράμματα για την
υποστήριξη των βετεράνων πολέμου ή για την ενίσχυση των μονογονεϊκών οικογενειών με μικρά παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων Δημοκρατικών, δηλαδή το 77% αυτών,
συμφωνούσε με την επιβολή του
φόρου. Βεβαίως, υπέρμαχοι της φορολογίας των πλουσίων ήταν και
οι περισσότεροι, το 53%, από τους
ερωτηθέντες Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικάνοι που συμμετείχαν στην έρευνα σημείωσαν

ότι δεν θα σταματήσουν να υποστηρίζουν τον Τραμπ μόνο και μόνο
επειδή τηρούν διαφορετική στάση
απέναντι στη φορολόγηση των
πλουσίων, σύμφωνα με τα στοιχεία
της έρευνας από Reuters και Ipsos.
Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση περιλαμβάνει τη φορολόγηση όλων
των περιουσιακών στοιχείων των
πλουσίων, όπως των μετοχών, των
ομολόγων, της ακίνητης περιουσίας.
Επίσης, διαφέρει από τον φόρο εισοδήματος, ο οποίος επιβάλλεται,
μεταξύ άλλων, στον μισθό και στα
μετοχικά μερίσματα.
Μία ακόμη ερώτηση που τέθηκε
στο πλαίσιο της δημοσκόπησης
από το Reuters / Ipsos ήταν εάν
«θα έπρεπε να επιτρέπεται στους
πολύ πλούσιους να κρατήσουν όλα

τα χρήματα που έχουν, ακόμη κι
αν αυτό σημαίνει διεύρυνση της
ανισότητας». Το 54% των ερωτηθέντων διαφώνησε. Το πλουσιότερο
1% των Αμερικανών κατέχει περίπου το ένα τρίτο του εθνικού πλούτου, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ
(Fed). Το 2009, το πλουσιότερο 1%
κατείχε το 27,8% του εθνικού πλούτου, ενώ σήμερα συγκεντρώνει στα
χέρια του το 32,2%.
Μολονότι παλαιότερα η επικρατούσα οικονομική θεωρία υποστήριζε ότι η αναδιανομή του πλούτου
υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη, πλέον πολλοί οικονομολόγοι
υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη υπονομεύεται από την τεράστια διεύρυνση της ανισότητας, όπως γράφει σε άρθρο του στο Social Europe
ο Σουηδός πολιτικός αναλυτής Μπο
Ρόθσταϊν. Παράλληλα, διεθνείς οικονομικοί φορείς, μεταξύ αυτών
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο
ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα και
το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ,
προειδοποιούν ότι η διεύρυνση της
ανισότητας παρακωλύει την ασφαλή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, όπως αναφέρεται στο άρθρο
του Ρόθσταϊν.
Η αμερικανική εταιρεία δημοσκοπήσεων Gallup δείχνει σε πρόσφατη έρευνά της ότι όλο και περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν
πως οι πλούσιοι φορολογούνται πενιχρά σε σχέση με το μέγεθος της
περιουσίας τους. Η τάση αυτή είχε
υποχωρήσει τη δεκαετία του 1990
και στις αρχές της δεκαετίας του
2000, όταν δηλαδή οι ΗΠΑ διήνυαν
περίοδο οικονομικής άνθησης, ωστόσο επανήλθε μετά την κρίση
του 2009.
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Οι εκδότες ομολογιακών τίτλων σπεύδουν
να επωφεληθούν
από το χαμηλό
κόστος δανεισμού.

Εκδoτικές αρχές από την Κίνα, την Ινδονησία, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ έχουν στρέψει την προσοχή τους στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων.

ευμα του πρακτορείου ειδήσεων
Bloomberg, αρκετές εκδοτικές αρχές ομολόγων σπεύδουν να επωφεληθούν από το εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού της Ευρώπης και την ώριμη ευρωπαϊκή
αγορά ομολόγων. Ετσι, εκδoτικές
αρχές από την Κίνα, την Ινδονησία,
την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ έχουν
στρέψει την προσοχή τους στην
ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, με
αποτέλεσμα οι εκδόσεις νέου χρέους να διαμορφώνονται αυτή την
εβδομάδα στα 103 δισ. δολάρια,
ήτοι στα 92,5 δισ. ευρώ.
Σε αυτό ίσως συμβάλλει και η
παρούσα συγκυρία, δεδομένου
ότι το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, ως αποτέλεσμα των τεταμένων σχέσεων ΗΠΑ - Ιράν,
έχει κινητοποιήσει τους εκδότες
που θέλουν να κλείσουν τα deals
πριν βρεθεί η αγορά σε δυσχερή

θέση. «Παρά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, η εβδομάδα ήταν εξαιρετική», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Φρέιζερ Ρος, επικεφαλής
επενδύσεων αναδυόμενων αγορών
στην Deutsche Bank. «Ολες οι πτυχές της αγοράς λειτουργούν αποτελεσματικά», προσθέτει ο ίδιος.
Σε αντίθεση με την Ευρώπη, οι
εκδόσεις νέων ομολόγων που προσφέρθηκαν αυτή την εβδομάδα
στις ΗΠΑ έφθασαν τα 84 δισ. δολάρια. Θα πρέπει να σημειωθεί
πως η ζήτηση από Ευρωπαίους αγοραστές ομολόγων παρουσιάζει
ελαφριά μείωση στις ΗΠΑ, παρά
την επιτυχημένη αρχή που σημειώθηκε το 2020, και διαδέχθηκε
το 2019, έτος-ρεκόρ, όσον αφορά
τις πωλήσεις ομολόγων.
Ομως παγκοσμίως ο ρυθμός με
τον οποίο πραγματοποιούνται τέτοια deals αυτή την εβδομάδα,

έχει αυξήσει τις πωλήσεις του 2020
σε σύγκριση με πέρυσι. Η άνοδος
αυτή οφείλεται και στην απόφαση
αρκετών εταιρειών να επισπεύσουν ορισμένα από τα deals που
είχαν σχεδιάσει, εν μέσω και του
τεταμένου κλίματος που επικρατεί
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. «Αρκετές εκδοτικές αρχές
που δεν είχαν στο μυαλό τους να
προχωρήσουν σε εκδόσεις ομολόγων πριν από μία εβδομάδα, το
αποφάσισαν τώρα σε περίπτωση
που η κατάσταση επιδεινωθεί»,
επεσήμανε στο Bloomberg ο Μάρκο Μπαλντίνι, επικεφαλής στον
τομέα της αγοράς ομολόγων στην
Barclays.
Πάντως, ο ρυθμός πώλησης
των νέων ομολόγων αναμένεται
να «ηρεμήσει» μέσα στην επόμενη
εβδομάδα, δεδομένης και της ανόδου που έχει ήδη καταγραφεί.
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Το Brexit κόστισε στη Βρετανία
170 δισ. δολ. μεταξύ 2016-2019
Εως τον Δεκέμβριο του 2020 υπολογίζεται επιπλέον κόστος 91,5 δισ. δολαρίων
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επιθυμεί να αναδειχθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της βρετανικής οικονομίας. Βασική προϋπόθεση για την εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας είναι η αντιστάθμιση του κόστους του Brexit, το
οποίο επιβαρύνει τη βρετανική οικονομία
από το δημοψήφισμα του 2016 έως και
σήμερα. Σύμφωνα με στοιχεία του
Bloomberg Economics, το οικονομικό
κόστος του Brexit για τη βρετανική οικονομία ανέρχεται στα 170 δισ. δολάρια.
Επιπλέον, υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος
του 2020, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση
της μεταβατικής περιόδου του Brexit, η
οικονομία της χώρας θα επιβαρυνθεί
κατά περίπου 91,5 δισ. επιπλέον.
Η χώρα έχει μεν δρομολογήσει την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ενωση στο
τέλος του Ιανουαρίου, ωστόσο η αβεβαιότητα που έχει επικρατήσει στο διάστημα
από το δημοψήφισμα του 2016 έχει πλήξει
την οικονομία και τις επενδύσεις. Οταν
το μέλλον φαίνεται πολύ απρόβλεπτο, οι
εταιρείες τείνουν να καθυστερούν τις
προσλήψεις και τις επενδύσεις, ενώ αναβάλλουν πολλές άλλες αποφάσεις, όπως
αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του Business Harvard Review.
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Η αναμονή της εξόδου
οδήγησε σε σταδιακή
μείωση των επενδύσεων
κατά περίπου 11%.
«Υπολογίζεται πως η αναμονή για το
Brexit έχει οδηγήσει σε σταδιακή μείωση
των επενδύσεων κατά περίπου 11% τα
τελευταία τρία χρόνια, μετά το δημοψήφισμα του 2016», σημειώνεται σε έρευνα
οικονομολόγων σχετικά με την επίδραση
του Brexit στις βρετανικές εταιρείες,
όπως δημοσιεύεται από το Business Harvard Review. Υπολογίζεται, επίσης, ότι
η παραγωγικότητα στη Βρετανία έχει
μειωθεί από 2% έως 5% στο ίδιο διάστημα.
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα
με την ίδια έρευνα, οι οικονομικοί διευθυντές και οι διευθύνοντες σύμβουλοι
των βρετανικών επιχειρήσεων αφιερώνουν περίπου 200 ώρες ετησίως για την
προετοιμασία ενόψει Brexit. Το τοπίο
είναι τόσο θολό, ώστε τα ανώτατα στελέχη
των επιχειρήσεων προσπαθούν να προετοιμαστούν για κάθε πιθανό σενάριο.
Μέχρι το τέλος του έτους το κόστος

του Brexit αναμένεται πως θα ανέλθει
περίπου στα 261,5 δισ. δολάρια, όπως αναφέρει ο Νταν Χάνσον από το Bloomberg
Economics. Παρότι έχει διασφαλιστεί ότι
η Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ε.Ε.
έχοντας πρώτα υπογράψει εμπορική συμφωνία, οι 11 μήνες διαπραγματεύσεων
από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο
ενδέχεται να προκαλέσουν ισχυρό πλήγμα
στη βρετανική οικονομία.

Η δοκιμασία
Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τόνισε
σε συνέντευξή της αυτή την εβδομάδα
ότι η μεγαλύτερη δοκιμασία θα ξεκινήσει
τον Φεβρουάριο, όταν Βρετανία και Βρυξέλλες θα ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για επίτευξη εμπορικής συμφωνίας.
«Ο αντίκτυπος του Brexit στην οικονομία
της Ευρωζώνης θα κριθεί από τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, εφόσον
πράγματι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία
σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα»,
δήλωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ στο γαλλικό
περιοδικό Challenges. Η Λαγκάρντ αναφερόταν βέβαια στην πλευρά της Ευρωζώνης, αλλά η ίδια περίπτωση ισχύει και
για τη Βρετανία. Από το δημοψήφισμα

του 2016, η Βρετανία έχει αποστασιοποιηθεί από την Ομάδα των Επτά (G7)
πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά κρατών.
Εάν είχε διατηρήσει τη σχέση της με τις
υπόλοιπες έξι χώρες, η βρετανική οικονομία θα ήταν κατά 3% μεγαλύτερη, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Ο μέσος
ρυθμός ανάπτυξης από το 2016 έχει υποχωρήσει στο 1%, ενώ προηγουμένως
βρισκόταν στο 2%. Πάντως, η βρετανική
κυβέρνηση παραμένει αισιόδοξη. Ενδεικτικά, ο βουλευτής των Συντηρητικών
και πρώην υπουργός Εσωτερικών Σαγίντ
Τζαβίντ, έχει υποσχεθεί την έναρξη μιας
«δεκαετίας ανανέωσης», στην οποία θα
περιλαμβάνονται φοροαπαλλαγές και χορήγηση κινήτρων για επενδύσεις.
Παρ’ όλα αυτά, η Βρετανία δεν πρόκειται να επανακτήσει το χαμένο έδαφος
από την περίοδο του δημοψηφίσματος
έως σήμερα, σχολίασε στο Bloomberg ο
Νταν Χάνσον. «Οσο η Βρετανία συμβιβάζεται με τη νέα εμπορική σχέση με
την Ε.Ε. και παλεύει με τη δοκιμασία της
παραγωγικότητας, που επιβαρύνει την
ανάπτυξη από τη χρηματοπιστωτική κρίση, το ετήσιο κόστος του Brexit πιθανότατα θα συνεχίσει να αυξάνεται», συμπληρώνει ο Χάνσον.

Πτώση κερδών για τη βιομηχανία της Γερμανίας
Δύσκολη χρονιά αναμένουν οι βιομηχανικοί κολοσσοί της Γερμανίας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2019 κατέγραψαν τα χαμηλότερα περιθώρια
κέρδους των τελευταίων τεσσάρων ετών, σύμφωνα με έρευνα της Ernst &
Young. Μεταξύ αυτών η γερμανική
αυτοκινητοβιομηχανία Daimler, η εταιρεία χημικών BASF και ο όμιλος
φαρμάκων και χημικών Bayer είχαν
χειρότερη οικονομική απόδοση εξαιτίας
της χαμηλής διεθνούς ζήτησης και των
παγκόσμιων εμπορικών αναταραχών.
Το συνολικό περιθώριο κέρδους στις
100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Γερμανίας υποχώρησε στο 6,4% τους πρώτους εννέα μήνες του 2019. Την αντίστοιχη περίοδο το 2018, το περιθώριο
κέρδους βρισκόταν στο 8,2%, σύμφωνα
με στοιχεία της Ernst & Young.
Μολονότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν
κατά 4,2% στην ίδια περίοδο αγγίζοντας
περίπου το 1,3 τρισ. ευρώ, τα κέρδη
προ φόρων υποχώρησαν κατά 19%,
στα 81,4 δισ. ευρώ. Η έρευνα της Ernst
& Young, η οποία δεν συμπεριλαμβάνει
οικονομικά στοιχεία τραπεζών, ασφαλιστικών και εταιρειών συμμετοχών,
δείχνει ότι το μεγαλύτερο πλήγμα ως
προς τα κέρδη δέχθηκε η βιομηχανία
χημικών. Τα κέρδη στις εταιρείες του
κλάδου υποχώρησαν κατά 38%. Οσον
αφορά τις εταιρείες τους κλάδου των

Daimler, BASF και Bayer κατέγραψαν πέρυσι χειρότερες αποδόσεις εξαιτίας της χαμηλής διεθνούς ζήτησης και των εμπορικών διενέξεων.
τηλεπικοινωνιών, τα έσοδά τους αυξήθηκαν κατά 7%, σύμφωνα με την
ίδια έρευνα.
Τα κέρδη των γερμανικών επιχειρήσεων θα εξακολουθήσουν να υποχωρούν και τη νέα χρονιά, σχολίασε
στο Bloomberg o Μάθιου Μέγερ, διευθυντικό στέλεχος στην Ernst & Young. «Μόνο το δεύτερο εξάμηνο του
έτους θα μπορούσαν να αλλάξουν οι
τάσεις λόγω ενδεχόμενης αποκλιμάκωσης στις διενέξεις γύρω από το διε-

θνές εμπόριο», συμπλήρωσε ο Μέγερ.
Αποθαρρυντικές είναι οι ενδείξεις
και στην αγορά εργασίας στη Γερμανία.
Τον Δεκέμβριο οι άνεργοι αυξήθηκαν
κατά 8.000, γεγονός που ενδεχομένως
επιβεβαιώνει τις προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας για επικείμενη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης. Η
κεντρική τράπεζα αναθεώρησε επί τα
χείρω τις προβλέψεις της σχετικά με
την ανάπτυξη της οικονομίας το 2020,
αναμένοντας πλέον ενίσχυση του ρυθ-

μού ανάπτυξης μόλις 0,6%.
Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ
και Κίνας επιβάρυνε τις εξαγωγές και
κατά συνέπεια τα γερμανικά εργοστάσια, τα οποία σημείωσαν το 2019 τη
χαμηλότερη απόδοση της τελευταίας
δεκαετίας, ενώ προκλήθηκε τεράστιο
πλήγμα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενίσχυσε άμεσα τα μέτρα επεκτατικής
πολιτικής και άσκησε παράλληλα πιέσεις στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, να προβεί
σε ανάλογα μέτρα. Ο πρόεδρος της
κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας,
Γενς Βάιντμαν, έχει τονίσει στο παρελθόν ότι η οικονομία θα βρει το απαραίτητο στήριγμα στην αύξηση των
κρατικών δαπανών. Ο Βάιντμαν έχει
σημειώσει, ωστόσο, ότι δεν είναι αναγκαία η επιβολή επεκτατικών μέτρων. Η ίδια η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως ισχυριστεί πως η οικονομία δεν διατρέχει περίοδο κρίσης.
Τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα
από τη γερμανική οικονομία είναι ανάμεικτα. Αφενός, τον Δεκέμβριο ο
δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ενισχύθηκε για τρίτο συναπτό μήνα,
αφετέρου, αυτή την εβδομάδα δημοσιεύθηκαν ενδείξεις περαιτέρω υποχώρησης στον γερμανικό κλάδο μεταποίησης.

Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί την έναρξη μετά το Brexit μιας «δεκαετίας ανανέωσης», στην

οποία θα περιλαμβάνονται φοροαπαλλαγές και χορήγηση κινήτρων για επενδύσεις.

Σε έπιπλα και κάτω από στρώματα
φυλάσσουν τα δολάρια στη Βενεζουέλα
Σε δεσμίδες στα σπίτια τους φυλάσσουν τα
δολάρια οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, αφού
οι τράπεζες δεν δέχονται επιταγές ή λογαριασμούς στο αμερικανικό νόμισμα, παρότι χρησιμοποιείται ευρέως στις καθημερινές συναλλαγές. Το μπολιβάρ, το οποίο έχασε 99% της
αξίας του έναντι του δολαρίου το 2019, χρησιμοποιείται πλέον για ελάχιστες συναλλαγές,
όπως για παράδειγμα για την αγορά εισιτηρίων
του μετρό και για βενζίνη. Αντιθέτως, το δολάριο έχει επικρατήσει σχεδόν σε όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές. Χαρακτηριστική είναι
η περίπτωση ενός μίνι μάρκετ στο Καράκας,
όπου περίπου το 70% των συναλλαγών πραγματοποιείται με δολάρια. «Δεν ξέρουμε για
πόσο ακόμη θα μας αγνοούν οι φορολογικές
αρχές», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
στο Bloomberg Businessweek.
Ανήμποροι να καταθέσουν τα δολάριά τους
στην τράπεζα, επιχειρήσεις και κάτοικοι της
Βενεζουέλας καταφεύγουν σε ακραίες λύσεις.
Αλλοι τα κρύβουν σε έπιπλα και πίσω από τις
τουαλέτες τους, ενώ άλλοι ταξιδεύουν στις
ΗΠΑ κρατώντας επάνω τους μετρητά, ώστε
να τα καταθέσουν στις αμερικανικές τράπεζες.
Ορισμένες τράπεζες της Βενεζουέλας επιτρέπουν στους πελάτες τους να αποθηκεύουν
τα δολάριά τους σε χρηματοκιβώτια, χρεώνοντας ωστόσο προμήθεια ανάληψης 2%. «Εχουμε γυρίσει στη δεκαετία του 1920, κρατώντας μετρητά κάτω από τα στρώματά μας»,
σχολίασε στο Bloomberg Businessweek ιδιο-

κτήτης καταστήματος στο Καράκας. Λόγω
της ευρείας κυκλοφορίας των δολαρίων έχουν
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια οι ληστείες και
οι κλοπές, καθώς και οι απαγωγές για λύτρα.
«Σύντομα πρόκειται να δούμε εκτόξευση της
εγκληματικότητας, διότι αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα με τη μετακίνηση των μετρητών. Επικρατεί ένα χάος», σχολίασε στο
Bloomberg Businessweek ιδιοκτήτης εταιρείας
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
Πέρυσι, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο είχε διαφωνήσει έντονα με
την πρόταση για ορισμό του δολαρίου ως εθνικού νομίσματος, ισχυριζόμενος ότι υποδηλώνει υποταγή. Ωστόσο, σε συνέντευξή
του τον Νοέμβριο, ο Μαδούρο εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την κυκλοφορία του δολαρίου, διότι σύμφωνα με τον ίδιο συνέβαλε
στην αναθέρμανση της οικονομίας και της
παραγωγής. Η οικονομία της Βενεζουέλας
έχει καταγράψει 21 συναπτά τρίμηνα ύφεσης.
Η κρίση οξύνθηκε λόγω των αμερικανικών
κυρώσεων, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η εξαγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ και η
χρηματοδότηση της χώρας από το εξωτερικό.
Παρότι αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός έχει
υποχωρήσει, εξακολουθεί να είναι ο υψηλότερος παγκοσμίως στο 6.565%, σύμφωνα με
στοιχεία του Bloomberg. Ενδεικτικά, μία
κούπα καφέ κόστιζε πέρυσι κατά μέσον όρο
450 μπολιβάρ, ενώ στο τέλος του Δεκεμβρίου
του 2019 κόστιζε 30.000 μπολιβάρ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί
Ακινήτου ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)
Νόμου Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο
ή συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 1/Π/4714/2019
Πωλητής/τες:
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΣΟΥ 29Α, 1086, ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ,
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αγοραστής: RIGOROUS ADVISORS LTD
ΠΑΝΑΓΙΑΣ 43, 1040, ΠΑΝΑΓΙΑ,
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφή: 2/224
Φύλλο/Σχεδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 21/470402/2/225/2
Είδος Ακινήτου: ΑΥΛΗ
Εμβαδό τ.μ.: 75
Γεωγραφική Περιοχή: ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΑ
Τοποθεσία: ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/3
Ποσό Πώλησης: €9.000,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε Φ.Π.Α.,
ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 (Ν.127(Ι)/2018)
Άρθρο 26
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 7 του άρθρου 26 του περί της Εκτίμηση
των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον απο Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, ότι στο Ισόγειο των γραφείων
ΑndreasNeocleous&CoLLCoffices, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 195 και οδός Αλάσιας,
βρίσκεται αναρτημένη Πρόχειρη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που ετοιμάστηκε για
το έργο «NeocleousTower», που πρόκειται να υλοποιηθεί στον Δήμο Λεμεσού / Κοινότητα Αγ.Νεκταρίου,
στη Λεμεσό.Επίσης η Μελέτη είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο : www.neocleoustower.com
Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει,σε διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνίαδημοσιέυσης
της Γνωστοποίησης αυτής, σχόλια και απόψεις αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης ή τις επιπτώσεις
που ενδέχεται να επιφέρει το Έργο στο χώρο που αναφέρεται πιο πάνω, ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:info@alaplanning.com

Περιγραφή του Προτεινόμενου Έργου
«NeocleousTower»
Η προτεινόμενη ανάπτυξη εμπίπτει στο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού και χωροθετείται εντός των διοικητικών
ορίων του ομώνυμου Δήμου, στην ενορία Αγίου Νεκταρίου. Το τεμάχιο προς ανάπτυξη είναι το τεμάχιο
με αριθμό 1236 (Φύλλο/Σχέδιο: 62741, Τμήμα: 2). Το νοτιοδυτικό άκρο του τεμαχίου ανάπτυξης εφάπτεται
με την λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, ενώ το νότιο άκρο του εφάπτεται με την οδό Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου. Το ανατολικό άκρο του τεμαχίου ανάπτυξης εφάπτεται με την οδό Ηροδότου.
Η κύρια χρήση του προτεινόμενου Έργου θα είναι η γραφειακή, ενώ θα συμπεριλαμβάνει επίσης
ένα ευρύ φάσμα διαφόρων χρήσεων, όπως καφετέρια, επιχειρηματικό κέντρο/ADR,γυμναστήριο,
διαμερίσμα, κήπους, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα υποδοχής, χώρους στάθμευσης και μηχανολογικούς ορόφους. Συνολικά το προτεινόμενο κτήριο θα αποτελείται από 19 Υπέργειους ορόφους
και 4 (τέσσερεις) υπόγειους ορόφους, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης. Το συνολικό
ύψος του προτεινόμενου κτηρίου θα ανέρχεται στα 120 μέτρα από το επίπεδο του εδάφους.
Το προτεινόμενο Έργο «Neocleous Tower» αφορά Αίτηση Πολεοδομικής Άδειας με αριθμό ΠΑ346/2019.
Σημειώνεται ότι αυτή η αίτηση πολεοδομικής άδειας είναι τροποποιητική της ισχύουσας πολεοδομικής
άδειας, με αριθμό ΠΑ236/2012.
Επί της Λεωφ.Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έχει δημιουργηθεί Δημόσια Πλατεία Εμβαδού 584 τ.μ.
H υφιστάμενη Πολεοδομική Άδεια για το συγκεκριμένο κτίριο συνδέεται με οικιστική ανάπτυξη σε
κοντινό τεμάχιο για την αξιοποίηση των κινήτρων Παροχής Δημοσίων χώρων στάθμευσης.
Έχει επίσης αξιοποιηθεί Σχέδιο παροχής Πολεοδομικών κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της
αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο από 2013 – 2015.
O Κυρίος του έργου είναι η εταιρεία «A. Neocleous Holdings LLC».
Για τυχόν σχόλια παρακαλώ αποταθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@alaplanning.com
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Μάικ Πομπέο
Αναφερόμενος στο νέο τοπίο

που αναδύεται στην Αρκτική εφόσον λιώνουν οι πάγοι, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών,
Μάικ Πομπέο, τόνισε πέρυσι τον
Μάιο πως «η περιοχή έχει εξελιχθεί σε πεδίο ανταγωνισμού
επειδή διαθέτει το 30% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, φυσικού αερίου, καθώς
και άφθονο ουράνιο, σπάνιες
γαίες, χρυσό και διαμάντια, αλλά και αφθονία ψαριών».

Βλαντιμίρ Πούτιν
Καθιστώντας σαφείς τις βλέ-

ψεις και τις διεκδικήσεις της
Ρωσίας στην Αρκτική, ο Ρώσος
πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε πέρυσι τον Απρίλιο, σε συνέδριο στην Αγία Πετρούπολη,
πως η αρκτική αντιπροσωπεύει
περισσότερο από το 10% του
συνόλου των επενδύσεων της
Ρωσίας. Η Ρωσία έχει, άλλωστε,
εγκαταστήσει στην Αρκτική την
πρώτη πλωτή μονάδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.

Αρκτική, το Ελντοράντο του 21ου αιώνα
Το λιώσιμο των πάγων δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την αξιοποίηση του ορυκτού θησαυρού της περιοχής
Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Το 1880 ο Κόναν Ντόιλ ταξίδεψε στην Αρκτική με το φαλαινοθηρικό «Ελπίδα», και
γράφοντας τρία χρόνια αργότερα τις εμπειρίες του σε δύο συγγράμματα δημιούργησε έναν νέο κλάδο λογοτεχνίας: τη
λογοτεχνία του Βόρειου Πόλου στην οποία
εντάσσονται και ορισμένα από τα αριστουργήματα συγγραφέων του 19ου αιώνα,
όπως των Μέρι Σέλεϊ, Εντγκαρ Αλαν Πόε,
Ιουλίου Βερν και Τσαρλς Ντίκενς. Σχεδόν
ίδια και απαράλλακτα περιγράφουν όλα
τον Βόρειο Πόλο ως τον τόπο στον οποίο
η φύση δείχνει στον άνθρωπο το πιο σκληρό
της πρόσωπο και διαψεύδει την αλαζονική
του φαντασίωση για κυριαρχία επί της
γης. Και κάπως έτσι παρέμεινε η περιοχή

της Αρκτικής ακόμη και τη δεκαετία του
1950, ένας απόμακρος και αφιλόξενος
τόπος απρόσιτος για τον άνθρωπο και για
την απληστία του. Εμελλε, όμως, να μετασχηματιστεί στο νέο Ελντοράντο, στο Ελντοράντο του εικοστού πρώτου αιώνα, και
να αποτελέσει το θέατρο του οικονομικού
και γεωπολιτικού ανταγωνισμού ανάμεσα
στις μεγάλες δυνάμεις.
Μόλις πριν από δύο χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2018, το δεξαμενόπλοιο «Eduard
Toll» της εταιρείας Teekay διέσχισε την
Αρκτική χωρίς παγοθραυστικό, καθώς η
θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει και
οι πάγοι λιώνουν. Είχε προηγηθεί ένα άλλο
πλοίο που έκανε την ίδια διαδρομή τον Αύγουστο του 2017 αλλά το «Eduard Toll» αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της κλιμα-
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Η περιοχή είναι πλούσια σε
μέταλλα αναγκαία στη τεχνολογία, όπως οι σπάνιες γαίες.
τικής αλλαγής και στη συνεπακόλουθη οικονομική εκμετάλλευση της πάλαι ποτέ
παγωμένης περιοχής. Ο λόγος είναι ακριβώς
ότι το ταξίδι του «Eduard Toll» έγινε στην
καρδιά του χειμώνα στις χαμηλότερες θερμοκρασίες της περιοχής. Εν ολίγοις ανεβαίνει
η θερμοκρασία στην Αρκτική και οι πάγοι
της λιώνουν, και φαίνεται πως ήδη δεν υπάρχει επιστροφή. Και ενώ εντείνεται η
παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής, από οικονομικής

απόψεως όσο περισσότερο λιώνουν οι
πάγοι, τόσο περισσότερα κέρδη υπόσχεται
η Αρκτική και τόσο πιο βιώσιμη καθίσταται.
Εκτιμάται πως στο υπέδαφός της βρίσκεται
το 22% των παγκόσμιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων, και κατά ορισμένους υπολογισμούς το 30% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και το 13% των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου. Εκτιμάται, επίσης, πως η περιοχή είναι πλούσια σε μέταλλα αναγκαία στη σύγχρονη
τεχνολογία όπως οι σπάνιες γαίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κινητών
τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών,
επίπεδων τηλεοράσεων και ηλεκτροκίνητων
αυτοκινήτων. Ομως το παγωμένο χρυσωρυχείο της Αρκτικής έχει ανοίξει την όρεξη
τόσο της Ουάσιγκτον όσο και του Πεκίνου

αλλά ακόμη και της Ρωσίας, ενώ από το
παιχνίδι δεν λείπουν οι χώρες της περιοχής
και κάποιοι μικρότεροι παίκτες. Αντί, δηλαδή, να προσπαθούν να ανακόψουν την
πορεία των πάγων της Αρκτικής προς την
πλήρη ρευστοποίησή τους, οι τρεις μεγάλες
δυνάμεις επιχειρούν να αντλήσουν τα μέγιστα κέρδη εκμεταλλευόμενες στο έπακρο
την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη.
Η Ουάσιγκτον, βέβαια, έχει σαφώς το προβάδισμα στην Αρκτική μέσω της πολιτείας
της Αλάσκας που ανήκει στις ΗΠΑ. Βλέπει,
όμως, να αμφισβητείται η υπεροχή της και
η κυριαρχία της εκεί από την Κίνα και τη
Ρωσία. Η πλοήγηση στα νερά της Αρκτικής
αποτελεί, άλλωστε, αντικείμενο διένεξης
ανάμεσα στην αμερικανική κυβέρνηση και
στον Καναδά.

Σε θέση μάχης Ρωσία, Κίνα και ΗΠΑ για τα πλούσια κοιτάσματα
Το Πεκίνο
Σύμφωνα με έκθεση που εκπόνησε η αμερικανική κυβέρνηση
τον Ιούνιο του 2019, «η Κίνα επιχειρεί να διασφαλίσει έναν
ρόλο στην Αρκτική με μεθόδους που ενδέχεται να υπονομεύσουν τους διεθνείς κανόνες και διαφαίνεται κίνδυνος
να επαναλάβει στην περιοχή
την οικονομική επιθετικότητα
που έχει επιδείξει έως τώρα».

Ως η μεγαλύτερη χώρα που γειτονεύει με
τον Αρκτικό Ωκεανό, η Ρωσία έχει μεγάλες
βλέψεις στην Αρκτική και θεωρεί ότι διακυβεύονται στρατηγικά συμφέροντά της.
Για να υποδηλώσει και να εδραιώσει κατά
κάποιον τρόπο τις διεκδικήσεις της, έχει
από τον Αύγουστο του 2007 τοποθετήσει
τη ρωσική σημαία στον βυθό του Βόρειο
Πόλου. Εχει επίσης εγκαταστήσει στην περιοχή αντιπυραυλικό αμυντικό σύστημα.
Τα αποθέματα ρωσικού πετρελαίου τείνουν
να στερέψουν σε ορισμένες από τις πετρελαιοπηγές της Ρωσίας και η Αρκτική μπορεί
να προσφέρει την καλύτερη εναλλακτική.
Ο ρωσικός κολοσσός Rosneft έχει αρχίσει

από το 2018 να αντλεί φυσικό αέριο από
ορισμένα κοιτάσματα στην Αρκτική. Εκτιμά
μάλιστα πως τα προσιτά αποθέματα πετρελαίου της περιοχής φτάνουν τα 586
εκατ. βαρέλια. Εχει, άλλωστε εγκαταστήσει
στην Αρκτική την πρώτη πλωτή μονάδα
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, την «Ακαντέμικ Λομονόσοφ».
Σχεδιάζει μάλιστα να στείλει κάπου ανάμεσα στο 2023 και το 2025 τρία παγοθραυστικά κινούμενα με πυρηνική ενέργεια
για «να καταστήσει εφικτή την πλοήγηση
σε όλον τον διάδρομο της Βόρειας Θάλασσας». Και βέβαια, δεν θα μπορούσε να μη
διεκδικεί μερίδιο της παγωμένης τούρτας
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Η Μόσχα, για να εδραιώσει
τις διεκδικήσεις της, έχει τοποθετήσει τη ρωσική σημαία
στον βυθό του Βόρειου Πόλου.
η Κίνα, έστω κι αν δεν διαθέτει ακτές στον
Αρκτικό Ωκεανό όπως η Ρωσία και οι ΗΠΑ.
Εχει επινοήσει για τον εαυτό της τον χαρακτηρισμό του «εγγύς αρκτικού κράτους»
και καθιστά αισθητή την παρουσία της
στους ανταγωνιστές της με κινεζικά παγοθραυστικά που «αλωνίζουν» στον Αρκτικό

Ωκεανό. Στη διάρκεια του περασμένου έτους, το Πεκίνο εκδήλωσε για πρώτη φορά
ανοικτά τις βλέψεις του στην Αρκτική παρουσιάζοντας την πολιτική για την Αρκτική,
τη στρατηγική του δηλαδή για την Αρκτική
και το ποια θα πρέπει να είναι τα αναπτυξιακά σχέδια στην περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής,
έχει εκφράσει την πρόθεση να συνεργαστεί
με άλλα αρκτικά κράτη προκειμένου να επεκτείνει το φιλόδοξο σχέδιό του, τον Νέο
Δρόμο του Μεταξιού στον Αρκτικό Κύκλο.
Προτείνει, εν ολίγοις, τον «Πολικό Δρόμο
του Μεταξιού» ως μέρος του δαιδαλώδους
αυτού σχεδίου, το οποίο εγκαινίασε το 2013

και με το οποίο σχεδιάζει να συνδέσει τρεις
ηπείρους. Και βέβαια, βλέψεις και διεκδικήσεις στην πίτα της Αρκτικής έχουν πολλές
χώρες της ευρύτερης περιοχής συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας και της Δανίας. Σε μια προσπάθεια ειρηνικής διευθέτησης των σύνθετων διαφωνιών και διεκδικήσεων, το 1996 συγκροτήθηκε το Αρκτικό Συμβούλιο, που κατέληξε στη διακήρυξη της Οττάβας. Εκτός από τις πέντε
χώρες που συνδέονται άμεσα με τον Βόρειο
Πόλο, την ομάδα της διακήρυξης συμπληρώνουν οι Φινλανδία, Ισλανδία και Σουηδία,
ενώ συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των
ιθαγενών της περιοχής.

Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ οι σπάνιες γαίες της Γροιλανδίας
Βλέποντας πως η Αρκτική «θερμαίνεται»
και όχι μόνον εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να βρει τρόπο να ελέγξει ένα από
τα μεγαλύτερα χρυσωρυχεία της Αρκτικής,
που παρεμπιπτόντως είναι και το μεγαλύτερο νησί στον κόσμο: τη Γροιλανδία.
Η νησιωτική χώρα είναι εννέα φορές μεγαλύτερη από τη Βρετανία και έχει μια
παγωμένη επιφάνεια μεγαλύτερη σε έκταση από το Μεξικό, περίπου τα τρία τέταρτα της επικράτειάς της. Ο πληθυσμός
της ανέρχεται, όμως, σε μόλις 56.000 κατοίκους και η νησιωτική χώρα έχει μια εξίσου μικρή οικονομία. Βασίζεται κυρίως
στην αλιεία, με το 95% των εξαγωγών της

να είναι μόνον τα ψάρια, αλλά και στις επιδοτήσεις της Δανίας, στην οποία ανήκει.
Η Κοπεγχάγη χορηγεί στο παγωμένο νησί
περίπου 500 εκατ. δολάρια ετησίως, τα οποία αποτελούν σχεδόν το 50% του ετήσιου
προϋπολογισμού της κυβέρνησης.
Οι περισσότεροι κάτοικοί της ζουν
στην πρωτεύουσα, που δεν συνδέεται οδικώς με τις άλλες πόλεις της. Μπορεί να
τις επισκεφθεί κανείς αεροπορικώς ή και
μέσω θαλάσσης. Οι πάγοι λιώνουν, όμως,
και η Γροιλανδία μπορεί να εκμεταλλευτεί
το υπέδαφός της, που είναι πλούσιο σε
σπάνιες γαίες, μέταλλα διαφόρων ειδών
και πολύτιμους λίθους, ενώ δεν αποκλείεται
να έχει ακόμη και ορισμένα αποθέματα
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Η νησιωτική χώρα έχει κάθε
είδους θησαυρό στο υπέδαφός της: σιδηρομετάλλευμα,
ρουμπίνια, χρυσό και πλατίνα.
πετρελαίου. Σύμφωνα με τον Δανό γεωλόγο
Μίνικ Ρόζινγκ, η Γροιλανδία έχει κάθε είδους θησαυρό στο υπέδαφός της: σιδηρομετάλλευμα, ρουμπίνια, χρυσό και πλατίνα. Διαθέτει, άλλωστε, ουράνιο, αλλά η
Δανία έχει απαγορεύσει την ανέγερση
βιομηχανίας επεξεργασίας ουρανίου. Η
τοπική κοινότητα, εξάλλου, έχει προβάλει

αντιρρήσεις εκφράζοντας μεγάλες ανησυχίες για τους κινδύνους που ενδεχομένως
εγκυμονεί η διαχείριση των αποβλήτων
ουρανίου.
Στο μεταξύ, βέβαια, η κλιματική αλλαγή
διευκολύνει τις θαλάσσιες μετακινήσεις
από και προς τη Γροιλανδία. Και ήδη έχει
αυξηθεί δραματικά ο τουρισμός στη νησιωτική χώρα. Εκείνο, όμως, που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον,
πέραν της γεωστρατηγικής θέσης της
Γροιλανδίας, είναι ειδικότερα οι σπάνιες
γαίες στο υπέδαφός της. Μετά δύο χρόνια
εμπορικού πολέμου με το Πεκίνο, η υπερδύναμη θέλει να απεξαρτηθεί από το σχεδόν παγκόσμιο μονοπώλιο σπάνιων γαιών

που ελέγχει η Κίνα. Είναι ενδεικτικό ότι
τον Μάιο του περασμένου έτους η επίσκεψη του Λιου Χε, αντιπροέδρου της κινεζικής κυβέρνησης, σε μονάδα παραγωγής
σπάνιων γαιών στην πόλη Γκαντζχού, ερμηνεύθηκε στις ΗΠΑ ως προειδοποίηση
ότι το Πεκίνο διαθέτει ισχυρά όπλα εναντίον της Ουάσιγκτον.
Ετσι έφτασαν αισίως τα πράγματα στον
Αύγουστο του 2019 και στην εκ πρώτης
όψεως αλλόκοτη πρόταση του Ντόναλντ
Τραμπ στη Δανία να του πουλήσει τη Γροιλανδία.
Προφανώς, ο απρόβλεπτος πρόεδρος
των ΗΠΑ θυμήθηκε το παρελθόν της υπερδύναμης, όταν προ αιώνων αγόραζε
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την πολιτεία της Λουιζιάνα και πρόσθετε
αστέρια στην αμερικανική σημαία. H Δανή
πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε, βέβαια, την πρόταση «παράλογη», αλλά η Ουάσιγκτον δεν κρύβει το
ενδιαφέρον της. Τον Μάιο του περασμένου
έτους, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών,
Μάικ Πομπέο, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα
ανοίξουν προξενείο στη Γροιλανδία, ενώ
η Αμερικανική Γεωλογική Επιθεώρηση
μετέβη περίπου την ίδια εποχή στο νησί,
όπου και παρέμεινε επί μήνες για να αποτιμήσει τα αποθέματα σπάνιων γαιών
στο υπέδαφος της χώρας. Εχει διαπιστωθεί
πως είναι άφθονα γύρω από την περιοχή
Ναρσάκ.

ΔΙΕΘΝΗ
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Ο Ερντογάν απειλεί τον Χαφτάρ
«Θα του δώσουμε ένα μάθημα» αν καταστρατηγήσει την κατάπαυση του πυρός
Στη διάσκεψη της Κυριακής στο Βερολίνο
εναποτίθενται πλέον οι ελπίδες για ειρήνευση στη Λιβύη, μετά την άρνηση
του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ να προσυπογράψει τη συμφωνία εκεχειρίας που
συνήφθη προχθές στη Μόσχα. Ο Τούρκος
πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η
Τουρκία «θα δώσει ένα μάθημα» στον
Χαφτάρ αν καταστρατηγήσει την προσωρινή κατάπαυση του πυρός και οδηγήσει τις δυνάμεις του σε νέα επίθεση
εναντίον της κυβέρνησης της Τρίπολης.
«Αν ο Χαφτάρ συνεχίσει να επιτίθεται
στη νόμιμη κυβέρνηση και στα αδέλφια
μας στη Λιβύη, δεν θα διστάσουμε να
του δώσουμε το μάθημα που του αξίζει.
Η παρουσία μας στην περιοχή θα συνεχιστεί μέχρι ο λιβυκός λαός να απολαύσει
ελευθερία και σταθερότητα», δήλωσε ο
Ταγίπ Ερντογάν. «Αν δεν είχε επέμβει η
Τουρκία, ο πραξικοπηματίας Χαφτάρ θα
είχε καταλάβει ολόκληρη τη χώρα και ολόκληρος ο λαός της Λιβύης θα είχε υποκύψει στην καταπίεση», προσέθεσε.
Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Αλ
Αραμπίγια, που πρόσκειται στον Χαφτάρ,
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Το μνημόνιο συνεργασίας
Λιβύης - Τουρκίας δεν
πρόκειται να αμφισβητηθεί,
όπως όλα δείχνουν,
στη σύνοδο του Βερολίνου.

Ενοπλοι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στη γειτονιά Τατζούρα, ανατολικά της Τρίπολης.

ένας από τους λόγους που οδήγησαν
τον Χαφτάρ στη ρήξη ήταν η άρνηση
της Τουρκίας να αποσύρει τις δυνάμεις
της από την Τρίπολη, ακόμη και αν υπογραφόταν συμφωνία. Η Τουρκία υποστηρίζει την κυβέρνηση του Φαγιέζ αλ
Σαράζ στην Τρίπολη, προκειμένου να
διατηρήσει σε ισχύ το μνημόνιο συνεργασίας Λιβύης - Τουρκίας που επιχειρεί
να καθορίσει θαλάσσιες ζώνες, αγνοώντας
τις θέσεις της Ελλάδας, της Κύπρου και
της Αιγύπτου.
Το μνημόνιο αυτό δεν τέθηκε υπό
αμφισβήτηση στις διαπραγματεύσεις
που διεξήχθησαν προχθές στη Μόσχα,
ούτε πρόκειται να αμφισβητηθεί, όπως

όλα δείχνουν, στη σύνοδο του Βερολίνου
την Κυριακή, στην οποία δεν έχει προσκληθεί η Ελλάδα. Στη σύνοδο έχουν
προσκληθεί οι επικεφαλής των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, Σαράζ και Χαφτάρ, καθώς και οι ηγέτες της Ρωσίας,
της Τουρκίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας,
της Ιταλίας, της Αιγύπτου, της Αλγερίας
και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Επίσης θα εκπροσωπηθούν οι ΗΠΑ, η
Κίνα, η Ε.Ε., ο ΟΗΕ και η Αφρικανική
Ενωση.
Τουρκικές πηγές υποστηρίζουν ότι
καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του
Χαφτάρ να αποχωρήσει χθες τα ξημερώματα από τη Μόσχα, στερώντας μια

νίκη από τη ρωσική διπλωματία, έπαιξαν
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα οποία
του παρέχουν στρατιωτική στήριξη. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές της κυβέρνησης της Τρίπολης, τα Εμιράτα συνεχίζουν να στέλνουν στρατιωτικές ενισχύσεις στον Χαφτάρ, ο οποίος χρησιμοποιεί την εκεχειρία για να αναδιοργανώσει τις δυνάμεις του. Παράλληλα,
πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί,
αναφέρουν ότι συνεχίζουν να συρρέουν
στη Λιβύη φιλικοί προς την Αγκυρα αντάρτες από τη Συρία, ώστε να στηρίξουν
την κυβέρνηση Σαράζ. «Ο Χαφτάρ φαίνεται ότι πήρε αυτή την απόφαση με τη
στήριξη των Εμιράτων και της Γαλλίας.

Ισως ζήτησαν την άδεια των ΗΠΑ, οι οποίες είναι ενοχλημένες από τον ενισχυμένο ρόλο της Ρωσίας», υποστήριξε
στην ιστοσελίδα Middle East Eye ο ειδικός
σε θέματα Λιβύης στο ινστιτούτο SETA
της Αγκυρας, Εμρά Κεκιλί.
Η Ρωσία, πάντως, δεν έχει χάσει τις
ελπίδες της. «Ο διοικητής του Λιβυκού
Εθνικού Στρατού (LNA) στρατάρχης Χαφτάρ καλωσόρισε τη συμφωνία εκεχειρίας αλλά χρειάζεται δύο ημέρες περιθώριο να τη συζητήσει με τους αρχηγούς
των φυλών που τον υποστηρίζουν, πριν
υπογράψει», σημείωσε ανακοίνωση του
ρωσικού υπουργείου Αμυνας.
REUTERS, A.P.

Πίεση μέσω μηχανισμού επίλυσης διαφορών
Το Ιράν ανακοίνωσε χθες τη σύλληψη των
υπευθύνων για την κατάρριψη του επιβατικού αεροσκάφους των ουκρανικών
αερογραμμών, που κόστισε τη ζωή σε
176 ανθρώπους την περασμένη Τετάρτη,
ενώ ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης αγιατολάχ Χαμενεΐ έκανε λόγο για «ασυγχώρητο σφάλμα». Παρά τις συνεχείς εκφράσεις επίσημης συγγνώμης, δεκάδες
Ιρανοί κατέβηκαν και χθες στους δρόμους.
Περίπου 30 άτομα έχουν συλληφθεί για
συμμετοχή στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν από την
αεροπορική τραγωδία. Δεν είναι σαφές
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Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία ζήτησαν τη συμμόρφωση της Τεχεράνης με
τους όρους της πυρηνικής
συμφωνίας του 2016.
πόσοι και ποιοι από τους υπευθύνους της
τραγωδίας συνελήφθησαν. Οι ιρανικές
αρχές έχουν ανακοινώσει ότι υπεύθυνος
για την κατάρριψη ήταν χειριστής αντια-

εροπορικού συστήματος που είχε περάσει
μια νύχτα τρομακτικής ψυχολογικής πίεσης εν αναμονή πιθανών αμερικανικών
πολεμικών επιχειρήσεων.
Παράλληλα, χθες, η Βρετανία, η Γαλλία
και η Γερμανία επέτειναν τις διπλωματικές
πιέσεις προς το Ιράν, ζητώντας επισήμως
τη συμμόρφωση της Τεχεράνης με τους
όρους της πυρηνικής συμφωνίας του
2016. Οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν τη συμφωνία
το 2018, ενώ η Τεχεράνη παραμένει εντός
του πλαισίου της συμφωνίας, πραγματοποιώντας όμως διαδοχικά βήματα που
την απομακρύνουν από αυτό. Προσφεύ-

γοντας στον επίσημο μηχανισμό επίλυσης
διαφορών που προβλέπει η συμφωνία,
οι τρεις χώρες φρόντισαν να διευκρινίσουν
ότι σκοπός τους είναι η εξεύρεση λύσεων
και όχι η κλιμάκωση. «Η διατήρηση της
πυρηνικής συμφωνίας είναι σημαντικότερη από ποτέ», δήλωσε ο επικεφαλής
της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ενώ στο Λονδίνο, ο Μπόρις Τζόνσον
εκτόξευε επαίνους προς τον Αμερικανό
πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα
του Ιράν θα μπορούσε να λυθεί με μια
νέα «συμφωνία Τραμπ».
REUTERS, A.P.

Πώς εξιχνίασαν υπόθεση δολοφονίας, παρά την απουσία πτώματος
H υπόθεση του Φώτη Ντούλος, που κατηγορείται για την απαγωγή και δολοφονία της γυναίκας του, είναι ιδιάζουσα,
επειδή ο κατηγορούμενος συνελήφθη
και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, χωρίς
ποτέ να βρεθεί το πτώμα της συζύγου
του Τζένιφερ, που εξαφανίστηκε στις 24
Μαΐου. Επειτα από ενδελεχή έρευνα η
αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι η Τζένιφερ είχε δολοφονηθεί από τον
σύζυγό της. Πρώτη ένδειξη αποτέλεσαν
οι κηλίδες αίματος στο αυτοκίνητό της,
αλλά και στο κάθισμα ενός οχήματος
που είχε δανειστεί ο εν διαστάσει σύζυγός
της από υπάλληλό του την ημέρα της εξαφάνισης. Επίσης εντοπίστηκαν σε κάδους απορριμμάτων –σε απόσταση περίπου 120 χλμ. από την κατοικία της στο
Κονέκτικατ– τουλάχιστον είκοσι αντικείμενα, με γενετικό υλικό. Εκείνη την
περίοδο συνεχιζόταν η υπόθεση διαζυγίου
του ζευγαριού για την κηδεμονία των
πέντε παιδιών του. Οταν κατέθεσε την

αίτηση η Τζένιφερ, τo 2017, είχε δηλώσει
πως αισθανόταν ότι κινδύνευε από τον
άνδρα της.
Η απαγγελία κατηγοριών για δολοφονία χωρίς την ύπαρξη του πτώματος είναι
εξαιρετικά σπάνια, καθώς απαιτεί τεράστιο όγκο έμμεσων αποδείξεων, που ταυτόχρονα υποδεικνύουν την εμπλοκή του
κατηγορουμένου και τον αδιαμφισβήτητο
θάνατο του θύματος. Εκτός του Φώτη
Ντούλος, για συνέργεια στην ίδια υπόθεση, κατηγορούνται η σύντροφός του
Μισέλ Κοτρώνης και ο φίλος του Κέντ
Μοχίνεϊ.
Λίγο μετά την εξαφάνιση της Τζένιφερ,
στις 24 Μαΐου, η αστυνομία εντόπισε
ίχνη αίματος στο Range Rover της και
στο γκαράζ της. Αργότερα βρέθηκαν κηλίδες αίματος, αναμεμειγμένο με το DNA
του συζύγου της, σε βρύση και γενετικό
υλικό του Ντούλος σε ένα χερούλι στο
εσωτερικό της κατοικίας της, όπως και
ίχνη από προσπάθεια καθαρισμού του

χώρου. Αναλύοντας τα τηλεφωνικά αρχεία, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο
Ντούλος και η Κοτρώνης που συζούσαν,
βρίσκονταν στο Χάρτφορντ του Κονέκτικατ την ημέρα της εξαφάνισης. Βίντεο
από κάμερες της περιοχής, τους δείχνουν
να πετούν σακούλες απορριμμάτων σε
απόσταση 1,6 χλμ. Μέσα τους βρέθηκαν
ματωμένα αντικείμενα με γενετικό υλικό
της Τζένιφερ, χαρτοπετσέτες, είδη καθαρισμού, αλλά και τέσσερα πλαστικά
δεματικά (τα δύο ματωμένα), με DNA της
εξαφανισθείσας. Την 1η Ιουνίου ο Ντούλος
και η σύντροφός του συνελήφθησαν για
παρεμπόδιση της αστυνομικής έρευνας
και αλλοίωση των στοιχείων. Επειτα
από πολύωρες ανακρίσεις η Κοτρώνης
αποκάλυψε ότι δεν είχε ιδέα πού βρισκόταν ο σύντροφός της την ημέρα της εξαφάνισης. Ο Κεντ Μοχίνεϊ συνελήφθη
επειδή και αυτός προσπάθησε να δώσει
στον Ντούλος ψευδές άλλοθι.
Αναλύοντας τα βίντεο από κάμερες

ασφαλείας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν
ότι ο Ντούλος είχε επισκεφθεί το σπίτι
της Τζένιφερ την ημέρα της εξαφάνισης.
Ντυμένος με μαύρα ρούχα, έστησε καρτέρι στο σπίτι, τη σκότωσε, προσπάθησε
να καθαρίσει και έβαλε το πτώμα στο
δικό της αυτοκίνητο, προτού το μεταφέρει
σε αυτό που είχε δανειστεί από υπάλληλό
του, το οποίο έπλυνε με μεγάλη επιμέλεια.
Παράλληλα, ζήτησε από τον υπάλληλο
να αφαιρέσει και να πετάξει τα καθίσματα.
Εκείνος το θεώρησε πολύ ύποπτο, τα φύλαξε και τελικά τα παρέδωσε στις Αρχές.
Παρά την απουσία πτώματος, οι αστυνομικές αρχές παρέδωσαν όλα τα στοιχεία
και τα αντικείμενα που είχαν συγκεντρώσει στον ιατροδικαστή του Κονέκτικατ,
δρα Τζέιμς Τζιλ, που κατέληξε, όπως αναφέρει το ένταλμα σύλληψης, ότι η Τζένιφερ είχε υποστεί πολύ βαριά τραύματα
και ήταν αδύνατο να επιβιώσει χωρίς ιατρική βοήθεια, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό της ανθρωποκτονία.
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Ο παραλίγο vegan
Τζόνσον, αισιόδοξος
για συμφωνία με Ε.Ε.
Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, την πρώτη
μετά την πρόσφατη εκλογική του νίκη,
παραχώρησε χθες ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο BBC, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι κάποια
στιγμή είχε εξετάσει την πιθανότητα
να γίνει αυστηρά χορτοφάγος (vegan).
Ξεκινώντας από το ζήτημα που αναμένεται πως θα κυριαρχήσει στη δημόσια
σφαίρα της Βρετανίας και της Ε.Ε. και
το 2020, δηλαδή το Brexit, ο Μπόρις
Τζόνσον εμφανίστηκε σίγουρος πως το
Λονδίνο θα αποσπάσει από τις Βρυξέλλες
μια συμφωνία για τη μελλοντική εταιρική
σχέση τους εντός του 2020. Ωστόσο,
για πρώτη φορά ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν απέκλεισε εντελώς το ενδεχόμενο να μη συναφθεί συμφωνία εντός του πολύ περιορισμένου χρονικού
περιθωρίου που έθεσε ο ίδιος. Ερωτηθείς
πόσο βέβαιος είναι ότι Ε.Ε. και Βρετανία
θα συνάψουν ευρείας έκτασης συμφωνία
εντός των επόμενων 11 μηνών, ο Τζόνσον απάντησε: «Νομίζω πως είναι πολύ
πιθανό. Δεν πρόκειται να αναφέρω ποσοστό (πιθανοτήτων), νομίζω πως θα
τα καταφέρουμε πολύ καλά. Ομως, το
βασικό θέμα είναι πως αποχωρούμε από
την Ε.Ε. στις 31 Ιανουαρίου». Επανέλαβε
πως είναι «πολύ πιθανό» να συναφθεί
συμφωνία και στη συνέχεια άφησε να
εννοηθεί ότι διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις, παρόλο που στην προεκλογική
εκστρατεία διατράνωνε πως είναι «απολύτως μηδενική» η πιθανότητα να
μη συναφθεί συμφωνία. «Πάντοτε θα
πρέπει να προβλέπει κανείς (την πιθανότητα) πλήρους κατάρρευσης της κοινής λογικής». Την περασμένη εβδομάδα
η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν είχε προειδοποιήσει τον
Μπόρις Τζόνσον πως είναι «απίθανο»
να επιτευχθεί ευρεία συμφωνία σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα.
Σε κάθε περίπτωση, ο Τζόνσον φαίνεται διατεθειμένος να δώσει πανηγυρικό τόνο στην επίσημη αποχώρηση
της Βρετανίας από την Ε.Ε. στις 31 Ιανουαρίου. Είπε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει το ενδεχόμενο να διοργανώσει
δημόσια χρηματοδοτική καμπάνια ώστε
να καλυφθεί το κόστος, περίπου μισό
εκατομμύριο λίρες, ώστε να χτυπήσουν
χαρμόσυνα το βράδυ του Brexit οι καμπάνες του διάσημου Μπιγκ Μπεν, στο
οποίο εκτελούνται προς το παρόν ερ-

γασίες ανακαίνισης. Αναφερόμενος
στο ζήτημα της πιθανής συμμετοχής
της κινεζικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών
Huawei στους διαγωνισμούς για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς (5G) o κ. Τζόνσον ουσιαστικά κάλεσε την Ουάσιγκτον να πει ποια θα
ήταν η εναλλακτική λύση αν απέκλειε
την Huawei από τον διαγωνισμό. Τη
Δευτέρα υψηλόβαθμη αμερικανική αντιπροσωπεία είχε παρουσιάσει στη
βρετανική κυβέρνηση νέα στοιχεία
που κατά τις ΗΠΑ αποδεικνύουν ότι ο
κινεζικός εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους κατασκοπείας.
<
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«Νομίζω πως είναι πολύ πιθανό. Δεν πρόκειται να αναφέρω ποσοστό (πιθανοτήτων), νομίζω πως θα τα καταφέρουμε πολύ καλά», τόνισε
σε συνέντευξή του στο BBC
ο Βρετανός πρωθυπουργός.
Το Λονδίνο αναμένεται να αποφασίσει
πολύ σύντομα αν θα αποκλείσει ή όχι
την Huawei.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός απέρριψε
χθες επίσημα το αίτημα της πρωθυπουργού της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον,
για διενέργεια δεύτερου δημοψηφίσματος για την παραμονή ή όχι της χώρας
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πρώτο δημοψήφισμα το 2014 οι Σκωτσέζοι είχαν
αποφασίσει με ποσοστό 55% υπέρ και
45% κατά την παραμονή στο Η.Β., ωστόσο στο δημοψήφισμα για το Brexit
είχαν ταχθεί υπέρ της παραμονής στην
Ε.Ε. Η Στέρτζον απάντησε ότι η κυβέρνηση των Τόρις προσπαθεί να «αρνηθεί»
στη Σκωτία το δημοκρατικό δικαίωμα
να επιλέξει το μέλλον της. Τέλος, ο κ.
Τζόνσον αποκάλυψε στο BBC πως είχε
εξετάσει το ενδεχόμενο όχι μόνο να
γίνει χορτοφάγος, αλλά και να μην τρώει
ζωικά προϊόντα (να γίνει δηλαδή vegan).
Αλλά δεν το έκανε διότι δεν θα μπορούσε
να μην τρώει τυριά. Πρόσθεσε ότι η
συγκεκριμένη δίαιτα απαιτεί «μεγάλη
συγκέντρωση» και εξέφρασε τον σεβασμό του για όσους την ακολουθούν.

Στο στόχαστρο Ρώσων
χάκερ η ουκρανική Burisma
Μέλη των ρωσικών στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών κατάφεραν να διασπάσουν τις διαδικτυακές άμυνες της
ουκρανικής εταιρείας φυσικού αερίου
Burisma, στο Δ.Σ. της οποίας ήταν μέλος
ο γιος του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θεωρείται από τους επικρατέστερους υποψηφίους για το χρίσμα των Δημοκρατικών. Παράλληλα, σύννεφα έχουν σκιάσει
τις σχέσεις δύο άλλων δημοφιλών υποψηφίων των Δημοκρατικών, μετά την
αποκάλυψη της Ελίζαμπεθ Γουόρεν ότι
ο ανθυποψήφιός της Μπέρνι Σάντερς
της είχε πει το 2018 ότι θεωρεί απίθανο
να κερδίσει την προεδρία μια γυναίκα
υποψήφια, κατηγορία την οποία αρνείται
ο δεύτερος.
Η ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου
Burisma άρχισε να δέχεται διαδικτυακές
επιθέσεις από χάκερ της ρωσικής υπηρεσίας στρατιωτικής αντικατασκοπείας
GRU στις αρχές Νοεμβρίου του 2019,
σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία
ασφάλειας στο διαδίκτυο Area 1, την
οποία επικαλούνται οι New York Times.
Δεν είναι ακόμη σαφές τι βρήκαν οι Ρώσοι
χάκερ ή τι έψαχναν ακριβώς. Ωστόσο,
οι ειδικοί εξηγούν πως το μέγεθος των
επιθέσεων και η χρονική συγκυρία που
σημειώθηκαν, δηλαδή την εποχή κατά
την οποία στην αμερικανική ειδησεογραφία κυριαρχούσε η είδηση πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πιέσει τον Ουκρανό
ομόλογο του Βολοντιμίρ Ζελένσκι να ερευνήσει τις εικαζόμενες δραστηριότητες
των Μπάιντεν στην Burisma, υποδηλώ-

νουν πως έψαχναν ενδεχομένως στοιχεία
που θα έφερναν σε άβολη θέση τους
Μπάιντεν. Ο πιέσεις Τραμπ προς τον Ζελένσκι οδήγησαν τελικά στην παραπομπή
του Αμερικανού προέδρου σε δίκη στη
Γερουσία με το ερώτημα της καθαίρεσης.
Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόσι, δήλωσε χθες πως
θα στείλει την Τετάρτη στη Γερουσία τις
επίσημες κατηγορίες κατά του Τραμπ.
Στο μεταξύ, η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ
Γουόρεν προκάλεσε αίσθηση αλλά και
αναταραχή στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, δηλώνοντας, χθες, πως ο
Μπέρνι Σάντερς της είχε πει σε κατ’
ιδίαν συνάντηση το 2018 ότι θεωρεί πως
μια γυναίκα υποψήφια δεν θα κέρδιζε
τη μάχη για την προεδρία απέναντι στον
Ντόναλντ Τραμπ, διότι αυτός είναι «σεξιστής, ρατσιστής και ψεύτης και θα
χρησιμοποιήσει όποιο όπλο μπορεί». Ο
Σάντερς αρνήθηκε χθες μετ’ επιτάσεως
την κατηγορία, χαρακτηρίζοντάς την
γελοία», αναφέροντας: «Πιστεύω ότι μια
γυναίκα θα μπορούσε να κερδίσει το
2020; Φυσικά! Αλλωστε, η Χίλαρι Κλίντον
κέρδισε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016
με διαφορά τριών εκατ. ψήφων». Στη
συνέχεια, η Γουόρεν προσπάθησε να
δώσει τέλος στην υπόθεση, λέγοντας
ότι αυτά που την ενώνουν με τον Σάντερς
είναι περισσότερα απ’ όσα τους χωρίζουν
και πως είναι «φίλοι και σύμμαχοι» στην
προσπάθεια να στερήσουν από τον Ντόναλντ Τραμπ μια δεύτερη θητεία στον
Λευκό Οίκο.
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Μπαράζ
τουρκικών
υπερπτήσεων

Παράταση μνημονίων
από την κυβέρνηση
«βλέπει» ο Τσίπρας
Tου ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η Αγκυρα επαναφέρει στο προσκήνιο
τη θεωρία περί «γκρίζων ζωνών»
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ενα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό πάνω
από το Αιγαίο έχει δημιουργήσει η τουρκική αεροπορία τα τελευταία 24ωρα, βάζοντας στο στόχαστρο κατοικημένα νησιά. Χθες, τουρκικά F-16 πέταξαν ακόμα
και πάνω από τη Λέρο, ενώ συμπλήρωσαν
τις συνολικά 27 υπερπτήσεις σε ελληνικό
έδαφος, στην Καλόλιμνο, στους Λειψούς,
στους Αρκιούς, στο Αγαθονήσι, στις Οινούσσες και στην Παναγιά, καθώς επίσης
σε μικρότερες νησίδες, όπως η Λέβιθα.
Το μπαράζ υπερπτήσεων καταγράφηκε
το πρωί και το μεσημέρι, από συνολικά
είκοσι τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία
πραγματοποίησαν συνολικά 91 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.
<
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Εφθασαν τις 27,
ενώ F-16 πέταξαν ακόμη
και πάνω από τη Λέρο –
Δεν προσκλήθηκεη Ελλάδα
στη διάσκεψη του Βερολίνου.
Εξι από τις παραβιάσεις κατέληξαν σε
εικονικές αερομαχίες ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά F-16. Η Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.) αντέδρασε, όπως ήταν
αναμενόμενο, με τον ενδεδειγμένο τρόπο,
ωστόσο στην Αθήνα προκαλεί ανησυχία
το γεγονός ότι η Αγκυρα ουσιαστικά επαναφέρει με τόσο εμφατικό τρόπο την
αποκαλούμενη θεωρία των «γκρίζων ζωνών», την ίδια στιγμή που οι πιλότοι της
συμπεριφέρονται αψυχολόγητα, καθώς
πλοηγούν τα μαχητικά τους ακόμα και
πάνω από μεγάλα ελληνικά νησιά, όπως
η Λέρος. Υπενθυμίζεται ότι τελευταία
φορά καταγράφηκε υπερπτήση σε μεγάλο
ελληνικό νησί τον Απρίλιο του 2016,
όταν τουρκικά μαχητικά, ανεφοδιαζόμενα

από ιπτάμενο τάνκερ ΚC-135, πέταξαν
πάνω από τη Λέσβο. Τότε δόθηκαν εξηγήσεις σε ανώτατο στρατιωτικό επίπεδο
και η υπερπτήση καταγράφηκε ως απλό
λάθος. Ωστόσο, πλέον, οι τελευταίες υπερπτήσεις είναι στοχευμένες, καθώς
είτε πραγματοποιούνται στην ευρύτερη
περιοχή των νησιών από το Αγαθονήσι
έως την Καλόλιμνο, είτε, όπως έγινε τις
προηγούμενες ημέρες, στο σύμπλεγμα
του Καστελλόριζου.
Την ίδια στιγμή, η Αγκυρα εξακολουθεί
να συντηρεί την πίεση προς τη Λευκωσία,
καθώς τα ερευνητικά πλοία της συνεχίζουν τις δραστηριότητες στην κυπριακή
υφαλοκρηπίδα. Με τη NAVTEX υπ’ αριθμόν 114/20 του υδρογραφικού σταθμού της Αττάλειας, το ερευνητικό πλοίο
«Ορούτς Ρέις» ανέλαβε αποστολή εκτέλεσης σεισμικών ερευνών από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 10 Απριλίου σε μια περιοχή η οποία εντοπίζεται στην κυπριακή
αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ)
και συγκεκριμένα στα οικόπεδα 4 και 5.
Σε διπλωματικό επίπεδο, στην Αθήνα
παρατηρείται με σκεπτικισμό η κινητικότητα σχετικά με την επίλυση της κρίσης στη Λιβύη. Μετά την προσπάθεια
επίλυσης της λιβυκής κρίσης στη Μόσχα,
οριστικοποιήθηκε χθες η διάσκεψη του
Βερολίνου υπό τη φιλοξενία της Γερμανίας και με τη συμμετοχή 12 ακόμα εθνών, από τα οποία απουσιάζει η Ελλάδα.
Εχουν προσκληθεί τα πέντε μόνιμα μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας, ΗΠΑ, Ρωσία,
Βρετανία, Γαλλία και Κίνα, εν συνεχεία
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία,
η Δημοκρατία του Κογκό, η Ιταλία, η Αίγυπτος και η Αλγερία, καθώς επίσης ως
παρατηρητές ο ΟΗΕ, η Ε.Ε., η Αφρικανική
Ενωση και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Η Ελλάδα έχει αποδυθεί σε μια διπλωματική
προσπάθεια εξεύρεσης διαύλων επαφής
με τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη.
Σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας θα μεταβεί στο Μαρόκο, ενώ

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020

Eξι από τις χθεσινές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου κατέληξαν σε εικονικές α-

ερομαχίες ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά F-16.

τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεχίσει την περιοδεία του στο Μαγκρέμπ,
με επισκέψεις στην Αλγερία και στην
Τυνησία. Είναι απολύτως σαφές πως
στην Αθήνα υπάρχει σοβαρή ενόχληση
για την εξαίρεση από μια διάσκεψη στην

οποία έχει προσκληθεί μια χώρα φαινομενικά άσχετη, όπως η Δημοκρατία του
Κογκό, ενώ η Ελλάδα, η οποία θίγεται
άμεσα από το τουρκολιβυκό σύμφωνο
για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών,
παραμένει εκτός.

Επιπλέον όπλα στην αντιπολιτευτική
φαρέτρα του επιχειρεί να προσθέσει ο
ΣΥΡΙΖΑ, εντάσσοντας από χθες στη ρητορική του την κατηγορία προς την κυβέρνηση για «επιστροφή στα μνημόνια»,
χωρίς να είμαστε επισήμως σε καθεστώς
μνημονίων. Αυτός ήταν και ο πυρήνας
της ερώτησης που κατέθεσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας προς τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη, που είχε τίτλο
«Εργασιακά δικαιώματα: Επιστροφή
στην “κανονικότητα” των μνημονίων»,
ενώ λίγο μετά και ο εκπρόσωπος του
κόμματος Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας
στον ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο», χαρακτήρισε την πολιτική της κυβέρνησης
«μνημονιακή εκτός μνημονίων» τόσο
στην οικονομία όσο και στα εργασιακά.
Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
στην ερώτηση που κατέθεσε ρωτά τον
πρωθυπουργό με ποιον τρόπο σκοπεύει
να αντιμετωπίσει την «εντεινόμενη εργοδοτική αυθαιρεσία που έχει οδηγήσει
ήδη σε αρνητικά ρεκόρ απολύσεων τους
τελευταίους μήνες», ενώ επαναφέρει
και το θέμα της αύξησης του κατώτατου
μισθού. Συγκεκριμένα ρωτά τον κ. Μητσοτάκη αν θα προχωρήσει «στην ανεπαρκή, έστω, αύξηση του κατώτατου
μισθού, όπως είχατε δεσμευθεί προεκλογικά, στο διπλάσιο του ρυθμού ανάπτυξης, δηλαδή κατά 5,6%, ή υιοθετείτε τη δήλωση του υπουργού σας κ.
Σταϊκούρα ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με
την αύξηση του Φεβρουαρίου του 2019
ενσωμάτωσε τις απαιτούμενες αυξήσεις
για την επόμενη τετραετία;»
Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας ρωτά αν
σκοπεύει η κυβέρνηση της Ν.Δ. να παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος
κατά του brain drain, «ώστε να συνεχίσουν οι 5.500 νέοι επιστήμονες να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κρίσιμους τομείς του Δημοσίου ή θα οδηγήσετε χιλιάδες εξ αυτών στη μετανάστευση;» Είναι προφανές από την ερώτηση πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πλην
της ρητορικής περί «μνημονίου εκτός
μνημονίων», θέλει να επικεντρωθεί σε

ένα κοινωνικό κομμάτι που πάντα θεωρούσε πως αποτελεί τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εργαζομένους και «μη
προνομιούχους».
Την ίδια ώρα, όπως προειπώθηκε, ο
Αλέξης Χαρίτσης επικέντρωνε την κριτική του στις επενδύσεις, που αποτελούσαν βασικό προεκλογικό αφήγημα
της κυβέρνησης. «Τελικά καταγράφηκε
ιστορικό χαμηλό εικοσαετίας στις δημόσιες επενδύσεις και κατακρήμνιση
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το 2019, που οδηγεί στο “πάγωμα”
χιλιάδες μικρά και μεσαία έργα υποδομών», σημείωσε ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ανα<
<
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
κατέθεσε ερώτηση προς
τον πρωθυπουργό, στην
οποία κάνει λόγο για «εντεινόμενη εργοδοτική αυθαιρεσία που έχει οδηγήσει
σε ρεκόρ απολύσεων».
φέρθηκε και στην πτώση του τζίρου ως
αποτέλεσμα της κυβερνητικής επιλογής
«να κουτσουρέψει το κοινωνικό μέρισμα
και κατά συνέπεια να περιορίσει την
αγοραστική δύναμη χιλιάδων συμπολιτών μας».
Τέλος, στον ΣΥΡΙΖΑ δίνουν ιδιαίτερη
έμφαση και στην αποστροφή του κ. Αδωνι Γεωργιάδη για την προστασία της
α΄ κατοικίας, λέγοντας πως η κυβέρνηση
ουσιαστικά πετά «λευκή πετσέτα» και
παραδέχεται εμμέσως πλην σαφώς την
ταξική μεροληψία της. Σύμφωνα πάντως
με πληροφορίες, η επικοινωνιακή τακτική
της Κουμουνδούρου να μιλάει για πολιτική μνημονίων εκτός μνημονίων θα
συνεχιστεί πάνω σε μια σειρά ζητημάτων,
θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καταδείξει πως η κυβέρνηση δρα «με βάση
ιδεοληψίες» που απορρέουν από τη «νεοφιλελεύθερη νοοτροπία της».

Αντίστροφη μέτρηση για Πρόεδρο
Εντός των επομένων ημερών θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επιλογή του
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

O κ. Τσίπρας θέλει να επικεντρωθεί σε ένα κοινωνικό κομμάτι που πάντα θεωρούσε

πως αποτελεί τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εργαζομένους και «μη προνομιούχους».

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τον
νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το αργότερα
μέσα σε δέκα μέρες αναμένεται να γνωστοποιήσει την απόφασή του, χωρίς να
αποκλείεται αυτό να γίνει πριν και από
την ψήφιση του εκλογικού νόμου.
Πάντως, το βήμα από το οποίο θα ανακοινώσει την επιλογή του ο Κυριάκος
Μητσοτάκης δεν φαίνεται ότι πως θα
είναι αυτό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
της Ν.Δ., η πρώτη συνεδρίαση της οποίας
για το 2020 έχει οριστεί για την ερχόμενη
Τρίτη 21 Ιανουαρίου. Θα ήταν άλλωστε
οξύμωρο –δεδομένου ότι ο πρωθυπουργός θα ήθελε 180 ψήφους, και άρα και

Υψηλοί τόνοι από Φώφη
Γεννηματά για εκλογικό νόμο
Tου ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Ο κ. Μητσοτάκης
αρχίζει νέο γύρο συναντήσεων με τις ηγεσίες των
υπουργείων, στο πλαίσιο
του προγραμματισμού
των προτεραιοτήτων για το
πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. για το 2020, υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη, έχει οριστεί για την Τρίτη 21 Ιανουαρίου.

τη συναίνεση του ΚΙΝΑΛ– να ανακοίνωνε τον υποψήφιο για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του.
Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν αποκλείεται, αφού τίποτα δεν έχει κλείσει.
«Ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η συνταγματική προθεσμία είναι μέχρι τις
13 Φεβρουαρίου και έχει θέσει ως ένα
από τα βασικά στοιχεία την κατάθεση
του σχεδίου νόμου για το εκλογικό σύστημα. Επομένως, το οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από τώρα μέχρι τη συνταγματική προθεσμία είναι ανοιχτό.
Δεν είναι θέμα επίσπευσης ή καθυστέρησης. Ο πρωθυπουργός έχει την πρωτοβουλία και θα ανακοινώσει το όνομα
στο χρονικό διάστημα των επομένων ημερών, όποτε κρίνει ο ίδιος σκόπιμο»,
ήταν το λακωνικό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Στις 23 Ιανουαρίου ψηφίζεται ο ε-

κλογικός νόμος, για τον οποίο ο κ. Στέλιος Πέτσας τόνισε χθες ότι «απεικονίζει
αντιπροσωπευτικότερα τον συσχετισμό
πολιτικών δυνάμεων και είναι πιο δίκαιος
από εκείνον που ίσχυσε στις προηγούμενες εκλογές». Ο νόμος, τόνισε ο κ.
Πέτσας, «επαναφέρει το μπόνους εδρών
για το πρώτο κόμμα, το οποίο όμως δεν
θα δίνεται αδιακρίτως και ασχέτως ποσοστού». Πρόσθεσε ακόμα ότι το ανώτατο μπόνους των 50 εδρών δεν σημαίνει
ότι «ένα κόμμα με ποσοστό 40% παίρνει
50 έδρες περισσότερες από ό,τι θα έπαιρνε με απλή αναλογική». Κι αυτό
διότι «αν εφαρμοζόταν απλή αναλογική
και κατανέμονταν σε όλα τα κόμματα
οι 50 αυτές έδρες, το 40% από αυτές θα
πήγαινε στο πρώτο κόμμα. Στις εκλογές,
π.χ., του περασμένου Ιουλίου, η Ν.Δ.
δεν πήρε 50 περισσότερες έδρες, αλλά
28, καθώς τις υπόλοιπες 22 θα τις έπαιρνε
και με απλή αναλογική».

Την ίδια ώρα, από σήμερα ο κ. Μητσοτάκης αρχίζει νέο γύρο συναντήσεων
με τις ηγεσίες των υπουργείων, στο
πλαίσιο του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων για το πρώτο εξάμηνο του
έτους. Η αρχή θα γίνει σήμερα από το
υπουργείο Τουρισμού, ενώ ακολουθούν
το υπουργείο Εργασίας την Παρασκευή
και το υπουργείο Παιδείας την ερχόμενη
Τρίτη.

«Δύσκολο θέμα το προσφυγικό»
«Το ζήτημα είναι βαθιά κοινωνικό.
Δεν έχει να κάνει με μικροπολιτική, ούτε
με θέσεις πολιτικών κομμάτων και αφορά
ολόκληρη την κοινωνία. Είναι ένα δύσκολο θέμα», παραδέχτηκε στη χθεσινή
ενημέρωση των πολιτικών συντακτών
ο κ. Πέτσας, ερωτηθείς για τους προπηλακισμούς εναντίον του Νότη Μηταράκη.
Απηύθυνε μάλιστα μήνυμα προς τους
πολίτες των νησιών του βορειοανατο-

λικού Αιγαίου, που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος, ότι θα κλείσουν οι «άναρχες
δομές που προσβάλλουν την Ελλάδα και
δεν προσφέρουν τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης» και θα κατασκευαστούν οι κλειστές δομές. Η κατασκευή
των οποίων (στη Χίο και στη Λέσβο) αναμένεται να αρχίσει τα επόμενα 24ωρα,
προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης που επιδιώκει
αυτά να είναι λειτουργικά μέχρι τον
Μάιο ή τις αρχές Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά
την ενδοχώρα, επανέλαβε τον κυβερνητικό στόχο για την αποσυμφόρηση των
νησιών με στόχο ο αριθμός να μην υπερβαίνει το 1% του πληθυσμού της Περιφέρειας. Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά 9.000, ενώ μένουν ακόμη 11.000. Πρόσθεσε, δε, ότι το σχέδιο
θα χρειαστεί χρόνο για να αποδώσει συνολικά, «μέχρι το πρώτο εξάμηνο του
2020».

Επιβεβαιώνοντας τη διαφαινόμενη «στροφή» της εδώ και λίγο καιρό σε «αντιπολιτευτικό ροκ», η Φώφη Γεννηματά άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση
και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον εκλογικό νόμο.
Μιλώντας χθες στο Συντονιστικό της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η πρόεδρος
του Κινήματος Αλλαγής χρησιμοποίησε
τη φράση πως ο πρωθυπουργός με την
πρωτοβουλία του «ανοίγει τον ασκό του
Αιόλου». «Ο ελληνικός λαός», σημείωσε
η κ. Γεννηματά, «θα καταλάβει πολύ
γρήγορα ότι έφυγε το χείρον, αλλά δεν
ήρθε το βέλτιστον» και ως εκ τούτου
στις εκλογές οι πολίτες «θα ακυρώσουν
με την ψήφο τους την προσπάθεια για
κατασκευασμένες πλειοψηφίες». Αυτός
είναι και ο πυρήνας της διαφωνίας του
ΚΙΝΑΛ με τον εκλογικό νόμο.Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν πως η κυβέρνηση έφτιαξε έναν νόμο που, ενώ
φαινομενικά υιοθετεί προτάσεις του ΚΙΝΑΛ (το κλιμακωτό μπόνους), καταλήγει
να προωθεί «από την πίσω πόρτα» τη
δυνατότητα αυτοδυναμίας, κάτι που απορρίπτεται.
Ενδεικτικό είναι πως λίγο μετά την
ομιλία της κ. Γεννηματά, η Χαρ. Τρικούπη επανήλθε και με αναλυτικό σημείωμά της ανέδειξε λεπτομερώς τη διάσταση με το Μαξίμου, το οποίο κατηγόρησε πως με τον νόμο που έφτιαξε
«οδηγεί σε επίπλαστες κοινοβουλευτικές
πλειοψηφίες και σε διχαστικές
λογικές».Συγκεκριμένα, το ΚΙΝΑΛ εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του με το
μπόνους των 50 εδρών, υπογραμμίζοντας
πως το μάξιμουμ πρέπει να είναι 35.
«Με αυτή την πρόταση αναγνωρίζουμε
και σεβόμαστε την ετυμηγορία του ελ-

ληνικού λαού, όταν με την ψήφο του
εκφράζει την επιθυμία να αναδείξει ένα
κόμμα σε αυτοδύναμη κυβέρνηση», αναφέρει, αλλιώς «θα πρέπει να συγκροτούνται κυβερνήσεις συνεννόησης και
προγραμματικής συνεργασίας, με ευρεία
κοινοβουλευτική και λαϊκή αποδοχή».
Το ΚΙΝΑΛ επισημαίνει πως η πρόταση
της Ν.Δ. οδηγεί σε αυτοδύναμη κυβέρνηση για όποιο κόμμα συγκεντρώσει
περίπου το 37% των ψήφων των πολι<
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Η Χαριλάου Τρικούπη
κατηγόρησε την κυβέρνησηότι «οδηγεί τη χώρα
σε επίπλαστες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες
και σε διχαστικές λογικές».
τών, ενώ «η δική μας πρόταση απαιτεί
ποσοστό άνω του 40,5%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο».
Την ίδια ώρα, η κ. Γεννηματά τοποθετήθηκε και για το θέμα που δημιουργήθηκε με την καμπάνια κατά των αμβλώσεων στο μετρό. Η πρόεδρος του
ΚΙΝΑΛ θύμισε ότι το θέμα νομιμοποίησης των αμβλώσεων έχει κριθεί από
το 1986, με νόμο του ΠΑΣΟΚ, καθώς «η
μητρότητα είναι επιλογή και όχι εξαναγκασμός».
Στη λογική αυτή χαρακτήρισε «ανεπίτρεπτο» ένας οργανισμός του Δημοσίου, όπως οι ΣΤΑΣΥ, να προωθεί καμπάνια που αμφισβητεί ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα των γυναικών, ζητώντας
«μαζί με την αφίσα να αποσύρουν και
τη διοίκηση που πήρε αυτή την απόφαση».
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Συνωστισμός ξένων
επενδυτών για αιολικά

Αυξήθηκαν κατά 6,5%,
στα 139,57 δισ. ευρώ,
οι καταθέσεις ιδιωτών

Στην ελληνική αγορά εισέρχεται και η γαλλική Valorem

Αυξημένες κατά 6,5% σε σχέση
με πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν
στο τέλος Νοεμβρίου οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στις τράπεζες. Οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανήλθαν σε
139,57 δισ. ευρώ και αυξάνονται
σχεδόν σταθερά τα τελευταία δύο
χρόνια. Ειδικά οι καταθέσεις των
νοικοκυριών ανήλθαν σε 114,9
δισ. ευρώ. Ωστόσο, ενώ αυξάνονται οι καταθέσεις σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και όψεως,
μειώνονται –από τον περασμένο
Σεπτέμβριο– αυτές των προθεσμιακών λογαριασμών. «Οι καταθέσεις προθεσμίας των νοικοκυριών, αν και ακόμη προσφέρουν
ικανοποιητικές αποδόσεις σε σύγκριση με τον μέσον όρο των αντίστοιχων αποδόσεων της Ζώνης
του Ευρώ, υποχώρησαν (...)
Στην υποχώρηση των καταθέσεων προθεσμίας συνέβαλε
την περίοδο αυτή και η περαιτέρω
συρρίκνωση της διαφοράς επιτοκίου των καταθέσεων προθεσμίας σε σύγκριση με εκείνο των
καταθέσεων μιας ημέρας. Συγκεκριμένα, η διαφορά αυτή, αφού
διατηρήθηκε περίπου σταθερή
μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Απριλίου 2019 στις 50 μονάδες βάσης, στη συνέχεια υποχώρησε
στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των
40 περίπου μονάδων βάσης», επισήμαινε η Τράπεζα της Ελλάδος
στην τελευταία έκθεσή της για
τη Νομισματική Πολιτική, τον
Δεκέμβριο.
Είναι γεγονός πως οι αποδόσεις
των προθεσμιακών καταθέσεων
βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα, καθώς τα επιτόκια διαμορφώνονται στα επίπεδα του
0,6% και ίσως χαμηλότερα. Λαμβανομένου υπόψη και του πληθωρισμού, η πραγματική απόδοση
για τους αποταμιευτές – ακόμη
κι αυτούς που θα αποφασίσουν
να «κλείσουν» τα χρήματά τους
για έναν χρόνο σε μια τράπεζα
είναι αρνητικές. Ετσι, πολλοί επιλέγουν να μην ανανεώσουν την
προθεσμιακή κατάθεσή τους και
να διατηρήσουν τις αποταμιεύσεις
τους σε έναν απλό λογαριασμό,
ώστε να μπορέσουν να τα αξιο-

Της ΧΡYΣΑΣ ΛΙAΓΓΟΥ

Τη δυναμική της εγχώριας αγοράς
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σηματοδοτεί η είσοδος μιας ακόμη μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας του κλάδου, της γαλλικής
Valorem, μέσω εξαγοράς αιολικών
πάρκων ισχύος 82 MW. H συμφωνία εξαγοράς που ανακοινώθηκε
επισήμως από τη γαλλική εταιρεία
αποτελεί το πρώτο βήμα για την
είσοδό της στην ελληνική αγορά
των ΑΠΕ, η οποία, όπως τόνισε ο
ιδρυτής και πρόεδρός της JeanYves Grandidier, «είναι αγορά προτεραιότητας». Ο ίδιος αποκάλυψε
το ενδιαφέρον της Valorem για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων
στην Ελλάδα, αλλά και υβριδικών
συστημάτων σε νησιά.
Η Valorem με ένα χαρτοφυλάκιο εγκατεστημένης ισχύος 800
MW από αιολικά θεωρείται πρωτοπόρος στη γαλλική αγορά αιολικής ενέργειας, ενώ έχει ισχυρή
παρουσία και στην αγορά φωτοβολταϊκών όπως και στον τομέα
των υδροηλεκτρικών και υβριδικών. Πέραν της Γαλλίας, ο όμιλος
Valorem έχει παρουσία στη Φινλανδία, την Ουκρανία, τη Ρουμα-
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Στα χέρια του γνωστού
fund PSP που ελέγχει
τον ΔΑΑ πέρασε
η K-Wind από την
Intracom Holdings.
νία, την Αϊτή, τη Δομινικανή Δημοκρατία και τη Γουαδελούπη.
Λίγες μόλις ημέρες πριν από τη
συμφωνία εξαγοράς αιολικών από
τη γαλλική εταιρεία, το γνωστό
fund PSP που ελέγχει τον διεθνή
αερολιμένα Αθηνών, μέσω της εταιρείας του Cubico Sustainable
Investments Limited», απέκτησε
την K-Wind από την Intracom
Holdings, η οποία έχει στην κατοχή της αιολικό πάρκο εν λειτουργία 21 MW στον Κιθαιρώνα.
Οι δύο εξαγορές είναι ενδεικτικές
της κινητικότητας και του ανταγωνισμού όπου έχει εισέλθει η εγχώρια αγορά των ΑΠΕ ωθούμενη
από τη μείωση των τιμών εγκατάστασης νέων έργων αιολικών
και φωτοβολταϊκών και παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
και του σχεδιασμού της κυβέρνη-

σης για υπερδιπλασιασμό του μεριδίου των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή το 2030 και συγκεκριμένα
στο 65,7% από 32,6% σήμερα. Ο
φιλόδοξος αυτός στόχος αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις
ύψους 9 δισ. ευρώ με πρωταγωνιστές μεγάλες εταιρείες του κλάδου
διεθνώς και funds αλλά και ελληνικούς ενεργειακούς ομίλους που
δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά ή στρέφονται προς αυτήν εντάσσοντας στη στρατηγική τους
την «πράσινη ανάπτυξη». Το ύψος
των επενδύσεων για έργα ΑΠΕ
που υλοποιούνται σήμερα ξεπερνάει το 1,5 δισ. ευρώ και αφορά
συνολική ισχύ 1,3 GW.
Mέσα στο πρώτο εξάμηνο του
2019 στη ΡΑΕ κατατέθηκαν επιπλέον 1.000 αιτήσεις για έργα συνολικής ισχύος 8 GW. H ζήτηση
για νέα έργα ΑΠΕ υπερκαλύπτει
την ανάγκη για νέα ισχύ που προβλέπει ο εθνικός σχεδιασμός για
τις ΑΠΕ το 2030, γι’ αυτό και ο ανταγωνισμός αναμένεται να ενταθεί
περαιτέρω με τις εξαγορές να δίνουν
τον τόνο μέσα στα επόμενα χρόνια,
όπως έχει διαφανεί ήδη. Τα ώριμα
έργα από άποψη αδειοδότησης βρίσκονται στο επίκεντρο του αντα-

γωνισμού, αφού μέσω αυτών μπορεί
κάποιος να χτίσει γρήγορα χαρτοφυλάκιο και να διασφαλίσει μια
σημαντική θέση εκκίνησης για περαιτέρω ανάπτυξη. Ωριμες άδειες

αιολικών εξαγόρασε πέρυσι η EDP
Renovaveis, θυγατρική της ΕDP
(της πορτογαλικής ΔΕΗ), αλλά και
το αμερικανικό fund Fortress Investment Group.

Εξαγορές, συγχωνεύσεις θα βελτιώσουν τα κέρδη των τραπεζών
Η τραπεζική ένωση έχει ήδη συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας εξυγίανσης του ισολογισμού των ευρωπαϊκών τραπεζών,
βελτιώνοντας την ποιότητα ενεργητικού στο ευρωπαϊκό τραπεζικό
σύστημα.
Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει ακόμη
εξαλειφθεί το πρόβλημα των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, σημειώνει η Citi σε έκθεσή της. Ειδικότερα, για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα η Citi εστιάζει στο
υψηλό ποσοστό των επισφαλειών,
που παραμένει το υψηλότερο μεταξύ των τραπεζών της Ευρώπης

και παρότι έχει υποχωρήσει (στο
39,2% από 44,8% στο πρώτο εξάμηνο του 2018).
Το ποσοστό κάλυψης των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(ΝPE) για τις ελληνικές τράπεζες
ανέρχεται στο 50,1% (από 52,4%
στο πρώτο εξάμηνο του 2018) και
παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (56,3%), υπογραμμίζει η Citi στην έκθεσή της για
τις προοπτικές των ευρωπαϊκών
τραπεζών το 2020.
Ως προς τις τάσεις συγκέντρωσης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό
κλάδο, η Citi παρατηρεί ότι οι ελ-

ληνικές τράπεζες κατέχουν το υψηλότερο μερίδιο της εγχώριας
αγοράς εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες τράπεζες της Ευρώπης. Α-

κολουθούν οι τράπεζες σε Ολλανδία, Φινλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία
και Ισπανία. Δεδομένων των προκλήσεων στην κερδοφορία των
τραπεζών –αρνητικά επιτόκια, χαμηλοί ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης και αυστηρότερο ρυθμιστικό
πλαίσιο– η Citi θεωρεί ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων θα
μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική για τη βελτίωση της
κερδοφορίας των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση under-

weight για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. «Στη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας, από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι επενδυτές των ευρωπαϊκών τραπεζών
περίμεναν μια αύξηση επιτοκίων,
η οποία όμως δεν ήλθε ποτέ», αναφέρει η Citi στην έκθεσή της,
επικαλούμενη τις συνθήκες των
πολύ χαμηλών –έως και αρνητικών– επιτοκίων ως έναν από τους
βασικούς λόγους για τη σύσταση
underweight. Παρ’ όλα αυτά, οι
ευρωπαϊκές τράπεζες προσφέρουν
ελκυστικές αποτιμήσεις, επισημαίνει στην έκθεση.
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ποιήσουν σε όποια επενδυτική
ευκαιρία παρουσιαστεί.
Σε αντίθετη κατεύθυνση κινούνται οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες μειώνονται
σταθερά από την αρχή του 2019.
«Η υποχώρηση των επιχειρηματικών καταθέσεων το 2019 πιθανόν αντανακλά τη μείωση του
καθαρού λειτουργικού πλεονάσματος των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι
(-4,6%), λόγω της ισχυρής αύξησης
του εισοδήματος εξαρτημένης
εργασίας (8,7%), ή και τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών
διαρκών καταναλωτικών αγαθών
και ενδιάμεσων αγαθών το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους», εκτιμά η ΤτΕ.
Η επιστροφή των καταθέσεων
που έχουν οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό –υπολογίζονται σε 12
δισ. ευρώ– είναι από τους βασικούς στόχους των ελληνικών τραπεζών. Πρόκειται για κεφάλαια
τα οποία διατηρούν σε ξένα πιστωτικά ιδρύματα πολυεθνικές
εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στη χώρα μας, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις κυρίως του τουριστικού κλάδου, οι οποίες μετά
την επιβολή των capital controls
πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω λογαριασμών που διατηρούν
σε τράπεζες του εξωτερικού. Οι
επιχειρήσεις αυτές λόγω της δραστηριότητάς τους διατηρούν λογαριασμούς στο εξωτερικό, τους
οποίους χρησιμοποιούν προκειμένου να κάνουν πληρωμές, αλλά
και εισπράξεις, παρακάμπτοντας
τους περιορισμούς, αλλά και τις
γραφειοκρατικές διαδικασίες, που
επιβλήθηκαν την τελευταία τετραετία μετά την επιβολή των
capital controls. Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν πως η πλήρης άρση
των περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων, αλλά και η εμπέδωση
κλίματος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
θα οδηγήσουν στη σταδιακή επιστροφή αυτών των κεφαλαίων.
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Μεγάλες επενδύσεις σε
ακίνητα αναβαθμίζουν
το κέντρο του Πειραιά
200 νέες κατοικίες στον Αγιο Διονύσιο – Ολοκληρώνεται το πάρκο
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Επενδύσεις 250 εκατ. ευρώ για την αστική
ανάπλαση σημαντικών τμημάτων του
Πειραιά, με σημείο αναφοράς ασφαλώς
τον Αγιο Διονύσιο και τις πρώην εγκαταστάσεις της καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος», υλοποιούνται ήδη ή πρόκειται να αρχίσουν να «τρέχουν» τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η Dimand Real Estate, εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων η οποία ξεκίνησε πριν από τρία και πλέον χρόνια
την επένδυση στον Αγιο Διονύσιο, σε
κοινοπραξία με την EBRD (Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανακατασκευής και Ανάπτυξης),
προχώρησε πρόσφατα στην έναρξη της
ανάπτυξης τριών νέων ακινήτων στην
ευρύτερη περιοχή.
Πρόκειται για επένδυση της τάξεως
των 50 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά την
κατασκευή 200 επιπλωμένων διαμερισμάτων με κεντρική διαχείριση και η οποία επί του παρόντος υλοποιείται αποκλειστικά από την Dimand Real Estate.
Οπως αναφέρει ο κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, «το 50% του έργου αφορά ανακατασκευή υφιστάμενων κτιρίων και το
άλλο 50% ανάπτυξη οικοπέδου. Θα δημιουργηθούν περίπου 9.000-10.000 τ.μ.
κατοικιών, τις οποίες σχεδιάζουμε να εκμισθώνουμε, όχι όμως μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων». Τα δύο από τα τρία ακίνητα επί των οποίων κατασκευάζονται
οι νέες αυτές κατοικίες ανήκαν στο παρελθόν στον όμιλο «Παπαστράτου». Το
έργο θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τις
αρχές του 2021 και σταδιακά έως το τέλος
του ίδιου χρόνου.
Η επιλογή της νέας επένδυσης έγινε

ως απάντηση της Dimand στις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στην
περιοχή του Αγίου Διονυσίου του Πειραιά,
μετά τη σταδιακή λειτουργία του επιχειρηματικού πάρκου, που ανέπτυξε η εταιρεία, αξιοποιώντας τις πρώην εγκαταστάσεις της ιστορικής καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτου».
Σύμφωνα με τον κ. Ανδριόπουλο, το
γεγονός ότι η περιοχή θα έχει πλέον μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων (περίπου
10.000) έχει ενισχύσει και τις ανάγκες
στέγασης, γεγονός που πυροδότησε τη
δεύτερη φάση της επένδυσης, για την
κατασκευή και κατοικιών.
Η πρώτη φάση της ανάπλασης των
<
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Το έργο θα ξεκινήσει να
λειτουργεί από τις αρχές
του 2021 και σταδιακά έως
το τέλος του ίδιου χρόνου.
πρώην εγκαταστάσεων του «Παπαστράτου» ανήλθε σε 150 εκατ. ευρώ και αφορά
τη δημιουργία τριών υπερσύγχρονων
κτιρίων γραφείων, συνολικής επιφάνειας
ανωδομής 65.000 τ.μ., πλέον 22.000 τ.μ.
υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης. Στη συγκεκριμένη επένδυση, εκτός από την EBRD, που αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Dimand, συμμετέχει
και η Grivalia του ομίλου Eurobank, στην
κατοχή της οποίας θα περιέλθει το σύνολο
του επιχειρηματικού πάρκου.
Σύμφωνα με τον κ. Ανδριόπουλο, το
σύνολο των εγκαταστάσεων θα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί προς χρήση
μέχρι το τέλος Απριλίου, με την εταιρεία

Teleperformance και την Alpha Bank να
αποτελούν τους δύο μισθωτές. Η πρώτη
έχει μισθώσει 53.000 τ.μ. και η δεύτερη
έχει μισθώσει 12.000 τ.μ., ενώ συνολικά
στο πάρκο θα εργάζονται καθημερινά
περίπου 10.000 άνθρωποι. Εκτός από τα
γραφεία, ετοιμάζεται κι ένας τομέας εστίασης με καφέ κι εστιατόρια εντός του
συγκροτήματος.
«Το βασικότερο στοιχείο είναι ότι πρόκειται για επιχειρηματικό πάρκο εταιρειών
υψηλής τεχνολογίας, που παράγουν ψηφιακές τεχνολογίες αντί για τσιγάρα. Ακόμη και η Alpha Bank στεγάζει στα
κτίριά μας τα τμήματα πληροφορικής
και ψηφιακών τεχνολογιών της», αναφέρει
ο κ. Ανδριόπουλος. Μάλιστα, η Dimand
Real Estate αναζητεί πλέον και νέα ακίνητα για την ανάπτυξη κατοικιών και
γραφείων, καθώς η ζήτηση είναι πολύ υψηλή. Ο λόγος είναι οι εξαιρετικές προσβάσεις που προσφέρει η περιοχή, καθώς
απέχει μόλις 250 μέτρα από τους σταθμούς
τραμ, προαστιακού, ΗΣΑΠ και του υπό
κατασκευήν σταθμού «Μανιάτικα» της
γραμμής 3 του μετρό στον Πειραιά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο
της στενής συνεργασίας μεταξύ των επενδυτών και του Δήμου Πειραιά, που
έχει σταθεί αρωγός σε όλα τα στάδια της
συγκεκριμένης επένδυσης, έχει συμφωνηθεί και η δημιουργία ενός αθλητικού
κέντρου.
Συγκεκριμένα, κατόπιν υπόδειξης του
δήμου, θα δημιουργηθεί ένα σκοπευτήριο
προδιαγραφών της ΓΓΑ, όπως επίσης και
μια παιδική χαρά έξι στρεμμάτων, σε οικόπεδο της «Παπαστράτος». Αμφότερα
θα έχουν ολοκληρωθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο και θα αποτελέσουν δωρεά των
επενδυτών προς τον Δήμο Πειραιά.

Στη φωτογραφία τα τρία κτίρια γραφείων (φωταγωγημένα δεξιά) που ανακατασκεύασε η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Dimand Real

Estate στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου. Σημείο αναφοράς του επενδυτικού σχεδίου είναι οι πρώην εγκαταστάσεις της καπνοβιομηχανίας
«Παπαστράτος».

Το πιο «πράσινο» κτίριο της Ελλάδας
Μετά τον Αγιο Διονύσιο, σειρά πλέον
παίρνει η ανάπλαση του εμβληματικού
κτιρίου του Πύργου του Πειραιά, μια νέα
επένδυση της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ
από το σχήμα της Dimand-EBRD και της
Prodea Investments ΑΕΕΑΠ (πρώην Εθνική Πανγαία). Ο Δήμος Πειραιά «έτρεξε»
τον σχετικό διαγωνισμό τους προηγούμενους μήνες, από τον οποίο προέκυψε
ο εν λόγω ανάδοχος και πλέον βρίσκεται
σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής της
σύμβασης παραχώρησης, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος

Απριλίου. Οπως εξηγεί ο κ. Ανδριόπουλος,
«στον Πύργο του Πειραιά σχεδιάζουμε
μια μεικτή χρήση εμπορίου και γραφείων.
Στο ισόγειο θα λειτουργήσουν περίπου
7.000 τ.μ. εμπορικών χώρων και στο υπόλοιπο κτίριο φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα από τα πιο σύγχρονα
γραφειακά συγκροτήματα της χώρας».
Τα γραφεία αυτά σχεδιάζονται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να απευθυνθούν κατά κύριο
λόγο στις ναυτιλιακές εταιρείες της περιοχής, ή όσες ίσως θα ήθελαν να τοποθετηθούν στο ακίνητο και σήμερα λει-

τουργούν τα γραφεία τους σε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Αξίζει επίσης
να σημειωθεί ότι πρόθεση των επενδυτών
είναι το συγκεκριμένο ακίνητο να αποτελέσει το πιο «πράσινο» κτίριο της Ελλάδας, τόσο σε ό,τι αφορά τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, όσο και στην
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και
νερού, αλλά και στη χρήση πρωτοποριακών υλικών. Σύμφωνα με τον κ. Ανδριόπουλο, στόχος είναι ο Πύργος του
Πειραιά να είναι πλήρως λειτουργικός
με τη νέα του μορφή εντός του 2022.

Δύο δισ. ευρώ χάθηκαν από
τον τζίρο των Χριστουγέννων
την τελευταία δεκαετία

Σε περίπτωση που σε μια μηχανή αναζήτησης ή σύγκρισης τιμών ένα προϊόν εμφανίζεται ψηλά στην κατάταξη λόγω διαφήμισης ή καταβολής τιμήματος

στον πάροχο, ο τελευταίος θα πρέπει να ενημερώνει με κατανοητό τρόπο τον καταναλωτή.

«Φρένο» στη διαδικτυακή
παραπλάνηση των καταναλωτών
Τι προβλέπει η νέα κοινοτική οδηγία – Διαφάνεια και πρόστιμα στις επιχειρήσεις
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι καταναλωτές πλέον, που προτού προβούν
σε κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο, διαβάζουν πρώτα τις κριτικές
που έχει λάβει αυτό από πελάτες
που έχουν μείνει εκεί. Εάν μάλιστα
διαβάσουν πολλές θετικές κριτικές,
μπορεί να το επιλέξουν ακόμη και
αν είναι ακριβότερο από κάποιο
άλλο που παρέχει ακόμη και περισσότερες υπηρεσίες. Δεν είναι
λίγες, όμως, και οι φορές που όταν
τελικά πηγαίνουν στο ξενοδοχείο
διαπιστώνουν ότι οι θετικές κριτικές ελάχιστη ή καμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Ο
λόγος; Πιθανώς τις κριτικές τις
είχε γράψει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης
του ξενοδοχείου ή κάποια μέλη
του προσωπικού του.
«Φρένο» σε αυτή και σε πολλές
άλλες πρακτικές με στόχο την ύπαρξη μεγαλύτερης διαφάνειας
και την αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών επιχειρεί να βάλει η κοινοτική οδηγία
Ε.Ε./2019/2161, η οποία τέθηκε
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Τίθεται ελάχιστο όριο
στα πρόστιμα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις οι οποίες παραβιάζουν τη νομοθεσία.
σε ισχύ τυπικά από χθες, αλλά
μένει να δούμε πότε θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στα άλλα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς έχουν περιθώριο
για να το πράξουν έως τις 28
Μαΐου 2022.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την εν
λόγω οδηγία, όταν οι επιχειρήσεις
παρέχουν πρόσβαση σε αξιολογήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών
από καταναλωτές, θα πρέπει να
ενημερώνουν τους καταναλωτές
εάν υπάρχουν διεργασίες ή διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι
οι δημοσιευόμενες αξιολογήσεις
προέρχονται από καταναλωτές
που έχουν όντως χρησιμοποιήσει
ή αγοράσει τα προϊόντα ή έχουν

καταβάλει τίμημα στην ιστοσελίδα. Αλλες βασικές καινοτομίες
που εισάγει η νέα οδηγία για την
προστασία των καταναλωτών είναι οι ακόλουθες:
• Τίθεται ελάχιστο όριο στα
πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται
στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν
τη νομοθεσία, καθώς σε κάποια
κράτη-μέλη είχαν παρατηρηθεί
πολύ χαμηλά πρόστιμα. Το ύψος
τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το 4% του ετήσιου
κύκλου εργασιών της επιχείρησης.
• Σε περίπτωση που σε μια μηχανή αναζήτησης ή σύγκρισης
τιμών ένα προϊόν εμφανίζεται ψηλά στην κατάταξη λόγω διαφήμισης ή καταβολής τιμήματος στον
πάροχο, ο τελευταίος θα πρέπει
να ενημερώνει με κατανοητό τρόπο τον καταναλωτή. Σε διαφορετική περίπτωση πρόκειται για απαγορευμένη πρακτική.
• Οι εταιρείες που παρέχουν
πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (marketplace) θα πρέπει να
ενημερώνουν τον καταναλωτή
εάν ο τρίτος που πωλεί ένα προϊόν

ή υπηρεσία έχει εμπορική ιδιότητα
ή είναι ιδιώτης. Στη δεύτερη περίπτωση, οι πάροχοι υπηρεσιών
ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει
να διευκρινίζουν στους καταναλωτές ότι δεν ισχύουν τα δικαιώματα που αφορούν τις εμπορικές
συμβάσεις, όπως για παράδειγμα
το δικαίωμα υπαναχώρησης.
• Σε κάθε ανακοίνωση περί
μείωσης τιμής, ο έμπορος είναι
υποχρεωμένος να εμφανίζει και
την προγενέστερη τιμή. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού
διαστήματος όχι συντομότερο
των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης.
• Σε περίπτωση παροχής από
μία επιχείρηση εξατομικευμένων
προσφορών, ο καταναλωτής θα
πρέπει να ενημερώνεται ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο βάσει ενός αλγορίθμου.
• Διευκόλυνση των καταναλωτών στη διεκδίκηση αποζημιώσεων όταν πέφτουν θύματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Κοντά στα επίπεδα του Δεκεμβρίου
του 2018, δηλαδή στα 3,5 δισ. ευρώ,
εκτιμάται ότι κινήθηκε ο τζίρος
του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο
του 2019, πολύ μακριά από τα επίπεδα του 2009, όταν ο τζίρος
του Δεκεμβρίου έφτανε τα 5,4 δισ.
ευρώ. Στην εκτίμηση αυτή προέβη
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η σωρευτική μείωση του τζίρου του Δεκεμβρίου τα τελευταία δέκα χρόνια
υπολογίζεται σε 35%, ποσοστό
που μεταφράζεται σε απώλειες 2
δισ. ευρώ. Στο δωδεκάμηνο του
2019, αν και δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα επίσημα στοιχεία
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ), υπολογίζεται ότι ο τζίρος
του λιανεμπορίου διαμορφώθηκε
σε περίπου 42 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και
36 δισ. ευρώ εξαιρουμένων των
καυσίμων. Η επίδοση αυτή συνιστά
μια αύξηση της τάξεως του 1,5%
σε σύγκριση με το 2018.
Από την έρευνα που πραγματοποίησε το ΕΒΕΠ για την αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα κατά την περίοδο των ε-
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Η πλειονότητα των ελληνικών οικογενειών
στράφηκε στα φυσικά
καταστήματα και στο
παραδοσιακό εμπόριο.
ορτών, προκύπτει ότι η πλειονότητα των καταναλωτών, 8 στους
10, ξεκίνησε τις αγορές το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου,
15-24 του μηνός, και κυρίως μετά
την καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων, ενώ μόνο 2 στους 10
έκαναν τις αγορές της τελευταίας
στιγμής έως και την 31η Δεκεμβρίου. Επίσης, η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών οικογενειών στράφηκε στα φυσικά καταστήματα και στο παραδοσιακό
εμπόριο, συνδυάζοντας διασκέδαση και αγορές, ενώ στις γιορτές
το Διαδίκτυο επιλέχθηκε περισσότερο για ιδέες και τιμές. Εξι
στους 10 Ελληνες καταναλωτές ήταν προσεκτικοί, ώστε να μην υπερβούν τον διαθέσιμο οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η ένδυση - υπόδηση παραμένει
μεν πρώτη προτίμηση, αλλά με μικρότερη ένταση από τις 9 στις 10
αγορές που ήταν παλαιότερα. Ειδικότερα, η σειρά της καταναλωτικής προτίμησης το 2019 και κατ’
επέκταση την περίοδο των εορτών
στην Αττική δείχνει τα εξής:
• 7 στους 10 καταναλωτές αγόρασαν είδη ένδυσης - υπόδησης.
• 5 στους 10 αγόρασαν ηλεκτρονικά είδη και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας.
• 4 στους 10 αγόρασαν καλλυντικά και φαρμακευτικά.
• 3 στους 10 αγόρασαν μπιζού
και κοσμήματα.
• 2 στους 10 αγόρασαν ηλεκτρικά είδη και έπιπλα.
Πάντως, την περίοδο των εορτών στην Αττική η μείωση στην
ένδυση - υπόδηση εκτιμάται μεσοσταθμικά στο 5%. Σύμφωνα επίσης με το ΕΒΕΠ, παρατηρείται
για άλλη μια φορά έντονη μεταφορά τζίρου από τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις στις μεγάλες
αλυσίδες του λιανικού εμπορίου,
μεταφορά τζίρου που φαίνεται να
υπερβαίνει το 4%.

Οκτώ στους δέκα καταναλωτές ξεκίνησαν τις αγορές το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, 15-24 του μηνός,

και κυρίως μετά την καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων, ενώ μόνο δύο στους δέκα έκαναν τις αγορές της τελευταίας στιγμής έως και την 31η Δεκεμβρίου.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΠΕΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΑΣ!
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Στρατηγική επιλογή η επένδυση στην Ελλάδα
Μιλάει στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος της doValue Αντρέα Μανγκόνι για τη συμφωνία με Eurobank και την εξαγορά της FPS
Συνέντευξη στην ΕΥΓΕΝΊΑ ΤΖΏΡΤΖΗ

Εφαλτήριο για την επέκταση της
doValue στην ευρύτερη περιοχή
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
θα αποτελέσει η εταιρεία διαχείρισης FPS μετά την εξαγορά της
από τον ιταλικό όμιλο. Αυτό επισημαίνει στη συνέντευξή του
στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος
της doValue Αντρέα Μανγκόνι,
εξηγώντας ότι στόχευση του ιταλικού ομίλου είναι να αποτελέσει τον κορυφαίο διαχειριστή
μη εξυπηρετούμενων δανείων
(NPEs) στην Ελλάδα ενόψει και
της ανάπτυξης της δευτερογενούς
αγοράς NPEs. Εισάγοντας στη
χώρα μας την πλατφόρμα και την
τεχνογνωσία της Altamira, ο ιταλικός όμιλος στοχεύει να γίνει
επίσης ο μεγαλύτερος διαχειριστής στην «αναδυόμενη» αγορά
ακινήτων που περιέρχονται στην
κυριότητα των τραπεζών, η οποία
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
doValue, θα υπερδιπλασιαστεί
τα δύο προσεχή χρόνια.
– Η doValue είναι ένας από
τους κορυφαίους διαχειριστές
κόκκινων δανείων και ηγέτης
στην Ιταλία, την Ισπανία, την
Πορτογαλία, την Κύπρο και
μετά τη συμφωνία με τη Eurobank και στην Ελλάδα. Ποια
είναι η στρατηγική σας για τη
χώρα μας;
– Η συμφωνία με την Eurobank έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Τοποθετηθήκαμε στην
ελληνική αγορά έχοντας μακροπρόθεσμη δέσμευση. Η doValue
επικεντρώνεται στη διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, διαθέτει 20ετή εμπειρία και
κατέχει την πρώτη θέση στη Νότια Ευρώπη. Η στρατηγική μας
είναι πολυσχιδής και αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.
Πρώτον, είμαστε ηγέτης στην αγορά ως προς την εξυπηρέτηση
δανείων στην Ιταλία και την Ισπανία. Δεύτερον, μετά την α-
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Η είσοδός μας στην
ελληνική αγορά
θα αποτελέσει
εφαλτήριο για την παρουσία μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
πόκτηση της Altamira διαθέτουμε
ισχυρή τεχνογνωσία στον τομέα
των ακινήτων στην Ισπανία και
την Πορτογαλία. Τρίτον, η FPS
θα αποτελέσει εφαλτήριο για την
παρουσία μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα τελευταία πέντε
χρόνια, η στρατηγική της doValue
είχε ως επίκεντρο την προσέλκυση ως πελατών τις μεγαλύτερες
τράπεζες και τους μεγαλύτερους
επενδυτές στη Νότια Ευρώπη,
καθώς και τα σημαντικότερα επενδυτικά κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στην αγορά των
NPEs. Το γεγονός ότι είμαστε
ένας ανεξάρτητος διαχειριστής
με μεγάλη τεχνογνωσία στον τομέα των κόκκινων δανείων μάς
έχει επιτρέψει να πετύχουμε σε
αυτή την προσπάθεια. Στους πελάτες της doValue περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κορυφαίες
τράπεζες, όπως η Unicredit, η
Santander, η Intesa SanPaolo, η
Credit Agricole, καθώς και ορισμένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια όπως η Fortress,
η Bain Capital, η Davidson Kempner, η Cerberus κ.ά.
– Η doValue είναι ο μεγαλύτερος servicer των δανείων που
έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του
ιταλικού μοντέλου των κρατικών εγγυήσεων (GACS) και όπως έχετε επισημάνει, ο «Ηρακλής» έχει πολλές ομοιότητες
με το ιταλικό σχήμα. Ποια είναι
τα σχέδιά σας για την FPS;
– Η απόφαση της ελληνικής
κυβέρνησης να υιοθετήσει το ιταλικό μοντέλο κρατικών εγγυήσεων είναι ένα βήμα προς τη σω-

«Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να υιοθετήσει το ιταλικό μοντέ-

λο κρατικών εγγυήσεων είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», λέει στην «Κ» ο Αντρέα Μανγκόνι.
στή κατεύθυνση. Η εμπειρία μας
από την Ιταλία επιβεβαιώνει ότι
το σχήμα βοήθησε τις τράπεζες
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστεύω ότι ο «Ηρακλής»
θα επιταχύνει την προσπάθεια
και των ελληνικών τραπεζών να
εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκιά
τους. Μέσω της επένδυσής μας
στην FPS, η doValue θα βοηθήσει
όλες τις ελληνικές τράπεζες αλλά
και τους επενδυτές στις τιτλοποιήσεις και στην υλοποίηση αυτών των συναλλαγών. Η doValue
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα
από το 2018 έχοντας αναλάβει
τη διαχείριση των κόκκινων δανείων του χαρτοφυλακίου Solar,
που περιλαμβάνει δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μέχρι

σήμερα έχουμε μια επιτυχημένη
πορεία, χάρη στον Στάθη Αδριανάκη και την ομάδα του. Μέσω
της FPS στοχεύουμε να αποτελέσουμε όχι μόνο τον κορυφαίο
διαχειριστή κόκκινων δανείων
στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα
να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας στον τομέα της διαχείρισης των ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα των
πιστωτών (REOs) και να γίνουμε
ο μεγαλύτερος διαχειριστής ακινήτων στη χώρα. Ο επικεφαλής
της Altamira έχει ήδη επισκεφτεί
την FPS στην Ελλάδα και επιδίωξή
μας είναι να εισάγουμε άμεσα
την τεχνογνωσία που διαθέτουμε
προκειμένου η FPS να προσφέρει
την κορυφαία πλατφόρμα εξυπηρέτησης REO στους Ελληνες

πελάτες μας. Πιστεύουμε στις
προοπτικές της ελληνικής αγοράς
και της ελληνικής οικονομίας. Οι
μακροοικονομικές εξελίξεις είναι
θετικές, η οικονομία προβλέπεται
ότι θα ενισχύεται σταθερά τα επόμενα χρόνια, έχει επιτευχθεί
η δημοσιονομική σταθερότητα
και κατά συνέπεια είναι εύλογο
κανείς να αναμένει ότι θα υπάρξει
αύξηση της ροής άμεσων ξένων
επενδύσεων στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα είναι η πιο
ελπιδοφόρος δευτερογενής αγορά
μη εξυπηρετούμενων δανείων
στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η
δευτερογενής αγορά NPEs θα ενισχυθεί στο πλαίσιο της ανάθεσης προς διαχείριση χαρτοφυλακίων ύψους 50 δισ. ευρώ, ενώ
σταδιακά θα ανατεθούν άλλα 80
δισ. ευρώ. Αυτό μας δίνει αρκετό
χώρο για να επεκτείνουμε την επιχείρησή μας από προνομιακή
θέση σε ό,τι αφορά το μέγεθος
και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε.
– Η εταιρεία doValue θα συνεχίσει να αναπτύσσει την ομάδα της στην Ελλάδα μετά
την εξαγορά FPS;
– Εκτιμάμε ιδιαίτερα την ποιότητα της ομάδας διαχείρισης
και του προσωπικού της FPS που
διαθέτει υψηλή εξειδίκευση. Αυτοί ήταν άλλωστε και βασικοί παράγοντες στην απόφασή μας να
προχωρήσουμε στην εξαγορά
της εταιρείας. Είμαι πεπεισμένος
ότι υπό την ηγεσία του Θεόδωρου
Καλαντώνη και του Τάσου Πανούση, η FPS θα μπορέσει να
προσελκύσει νέους πελάτες και
περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και να επεκταθεί σε νέους
επιχειρηματικούς τομείς, όπως
ο τομέας των REOs. Η doValue
δεν σταμάτησε ποτέ να αναπτύσσεται και να δημιουργεί νέα απασχόληση σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και αγορές που
έχει παρουσία. Είναι σαφές λοιπόν
ότι θα συνεχίσουμε να επεκτεινόμαστε.

Nα γίνουμε η μεγαλύτερη
εταιρεία διαχείρισης
ακινήτων στην Ευρώπη
– Μετά την εξαγορά της Altamira, η
doValue ειδικεύεται στη διαχείριση
ακινήτων. Ποιες εκτιμάτε ότι είναι
οι προοπτικές του τομέα του real
estate στην Ελλάδα;
– Οπως ανέφερα, στόχος μας είναι
να γίνουμε η μεγαλύτερη και η πιο προηγμένη εταιρεία στον τομέα της εξυπηρέτησης δανείων και της διαχείρισης ακινήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ελληνική αγορά είναι ακόμη αναδυόμενη
και αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί τα
επόμενα δύο χρόνια και συγκεκριμένα
από τα 3 δισ. ευρώ να φτάσει τα 7,5 δισ.
ευρώ το 2021 με βάση τις εκτιμήσεις
μας. Ο ανταγωνισμός στον τομέα αυτό
είναι προς το παρόν περιορισμένος, ενώ
οι πρόσφατες κανονιστικές αλλαγές,
όπως η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οδήγησαν
σε αύξηση του αποθέματος σε ακίνητα
που είναι πλέον στην κυριότητα των
τραπεζών. Μέχρι σήμερα περισσότερα
από 7 στα 10 ακίνητα που μεταβιβάζονται
μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
αγοράζονται από τις ίδιες τις τράπεζες.
Είναι λοιπόν περισσότερο από προφανές
ότι χρειάζεται ένας εξειδικευμένος διαχειριστής για να αξιοποιήσει αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία και γι’ αυτό βλέπουμε μια σημαντική ευκαιρία για επέκταση σε αυτόν τον τομέα.
– Εκτιμάτε ότι η πολιτική διαχείρισης
θα ήταν πιο επιθετική στον τομέα
των πλειστηριασμών και ποια θα
είναι η προσέγγισή σας για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές;
– Η στρατηγική της doValue προκρίνει
κυρίως τις συναινετικές λύσεις. Σε αυτή
τη βάση μπορώ να διαβεβαιώσω ότι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε βιώσιμες
αναδιαρθρώσεις στους οφειλέτες. Προφανώς, για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές θα αξιοποιήσουμε πλήρως το νομικό οπλοστάσιο που προβλέπει το αναθεωρημένο πλαίσιο στην Ελλάδα. Η

εμπειρία μας από την Ιταλία και την Ισπανία δείχνει ότι η επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να αποβεί ωφέλιμη όχι
μόνο για το τραπεζικό σύστημα αλλά
και για την οικονομία συνολικά.
– Στην ελληνική αγορά έχουν ήδη
χορηγηθεί άδειες σε 20 εταιρείες για
τη διαχείριση NPEs. Ποιοι θα είναι
οι κύριοι εταίροι της doValue στην
Ελλάδα;
– Eχουμε μια αρχική συμφωνία με τη
Eurobank, η οποία εξακολουθεί να κατέχει ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της FPS, για τη διαχείριση τόσο των
υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών
μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό
είναι ένα μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο, αλλά ήδη προσβλέπουμε στη δημιουργία μιας συνεχούς σχέσης, που σημαίνει μια μόνιμη εταιρική συνεργασία.
Η ελληνική δευτερογενής αγορά μη
εξυπηρετούμενων δανείων θα σημειώσει
τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη
το 2020 και πιθανώς και στο μέλλον.
Είναι φυσικό ότι η FPS δεν θα περιοριστεί
στη συνεργασία της με τη Eurobank,
αλλά θα προσεγγίσει όλους τους επενδυτές του τομέα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον, βασιζόμενοι
στην εμπειρία του ομίλου doValue, είμαστε ανοιχτοί για συνεργασίες με όλους
τους διεθνείς και εγχώριους επενδυτές
που θα συμμετάσχουν σε αυτή την αγορά.
Τολμώ όμως να πω ότι 20 εταιρείες διαχείρισης (servicers) είναι ένας μεγάλος
αριθμός και γι’ αυτό είναι ίσως λογικό
να καταλήξει κάποιος στο συμπέρασμα
ότι θα υπάρξει ενοποίηση σε αυτόν τον
τομέα στο μέλλον. Οπως είπα, είμαστε
νούμερο 1 εταιρεία στη Νότια Ευρώπη
και η φάση της ενοποίησης, που εκτιμώ
ότι θα υπάρξει, δημιουργεί πάντα ευκαιρίες για τους κυριότερους παίκτες σε
όλες τις αγορές.
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Δωρεάν τεχνητή γονιμοποίηση
Την ανακοίνωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν, ως λύση στο δημογραφικό της χώρας
«Τεχνητή γονιμοποίηση δωρεάν για όλα
τα ζευγάρια» θα προσφέρεται στα κρατικά
κέντρα υποβοηθούμενης γονιμότητας
της Ουγγαρίας, όπως ανακοίνωσε ο εθνικιστής πρωθυπουργός της χώρας Βίκτορ Ορμπαν, επισημαίνοντας ότι η γονιμότητα έχει «στρατηγική σημασία».
Προ μηνός, άλλωστε, η ουγγρική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο των έξι κέντρων
υποβοηθούμενης γονιμότητας της χώρας.
Ο Ορμπαν ανέκαθεν προωθούσε την
ιδέα της τεκνοποίησης, προκειμένου να
επιλύσει το δημογραφικό πρόβλημα της
χώρας, καθώς ο ουγγρικός πληθυσμός
παρουσιάζει διαρκή μείωση τις τελευταίες
τέσσερις δεκαετίες. Σε ανακοίνωσή του
περιέγραψε με λεπτομέρειες την πολιτική
γονιμότητας που θα ακολουθήσει, επισημαίνοντας ότι η προσφορά της νέας
παροχής πρόκειται να ξεκινήσει στις
αρχές Φεβρουαρίου. Παρέλειψε, ωστόσο,
να εξηγήσει ποιος ακριβώς θα έχει δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει. Επίσης,
ο Ούγγρος πρωθυπουργός επεσήμανε
ότι μελετά το ενδεχόμενο φοροαπαλλαγών
για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.
Ηδη, άλλωστε, από την αρχή της νέας
χρονιάς, απαλλάσσονται από τη φορολόγηση οι μητέρες με τέσσερα παιδιά.
«Αν επιθυμούμε μικρούς Ούγγρους,

Η γονιμότητα έχει «στρατηγική σημασία» σύμφωνα με τον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπαν. Ωστόσο, επί του παρόντος, δεν δημοσιοποίησε ποιοι θα έχουν δικαίωμα.
αντί για μετανάστες, και αν η ουγγρική
οικονομία μπορεί να δημιουργήσει τους
αναγκαίους πόρους, τότε η μοναδική
λύση είναι να χορηγήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα χρήματα
για τη στήριξη των οικογενειών και την
ανατροφή των παιδιών» δήλωσε ο Ορμπαν, ο οποίος ανέλαβε την πρωθυπουρ-

γία το 2010. Βάση της εκστρατείας του
είναι η έντονα αντιμεταναστευτική ρητορική. Πέρυσι τον Σεπτέμβριο, ο ίδιος
είχε δηλώσει, σε διεθνή διάσκεψη για το
δημογραφικό πρόβλημα, ότι απορρίπτει
την προσέγγιση άλλων Ευρωπαίων ηγετών, που πιστεύουν ότι η μετανάστευση
είναι η αναγκαία λύση για την πληθυ-

σμιακή μείωση. Τότε, ο Ούγγρος πρωθυπουργός είχε προτάξει την ακροδεξιά
θεωρία της «μεγάλης αντικατάστασης»,
σύμφωνα με την οποία οι λευκοί ευρωπαϊκοί πληθυσμοί αντικαθίστανται σταδιακά από ανθρώπους που δεν έχουν ευρωπαϊκή καταγωγή. Η Ουγγαρία δεν είναι,
όμως, η μοναδική χώρα που με παροχές
προσπαθεί να επιλύσει το δημογραφικό
της πρόβλημα. Πολλά ευρωπαϊκά κράτη
που αντιμετωπίζουν έντονη δημογραφική
μείωση λόγω της υπογεννητικότητας
αλλά και της μετανάστευσης των νέων,
έχουν θεσπίσει μέτρα για να βελτιώσουν
την κατάσταση. Στην Πολωνία, λόγου
χάρη, οι γονείς εισπράττουν μηνιαίο κρατικό επίδομα 118 ευρώ για κάθε παιδί.
Η Κροατία, που ανέλαβε την προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ενωσης την περασμένη
εβδομάδα, επεσήμανε τη χρονιά που πέρασε ότι η πληθυσμιακή αύξηση στην
Ε.Ε. θα αποτελέσει «κομβικό ζήτημα».
«Το δημογραφικό πρόβλημα πρέπει να
βρεθεί στο επίκεντρο της Ε.Ε., προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη όλων
των κρατών-μελών», τόνισε η υπουργός
Οικογένειας, Νεολαίας και Κοινωνικής
Πολιτικής της Κροατίας, Βέσνα Μπεντέκοβιτς, μιλώντας σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τον Νοέμβριο.

Μια καλή χρονιά το 2019 για την πτητική ασφάλεια
Ολοένα και πιο ασφαλής καθίσταται η
πολιτική αεροπορία. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα μεγάλων εμπορικών αεροσκαφών μειώθηκε το 2019 κατά περισσότερο από 50% συγκριτικά με το 2018,
σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η ολλανδική εταιρεία συμβούλων εναέριων μεταφορών To70.
Τη χρονιά που πέρασε καταγράφηκαν
σε αεροπορικά δυστυχήματα 270 θάνατοι, ενώ το 2018 ο αριθμός των νεκρών
ανερχόταν σε 534. Η μείωση αυτή είναι
ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι περιλαμβάνει τα θύματα του αεροπορικού
δυστυχήματος στην Αιθιοπία, όταν κατέπεσε και συνετρίβη ένα Boeing 737.

Ειδικότερα, το 2019 συνέβησαν 86
ατυχήματα με μεγάλα εμπορικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και οκτώ
μοιραία δυστυχήματα, που προκάλεσαν
τον θάνατο 257 ανθρώπων. Εφόσον οι
αριθμοί αναλυθούν σωστά, μπορεί κανείς
να διαπιστώσει ότι τη χρονιά που πέρασε
σημειώθηκε ένα δυστύχημα μεγάλου
επιβατικού αεροσκάφους ανά 5,58 εκατομμύρια πτήσεις.
Οπως σημειώνει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα για θέματα πτητικής ασφάλειας Aviation Safety Network, που καταγράφει συστηματικά όλα τα αεροπορικά δυστυχήματα, το 2019 υπήρξε μία
από τις ασφαλέστερες χρονιές για την
πολιτική αεροπορία. Το 2018 καταγρά-

φηκαν 160 συμβάντα, εκ των οποίων
13 δυστυχήματα, στα οποία έχασαν τη
ζωή τους 534 άνθρωποι. Ωστόσο, πρέπει
να σημειωθεί ότι η ασφαλέστερη χρονιά
μέχρι σήμερα για την πολιτική αεροπορία
ήταν το 2017, καθώς τότε δεν σημειώθηκε κανένα δυστύχημα με μεγάλο επιβατικό αεροσκάφος. Συνετρίβησαν όμως δύο περιφερειακά αεροπλάνα με
στροβιλοκινητήρες (turboprops) προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων.
Οι τύποι αεροσκαφών που περιελήφθησαν στη μελέτη είναι αυτοί που
χρησιμοποιούνται κατά κόρον από το
επιβατικό κοινό. Δεν περιελήφθησαν
μικρότερα αεροσκάφη που πραγματοποιούν περιφερειακά δρομολόγια, οι

«BEST VALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ»
Tο πρώτο one stop shop για επαγγελματίες
στην Κύπρο έρχεται σε λίγες ημέρες
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του πρώτου ενιαίου χώρου
χονδρικής πώλησης για επαγγελματίες στην Κύπρο. Το «BEST VALUE για επαγγελματίες»
ανοίγει τις πύλες του στη Λεμεσό την Τρίτη 28 Ιανουαρίου, ενώ μια μέρα νωρίτερα θα
πραγματοποιηθούν τα εγκαίνιά του.
Το νέο κατάστημα έρχεται να καλύψει ένα κενό στην κυπριακή αγορά, το οποίο διαπίστωσε
η ΜΕΤRΟ AEBE, η πρώτη εταιρεία που - πριν από 43 χρόνια- εισήγαγε τα ενιαία σημεία
χονδρικής πώλησης για επαγγελματίες στην Ελλάδα.
«Αυτό που διαφοροποιεί σημαντικά το νέο μοντέλο καταστήματος είναι το γεγονός ότι
διαθέτει σε ένα χώρο (one stop shop), όλα τα είδη που μπορεί να χρειαστεί ο επαγγελματίας
και σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές. Πρόκειται για ένα εντελώς νέο concept για τα
κυπριακά δεδομένα, μια υπεραγορά χονδρικής, όπου ο επαγγελματίας θα μπορεί να βρει όλα
τα προϊόντα που χρειάζεται, απολαμβάνοντας τις χαμηλότερες τιμές ακόμα και για ένα
τεμάχιο» επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής της MCC BEST VALUE Ltd, Γιάννης Βλαχονικολέας.
Το κατάστημα, έκτασης 2.500 τ.μ., βρίσκεται στη Λεμεσό και στεγάζεται σε ένα νέο και
σύγχρονο οικοδόμημα, εκεί όπου παλιά δέσποζε το ιστορικό εργοστάσιο της Lemeco, στη
συμβολή των οδών Μισιαούλη & Καβάζογλου και Κωχ. Η Λεμεσός επιλέχθηκε λόγω της
ραγδαίας ανάπτυξης της πόλης και των αυξημένων αναγκών που δημιουργεί αυτή η
ανάπτυξη.
Το «BEST VALUE για επαγγελματίες» απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες από τον κλάδο
της μεταπώλησης (Supermarket, mini market, περίπτερα, κάβες, οπωρολαχανοπωλεία,
φρουταρίες, κρεοπωλεία, φούρνους, χονδρέμπορους κ.α.), όσο και σε επαγγελματίες από
τον κλάδο της μαζικής εστίασης και Ho.Re.Ca. (εστιατόρια, καφετέριες, bar, ξενοδοχεία,
ζαχαροπλαστεία κ.α.).

Λίγα λόγια για τη ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 στην Ελλάδα και αποτελεί μία 100% ελληνική εταιρεία.
Διαθέτει δύο αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, με 50
σημεία σε όλη τη χώρα και τα καταστήματα λιανικής My market, με 225 σημεία λιανικής
πώλησης πανελλαδικά. Η εταιρεία απασχολεί 11.000 εργαζόμενους, γεγονός που την
καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα.

εκπαιδευτικές πτήσεις, καθώς και δυστυχήματα στα οποία εμπλέκονταν πολεμικά αεροσκάφη, ιδιωτικά τζετ, μεταγωγικά και ελικόπτερα. Το 2019 η
πτητική ασφάλεια μπήκε στο μικροσκόπιο, μετά τη διαδοχική συντριβή
δύο αεροσκαφών Boeing 737 Max. Τον
Οκτώβριο του 2018 συνετρίβη ένα Boeing 737 Max της Lion Air στην Ινδονησία, προκαλώντας τον θάνατο των 189
επιβαινόντων, ενώ πέντε μήνες αργότερα συνετρίβη αεροσκάφος του ίδιου
τύπου, της Ethiopian Airlines, επιφέροντας τον θάνατο 155 επιβαινόντων.
Εκτοτε, ο παγκόσμιος στόλος των Boeing
737 Max παραμένει καθηλωμένος στο
έδαφος.

Προάστιο της Σόφιας, πρωτεύουσας της Βουλγαρίας. Τα κτίρια δεν είναι κατασκευασμένα

έτσι ώστε να αντέξουν μια μελλοντική σεισμική δόνηση.

Απροετοίμαστες για μεγάλο
σεισμό οι χώρες της Βαλκανικής
Ο σεισμός της 26ης Νοεμβρίου στην Αλβανία άφησε πίσω του 51 νεκρούς, εκατοντάδες στα νοσοκομεία και χιλιάδες άστεγους. Καθώς το σοκ υποχωρεί, η τραγωδία προσφέρει χρήσιμα διδάγματα, παρότι οι ειδικοί επιμένουν ότι η περιοχή
των Βαλκανίων παραμένει απροετοίμαστη
για νέα ισχυρή σεισμική δραστηριότητα.
Από το Βουκουρέστι στη Σόφια και σε
όλα τα κράτη των Βαλκανίων, αλλεπάλληλες κυβερνήσεις απέφυγαν –ή απέτυχαν– να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο που
παρουσιάζουν τα γερασμένα οικοδομήματα. Οι κυβερνώντες ευνόησαν, αντιθέτως, τον οικοδομικό οργασμό της δεκαετίας
του 1990, κατά τη διάρκεια της μετάβασης
από τον κομμουνισμό στον καπιταλισμό,
αδιαφορώντας για την ασφάλεια των κτιρίων. Τον Δεκέμβριο, ο Αλβανός πρωθυπουργός Εντι Ράμα ανακοίνωσε την αναδιάρθρωση του κρατικού προϋπολογισμού
με στόχο την αντιμετώπιση της οικιστικής
κρίσης που προκάλεσε ο σεισμός, επισημαίνοντας ότι η αρωγή της διεθνούς κοινότητας θα είναι αναγκαία. «Δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό να ολοκληρώσουμε μόνοι αυτό το έργο», είπε ο Ράμα.
Την ώρα που η Αλβανία εξακολουθεί
να υποφέρει από τις επιπτώσεις του σεισμού, άλλα βαλκανικά κράτη κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου. Στο Βουκουρέστι, 349 κτίσματα χαρακτηρίστηκαν
πρόσφατα «κτίρια υψηλού κινδύνου», απειλούμενα με κατάρρευση σε περίπτωση
ισχυρού σεισμού. Πολλά από αυτά είναι
συγκροτήματα κατοικιών. «Κάνουμε λόγο
για περίπου 300 κτίρια που κινδυνεύουν
να καταρρεύσουν στο Βουκουρέστι. Γνωρίζουμε ότι άλλα 1.600 κτίρια κινδυνεύουν,
επίσης. Προσποιούμαστε, όμως, ότι η κα-

<
<
<
<
<
<

Αλλεπάλληλες κυβερνήσεις
απέφυγαν ή απέτυχαν να
αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο
των γερασμένων κτηρίων.
ταγραφή τους δεν είναι αναγκαία», λέει
ο Ματέι Σουμπασάκου, ιδρυτής μη κυβερνητικής οργάνωσης με στόχο την αντισεισμική θωράκιση. Η Ρουμανία έχει
υποστεί δύο καταστροφικούς σεισμούς
τον 20ό αιώνα, το 1940 με πολλές χιλιάδες
νεκρούς και το 1977 με 1.578 θύματα.
Ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ που έπληξε
το 1986 τη Βουλγαρία προκάλεσε τον θάνατο εκατοντάδων πολιτών και άφησε χιλιάδες άστεγους. Παρότι η χώρα υιοθέτησε
αυστηρό οικοδομικό κανονισμό μετά την
είσοδό της στην Ε.Ε., το 2007, η πλειονότητα των κτιρίων χρονολογείται στην
περίοδο του σοσιαλιστικού καθεστώτος,
όταν οι τότε κυβερνώντες επέλεγαν να
κατασκευάζουν γιγαντιαία συγκροτήματα
κατοικιών, με ελλιπή αντισεισμική μέριμνα.
Ο Πέτερ Παβλόφ, διευθυντής του Κέντρου
Αντισεισμικών Κατασκευών του Πολυτεχνείου της Σόφιας, εκτιμά ότι η χώρα είναι
καλύτερα προετοιμασμένη από ό,τι οι γείτονές της. «Παρά την πρόοδο που έχει
σημειωθεί, η οικοδομική δραστηριότητα
συνεχίζεται ανεξέλεγκτη σε πολλές περιοχές της υπαίθρου και στα προάστια
της Σόφιας. Τα νέα αυτά κτίρια δεν τηρούν
τον αντισεισμικό κανονισμό και κινδυνεύουν από μεγάλη δόνηση», λέει ο Παβλόφ, επισημαίνοντας τους κινδύνους
της λήθης για την έντονη και φονική σεισμική ιστορία της περιοχής.
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Με κέρδη 0,47% και αυξημένο
τζίρο έκλεισε το Χρηματιστήριο

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές
αγορές λόγω ΗΠΑ - Κίνας

Στα 76,69 εκατ. ο όγκος συναλλαγών, στις 923,69 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων με την
αποχώρηση κάποιων επενδυτών και την
τοποθέτηση κάποιων άλλων σε μετοχές
της υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ήταν το χαρακτηριστικό της χθεσινής συνεδρίασης, καθώς
διενεργήθηκαν συνολικά 19 πακέτα, με
κύριους πρωταγωνιστές (και πάλι) την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank, οι μετοχές
των οποίων αυτή τη φορά δεν άλλαξαν
<
<
<
<
<
<

Συνολικά 19 πακέτα άλλαξαν
χέρια χθες, με κύριους
πρωταγωνιστές (και πάλι)
την Εθνική Τράπεζα και
τη Eurobank.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, για να μπορέσει ο Γενικός Δείκτης να κινηθεί αποφασιστικά υψηλότερα θα χρειαστεί ισχυρούς καταλύτες και παράλληλα ενίσχυση του τζίρου.

χέρια με discount. Αν και το Χ.Α. κινήθηκε
με αρκετή μεταβλητότητα στις πρώτες
τέσσερις ώρες, κατάφερε και βρήκε ρυθμό
ξεπερνώντας τις όποιες πιέσεις, με τους
αγοραστές να αναλαμβάνουν δράση κυρίως
την τελευταία ώρα της συνεδρίασης. Από
τα 19 πακέτα, τα έξι αφορούσαν τον ΟΤΕ,
τα δύο τον ΟΠΑΠ, δύο έγιναν στην
Autohellas, ένα σε Μυτιληναίο και ένα σε

Lamda Development, ενώ τρία πακέτα
διενεργήθηκαν σε Eurobank (2,8 εκατ. τεμάχια) και τρία στην Εθνική Τράπεζα (ύψους 2,13 εκατ. τεμαχίων). Η κινητικότητα
αυτή των επενδυτών αφύπνισε κάπως την
αγορά, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης
να επιστρέψει πάνω από τις 920 μονάδες
και ο τζίρος να ανακάμψει από τα χαμηλά
επίπεδα της Δευτέρας.

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

Ετσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη
0,47% στις 923,69 μονάδες, ενώ ο τζίρος
ανήλθε στα 76,69 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη
0,66%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης
σημείωσε άνοδο και ο τραπεζικός δείκτης
ενισχύθηκε κατά 0,14% στις 851,12 μονάδες. Σύμφωνα με τους αναλυτές, για να
μπορέσει ο Γενικός Δείκτης να κινηθεί α-

ποφασιστικά υψηλότερα θα χρειαστεί ισχυρούς καταλύτες και παράλληλα ενίσχυση του τζίρου. Οπως σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας, επικεφαλής επενδύσεων
της «Κύκλος Χρηματιστηριακή», το σκηνικό
του ελληνικού Χρηματιστηρίου παραμένει
ιδιαίτερα ευαίσθητο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στην
Ανατολική Μεσόγειο, διαμορφώνοντας ανάλογη μεταβλητότητα και συγχρονιζόμενο
κυρίως με τις κινήσεις των ευρωπαϊκών
αγορών.
Ως εκ τούτου, αναμένεται σκηνικό συσσώρευσης μέχρις ότου οι εγχώριοι καταλύτες αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό προσδοκάται να συμβεί σε συνέχεια εξελίξεων
κυρίως σε δύο πεδία. Το πρώτο είναι η βάσιμη προσδοκία να ανακοινωθεί από τη
Fitch αναβάθμιση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας ή έστω των θετικών
προοπτικών της στις 24 Ιανουαρίου, εξέλιξη
που θα βοηθήσει στην προσπάθεια αναχρηματοδότησης του ελληνικού χρέους
με την άμεση έκδοση νέου μακροπρόθεσμου τίτλου με χαμηλό επιτόκιο, ώστε να
εδραιωθεί η πεποίθηση ότι το ελληνικό
χρέος καθίσταται ολοένα και πιο βιώσιμο.
Το δεύτερο είναι η προοπτική έναρξης
πρόδρομων εργασιών στο Ελληνικό, εξέλιξη
που θα σηματοδοτήσει την προοπτική επιτάχυνσης του ρυθμού μεγέθυνσης για
την ελληνική οικονομία.

(Σε δολάρια)

Κλείσιμο
30/12
181.985
20.4428
794.49
50.8
1873.44
129.39
52.91
239.9
315.1718
35.52
89.15
333.94
66.27
47.73
147.61
205.33
116.19
47.93
82.75
19.35
55.925
70.3
9.17
3.09
52.35
60.545
120.89
69.2463
160.4766
9.31
137.005
181.25
12.15
248.43
23.6627
60.025
21.3086
224.89
180.47
59.565
145.8
139.64
44.19
207.35
89.79
163.45
182.01
53.1142
103.44
202.32
39.94
125
227.62
205.16
39.1
64.63
3.45
4.23
12.33
152.15
285.88
57.07
58.905

Μετ. %
0.5887
4.2468
0.3524
0.0788
-0.9443
0.6613
0.5511
1.2578
-0.5642
1.312
-0.2462
1.1265
0.1814
0.021
0.5381
0.8943
-0.4029
-0.0834
2.6038
-2.5189
-0.3652
0.2281
2.2297
4.7458
0
0.2401
-0.5184
-0.7933
0.7513
0.7576
0.2965
0.0663
0.2475
1.3132
-0.3676
0.8824
-0.7055
0.694
-0.4413
-0.042
0.0686
1.7784
0
0.4068
0.3128
0.1041
0.6025
0.6332
1.2529
1.0186
1.3448
0.0961
0.2069
-0.6874
-0.3314
0.1394
-0.2919
-0.4706
3.6134
0.0658
0.0105
0.6348
-0.4142

WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &
WALMART INC

146.47
49.9989
115.98

1.8001
-4.0512
0.0863

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

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

Χθεσινό
2167.7778
2586.79304
2318
2445
976.93572
410.1717
7691
632.6
612.2
181.22024
3486.31845
781
4876.17006
583.2
2098
495.9
2246
186.5479
2708.8936
3598
89.74
1956
170
3032.64968
144.95
6602
3233
329.6
2598.095
1492.615
609
242.65
1804.4
1944.5
272.5
1825.08116
590.4
646.8
5033
1100.5
1988.8
25.51
5892
146.4288
2931.7212
218.5
961.2819
303
58.75381
7546
507
1652.12
938.5
6834.97184
421.9
1463.46121
2796
609.77604
6156.9363

Μετ. %
-0.595
-0.544
0.52
-0.972
0.639
-0.146
0.536
-0.909
-0.293
-0.374
-0.343
1.64
0.66
-0.375
0.817
-0.241
1.293
-2.006
1.157
1.011
2.466
1.347
1.98
-0.658
3.899
0.489
-0.046
0.274
1.247
1.139
-1.616
0.144
-0.265
0.856
-0.073
-0.984
-0.068
-1.372
-0.317
-0.272
0.831
1.958
0.752
-1.253
-1.743
2.103
0.692
0.265
0.017
-0.264
-2.375
-2.57
-0.297
1.635
-0.401
-1.189
2.23
-3.293
0.903

ROYAL BANK SCO
230.9714
RDS ‘A
2257
RDS ‘B
2271.5
RELX
1962.5838
RIO TINTO
4545
ROYAL MAIL R
218.7
ROLLS ROYCE PL
679.9274
RSA INSRANCE G
562.6
SAINSBURY(J)
220.5
SCHRODERS
3274
SAGE GROUP
734
ST JAMESS PLAC
1112
SMITHS GROUP
1733.5
SMITH&NEPHEW
1870.1321
SSE PLC
1458.5
STANDRD CHART
716.6
SEVERN TRENT
2521
TRAVIS PERKINS
1611
TESCO
250.1
TUI AG
918
TAYLOR WIMPEY
204.5
UNILEVER
4319.5
UTD. UTILITIES
975.8
VODAFONE GROUP 155.99888
1034.5285
WPP PLC
WHITBREAD
4730.22463

Zurich /Zυρίχη
Εταιρείες
ABB LTD N
RICHEMONT N
GEBERIT N1
LAFARGEHOLCIM
NOVARTIS N
ROCHE HOLDING
SGS N
SWATCH GROUP I
ADECCO N
JULIUS BAER N
CS GROUP AG
GIVAUDAN N
NESTLE SA
TRANSOCEAN N
SWISSCOM N
SWISS RE N
UBS GROUP N
ZURICH INSURAN

-0.56
-0.485
-0.373
1.438
-0.22
0.321
-0.296
-0.46
0
0.429
-0.245
-0.714
-0.773
0.348
0.969
0.364
0.119
2.436
0.603
-0.217
3.911
-0.541
0.494
3.245
-2.165
1.465

(Σε ελβ.φρ.)

30/12
23.14
76.44
543.4
52.62
91.26
318.05
2655
271.1
61.38
49.65
13.67
3025
103.42
0
522.6
108.7
12.76
399.9

Μετ. %
-0.22
1.16
1.15
0.15
0.23
-0.34
1.14
1.16
0.56
0.77
1.26
0.63
-0.12
0
0.65
0.74
1.11
0.45

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

30/12

Μετ. %

ADIDAS N

313.25

ALLIANZ SE
BASF SE

14.64

-0.012

TENARIS

E.ON SE NA

9.756

0.045

TERNA

FRESENIUS MEDI

67.24

0.94

48.135

-1.435

HEIDELBERGCEME

63.32

-0.76

HENKEL AG&CO V

93.12

0.1

INFINEON TECH

21.34

-0.315

10.365

0.065

K+S AG NA
MERCK KGAA

115.1

1.7

MUENCH. RUECK

267.5

-0.1

29.18

-0.14

RWE AG
THYSSENKRUPP A

12.005

-0.14

VOLKSWAGEN VZ

185.22

-0.06

VONOVIA SE

49.28

0.07

SIEMENS N

116.4

0.64

SAP SE

123.6

-0.16

Amsterdam/Aμστερνταμ

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

AALBERTS

40.81

0.96

AEGON

4.015

0.2

ABN AMRO BANK

16.54

1.26

AKZO NOBEL

89.47

1.11

ALTICE EUROPE

5.978

-0.43

ARCELORMITTAL

15.134

-0.59

ASML HOLDING

269.5

0.17

BOSKALIS WESTM

23.21

-1.23

GALAPAGOS

189.65

0.74

HEINEKEN

99

0.86

ING GROEP

10.758

0.24

KONINKLIJKE DS

110.2

-0.81

KPN KON

2.679

0.34

NN GROUP

33.78

0.87

KONINKLIJKE DS

110.2

-0.81

IMCD
RANDSTAD
RELX

77.5

0.45

55.58

0.98

23.09

1.81

ROYAL DUTCH SH

26.445

-0.17

UNIBAIL RODAM

133.4

1.06

VOPAK

49.61

0.59

WOLTERS KLUWER

67.08

1.18

Milano/Mιλάνο

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

30/12

A2A SPA

1.73

1.72

ATLANTIA

21.03

20.89

AZIMUT HLDG

Μετ. %

23.84

23.54

CIR-COMP

1.09

1.08

4.1

ENEL

7.40

7.40

218.85

-0.8

EXOR

70.96

70.46

64.76

-1.03

ENI

13.87

14.04

BAY MOT WERKE

73.3

-0.33

GENERALI ASS

18.43

18.45

BEIERSDORF

107

-0.3

74.54

-0.19

INTESA SANPAOL

COMMERZBANK

5.683

0.01

MEDIASET

2.61

2.63

CONTINENTAL AG

117.62

1.72

MEDIOBANCA

9.84

9.84

48.455

-0.44

RCS MEDIAGROUP

0.95

0.99

7.753

0.173

PRYSMIAN

21.28

21.08

SNAM

BAYER N AG

DAIMLER AG N
DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE POST
DT BOERSE N
DT LUFTHANSA A

GEOX

Η θετική πρόβλεψη της UBS για τον

κλάδο των εταιρειών ειδών πολυτελείας οδήγησε σε άνοδο κατά 1% τη μετοχή του γαλλικού οίκου Louis Vuitton.

Adidas και της Fresenius ενισχύθηκαν
από 1% έως 1,5% και ο δείκτης ο Xetra
DAX της Φρανκφούρτης με άνοδο
0,04%. Σε ό,τι αφορά την αγορά του
Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε
με οριακή άνοδο 0,06%. Ο FTSE MIB
του Μιλάνου έκλεισε με άνοδο 0,13%.
Ηταν, άλλωστε, ημέρα γενικευμένης
ανόδου σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές
από την Τσεχία μέχρι την Ιρλανδία και
την Ολλανδία αλλά και τις σκανδιναβικές χώρες.
Το κλίμα δεν ήταν, πάντως, εξίσου
καλό χθες στην αμερικανική αγορά,
καθώς η Wall Street κινείτο πτωτικά.
Μέχρι αργά το βράδυ σημείωναν ελαφρά υποχώρηση οι βασικοί δείκτες, με
τον S&P 500 να υποχωρεί 0,29% και
τον Dow Jones να βρίσκεται οριακά
σε αρνητικό πρόσημο.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

DT TELEKOM N

FRESENIUS SE

Σε θετικό πρόσημο γύρισαν χθες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς στη
μάλλον υποτονική συνεδρίαση επικράτησε αισιοδοξία για την επικείμενη
προκαταρκτική συμφωνία Ουάσιγκτον
- Πεκίνου, ιδιαίτερα μετά την είδηση
ότι η Ουάσιγκτον ανακαλεί την κατηγορία πως η Κίνα χειραγωγεί το νόμισμά
της. Ετσι, εκτός απροόπτου η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στις δύο
μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου
θα υπογραφεί σήμερα στον Λευκό Οίκο.
Μεσολάβησε, άλλωστε, η πρόβλεψη
αναλυτών της UBS πως το 2020 θα
είναι καλή χρονιά για τον τομέα των
εταιρειών ειδών πολυτελείας, καθώς
είναι θετικό το κλίμα μεταξύ καταναλωτών και ο κλάδος ενισχύεται από
ένα κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600
έκλεισε με άνοδο 0,3%, ενώ τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με οριακά κέρδη.
Η πρόβλεψη της UBS για τον κλάδο
των εταιρειών ειδών πολυτελείας οδήγησε σε άνοδο κατά 1% τη μετοχή
του γαλλικού οίκου Louis Vuitton που
συμπαρέσυρε ανοδικά πολλές ευρωπαϊκές μετοχές. Στη γαλλική αγορά
σημείωσαν άνοδο από 1,2% έως 2% οι
μετοχές των Hermes International,
Bouygues Sodexo, Pernod Ricard, Accor,
Veolia και Capgemini και ο δείκτης
CAC 40 του Παρισιού με άνοδο 0,08%.
Στην αγορά της Φρανκφούρτης εκτινάχθηκε κατά 4,7% η μετοχή της
Wirecard και η μετοχή της Deutsche
Bank σημείωσε άνοδο 2,3%. Οι μετοχές
των Γερμανικών Ταχυδρομείων, της

1.16

1.17

2.347

0.26

34.13

0.405

4.79

4.76

143.35

0.1

STMICROELEC.N.

25.09

24.92

15.33

-0.17

TELECOM ITALIA

0.52

0.51

UNICREDIT

10.20

10.38

6.05

5.98

13.398

0.81

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)

30/12
1820.5
4973
1895.5
3990
3079
2293
581
1899
577.7
2677
5792
11245
1149
4587
3074
2890
1243
2405
1422
6550
579
716
1285
579
2907
1532.5
452
5080
2640
1387
4973
618
580.7
4730
1841
3110
1231
2549
588
1981
1265
9734
4285
1711
1134
7963
8036
3998
485
815
4585
12590
3975
6147
748.2
5710
1951
748.2
3915
1578
7739
6150

Μετ. %
0.05
0.38
0.82
-0.42
0.62
0.48
-0.68
-1.35
1.3
-0.41
-0.87
1.08
0
0.5
0.46
3.88
1.14
0.92
-0.56
-0.76
0.7
0.28
-0.39
0.14
0.35
0.89
0.22
0.79
-2.62
0.43
-0.16
-2.97
0.36
1.28
1.17
0.41
-0.16
-1.51
-1
1.44
-0.65
2.73
-1.33
0.53
0.1
2.46
-0.65
0.62
1.49
1.89
0.32
0.25
1.74
1.44
0.71
-0.26
1.44
2.49
-1.07
1.02
-1.28

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

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
41.01
127.00
44.04
24.69
52.17
38.36
114.25
15.10
39.41
12.92
71.40
154.00
9.90
263.80
431.00
19.05
110.90
165.70
20.50
592.10
43.40
40.50
35.95
91.27
92.62
31.44
101.00
7.34
96.46
49.16
24.78

Madrid/Mαδρίτη
Εταιρείες
ωρα Ελλάδος 15.00
ACS CONS Y SER
34.32
AENA SME
174.1
ACERINOX
9.7
ACCIONA
96
AMADEUS
75.54
BANKIA
1.801
BBVA
4.859
BANKINTER
6.336
CAIXABANK
2.739
DSTR INT ALIME
0.107
ENDESA
23.64
ENAGAS
22.75
FERROVIAL
28.18
FOMENTO DE CON
10.98
GRIFOLS
32.47
IBERDROLA
9.032
7.568
INT AIRLINES G
INDRA SISTEMAS
10.82
INDITEX
31.5
MAPFRE
2.419
MERLIN PROP
12.37
ARCELORMITTAL
15.148
OBR HUARTE LAI
1.35
RED ELECTR COR
17.4
REPSOL
14.235
BCO DE SABADEL
1.02
BANCO SANTANDE
3.619
SACYR
2.592
TELEFONICA
6.066
MEDIASET ES CO
5.496
TECNICAS REUN
23.82

Μετ. %
1.66
0.59
1.13
-2.57
0.46
1.24
2.1
0.33
2.6
0.51
-1.19
-0.32
0.43
0.5
1
0.9
0.09
1.78
-0.92
0.3
0.74
-0.39
0.77
-0.87
0.83
0
1.2
1.1
-0.33
-0.81
1.64

(Σε ευρώ)

Μετ. %
0.3215
1.2209
-1.1415
1.1058
1.4777
-0.8533
-1.29
-0.6897
-1.4394
-3.0797
0.297
-0.5247
1.3305
0.5495
-0.5208
0.3556
-0.8646
2.0755
-0.2849
0.4985
-0.3223
-0.6819
3.1716
0.2882
-0.0702
-0.5363
-1.9772
1.171
-0.5084
1.0666
0.1682

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ
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Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,8300
1,3200
0,4720
0,0095

0,8400
1,3440
0,4720
0,0105

0,8330
1,3377
0,4720
0,0105

-0,6790
0,6830
0,0560
-0,1020

14.329
36.258
263
103.561

0,8300
1,3440
0,4740
0,0100

0,8480
1,3460
0,4880
0,0105

0,8300
1,3440
0,4720
0,0105

-1,19
1,66
0,43
-8,70

0,1240
0,1280

0,1270
0,1290

0,1249
0,1280

0,4730
0,1980

10.668
1.793

0,1200
0,1250

0,1270
0,1280

0,1250
0,1290

6,84
0,78

1,2900

1,3100

1,2920

2,1570

17.964

1,3000

1,3100

1,3100

1,55

1,3300

1,3400

1,3302

3,0180

1.679

2,31

0,0300

0,0300

0,0000

11.500

0,0300

0,00

0,0025

0,0030

0,0027

0,0730

27.524

1,3400
0,0000
0,0300
0,0000
0,0000
0,3620
0,0220
0,1210
0,0000
0,1460
0,0030
0,0000
0,8000
0,0000
0,0105

1,3300

0,0300

1,3000
0,0000
0,0270
0,0000
0,0390
0,0000
0,0000
0,1040
0,0000
0,0000
0,0020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0025

25,00

0,1680
0,0010
0,0000
1,0300
0,1270
0,0205
0,1240
0,0665
0,7000
0,0000
0,0000
0,0250
0,0605

0,1700
0,0000
0,0380
0,0000
0,1310
0,0230
0,1280
0,0735
0,7600
0,0000
1,0000
0,0000
0,0000

0,1310

0,00

0,7700

4,05

1,0000
0,0270

1,01
0,00

0,0000
0,8500
0,4100
0,0000
2,2400

0,3980

3,11

2,2000

0,00

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ
ΤΡΚΗ
ΔΗΕΠ
ΛΕΠΕ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD
Bank of Cyprus Holdings Plc
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)
LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

Καταναλωτικά Προϊόντα
ΛΟΥΗ
ΤΣΟΚ

LOUIS PLC
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΑΤΑΣ
ΚΟΣΑ
ΜΙΝΕ
ΑΚΕΠ
ΓΙΕΠ
ΕΛΛΗ
ΕΣΕΦ
ΙΝΕΠ
ΚΑΕΠ
ΚΕΑΕ
ΣΛΕΠ
ΤΔΕΠ
ΤΕΕΠ
ΤΚΕΠ
ΦΑΣΤ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)
ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD
SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD
INTERFUND INVESTMENTS PLC
ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Ξ, Σ)
CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (Σ)
CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD (Σ)
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ (Σ)
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (Σ)
UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

Καταναλωτικά Προϊόντα
ΜΑΠΑ
ΧΑΣΕ
ΤΟΕΠ
ΑΓΡΟ
ΑΜΑΘ
ΚΛΑΡ
ΚΩΝΣ
ΛΕΠΤ
ΛΟΞΕ
ΝΤΟΔ
ΣΑΛΑ
ΣΙΤΟ
ΤΟΚΙ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD
Ch. Charilaou Group Plc (Σ)
ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)”
AMATHUS PUBLIC LTD
CLARIDGE PUBLIC LTD
CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD
TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,1310

0,1310

0,1310

-0,0080

17.450

0,7700

0,7700

0,7700

6,9760

100

0,9900
0,0270

1,0000
0,0270

0,9982
0,0270

4,2970
0,0000

1.738
70.000

Βιομηχανία
ΝΤΙΑ
ΔΒΚΔ
ΚΕΤΣ
ΚΥΘΡ
ΤΣΙΒ

DISPLAY ART PLC (Σ)
ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,3880

0,4000

0,3949

0,9900

46.584

2,2000

2,2200

2,2001

-2,1950

12.455

0,0000
0,0000
0,3840
0,1030
2,1800

0,0000
0,0000
1,4500
0,2300
0,7000
0,2820

0,2820

4,44

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά
ΣΤΟ
ΙΟΑΝ
ΚΕΟ
ΜΙΤΣ
ΜΠΛΕ
ΦΡΟΥ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)
KEO PLC
ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
BLUE ISLAND PLC
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

0,2820

0,2820

0,2820

1,1850

2.000

0,0000
0,0000
1,4200
0,0000
0,6000
0,2560

0,0750

0,0750

0,0750

-0,5000

6.000

0,0750

0,0800

0,0750

-6,25

0,2180

0,2180

0,2180

1,6000

2.000

0,1850
0,0650
0,2120

0,2200
0,0720
0,2300

0,2180

7,92

1,0400

1,0500

1,0417

-0,6970

600

1,0300

1,0400

1,0400

-0,95

0,0000
0,0020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000

1,2100
0,0000
0,0000
0,0000
0,0940
0,0000
0,0015
0,0000
0,0000
0,0000

0,0010

-50,00

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

50,0001

56,0000

53,0000
0,0000
0,0000
0,0000

55,0000
0,0000
0,0000
0,0000

53,0000

0,00

Βασικά Υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

Ακίνητη Περιουσία
ΚΚΟΜ
ΠΑΝΔ
ΦΙΛΟ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

Ενέργεια
ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΛΙΠΕ
ΑΙΕΠ
ΔΩΕΠ
ΕΛΕΠ
ΕΞΕΠ
ΙΣΕΠ
ΠΡΟΠ
ΡΕΕΠ
ΤΖΕΠ
ΧΑΕΠ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)
ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)
ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)
A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)
0,0010
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (AN, EM, Σ)
JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (AN, EM, Σ)

0,0015

0,0010

-0,1000

190.400

Καταναλωτικά Προϊόντα
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN)

Βιομηχανία
ΡΟΛΑ
ΣΤΣΔ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (AN, Σ)
CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)

Ακίνητη Περιουσία
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2
ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)
ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)
ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

53,0000

53,0000

53,0000

0,0000

15.000

* 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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Στο πλευρό της Αυστραλίας
Ανθρωποι του αθλητισμού βοηθούν τους πληγέντες από τις πυρκαγιές

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να τροποποιήσουν
κατά ένα βαθμό το πιο δημοφιλές άθλημα του πλανήτη.

To ποδόσφαιρο
της νέας δεκαετίας
Το ποδόσφαιρο εξελίσσεται καθημερινά μέσα από
νέες τάσεις, συστήματα και τακτικές. Μέσα στη
δεκαετία του 2020-2029, κορυφαίοι προπονητές
και αθλητές ανά τον κόσμο αναμένεται να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές οι οποίες ενδέχεται να τροποποιήσουν κατά ένα βαθμό το πιο
δημοφιλές άθλημα του πλανήτη. Μία από τις νέες
τακτικές έχει να κάνει με τη χρήση των στόπερ
στην επιθετική λειτουργία μιας ομάδας. Μέχρι
και σήμερα, οι κεντρικοί αμυντικοί δεν συμβάλλουν
σχεδόν ποτέ στην επιθετική γραμμή, γεγονός που
σύμφωνα με το Athletic, αναμένεται να αλλάξει
σταδιακά από τις ερχόμενες σεζόν. Την τελευταία
δεκαετία, οι κεντρικοί αμυντικοί συνεισφέρουν
επιθετικά μόνο στο παιχνίδι της κατοχής της
μπάλας ή μέσα από τις στημένες φάσεις. Η κίνηση
χωρίς την μπάλα όμως για αυτούς τους ποδοσφαιριστές και η μετακίνησή τους προς τη μεσαία και
εν συνεχεία επιθετική γραμμή, αναμένεται να
κάνει την είσοδό της ακόμη πιο έντονα στον χώρο
του ποδοσφαίρου τα επόμενα χρόνια. Με αυτόν
τον τρόπο το ποδόσφαιρο θα μετατραπεί σε ένα
σπορ ακόμη πιο συναρπαστικό και επιθετικό. Οι
αμυντικές γραμμές των ομάδων αναμένεται να
είναι πλέον πιο συχνά ανεβασμένες στο κέντρο
του γηπέδου και οι λεγόμενες «παγίδες» θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στη ροή ενός παιχνιδιού.
Για να καταφέρει η επιτιθέμενη ομάδα να ξεπεράσει
αυτές τις «παγίδες» του αντιπάλου, θα χρειάζεται
συνεχή κίνηση χωρίς την μπάλα. Τέλος, σημαντικές
αλλαγές τακτικής πρόκειται να υπάρξουν και στις
στημένες φάσεις των ομάδων. Σε ένα ελεύθερο
λάκτισμα, οι προπονητές θα απαιτούν από τον
τερματοφύλακα να ξεκινήσει κάτι δημιουργικό
από την αμυντική γραμμή της ομάδας, παρά να
προτιμήσει μία μεγάλη μπαλιά. Ακόμη και σε
φάουλ, νέα συστήματα με κοντινές πάσες και συνεχή κίνηση θα πρωταγωνιστήσουν, καταργώντας
ουσιαστικά τα ανώφελα γεμίσματα. Το ποδόσφαιρο
μεταλλάσσεται και ο χρόνος θα δείξει αν αυτή η
μετάλλαξη θα είναι προς όφελός του.

Εδώ και μερικούς μήνες, η Αυστραλία μάχεται κατά των δασικών πυρκαγιών που
έχουν οδηγήσει στον θάνατο εκατομμύρια
ζώα, έχει κάψει περισσότερα από 26 εκατομμύρια στρέμματα γης και έχει επηρεάσει τη ζωή χιλιάδων πολιτών. Οι κρατικές και ομοσπονδιακές αρχές εργάζονται
εδώ και μήνες για την καταπολέμηση των
πυρκαγιών, ενώ πριν από μερικές εβδομάδες, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία έστειλαν επιπλέον πυροσβέστες
για να βοηθήσουν σε αυτή τη «μάχη» με
τις φλόγες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο
για τις εκατοντάδες πυρκαγιές της Νέας
Νότιας Ουαλλίας, βρίσκονται επί ποδός
περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες.
Μέσω του Διαδικτύου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ανά τον πλανήτη, ο
κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει, στέλνοντας χρήματα σε διάφορους
εράνους. Πολλοί είναι και οι κορυφαίοι
αθλητές που έχουν κάνει δωρεές και έχουν
στείλει μηνύματα υποστήριξης στην Αυστραλία. Πριν από μερικές ημέρες ο Ελληνοαυστραλός τενίστας, Νικ Κύργιος,
ξέσπασε σε λυγμούς όταν ρωτήθηκε για
τις πυρκαγιές στη χώρα του. Ο ίδιος, ωστόσο, ανακοίνωσε μία πολύ σημαντική
κίνηση που προτίθεται να κάνει αυτό το
καλοκαίρι: «Θα δωρίζω στους πληγέντες
200 δολάρια για κάθε άσο που θα πετυχαίνω σε κάθε αγώνα που θα παίζω αυτό
το καλοκαίρι». Το ίδιο θα πράξουν και οι
τενίστες Αλεξ Ντε Μινόρ, Τζον Μίλμαν,
Σαμάνθα Στόσουρ. Τουρνουά επίδειξης

«Οι γονείς μου με δίδαξαν να βοηθάω όπου μπορώ», τόνισε ο 18χρονος Λαμέλο
Μπολ που αναμένεται να επιλεγεί στις πρώτες τρεις θέσεις του ντραφτ του ΝΒΑ.
διοργανώνει η ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας (15/1, «Rod Laver Arena») με
σκοπό την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων από τις φωτιές. Στο τουρνουά
θα αγωνιστεί και ο Ελληνας σούπερ σταρ,
Στέφανος Τσιτσιπάς, όπως και οι Νικ Κύργιος, Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ, Ναόμι
Οσάκα και Καρολίν Βοζνιάκι.
Δεν είναι, όμως, μόνο οι αστέρες του
τένις που σπεύδουν να βοηθήσουν την
Αυστραλία. Οι εννέα Αυστραλοί παίκτες
του ΝΒΑ ένωσαν τις δυνάμεις τους και
συγκέντρωσαν χρήματα για τις ανυπο-

λόγιστες καταστροφές, τους πυροσβέστες
και τις οικογένειες των θυμάτων. Ο σούπερ
σταρ των Σίξερς, Μπεν Σίμονς, έκανε έκκληση για βοήθεια μέσω του Twitter και
εν συνεχεία, οι συμπατριώτες του εξασφάλισαν 672.000 ευρώ. Στην Ευρωλίγκα,
ο Αυστραλός παίκτης της Ζαλγκίρις, Τζοκ
Λαντέιλ και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Κρις Σίνγκλετον ανακοίνωσαν
ότι θα δώσουν 100 δολάρια για κάθε τρίποντο ή κάρφωμα που θα πετύχουν στον
επόμενο αγώνα της ομάδας τους. Στο
πρωτάθλημα μπάσκετ της Ωκεανίας, ο
18χρονος σταρ των Χοκς, Λαμέλο Μπολ,
προέβη σε μία αξιέπαινη κίνηση, δωρίζοντας τον επόμενο μηνιαίο μισθό του
στους πληγέντες των πυρκαγιών. Ο Αμερικανός αθλητής αναμένεται να επιλεγεί
στις πρώτες τρεις θέσεις του ντραφτ (επιλογή νέων παικτών από ομάδες του
ΝΒΑ) και κατά πολλούς θεωρείται ο επόμενος σπουδαίος γκαρντ του ΝΒΑ. «Είναι
πολύ στενάχωρο αυτό που συμβαίνει στη
Νότια Ακτή της Αυστραλίας», τόνισε ο ίδιος. «Πολλοί άνθρωποι έχασαν τα σπίτια
τους. Οι γονείς μου με δίδαξαν να βοηθάω
όπου μπορώ, και αυτός είναι ο τρόπος ο
οποίος μπορώ να βοηθήσω», πρόσθεσε.
Eπίσης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της
Φόρμουλα 1, Λιούις Χάμιλτον, προέβη σε
δωρεά 500.000 δολαρίων, ενώ ο Aυστραλός
τερματοφύλακας της Μπράιτον, Μάθιου
Ράιαν, θα δώσει 500 λίρες για κάθε επέμβασή του στο σημερινό ματς με την Εβερτον.

Ο Νικ Κύργιος ανακοίνωσε πως θα δωρίζει στους πληγέντες 200 δολάρια

για κάθε άσο που θα πετυχαίνει σε κάθε αγώνα που θα παίζει το καλοκαίρι.

Σάλος από τις αποκαλύψεις του ARD για την άρση βαρών
Τον κίνδυνο της αποβολής από το ολυμπιακό πρόγραμμα φαίνεται να διατρέχει ξανά η άρση βαρών
μετά τις αποκαλύψεις της γερμανικής τηλεόρασης
περί φαινομένων ντόπινγκ, που κατηγορείται ότι
υποθάλπει η διεθνής ηγεσία του «αθλήματος των
δυνατών». Το γερμανικό κρατικό κανάλι ARD, που
είχε ξεσκεπάσει το μέγα σκάνδαλο του κρατικού
συστήματος ντόπινγκ της Ρωσίας, πρόβαλε την
περασμένη Κυριακή ντοκιμαντέρ-κόλαφο για τη
διεθνή ομοσπονδία της άρσης βαρών (IWF) και
τον πρόεδρό της, το οποίο ευαισθητοποίησε άμεσα
τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τροφοδότησε
σενάρια διεθνώς περί πιθανού αποκλεισμού του

αθλήματος. Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε (πέρα
από οικονομικές ατασθαλίες στην IWF με εκατομμύρια ελβετικά φράγκα ενίσχυσης από τη ΔΟΕ
που δεν φαίνεται πού κατέληξαν) σειρά αποκαλύψεων περί πρακτικών χορήγησης και συγκάλυψης
απαγορευμένων ουσιών, εν γνώσει του επί πάνω
από τέσσερις δεκαετίες επικεφαλής της ομοσπονδίας, Ούγγρου Ταμάς Αγιάν. Κατά τους Γερμανούς
ρεπόρτερ, ο ουγγρικός οργανισμός κατά του ντόπινγκ φέρεται να χρησιμοποιεί αμφιλεγόμενες
πρακτικές, ενώ προβάλλεται και ο γιατρός της εθνικής ομάδας άρσης βαρών της Μολδαβίας να ισχυρίζεται ότι «καθαροί» έλεγχοι σε εθνικό επίπεδο

είναι διαθέσιμοι με κόστος 55 ευρώ και σε διεθνές
επίπεδο έναντι 180 ευρώ. Αποκαλύπτεται ακόμη
ότι από το 2008 έως το 2018, από τους 450 μεταλλιούχους σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια
πρωταθλήματα οι μισοί δεν υποβλήθηκαν σε ούτε
έναν έλεγχο εκτός αγώνων τη χρονιά που κατέκτησαν το μετάλλιό τους. Η εθνική του Αζερμπαϊτζάν
είχε 18 θετικά δείγματα το 2013, αλλά οι 12 από
τους αθλητές συνέχισαν να αγωνίζονται επί μήνες
ώσπου τελικά να τιμωρηθούν. Ακόμη σοβαρότερες
είναι οι καταγγελίες για την Ταϊλάνδη, όπου η χορήγηση σε αθλήτριες φέρεται να ξεκινά από την
ηλικία των 13 ετών, σύμφωνα με επώνυμη καταγ-
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γελία αρσιβαρίστριας, η οποία παραδέχεται ότι
έχει «σαγόνι ανδρός, αλλά και μουστάκι». Η IWF
αρνείται τις κατηγορίες περί διαφθοράς, αλλά η
ΔΟΕ ζητεί πλέον λεπτομέρειες και στοιχεία από
τη γερμανική τηλεόραση, μιλώντας για «πολύ σοβαρές και ανησυχητικές κατηγορίες». Ερωτηθείσα
εάν κινδυνεύει ξανά η άρση βαρών να μείνει εκτός
ολυμπιακού προγράμματος, η ΔΟΕ απάντησε πως
θα έρθει σε επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
κατά του Ντόπινγκ (WADA) «ώστε να αποκλείσει
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες οποιονδήποτε ενέχεται σε παραβιάσεις του Παγκόσμιου Κώδικα
κατά του Ντόπινγκ».
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MARKET PLACE

Galaxy s20

Πέντε μοντέλα
θα εισάξει η Samsung

Ανοίγει και 3ος Ζορπάς
στη Νέα Υόρκη

Όχι 1, αλλά συνολικά 5 νέα μοντέλα θα εισάξει η

Samsung τον Φεβρουάριο, που θα είναι τα Samsung
Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy
S20+, Samsung Galaxy S20+ 5G και Samsung Galaxy
S20 Ultra 5G. Τα Samsung GalaxyS20 και GalaxyS20+
θα διαθέτουν οθόνες AMOLED μεγέθους 6.2’’ και 6.7’’
αντίστοιχα, με ρυθμό ανανέωσης εικόνας 120Hz. Επίσης, θα διαθέτουν 12GB μνήμη RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο στη μικρότερη έκδοσή τους και θα κυκλοφορήσουν με επεξεργαστή Qualcomm
Snapdragon 865 στη Βόρεια Αμερική και Exynos 990
στην Ευρώπη. Η μπαταρία θα έχει 4000mAh στο S20
και 4500mAh στο S20+. Τώρα, για το S20 Ultra θα έχει
το μέγεθος του GalaxyS20, αλλά θα υπάρχει και επιλογή για 16GB μνήμη RAM και 512GB αποθηκευτικό χώρο. Η μπαταρία του θα έχει 5000mAh. Η πίσω κάμερα
θα έχει ανάλυση 108MP και θα υποστηρίζει 100x υβριδικό zoom. Συνολικά θα διαθέτει 5 αισθητήρες.

Eτοιμος να προχωρήσει στο άνοιγμα και τρίτου καταστήματος στο εξωτερικό είναι ο όμιλος εταιρειών
Ζορπας & Υιοί Λτδ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τους
επόμενους μήνες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις
για τα πλάνα του ομίλου στην αγορά της Νέας Υόρκης, που αφορούν την λειτουργία και τρίτου καταστήματος. Υπενθυμίζεται ότι από το Δεκέμβριο
του 2015 ο Ζορπάς δραστηριοποιείται στην αμερικανική αγορά ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στη Νέα Υόρκη
με των επωνυμία The French Workshop.

Η Microsoft κάλεσε τους χρήστες να εγκαταστήσουν τα νέα Windows 10, τα οποία όμως δεν διατίθενται πια δωρεάν.

Microsoft: Σταματά την τεχνική
υποστήριξη των Windows 7
Play Station 5

Η Sony δεν θα συμμετάσχει
στην Ε3 2020
H Sony επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην E3

2020 που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου 2020. Παρότι η ιαπωνική εταιρεία θα παρουσιάσει το Play Station 5 εντός Φεβρουαρίου 2020,
θα προτιμήσει να επενδύσει σε δικές της αυτόνομες
εκδηλώσεις για ό,τι νεότερο αφορά το οικοσύστημα
του Play Station.

One Plus 8 Pro

Οθόνη με ανανέωση
εικόνας 120Hz
Μια εικόνα από την παρουσίαση της εταιρείας στην

εκδήλωση 2020 Screen Technology που πραγματοποιήθηκε στη Shenzhen ήταν αρκετή για να επιβεβαιώσει πως το One Plus 8 Pro θα διαθέτει οθόνη με ανανέωση εικόνας 120Hz. Ακόμη, η εταιρεία κάνει λόγο για την υψηλότερη φωτεινότητα που έχει υπάρξει
μέχρι στιγμής σε κινητό με λειτουργικό Android. Πέραν αυτών, η One Plus ανακοίνωσε πως δοκιμάζει οθόνη με ρυθμό ανανέωσης εικόνας 240Hz για μελλοντικά μοντέλα της εταιρείας.

Black Shark 3 5G

Η Xiaomi ετοιμάζει την τρίτη γενιά
Η Xiaomi ετοιμάζει την τρίτη γενιά του gaming smart

phone της, το οποίο θα ονομάζεται Black Shark 3 5G
και πιθανότατα θα έχει τον επεξεργαστή Qualcomm
Snapdragon 865. Το BlackShark 3 5G αναμένεται να
είναι το πρώτο smartphone στον κόσμο με 16GBRAM.
Στις επόμενες ημέρες λογικά θα αρχίσουν να βγαίνουν στη δημοσιότητα περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για το νέο gaming smart phone της Xiaomi.

Ryzen 4000

Νέα γενιά επεξεργαστών
Η AMD παρουσίασε στο CES 2020 τη νέα γενιά επε-

ξεργαστών της, ονόματι Ryzen 4000. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες, βασίζονται στην αρχιτεκτονική Zen 2
κλίμακας 7nm και υπάρχουν δύο κατηγορίες, για
laptops που είναι portable και για gaming laptops. Η
εταιρεία υπόσχεται επιδόσεις desktop.

Οι χρήστες δεν θα έχουν πλέον κρίσιμες αναβαθμίσεις ασφαλείας και το
μηχάνημα τους δεν θα είναι ασφαλές σε κυβερνο-επιθέσεις και άλλες απειλές
Το πλήρωμα του χρόνου έφθασε
και οι ουκ ολίγοι φανατικοί των
Windows 7 θα υποχρεωθούν να
αναβαθμίσουν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή τους, καθώς
από σήμερα η Microsoft, όπως
είχε ανακοινώσει προ καιρού, σταματά πλέον την τεχνική υποστήριξη αυτής της παλαιότερης -αλλά
ακόμη δημοφιλούς- έκδοσης των
Windows.
Οι χρήστες των Windows 7 δεν
θα έχουν πλέον κρίσιμες αναβαθμίσεις ασφαλείας και το μηχάνημα
τους δεν θα είναι ασφαλές σε κυβερνο-επιθέσεις και άλλες απειλές.
Τα Windows 7 είχαν κυκλοφορήσει το 2009 και σήμερα, παρόλο
που έχουν μεσολαβήσει τα

<
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<
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Μετά τη διακοπή της τεχνικής υποστήριξης, αν
κάποιος χάκερ βρει ένα
νέο κενό ασφαλείας
στα Windows 7, η
Microsoft δεν θα σπεύσει να το «κλείσει».
Windows 8 (2012), Windows 8.1
(2013) και Windows 10 (2015),
σχεδόν ένας στους τέσσερις χρήστες Windows διεθνώς εξακολουθεί να έχει την έκδοση 7, σύμφωνα
με την εταιρεία Stat Counter.

Μετά τη διακοπή της τεχνικής
υποστήριξης, αν κάποιος χάκερ
βρει ένα νέο κενό ασφαλείας στα
Windows 7, η Microsoft δεν θα
σπεύσει να το «κλείσει». Αυτό σημαίνει ότι οι υπολογιστές με
Windows 7 θα συνεχίσουν μεν
να λειτουργούν, αλλά θα είναι πιθανότερο να μολυνθούν με κακόβουλο λογισμικό. Ο κίνδυνος δεν
υπάρχει για όσα μηχανήματα με
Windows 7 δεν είναι διασυνδεμένα ποτέ στο διαδίκτυο (πράγμα
σπάνιο).
Η Microsoft κάλεσε τους χρήστες να εγκαταστήσουν τα νέα
Windows 10, τα οποία όμως δεν
διατίθενται πια δωρεάν (εκτός και
κανείς αγοράσει ένα νέο υπολο-

γιστή με προεγκατεστημένα τα
Windows 10). Επίσης είναι πιθανό
το νέο λειτουργικό σύστημα να
μην «τρέξει» ομαλά σε παλαιό υπολογιστή. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα Windows 10 είναι επεξεργαστής 1GHz, μνήμη 1 GB
και αποθηκευτικός χώρος 16GB.
Μερικές εταιρείες χρησιμοποιούν εφαρμογές που «δουλεύουν»
μόνο σε περιβάλλον Windows 7.
Ειδικά γι’ αυτές τις επαγγελματικές
εκδόσεις των Windows 7
(Professional και Enterprise), θα
μπορεί κανείς να έχει συνέχιση
της υποστήριξης έως το 2023,
αλλά με ετήσια πληρωμή 25 έως
200 δολάρια ανά συσκευή, σύμφωνα με το BBC.

Προχωρά το νέο Jumbo
στον Στρόβολο
Δώδεκα μήνες θα διαρκέσουν οι εργασίες για την
μετατροπή του κτηρίου στο οποίο στεγάζοντας τα
κεντρικά γραφεία του Ομίλου Στεφανίδη σε κατάστημα Jumbo, το δεύτερο της αλυσίδας στη Λευκωσία Το έργο πήρε έγκριση από την Περιβαλλοντική αρχή. Υπενθυμίζεται ότι το ακίνητο είχε περάσει στη Remu και πωλήθηκε στην ελληνική αλυσίδα. Στη σελίδα της REMU αναφέρεται ότι το
ακίνητο είναι σε προσφορά, ενώ κοστολογείται για
το ποσό των 18,3 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα
με την Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον η ανάπτυξη θα διαθέτει συνολικό ωφέλιμο
εμβαδόν χώρου πωλήσεων 10.476 m2, 331 χώρους
στάθμευσης, αποθηκευτικούς χώρους με συνολικό
εμβαδόν 2.990 m2, και γραφεία με συνολικό εμβαδόν
200 m2 .

Δημιουργήθηκαν τα πρώτα ζωντανά ρομπότ
Ερευνητές στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν
ότι δημιούργησαν μικροσκοπικές
ζωντανές μηχανές, ένα είδος βιολογικού ρομπότ που μπορεί να
προγραμματιστεί για να κάνει διάφορες εργασίες, από το να μεταφέρει φάρμακα μέσα στο σώμα
μέχρι να καθαρίζει τοξικά απόβλητα στο περιβάλλον.
Οι τεχνητοί βιολογικοί οργανισμοί (οι οποίοι ονομάστηκαν
xenobots) δημιουργήθηκαν από
ζωντανά κύτταρα που ελήφθησαν
από έμβρυα βατράχων, σχεδιάστηκαν σε υπερυπολογιστή και
στη συνέχεια συναρμολογήθηκαν
σε τελείως νέες μορφές ζωής μήκους μερικών χιλιοστών. Μπορούν
να κινηθούν μόνα τους προς ένα
στόχο και να αυτοθεραπευθούν
μετά από ένα κόψιμο.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον καθηγητή ρομποτικής Τζόσουα Μπόνγκαρντ του Τμήματος
Επιστήμης των Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου του Βερμόντ, έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ
(PNAS). «Πρόκειται για καινοτόμες
έμβιες μηχανές. Δεν είναι ούτε
παραδοσιακά ρομπότ, ούτε οποιοδήποτε γνωστό είδος ζώου. Είναι
μια νέα κατηγορία δημιουργήματος: ένας ζωντανός προγραμματιζόμενος οργανισμός», δήλωσε
ο Μπόνγκαρντ.
«Μπορούμε να φανταστούμε
διάφορες χρήσιμες εφαρμογές αυτών των έμβιων ρομπότ, τις οποίες
άλλες μηχανές δεν μπορούν να
κάνουν, όπως αποστολές σε περιβάλλοντα μολυσμένα με ραδιενέργεια, συλλογή μικροπλαστικών
από τους ωκεανούς ή εργασία καθαρισμού του εσωτερικού των αρτηριών από την αθηρωματική πλάκα», δήλωσε ο Μάικλ Λέβιν, διευθυντής του Κέντρου Αναγεννητικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας
του Πανεπιστημίου Ταφτς.
Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί μερικοί τεχνητοί ορ-

Η Invel επενδύει σε χώρους
γραφείων στην ιταλική αγορά
Η Invel Real Estate, το επενδυτικό σχήμα με δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη που ειδικεύεται στον τομέα εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας και τις προοπτικές αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων, γνωστή ως βασικός μέτοχος της Prodea Investments (της μεγαλύτερης
ελληνικής εισηγμένης AΕΕΑΠ), επένδυσε επιπλέον
120 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά δύο χώρων
γραφείων στο Μιλάνο και τη Ρώμη. Με την κίνηση
αυτή, τα περιουσιακά στοιχεία υπό την διαχείριση
της Invel στην Ιταλία ξεπερνούν τα 750 εκατομμύρια
ευρώ.

Οι τεχνητοί βιολογικοί οργανισμοί δημιουργήθηκαν από ζωντανά κύτταρα που ελήφθησαν από έμβρυα βατράχων
<
<
<
<
<
<

«Πρόκειται για καινοτόμες έμβιες μηχανές.
Δεν είναι ούτε παραδοσιακά ρομπότ, ούτε οποιοδήποτε γνωστό είδος ζώου. Είναι μια νέα
κατηγορία δημιουργήματος: ένας ζωντανός
προγραμματιζόμενος
οργανισμός», δήλωσε
ο Μπόνγκαρντ.
γανισμοί, όμως τώρα για πρώτη
φορά, σύμφωνα με τους ερευνητές,
«σχεδιάστηκαν τελείως βιολογικές
μηχανές από το μηδέν». Ένας ειδικός εξελικτικός αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης βοήθησε να
δημιουργηθούν και να δοκιμα-

στούν χιλιάδες υποψήφια προσχέδια για νέες μορφές ζωής, ώσπου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή. Ένας υπερυπολογιστής -με
την καθοδήγηση του αλγόριθμουσυναρμολόγησε ξανά και ξανά
μερικές εκατοντάδες προσομοιωμένα κύτταρα, δημιουργώντας
διάφορες δοκιμαστικές μορφές
και σχήματα σώματος.
Αφού τελικά επιλέχθηκε το σχέδιο δημιουργίας, χρησιμοποιήθηκαν ως πρώτη ύλη βλαστικά κύτταρα από τα έμβρυα των αφρικανικών βατράχων Xenopuslaevis
(εξ ου και το όνομα xenobot), τα
οποία με τη βοήθεια μικροσκοπίου
συνενώθηκαν με βάση το προτεινόμενο σχέδιο του υπολογιστή.
Δημιουργήθηκαν έτσι μορφές ζωής που δεν υπάρχουν στη φύση
και οι οποίες είναι σε θέση να κινούνται μόνες τους.
Όπως μερικά ζώα στη φύση
μπορούν να αναγεννήσουν τα
κομμένα μέρη τους, έτσι και το

xenobot μπορεί μόνο του να αποκαταστήσει την ακεραιότητα του.
«Κόψαμε το βιολογικό ρομπότ
σχεδόν στη μέση, όμως αυτό ξανακόλλησε τα δύο μέρη του και
συνέχισε να προχωρά. Αυτό είναι
κάτι που δεν μπορούν να κάνουν
οι τυπικές μηχανές», ανέφερε ο
Μπόγκαρντ.
«Από κυτταρική και γενετική
άποψη τα xenobots είναι βάτραχοι.
Το DNA τους προέρχεται κατά
100% από βατράχους, παρόλα αυτά δεν είναι βάτραχοι. Οπότε αναρωτιέται κανείς, τι άλλο αυτά
τα κύτταρα μπορούν να φτιάξουν»,
δήλωσε ο Λέβιν.
Η πρωτοποριακή έρευνα χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Μηχανές Δια Βίου Μάθησης» από την πανταχού παρούσα
Υπηρεσία Προηγμένων Αμυντικών
Ερευνητικών Προγραμμάτων
(DARPA) του Πενταγώνου των ΗΠΑ, η οποία προφανώς διαβλέπει
και στρατιωτικές εφαρμογές.

2019 Μια χρονιά σταθμός
για το Limassol Del Mar
Κάνοντας τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς,
το Limassol Del Mar μετρά μόνο διακρίσεις, επιτυχίες
και πρωτιές. Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία
των πωλήσεων από τη μέρα που τα πρώτα διαμερίσματα διατέθηκαν στην αγορά, η θερμή ανταπόκριση του αγοραστικού κοινού συνεχίζεται μέχρι
και σήμερα. Γεγονός, το οποίο, αφενός εξασφάλισε
το επενδυτικό ποσό για την πλήρη ανέγερση του
έργου, και αφετέρου οδήγησε σε μια κατακόρυφη
αύξηση των πωλήσεων με αποτέλεσμα να έχουν
απομείνει πλέον διαθέσιμα προς πώληση λίγα διαμερίσματα αφού το 80% και των δύο φάσεων έχει
πωληθεί.

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
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Το θετικό κλίμα για τα ομόλογα θα συνεχισθεί

Αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας «βλέπουν» αναλυτές από τη Societe Generale και τη Citigroup - Πρώτος ο οίκος Fitch στις 24 Ιανουαρίου
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις των ελληνικών ομολόγων το 2019, οι αναλυτές της
Societe Generale και της Citigroup εξακολουθούν να εκτιμούν ότι η βελτίωση
των ελληνικών τίτλων έχει συνέχεια, ενώ
επισημαίνουν πως οι έως τώρα φειδωλές
κινήσεις των οίκων αξιολόγησης απέναντι
στην Ελλάδα αναμένεται να «ξεπαγώσουν», οδηγώντας σε αρκετές αναβαθμίσεις φέτος, ξεκινώντας από τη Fitch στις
24 Ιανουαρίου.
Αξίζει να σημειώσουμε πως τα ελληνοϊταλικά spreads έχουν μηδενιστεί, μετά
και την περαιτέρω πτώση των αποδόσεων
που σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν
το ελληνικό 10ετές βρέθηκε στο 1,35%
και στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, με πτώση άνω του 4%, ενώ
«βουτιά» της τάξεως του 12% σημείωσε
η απόδοση στο 5ετές ελληνικό ομόλογο

και στο 0,47%, τη στιγμή που η απόδοση
του αντίστοιχου ιταλικού τίτλου έκλεισε
στο 0,52%.
Η Societe Generale σε ανάλυσή της επισημαίνει πως σε δύο Παρασκευές από
σήμερα (24 Ιανουαρίου) η Fitch αναμένεται
να προχωρήσει σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας ή τουλάχιστον σε
αλλαγή των προοπτικών της χώρας σε
θετικές, από σταθερές.
Στην τελευταία του έκθεση τον περασμένο Αύγουστο ο οίκος είχε τονίσει πως
οι πολιτικές της νέας κυβέρνησης βελτιώνουν το επιχειρηματικό κλίμα και προσελκύουν ιδιωτικές επενδύσεις, και αυτό
αποτελεί θετικό καταλύτη για τη δυναμική
της ανάπτυξης του ΑΕΠ στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, ενώ η βελτίωση στα δημόσια οικονομικά επίσης στηρίζει την ανάπτυξη, αν και οι προκλήσεις παραμένουν.
H SocGen τονίζει πως η Ελλάδα υπε-

ραπέδωσε εντυπωσιακά των υπόλοιπων
ομολόγων της Ευρωζώνης το 2019 και η
ισχυρή ζήτηση σε συνδυασμό με τα σχέδια
του ΟΔΔΗΧ για άντληση 4-8 δισ. ευρώ
από τις αγορές φέτος, αναμένεται να στηρίξουν περαιτέρω την πορεία των ελληνικών τίτλων. «Μπορεί οι οίκοι αξιολόγησης να μην το παραδέχονται, ωστόσο
πολύ συχνά καταλήγουν να παρακολουθούν την πορεία των spreads, οπότε υπάρχει πιθανότητα η ζήτηση των επενδυτών να “σπρώξει” τις αναβαθμίσεις της
Ελλάδας το 2020», τονίζει η τράπεζα.
Αναβαθμίσεις και περαιτέρω βελτίωση
στα ελληνικά ομόλογα βλέπει και η Citigroup. Οπως επισημαίνει σε νέο σημείωμα
προς τους πελάτες της, διατηρεί ακόμη
ανοιχτή τη συναλλαγή που σύστησε τον
Δεκέμβριο για την αγορά ελληνικών 10ετών ομολόγων (λήξης Μαρτίου 2029) έναντι των γερμανικών 10ετών ομολόγων
(λήξης Φεβρουαρίου 2029). Η τράπεζα το-

νίζει πως τα θεμελιώδη μεγέθη της Ελλάδας
φαίνονται πολύ ισχυρά, ενώ κάνοντας ειδική αναφορά στην Ισπανία και συγκρίνοντάς τη με Ελλάδα και Πορτογαλία τονίζει πως η χώρα μας έχει πολύ καλύτερες
προοπτικές.
Συγκεκριμένα αναφέρει πως, αν και η
πολιτική αβεβαιότητα στην Ισπανία έλαβε
τέλος την περασμένη εβδομάδα, η δυναμική των μεταρρυθμίσεων φαίνεται περιορισμένη και υπάρχει κίνδυνος αντιστροφής των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων.
Ενας άλλος κίνδυνος είναι η δημοσιονομική απόκλιση, την οποία και οι τρεις
οίκοι αξιολόγησης έχουν θέσει ως παράγοντα υποβάθμισης για την Ισπανία. Αντιθέτως, σημειώνει, η Πορτογαλία και
η Ελλάδα είναι δύο χώρες με ισχυρή δυναμική στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων
και με δυνατότητες αναβάθμισης της αξιολόγησής τους από τους οίκους.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Με κέρδη έκλεισε
την Τρίτη το ΧΑΚ

Ανοδική κίνηση
στα διεθνή
χρηματιστήρια
Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν στις αρχές της εβδομάδας τα περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια
στον απόηχο των γεωπολιτικών εντάσεων στη
Μέση Ανατολή, ενώ τα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια σημείωσαν άνοδο, μετά τις πυραυλικές
επιθέσεις του Ιράν σε στρατιωτικές βάσεις των
ΗΠΑ στο Ιράκ ως αντίποινα στη δολοφονία του
Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ
στις 3 Ιανουαρίου. Εντούτοις, προς το τέλος της
εβδομάδας διεφάνη πως δεν θα υπάρξει περαιτέρω
στρατιωτική κλιμάκωση άμεσα, με τον πρόεδρο
Donald Trump να δηλώνει πως ήρθε η στιγμή
για μια νέα πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Ως
αποτέλεσμα, οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές
κινήθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά την Παρασκευή,
ενώ η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου
οδήγησε σε πτώση του γιεν και του χρυσού που
θεωρούνται ασφαλή καταφύγια σε περιπτώσεις
αύξησης του επενδυτικού κινδύνου. Συγκεκριμένα,
η ισοτιμία δολάριο/γιεν ανήλθε σε υψηλό 2 εβδομάδων 109,59 στις αγορές της Ευρώπης την Παρασκευή, ύστερα από το χαμηλό 3 μηνών 107,63
ενδοσυνεδριακά την Τετάρτη, ενώ η τιμή του
χρυσού κυμαινόταν κοντά στα $1.1550/ουγγιά
την ώρα συγγραφής του άρθρου την Παρασκευή
αφού ξεπέρασε τα $1.600/ουγγιά την Τετάρτη για
πρώτη φορά κατά τα τελευταία επτά χρόνια. Στις
αγορές συναλλάγματος, η ισοτιμία ευρώ/δολάριο
βρέθηκε σε χαμηλό 2 εβδομάδων 1,1090 στις
αγορές της Ευρώπης την Παρασκευή, μετά τα
θετικά στοιχεία ADP για την αγορά εργασίας στις
ΗΠΑ και τα γερμανικά στοιχεία βιομηχανικής
παραγωγής για τον Νοέμβριο που έδειξαν πως
πιθανόν να σημειωθεί πτώση της παραγωγής
κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Σε αυτό το
περιβάλλον, η απόδοση των 10ετών αμερικανικών
κρατικών ομολόγων υποχώρησε προσωρινά σε
χαμηλά ενός μήνα 1,70% την Τετάρτη, προτού
κινηθεί και πάλι υψηλότερα κοντά στην περιοχή
του 1,85-1,90% προς το τέλος της εβδομάδας.
Στην Ευρώπη, η απόδοση των 10ετών γερμανικών
κυβερνητικών ομολόγων υποχώρησε επίσης προσωρινά σε χαμηλά 3 εβδομάδων -0,31% τη Δευτέρα,
προτού ενισχυθεί προς το -0,22% προς το τέλος
της εβδομάδας, χαμηλότερα ωστόσο από το υψηλό
7 μηνών -0,16% που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις
εμπορικές συζητήσεις των ΗΠΑ με την Κίνα, όπου
ο Κινέζος αντιπρόεδρος Liu He και ο Αμερικανός
πρόεδρος αναμένεται να υπογράψουν την «πρώτη
φάση» της εμπορικής συμφωνίας στην Ουάσιγκτον
την ερχόμενη εβδομάδα στις 13-15 Ιανουαρίου.
Η συμφωνία αυτή –οι λεπτομέρειες της οποίας
δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί– στην οποία
κατέληξαν οι ΗΠΑ και η Κίνα το Δεκέμβριο έπειτα
από μήνες διαπραγματεύσεων αναμένεται να μειώσει μέρος των δασμών που έχουν ήδη επιβληθεί
και να ενισχύσει τις εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών, ενεργειακών και μεταποιημένων προϊόντων από την Κίνα, αντιμετωπίζοντας ενδεχομένως και ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Εurobank.

Την Παρασκευή, το ελληνικό 10ετές βρέθηκε στο 1,35% και στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα με πτώση άνω του 4%, ενώ «βουτιά» της τάξεως
του 12% σημείωσε η απόδοση στο 5ετές ελληνικό ομόλογο.

Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 0,98%, κλείνοντας στις 67,23 μονάδες.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε επίσης
άνοδο σε ποσοστό 1%, κλείνοντας στις 40,41 μονάδες.
Ο ημερήσιος όγκος των συναλλαγών ανήλθε στις
€151.075,04. Κέρδη κατέγραψαν όλοι οι επιμέρους
χρηματιστηριακοί δείκτες, με την Κύρια Αγορά να
καταγράφει άνοδο 0,79%, την Εναλλακτική Αγορά
0,80%, τα Ξενοδοχεία
<
<
<
<
<
1,21% και τις Επενδυτικές <
Εταιρείες 0,40%.
Ο Δείκτης
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προ- FTSE/CySE 20
σέλκυσαν οι τίτλοι της
Τράπεζας Κύπρου με παρουσίασε επί48.502,18 ευρώ (τιμή κλει- σης άνοδο σε ποσίματος 1,34 ευρώ – άνοδος 1,66%), της Τσιμεντο- σοστό 1%, κλείποιίας Βασιλικού με νοντας στις 40,41
27.402 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,20 ευρώ – χωρίς μονάδες.
μεταβολή), της Logicom
με 23.209 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,31 ευρώ – άνοδος
1,55%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με
18.398,03 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,39 ευρώ – άνοδος
3,11%) και της Ελληνικής Τράπεζας με 11.935,37
ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,83 ευρώ – πτώση 1,19%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης,
12 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 4 παρέμειναν
αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε
σε 112.

Επέστρεψε στο ιστορικό υψηλό του 2007 ο δείκτης οικονομικού κλίματος
Τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2007 άγγιξε τον
Δεκέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος,
φτάνοντας στις 109,5 μονάδες από 107 τον Νοέμβριο και παραμένοντας σταθερά, από το περασμένο καλοκαίρι, πάνω από τον αντίστοιχο
ευρωπαϊκό. Να σημειωθεί πως στην Ευρωζώνη,
ο δείκτης αυξήθηκε στις 101,5 μονάδες από
101,2 τον προηγούμενο μήνα και στην Ε.Ε. παρέμεινε σταθερός στις 100 μονάδες.
Η επίδοση αυτή ικανοποίησε την κυβέρνηση
με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα
να σημειώνει: «Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο εξάμηνο ο δείκτης παραμένει σε πολύ
υψηλά επίπεδα, σταθερά πάνω από τον μέσον
όρο της Ευρωζώνης.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο
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Τον Δεκέμβριο έφθασε στις
109,5 μονάδες από 107 τον
Νοέμβριο, παραμένοντας
σταθερά, από το περασμένο
καλοκαίρι, πάνω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό.
που δείχνει ότι η εμπιστοσύνη νοικοκυριών
και επιχειρήσεων σταδιακά αποκαθίσταται.
Η κυβέρνηση προχωρεί με ιεραρχημένα,
σταθερά και γοργά βήματα στην υλοποίηση

του σχεδίου της, που έχει ως στόχο την ολόπλευρη ισχυροποίηση της οικονομίας και της
χώρας, την υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική
ανάπτυξη, τη δημιουργία πολλών και καλών
θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής».

Οι κλάδοι
Στην αύξηση του δείκτη οικονομικού κλίματος
στην Ελλάδα συνέβαλε η βελτίωση της εμπιστοσύνης στους τομείς της βιομηχανίας (στις
2,0 από 1,4 μονάδες), των υπηρεσιών (στις 29,1
από 17,8 μονάδες) και των κατασκευών (στις 24,2 από -51,7 μονάδες), καθώς και η βελτίωση
της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (-6,2 από 6,8 μονάδες).

Η εμπιστοσύνη στον τομέα του λιανικού εμπορίου υποχώρησε στις 22 από τις 25 μονάδες.
Στο ίδιο διάστημα η εξέλιξη του δείκτη στην
Ευρωζώνη προέκυψε από τη σημαντικά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες, στις κατασκευές και σε μικρότερο βαθμό στο λιανικό
εμπόριο.
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη μειώθηκε,
ενώ η εμπιστοσύνη στη βιομηχανία έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη.
Στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης,
ο δείκτης αυξήθηκε σημαντικά στην Ιταλία (1,7
μονάδες) και στην Ισπανία (1,3 μονάδες) και
λιγότερο στη Γερμανία (0,4 μονάδες), ενώ μειώθηκε στη Γαλλία (0,2 μονάδες) και στην Ολλανδία (0,4 μονάδες).

