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WALL STREET

Ο κινεζικός διαδικτυακός κολοσσός λιανικού εμπορίου Alibaba ε-

Υψηλό ποσοστό βασικής εκπαίδευσης, αλλά χαμηλό επίπεδο

Στη δυτική ακτή των ΗΠΑ μεταναστεύουν οι τραπεζικοί κολοσ-
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ΕΛΛΑΔΑ

νισχύει τη βάση του στη Γηραιά Ηπειρο, προσκαλώντας στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα του, Ali Express, ευρωπαϊκούς ομίλους. Στο
στόχαστρό του τίθεται, όπως πάντα, η αμερικανική Amazon, η
μεγάλη ανταγωνίστριά του, απλώς αυτή τη φορά η μάχη δίνεται
σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σελ. 11
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Ουραγός σε δυναμικό δεξιοτήτων
δεξιοτήτων χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα, στοιχεία που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στον δρόμο
της ελληνικής οικονομίας προς την ανάκαμψη και τη βελτίωση.
Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση μαζίμε την Ισπανία
μεταξύ των 28 μελών της Ε.Ε. Σελ. 16

Κολοσσοί πάνε Καλιφόρνια
σοί της Wall Street, οι οποίοι προσπαθούν να ενισχύσουν όλο και
περισσότερο την παρουσία τους στα πέριξ της Σίλικον Βάλεϊ. Η
ταχεία ανάπτυξη της αγοράς στην περιοχή της Καλιφόρνιας δημιουργεί την ανάγκη για διεύρυνση των μονάδων διαχείρισης
περιουσίας από τούς τραπεζικούς κολοσσούς. Σελ. 10

Πέντε μνηστήρες για αγορά ΜΕΔ 4 δισ.
Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική προχωρούν σύντομα στην πώληση προβληματικών χαρτοφυλακίων
Στην τελική ευθεία για πώληση των προβληματικών χαρτοφυλακίων τους βρίσκονται η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική. Η Τράπεζα Κύπρου θα πωλήσει
δάνεια ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ενώ η Ελληνική Τράπεζα δάνεια ύψους 1,2 δισε-

κατομμυρίων ευρώ, δίχως όμως να γνωρίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Όπως πληροφορείται η «Κ», η Τράπεζα
Κύπρου θέλει να κλείσει τη συμφωνία
πριν από το τέλος του Φεβρουαρίου του
2020, ώστε στα οικονομικά αποτελέσματα
που θα παρουσιάσει το Μάρτιο του 2020

να εμπεριέχεται το «κλείσιμο ενός deal»
τέτοιας φύσης. Για την Ελληνική Τράπεζα,
πληροφορίες αναφέρουν πως η δική της
συμφωνία θα τελεσφορήσει περί τα τέλη
της άνοιξης. Οι δύο τράπεζες κρατούν
κλειστά τα χαρτιά τους για τους διεκδικητές των δανείων. Πηγές που όμως δεν

πρόσκεινται στις δύο τράπεζες, αναφέρουν ότι τα δάνεια της Τράπεζας Κύπρου
διεκδικούν με ίσες πιθανότητες η Pimco,
το επενδυτικό ταμείο Bain Capital και
το επενδυτικό ταμείο Cerberus Capital.
Στην κούρσα της πώλησης δανείων της
Ελληνικής οι διεκδικητές ήταν επίσης

Oικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή

τρεις, όμως πλέον έχουν μείνει –ατύπως- δύο. Βάσει νεότερης πληροφόρησης
της εφημερίδας, πλέον τα δάνεια της
Ελληνικής φλερτάρουν μόνο η Bain
Capital και η Cerberus Capital. «Πάγωσε
το κλίμα» ακόμη μία φορά με την
Lonestar. Σελ. 3

Με το ένα
πόδι στο ΓεΣΥ
τα ιδιωτικά
νοσηλευτήρια

Υπογραφές αρχές Φεβρουαρίου
Θετικά εξελίσσεται η διαδικασία για
ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων
στο ΓεΣΥ. Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», τα περισσότερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια αναμένεται να υπογράψουν το μνημόνιο συναντίληψης και
να ενταχθούν στο Σύστημα την πρώτη
εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Πιθανότερες ημερομηνίες είναι η Τρίτη ή Τετάρτη, 4 και 5 του μηνός. American
Μedical Center, Υγεία στη Λεμεσό
και το Ιπποκράτειο κρατούν κλειστά
τα χαρτιά τους. Σελ. 4

ΕΛΛΑΔΑ

Απελευθέρωση
πλειστηριασμών

Σε εφαρμογή τίθεται η πλήρης απε-

λευθέρωση των πλειστηριασμών ακινήτων από την 1η Μαΐου, ακόμη και
αν πρόκειται για την πρώτη κατοικία
του οφειλέτη, ανεξαρτήτως εμβαδού
και εάν πρόκειται για δανειολήπτες
με χαμηλά εισοδήματα. Το νέο υπό
επεξεργασία πτωχευτικό δίκαιο θα
περιλαμβάνει τέσσερα στάδια για
την πτώχευση των φυσικών προσώπων. Σελ.4

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Πράσινο θα ανάψει
ο SSM στον «Ηρακλή»
Σε θετική έκβαση οδηγείται, σύμφω-

να με πληροφορίες, η διαπραγμάτευση για τη χορήγηση ή μη πρόσθετων εγγυήσεων από το ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να θεωρούνται
μηδενικού ρίσκου οι τίτλοι υψηλής
διαβάθμισης που θα εκδώσουν οι
τράπεζες, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου «Ηρακλής». Σελ. 17

Στο κλειστό κλαμπ
του 1 τρισ. δολ.

Την αποτίμηση του κόστους της κλιματικής αλλαγής επιχειρεί να αποτυπώσει σε έρευνά του το Ινστιτούτο McKinsey Global Institute. Σύμφωνα με την έκθεση του ινστιτούτου, 700 εκατ.

έως 1,2 δισ. άνθρωποι θα εκτίθενται στον κίνδυνο ενός θανατηφόρου καύσωνα μέχρι το 2050. Το εντυπωσιακό είναι ότι σήμερα αυτός ο αριθμός βρίσκεται στο μηδέν. Διατάραξη αναμένεται να προκληθεί επίσης στην παραγωγή τροφίμων, η οποία είναι συγκεντρωμένη σε συγκεκριμένες περιοχές, ανάλογα με τη δυνατότητα καλλιέργειας. Το χειρότερο σενάριο όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων είναι ότι μέχρι το 2050, θα υπάρχει 20% πιθανότητα ανά έτος για 10% μείωση της παγκόσμιας παραγωγής σιτηρών, δημητριακών, σόγιας και ρυζιού. Σελ. 8

Αισθητή στην τσέπη η αύξηση της τιμής της βενζίνης

Αναμένεται σταδιακή άνοδος 2-2,5 σεντ το λίτρο τις επόμενες εβδομάδες λόγω της πρόσμιξης βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα
Αρχισαν ήδη να αυξάνονται οι τιμές των
καυσίμων εξαιτίας της μη επίτευξης του
στόχου του 10% στις ΑΠΕ στον τομέα
των μεταφορών. Ωστόσο, αφορούν μόνο
τις τιμές της βενζίνης. Όσον αφορά την

τιμή του πετρελαίου κίνησης, το οποίο
είναι ακριβότερο κατά περίπου 9 σεντ
το λίτρο από τη βενζίνη, δεν θα υποστεί
οποιαδήποτε μεταβολή. Ο υπ. Εμπορίου
δήλωσε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος

για να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή
επιβάρυνση στους καταναλωτές και στο
κράτος, είναι με πρόσμιξη βιοκαυσίμων
στα συμβατά καύσιμα και με το πρόσφατο
διάταγμα που υπέγραψε αναμένεται το

ποσοστό να φτάσει στο 7,3%. Πρόσθεσε
πως η αύξηση από το 5% στο 7,3% στα
βιοκαύσιμα θα επιφέρει αύξηση στην
τιμή της βενζίνης της τάξης των 2 με 2,5
σεντ το λίτρο. Σελ. 5

Τα «χρυσά»
μαγαζιά
της Πόλης

Ανάσα 6 δισ.
ζητεί η Αθήνα
από θεσμούς

Σε 1,8 εκατ. ευρώ ανέρχε-

Οι διαπραγματευτικοί στόχοι

ται η εκτιμώμενη αξία ενός
χρυσοχοείου μόλις 9,2 τ.μ.,
το οποίο επρόκειτο να εκπλειστηριαστεί στην Κωνσταντινούπολη. Για την εξωφρενική τιμή ευθύνεται η
τοποθεσία του καταστήματος στη μεγάλη αγορά της
πόλης. Το παζάρι της Κωνσταντινούπολης, είναι επίκεντρο της τουρκικής βιομηχανίας κοσμημάτων. Σελ. 11

Δημοσιονομικό χώρο 6 δισ. ζητεί η
Αθήνα από τους θεσμούς για το 2020,
διεκδικώντας χαμηλότερο πλεόνασμα,
SMPs -ANFAs για χρηματοδότηση επενδύσεων και μεταφορά υπερπλεονάσματος από χρόνο σε χρόνο. Πρόκειται για τρεις στόχους, που εφόσον
ευοδωθούν θα ενισχύσουν σημαντικά
την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας,
αλλά και το πολιτικό κεφάλαιο της
κυβέρνησης. Σελ. 18

ΑΡΘΡΟ

Φωτιά οι τιμές
βασικών αγαθών
στα κατεχόμενα
Προς επιβολή νέων φόρων
Απαισιόδοξοι για το μέλλον της οικονομίας των κατεχομένων παρουσιάζονται οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι
βλέπουν τις τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών να αυξάνονται.
Όπως τονίζουν, «η μεγάλη οικονομική
κρίση συνεχίζεται και στο άμεσο μέλλον δεν υπάρχει φως στην άκρη του
τούνελ». Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιβολή πρόσθετων φόρων αποτελεί
πλέον μονόδρομο. Σελ. 6

Διαβούλευση για
τη νομισματική
πολιτική της ΕΚΤ
Αναμένουν τοποθέτηση πολιτών
Η διαδικασία αναθεώρησης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Ιανουαρίου
και θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους. Για την ΕΚΤ φαίνεται πως αποτελεί μια ευκαιρία για να έρθει σε επαφή με τους καθημερινούς ανθρώπους. Κάτι τέτοιο, όμως, προϋποθέτει
πως τα στελέχη της πρέπει να δεχθούν
κάποιες αλήθειες. Η Κριστίν Λαγκάρντ
δηλώνει πως θέλει να ακούσει διαφορετικές απόψεις. Σελ. 12

/ Του FLORIAN HENSE*

Τα επιτόκια, ο πληθωρισμός και η στάση της ΕΚΤ
Μετά τις Apple, Amazon και Microsof,

η Alphabet, μητρική εταιρεία
της Google, μπαίνει στο κλειστό κλαμπ
των εταιρειών με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 τρισ. δολ. Το τελευταίο τρίμηνο η μετοχή της Google έχει ενισχυθεί
κατά 17%, εκτοξεύοντας την κεφαλαιοποίησή της. Σελ. 10

Η διαβούλευση που θα εγκαινιάσει σύντομα
η ΕΚΤ με σκοπό την αναθεώρηση της
νομισματικής της πολιτικής, θα απασχολήσει την τράπεζα τους επόμενους 12
μήνες. Τα πρακτικά που δόθηκαν στη
δημοσιότητα δεν έδιναν εκτενείς πληροφορίες σχετικές με το θέμα.
Τον Σεπτέμβριο η ΕΚΤ ανακοίνωσε
νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων και
μείωση των επιτοκίων για να βελτιώσει
τη ζήτηση και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Εκτοτε, η πορεία της οικονομίας
συνάδει με τις προβλέψεις της ΕΚΤ. Στα
πρακτικά της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου υπάρχει αναφορά σε «ορισμένες
αρχικές ενδείξεις σταθεροποίησης σε
ό,τι αφορά την επιβράδυνση της ανά-

πτυξης» αλλά και κάποιες ενδείξεις ελαφράς αύξηση του πληθωρισμού. Ετσι, η
ΕΚΤ θεώρησε πως η πολιτική της είναι
«πλήρως κατάλληλη». Η αναθεώρηση
της νομισματικής της πολιτικής θα αρχίσει
σύντομα και μάλλον θα ολοκληρωθεί
στα τέλη του 2020. Η ανάπτυξη και ο
πληθωρισμός πρέπει να αποκλίνουν πολύ
από τις βασικές εκτιμήσεις της τράπεζας
για να την πείσουν να αλλάξει πολιτική:
το επιτόκιο βρίσκεται στο -0,5% και οι
μηνιαίες αγορές ομολόγων θα είναι αξίας
20 δισ. ευρώ. Τι θα μπορούσε να αλλάξει
στην πολιτιική της ΕΚΤ μέσα στο 2020
κατά τη γνώμη μας: αν οι οικονομικές
συνθήκες εξακολουθήσουν να βελτιώνονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της,

<
<
<
<
<
<
<

Μια έκπληξη που
ίσως μας επιφυλάσσει
η ΕΚΤ για το 2020
θα ήταν να αλλάξει
τον τρόπο που ορίζει
τη σταθερότητα των τιμών.
η ΕΚΤ μπορεί να αναθεωρήσει σε δύο
πράγματα. Πρώτον, να αλλάξει το ποσοστό των καταθέσεων που εξαιρείται από
το αρνητικό επιτόκιο του -0,5%. Δεύτερον,
να μην προϊδεάζει τις αγορές ότι στο μέλλον τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετά-

βλητα ή θα μειωθούν περαιτέρω και να
αρκεστεί στη δέσμευση ότι θα παραμείνουν αμετάβλητα. Εκτιμούμε πως η ΕΚΤ
θα τηρήσει σταθερή στάση φέτος. Αν
στις αρχές του επόμενου έτους φανεί
πως ο πληθωρισμός επιταχύνεται στο
1,5% ή και περισσότερο, τότε η ΕΚΤ
μπορεί να επιβραδύνει ή και να διακόψει
τις αγορές ομολόγων στα τέλη του 2021
αλλά και να προχωρήσει στην πρώτη
αύξηση των επιτοκίων στις αρχές του
2022. Αν, όμως, η οικονομία παραμένει
αδύναμη και ο πληθωρισμός χαμηλός,
η ΕΚΤ μάλλον θα συνεχίσει τις αγορές
ομολόγων. Μια έκπληξη που ενδεχομένως μας επιφυλάσσει η ΕΚΤ για το
2020 θα ήταν να αλλάξει τον τρόπο που

ορίζει τη σταθερότητα των τιμών στο
πλαίσιο της αναθεώρησης. Προς το παρόν, η ΕΚΤ προβλέπει πως το 2022 ο
πληθωρισμός θα είναι 1,6%, δηλαδή ασύμβατος με τον στόχο του «κοντά στο
2%». Αν επιλέξει να εναρμονιστεί με
τη Fed και την Τράπεζα της Αγγλίας ορίζοντας στόχο για τον πληθωρισμό το
2%, τότε θα ανακαλέσουμε την εκτίμησή
μας ότι θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων. Αν, όμως, υιοθετήσει έναν ευέλικτο στόχο από 1,5% ώς 2%, τότε ίσως
να επιβάλει σύντομα περιοριστική νομισματική πολιτική.

* Ο κ. Florian Hense είναι οικονομολόγος της
επενδυτικής τράπεζας Berenberg.
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Προσοχή στις
ηλεκτρονικές εκτιμήσεις
Βδομάδα έντονων οικονομικών
δραστηριοποιήσεων και ανακοινώσεων η τελευταία. Είχαμε για
παράδειγμα, τη δημόσια ενημέρωση πως επίκειται πώληση και άρα
μείωση των ΜΕΧ κατά περίπου
€4δισ. από τις δύο μεγαλύτερες
τράπεζες, γεγονός που άμα συμβεί
θα σημαίνει πως ο τραπεζικός τομέας θα αρχίσει να βλέπει φως στην
άκρη του τούνελ φέρνοντας τον
τομέα κοντά σε μια άλλη εποχή –
ελπίζουμε πιο ελπιδοφόρα. Σχεδόν
άμεσα και κατά που φαίνεται καθόλου τυχαία, ξένο επενδυτικό ταμείο αύξησε τη συμμετοχή του
στην Τράπεζα Κύπρου με συνολικό
ποσοστό που ξεπερνά το 7% του
μετοχικού κεφαλαίου. Πρόκειται
για μια στρατηγική τοποθέτηση ενόψει και των επικείμενων εξελίξεων και συνάμα ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για την τράπεζα όσο
και για την χώρα μας.
Παράλληλα είδαμε και ανακοινώσεις διαφόρων εταιρειών ότι εισέρχονται ή/ και διευρύνουν την
εμπλοκή τους στους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς. Είναι γεγονός
ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
ήρθαν για να μείνουν στη ζωή μας
και θα αποτελούν μια βασική μέθοδο διάθεσης ακινήτων, αλλά σίγουρα δεν θα αποτελούν τη μόνη
μέθοδο.
Μπορεί σε μερικά χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη – όπως τόνισα
σε άλλο πρόσφατο άρθρο μου – να
παίζει σημαντικότατο ρόλο στη
νέα εποχή του real estate, με τρόπο
ώστε να προσφέρει με συνοπτικές
διαδικασίες τις επιλογές που είναι
κομμένες – ραμμένες στον κάθε
υποψήφιο αγοραστή και ενοικιαστή, αλλά άλλο τεχνητή νοημοσύνη
και άλλο ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Τουλάχιστον προς το παρόν,
το ένα δεν σημαίνει το άλλο – επειδή κάποιοι φαίνεται να το συγχύζουν – χωρίς φυσικά να σημαίνει
πως στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Είναι όμως κάποια πράγματα
που δύσκολα θα αντικαταστήσουν
τον ανθρώπινο παράγοντα ιδιαίτερα σε κάποιες εκφάνσεις μιας επιστήμης όπου απαιτείται και μια
μορφή τέχνης σε συνδυασμό με
ένα ευρύ φάσμα γνώσεων. Και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη αργεί
να μπει για τα καλά στη ζωή μας,
κανένα υφιστάμενο σύστημα πληροφορικής δεν είναι ικανό να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα ως επιστήμονα πέρα από
του να τον βοηθά να είναι πιο παραγωγικός στις όποιες αποφάσεις

και ενέργειές του. Γι’ αυτό είναι άκρως επικίνδυνο να βασιστεί ο οποιοσδήποτε σε μια ηλεκτρονική
ανάλυση δεδομένων για να βγάλει
ασφαλή συμπεράσματα ως προς
την αξία ενός ακινήτου. Δηλαδή,
είναι εύκολο να λέει κάποιος πως
έχει ένδειξη ως προς τις τάσεις της
ζήτησης και τεράστια γκάμα προσφοράς, αφού τα βλέπει από μια
πλατφόρμα πλειστηριασμών, και
άρα μπορεί να δίνει συμβουλές ως
προς τις αξίες. Αυτό όμως που δεν
μπορεί να πει, είναι πως από μόνο
του αυτό μπορεί να αποτελέσει σωστή βάση συμβουλής, καθώς τόσο
η «γκάμα προσφοράς» όσο και η
«γκάμα της ζήτησης» δεν αποτελούν ολοκληρωμένη γκάμα κριτηρίων και συνιστωσών που θα κρίνουν το αποτέλεσμα μιας εκτίμησης.
Ένα από αυτά τα κριτήρια που
απουσιάζουν από τέτοιες απρόσωπες αναλύσεις είναι τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά ενός ακινήτου.
Αυτά, πολλές φορές διαπιστώνονται
μόνο με επιτόπια ολοκληρωμένη
επιθεώρηση και αξιολόγηση. Μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως και
μια τυπική κτηματομεσιτική ή κτηματική ιστοσελίδα είναι σε θέση
να παρέχει περιορισμένη πληροφόρηση.
Όσο περιεκτική και να είναι,
πάλι θα είναι περιορισμένη σε σύγκριση με το τι μπορούν να δουν
τα μάτια σου και να κατανοήσει το
μυαλό σου. Άρα η «προσφορά» πάσχει από ατελή πληροφόρηση για
το προϊόν και η «ζήτηση» είναι επίσης κοινωνός αυτής της ελλιπούς
πληροφόρησης. Πως είναι δυνατόν
ο ηλεκτρονικός συγκερασμός των
δύο να δώσει ένα σωστό αποτέλεσμα ως προς την αγοραία αξία; Δύσκολο.
Λάβετε υπόψη πως ο όποιος
πλειστηριασμός (ηλεκτρονικός και
μη) είναι μια άλλη μέθοδος πώλησης. Αν έχει να κάνει με κτήρια,
τότε αν ο κάθε πλειοδότης δεν έχει
πρόσβαση σε όλη την πληροφόρηση σε σχέση με το τι διέπει το
ακίνητο, δύσκολα θα πλειοδοτήσει
σε τιμή που θα προσεγγίζει την αγοραία του αξία αφού θα αφήσει
αρκετό περιθώριο για την περίπτωση λάθους, κακής κατασκευής,
θέσμιων ενοικιαστών, άλλων απρόβλεπτων κλπ. Στις περιπτώσεις
κτημάτων, τότε τα πράγματα μπορεί να είναι πιο εύκολα και οι τιμές
πλειοδότησης να είναι πιο κοντά
στις αγοραίες αξίες.

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

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

&ΣΕΒΕΡΗ

Το μέλλον του Ακιντζί, η επίθεση στον Νιαζί
και η νέα δράση του κομάντο Καρούσο
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Το ενδεχόμενο ο Ακιντζί να αντικατασταθεί
από έναν ακραίο Τουρκοκύπριο, ο οποίος
θα είναι ο νέος συνομιλητής του Νίκαρου
για το Κυπριακό συζητείται όλο και πιο έντονα στον Λόφο, όπως μαθαίνω.
Αν και μέχρι τώρα επικρατούσε η εντύπωση
πως ο Ακιντζί μάλλον είναι το φαβορί των
λεγόμενων εκλογών στα Κατεχόμενα, τελευταία το σενάριο να αντικατασταθεί από
κάποιον από τους ακραίους πολιτικούς του
αντιπάλους, οι οποίοι ενισχύονται φανερά
από την Τουρκία, συζητείται όλο και πιο έντονα.
Σύμφωνα με την πηγή μου «το σενάριο αντικατάστασης του Ακιντζί μάλλον δεν αρέσει σε κανέναν, ούτε και στα Ηνωμένα Έθνη, ούτε στην Ε.Ε., ούτε και στις ΗΠΑ»…
Μεγαλεία για το Νίκαρο στο Ισραήλ. Αναγορεύθηκε σε επίτιμο διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου ICD της
πόλης Herzliya. Όπως μου ανέφερε πηγή
μου που παρακολούθησε την τελετή, η ομιλία του Νίκαρου έγινε δεκτή με μεγάλη ικανοποίηση, ιδιαίτερα στην αναφορά του ότι
«η Κύπρος καταδικάζει τη ρητορική και τις
επιθέσεις κατά του κράτους του Ισραήλ είτε
από τρομοκρατικές οργανώσεις είτε από
κράτη που υποστηρίζουν άμεσα ή έμμεσα
αυτές τις οργανώσεις», φωτογραφίζοντας
ξεκάθαρα ποιους εννοεί...
Στόχος εθνικιστικών κύκλων στην Τουρκία
έχει γίνει ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ μετά την ερώτησή του στην Επιτροπή για τις πολιτικές
παρεμβάσεις της Τουρκίας στα Κατεχόμενα,
τη δημογραφική αλλαγή που επιτελείται,
την οικονομική επιβολή και την προσπάθεια
ισλαμοποίησης των Κατεχομένων. Η εφημερίδα «Χουριέτ» κατηγόρησε τον ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ ότι είναι «θρασύδειλος» κι
αυτός απάντησε με σκληρό τρόπο που θυμίζει και ολίγον Σενέρ Λεβέντ.
Μεταξύ άλλων έγραψε στον λογαριασμό
του στο Facebook ότι οι δικές του κυπριακές
σελίδες είναι ολόασπρες, ανοικτές, και διαφανείς, γεμάτες με αγάπη προς την πατρίδα
του και τους ανθρώπους της και δράσεις
μιας ζωής για την ειρήνη. Σε αντίθεση με τις
σελίδες της «Χουριέτ» όπου μπορείς να συναντήσεις μίσος, εχθρότητα, σκοτεινές πράξεις και προβοκάτσια. Και διερωτήθηκε: «Τι
γίνεται με σένα, βρε Hurriyet; Οι κυπριακές
σου σελίδες με τι είναι γεμάτες; Να σου πv
εγώ: Με fake news, με προβοκάτσια, με τα
Σεπτεμβριανά του ’55 που προετοίμασες,
με πολεμοκαπηλεία, και με αμέτρητες άλλες αισχρότητες.
Το τελευταίο παράδειγμα αυτών, είναι το
δημοσίευμά σου για το πρόσωπό μου. Το
προωθώ στα κοινωνικά δίκτυα και την ιστοσελίδα μου για να δει όλος ο κόσμος ακόμα
μια φορά τι εστί Hurriyet.»

φικά με ανάρτηση που δείχνει τη μούχλα
που βρίσκεται στο εσωτερικό του λεωφορείου και τα μανιτάρια που φύτρωσαν! Οι
φωτογραφίες όπως αναμενόταν έγιναν viral
όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό όπου σχολιάζεται το επίπεδο των δημόσιων μεταφορών στη μακαρία νήσο αλλά
και οι καταδρομικές ενέργειες του υπουργού κομάντο. Είναι αλήθεια πως αγωνιώ να
δω αύριο σε ποιο λεωφορείο θα βρεθεί ο
Καρούσος και ποιες νέες φωτογραφίες θα
αναρτήσει. Έχω ανοικτό το προφίλ του και
το ελέγχω κάθε τρεις και λίγο, αφού έχει
ζητήσει δημόσια όποιον γνωρίζει περιστατικά με ακατάλληλα ή επικίνδυνα λεωφορεία
να ενημερώνουν τον ίδιο ή το Υπουργείο
Μεταφορών για να το διερευνήσουν.

Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο...
Για την ανάρτηση του αυτή ο Κιζίλγιουρεκ έλαβε συγχαρητήρια και από Τουρκοκύπριους και από Ελληνοκύπριους. Κάποιοι Ελληνοκύπριοι μάλιστα έγραψαν πως τους εξέπληξε ευχάριστα τελευταία και πως αναμένουν να συνεχίσει, λέγοντας αλήθειες για
την Τουρκία. Υπήρξαν και κάποιοι που διερωτήθηκαν γιατί στην ερώτησή του προς
την Επιτροπή δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη εισβολή και κατοχή....

Εκτός από κομάντο ο υπουργός Συγκοινωνιών Καρούσος έχει αίφνης μετατραπεί και
σε φωτορεπόρτερ και… δημοσιογράφο. Η
τελευταία καταδρομική του αποστολή ήταν
η εισβολή στο λεωφορείο με τα… μανιτάρια. Ένα μαθητικό λεωφορείο στην επαρχία
Πάφου εντός του οποίου από την υγρασία
φύτρωσαν μανιτάρια!
Το επιβεβαίωσε μάλιστα ο ίδιος φωτογρα-

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Πιστεύω πως ο Καρούσος είναι από τους
πιο τυχερούς ανθρώπους και πως στην περίπτωσή του ο Νίκαρος πέτυχε διάνα. Είναι
η προσωποποίηση αυτού που λέμε: έκανε
το χόμπι του επάγγελμα. Και η καμπαρτίνα
με τον ψηλό γιακά, όλα τα λεφτά!
ΚΟΥΙΖ: Σε ποιο κόμμα η ένταση μεταξύ δύο
πρωτοκλασάτων στελεχών ενδέχεται να τινάξει στον αέρα όλο το… οικοδόμημα; Όπως μαθαίνω δεν αποκλείεται σύντομα να
ληφθούν αποφάσεις που θα οδηγήσουν στα
άκρα τους αντιμαχόμενους και θα σπρώξουν και άλλα στελέχη να τοποθετηθούν με
ανυπολόγιστες συνέπειες για τη συνοχή του
κόμματος.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση των έργων στον ναό του Aγίου Ανδρονίκου Κυθρέας
Η Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς
συνεχίζει να προσφέρει σημαντικό έργο σε ολόκληρη την Κύπρο, θέλοντας, διά του αμοιβαίου
σεβασμού στα μνημεία του νησιού, να συμβάλλει
έμπρακτα στην καλλιέργεια κλίματος αλληλοκατανόησης μεταξύ των κατοίκων του νησιού, σε
όποια κοινότητα και αν ανήκουν.
Στο πλαίσιο λοιπόν των στοχευμένων δράσεων
που αναλαμβάνει για την αναστήλωση θρησκευτικών μνημείων, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση
των έργων στήριξης και συντήρησης της εκκλησίας των Αγίου Ανδρονίκου και Αθανασίας στην
κατεχόμενη Κυθρέα, στην ομώνυμη ενορία της
κωμόπολης, που ξεκίνησαν τον Μάιο του 2019.
Για τα έργα διατέθηκαν περισσότερα από 250.000
ευρώ.
Την περασμένη Δευτέρα η υπεύθυνη του UNDP
στην Κύπρο Tiziana Zennaro, οι συμπρόεδροι
της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Τάκης Χατζηδημητρίου και Ali Tuncay, ο Σώτος
Κτωρής επιστημονικός συνεργάτης της Επιτροπής
και άλλοι επισκέφθηκαν την κωμόπολη της
Κυθρέα και έτυχαν ενημέρωσης από τον T/κ εργολάβο για τα έργα που έγιναν έως τώρα στον
ναό. Τα έργα που έγιναν περιλάμβαναν τη συντήρηση της τοιχοποιίας και της υποβλητικής
πύλης του ναού, την προστασία των αγιογραφιών.
Ο δήμαρχος Κυθρέας Πέτρος Καρεκλάς μετέβη,
επίσης, το πρωί της Δευτέρας με τρεις δημοτικούς
συμβούλους στην Κυθρέα, προσκεκλημένοι της
Τεχνικής Επιτροπής για την ανακοίνωση της συμπλήρωσης της Α΄ φάσης αναστήλωσης του Αγίου
Ανδρονίκου. Τα μέλη της δημοτικής αρχής ενη-

μνημείων όλων των κοινοτήτων του νησιού. Άλλες
πηγές χρηματοδότησης είναι η Εκκλησία της Κύπρου και το Εφκάφ –όπως στην περίπτωση της
χρηματοδότησης αποκατάστασης της μονής του
Αποστόλου Ανδρέα. Χρηματοδότηση έχει προσφέρει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Μικρές προσφορές προέρχονται και από άλλες πηγές του εξωτερικού, καθώς και από ιδιώτες, αλλά και διάφορες κατεχόμενες κοινότητες.

Καρπασία και Αρμενομονάστηρο

Στην επόμενη φάση αναμένεται να τοποθετηθεί στέγαστρο για περαιτέρω προστασία του ναού και των εναπομεινασών αγιογραφιών.
μερώθηκαν από τον Τ/κ εργολάβο για τις εργασίες
που έγιναν στον ναό, καθώς και για τα τεχνικά
προβλήματα που αναφύονται, αλλά και για την
περαιτέρω οικονομική δαπάνη που απαιτείται.
Σε ανάρτησή του στο facebook ευχαρίστησε την
Επιτροπή και τους συνεργάτες της, σημειώνοντας
ότι «το θέμα θα παραμείνει για μας στην ατζέντα
μέχρι να ολοκληρωθεί σε μια επόμενη φάση η
αναστήλωση και συντήρηση!».

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την
Ανάπτυξη (UNDP) σε ανάρτησή του στο Facebook
αναφέρουν ότι η Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικής
Κληρονομιάς εργάζεται για να συντηρήσει την
εκκλησία των Αγίου Ανδρονίκου και Αθανασίας,
χρησιμοποιώντας κονδύλια της Ε.Ε. «Σύντομα,
όταν τους επόμενους μήνες θα παραδοθεί, θα
μπορούμε να εξερευνήσουμε αυτό το πολιτιστικό
μνημείο» καταλήγει η ανάρτηση.

Βασικός χρηματοδότης η Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός χρηματοδότης της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά με το έργο της Επιτροπής να
στηρίζεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development
Programme [UNDP]). Από το 2012 η Ε.Ε. έχει χρηματοδοτήσει με σχεδόν από 18 εκατομμύρια διάφορα έργα αναστήλωσης και αποκατάστασης

Χάρη στη συνδρομή του UNDP τα τελευταία
δέκα χρόνια έχουν αναστηλωθεί περισσότερα
από 30 μνημεία (ναοί [ορθόδοξοι, μαρωνίτικοι
και αρμένικοι], τζαμιά και άλλα κτήρια. Αυτή την
περίοδο συνεχίζονται και οι εργασίες στον ναό
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Γιαλούσα στην Καρπασία, καθώς και στον ναό των Αγίων Σεργίου
και Βάχου στον Άγιο Σέργιο, που θα ολοκληρωθούν
μέχρι τα μέσα του 2020. Τον Ιανουάριο του 2020
ξεκίνησαν και οι εργασίες στα σημεία του τείχους,
στους προμαχώνες Quirini και Arabahmet, που
κατέρρευσε το προηγούμενο διάστημα. Σημαντικό
έργο το οποίο θα ξεκινήσει το συντομότερο είναι
και η αποκατάσταση του Αρμενομονάστηρου
Σουρπ Μαγκάρ (Αγίου Μακαρίου), που βρίσκεται
στο δάσος της Χαλεύκας στον Πενταδάκτυλο. Το
πρώτο στάδιο των εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί ώς το καλοκαίρι του 2020 με χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ που προέρχεται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν εξελίξει έργα της Επιτροπής είναι στην Παναγία της Άσσιας και στον
Άγιο Αρτέμωνα στην Αφάνεια και σε διαδικασίες
προσφοροδότησης το τζαμί στην Ορούντα.
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Πέντε διεκδικητές
για αγορά δανείων
Τράπεζας Κύπρου
και Ελληνικής
Στην τελική ευθεία οι δύο μεγάλες τράπεζες
για πώληση προβληματικών χαρτοφυλακίων
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Οι πωλήσεις δανείων των δύο μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων προχωρούν κανονικά,
με τους διεκδικητές πλέον να έχουν μειωθεί
–ατύπως- στους πέντε. Το ότι προχωρούν
γοργά προς την πώληση των προβληματικών τους χαρτοφυλακίων Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα επιβεβαίωσε
και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου Κωνσταντίνος Ηροδότου ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών. Όπως είπε, η Τράπεζα Κύπρου ενδεχομένως να έχει κλείσει συμφωνία για πώληση προβληματικού χαρτοφυλακίου ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων
ευρώ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ενώ η
Ελληνική Τράπεζα για προβληματικό χαρτοφυλάκιο ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων
ευρώ, δίχως όμως να γνωρίζει συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα. Όπως πληροφορείται η
«Κ», η Τράπεζα Κύπρου πράγματι θέλει
να κλείσει τη συμφωνία πριν από το τέλος
του Φεβρουαρίου του 2020, ώστε στα οικονομικά αποτελέσματα που θα παρουσιάσει το Μάρτιο του 2020 που θα είναι
τα συγκεντρωτικά του 2019, να εμπεριέχεται το «κλείσιμο ενός deal» τέτοιας
φύσης. Από την άλλη, για την Ελληνική
Τράπεζα, πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
πως η δική της συμφωνία θα τελεσφορήσει
περί τα τέλη της άνοιξης, ενδεχομένως Απρίλιο – Μάιο του 2020. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν να έχει προς διάθεση χαρτοφυλάκιο 1,5 δισ.ευρώ και όχι μόνο 1,2
δισ. δίχως βέβαια να υπάρχει η διάθεση
να αμφισβητηθεί οποιαδήποτε δήλωση
που έγινε δημοσίως. Το σίγουρο είναι πως

και οι δύο τράπεζες κρατούν κλειστά τα
χαρτιά τους για τους διεκδικητές των δανείων. Πηγές που όμως δεν πρόσκεινται
στις δύο τράπεζες, θέλουν τα δάνεια της
Τράπεζας Κύπρου να διεκδικούν ο μεγαλομέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας, Pimco,
το επενδυτικό ταμείο Bain Capital και το
επενδυτικό ταμείο Cerberus Capital. Και
τα τρία έχουν ίσες πιθανότητες εξαγοράς
του προβληματικού χαρτοφυλακίου ύψους
2,8 δισ. ευρώ της Τράπεζας Κύπρου, γνωστό
και ως «Helix 2». Η Pimco, από πλευράς
της, έχει ήδη χτίσει θέση στο νησί αφού
έχει το 17,3% της Ελληνικής Τράπεζας,
αλλά επίσης έχει προχωρήσει και σε δανεισμό προς το επενδυτικό ταμείο Apollo
Global Management ύψους 400 εκατ. ευρώ,
που ήταν καταλυτική κίνηση για να γίνει
κατορθωτή η αγορά του προβληματικού
χαρτοφυλακίου «Helix 1». Από την άλλη,
η Bain Capital, το επενδυτικό ταμείο με
έδρα τη Βοστώνη, που έφτασε μέχρι το
τέλος της διαδικασίας για την εξαγορά του
«Helix 1», τώρα είναι ένας εκ των διεκδικητών του «Helix 2», άρα η Τράπεζα Κύπρου
και το προβληματικό της χαρτοφυλάκιο
γενικότερα βρίσκεται αναντίλεκτα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της. Τέλος,
το επενδυτικό ταμείο Cerberus Capital,
που επιθυμεί διακαώς να μπει στη δευτερογενή αγορά δανείων στις μεσογειακές
χώρες. Στην Ελλάδα, αν και βρέθηκε κοντά
σε αντίστοιχες διαδικασίες με τράπεζες,
δεν τελεσφόρησε κάποιο «deal», αν και
είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής τέτοιου
τύπου δανείων στην Ευρώπη. Πλέον, κοιτάζει την αγορά της Κύπρου και συγκεκριμένα τα ΜΕΔ της Τράπεζας Κύπρου,

Έτοιμες οι δύο τράπεζες να βγάλουν από τους ισολογισμούς τους δάνεια 4,2 και πλέον δισ. ευρώ.
αλλά και της Ελληνικής. Αν και μπορούμε
να «δανειστούμε» τις δηλώσεις του Διοικητή
για την Τράπεζα Κύπρου ότι θέλει να κλείσει
το «deal» μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, δεν
μπορούμε να πούμε για το αν έχει αποκλείσει κάποια από τα πιο πάνω Ταμεία.

Από τρεις σε δύο
Όπως προαναφέρθηκε, το «deal» μεταξύ
αγοραστή και Ελληνικής Τράπεζας θα κλείσει πριν από τις αρχές του καλοκαιριού.
Στην κούρσα την πώλησης δανείων της
Ελληνικής οι διεκδικητές ήταν επίσης
τρεις, όμως πλέον έχουν μείνει –ατύπωςδύο. Βάσει νεότερης πληροφόρησης της
εφημερίδας πλέον τα δάνεια της Ελληνικής
φλερτάρουν μόνο η Bain Capital και η
Cerberus Capital. «Πάγωσε το κλίμα» ακόμη
μία φορά με την Lonestar, το επενδυτικό
ταμείο που είχε προσεγγίσει την Ελληνική
εντός του 2018 για να γινόταν μέτοχος και
να πρωταγωνιστούσε στην εξαγορά της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Ένα
σοβαρό όνομα δηλαδή, βρίσκεται εκτός
ραντάρ της Ελληνικής. Παρόλα αυτά, η
Ελληνική δεν αποκλείεται να επιφυλάσσει
και εκπλήξεις. Υπενθυμίζεται πως η Ελληνική Τράπεζα κρατούσε μέχρι και την
τελευταία στιγμή επτασφράγιστο το όνομα
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Η Pimco έχει ήδη χτίσει θέση
στο νησί, αφού έχει το 17,3%
της Ελληνικής, αλλά επίσης
έχει προχωρήσει και σε δανεισμό προς το επενδυτικό
ταμείο Apollo ύψους 400 εκατ. ευρώ, που έγινε για να
γίνει κατορθωτή η αγορά του
προβληματικού χαρτοφυλακίου «Helix 1».
της Pimco, ή αλλιώς της θυγατρικής της,
Poppy Sarl, η οποία «χώθηκε» την τελευταία
στιγμή και έγινε μεγαλομέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας με το γνωστό πλέον,
17,3%.

Έχει σημασία το όνομα;
Όποιος καταλήξει να γίνει αγοραστής
των προβληματικών χαρτοφυλακίων των
δύο τραπεζών είναι ήσσονος σημασίας.
Τεράστια σημασία έχει το γεγονός πως,

όπως είπε και ο Διοικητής της Κεντρικής
στη Βουλή, δεν έχει μόνο νόημα πως θα
πέσουν τα ΜΕΔ των δύο τραπεζών κοντά
σε μονοψήφιο ποσοστό, αλλά ότι αυτό
θα επιτρέψει να ασχοληθούν περισσότερο
με τα επιχειρησιακά τους και όχι μόνο
να έχουν ως προτεραιότητα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Κάτι που ομολογουμένως βρίσκεται ψηλά στη λίστα τους
από το 2013. Οι προβλέψεις που «σήκωναν» εξάλλου τα τελευταία χρόνια, καταμαρτυρούσαν τη συνεχή εμμονή τους με
τη μείωση των ΜΕΔ που έχουν στους ισολογισμούς τους. Ήταν άλλωστε και
ρητή γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και των μηχανισμών της τέτοιες
ενέργειες. Η Pimco είναι όνομα που έχει
ήδη «ρίξει άγκυρα» στο νησί, ενώ η πιθανή
έλευση των άλλων δύο μεγάλων, Bain
Capital ή Cerberus Capital θα ήταν μία
καλή εξέλιξη για την Κύπρο. Είτε αρέσει,
είτε όχι, η δευτερογενής αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι γεγονός,
με προβληματικά δάνεια να περνούν σε
εταιρείες διαχείρισης και επενδυτικών
ταμείων. Ήδη έχουν προβεί οι κυπριακές
τράπεζες σε πωλήσεις δανείων, αλλά και
σε συμφωνίες για διαχείριση των προβληματικών τους δανείων. Η πρώτη πώ-

ληση δανείων ήταν της Τράπεζας Κύπρου
προς την CDB Bank το καλοκαίρι του
2017, ΜΕΔ ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ.
Ακολούθησε τον Ιανουάριο του 2018 η
πώληση ΜΕΔ της Ελληνικής Τράπεζας
προς την B2 Kapital ύψους 145 εκατομμυρίων ευρώ και ακολούθησε η μεγάλη
πράξη πώλησης της Τρ. Κύπρου. Ο λόγος,
για την πώληση δανείων με μεικτή λογιστική αξία ύψους 2,8 δισ. ευρώ (εκ των
οποίων 2,7 δισ. ευρώ αφορούν ΜΕΔ με
ενυπόθηκες εξασφαλίσεις ακίνητα περιουσιακά στοιχεία), γνωστό και ως «Helix
1». Τέλος, πάλι η Τρ. Κύπρου πώλησε ΜΕΔ
δίχως εξασφαλίσεις έναντι 33 εκατ. ευρώ,
ένα πρότζεκτ γνωστό και ως «Velocity».
Ταυτόχρονα, οι αδειοδοτημένες εταιρείες
εξαγοράς πιστώσεων από την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανέρχονται
στις επτά. Η ΑPS ήταν η τελευταία εταιρεία
που αδειοδοτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την ΚΤΚ. Στον κατάλογο των αδειοδοτημένων εταιρειών βρίσκονται η
Β2 KAPITAL CYPRUS LTD, 100% θυγατρική
της Νορβηγικής Β2 Holding ASA, η CAC
Coral LIMITED, η CYMC III Limited, η
Gordian Holdings και η Κυπριακή Εταιρεία
Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΙΜΙΤΕΔ.
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Πρώτη εβδομάδα Φεβρουαρίου
εντός ΓεΣΥ τα ιδιωτικά νοσοκομεία
American Medical Center, Υγεία στη Λεμεσό και Ιπποκράτειο κρατούν μία ουδέτερη στάση
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Άσπρος καπνός βγήκε από τη συνάντηση
που είχαν ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) αναφορικά
με το μνημόνιο συναντίληψης για την ένταξη των ιδιωτικών νοσοκομείων στη
δεύτερη φάση του Γενικού Σχεδίου Υγείας,
κατά τη δεύτερη κατά σειρά συνεδρία
που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Όπως
είναι εις θέση να γνωρίζει η «Κ», τα περισσότερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια αναμένεται να υπογράψουν το μνημόνιο συναντίληψης και να ενταχθούν στο Γενικό
Σύστημα Υγείας την πρώτη εβδομάδα
του Φεβρουαρίου. Πιθανότερες ημερομηνίες είναι η Τρίτη ή Τετάρτη, 4 και 5
του μηνός, αντίστοιχα. Αποδείχτηκε καθοριστικής σημασίας η συμπερίληψη
πρόνοιας από το Υπουργικό Συμβούλιο
στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου
Υγείας ύψους 70 εκατ. ευρώ για κάλυψη
τυχόν ελλειμάτων που παρουσιαστούν
στην πορεία υλοποίησης των συμφωνηθέντων μεταξύ ΟΑΥ και ΠΑΣΙΝ για
την ενδονοσοκομειακή φροντίδα και
συγκεκριμένα για τα έτη 2021 και 2022.
Αυτή η απόφαση, σε συνδυασμό με την
εξίσωση του μνημονίου συναντίληψης
που έχει ετοιμαστεί, φαίνεται να ικανοποιεί τα πλείστα ιδιωτικά νοσοκομεία,
εκτός από τρία. Όπως πληροφορείται επίσης η εφημερίδα, το American Μedical
Center, το Υγεία στη Λεμεσό και το Ιπποκράτειο κρατούν μία ουδέτερη στάση
επί της συμφωνίας και αναμένουν περισσότερα από τον ΟΑΥ ώστε να υπογράψουν και να ενταχθούν στο ΓεΣΥ
κατά τη δεύτερη φάση του. Ωστόσο, αν
υπογράψουν όλα τα υπόλοιπα, θα υπάρξει
μία πίεση προς αυτά τα νοσηλευτήρια
για να υπογράψουν και αυτά με αντίστοιχους όρους, όπως εκείνους που υπέγραψαν τα υπόλοιπα. Ο χρόνος όμως
πιέζει. Μετά το «ναι» των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων για να μπουν στο ΓεΣΥ προνοείται να υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με το κάθε νοσηλευτήριο ξεχωριστά, οι οποίες ναι μεν θα είναι βάσει
της φόρμουλας του μνημονίου συναντίληψης που έχει δημιουργηθεί, αλλά θα
είναι και βάσει των δεδομένων του κάθε
νοσοκομείου. Κατά τον πρώτο διευκρινιστικό διάλογο μεταξύ ΟΑΥ και ΠΑΣΙΝ
την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πρόεδρος
του ΟΑΥ Θωμάς Αντωνίου είπε ότι η σύσκεψη ήταν για να διευκρινιστούν ερωτήματα. «Η διαδικασία και οι στόχοι της
σύσκεψης ήταν προκαθορισμένοι, δεν
ήταν για να γίνει διαπραγμάτευση ή διαβούλευση αλλά να διευκρινιστούν τα θέματα του μνημονίου. Το μνημόνιο είναι
ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο θα μεταφραστεί

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων θα συνεδριάσει στις 30 Ιανουαρίου προκειμένου να τοποθετηθεί εάν θα εισηγηθεί

στα μέλη του συνδέσμου να αποδεχθούν ή όχι το μνημόνιο συναντίληψης.
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Αποδείχτηκε καθοριστικής
σημασίας η συμπερίληψη
πρόνοιας από το Υπουργικό
Συμβούλιο στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας
ύψους 70 εκατ. ευρώ για
κάλυψη τυχόν ελλειμάτων.
σε επιμέρους Συμβάσεις με το κάθε νοσηλευτήριο ξεχωριστά, που έχει μπροστά
του δεκάδες σενάρια και που θέλουν να
συζητήσουν. Το μνημόνιο συγκεκριμενοποιείται περαιτέρω στην Σύμβαση αλλά
και η Σύμβαση η ίδια είναι σε δεκάδες
σενάρια. Άρα έχουμε πολλά να συζητήσουμε, κι αυτά συζητούμε», είχε τονίσει.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο ΠΑΣΙΝ θα
συνεδριάσει στις 30 Ιανουαρίου προκειμένου να τοποθετηθεί εάν θα εισηγηθεί
στα μέλη του συνδέσμου να αποδεχθούν
ή όχι το μνημόνιο συναντίληψης, ενώ αναλόγως της απόφασης τα ιδιωτικά νο-

σηλευτήρια πρέπει να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους στον ΟΑΥ. Χρονικό όριο
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι 15 Φεβρουαρίου του 2020.

Τα 70 εκατ.
Όπως είχε πει ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, σκοπός των 70 εκατ.
ευρώ είναι «να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από
το Μνημόνιο Συναντίληψης που θα συνυπογράψουν ο Υπουργός Υγείας, ο ΟΑΥ και
ο ΠΑΣΙΝ -και κατ’ επέκταση των συμβολαίων που θα υπογραφούν με έκαστο νοσηλευτήριο που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον
για ένταξη στο ΓεΣΥ- θα τηρηθούν και να
καθησυχάσει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από πλευράς ΠΑΣΙΝ για το θέμα
της βιωσιμότητας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων». Είχε διευκρινίσει δε πως «η εν
λόγω πρόνοια θα ενεργοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση που διαφανεί
ότι προκύπτουν τυχόν ελλείματα ή ότι δεν
τηρούνται οι οικονομικές παράμετροι του
Μνημονίου. Για σκοπούς ελέγχου, η χορηγία
θα παραχωρείται στον ΟΑΥ ανά τριμηνία
κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης του ΟΑΥ

προς το Υπουργείο Υγείας και εφόσον υπάρξει ανάγκη». Είχε τονίσει όπως πως,
«σύμφωνα με την προκαταρκτική ανάλυση
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, δεν
φαίνεται να προκύπτει οποιαδήποτε επιβάρυνση στον σφαιρικό προϋπολογισμό,
«αλλά επειδή υπάρχουν οι ανησυχίες εκ
μέρους των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων,
προς καθησυχασμό τους, έχουμε προβεί
σε αυτή την ενέργεια. Το ποσό αυτό θα
είναι για αποκλειστική χρήση για κάλυψη
τυχόν ελλειμάτων στην ενδονοσοκομειακή
εάν και εφόσον προκύψουν. Εάν δεν προκύψουν, δεν θα χρησιμοποιηθεί το ποσό».

Η απελευθέρωση των πλειστηριασμών θα τεθεί σε εφαρμογή ακόμη και αν πρόκειται για
την πρώτη κατοικία του οφειλέτη, ανεξαρτήτως εμβαδού και εάν πρόκειται για δανειολήπτες με χαμηλά εισοδήματα.

2. Πτώχευση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και ρευστοποίηση όλης της
περιουσίας τους.
3. Απαλλαγή από τα χρέη και δυνατότητα
για δεύτερη ευκαιρία, χωρίς οφειλές του
παρελθόντος.
4. Χορήγηση επιδόματος στέγασης αυστηρά σε ευάλωτα νοικοκυριά.
Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα υπάρξει μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.
Σύμφωνα με πληροφορίες η μέριμνα αυτή
δεν θα αφορά την επιδότηση της δόσης
του στεγαστικού δανείου, όπως συμβαίνει
σήμερα για όποιον κάνει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η μέριμνα για όποιον χάνει την πρώτη του κατοικία, θα
είναι η δυνατότητα για χορήγηση επιδόματος στέγης, έτσι ώστε να μπορεί να πληρώνει ένα μέρος του ενοικίου για τη διαμονή
στο σπίτι που έχει επιλέξει. Αυτό σημαίνει
ότι το επίδομα στέγης θα χορηγείται εφόσον
ο οφειλέτης έχει χάσει το ακίνητό του, δηλαδή εφόσον η ακίνητη περιουσία του έχει
ρευστοποιηθεί μέσω πλειστηριασμού είτε

έχει περιέλθει στην κυριότητα του πιστωτή,
δηλαδή της τράπεζας.
Αν η αξία του πλειστηριάσματος της
πρώτης κατοικίας ή της υπόλοιπης περιουσίας τού οφειλέτη, εφόσον αυτή έχει
προσημειωθεί, δεν καλύπτει το σύνολο
της οφειλής που έχει προς την τράπεζα,
ο οφειλέτης θα μπορεί να προσφεύγει στο
δικαστήριο και να καταθέτει αίτηση πτώχευσης. Το δικαστήριο θα μπορεί να αποφασίσει για την απαλλαγή του από το σύνολο του χρέους του, ανοίγοντας έτσι τον
δρόμο της δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή
της δυνατότητας να ξαναρχίσει τη ζωή
του χωρίς χρέη, αλλά και χωρίς περιουσία,
η οποία υποχρεωτικά θα ρευστοποιείται
στο πλαίσιο της διαδικασίας πτώχευσης.
Ο δανειολήπτης θα μπορεί να συμφωνήσει με την τράπεζα να συνεχίσει να διαμένει στο σπίτι, καταβάλλοντας όμως
πλέον –αντί της δόσης του δανείου, από
το οποίο έχει απαλλαγεί– ενοίκιο. Προφανής
προϋπόθεση είναι το ακίνητο να μην έχει
μεταβιβαστεί και να είναι εντός των οι-

Τρεις οι πυλώνες των προτεραιοτήτων
της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης σύμφωνα με τον υπουργό
Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη.
Η διατήρηση της συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής και της περαιτέρω
μείωσης του δημοσίου χρέους, η μείωση των ΜΕΔ, και η συνέχιση και ολοκλήρωση της σειράς μεταρρυθμίσεων.Σύμφωνα με γραπτή δήλωση
του υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνου Πετρίδη, στην πρώτη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του
Eurogroup τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες,
είχε την ευκαιρία να διαβεβαιώσει
τους συναδέλφους και τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων για
τους τρεις πυλώνες των προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής της
Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον ίδιο,
είναι η διατήρηση της συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής και της περαιτέρω μείωσης του δημοσίου χρέους,
η μείωση των ΜΕΔ, και η συνέχιση
και ολοκλήρωση της σειράς μεταρρυθμίσεων που έχει η κυβέρνηση τροχοδρομήσει.
Όπως τονίζει, την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης συζήτησε λεπτομερώς και με τον Πρόεδρο του
Eurogroup κ. Mario Centeno στη διάρκεια συνάντησης γνωριμίας που είχαν
πριν την έναρξη των εργασιών του
Eurogroup. Χθες, επίσης, ενημέρωσε
πως είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον
Έλληνα υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα. «Ήταν μια ιδιαίτερα
σημαντική συνάντηση κατά την οποία
συμφωνήσαμε να έχουμε ανοικτό διάλογο και συντονισμό για όλα τα θέματα
του Eurogroup και του ECOFIN, ιδιαίτερα όταν αφορούν την Κύπρο και
την Ελλάδα», σημείωσε.
Εν συνεχεία, στη γραπτή του ανακοίνωση αναφέρει πως «διμερή συνάντηση είχα και με την Ευρωπαία
Επίτροπο κα Στέλλα Κυριακίδου, με
την οποία ανταλλάξαμε απόψεις για
τις κύριες ευρωπαϊκές πολιτικές, ιδιαίτερα αυτές που ενδιαφέρουν ή αφορούν περισσότερο την Κύπρο.

Σήμερα, στο Συμβούλιο ECOFIN,
την πρώτη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ που πραγματοποιείται υπό την Κροατική Προεδρία του
Συμβουλίου της ΕΕ, είχα την ευκαιρία
να ανταλλάξω απόψεις για τις φορολογικές προκλήσεις που προκύπτουν
από την ψηφιοποίηση. Η Επιτροπή
παρουσίασε, επίσης, τις οικονομικές
και δημοσιονομικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το
Επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας (EGDIP).
Όπως υπογραμμίζει, την Τρίτη θα
είχε σημαντικές, διαδοχικές συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο
Συνοχής κα Elisa Ferreira και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Προϋπολογισμού
κ. Johannes Hahn. Στον επίκεντρο
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Στο επίκεντρο των συζητήσεων με δύο Επιτρόπους
το νέο Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο
για το 2021-2027.
των συζητήσεων με τους δύο Επιτρόπους είναι το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για το 20212027, δηλαδή ο επόμενος επταετής
προϋπολογισμός της ΕΕ.
«Επιδίωξή μας είναι το μέγεθος του
ΠΔΠ να διατηρηθεί σε συγκρίσιμα επίπεδα με την τρέχουσα περίοδο. Έμφαση δίδεται στην ανάγκη να δοθούν
ικανοποιητικοί πόροι στην Κύπρο για
τις Πολιτικές Συνοχής και Γεωργίας.
Πολύ σημαντικό στοιχείο για την Κύπρο, αποτελεί επίσης και το ύψος των
δαπανών στους τομείς της έρευνας
και καινοτομίας, αλλά και της μετανάστευσης. Ο κύκλος των επαφών
μου στις Βρυξέλλες ολοκληρώνεται
με συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή
της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων κ. Maarten Verwey»,
καταλήγει.

Το ΚΕΒΕ είχε εκφράσει τις έντονες ανησυχίες του για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει κονδύλι
ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ για εγγυήσεις προς τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Η
πιο πάνω απόφαση, όπως είπε, έρχεται
σε αντίθεση με τον όρο που έθεσε το
ΚΕΒΕ ότι δε θα δεχθεί καμία επιπρόσθετη
αύξηση κάτω από οποιεσδήποτε προϋποθέσεις πέραν του σφαιρικού προϋπολογισμού για το ΓεΣΥ.

Kαταργείται στην Ελλάδα το δικαίωμα προσφυγής για προστασία της πρώτης κατοικίας
Απελευθερώνονται πλήρως από την 1η
Μαΐου οι πλειστηριασμοί ακινήτων ακόμη
και αν πρόκειται για την πρώτη κατοικία
του οφειλέτη, ανεξαρτήτως εμβαδού και
εάν πρόκειται για δανειολήπτες με χαμηλά
εισοδήματα.
Η κατάργηση κάθε περιορισμού στους
πλειστηριασμούς ακινήτων θα ισχύσει
καθολικά για όλους τους οφειλέτες με εξαίρεση αυτούς που έχουν κάνει μέχρι τα
τέλη Απριλίου αίτηση να ενταχθούν στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί
στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και αυτούς που έχουν
κάνει αίτηση ένταξης στον νόμο Κατσέλη
και έχουν πάρει προσωρινή ή μόνιμη προστασία από το δικαστήριο.
Από την 1η Μαΐου χάνεται, άλλωστε,
οριστικά το δικαίωμα προσφυγής στον
νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά και το δικαίωμα προσφυγής
στον νόμο Κατσέλη. Ο νόμος 3869, όπως
είναι η επίσημη ονομασία του νόμου Κατσέλη καταργείται και στη θέση του θα
υπάρξει ένα νέο πτωχευτικό δίκαιο που
θα επιτρέπει την πτώχευση ενός φυσικού
προσώπου, όπως δηλαδή πτωχεύει σήμερα
και μια επιχείρηση, χωρίς όμως πρόβλεψη
για την προστασία της περιουσίας του.
Το δικαίωμα πτώχευσης, δηλαδή η δυνατότητα ενός ιδιώτη να δηλώσει ότι αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη του και
να απαλλαγεί από αυτά, θα γίνεται μόνο
εφόσον ρευστοποιηθεί το σύνολο της περιουσίας που έχει στο όνομά του, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πρώτη κατοικία
ή δευτερεύουσα. Το νέο πτωχευτικό δίκαιο
που θα πρέπει να έχει επεξεργαστεί έως
το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους
η κυβέρνηση προκειμένου να τεθεί άμεσα
σε εφαρμογή, θα προβλέπει τέσσερα στάδια
για την πτώχευση των φυσικών προσώπων.
Τα στάδια αυτά είναι:
1. Προληπτική αναδιάρθρωση, δηλαδή
ρύθμιση τους χρέους τους.

Οι τρεις πυλώνες
του νέου ΥΠΟΙΚ
ενώπιον του Eurogroup

Ανησυχεί το ΚΕΒΕ

Ρευστοποίηση περιουσίας και διαγραφή χρεών
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ
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κονομικών δυνατοτήτων του φυσικού
προσώπου, δηλαδή να μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του ενοικίου που
συμφωνεί με την τράπεζα. Εάν πρόκειται
για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, το
κράτος θα μπορεί να χορηγεί επίδομα στέγης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Τα
κριτήρια αυτά δεν έχουν καθοριστεί και
θα αποτελέσουν αντικείμενο των συζητήσεων στο πλαίσιο της επεξεργασίας του
νέου πτωχευτικού νόμου.
Ο νέος πτωχευτικός νόμος που θα ισχύσει από την 1η Μαΐου θα επιτρέπει επίσης τη ρύθμιση των οφειλών που έχει
κάποιος ιδιώτης είτε προς το Δημόσιο είτε
προς τις τράπεζες. Βασική διαφορά του
νέου νόμου σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη
είναι ότι η ρύθμιση των οφειλών θα γίνεται
εξωδικαστικά και όχι μέσω του δικαστηρίου
όπως συμβαίνει σήμερα. Στόχος είναι να
αποφευχθεί το κακό προηγούμενο του νόμου Κατσέλη, που επιβάρυνε το δικαστικό
σύστημα και τα Ειρηνοδικεία με την υποχρέωση εκδίκασης άνω των 200.000 υποθέσεων κατά την τελευταία δεκαετία, σημαντικός αριθμός εκ των οποίων εκκρεμεί
ακόμη προς εκδίκαση. Η εξωδικαστική
διαδικασία για τη ρύθμιση των χρεών που
έχουν τα φυσικά πρόσωπα προωθείται
από την κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώμη
των τραπεζών και με την προώθηση εργαλείων όπως είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην Ειδική
Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους. Πρόκειται
για μια νέα πλατφόρμα –και όχι αυτή που
είναι διαθέσιμη σήμερα για την προστασία
της πρώτης κατοικίας– και η οποία θα επιτρέπει την πλήρη καταγραφή των οικονομικών δεδομένων του οφειλέτη, αλλά
και την αποτελεσματικότερη συνεννόηση
των πιστωτών, μέσω μιας τυποποιημένης
διαδικασίας που θα υπάρχει στην πλατφόρμα. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να ρυθμίσει
τα χρέη του μέσω της πλατφόρμας, θα
μπορεί να το κάνει με τον κάθε πιστωτή
ξεχωριστά, δηλαδή μέσω ρύθμισης με το
Δημόσιο ή με τις τράπεζες.

Ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης είχε την πρώτη συμμετοχή του

στη συνεδρίαση του θεσμού τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

ΣΕΚ προς ΕΤΥΚ: Σε γυάλινο
σπίτι δεν ρίχνονται πέτρες
Τη δική της απάντηση έδωσε η ΣΕΚ
μετά την εγκύκλιο της ΕΤΥΚ προς τα
μέλη της, με την οποία σχολίασε την
απόφαση της ΣΕΚ να δραστηριοποιηθεί στο χώρο των Τραπεζών. Η ΕΤΥΚ
τη Δευτέρα ανέφερε πως αυτό δεν
την ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι στο
παρελθόν, άμεσα και έμμεσα, αντιμετώπισε διασπαστικές επιθέσεις
που στόχο είχαν την αποδυνάμωση
της αποτελεσματικότητας της ΕΤΥΚ
και κατ’ επέκταση των δικαιωμάτων
και την κατοχύρωση των συναδέλφων.
«Η ΣΕΚ, για λόγους αρχής, δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση, να έρθει
σε αντιπαράθεση με την ΕΤΥΚ ή με
οποιανδήποτε άλλη συντεχνία, ωστόσο, όταν διακυβεύονται μείζονα
κοινωνικά συμφέροντα από τη συμπεριφορά ή και τη γενικότερη στάση
του οποιουδήποτε, η ΣΕΚ δεν θα διστάσει να συγκρουστεί μαζί του, έχοντας ως μοναδικό της σκοπό την
προάσπιση των συμφερόντων του
συνόλου των εργαζομένων και της
κοινωνίας», αναφέρει η Συνομοσπονδία ως απάντηση σε ανακοίνωση της
ΕΤΥΚ για την εξαγγελία της συνδικαλιστικής δραστηριοποίησης της
ΣΕΚ στον τραπεζικό τομέα.
Η ΣΕΚ σε ανακοίνωση τονίζει πως
χωρίς να έχει το παραμικρό ίχνος εμπάθειας έναντι οποιουδήποτε, «στέλλει προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα
πως όσοι βρίσκονται σε γυάλινο σπίτι
δεν μπορούν να ρίχνουν πέτρες».
Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως
οι αιχμές που αφήνει η ΕΤΥΚ μέσα
από την τοποθέτηση της, «υποχρεώνει τη ΣΕΚ να ξεκαθαρίσει πως
στην πολύχρονη διαδρομή της, 1944-

2020, η ΣΕΚ απέδειξε με έργα ότι
παραμένει πιστή στις αρχές και αξίες
του ελεύθερου και ακηδεμόνευτου
συνδικαλισμού, μακριά από οποιασδήποτε μορφής εξωσυνδικαλιστικές
επιρροές».
«Οι εργαζόμενοι και τα πλατιά κοινωνικά στρώματα γνωρίζουν πολύ
καλά ποιες συντεχνίες ήταν και παραμένουν κομματικά εξαρτήματα αλλά
και ποιες συνδικαλιστικές ηγεσίες είχαν για πολλά χρόνια υπόγειες διασυνδέσεις και ύποπτες συναλλαγές
με εργοδοτικούς κύκλους και όχι μόνο,
<
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Επικοινωνιακός πόλεμος
μετά την απόφαση
της συντεχνίας να
δραστηριοποιηθεί
στον χώρο των τραπεζών.
που φέρουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης
για την κατάρρευση του χρηματοοικονομικού συστήματος και κατ΄ επέκταση της οικονομίας, σύροντας τον
τόπο στην κοινωνικοοικονομική καταστροφή και μεγάλη μερίδα εργαζομένων στην ανεργία και την περιθωριοποίηση», αναφέρεται.
Περαιτέρω η ΣΕΚ απαντώντας σε
άλλη τοποθέτηση της ΕΤΥΚ αναφέρει
πως «αυτό που γνωρίζουμε, πολύ καλά
μάλιστα, είναι πως, αν κάποιοι είχαν
συνδικαλιστική συνείδηση δεν θα επέτρεπαν στα γεράκια της κερδοσκοπίας να σύρουν τους εργαζόμενους
και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού
στην οικονομική άβυσσο».

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α
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Πληρώνουμε
ήδη ακριβότερα
τα καύσιμα
Η απώλεια του στόχου του 10% στις ΑΠΕ έχει
άμεσες συνέπειες στους Κύπριους καταναλωτές
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της
μη επίτευξης του στόχου του 10% στις ΑΠΕ στον
τομέα των μεταφορών, είναι ήδη γεγονός. Το
θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή Εμπορίου της
Βουλής, στην παρουσία του αρμόδιου υπουργού,
Γιώργου Λακκοτρύπη. Ο κ. Λακκοτρύπης έκανε
λόγο για το μεγάλο κόστος της μετάβασης της
Κύπρου στην καθαρότερη ενέργεια, τονίζοντας,
παράλληλα, ότι παρά το γεγονός αυτό, η κυβέρνηση
δεν θα εγκαταλείψει τον στόχο της πραγματοποίησης των βημάτων προς την κατεύθυνση
αυτή. Όσον αφορά το μεγάλο κόστος, ο Υπουργός
έφερε ως παράδειγμα την εισαγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ εκ μέρους του Υπουργείου
Εμπορίου, δόθηκαν απαντήσεις και στο ερώτημα
πώς οι κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου επηρεάζουν αρνητικά την επίτευξη του στόχου
του 10% στον τομέα των μεταφορών.
Όπως πληροφορείται η «Κ», οι καταναλωτές

κυβέρνηση δεν θα εγκαταλείψει τους στόχους
της προς αυτή την κατεύθυνση, λέγοντας, παράλληλα, ότι πολλές χώρες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την επίτευξη του
στόχου στις μεταφορές. Ο κ. Λακκοτρύπης, αναφερόμενος στην συνέχεια στο πλάνο του 20202030, είπε ότι οι στόχοι είναι ακόμα πιο φιλόδοξοι
και αφορούν στην εισαγωγή των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών,
στον μέγιστο βαθμό. Εξάλλου, σε δηλώσεις, μετά
το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής Εμπορίου,
ο κ. Λακκοτρύπης ανέφερε ότι ο στόχος για τις
μεταφορές είναι 10% για το τέλος του 2020 και

Τεράστιο είναι το κόστος της μετάβασης στην καθαρότερη ενέργεια, ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου.
σήμερα το ποσοστό είναι μόλις στο 5%. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στους καταναλωτές
και στο κράτος, συνέχισε, είναι με πρόσμιξη βιοκαυσίμων στα συμβατά καύσιμα και με το πρόσφατο διάταγμα που υπέγραψε ο ίδιος αναμένεται
το ποσοστό να φτάσει στο 7,3%.
«Επειδή δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε την οικονομία ή τους καταναλωτές νωρίτερα απ’ ό,τι
χρειάζεται, αφήσαμε να προχωρήσουμε με το
διάταγμα τώρα και όχι προηγουμένως», είπε ο υπουργός Εμπορίου. Πρόσθεσε πως υπολογίζεται
ότι η αύξηση από το 5% στο 7,3% στα βιοκαύσιμα
θα επιφέρει μια αύξηση στην τιμή της βενζίνης
της τάξης των 2 με 2,5 σεντ το λίτρο, η οποία,
όπως διευκρίνισε, περιλαμβάνει και τους φόρους.
Παρά την αύξηση, υπογράμμισε ότι θα είμαστε
η 5η πιο φθηνή χώρα στην τιμή της βενζίνης
στην ΕΕ. «Αυτά –είπε- είναι στατιστικά στοιχεία
της ΕΕ και σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης
θα είμαστε η 12η πιο φθηνή χώρα».
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Τις τελευταίες βδομάδες, οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι
ήδη γεγονός, ωστόσο αυτές αφορούν την βενζίνη.
έχουν ήδη αρχίσει να επωμίζονται τις συνέπειες
της αστοχίας του κράτους ως προς το 10% χρήσης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις μεταφορές.
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι, τις τελευταίες
βδομάδες, οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
είναι ήδη γεγονός, ωστόσο αυτές αφορούν την
βενζίνη. Όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου
κίνησης, το οποίο είναι ακριβότερο κατά περίπου
9 σεντς το λίτρο, δεν θα υποστεί οποιαδήποτε
μεταβολή.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εμπορίου
την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, ανέφερε ότι ο
στόχος του 10% στις μεταφορές είναι δύσκολα
επιτεύξιμος, εξαιτίας των κλιματολογικών ιδιαιτεροτήτων της Κύπρου. Όπως εξήγησε εκπρόσωπος του Υπουργείου στην Επιτροπή Εμπορίου,
η δυσκολία προκύπτει από την ανάγκη πρόσμιξης
των συμβατικών καυσίμων με βιοκαύσιμα και συγκεκριμένα την βιοαιθανόλη. Το εν λόγω υλικό,
όπως αναφέρθηκε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στην Κύπρο, καθώς έχει την ιδιότητα να εξατμίζεται
προτού καταναλωθεί, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κύπρο.

Πολιτικές αντιδράσεις
ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ εξέφρασαν την

δυσαρέσκειά τους ως προς την ενημέρωση
της οποίας έτυχαν από τον Υπουργό. Κύριοι άξονες της αντίδρασής τους ήταν η επιβολή
αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και η μη
λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων εκ μέρους
της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση των ηλεκτρικών οχημάτων.
Το Κίνημα Οικολόγων, από πλευράς του, εισηγείται την αξιοποίηση των λαδιών τηγανίσματος ως βιοκαύσιμο. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην «Κ», η κυβέρνηση απάντησε
πως η λύση αυτή δοκιμάστηκε και στο παρελθόν, χωρίς όμως να υπάρξει αρκετή παραγωγή με αποτέλεσμα να μην καταστεί βιώσιμη η εφαρμογή της στην Κύπρο. Η αναπληρώτρια πρόεδρος των Οικολόγων, Έφη Ξάνθου, απέρριψε την κυβερνητική θέση περί
μη επάρκειας. Όπως είπε, αν γινόταν ανάκτηση μόνο του ενός τρίτου – συλλογή μέσω
ειδικών δοχείων από εστιατόρια – από τις ποσότητες των ηλιελαίων που εισάγονται στην
Κύπρο, η χρήση των τηγανελαίων θα μπορούσε να ήταν βιώσιμη. Παράλληλα, είπε ότι
θα μπορούσε να γινόταν αξιοποίηση του λαδιού τηγανίσματος και από τα νοικοκυριά, με
επιπτώσεις σε όσους δεν θα τα συλλέγουν.
Ωστόσο, κατέληξε, η Κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να αξιοποιήσει τα τηγανέλαια.

Τεράστιο το κόστος

Ο Υπουργός Εμπορίου προέβαλε ακόμα ένα επιχείρημα ως προς την δυσκολία επίτευξης του
στόχου στις μεταφορές. Αυτό αφορά στην εισαγωγή
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, για τα οποία εξήγησε
ότι για την επίτευξη μόνο μιας ποσοστιαίας μονάδας του στόχου, πρέπει να εισάγονται 26.000
ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο αριθμός αυτός συνεπάγεται κόστος της τάξης των 130 εκατ. ευρώ για
το κράτος, ανέφερε ο Γιώργος Λακκοτρύπης.
Όπως είπε, το κόστος είναι μεγάλο, γι’ αυτό η κυβέρνηση αναζητεί τους τρόπους με τους οποίους
θα προωθηθεί η εφαρμογή της καθαρής ενέργειας,
με την μικρότερη, παράλληλα, επιβάρυνση για
την κυπριακή οικονομία. Τόνισε ωστόσο ότι η
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Η πολιτική των «ανοιχτών βιβλίων»
Στο προηγούμενο άρθρο μας, γράφαμε για τις «12 ερωτήσεις» που όταν απαντηθούν σωστά, «μεταμορφώνουν» τον ιδιοκτήτη μιας οικογενειακής επιχείρησης, σε «ηγέτη
συνύφανσης».
Οι γνώσεις που θα αποκομίσει ο
επιχειρηματίας από τη συνεχή ενασχόλησή του με αυτές τις δώδεκα
ερωτήσεις, θα του επιτρέψουν να
ξέρει «τι πρέπει να ξέρει», για να
είναι ένας πληροφορημένος επιχειρηματίας. Αλλά το να είναι έγκυρα
και έγκαιρα πληροφορημένος ο ιδιοκτήτης μιας οικογενειακής επιχείρησης, δε σημαίνει ότι θα μπορέσει να βάλει αυτές τις γνώσεις σε
εφαρμογή, δηλαδή να κάνει τα κατάλληλα σχέδια και προγράμματα
και να τα εκτελέσει. Άλλο η γνώση
και άλλο η ικανότητα εκτέλεσης. Ο
«ηγέτης συνύφανσης» θα πρέπει επίσης να ξέρει «πώς πρέπει να το
κάνει».
Η καλή εκτέλεση απαιτεί την ικανότητα να επηρεάσει θετικά τη
συμπεριφορά των ανθρώπων που
εμπλέκονται στην εκτέλεση. Αυτή
την ικανότητα την ονομάσουμε
«Ανθρώπινο Δαιμόνιο».
Στο πλαίσιο αυτό, το πρωτεύον
καθήκον του ηγέτη είναι να πείσει
τους συνεργάτες της επιχείρησης
να σκέπτονται και να ενεργούν
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/ Του Δρα ΧΡΉΣΤΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΊΟΥ*
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Οι γνώσεις που θα αποκομίσει ο επιχειρηματίας
από τη συνεχή ενασχόλησή του με αυτές τις
δώδεκα ερωτήσεις, θα
του επιτρέψουν να ξέρει
«τι πρέπει να ξέρει», για
να είναι ένας πληροφορημένος επιχειρηματίας.
όπως αυτός, δηλαδή ως επιχειρηματίες.
Έτσι, όπως και ο ίδιος, οι συνεργάτες του θα πρέπει να έχουν πάντα
κατά νου τις δώδεκα ερωτήσεις που
σημειώσαμε στο προηγούμενο άρθρο μας και να είναι πάντα εξίσου
έγκυρα και έγκαιρα πληροφορημένοι.
Για να ικανοποιηθεί αυτή η αναγκαία προϋπόθεση, δηλαδή των
άψογα πληροφορημένων συνεργατών, θα πρέπει οι ίδιοι να έχουν άμεση και ελεύθερη πρόσβαση σε
ό,τι γίνεται στην επιχείρηση.
Με άλλα λόγια ο «ηγέτης συνύφανσης» θα πρέπει να εφαρμόσει
μια πολιτική «ανοιχτών βιβλίων»,

δηλαδή να επιτρέπει στους συνεργάτες του να μπορούν να δουν τα
«βιβλία» και να παίρνουν τα απαραίτητα δεδομένα, τα οποία θα τους
επιτρέπουν να δημιουργούν τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούν
οι δώδεκα βασικές ερωτήσεις. Με
άλλα λόγια η βασική φιλοσοφία του
ηγέτη θα πρέπει να είναι ότι «ο άψογα πληροφορημένος συνεργάτης
είναι ένας αποδοτικός συνεργάτης».
Το αν και κατά πόσο ξέρει ο ηγέτης «πώς να κάνει αυτό που πρέπει
να κάνει» θα εξαρτηθεί από το εάν
έχει το Ανθρώπινο Δαιμόνιο, δηλαδή
την ικανότητα: (α) να βάζει τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες θέσεις, (β) να συντονίζει και να συγχρονίζει τις προσπάθειές τους, και
(γ) να κατευθύνει τις ενέργειές τους
προς την υλοποίηση των επιλεγμένων στόχων της επιχείρησης».
Πώς όμως βάζουμε «τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες θέσεις;»
Την απάντηση θα τη δώσουμε
την επόμενη εβδομάδα…

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

/ Του ΣΕΡΑΦΕΊΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗ

Επιμένουν σε δρόμους που δεν οδηγούν πουθενά
Η κατάρτιση νέου δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ανατέθηκε
σε επιφανείς επιστήμονες και ήταν αναγκαία
και επιβεβλημένη κίνηση. Πολύ περισσότερο,
μάλιστα, όταν η ομάδα που θα εισηγηθεί
τον τρόπο ανάπτυξης της χώρας την περίοδο
αυτή με επικεφαλής τον μειλίχιο νομπελίστα
κ. Χρ. Πισσαρίδη, αποτελείται από ονόματα
που συγκεντρώνουν τον σεβασμό της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας.
Αυτή, όμως, είναι η μία πλευρά της ιστορίας, η ευεξήγητη. Υπάρχει και η πολύπλοκη
που αφορά την πράξη. Η είδηση δημοσιεύθηκε πανηγυρικά προχθές και δεν είναι μοναδική, ούτε αποτελεί εξαίρεση: «Εργα αποκατάστασης των ζημιών, που προκλήθηκαν
στο οδικό δίκτυο του Δήμου Σιθωνίας από
τις πλημμύρες του 2017, πρόκειται να γίνουν
το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης του έργου, ύψους
1,7 εκατ. ευρώ, επισήμανε ότι τα έργα αφορούν την αποκατάσταση κατεστραμμένων
τμημάτων του οδικού δικτύου, σε διαγραμμίσεις και σε αποκατάσταση των τεχνικών
των δρόμων, ώστε να είναι ασφαλής η κυκλοφορία των οχημάτων.
Παράλληλα, αναμένεται να αποκατασταθεί
η παροχετευτικότητα του δικτύου. “Αυτό
είναι το πρώτο από μία σειρά έργων, των οποίων η χρηματοδότηση εγκρίθηκε και έχουν
αρχίσει οι διαδικασίες συμβασιοποίησής
τους για την αποκατάσταση και θωράκιση
της Χαλκιδικής από ανάλογα συμβάντα” ε-
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Ολοι γνωρίζουν ότι πρέπει να
επιταχυνθεί η ανάπτυξη, αλλά
στρέφονται σε εργαλεία και
μέσα του παρελθόντος.
πισήμανε χαρακτηριστικά». Οι πλημμύρες
που κατέστρεψαν τον δρόμο έγιναν πριν
από τρία χρόνια και τώρα πανηγυρίζουμε
ότι θα γίνουν «το επόμενο διάστημα» γενικώς.
Προφανώς ούτε τώρα είμαστε βέβαιοι πότε
επιτέλους θα γίνουν. Παράλληλα με το έργο
μαθαίνουμε ότι θα αποκατασταθεί η «παροχετευτικότητα», δηλαδή η αλλαγή κατεύθυνσης των υδάτων ώστε να «θωρακιστεί»
η Χαλκιδική κατά τις δηλώσεις του αρμοδίου.
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έργο
που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τουλάχιστον
δύο χρόνια νωρίτερα και χωρίς να ανακοινώνεται η αυτονόητη πρόνοια να κατευθύνονται σωστά τα νερά όταν βρέχει.
Το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό αλλά
προφανώς δεν πρόκειται για την ανάπτυξη
που περιμένουμε. Αυτή που συνεπάγεται υψηλό και διατηρήσιμο ρυθμό ανάπτυξης για
μια πενταετή τουλάχιστον περίοδο και η
οποία απαιτεί πόρους που το Δημόσιο δεν
μπορεί να εξασφαλίσει χωρίς περικοπές από
καταναλωτικές δαπάνες ή αύξηση εσόδων.
Αλλά και ο εγχώριος ιδιωτικός τομέας δεν

φαίνεται να διαθέτει ανάλογους πόρους. Συνήθως οι εκπρόσωποί του ζητούν «πολιτικές
με ισχυρότερο αναπτυξιακό αποτύπωμα»,
«αλλαγές στη φορολογία». Χρήσιμα όλα αυτά
αλλά η ανακοίνωση ως κατόρθωμα ενός αυτονόητου έργου που έπρεπε να γίνει πολύ
νωρίτερα, δεν εκφράζει μόνον την παθογένεια
του δημόσιου τομέα. Είναι η προσφυγή στην
εύκολη λύση, η επιλογή όσων βολεύουν, η
αναβάθμιση στην κατηγορία «έργο ζωής»
αυτονόητων ρυθμίσεων. Γι’ αυτό ενώ η χρονιά
ξεκίνησε με αισιοδοξία και υψηλές προσδοκίες, όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν
ότι η επιθυμητή πρόοδος έρχεται αργά και
σε μικρές δόσεις. Είναι κουρασμένη!
Αυτό που σταδιακά και αθόρυβα άλλαξε,
χωρίς ίσως να το έχουμε συνειδητοποιήσει
είναι ότι πολλά που έγιναν στο παρελθόν,
δεν «δουλεύουν» πλέον. Πολλοί οργανισμοί
τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού
βρίσκονται στην «άβολη» θέση να διαπιστώνουν ότι δεν λειτουργούν όλα όσα ήξεραν
(και είχαν κάνει στο παρελθόν) πολλές φορές.
Αυτή είναι η ενδιαφέρουσα πτυχή της
συγκυρίας. Ολοι γνωρίζουν ότι πρέπει να επιταχυνθεί η ανάπτυξη, αλλά στρέφονται
σε εργαλεία και μέσα του παρελθόντος που
δεν είναι χρήσιμα. Ακολουθούν δρόμους που
γνώριζαν αλλά δεν οδηγούν πια πουθενά, όπως ίσως ο δρόμος της Χαλκιδικής. Η ανομολόγητη αλήθεια είναι ότι δεν είναι ξεπερασμένα τα εργαλεία αλλά αυτοί που τα χρησιμοποιούν.
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Χωρίς τέλος η οικονομική
κατρακύλα στα κατεχόμενα
Αυξάνονται συνεχώς και αισθητά οι τιμές των βασικών αγαθών και αναμένεται τσουνάμι φόρων
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Κατά τις πρώτες εβδομάδες του 2020 και
λίγο πριν από τις κρίσιμες «προεδρικές»
του Απριλίου, οι εκπρόσωποι της «κυβέρνησης» του Ερσίν Τατάρ στέλνουν ελπιδοφόρα μηνύματα στους Τουρκοκύπριους
πολίτες για το μέλλον της τουρκοκυπριακής
οικονομίας. Από την δική τους σκοπιά, οι
εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας έχουν
μπει πλέον σε «ορθή τροχιά» και με την
υποστήριξη της Τουρκίας, η τ/κ οικονομία
πλέον ετοιμάζεται να ανεβάσει τον πήχη
σε πολλά μέτωπα.
Στα πλαίσια του σκεπτικού αυτού, τα
μέλη και οι υποστηρικτές της «κυβέρνησης»
οραματίζονται νέες ευκαιρίες στον τομέα
της οικονομίας μετά το Brexit, την πιθανή
έναρξη απευθείας πτήσεων τύπου charter
από το εξωτερικό προς το «αεροδρόμιο»
της Τύμβου και την αναβάθμιση διάφορων
τομέων της τ/κ οικονομίας. Την ίδια στιγμή,
ο «Υπουργός Εξωτερικών» στέλνει το μήνυμα ότι στον ενεργειακό χάρτη της Α<
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Τ/κ αναλυτές και οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η τ/κ
οικονομία χρειάζεται διαρθρωτικές αλλαγές και πολιτική σταθερότητα και αποφασιστικότητα, στοιχεία που αυτήν την στιγμή απουσιάζουν.
νατολικής Μεσογείου η «ΤΔΒΚ» μετεξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς σε παράγοντα-κλειδί, μια εξέλιξη, η οποία μακροπρόθεσμα επιφυλάσσει οικονομικά κέρδη
για τους Τ/κ.
Για τον μέσο Τ/κ πολίτη η σημασία των
προαναφερόμενων μηνυμάτων είναι μηδαμινή. Τις τελευταίες εβδομάδες, η ξέφρενη κούρσα της τιμής των βασικών καταναλωτικών αγαθών δεν αφήνει πολλά
περιθώρια αισιοδοξίας για τους Τουρκοκύπριους. Όπως τονίζουν, «η μεγάλη οικονομική κρίση συνεχίζεται και στο άμεσο
μέλλον δεν υπάρχει φως στην άκρη του
τούνελ». Οι δε, Τ/κ αναλυτές και οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η τ/κ οικονομία
χρειάζεται διαρθρωτικές αλλαγές, πολιτική
σταθερότητα και αποφασιστικότητα, στοιχεία που αυτήν την στιγμή απουσιάζουν
από το τ/κ προσκήνιο της επικαιρότητας.

«Δεν βλέπω φως στο τούνελ»
Ο Νετζμί είναι ένας φιλόδοξος, νεαρός
Τ/κ φαρμακοποιός, ο οποίος λειτούργησε
το μικρό φαρμακείο του, με μεγάλα όνειρα
πριν από λίγα χρόνια, αμέσως μετά την
αποφοίτησή του από την σχολή της φαρμακευτικής. Σήμερα ο Νετζμί για την οικονομική επιβίωση της επιχείρησης του
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στους Ε/κ πελάτες που σπεύδουν να προμηθευτούν
φάρμακα από τα κατεχόμενα εξαιτίας της
μεγάλης διαφοράς στις τιμές. Δίχως τους
Ε/κ πελάτες ο Νετζμί ξεκαθαρίζει ότι η
επιβίωση του μικρού φαρμακείου θα ήταν
ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα. Επίσης,
τονίζει χαρακτηριστικά ότι «δεν βλέπει
φως στην άκρη του τούνελ». Για αυτόν
άλλωστε τον λόγο έχει ξεκινήσει να οραματίζεται την ζωή του στο εξωτερικό.

Απαισιόδοξοι για το μέλλον της οικονομίας παρουσιάζονται οι τουρκοκύπριοι και τονίζουν ότι δεν βλέπουν φώς στην άκρη του τούνελ.

Το φάντασμα
των «εκλογών»
Το αξιοσημείωτο στις προαναφερό-

μενες εξελίξεις και επισημάνσεις είναι το γεγονός ότι η κρίση στην τ/κ οικονομία συνεχίζεται και το 2020, την
στιγμή που στον ορίζοντα της τ/κ κοινότητας εμφανίζεται εκ νέου ένα
«γνωστό» φάντασμα, αυτό των πρόωρων «βουλευτικών εκλογών».
Με τις «προεδρικές» του Απριλίου να
πλησιάζουν, τις υποψηφιότητες για
την κρίσιμη αναμέτρηση να ανακοινώνονται η μια μετά την άλλη, στο τ/κ πολιτικό προσκήνιο ξεκινά και η συζήτηση για πρόωρες «εκλογές». Αφορμή
για την νέα εξέλιξη αποτελούν οι εξελίξεις στο εσωτερικό της τ/κ Δεξιάς,
κυρίως το κλίμα ασυνεννοησίας σχετικά με τις «προεδρικές» και το αβέβαιο
μέλλον της «κυβέρνησης» Τατάρ.

Παρόμοια απαισιοδοξία συναντάμε
και στην περίπτωση του νεαρού Μουχαμμέντ, ο οποίος εργάζεται σε βενζινάδικο της επαρχίας Αμμοχώστου. Ο Μουχαμμέντ έγινε πατέρας για πρώτη φορά
πριν από λίγο καιρό, σε πολύ μικρή ηλικία.
Σήμερα, καταβάλλει προσπάθεια για να
σταθεί πάνω στα πόδια της η οικογένειά
του με τον μισθό του από το βενζινάδικο
και την πολύτιμη οικονομική στήριξη
που της παρέχουν τα συγγενικά πρόσωπα.
Δίχως αυτήν την υποστήριξη, με τον μισθό, η αγοραστική αξία του οποίου δέχεται
συνεχώς νέα πλήγματα, η επιβίωση της
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οικογένειας του Μουχαμμέτ θα ήταν αμφίβολη.
Ιστορίες σαν και αυτές του Νετζμί και
του Μουχαμμέτ συναντά σήμερα κανείς
σχεδόν σε όλες τις συνοικίες και πόλεις
των κατεχομένων. Ακόμη και σε πλούσιες
συνοικίες, όπως αυτές του Κιόνελι και
της Κερύνειας, τα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα εκφράζουν απαισιοδοξία για
την μελλοντική τροπή των εξελίξεων στο
πεδίο της οικονομίας. Για αυτό το λόγο,
η μεσαία τάξη και τα ανώτερα οικονομικά
στρώματα περιορίζουν τις δαπάνες τους
και εφοδιάζονται μόνο με τα απολύτως
αναγακία. Την ίδια ώρα μια από τις κινητήριες δυνάμεις της τ/κ οικονομίας, ο τομέας των οικοδομών, στηρίζεται σε μεγάλο
βαθμό στο χρήμα που έρχεται από το εξωτερικό, κυρίως από τις πλούσιες πόλεις
της Τουρκίας, την Ευρώπη, την Ρωσία
και το Ισραήλ.

Μονόδρομος η αύξηση φόρων
Για τον Γκιορκέμ Τσελεμπίογλου, ένα
νεαρό οικονομολόγο που πριν από λίγο
καιρό επέστρεψε στην Κύπρο, την παρούσα
στιγμή, η τ/κ πολιτική ηγεσία δεν διαθέτει
πολλές εναλλακτικές λύσεις για τα μεγάλα
προβλήματα της οικονομίας. Αντιμέτωπη
με τις πιέσεις που δέχεται από την Τουρκία
τα τελευταία χρόνια και την διαιωνιζόμενη
πολιτική αστάθεια, η «κυβέρνηση» δεν
έχει άλλη επιλογή παρά να εστιάσει στην
άμεση και έμμεση φορολογία για να παράσχει περιθώρια ανάσας στον τεράστιο
«δημόσιο» τομέα και στην τ/κ οικονομία.
Για τον Τ/κ οικονομολόγο στο επίκεντρο
του σημερινού οικονομικού αδιεξόδου
εντοπίζονται πολλοί μη οικονομικοί λόγοι,
δηλαδή προβλήματα που αφορούν την

σφαίρα της πολιτικής και τις διάφορες ιδιορρυθμίες της τ/κ κοινωνίας. Η ανέλεγκτη μεταφορά πληθυσμού από την Ανατολία στα κατεχόμενα από το 1974
μέχρι σήμερα και η παράδοση των ανίσχυρων «κυβερνήσεων» λ.χ. δημιουργούν
τεράστια προβλήματα στο πεδίο της οικονομίας.
Με «κυβερνήσεις», ο μέσος όρος επιβίωσης των οποίων δεν ξεπερνά τον 1,5
χρόνο, ο κ. Τσελεμπίογλου και άλλοι αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η
τ/κ πολιτική ηγεσία δεν είναι σε θέση να
αναλάβει το δύσκολο έργο της ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της τ/κ οικονομίας.
Και εφόσον η προοπτική της επανένωσης
του νησιού χάνεται στον μακρινό ορίζοντα,
οι «κυβερνήσεις» δεν έχουν άλλη επιλογή
παρά να αυξήσουν την φορολόγηση μιας
μεγάλης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών.
Το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της επιλογής
είναι η εξωφρενική αύξηση της τιμής των
βασικών προϊόντων και υπηρεσιών, ένα
πρόβλημα που το τελευταίο διάστημα προσλαμβάνει μεγάλες διαστάσεις παράλληλα
με την επιδείνωση της συνολικής κατάστασης στην τουρκική οικονομία.
Οι αναλυτές που καταλήγουν στο συμπέρασμα αυτό, υπογραμμίζουν και μια
άλλη αξιοσημείωτη πραγματικότητα, η οποία αφορά την σύγχρονη τ/κ πραγματικότητα. Σε όλες τις πρόσφατες μελέτες
και σφυγμομετρήσεις στα Κατεχόμενα η
οικονομική κρίση επισκιάζει άλλα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η τ/κ κοινότητα. Η πλειοψηφία της
τ/κ κοινότητας θεωρεί πιο σημαντικό πρόβλημα αυτό της οικονομίας σε σχέση με
το Κυπριακό ή τις αμφιταλαντεύσεις στις
σχέσεις με την Τουρκία.

/ Του πρέσβη σ.τ. δρος ΑΝΔΡΕΣΤIΝΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔOΠΟΥΛΟΥ

Στον απόηχο της υπογραφής στην Αθήνα του EastMed
Με αφορμή την έναρξη εκμετάλλευσης
των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου από την Κύπρο και
το Ισραήλ, σε άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες «ΠΟΛΙΤΗΣ» και
«SUNDAY MAIL» της 14ης Οκτωβρίου
2012, αφού έκανα αναφορά στους υπάρχοντες αγωγούς από την Ρωσία, την Βόρεια
Αφρική, την Νορβηγία και την Κασπία
θάλασσα, κατέληγα ως εξής: «Ένας νέος
επιπρόσθετος ενεργειακός διάδρομος θα
μπορούσε να συντελέσει στην απεξάρτηση της Ευρώπης από μη Ευρωπαϊκές
πηγές και διακοσμητικές οδούς. Εισηγούμαι, λοιπόν, όπως η ιδέα ενός ενεργειακού διαδρόμου Ανατολικής Μεσογείου
τύχει σοβαρής μελέτης, καθώς θα έχει
σημαντική στρατηγική και οικονομική
σημασία όχι μόνο για την περιοχή μας,
αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη».
Είναι, συνεπώς, πρόδηλη η ικανοποίησή μου από την υπογραφή στην Αθήνα,
στις 2 Ιανουαρίου 2020, της συμφωνίας
για τον αγωγό EastMed από την Ελλάδα,
την Κύπρο και το Ισραήλ. Τα νέα δεδομένα
στην Ανατολική Μεσόγειο επιτάχυναν
την υπογραφή της συμφωνίας, λόγω των
έκνομων Τουρκικών δραστηριοτήτων.
Συναφώς, η συμφωνία των Αθηνών αποτελεί έκδηλη αντίδραση στην υπογραφή
του παράνομου μνημονίου συναντήληψης
Τουρκίας-Λιβύης για τον καθορισμό της
Αποκλειστικής Οικονομικής τους Ζώνης,
και πρόταξη ισχυρής πολιτικής βούλησης
μη αποδοχής των Τουρκικών τετελεσμέ-

νων. Για την Κύπρο, η σύναψη της συμφωνίας αποτελεί επιβεβαίωση της εθνικής
της κυριαρχίας και σημαντική πρόοδο
στον τομέα της καθολικής συνεργασίας
μεταξύ των τριών συμβαλλομένων κρατών,
ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την θέση της
Κύπρου μέσα στην Ε.Ε. και προβάλλει
τον ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο.
Όσον αφορά δε στην Ευρώπη, ο αγωγός
EastMed θα παρέχει ενεργειακή ασφάλεια,
εξού και η πρόθεση της να τον χρηματοδοτήσει προς εξασφάλιση της βιωσιμότητας του, αναγνωρίζοντας την γεωπολιτική αξία του, όπως το επιβεβαιώνει
και η πρόσφατη υιοθέτηση από τις ΗΠΑ
του «EastMedAct».
Ενδιαφέρει, επίσης, να καταγράψουμε
το πως το είδαν οι τρεις ηγέτες που υπέγραψαν την συμφωνία των Αθηνών, σταχυολογώντας από τις δηλώσεις τους. Ο
πρόεδρος Αναστασιάδης την χαρακτήρισε
ιστορικό γεγονός, που επιβεβαιώνει ότι
η τριμερής συνεργασία των τελευταίων
ετών απέδωσε απτά αποτελέσματα που
θα αποβούν προς όφελος των συμβαλλομένων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης αποκάλεσε
την συμφωνία ως την κορωνίδα ενός νέου
γεωπολιτικού συνεταιρισμού, που θα συνεισφέρει στην ειρήνη και την γεωστρατηγική σταθερότητα της περιοχής. Ο
πρωθυπουργός Νετανιάχου χαρακτήρισε
την υπογραφή της συμφωνίας ως μία ιστορική στιγμή για την χώρα του, αναγνωρίζοντας την ύψιστη σημασία που
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Για την Κύπρο, η σύναψη
της συμφωνίας αποτελεί
επιβεβαίωση της εθνικής
της κυριαρχίας και σημαντική πρόοδο στον τομέα
της καθολικής συνεργασίας
μεταξύ των τριών
συμβαλλομένων κρατών.
έχει για το ενεργειακό μέλλον της χώρας
του, αφού θα την αναδείξει ως ισχυρή ενεργειακή δύναμη. Θα πρέπει, τέλος, να
τονίσουμε ότι και οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν ότι ο EastMed δεν ανταγωνίζεται κανένα, και ότι όλα τα κράτη είναι
ευπρόσδεκτα να συμμετάσχουν σ’ αυτόν,
υπό την προϋπόθεση ότι θα σεβαστούν
το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των άλλων κρατών.
Όπως ήταν φυσικό, η Τουρκική αντίδραση ήταν άμεση. Το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του τόνιζε
ότι όποιο σχέδιο αγνοεί τα δικαιώματα
της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων
είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Στη
βάση του εκφοβισμού με επιθετικές ενέργειες, που θα συνεχισθούν και σκοπό
έχουν την εξυπηρέτηση των στρατηγικών
συμφερόντων της Τουρκίας, ο εκπρόσω-

πος του Τουρκικού ΥΠΕΞ δεν παρέλειψε
να ισχυρισθεί ότι ο EastMed είναι οικονομικά ασύμφορος και ότι η Τουρκία είναι
η πιο οικονομική και ασφαλής οδός μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη. Στο ίδιο
μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του
Τ/Κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, που πρόσθεσε ότι ο EastMed δεν βοηθάει στην
λύση του Κυπριακού.
Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι εν
όψει των Τουρκικών προκλήσεων στην
Ανατολική Μεσόγειο και της συνεχιζόμενης Λιβυκής κρίσης, που κλιμάκωσε η
υπογραφή του μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης,
αναδύθηκαν δύο συνασπισμοί. Από την
μία η Τουρκία και η κυβέρνηση της Τρίπολης, και από την άλλη το Ισραήλ, η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Ελλάδα και η Λιβύη
του στρατάρχη Χαφτάρ. Μέσα σ’ αυτό το
περιβάλλον, οι εταιρείες που απαιτούν
πολιτική βεβαιότητα για τις επενδύσεις
τους πήραν το ανάλογο μήνυμα από την
συμφωνία των Αθηνών. Τέλος, στους θιασώτες του κατευνασμού της Τουρκίας
που αντέτειναν τη μη υπογραφή της συμφωνίας EastMed απαντούμε ότι από την
στιγμή που η Τουρκία έχει καταστεί αποσταθεροποιητικός παράγων στην Ανατολική Μεσόγειο η συμφωνία των Αθηνών
θα καταστεί εργαλείο συσσωρευτικής πίεσης επί της Τουρκίας και θα αποτελέσει
ένα νέο δεδομένο, που η Τουρκία θα πρέπει
να λάβει σοβαρά υπόψη στους πολιτικοστρατηγικούς της σχεδιασμούς.

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

ΑΠΟΨΕΙΣ

Λυδία λίθος για
την Ε.Ε. η Λιβύη
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

«Ο εμφύλιος πόλεμος της Λιβύης αποτελεί λυδία λίθο για την Ε.Ε. Θα
στηρίξουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τη φιλελεύθερη διεθνή τάξη εναντίον άλλης
μιας επίθεσης; Ή θα αποποιηθούν τις
ευθύνες τους, όπως στην περίπτωση
της Συρίας, και θα παρακολουθούν
από μακριά την εξέλιξη της κρίσης;
Οι Ευρωπαίοι φίλοι και σύμμαχοί μας
οφείλουν να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο μόνο με
παράπονα και εκδηλώσεις ανησυχίας.
Ο διεθνής νόμος, η δημοκρατία και
τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν προστατεύονται χωρίς την ανάληψη κάποιας ευθύνης. Η Ιστορία μας διδάσκει
ότι το να επικροτούμε αυτούς που γυρίζουν την πλάτη στη διπλωματία και
υπονομεύουν τη διεθνή κοινότητα οδηγεί μόνο σε σοβαρότερα προβλήματα αργότερα. Και όμως, οι τελευταίες
εξελίξεις στη Λιβύη υποδεικνύουν ότι
κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες αγνοούν
αυτά τα μαθήματα. Η Ε.Ε. πρέπει να
δείξει στον κόσμο ότι είναι αξιόπιστος
παράγοντας στον διεθνή χώρο. Η επικείμενη διάσκεψη στο Βερολίνο
είναι πολύ σημαντικό βήμα προς αυτό
τον στόχο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πάντως, οφείλουν να μιλούν λιγότερο
και να εστιάσουν στο να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα».
Τάδε έφη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
σε άρθρο του στο Politico το Σάββατο,
πριν από τη διάσκεψη. Αψογος στην
ανάλυση του ευρωπαϊκού προβλήματος ο Τούρκος πρόεδρος. Το ερώτημα
είναι εάν ήθελε να κοροϊδέψει τους
«Ευρωπαίους ηγέτες» την ώρα που εξέθετε τη δική του υποκρισία: οι πολύ
σωστές παρατηρήσεις του περιγράφουν ακριβώς την απειλή που η συμπεριφορά της δικής του κυβέρνησης
αποτελεί για τη «φιλελεύθερη διεθνή
τάξη». Προτείνει, επίσης, τη συμπεριφορά που οι θεσμοί της Ε.Ε., αλλά
και κάθε χώρα-μέλος, όφειλαν να εφαρμόζουν εναντίον όποιας κυβέρνησης πράττει όπως η δική του. Παρά
την προσπάθεια να εμφανιστεί η Ελλάδα ως υπεύθυνη για «τη διατάραξη
της ειρήνης και σταθερότητας στην
περιοχή» (όπως έγραψε σε tweet ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου), η Ελλάδα και η Ευρώπη
οφείλουν ευγνωμοσύνη στον Τούρκο
πρόεδρο για τη σαφήνεια με την οποία
διατυπώνει την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. και για τις νουθεσίες
του. Πράγματι, εάν η Ε.Ε. θέλει να αποδείξει ότι είναι «αξιόπιστος παράγοντας στον διεθνή χώρο», οι ηγέτες
της «οφείλουν να μιλούν λιγότερο και
να εστιάσουν στο να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα».
Οι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν δίκιο ότι η Ελλάδα ενεπλάκη στην υπόθεση της Λιβύης μόνον όταν η Αγκυρα
και η Τρίπολη υπέγραψαν μνημόνιο
που στερεί την Ελλάδα από δικά της
δικαιώματα. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει την ευθύνη της Τουρκίας για
την κλιμάκωση της βίας στη Λιβύη:
ο καθορισμός των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών της Τουρκίας και
της Λιβύης (καθ’ υπαγόρευσιν της Α-

γκυρας) συνοδεύθηκε από μνημόνιο
για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας
στη μια αντίπαλη πλευρά του εμφυλίου
πολέμου, σε παραβίαση της απαγόρευσης του ΟΗΕ.
Ο Ερντογάν έφυγε από το Βερολίνο
δυσαρεστημένος από το αποτέλεσμα.
Μπορεί η Ελλάδα να είχε αποκλειστεί
αδικαιολόγητα, αλλά η Τουρκία δεν
πέτυχε αυτό που ήθελε: μια συμφωνία
που θα καθιέρωνε τα συμφέροντά της
στη Λιβύη. Οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο να ζητήσουν την κατάπαυση του πυρός, τη συνέχιση του εμπάργκο όπλων και της πολιτικής διαδικασίας. Η διεθνής κοινότητα δεν ενέδωσε στις απαιτήσεις της Τουρκίας·
ούτε, όμως, ανταποκρίθηκε στη ζημία
που ήδη έχει κάνει η Αγκυρα με την
αποστολή μισθοφόρων, στρατιωτικών
«συμβούλων» και όπλων στην Τρίπολη.
Από την άλλη, δεν συζητήθηκε το
μνημόνιο για τις ΑΟΖ, όπως θα ήθελε
η Αθήνα που ζητεί την κατάργησή
του. Επιχειρώντας να κλιμακώσει την
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Επιχειρώντας να
κλιμακώσει την ένταση,
η Αγκυρα απέστειλε πάλι
ερευνητικό σκάφος
στην ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και
ανακοινώνει ότι θα πράξει
το ίδιο κοντά στην Κρήτη.
ένταση, η Αγκυρα απέστειλε πάλι ερευνητικό σκάφος στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και ανακοινώνει
ότι θα πράξει το ίδιο κοντά στην Κρήτη. Παρά τη φραστική καταδίκη αυτών
των προκλήσεων από την Ε.Ε. και τις
ΗΠΑ, η Τουρκία δεν πτοείται. Ο Ερντογάν προφανώς στηρίζει την πολιτική του στο γεγονός ότι Ευρωπαίοι
και Αμερικανοί μιλούν αλλά δεν παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα.
Την ώρα που γράφονταν αυτές οι
γραμμές ήταν άγνωστα τα συμπεράσματα της χθεσινής συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. στις
Βρυξέλλες. Θα αποφασίσει η Ε.Ε. να
εμπλακεί ενεργά στην ειρήνευση της
Λιβύης; Θα θέσει όρια στην Τουρκία,
η οποία συνεχώς φέρει την Ε.Ε. και
τις χώρες-μέλη προ τετελεσμένων;
Επίσης (όπως πολύ σωστά επισημαίνει
ο Ερντογάν, μιλώντας για την ανάγκη
η «φιλελεύθερη διεθνής τάξη» να
προστατευθεί από «άλλη μία επίθεση»), θα ασχοληθούν οι Ευρωπαίοι
με την παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας από την Τουρκία, εντός
και εκτός συνόρων της; Ή θα της αφήσουν ελεύθερο το πεδίο για να παραβιάζει κάθε έννοια της φιλελεύθερης δημοκρατίας και την ίδια ώρα
να παριστάνει τον υπέρμαχό της; Η
διαχείριση του πολέμου στη Λιβύη
αποτελεί λυδία λίθο για την Ε.Ε. Οπως
και η διαχείριση αυτών που, όπως
λέει ο Ερντογάν, «υπονομεύουν τη
διεθνή κοινότητα».

Φρομ Ρούσια
γουίθ λαβ!
Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Η ιστορία κάνει κύκλους, επαναλαμβάνεται και πρέπει να μαθαίνουμε
από αυτή για να μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Η σχέση της Ρωσίας με την Τουρκία είναι μια ιστορία
πάθους, αγάπης και μίσους, δείχνοντάς
μας ότι μπορεί και ξανασυμβαίνει.
Αυτή τη στιγμή περνάει τον μήνα του
μέλλιτος όπως έγινε και στις αρχές
της δεκαετίας του 1920 όταν οι Μπολσεβίκοι βοήθησαν οικονομικά και
στρατιωτικά το Τουρκικό Εθνικό κίνημα με τον Κεμάλ Ατατούρκ ώστε
να απελευθερωθούν απο το Οθωμανικό Σουλτανάτο για να δημιουργηθεί
αυτό που σήμερα ξέρουμε ως Τουρκικό
κράτος. Όσο κι αν φαίνεται ότι ο Κεμάλ
Ατατούρκ με τον Ερντογάν έχουν παράλληλους βίους, τόσο αντίθετοι ιδεολογικά μπορεί να πει κάποιος ότι είναι. Τελικά αυτό όμως είναι κάτι που
ενδιαφέρει τους Ρώσους ή απλά λειτουργούν με γνώμονα το συμφέρον
τους και τίποτα άλλο; Χωρίς να βλέπουν τι θα γίνει αργότερα, σε μερικά
χρόνια...Οπως και το 1921 έτσι και
τώρα λοιπόν, βοηθούν μια Τουρκία
που όμως μεταλλάσεται με γοργούς
ρυθμούς σε Ισλαμική, καταπιεστική
προωθώντας αδίστακτα σχέδια ώστε
να εφαρμόσει τη «γαλάζια πατρίδα».
Τους δίνει οπλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και τους βοηθάει
στη διεθνή διπλωματία. Τα ορθόδοξα
αδέρφια μας λοιπόν βοηθούν τα σχέδια
της Μουσουλμανικής αδελφότητας!

Ανήκουστο! Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε εμείς; Να καταλάβουμε επιτέλους ότι ανήκουμε στη δύση και να
πάρουμε ξεκάθαρη θέση πάνω σ αυτό.
Δεν μπορούμε πλέον να πατάμε σε δυο
βάρκες. Έχουμε σημαντικούς εταίρους
που μας εμπιστεύονται και αυτό φαίνεται από τις συνεργασίες που Ελλάδα
και Κύπρος έχουμε αναπτύξει με το
Ισραήλ και την Αίγυπτο. Επιστεγάστηκε
με τον καλύτερο τρόπο με την υπο<
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Να καταλάβουμε
επιτέλους ότι ανήκουμε
στη δύση και να πάρουμε
ξεκάθαρη θέση πάνω
σ’ αυτό. Δεν μπορούμε
πλέον να πατάμε
σε δυο βάρκες.
γραφή του EastMed και την άρση του
εμπάργκο για πώληση όπλων στην Κύπρο από τις ΗΠΑ κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ήρθε μήπως η
ώρα να εξετάσουμε αυτές τις προϋποθέσεις και να πάρουμε μια ξεκάθαρη
θέση στην Κύπρο; Στην Ελλάδα μήπως
θα πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε
απλόχερα τις υποδομές της χώρας σε
ολιγάρχες; Τροφή προς σκέψη...

Ο Γιάννης Γεωργούλας είναι Σύμβουλος
Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.
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Κριστίν Λαγκάρντ
«Χρωστάμε αυτόν τον αγώνα

στην Ευρώπη, όλοι μας δρώντας
εντός της αρμοδιότητάς μας. Θα
παίξουμε τον ρόλο μας εντός
του πλαισίου της αρμοδιότητάς
μας για τη σταθερότητα των τιμών και την επιτήρηση των τραπεζών», δήλωσε η επικεφαλής
της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, αναφερόμενη στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής.

Ντόναλντ Τραμπ
«Ινδία, Κίνα, Ρωσία, αν πάτε σε

κάποιες πόλεις δεν μπορείτε
καν να αναπνεύσετε», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από
σχετική συζήτηση με τον πρίγκιπα Κάρολο, καταγγέλλοντας
πολλές χώρες, οι οποίες κατά
τη γνώμη του δεν έχουν προβεί στα απαραίτητα μέτρα για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Λάρι Φινκ
«Η κλιματική αλλαγή είναι δια-

φορετική. Στην περίπτωση που
πραγματοποιηθεί έστω και ένα
μικρό μέρος των επιπτώσεων,
που προβλέπονται, τότε θα
πρόκειται για μια πιο δομική,
μακροχρόνια κρίση», έγραψε
σε επιστολή προς τους πελάτες
της εταιρείας ο Λάρι Φινκ, διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού διαχείρισης κεφαλαίων BlackRock.

Συναγερμός για την κλιματική αλλαγή

Η θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 1,1 βαθμό Κελσίου από το 1880. Τεράστιες οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις
Της ΘΕΛΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ανησυχητικά πυκνώνουν οι φωνές που ασκούν πιέσεις για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής. Αλλοτε διαδήλωναν
μικρές ομάδες ακτιβιστών, στη συνέχεια
οι μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις
ενέτειναν τις πιέσεις και πλέον οι ανησυχίες σχετικά με την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής έρχονται στο τραπέζι
διεθνών οργανισμών, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι το ζήτημα δεν λαμβάνει μόνον
σοβαρές διαστάσεις σε κοινωνικό επίπεδο,
αλλά και σε οικονομικό. Την αποτίμηση
του κόστους της κλιματικής αλλαγής επιχειρεί να αποτυπώσει σε έρευνά του
το Ινστιτούτο McKinsey Global Institute,
λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τη Γη
στις επόμενες δεκαετίες, η οποία θα δέ-

χεται αλλεπάλληλα χτυπήματα είτε από
πλημμύρες είτε από καύσωνες και πυρκαγιές.
Τα τρομακτικά σενάρια που παρουσιάζονται στην έρευνα δεν είναι διόλου
απίθανα, αφού οι μετρήσεις των δορυφόρων αποδεικνύουν ότι η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα από ανθρώπινες ενέργειες, η βασική δηλαδή αιτία για την
κλιματική αλλαγή, έχει οδηγήσει σε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 1,1
βαθμό Κελσίου από τη δεκαετία του 1880.
Ανατρέχοντας σε μετρήσεις των τελευταίων 65 εκατομμυρίων ετών, πρόκειται
για τη μεγαλύτερη μέση αύξηση που έχει
υποστεί ο πλανήτης σε τόσο μικρό χρονικό
διάστημα. Το πρόβλημα, όμως, δεν λήγει
εκεί, αφού ακόμη και στην περίπτωση
που η Γη καταφέρει πράγματι να γίνει

«κλιματικά ουδέτερη» με συντονισμένες
προσπάθειες και ευρύτατη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα περάσουν
μερικά ακόμα χρόνια, ώστε να επιστρέψει
σε φυσιολογικές καιρικές συνθήκες.
Υποθέτοντας, λοιπόν, ότι η ανθρωπότητα θα υποχρεωθεί να ζήσει για τις επόμενες τρεις περίπου δεκαετίες στο κατώφλι της κλιματικής αλλαγής και ακόμη
χειρότερα, θα έρθει αντιμέτωπη με συχνότερα και εντονότερα καιρικά φαινόμενα, η καθημερινότητα και η οικονομία
πρόκειται να αλλάξουν ριζικά. Οι αισιόδοξοι
μπορεί να κρίνουν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,1 βαθμό Κελσίου δεν
είναι τόσο δραματική ή να εκτιμήσουν
ακόμη ότι θα ανοίξει νέα επιχειρηματικά
πεδία σε ορισμένες περιοχές. Αδιαμφισβήτητα, οι βόρειες και οι αρκτικές πε-

ριοχές θα αυξήσουν την αλιεία, θα γίνουν
τουριστικοί προορισμοί και ενδεχομένως
να ενισχύσουν τις καλλιέργειές τους.
Ωστόσο, πρώτες οι περιοχές κοντά
στον ισημερινό θα βιώσουν τις επικίνδυνες
έως και θανατηφόρες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι ώρες κατά τις οποίες
κρίνεται ασφαλής η εργασία σε εξωτερικό
χώρο πρόκειται να μειωθούν αισθητά.
Σύμφωνα με την έκθεση του McKinsey
Global Institute, 700 εκατ. έως 1,2 δισ.
άνθρωποι θα εκτίθενται στον κίνδυνο
ενός θανατηφόρου καύσωνα μέχρι το
2050. Το εντυπωσιακό είναι ότι σήμερα
αυτός ο αριθμός βρίσκεται στο μηδέν. Αστικές περιοχές της Ινδίας και του Πακιστάν αναμένεται πως θα είναι οι πρώτες
που θα βιώσουν κύματα θανατηφόρου
καύσωνα. Στην Ινδία, παραδείγματος χά-

ριν, μέχρι το 2030 θα διακυβεύεται 2,54,5% του ΑΕΠ της, καθώς οι εργατοώρες
θα μειωθούν για λόγους ασφάλειας.
Διατάραξη αναμένεται να προκληθεί
επίσης στην παραγωγή τροφίμων, η οποία
είναι συγκεντρωμένη σε συγκεκριμένες
περιοχές, ανάλογα με τη δυνατότητα καλλιέργειας. Για παράδειγμα, μόνον πέντε
περιοχές παράγουν σχεδόν το 60% της
παγκόσμιας παραγωγής σιτηρών. Στην
περίπτωση που έστω μία από τις βασικές
περιοχές «χτυπηθεί», θα υπάρξει σημαντική έλλειψη συγκεκριμένων τροφίμων
στην αγορά. Το χειρότερο σενάριο όσον
αφορά την παραγωγή τροφίμων είναι ότι
μέχρι το 2050, θα υπάρχει 20% πιθανότητα
ανά έτος για 10% μείωση της παγκόσμιας
παραγωγής σιτηρών, δημητριακών, σόγιας
και ρυζιού.

Οι φτωχές χώρες θα πληγούν περισσότερο από τα καιρικά φαινόμενα
Αδιαμφισβήτητα, δεν θα υπάρξει σημείο
στον παγκόσμιο χάρτη που θα μείνει ανεπηρέαστο από τις παρενέργειες της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, περισσότερο εκτεθειμένες στα ακραία καιρικά φαινόμενα
θα είναι οι χώρες με χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Οχι μόνον επειδή οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται πιο κοντά στις
επικίνδυνες ζώνες του ισημερινού, αλλά
επίσης διότι δεν θα μπορούν να διαχειριστούν το κόστος της πρόληψης και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την έκθεση του McKinsey Global
Institute. Το Ινστιτούτο εξετάζει στοιχεία

από 105 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν
το 90% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Οι χώρες που
βρίσκονται στις επικίνδυνες ζώνες του ισημερινού βασίζονται περισσότερο στην
εργασία σε εξωτερικούς χώρους και στις
πλουτοπαραγωγικές τους πηγές, που θα επιβαρυνθούν αμφότερα από την κλιματική
αλλαγή. Για παράδειγμα, η αύξηση της θερμοκρασίας στους ωκεανούς θα μπορούσε
να μειώσει την αλιεία, από τα έσοδα της
οποίας εξαρτώνται 650 έως 800 εκατομμύρια
άνθρωποι παγκοσμίως. Μέχρι το 2050 σχεδόν σε κάθε χώρα θα υπάρξει έστω μικρή
μεταβολή του οικοσυστήματος, οδηγώντας

σε διάβρωση των βιοτόπων καθώς και σε
μεταμόρφωση των τοπικών κοινωνιών.
Παράλληλα, η διατάραξη της παραγωγής
τροφίμων θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση στις τιμές των τροφίμων, πλήττοντας
τις φτωχότερες χώρες, και ιδίως τα 750 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Οταν και εφόσον οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναγνωρίσουν την κλιματική αλλαγή
ως κίνδυνο για την οικονομία, θα κληθούν
πιθανότατα να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις, δηλαδή την ανακατανομή κεφαλαίων και την υποτίμηση της αξίας των

περιουσιακών στοιχείων. Πλημμύρες, πυρκαγιές και τυφώνες πιθανολογείται ότι θα
φθείρουν ή θα καταστρέψουν πλήρως
πολλά περιουσιακά στοιχεία, οδηγώντας
στην υποτίμηση της αξίας τους, ενώ ενδέχεται να διαταράξουν επίσης την παροχή
υπηρεσιών.
Για παράδειγμα στη Φλόριντα, οι καταστροφές από τις πλημμύρες θα μπορούσαν
να προκαλέσουν την υποτίμηση της αξίας
των ακινήτων κατά 30 έως 80 δισ. δολάρια,
δηλαδή κατά 15 έως 35% μέχρι το 2050.
Ως αποτέλεσμα, η φορολογία των ακινήτων
είναι πιθανό πως στην περίπτωση αυτή θα

αποφέρει 15 έως 30% λιγότερα έσοδα στις
ΗΠΑ. Ιδιαίτερα ευαίσθητος στην κλιματική
αλλαγή είναι ο ασφαλιστικός κλάδος, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για την οικονομική αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών μετά το πέρας των καταστροφών.
Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών εταιρειών ενδέχεται να μην αρκούν για τις απώλειες και τις καταστροφές, όπως προειδοποιεί η έρευνα του McKinsey Global
Institute. Η ανακατανομή κεφαλαίων αλλά
και η υποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε βέβαια να αποτελέσει
συστημικό κίνδυνο.

Δρομολογούνται πράσινες επενδύσεις τρισ. ευρώ σε όλο τον κόσμο
Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα είναι
ότι η συμβολή των κυβερνήσεων και του
επιχειρηματικού τομέα για την αναστροφή
της κλιματικής αλλαγής είναι απολύτως
απαραίτητη. Οπως ακριβώς λαμβάνουν
υπόψη τα συστήματα πληροφοριών και
τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας, ώστε
να προβούν σε πολιτικές και οικονομικές
αποφάσεις, έτσι θα έπρεπε να συνυπολογίζουν τον παράγοντα της κλιματικής
αλλαγής. Για τις επιχειρήσεις αυτό σημαίνει ότι οφείλουν να έχουν υπόψη τα
προβλήματα του περιβάλλοντος, όταν επιλέγουν τις επενδύσεις τους, όταν δημιουργούν προϊόντα και όταν διαχειρίζονται τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες.

+357 22 755 300

Παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί η στάση της BlackRock, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων, η οποία
ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα
διπλασιάσει τις πράσινες επενδύσεις της
στο 1 τρισ. δολ. μέχρι το 2030. Παράλληλα,
ανακοίνωσε ότι σταδιακά θα εκποιήσει
τις επενδύσεις της σε όσες εταιρείες αποκτούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο
των εσόδων τους από δραστηριότητες
που περιλαμβάνουν καύση άνθρακα.
Οσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θα μπορούσαν να εκδίδουν περισσότερα πράσινα ομόλογα, ώστε να ενισχύσουν τις επενδύσεις σε υποδομές
φιλικές προς το περιβάλλον. Τον ίδιο
ρόλο έκδοσης πράσινων ομολόγων οφεί-

<
<
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Η αγορά πράσινων ομολόγων
ξεπέρασε τα $189 δισ. τους
πρώτους 9 μήνες του 2019,
αγγίζοντας ιστορικό υψηλό.
λουν να αναλάβουν οι κυβερνήσεις, καθώς
και να επιβάλουν μέτρα για τη μείωση
των εκπομπών αέριων ρύπων.
Προς τη σωστή κατεύθυνση βαδίζει
η αγορά πράσινων ομολόγων, η οποία
ξεπέρασε τα 189 δισ. δολάρια τους πρώτους εννέα μήνες του 2019, αγγίζοντας
ιστορικό υψηλό. Αξιοσημείωτο είναι ότι
πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά ομο-

λόγων έπαιξαν οι επιχειρήσεις, εκδίδοντας
το 46% αυτών. Εκ μέρους των κυβερνήσεων χαρακτηριστικότερο ήταν το παράδειγμα της Γαλλίας, η οποία εξέδωσε
ομόλογα αξίας 4 δισ. δολαρίων το 2019.
Το γαλλικό κράτος ανέκαθεν υποστήριζε
ένθερμα τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ
έχει ασκήσει επανειλημμένως πιέσεις
στην Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων κατά τουλάχιστον 40% από
το 1990 έως το 2030.
Σίγουρα, τα τελευταία χρόνια οι πιέσεις
των περιβαλλοντικών οργανώσεων και
των ακτιβιστών έχουν αποδώσει καρπούς,
αφού το θέμα της κλιματικής αλλαγής
έχει έρθει στο τραπέζι πολλών διεθνών

φορέων και κυβερνήσεων, που παλαιότερα δεν ενδιαφέρονταν για περιβαλλοντικά ζητήματα. Ενδεικτικά, στις πρώτες
δηλώσεις τις χρονιάς η επικεφαλής της
ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ σημείωσε ότι οι
ανώτατες ευρωπαϊκές αρχές θα συντονιστούν, η καθεμία εντός της αρμοδιότητάς της, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Ωστόσο, η εμβέλεια και ο ρυθμός επιβολής των μέτρων πρέπει οπωσδήποτε
να ενισχυθούν, αφού το πρόβλημα τείνει
να εξελιχθεί σε αγώνα δρόμου μεταξύ
ανθρωπότητας και κλιματικής αλλαγής.
Ταχύτερα οφείλουν να προσαρμοστούν
οι χώρες που βρίσκονται στις κρίσιμες
ζώνες, οι οποίες κινδυνεύουν από κύματα

καυσώνων, αλλά και όσες απειλούνται
από την αύξηση της στάθμης του νερού.
Εκτός από την ανέγερση υποδομών
και τη δημιουργία υπηρεσιών για την
προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα
και καταστροφές, αναγκαία είναι η ευρύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Η Γερμανία σηματοδότησε
αυτή την εβδομάδα μία νέα εποχή μετάβασης στις ΑΠΕ, αποφασίζοντας την κατάργηση της παραγωγής και χρήσης λιθάνθρακα μέχρι το 2038. Πρόκειται για
μία ιστορική συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει την αποζημίωση των εταιρειών
κοινής ωφελείας και των περιφερειών
που παράγουν το ρυπογόνο ορυκτό καύσιμο, συνολικού ύψους 44 δισ. ευρώ.
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Στην Καλιφόρνια μετακομίζουν
τραπεζικοί κολοσσοί της Wall Street
Morgan Stanley, JPMorgan, Citigroup ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή
Στη δυτική ακτή των ΗΠΑ μεταναστεύουν οι τραπεζικοί κολοσσοί της Wall
Street, οι οποίοι προσπαθούν να ενισχύσουν όλο και περισσότερο την παρουσία τους στα πέριξ της Σίλικον Βάλεϊ. Η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς
στην ευρύτερη περιοχή της Καλιφόρνιας δημιουργεί την ανάγκη για διεύρυνση των μονάδων διαχείρισης περιουσίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες
των ΗΠΑ. Η Morgan Stanley, η JPMorgan, η Deutsche Bank και η Citigroup
είναι μόνο λίγα από τα ηχηρά ονόματα
της Wall Street που μεταφέρουν συνεχώς εργαζομένους στη δυτική ακτή,
ώστε να βρίσκονται στο κέντρο της
καινοτομίας και της τεχνολογίας.
Η Καλιφόρνια, ωστόσο, δεν επιφύλασσε θερμή υποδοχή για τα τραπεζικά
στελέχη της Wall Street, τα οποία θεωρούνται παλαιάς κοπής, όπως σχολίασε στο Bloomberg ο Αρχούν Σέθι,
στέλεχος επενδυτικού κεφαλαίου. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι η διαφορά
<
<
<
<
<
<

Το Σαν Φρανσίσκο
έχει περισσότερους
δισεκατομμυριούχους
σε σχέση με οποιαδήποτε
άλλη πόλη στον κόσμο.
κουλτούρας μεταξύ νέων επιχειρηματιών και τραπεζιτών φαίνεται ακόμη
και από το ντύσιμο. «Εδώ στη Σίλικον
Βάλεϊ, εάν συναντήσεις κάποιον με
κοστούμι και γραβάτα, αισθάνεσαι
σαν να σου πουλάει γιατροσόφια»,
σχολίασε στο Bloomberg o Σέθι.
Σύμφωνα με στοιχεία της PricewaterCoopers, περισσότερες από τις μισές
επενδύσεις, ύψους 122 δισ. δολαρίων,
που προήλθαν από επενδυτικά κεφάλαια στις ΗΠΑ, διοχετεύθηκαν σε εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ και της ευρύτερης περιοχής. Τα στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2018 και Σεπτεμβρίου
του 2019. Δεκατέσσερις εταιρείες της
Καλιφόρνιας, οι οποίες εισήχθησαν
στο χρηματιστήριο το 2019, έχουν συγκεντρώσει αθροιστικά περισσότερα
από 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρώτη στη λίστα είναι η Uber με 8,1 δισε-

Περισσότερες από τις μισές επενδύσεις, ύψους 122 δισ. δολαρίων, που προήλθαν από επενδυτικά κεφάλαια στις ΗΠΑ διοχετεύ-

θηκαν σε εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ.

κατομμύρια δολάρια και δεύτερη η
Lyft με 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια,
σύμφωνα με υπολογισμούς του
Bloomberg.
Η εισροή «φρέσκου» χρήματος έχει
καταστήσει την περιοχή κέντρο εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία
της εταιρείας αναλύσεων Wealth-X,
το Σαν Φρανσίσκο έχει περισσότερους
δισεκατομμυριούχους σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο.
«Οποιος δραστηριοποιείται στον
κλάδο ξέρει ότι αυτή είναι η γενέτειρα
του πλούτου», σχολίασε στο Bloomberg
η Κριστίν Λεόνγκ, επικεφαλής του
τμήματος διαχείρισης περιουσίας στην
JPMorgan της Βόρειας Καλιφόρνιας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το τμήμα αυτό
διαχειρίζεται 15 δισ. δολάρια στην ευρύτερη περιοχή. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι είμαστε καλά προετοιμασμένοι και ότι θα βοηθήσουμε αυτούς
τους επιχειρηματίες εξαρχής», συ-

μπληρώνει η Λεόνγκ. Oι τράπεζες της
Wall Street προσπαθούν να προσελκύσουν τους πελάτες τους στα πρώτα
βήματα της καριέρας τους, διότι διαφορετικά οι επιχειρηματίες της Σίλικον
Βάλεϊ τείνουν να στρέφονται σε αναγνωρισμένες εταιρείες συμβούλων επενδύσεων.
Προκειμένου να εντοπίσουν τους
μελλοντικούς πελάτες τους, τα τραπεζικά στελέχη της Wall Street βρίσκονται σε επιφυλακή και δικτυώνονται όσο περισσότερο μπορούν, συχνά
με τη βοήθεια επενδυτικών τραπεζιτών.
Οι συστάσεις πρέπει να γίνουν γρήγορα
προτού οι επιχειρηματίες «πλημμυρίσουν από τηλεφωνήματα και αγνοήσουν τη μεγάλη τράπεζα», σχολίασε
στο Bloomberg ο Μάικλ Ρότζερς, επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης
περιουσίας της Deutsche Bank στη
δυτική ακτή των ΗΠΑ.
Ο Ρότζερς σημείωσε επίσης ότι περίπου το ένα πέμπτο των πελατών του

προέρχεται από επενδυτικούς τραπεζίτες, οι οποίοι συνεργάζονται με νεοφυείς επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα,
το τμήμα διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων της Deutsche Bank συνεργάζεται μόνο με άτομα με περιουσία
άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων,
συνεπώς απευθύνονται κατά κύριο
λόγο σε υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων. Ωστόσο, άλλες τράπεζες θέτουν χαμηλότερο όριο και μπορούν
να προσελκύσουν πελάτες από χαμηλότερες θέσεις. Παραδείγματος χάριν,
οι σύμβουλοι της JPMorgan διεξάγουν
κατά καιρούς παρουσιάσεις σε υπαλλήλους τεχνολογικών εταιρειών, μια
τακτική η οποία δεν αποφέρει πάντοτε
καρπούς, αλλά υπάρχει η πιθανότητα
ότι κάποιος στον χώρο μπορεί κάποια
μέρα να αποφασίσει να φτιάξει τη δική
του νεοφυή επιχείρηση, όπως έχει
σχολιάσει στο Bloomberg η Κριστίν
Λεόνγκ.
BLOOMBERG
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Αναιμική ανάπτυξη
για τη Γερμανία το 2019
Η αβεβαιότητα που προκαλεί το Brexit και
ο εμπορικός πόλεμος που μαίνεται τα τελευταία δύο χρόνια μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ
έχουν δημιουργήσει τριγμούς στις υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Αυτό
το επιβεβαιώνει και το παράδειγμα της
Γερμανίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οποίας
επιβραδύνθηκε.
Το 2019 η μεγαλύτερη οικονομία της
Ευρωζώνης «έτρεξε» με μόλις 0,6%, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό των
τελευταίων έξι χρόνων. Χαμηλότερες επιδόσεις είχε καταγράψει η γερμανική οικονομία τελευταία φορά το 2013, όταν το
ΑΕΠ είχε αυξηθεί μόλις κατά 0,4%. Το 2018
καταγράφηκαν ρυθμοί της τάξης του 1,5%,
ενώ το 2017 2,5%. Ωστόσο, όπως αναφέρει
σε σχετικό ρεπορτάζ της η Deutsche Welle,
oι εξαγωγές της γερμανικής οικονομίας
πλήττονται σε σημαντικό βαθμό, τόσο
λόγω του Brexit όσο και του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας, και παρά την πρόσφατη
υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας
μεταξύ τους.
«Οι εμπορικοί πόλεμοι και το Brexit εκτόξευσαν στα ύψη την πολιτική αβεβαιότητα», σχολιάζει ο Αντρέας Σόιερλε από
την Dekabank στην Deutsche Welle. «Αυτά
επηρέασαν το εξωτερικό εμπόριο αλλά και
τις επενδύσεις στο εσωτερικό. Οι επιχειρήσεις προετοιμάζονταν για το worst case
scenario και μείωσαν την παραγωγή τους».
Mεγάλο όμως πρόβλημα αντιμετώπισε
η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία εντός
του 2019. Δεν είναι μόνο η μειωμένη ζήτηση
που έχει πλήξει τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Μεγάλη πρόκληση για τους
Γερμανούς κατασκευαστές είναι και η στροφή προς τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, καθώς
καλούνται να καλύψουν το κενό, αφού όλα
τα προηγούμενα χρόνια άφησαν το πεδίο
ελεύθερο στους ανταγωνιστές τους.
Αντίβαρο στην υποχώρηση των γερμανικών εξαγωγών και κυρίως του κλάδου
της αυτοκινητοβιομηχανίας, εξακολουθεί
να είναι η κατανάλωση που τροφοδοτείται
από την υψηλή απασχόληση και την αυξανόμενη αγοραστική δύναμη των πολιτών.
Σημαντική ανάπτυξη εξακολουθεί να γνωρίζει και ο κατασκευαστικός κλάδος, που
επωφελείται από την ευνοϊκή συγκυρία
των χαμηλών επιτοκίων. Οπως αναφέρει
το ρεπορτάζ της Deutsche Welle, τα παραπάνω συνέβαλαν αποφασιστικά, όπως
σημειώνουν οικονομολόγοι, στο να μη διολισθήσει ακόμη περισσότερο η γερμανική
οικονομία και να συγκρατηθεί η επιβράδυνση σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
Οπως δήλωσε στην DW ο διευθυντής
του γερμανικού βιομηχανικού και εμπορικού
επιμελητηρίου Μάρτιν Βανσλέμπεν, «οι
δείκτες οικονομικής ανάπτυξης του 2019

Οι γερμανικές εξαγωγές πλήττονται σε σημαντικό βαθμό, τόσο λόγω του Brexit όσο και του
εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας, παρά την
πρόσφατη υπογραφή της προκαταρκτικής
συμφωνίας μεταξύ τους.
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Το γερμανικό ΑΕΠ ενισχύθηκε
πέρυσι μόλις 0,6%, καταγράφοντας τη χαμηλότερη αύξηση των τελευταίων έξι ετών.
συνιστούν μια προειδοποιητική βολή. Η
υγιής εσωτερική κατανάλωση κατάφερε
να αποτρέψει τα χειρότερα. Η κατανάλωση
και ο κατασκευαστικός κλάδος είναι οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης. Η προσανατολισμένη στις εξαγωγές βιομηχανία όμως
δεν κατάφερε να παίξει τον ρόλο της. Πολυάριθμες εμπορικές διενέξεις, η μείωση
των επενδύσεων παγκοσμίως και η αδύναμη
παγκόσμια ανάπτυξη δοκιμάζουν τις επιχειρήσεις. Ολα αυτά προκαλούν ανησυχία
και για την τρέχουσα χρονιά».
Ωστόσο, παρά την επιβράδυνση των
ρυθμών ανάπτυξης, η Γερμανία εξασφάλισε
πλεόνασμα πέρυσι για έκτη συνεχή χρονιά.
Πέρυσι λοιπόν, τα έσοδα του γερμανικού
δημοσίου ήταν κατά 1,5% υψηλότερα από
τις δαπάνες. Το 2018 το πλεόνασμα είχε
ανέλθει στο 1,9%.

Ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια
η κεφαλαιοποίηση της Αlphabet
Η τέταρτη εταιρεία, μετά τις Αpple, Amazon και Microsoft, που το επιτυγχάνει
Ποιας εταιρείας η κεφαλαιοποίηση
έφθασε για πρώτη φορά το 1
τρισ. δολ.; Μια ματιά στο Google
ίσως μας βοηθήσει να το βρούμε.
Η μητρική εταιρεία της μεγάλης
αυτής μηχανής αναζήτησης, η
Αlphabet, κατέλαβε και εκείνη
μια θέση στη λίστα των εταιρειών
με χρηματιστηριακή αξία 1 τρισ.
δολ. και αναδεικνύεται η τέταρτη
αμερικανική εταιρεία που μπαίνει
στο κλειστό κλαμπ του 1 τρισ.
Mάλιστα, ήδη από τις αρχές της
εβδομάδας η τεχνολογική εταιρεία «φλέρταρε» με τα επίπεδα
του 1 τρισ. δολ., κάτι που το πέτυχε στο τέλος της εβδομάδας.
Η πρώτη που κατόρθωσε να
ξεπεράσει το ορόσημο αυτό ήταν
η Apple, το 2018, ενώ ακολούθησαν η Microsoft και η Amazon.
Η χρηματιστηριακή αξία των
δύο πρώτων τεχνολογικών κολοσσών ξεπερνά το 1 τρισ. δολ.,
με την Αmazon ωστόσο να έχει

υποχωρήσει στα 930 δισ. δολ.
Εάν υπολογιστεί και η κεφαλαιοποίηση της Facebook, τότε η
συνολική αξία των πέντε τεχνολογικών γιγάντων υπερβαίνει τα
5 τρισ. δολ. αντιπροσωπεύοντας
έτσι, σύμφωνα με το CNBC, πάνω
από το 17% του δείκτη S&P 500.
Οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι
για τον διευθύνοντα σύμβουλο
της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι,
o oποίος ανέλαβε τα καθήκοντά
του πρόσφατα. Ειδικότερα, όπως
μεταδίδει το CNBC, σε μια απρόσμενη ανακοίνωση τον περασμένο Δεκέμβριο, ο ιδρυτής της
Alphabet, Λάρι Πέιτζ, γνωστοποίησε τα σχέδιά του να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, μαζί με
τον συνιδρυτή και πρόεδρο, Σεργκέι Μπριν.
O Πιτσάι ήταν ήδη διευθύνων
σύμβουλος της Google, η οποία
περιλαμβάνει όλη τη βασική ε-
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Τους τελευταίους
τρεις μήνες, η μετοχή
του τεχνολογικού
κολοσσού έχει σημειώσει άνοδο 17%.
πιχειρηματική δραστηριότητα
του ομίλου –μηχανή αναζήτησης,
διαφήμιση, YouΤube, Android–
και συνέβαλε στη σημαντική ενίσχυση σχεδόν όλων των κερδών και των εσόδων του ομίλου.
Ωστόσο, ο ίδιος έδινε αναφορά
στον κ. Πέιτζ, ο οποίος επόπτευε
και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις
θέτοντας φιλόδοξους στόχους
όσον αφορά την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας, όπως τα αυτόνομα οχήματα αλλά και τα drones
που κάνουν διανομή πακέτων.
Σύμφωνα λοιπόν με το CNBC,

τώρα, ο κ. Πιτσάι αναλαμβάνει
την εποπτεία ολόκληρου του ομίλου, παρότι ο κ. Πέιτζ μαζί με
τον κ. Μπριν εξακολουθούν να
έχουν τον έλεγχο για τα περισσότερα δικαιώματα ψήφου, γεγονός που καθιστά σοβαρή την
επιρροή τους στη λήψη μεγάλων
αποφάσεων.
Θετική όμως είναι και η πορεία
της εταιρείας, εάν προσέξει κανείς και την ανάπτυξη της δραστηριότητας του cloud. Αυτή –
παρότι απέχει από την ηγέτιδα
Amazon αλλά και τη Microsoft–
κατόρθωσε να διπλασιάσει τα
έσοδά της από 1 έως 2 δισ. δολ.
ανά τρίμηνο το διάστημα μεταξύ
Φεβρουαρίου 2018 και Ιουλίου
2019. Η εταιρεία μάλιστα αναμένει αντίστοιχη πορεία και φέτος, δεδομένου ότι έχει διοχετεύσει κεφάλαια σε αυτόν τον
τομέα δραστηριότητας. Ωστόσο,
αντιμετωπίζει και σημαντικές

προκλήσεις, αφού καλείται να
διαχειριστεί θέματα εμπιστοσύνης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τους
τελευταίους τρεις μήνες η μετοχή
του τεχνολογικού κολοσσού έχει
σημειώσει άνοδο 17%, ξεπερνώντας έως και 6 ποσοστιαίες
μονάδες την άνοδο που σημείωσε ο δείκτης S&P 500.
Οπως μεταδίδει το CNBC, αναλυτές έχουν παρατηρήσει ότι
η διαφημιστική δραστηριότητα
της εταιρείας έχει σταθερή πορεία και αυτό ήταν και ο λόγος
για τον οποίο η Bank of America
αύξησε τον περασμένο Ιανουάριο
την τιμή-στόχο της μετοχής της.
Με την κεφαλαιοποίησή του να
φθάνει τα 620 δισ. δολ., ο έτερος
αμερικανικός κολοσσός Facebook
φαίνεται να είναι η επόμενη εταιρεία της οποίας η κεφαλαιοποίηση θα φθάσει το 1 τρισ. δολάρια.

Η μητρική της Google, Αlphabet, είναι η τέταρτη αμερικανική εταιρεία που μπαίνει στο κλειστό κλαμπ του 1 τρισ.
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Μικρά, αλλά «χρυσά» μαγαζιά
στο παζάρι της Κωνσταντινούπολης
Κατάστημα μόλις 9,2 τετραγωνικών μέτρων στην αγορά της Πόλης αποτιμάται σε 1,8 εκατ. ευρώ
Στο 1,8 εκατ. ευρώ ανέρχεται η
εκτιμώμενη αξία ενός χρυσοχοείου μόλις 9,2 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο επρόκειτο να εκπλειστηριαστεί στην Κωνσταντινούπολη την προηγούμενη
εβδομάδα. Για την εξωφρενική
τιμή ευθύνεται η τοποθεσία του
καταστήματος στη μεγάλη αγορά
της πόλης, την οποία και επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες καθημερινά.
Το παζάρι της Κωνσταντινούπολης, ένα από τα πιο πολυσύχναστα και δημοφιλή σε ολόκληρο τον κόσμο, μετρά περισσότερα
από 4.000 καταστήματα και είναι
επίκεντρο της βιομηχανίας κο<
<
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<
<

Η αγορά δημιουργήθηκε τον 15ο αιώνα
και σήμερα αποτελεί
σημαντικό οικονομικό
κέντρο της Πόλης.
σμημάτων. «Δεν αλλάζουν συχνά
οι ιδιοκτήτες εδώ», όπως εξήγησε
στη γερμανική Deutsche Welle
η Ραφαέλα Ντάνα, ιδιοκτήτρια
καταστήματος παραδοσιακής υπόδησης στην αγορά της Κωνσταντινούπολης.
Το μικρό χρυσοχοείο επρόκειτο να εκπλειστηριαστεί την
Παρασκευή από δικαστήριο της
Κωνσταντινούπολης, αφού η οικογένεια των ιδιοκτητών διαφωνούσε ως προς τα κληρονομικά,
όπως εξήγησε στην Deutsche
Welle ο Χασάν Φιράτ, πρόεδρος
του Συνδέσμου Καταστηματαρχών στην Κωνσταντινούπολη.
Η δημοπρασία του καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην πύλη 7, από τις συνολικά 11 της αγοράς, είχε δημοσιευτεί εδώ και
αρκετές εβδομάδες. Στην αναγ-

Το παζάρι της Κωνσταντινούπολης, ένα από τα πιο πολυσύχναστα και δημοφιλή σε ολόκληρο τον κόσμο, μετράει περισσότερα από 4.000 καταστή-

ματα και είναι επίκεντρο της βιομηχανίας κοσμημάτων.

γελία της δημοπρασίας αναγραφόταν ότι η εκτιμώμενη τιμή του
καταστήματος ήταν 12 εκατομμύρια τουρκικές λίρες ή 1,8 εκατ.
ευρώ.
Σύμφωνα, όμως, με πληροφορίες της γερμανικής Deutsche
Welle, προς απογοήτευση πολλών ενδιαφερομένων, οι οποίοι
είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς
προκειμένου να κάνουν τις προσφορές τους, το εν λόγω κατάστημα δεν εκπλειστηριάστηκε.
Τα δεδομένα ανατράπηκαν όταν
οι κληρονόμοι των ιδιοκτητών
κατέληξαν την τελευταία στιγμή
σε συμβιβασμό.
Η μεγάλη αγορά της Κωνσταντινούπολης δημιουργήθηκε τον
15ο αιώνα και έκτοτε διευρύνθηκε, ώστε πλέον να αποτελεί
έναν λαβύρινθο με εκατοντάδες

μικρά καταστήματα. Πρόκειται
για σημαντικό οικονομικό κέντρο
της Κωνσταντινούπολης, το οποίο απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους. Ο Χασάν Φιράτ έχει
αναφέρει ότι περισσότερα από
30.000 άτομα εργάζονται σήμερα
εκεί. Μάλιστα, ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Καταστηματαρχών
δήλωσε στην Deutsche Welle
ότι ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει
μόνον αυτούς που εργάζονται
νομίμως, αφήνοντας να εννοηθεί
ότι είναι πολύ περισσότεροι στην
πραγματικότητα.
Οι περίπου 300.000 επισκέπτες της αγοράς της Κωνσταντινούπολης πραγματοποιούν συναλλαγές πολλών εκατομμυρίων.
Ο Φιράτ δεν αποκάλυψε στην
Deutsche Welle τα έσοδα που αποκομίζει κατά μέσον όρο κα-

θημερινά το παζάρι, ωστόσο σε
παλαιότερο σχετικό άρθρο αναφέρεται ότι προ δεκαετίας το ποσό ανερχόταν στα 20 εκατομμύρια δολάρια. Μολονότι το παζάρι
εξακολουθεί να αποτελεί πόλο
έλξης τουριστών, ο αριθμός των
επισκεπτών έχει μειωθεί αισθητά
τα τελευταία χρόνια. Η μείωση
οφείλεται εν μέρει στην επίθεση
που δέχθηκαν Γερμανοί τουρίστες το 2016 σε κοντινή τοποθεσία, καθώς και στην απόπειρα
πραξικοπήματος την ίδια χρονιά.
Οι «Αραβες με μικρά πορτοφόλια» αντικατέστησαν τους εύπορους Ευρωπαίους και Αμερικανούς, οι οποίοι ξόδευαν 80.000
ευρώ για ένα χαλί, όπως δήλωσε
στην Deutsche Welle ο Χασάν
Φιράτ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το

νέο κύμα επισκεπτών αγοράζει
πλέον κεραμικά τασάκια έναντι
8 ευρώ. Στα προβλήματα των καταστηματαρχών της αγοράς συνέβαλε η κρίση της τουρκικής
λίρας, η οποία έχασε περισσότερο
από το 50% της αξίας της το καλοκαίρι του 2018.
Παρ’ όλα αυτά, ο αριθμός των
τουριστών που επιλέγουν την
Τουρκία, και συγκεκριμένα την
Κωνσταντινούπολη, ανέκαμψε
το 2019. Σύμφωνα με σχετικό
δημοσίευμα της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Daily Sabah, από τον Δεκέμβριο του
2018 ο αριθμός των τουριστών
στην Τουρκία αυξήθηκε κατά
14,3%, στα 42,9 εκατομμύρια
τουρίστες το 2019. Από αυτούς,
τα 13,7 εκατομμύρια επισκέφθηκαν την Κωνσταντινούπολη.
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Στα 3,9 τρισ. δολάρια η αξία
των εξαγορών εντός του 2019
Αν και την περασμένη χρονιά οι επιχειρηματικές διασυνοριακές συμφωνίες ήταν περιορισμένες και έφθασαν
στα χαμηλότερα επίπεδά τους από
το 2013, εντός των ΗΠΑ τα πράγματα
ήταν πολύ καλύτερα. Σύμφωνα με
σχετικό δημοσίευμα των Financial
Times, στις 20 μεγαλύτερες συμφωνίες του 2019, οι 15 –δηλαδή τα δύο
τρίτα– αφορούσαν αμερικανικές εταιρείες. Και ακόμα, επί συνόλου 3,9
τρισ. δολαρίων, που ήταν η αξία όλων
των εξαγορών και συγχωνεύσεων σε
διεθνή κλίμακα, περίπου τα 2 τρισ.
δολάρια σχετίζονταν με αμερικανικούς στόχους. Αυτό, σύμφωνα με
την εταιρεία συλλογής και ανάλυσης
δεδομένων Refinitiv, συνιστά αύξηση
6% από το 2018. Εν τω μεταξύ, όσο
εκθαμβωτική ήταν η κινητικότητα
σε αμερικανικό έδαφος, τόσο πιο αδύναμη φαίνεται συγκριτικά η δραστηριότητα στη Γηραιά Ηπειρο και
στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Στην Ευρώπη, η συνολική αξία
εξαγορών και συγχωνεύσεων ανήλθε
σε 742 δισ. δολάρια, δηλαδή υπήρξε
μείωση 25% εν συγκρίσει με το 2018,
ενώ η αντίστοιχη στην Ασία ήταν
757 δισ. δολάρια, δηλαδή σημειώθηκε
μείωση της τάξεως του 16%. Με την
αρωγή των Ηνωμένων Πολιτειών η
παγκόσμια κινητικότητα το 2019 κατέγραψε ένα ρεκόρ. Ηταν η χρονιά
με την τέταρτη καλύτερη επίδοση
στο πλαίσιο των ετών που τηρούνται
τα σχετικά αρχεία. Μεταξύ των σημαντικότερων συμφωνιών συγκαταλέγονται αυτές στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας με την Bristol-Myers Squibb, η οποία αντί 93 δισ. δολαρίων εξαγόρασε την ανταγωνίστρια
Celgene, και την AbbVie, η οποία απέκτησε αντί 84 δισ. δολαρίων την
Allergan. Στο πεδίο της βαριάς βιομηχανίας έχουμε την United Technologies, η οποία κατασκευάζει από
ασανσέρ μέχρι κινητήρες αεροσκαφών και η οποία εξαγόρασε την εταιρεία αμυντικού εξοπλισμού
Raytheon, δίδοντας 90 δισ. δολάρια.
Στις αξιοσημείωτες κινήσεις περιλαμβάνεται αυτή στην οποία πρωταγωνιστούν η πετρελαϊκή Occidental
Petroleum και η Anadarko, η οποία
εξαγοράσθηκε. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά στον κλάδο των
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Στις ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν
οι 15 από τις 20 μεγαλύτερες επιχειρηματικές
συμφωνίες του έτους.
πετρελαιοειδών των τελευταίων δέκα
ετών με τίμημα 54 δισ. δολαρίων. Η
δε μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία
της τάξεως των 66 δισ. δολαρίων για
την τελευταία δεκαετία συνετελέσθη
και αυτή πέρυσι μεταξύ των περιφερειακών αμερικανικών τραπεζών
BB&T και SunTrust, οι οποίες συνένωσαν τις δυνάμεις τους. Εν τω μεταξύ, ας μη λησμονήσουμε και το
ότι λίγο πριν εκπνεύσει το 2019 μία
από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες, ο γαλλικός πολυσχιδής όμιλος LVMH, εξαγόρασε την κοσμηματοποιία των ΗΠΑ, Tiffany & Co,
αντί σχεδόν 17 δισ. δολαρίων, ενώ
ο ελβετικός φαρμακευτικός όμιλος
της Novartis απέκτησε την επίσης
αμερικανική Medicines Company
αντί 9,7 δισ. δολαρίων, όπως αναφέρουν οι FT.
Αναλυτές προβλέπουν για τη φετινή χρονιά ότι η δραστηριότητα θα
παραμείνει ζωηρή. Θα υπάρξει έντονο
ενδιαφέρον για συμφωνίες εντός της
Νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά και μεταξύ εταιρειών από την περιφέρεια
αυτή και άλλων από διαφορετικές
χώρες. Τέλος, κατά την Ανού Αϊγιενγκάρ, υπεύθυνη εξαγορών και συγχωνεύσεων στη Β. Αμερική για την
JP Morgan Chase, «η συσσώρευση
συμφωνιών στις ΗΠΑ φανερώνει
τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν
οι ευρωπαϊκοί όμιλοι, διότι δεν έχουν
αναλόγως εκμεταλλευθεί τα οφέλη
των εξαγορών και των συγχωνεύσεων, ώστε να διογκωθούν».
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Κορυφώνεται η μάχη Alibaba,
Amazon επί ευρωπαϊκού εδάφους
Ο κινεζικός διαδικτυακός όμιλος μειώνει στην πλατφόρμα του τις χρεώσεις των εμπόρων
Ο κινεζικός διαδικτυακός κολοσσός λιανικού εμπορίου Alibaba ενισχύει τη βάση
του στη Γηραιά Ηπειρο, προσκαλώντας
στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα του, AliExpress, ευρωπαϊκούς ομίλους. Στο στόχαστρό του τίθεται, όπως πάντα, η αμερικανική Amazon, η μεγάλη ανταγωνίστριά
του, απλώς αυτήν τη φορά η μάχη δίνεται
σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και για να μπορέσει
να κερδίσει η Alibaba πελατεία, χρεώνει
λιγότερα από την Amazon στους εμπόρους
που φιλοξενεί στην πλατφόρμα της. Σύμφωνα με έξι καλά πληροφορημένες πηγές,
η απόπειρά του αυτή έχει ανάμεικτα αποτελέσματα, προσθέτοντας ότι έσπευσαν
χιλιάδες μικρομεσαίες εταιρείες να είναι
παρούσες στην AliExpress. Ωστόσο, οι
πιο μεγάλες εταιρείες δείχνουν επιφυλακτικές. Υπενθυμίζεται πως, ενώ είχε ξεκινήσει η ευρωπαϊκή πλατφόρμα της Alibaba το 2010 με αρχικούς στόχους την
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Χιλιάδες εταιρείες έσπευσαν
να επωφεληθούν από τις
εκπτώσεις στις προμήθειες.

Η Alibaba ενισχύει τη βάση της στη Γηραιά Ηπειρο, προσκαλώντας στην ευρωπαϊκή πλατ-

Ισπανία, την Ιταλία, τη Ρωσία και την
Τουρκία, μόλις πέρυσι αυτή άνοιξε τις πύλες της σε τοπικούς ομίλους. Η αρχή έγινε
στην Ισπανία, αγορά εξαιρετικά δυναμική
με δικά της εδραιωμένα εμπορικά σήματα,
την οποία μεταξύ άλλων χρειάζεται η Alibaba για να εκπληρώσει τον στόχο του
υπερδιπλασιασμού της πελατείας του στα
2 δισ. άτομα έως το 2036.
Η AliExpress καταργεί τη μηνιαία χρέωση για τους εμπόρους στην Ισπανία,

ενώ οι προμήθειες επί των προϊόντων καθορίζονται σε 5%-8% της αξίας τους, σύμφωνα με έγκυρη πηγή. Αντιστοίχως, η ανταγωνίστρια Αmazon επιβάλλει 39 ευρώ
τον μήνα συν ΦΠΑ στους εμπόρους και
επιπροσθέτως προμήθεια 7%-15% ανά
προϊόν, ενώ ορισμένα είδη, όπως λόγου
χάριν τα κοσμήματα και τα αξεσουάρ των
συσκευών Amazon, φέρουν υψηλότερη
προμήθεια, σύμφωνα με εκπρόσωπο της
αμερικανικής εταιρείας. Αξίζει να επιση-

φόρμα της, AliExpress, τοπικούς ομίλους, όμως ισχυρές επιχειρήσεις όπως οι Mango και
Benetton την αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό.

μανθεί ότι η Amazon είναι η ισχυρότερη
διαδικτυακή πλατφόρμα στις πέντε μεγαλύτερες αγορές της Γηραιάς Ηπείρου,
δηλαδή τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία, σύμφωνα με στοιχεία της Marketplace Pulse,
εταιρείας που αναλύει δεδομένα από το
πεδίο του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η AliExpress έχει προσεγγίσει γνωστά
εμπορικά σήματα, όπως το ισπανικό Mango και το ιταλικό Benetton, καθώς και

τον επίσης ισπανικό όμιλο μόδας Tendam,
πρώην Cortefiel, αλλά η επιτυχία ήταν
περιορισμένη. Αυτό ανέφεραν πέντε πηγές
που συμμετείχαν στις συζητήσεις και διατήρησαν την ανωνυμία τους για ευνόητους
λόγους.
Ορισμένα από τα προαναφερθέντα εμπορικά σήματα δεν θεωρούν ότι ταιριάζουν τα προϊόντα τους με τον χαρακτήρα
της πλατφόρμας AliExpress. Λόγου χάριν,
ανάμεσα στα προσφερόμενα ρούχα εκεί
μπορεί κανείς να εντοπίσει μια μίνι φούστα
από δερματίνη στην τιμή των σχεδόν 18
δολαρίων και ένα ακρυλικό σουέτερ αντί
14 δολαρίων – και αυτό το πλαίσιο δεν
ήταν κατάλληλο για τα δικά τους ενδύματα
και αξεσουάρ. Ανώτατο διοικητικό στέλεχος σε μία εκ των προαναφερθεισών
μεγάλων εταιρειών ένδυσης, η οποία απέρριψε την πρόταση συνεργασίας της
AliExress, δήλωσε ότι το δικό της εμπορικό
σήμα χρειάζεται ένα περιβάλλον που να
γεννάει προσδοκίες.
Ωστόσο, ένα μεγάλο εμπορικό σήμα
της Ισπανίας, το πολυκατάστημα El Corte
Ingles, έκλεισε συμφωνία με την AliExpress, καθώς και η νεοφυής ισπανική στο
πεδίο των καλλυντικών Le Tout. Ο επικεφαλής της AliExpress, πάντως, Γουάνγκ
Μινγκιάνγκ, δήλωσε στο Reuters ότι τα
ξένα εμπορικά σήματα –τα μη κινεζικά,
δηλαδή– χρειάζονται χρόνο για να αντιληφθούν πώς λειτουργεί αυτή. Και προσέθεσε, τέλος: «Εχοντας χώρο μέσα στην
πλατφόρμα να σχεδιάσουν το δικό τους
κατάστημα, τα εμπορικά σήματα θα έχουν
τη δυνατότητα να κατασκευάσουν τη
δική τους ιστοσελίδα με οπτικοακουστικό
υλικό και να δημιουργήσουν την αίσθηση
που εκείνα επιθυμούν».

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

Η ιδέα ενός υπαλλήλου
που άλλαξε τη ζωή
του Τζεφ Μπέζος
Η ιδέα ενός υπαλλήλου του Τζεφ
Μπέζος υπήρξε σύμφωνα με τον ιδρυτή της Amazon από τους καθοριστικούς παράγοντες που έδωσαν
ώθηση στη μεγαλύτερη πλατφόρμα
λιανικού εμπορίου στον κόσμο. Επρόκειτο για μια πολύ απλή ιδέα
που, ωστόσο, δεν την είχε συλλάβει
το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Μπέζος. Η ιδέα αυτή προέκυψε το 1995,
όταν η Amazon βρισκόταν ουσιαστικά στα πρώτα της βήματα αλλά
αναπτυσσόταν με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς πουλούσε ήδη βιβλία
σε ανθρώπους από όλες τις πολιτείες
των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον Μπέζος, το 1995
τα στελέχη της νεοπαγούς τότε εταιρείας ήσαν «τόσο αναποτελεσματικά στη λειτουργία μας και στην
οργάνωση της δουλειάς». Και ένας
από τους λόγους ήταν η μέθοδος
που ακολουθούσαν όταν πακετάριζαν τα βιβλία των παραγγελιών. Τι
έκαναν; Σύμφωνα με τις αφηγήσεις
του Τζεφ Μπέζος, τόσο ο ίδιος όσο
και συνολικά οι 10 υπάλληλοι της
Amazon πακετάριζαν τα βιβλία είτε
όρθιοι κρατώντας τα στα χέρια τους
είτε γονατιστοί σε ένα πάτωμα από
τσιμέντο. Σε αυτές τις συνθήκες ο
ένας από τους υπαλλήλους είχε την
ιδέα που τελικά οδήγησε σε «διπλασιασμό» της παραγωγικότητάς τους.
«Δεν είχαμε τραπέζια για τη δουλειά του πακεταρίσματος» εξομολο-
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Του πρότεινε να αγοράσουν τραπέζια για
πακετάρισμα και η
παραγωγικότητα της
Amazon διπλασιάστηκε.
γήθηκε ο Μπέζος. Κάποια στιγμή
μεγάλης καταπόνησης, λοιπόν, ο
Μπέζος στράφηκε σε έναν από τους
μηχανικούς λογισμικού της εταιρείας
που επρόκειτο να εξελιχθεί σε κολοσσό.
Σκέφτηκε σοβαρά και του είπε
πως έπρεπε να αγοράσουν μαξιλαράκια πάνω στα οποία θα γονατίζουν
για να συσκευάζουν τις παραγγελίες
προφανώς προκειμένου να μην τραυματίζουν τα γόνατά τους. Ο υπάλληλος αλλά και συνεργάτης του Μπέζος τον κοίταξε τότε, σύμφωνα με
τον ίδιο τον ιδρυτή της Amazon,
σαν να ήταν «ο πιο ηλίθιος άνθρωπος
που είχε δει στη ζωή του» και του
είπε απλώς «Τζεφ, πρέπει να αγοράσουμε τραπέζια για πακετάρισμα».
Ετσι για τον Μπέζος η ιδέα αυτή
ήταν «η πλέον έξυπνη» που είχε ακούσει ώς τότε. Την επόμενη ημέρα
αγόρασε τα τραπέζια για πακετάρισμα και «διπλασίασε την παραγωγικότητα του προσωπικού και του
εαυτού του».

Ξεκινάει διαβούλευση η ΕΚΤ για
αναθεώρηση της νομισματική πολιτική
Σε αυτή θα συμμετάσχουν ευρωβουλευτές, ακαδημαϊκοί, αλλά και απλοί πολίτες
Η διαδικασία αναθεώρησης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ αναμένεται να
ξεκινήσει στις 23 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους. Για την ΕΚΤ
φαίνεται πως αποτελεί μια ευκαιρία για να
έρθει σε επαφή με τους καθημερινούς ανθρώπους. Κάτι τέτοιο, όμως, προϋποθέτει
πως τα στελέχη της πρέπει να δεχθούν κάποιες αλήθειες. Στο επίκεντρο της αναθεώρησης βρίσκεται το πώς θα ορίζεται εφεξής
η σταθερότητα των τιμών. Αν, όμως, ρωτήσει
κανείς τους πολίτες τι σκέπτονται για τον
πληθωρισμό, θα πάρει πολλές και διάφορες
απαντήσεις. Οταν, για παράδειγμα, η Federal
Reserve διεξήγε αντίστοιχες διαβουλεύσεις
προέκυψε ότι πολλοί άνθρωποι δεν συμμερίζονταν την άποψη των στελεχών της
πως ο πληθωρισμός ήταν σε πολύ χαμηλά
επίπεδα. Η Κριστίν Λαγκάρντ δηλώνει πως
θέλει να ακούσει διαφορετικές απόψεις.
Είναι, ωστόσο, αμφίβολο κατά πόσον ανάμεσα στις απόψεις αυτές θα συγκαταλέγεται
και η γνώμη ανθρώπων εκτός των στενών
τραπεζικών και οικονομικών κύκλων, ούτε
πόσο σοβαρά θα πάρουν τελικά τα στελέχη
της τράπεζας τις απόψεις που θα τους παρουσιαστούν.
Αν θέλουν πραγματικά να επηρεάσουν
την αναθεώρηση της νομισματικής πολιτικής οι απόψεις των καταναλωτών, αυτό
μπορεί να οδηγήσει την τράπεζα σε έναν
δρόμο διαφορετικό από εκείνον της άκρως
αναπτυξιακής νομισματικής πολιτικής που
εφαρμόζει εδώ και χρόνια. Οπως σχολίασε
ο Φλόριαν Χένσε, οικονομολόγος της επενδυτικής τράπεζας Berenberg, η διαδικασία «σίγουρα θα εμπλουτίσει τη γνώση
της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό και τον τρόπο
που αυτός επηρεάζει διάφορες κοινωνικές
ομάδες, αλλά είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε
αν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της αναθεώρησης». Η Λαγκάρντ επιμένει πως θα
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Στην ΕΚΤ θεωρούν ότι είναι
κρίσιμης σημασίας τι σκέπτονται καταναλωτές και επιχειρηματίες για τον πληθωρισμό.

Η Λαγκάρντ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα εξετάσει όλες τις απόψεις ώστε η ΕΚΤ να εμπλουτίσει

τις γνώσεις της για τον πληθωρισμό και τον τρόπο που αυτός επηρεάζει κοινωνικές ομάδες.

εξετάσει τις απόψεις πολύ περισσότερων
και όχι μόνον «τους συνήθεις υπόπτους».
Εχει δηλώσει ότι θα συμπεριλάβει στη
διαβούλευση μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ θα φτάσει μέχρι και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Εχει δηλώσει επίσης
ότι θα φτάσει σε εκπροσώπους της κοινωνίας
των πολιτών και θα τους ακούσει πραγματικά. Ενδέχεται να ακολουθήσει το παράδειγμα της Fed που πέρυσι διοργάνωσε
«συνεδρίες ακρόασης της κοινότητας» σε
περιοχές όπως το Σαν Φρανσίσκο και η Ατλάντα. Διαπίστωσε, έτσι, πως η επιθυμία
των στελεχών να δουν τις τιμές να αυξάνονται δεν έβρισκε σύμφωνους τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους που αγωνιούν
για το κόστος της ζωής. Αυτό πρέπει να
ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τον διοικητή της
Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά
ντε Γκαλό, που προ ημερών υπογράμμισε
ότι είναι κρίσιμης σημασίας το τι σκέπτονται

καταναλωτές και επιχειρηματίες για τον
πληθωρισμό εφόσον «αυτοί είναι που τελικά
καθορίζουν τις τιμές και τους μισθούς».
Σχετική μελέτη της Bundes-bank που
δημοσιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, εντόπισε
«μεγάλες διαφορές» ανάμεσα στις απόψεις
που εξέφρασαν τα γερμανικά νοικοκυριά
ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων τους,
το μορφωτικό τους επίπεδο, το είδος της
εργασίας τους, το κατά πόσον έχουν δικό
τους σπίτι και την εμπειρία τους από τις
διάφορες διακυμάνσεις στις τιμές. Το ποιος
έχει δικό του σπίτι και ποιος όχι, είναι καθοριστικός παράγοντας και σίγουρα δεν
τον λαμβάνει επαρκώς υπ’ όψιν η Ε.Ε. στις
μετρήσεις του πληθωρισμού, καθώς η στέγη
αντιπροσωπεύει σημαντική δαπάνη για
πολλούς ανθρώπους. Οι αξίες των ακινήτων
και το ύψος των ενοικίων έχουν υπερβεί
σαφώς τον πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια.
Τα στοιχεία φέρουν τις τιμές των ακινήτων

στην Ευρωζώνη να έχουν αυξηθεί κατά
4,1% το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους, δηλαδή σε ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο του πληθωρισμού.
Σε αντίθεση με τους επενδυτές, τα νοικοκυριά έχουν την τάση να προβλέπουν
μεγαλύτερο πληθωρισμό και να τον υπερεκτιμούν. Τον Ιούλιο ο Μπενουά Κερέ,
πρώην στέλεχος της ΕΚΤ, επικαλέστηκε
δημοσκόπηση μεταξύ πολιτών που θεωρούσαν ότι οι αυξήσεις των τιμών πλησίαζαν
το 9% σε ετήσια βάση τα τελευταία 14
χρόνια μέχρι το 2018. Τότε ο πραγματικός
πληθωρισμός δεν υπερέβαινε το 1,6%. Ο
Κερέ υπογράμμισε, πάντως, πως οι καταναλωτές υπολογίζουν εύστοχα τα επίπεδα
του πληθωρισμού και ότι οι εκτιμήσεις τους
για το πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον αποτελούν πιο αξιόπιστη ένδειξη από τις εκτιμήσεις των χρηματαγορών. Υπό τον
προηγούμενο πρόεδρο, Μάριο Ντράγκι, τα
στελέχη της τράπεζας έτειναν να βασίζουν
τις εκτιμήσεις τους για τον πληθωρισμό
στα στοιχήματα των επενδυτών.
Είναι δύσκολο να διαμορφώσει κανείς
μια συνεκτική άποψη από πολλές γνώμες
καθημερινών ανθρώπων και νοικοκυριών,
αλλά ίσως αξίζει τον κόπο να προσπαθήσει.
Οταν πολλοί στις πλούσιες χώρες είναι εξοργισμένοι με τα αρνητικά επιτόκια και
την ποσοτική χαλάρωση, αν η ΕΚΤ δώσει
προσοχή στις απόψεις τους θα πρέπει να
βρει καλύτερους τρόπους να τονώσει την
οικονομία.

Σύσταση αγοράς μετοχών
ευρωπαϊκών τραπεζών
από την JPMorgan
Συμβουλές προς τους επενδυτές να
επιλέξουν τις ευρωπαϊκές τράπεζες
δίνει ο αμερικανικός χρηματοπιστωτικός όμιλος της JPMorgan Chase.
Συγκεκριμένα, οι αναλυτές της εκτιμούν πως οι μετοχές των εν λόγω
τραπεζών μέσα στο πρώτο εξάμηνο
του 2020 θα έχουν πολύ καλύτερη
απόδοση από τον κλάδο εν γένει και
τις αμερικανικές ειδικότερα.
Oπως αναφέρει σχετικά το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg,
για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια
οι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί όμιλοι θα
ξεπεράσουν τους αμερικανικούς.Εντούτοις, αναλυτές και οικονομολόγοι συστήνουν στο επενδυτικό
κοινό αυτοσυγκράτηση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Πάντως, σε μία βραχυπρόθεσμη
προσέγγιση, η επίδοση των ευρωπαϊκών τραπεζών έχει τη δυνατότητα
να ανέλθει κατά 15%. Θετικοί παράγοντες που στοιχειοθετούν μια
τέτοια εξέλιξη, είναι ότι το υπό διακινδύνευση κεφάλαιό τους έχει περιοριστεί, πως επίκειται μία αναμενόμενη αναβάθμιση των κερδών
ανά μετοχή και ότι η συνολική απόδοση για τους μετόχους τείνει να
γίνει διψήφια. Στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού Stoxx 600 o κλαδικός
δείκτης των τραπεζών είχε τη δεύτερη χειρότερη επίδοση τα τελευταία
τρία χρόνια. Με την ανελέητη γλώσσα των αριθμών, μπορούμε να δούμε
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Προτείνει ασφαλείς
αποδόσεις σε επίπεδο
μερίσματος, από τις KBC,
ING, DNB, Barclays
και Societe Generale.
ότι είχε μία πτώση της τάξεως του
16%, όταν συνολικά ο Stoxx 600 είχε
άνοδο 15%. Συν τοις άλλοις, οι μετοχές των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υστερούσαν
σε απόδοση εν συγκρίσει με εκείνες
των αμερικανικών ομολόγων τους
στον κλαδικό τραπεζικό δείκτη S&P
500 Banks.
Ο εν λόγω δείκτης υπερτριπλασιάστηκε τα τελευταία δέκα χρόνια,
ενώ ο κλαδικός τραπεζικός Stoxx
600 Banks στη Γηραιά Ηπειρο υποχώρησε κατά 35% την ίδια αυτή περίοδο. Ειδικότερα, οι αναλυτές της
JPMorgan συστήνουν μετοχές οι οποίες έχουν ασφαλείς αποδόσεις σε
επίπεδο μερίσματος, όπως εκείνες
των KBC, ING και DNB, καθώς και
των Barclays και Societe Generale,
που είναι υποτιμημένες. Τέλος, συμβουλεύουν τους επενδυτές να αποφύγουν τις μετοχές τραπεζών με έκθεση σε χαμηλά επιτόκια, όπως οι
Bankia και Commerzbank.
BLOOMBERG
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Αρχισε η δίκη Τραμπ στη Γερουσία
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να αθωωθεί από την πλειοψηφία του σώματος
Η Γερουσία των ΗΠΑ εγκαινίασε χθες
την κύρια φάση της δίκης του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, με τους 100
γερουσιαστές σε ρόλο ενόρκων και μια
ομάδα βουλευτών σε ρόλο εισαγγελέων.
Ο Τραμπ, ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας και παρεμπόδιση
των ερευνών του Κογκρέσου, αναμένεται να αθωωθεί από τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία του σώματος και
το βασικό ερώτημα είναι πόσο γρήγορα
θα συμβεί αυτό.
Η βασική επιδίωξη του Λευκού Οίκου
είναι να έχουν τελειώσει όλα πριν από
την καθιερωμένη ομιλία του προέδρου
προς το έθνος, η οποία φέτος θα γίνει
στις 4 Φεβρουαρίου. Αυτό προϋποθέτει
να απορριφθούν όλες οι προτάσεις των
Δημοκρατικών για πρόσκληση μαρτύρων
και εις βάθος εξέταση της υπόθεσης.
«Η διαδικασία καθοδηγείται από τον
Λευκό Οίκο, είναι στημένη και το πρόγραμμα προβλέπει συνεδρίες ώς τα ξημερώματα, ώστε να μην αποκαλύπτεται
η παράνομη συμπεριφορά του προέδρου», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους
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Απών ο ίδιος, ο οποίος
βρίσκεται στο Νταβός για
το Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ –Ο επικεφαλής
των Δημοκρατικών έκανε
λόγο για «ιστορική στιγμή».

O Μιτς Μακ Κόνελ προσπερνά ένα μεγάλο εκκρεμές. Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία καταβάλλει κάθε προσπάθεια
επίσπευσης των διαδικασιών.

οι βουλευτές-εισαγγελείς. Ο επικεφαλής
των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ
Σούμερ, έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή». «Πρόκειται για ιστορική στιγμή.
Τα βλέμματα των Αμερικανών είναι
στραμμένα επάνω μας. Οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές πρέπει να φανούν
αντάξιοι των περιστάσεων», σημείωσε,
αναφερόμενος στην κατοχυρωμένη από
το αμερικανικό σύνταγμα αυτονομία
των γερουσιαστών από την εκτελεστική
εξουσία.
«Ο Μιτς Μακόνελ (πρόεδρος της Γερουσίας) έχει υποσκάψει την αξιοπρέπεια
της Γερουσίας με το να ευθυγραμμίζεται
τόσο ανοικτά με τον Λευκό Οίκο, που
αποτελεί διακριτό κλάδο εξουσίας, ο οποίος μάλιστα σε μεγάλο μέρος της α-

μερικανικής ιστορίας δεν ήταν ανώτερος
από τη Γερουσία», σημείωσαν οι
Financial Times.
Ο Σούμερ προχώρησε στις δηλώσεις
αυτές εκτός της αίθουσας, γιατί στο εσωτερικό οι συνήθως λαλίστατοι γερουσιαστές απαγορεύεται να μιλούν και να
κάνουν χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
Προκειμένου η δίκη στη Γερουσία
(impeachment) να οδηγήσει σε άρση
της ασυλίας και παραπομπή του προέδρου στην τακτική Δικαιοσύνη, απαιτείται να γυρίσουν την πλάτη στον πρόεδρο Τραμπ 20 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές. Ο αριθμός είναι αστρονομικός
και οι Δημοκρατικοί εστιάζουν σε έναν
άλλο, πιο μετριοπαθή στόχο, της εξεύρεσης τεσσάρων Ρεπουμπλικανών γε-

ρουσιαστών που θα μπορούσαν να ψηφίσουν υπέρ της διευρυμένης διαδικασίας και της εξέτασης μαρτύρων. Ούτε
και αυτός ο στόχος, όμως είναι ρεαλιστικός, καθώς γερουσιαστές, όπως ο
Μιτ Ρόμνεϊ, που έχουν εμφανιστεί ανοικτοί στην εξέταση μαρτύρων, ξεκαθάρισαν ότι θα υπερψηφίσουν, σε πρώτη
φάση, τον κανονισμό της δίκης που συνέταξε ο πρόεδρος της Γερουσίας, Μιτς
Μακόνελ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε
τη διαδικασία από το Νταβός της Ελβετίας, όπου βρίσκεται για να λάβει μέρος
στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
Την ώρα που η διαδικασία ξεκινούσε
με την ομιλία του επικεφαλής των βουλευτών εισαγγελέων, Ανταμ Σιφ, ο Τραμπ

εκφωνούσε την ομιλία του στο Νταβός,
ενώ εν συνεχεία έστειλε μήνυμα με το
οποίο προτρέπει τους Αμερικανούς να
διαβάσουν τα απομαγνητοφωνημένα
κείμενα. Η αναφορά γίνεται στην απομαγνητοφώνηση του επίμαχου τηλεφωνήματος του Τραμπ με τον Ουκρανό
πρόεδρο Ζελένσκι, στην οποία ο Τραμπ
φέρεται να πίεσε τον Ζελένσκι να ανοίξει
έρευνες για τις δραστηριότητες του γιου
του αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν, Χάντερ,
στην Ουκρανία. Ομως στην πραγματικότητα τέτοιες απομαγνητοφωνήσεις
δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και
ο Τραμπ αναφέρεται σε μια σύνοψή τους
που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.
REUTERS, A.P.

Εντείνεται η πίεση
προς τον Χαφτάρ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον καλούν
να επιτρέψει την παραγωγή πετρελαίου
Εντείνονται οι πιέσεις προς τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν την άμεση επανάληψη της παραγωγής πετρελαίου,
ενώ η Αγκυρα τον κάλεσε να αποδεχθεί
πολιτική λύση της λιβυκής κρίσης. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ενωση προσπαθεί
να ανακτήσει επιρροή στην περιοχή
και εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης
στρατιωτικής αποστολής με στόχο την
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Η πρόεδρος της Κομισιόν
δήλωσε πως η Ε.Ε. θα πρέπει να είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διπλωματία της
μέσω στρατιωτικής ισχύος.
εφαρμογή του εμπάργκο όπλων. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν δήλωσε από το Νταβός ότι η Ενωση
θα πρέπει να είναι έτοιμη να υποστηρίξει
τις διπλωματικές της προσπάθειες με
στρατιωτική ισχύ.
Ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ είχε
διακόψει την παραγωγή και εξαγωγή
πετρελαίου από τη Λιβύη την Κυριακή,
λίγες ώρες προτού ξεκινήσει η διάσκεψη

του Βερολίνου. Χθες, η αμερικανική
πρεσβεία στη Λιβύη τον κάλεσε να επιτρέψει δίχως καθυστέρηση την επανάληψη της παραγωγής πετρελαίου. Ο
υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας –
η οποία υποστηρίζει τον αντίπαλο του
Χαφτάρ και επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης πρωθυπουργό Φαγιέζ αλ Σαράζ– Μεβλούτ
Τσαβούσογλου δήλωσε, χθες ,σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο πως ο Χαφτάρ
θα πρέπει «να επιστρέψει αμέσως στη
γραμμή της πολιτικής λύσης και να προβεί σε συγκεκριμένα και θετικά βήματα,
στο πνεύμα των εκκλήσεων της διεθνούς
κοινότητας για ηρεμία».
Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA)
του Χαφτάρ ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος
της χώρας και πολιορκεί την πρωτεύουσα
Τρίπολη από τον περασμένο Απρίλιο.
Ο Χαφτάρ υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων,
από Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
Αίγυπτο και Γαλλία, ενώ τον Σαράζ υποστηρίζουν κυρίως η Τουρκία και η Ιταλία. Ηδη, από το βράδυ της Κυριακής,
οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας.
Τη στιγμή που οι υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε. συμφωνούσαν στις Βρυξέλλες πως θα πρέπει να προετοιμάζονται
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Προς οριστική αποχώρηση
από τη Δύση βαδίζει η Τουρκία
Τον κίνδυνο οριστικής απαγκίστρωσης
της Τουρκίας από τη Δύση αναλύει έκθεση της Rand Corporation που παρουσιάστηκε χθες το πρωί στα γραφεία του
German Marshall Fund of the United
States, στις Βρυξέλλες. Η σχεδόν 300
σελίδων έκθεση, με τίτλο «Turkey’s
Nationalist Course» («Η εθνικιστική
πορεία της Τουρκίας»), εκπονήθηκε για
λογαριασμό των αμερικανικών ενόπλων
δυνάμεων.
Μεταξύ των βασικών διαπιστώσεων
της έκθεσης είναι ότι οι σχέσεις Ε.Ε. Τουρκίας βρίσκονται «στο χαμηλότερο
σημείο τους». Σχετικά με το ΝΑΤΟ, αναφέρεται ότι εξακολουθεί να παίζει
«κεντρικό ρόλο» στην εθνική ασφάλεια
της Τουρκίας, αλλά οι αμφιβολίες στο
εσωτερικό της χώρας για την αξία της
συμμετοχής στη Συμμαχία έχουν αυξηθεί. Η Τουρκία, αναφέρει η έκθεση,
θα συνεχίσει να προωθεί τα κατά τόπους
συμφέροντά της, ακόμα και σε ανταγωνισμό με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ. Τέλος,
παρότι Μόσχα και Aγκυρα ισχυρίζονται
ότι έχουν αναπτύξει μια στρατηγική εταιρική σχέση και παρά τα συγκλίνοντα
συμφέροντα των δύο πλευρών, παραμένουν σημαντικά σημεία τριβής και
πιθανής σύγκρουσης.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο Στίβεν
Φλάναγκαν της Rand και η Μαγκνταλένα
Κίρχνερ του Ινστιτούτου Friedrich Ebert
(αμφότεροι εκ των συντακτών της έκθεσης), καθώς και ο Σόλι Ουζέλ, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής

Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Καντίρ
Χας. Ο καθηγητής Ουζέλ, μιλώντας για
την εξωτερική πολιτική, είπε ότι η Τουρκία βιώνει ξανά μια συγκυρία αντίστοιχη
με το 1945, όταν, υπό πίεση από την
ΕΣΣΔ, συντάχθηκε με τη Δύση. «Τώρα,
πρέπει να αποφασίσει αν θα επιμείνει
σε αυτή την επιλογή ή θα μετακινηθεί»,
σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν θα
είναι εύκολη η απάντηση… έχουμε
προχωρήσει πολύ με τους Ρώσους για
να τους προδώσουμε τώρα». Σε ερώτηση
της «Κ» για τον κίνδυνο ενός θερμού
επεισοδίου με την Ελλάδα, ο Τούρκος
πολιτικός επιστήμονας τόνισε ότι είναι
κρίσιμο η Ε.Ε. να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή για να αποτρέψει τα χειρότερα.
Σχετικά με το εσωτερικό μέτωπο, ο Ουζέλ χαρακτήρισε τους Κούρδους «ρυθμιστές» του πολιτικού συστήματος και
την «πιο εξελιγμένη πολιτικά εκλογική
ομάδα».
Τόνισε πως το AKP δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνεχίσει να επενδύει
στην πόλωση, αλλά ότι η διαφορά σε
σχέση με το 2018 είναι ότι σήμερα υπάρχει «μια νέα γενιά ηγετών», από τον
Αλί Μπαμπατζάν και τον Σ. Ντεμιρτάς
ώς τους δημάρχους της Αγκυρας και
της Κωνσταντινούπολης, αλλά και τον
Αχμέτ Νταβούτογλου. Οι ηγέτες αυτοί,
είπε, αμφισβητούν την κυριαρχία του
Ερντογάν, αλλά κανείς δεν πρόκειται
να τον αντικαταστήσει απολαμβάνοντας
αντίστοιχες εξουσίες.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Πού θα εγκατασταθούν
ο Χάρι και η Μέγκαν
Πολλοί Καναδοί παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις της απόφασης
του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του
Μέγκαν Μαρκλ να εγκαταλείψουν τα
βασιλικά τους καθήκοντα. Περίπου 50%
των Καναδών που ερωτήθηκαν σχετικά
από το Ινστιτούτο Ανγκους Ρέιντ στην
πραγματικότητα αδιαφορούν αν το ζευγάρι θα αποφασίσει να ριζώσει στον
Καναδά. Την ίδια στιγμή, ένα διόλου
ευκαταφρόνητο 73% των ερωτηθέντων
δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να πληρώσει
η χώρα τους τον λογαριασμό για την
ασφάλεια των Σάσεξ.
Πού, όμως, θα στήσει το σπιτικό του
το νεαρό ζευγάρι παραμένει ακόμη άγνωστο, αν και ο βρετανικός Τύπος υποδεικνύει ως πιθανότερες τρεις τοποθεσίες: το Βανκούβερ, τη Βικτόρια, επίσης στη Βρετανική Κολομβία, και το
Τορόντο. Τη φημολογία για την εγκατάσταση της οικογένειας στο Βανκούβερ
ενισχύει η συγκριτική, φυσικά, εγγύτητά
του στο Λος Αντζελες, γενέτειρα της
Μέγκαν Μαρκλ (πέντε ώρες με το αεροπλάνο), αλλά και η εμφάνισή της,
πριν από λίγες ημέρες, σε εκδήλωση
φιλανθρωπικής οργάνωσης στη φτωχότερη γειτονιά της πόλης.
Η περιοχή γύρω από τη Βικτόρια,
την πρωτεύουσα της Βρετανικής Κο-

λομβίας, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα
των πιθανών τοποθεσιών εγκατάστασης,
επειδή ο δούκας και η δούκισσα του
Σάσεξ νοικιάζουν ήδη μια έπαυλη στα
περίχωρά της. Επίσης, θεωρείται καλή
επιλογή, καθώς ο χειμώνας της είναι
ήπιος, διαθέτει ισχυρό βρετανικό στοιχείο, ενώ η τοπική εφημερίδα εκουσίως
απέφυγε να δημοσιεύσει άρθρα για τον
τόπο κατοικίας του Χάρι και της Μέγκαν
προτού τη δημοσιοποιήσουν.
Στο Τορόντο, πάλι, η Μέγκαν έμενε
για χρόνια, την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στην τηλεοπτική σειρά «Suits».
Η πόλη είναι επίσης η «πρωτεύουσα»
των αγγλόφωνων ΜΜΕ του Καναδά και
όταν έγινε γνωστή η σχέση του Χάρι
και της Μέγκαν, κάμερες και δημοσιογράφοι τούς ακολουθούσαν παντού.
Στο Τορόντο κατοικεί, άλλωστε, και
στενή φίλη του ζευγαριού, η οποία κρατούσε τον Αρτσι ενόσω η Μέγκαν βρισκόταν στη Βρετανία.
Εκτός από την επιλογή του τόπου
κατοικίας, δύσκολη θα αποδειχθεί, πιθανώς, και η επίλυση του προβλήματος
της κάλυψης των εξόδων ασφαλείας
του ζευγαριού. Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό παραδέχθηκε ότι
δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για το
θέμα.

Αντιπαράθεση Τούνμπεργκ Τραμπ στο Νταβός
Οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ εξακολουθούσαν χθες να εμποδίζουν την

παραγωγή και εξαγωγή πετρελαίου στη Λιβύη (φωτογραφία αρχείου).

για την ανάπτυξη ναυτικής και αεροπορικής δύναμης η οποία θα επιτηρεί
το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, η Φον
ντερ Λάιεν δήλωνε στο Bloomberg πως
η Ενωση θα πρέπει να είναι έτοιμη να
υποστηρίξει τις διπλωματικές της προσπάθειες μέσω στρατιωτικής ισχύος.
O Γιόζεπ Μπορέλ, επικεφαλής της
ευρωπαϊκής διπλωματίας, είχε δηλώσει
τη Δευτέρα πως η όποια ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων θα γίνει μόνο
αφότου επιτευχθεί πλήρης εκεχειρία
στη Λιβύη. «Ελεγχος όπλων, έλεγχος
του εμπάργκο – υπάρχουν αρκετές πιθανότητες και οι υπουργοί θα πρέπει
να αποφασίσουν τι να κάνουν ώστε να

συμβάλουμε στην εφαρμογή των αποφάσεων» της συνόδου του Βερολίνου,
είχε πει τη Δευτέρα ο Μπορέλ.
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες διστάζουν
να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη
Λιβύη και χθες ο ειδικός απεσταλμένος
του ΟΗΕ για τη Λιβύη Γκασέμ Σαλαμέ
τάχθηκε κατά της αποστολής διεθνούς
ειρηνευτικής δύναμης. «Τα ξένα στρατεύματα δεν είναι αποδεκτά στη Λιβύη.
Επίσης, δεν βλέπω προθυμία της διεθνούς κοινότητας να τα στείλει», είπε
ο Σαλαμέ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική εφημερίδα Die
Welt.
REUTERS, BLOOMBERG

Στη σκηνή του Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ, στο Νταβός, ανέβηκε χθες ο
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ,
για να επαινέσει τις επιτυχίες της αμερικανικής οικονομίας και να απευθύνει
έκκληση σε επιχειρηματίες και εταιρείες
να επενδύσουν μεγαλύτερα κεφάλαια
στις ΗΠΑ.
Ο Τραμπ απέφυγε, όμως, να αναφερθεί στο θέμα του περιβάλλοντος, αρκούμενος στη δέσμευση ότι οι ΗΠΑ θα
συμμετάσχουν στη διεθνή πρωτοβουλία
για φύτευση ενός τρισεκατομμυρίου
δέντρων.
«Πιστεύω βαθιά στο περιβάλλον.
Θέλω το πιο καθαρό νερό και τον καθαρότερο αέρα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια να υπογραμμίσει
τις περιβαλλοντικές περγαμηνές του.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε, ε-

πίσης, να εξευμενίσει το επιχειρηματικό
ακροατήριο, εξαίροντας τη συμβολή
της πετρελαϊκής βιομηχανίας στην οικονομική ανάπτυξη και χαρακτηρίζοντας τις περιβαλλοντικές οργανώσεις
«διαδόχους των ανόητων χαρτομαντών
του παρελθόντος».
Τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ
στηλίτευσε η παριστάμενη στο Νταβός
17χρονη Σουηδή ακτιβίστρια υπέρ του
περιβάλλοντος Γκρέτα Τούνμπεργκ.
«Λέτε ότι τα παιδιά δεν χρειάζεται να
ανησυχούν, να μην είναι τόσο απαισιόδοξα και μετά τίποτα, σιγή...», είπε
η Τούνμπεργκ, που παρακολούθησε
την ομιλία του Τραμπ. Η νεαρή ακτιβίστρια εξήλθε από την αίθουσα μετά
την ομιλία της χωρίς να κάνει δηλώσεις
στους δημοσιογράφους.
REUTERS
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Επιστολή
Μάικ Πομπέο
προς Αθήνα
με μηνύματα

Σήμερα η εκλογή
Σακελλαροπούλου
στην Προεδρία
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ενώ η Αγκυρα κλιμακώνει την ένταση
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Δεν αντιλαμβανόμαστε την επιθετικότητα, κατανοούμε τον εκνευρισμό». Η
συγκεκριμένη αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου Στ. Πέτσα χθες,
κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αποτυπώνει ανάγλυφα την άποψη που υπάρχει στο κυβερνητικό
στρατόπεδο για τις πρωτοβουλίες και
δηλώσεις το τελευταίο διάστημα από
πλευράς του Τούρκου προέδρου Τ. Ερντογάν, που έχουν στόχο ακόμη και τον
ίδιο τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη.
Ο κ. Πέτσας στην ίδια –σταθερά ψύχραιμη– στάση που κρατάει η ελληνική πλευρά έναντι της τουρκικής προκλητικότητας
πρόσθεσε πως η Αθήνα επιδιώκει πάντα
«ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας» με
την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, ιδίως
«όταν υπάρχουν στιγμές έντασης». Στο
<
<
<
<
<
<
<

Ο κ. Δένδιας σημείωσε
πως το περιεχόμενό
της αποτελούσε «στόχο
και ευχή της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής».
πλαίσιο αυτό ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί
πως «θα έχουμε κάποια διακοπή των συζητήσεων που διεξάγονται ήδη σε τεχνικό
επίπεδο για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης». Σχολιάζοντας περαιτέρω
την τουρκική επιθετικότητα, ο κ. Πέτσας
υπογράμμισε πως η Ελλάδα την αντιμετωπίζει με εθνική αυτοπεποίθηση, στηριζόμενη «στις δυνατότητές της, στο
διεθνές δίκαιο και στις συμμαχίες».
Ακριβώς σε αυτό σημείο που αναφέρθηκε «στις συμμαχίες», ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος παρουσίασε και την επιστολή που έστειλε στον πρωθυπουργό
ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ
Πομπέο, κατά την οποία αποτυπωνόταν
ρητώς η στήριξη της υπερδύναμης στην
ελληνική πλευρά. Η φράση του κ. Πομπέο
–και μάλιστα εις διπλούν στην ίδια επιστολή– πως «οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες να στηρίξουν την ευημερία,
την ασφάλεια και τη δημοκρατία της Ελ-

λάδας», αποτυπώνει το πνεύμα της επιστολής. Παράλληλα, ο κ. Πέτσας κάνοντας
αναγωγή στη φράση του Aμερικανού αξιωματούχου πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν
να στηρίζουν την Ελλάδα «ως ηγέτη στην
Ευρώπη, ως σύμμαχο-κλειδί και ως κρίσιμο
παίκτη στην Ανατ. Μεσόγειο και στα
Βαλκάνια», προχώρησε σε δύο πολιτικά
συμπεράσματα: Πρώτον, πως η επιστολή
«επιβεβαιώνει ότι οι σχέσεις Ελλάδας ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο
των τελευταίων δεκαετιών» και, δεύτερον,
ότι αποτελεί μια «αποστομωτική απάντηση σε αυτούς που βιάστηκαν να απαξιώσουν την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον».
Σε παράλληλο χρόνο αναφερόταν
στην επιστολή και ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας,
κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμυνας της
Βουλής. Σύμφωνα με τον επικεφαλής
της ελληνικής διπλωματίας, μια τέτοια
επιστολή αποτέλεσε «στόχο και ευχή
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»
εδώ και πολλά χρόνια. Σημείωσε πως η
επιστολή αποτελεί ουσιαστικά το επιστέγασμα μιας σειράς θετικών δηλώσεων
από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού
για την Ελλάδα, αναφέροντας ως ενδεικτικό παράδειγμα την τελευταία τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις 15
Ιανουαρίου, όπου μεταξύ άλλων τονιζόταν
πως «σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται η
Τουρκία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,
όπως απεικονίζεται στη Σύμβαση για το
Δίκαιο της Θάλασσας τα νησιά, γενικά,
δικαιούνται αποκλειστική οικονομική
ζώνη και υφαλοκρηπίδα στον ίδιο βαθμό
με οποιαδήποτε άλλη περιοχή». Ο κ. Πέτσας νωρίτερα είχε αναφερθεί και στον
απόηχο της πολυσυζητημένης διάσκεψης
του Βερολίνου, παραπέμποντας στις δηλώσεις του κ. Δένδια μετά το Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., όπου
ο αρμόδιος υπουργός χαρακτήρισε μεν
τα συμπεράσματα της διάσκεψης ένα
«θετικό πρώτο βήμα», πρόσθεσε, δε, πως
η Ελλάδα αναμένει τη συνέχεια της διαδικασίας.
Στο εσωτερικό πεδίο, χθες, ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση, στο πλαίσιο
της αξιολόγησης των υπουργείων, με
την ηγεσία του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με τον Κυρ. Μητσοτάκη, κατά την πρό-

σφατη επίσκεψη του Ελληνα πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον.

Αναφορά στον Χάρτη του ΟΗΕ
για ειρηνική επίλυση διαφορών
Η επιστολή του υπουργού Εξωτερικών
των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο προς τον Κυρ.
Μητσοτάκη λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον και με
αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή για
την έγκριση της νέας, τροποποιημένης
διμερούς αμυντικής συμφωνίας, αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση ως ένα
κείμενο με αναλογίες 44 ετών. Οταν,
στις 10 Απριλίου 1976, ο τότε υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ
απευθυνόταν δι’ επιστολής στον Ελληνα
ομόλογό του Δ. Μπίτσιο, προκειμένου
να τον καθησυχάσει για την κατάσταση
στην Ανατ. Μεσόγειο, λιγότερο από δύο
χρόνια μετά την τουρκική εισβολή που
κατέληξε στην κατοχή του βόρειου μέρους του νησιού. Οι διαφορές στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι κ. Κίσινγκερ και Πομπέο αντικατοπτρίζουν και
τα 44 χρόνια που χωρίζουν τις δύο επιστολές, τόσο σε επίπεδο διατυπώσεων,
όσο και σε ουσία.
Οι διατυπώσεις Κίσινγκερ ήταν πιο

προωθημένες από εκείνες του κ. Πομπέο.
Ο κ. Κίσινγκερ έκανε λόγο για «ενεργό
και κατηγορηματική» αντίθεση των ΗΠΑ
σε οποιαδήποτε πλευρά «αναζητήσει
στρατιωτική λύση» στις διαφορές που
υπάρχουν στην Ανατ. Μεσόγειο και δεσμευόταν για αμερικανική «ανάληψη»
πρωτοβουλιών «ώστε να αποτραπεί» κάτι
τέτοιο. Στον αντίποδα, η επιστολή Πομπέο
κάνει λόγο για «στήριξη» της «ασφάλειας»
της Ελλάδας, ενώ γίνεται παραπομπή
και στο άρθρο 33 του Χάρτη των Ην. Εθνών για ειρηνική επίλυση των διαφορών.
Οπως φαίνεται από το κείμενο που παρατίθεται παρακάτω, στην επιστολή Κίσινγκερ γίνεται εκτενής αναφορά στο
Κυπριακό, μάλιστα με «δέσμευση» των
ΗΠΑ για γρήγορο συμβιβασμό με τις αναγκαίες «εδαφικές διευθετήσεις». Στην
επιστολή Κίσινγκερ υπάρχει παραίνεση
προς τον Δ. Μπίτσιο να επισκεφθεί την
Ουάσιγκτον με σκοπό τη στενότερη στρατιωτική συνεργασία.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ

Οι προσιτοί στόχοι και ο κυβερνοπόλεμος

Οι πρόσφατες ενέργειες Τούρκων χάκερ και παλαιότερες επιθέσεις κατά ελληνικών ιστοσελίδων
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Στο στόχαστρό τους έμπαιναν οι πιο προσιτοί, ήσσονος σημασίας στόχοι. Οι ιστοσελίδες του Αθηναϊκού Πρακτορείου
Ειδήσεων και των ελληνικών ομοσπονδιών χάντμπολ και στίβου, ακόμη και
της Μητρόπολης Κορίνθου, συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που παραποιήθηκαν
τα τελευταία χρόνια από αυτοαποκαλούμενους Τούρκους χάκερ. Την περασμένη
Παρασκευή, παρόμοιοι «κυβερνοπολεμιστές» στράφηκαν κατά των ιστοσελίδων
της Βουλής, των υπουργείων Εξωτερικών
και Οικονομικών και της ΕΥΠ.
Αντί για αλλοίωση του περιεχομένου
τους (defacement), όπως συνήθιζαν παλιότερα, κατάφεραν να τις καταστήσουν
για λίγες ώρες μη λειτουργικές με επι<
<
<
<
<
<
<

Αντί για αλλοίωση
του περιεχομένου τους,
κατάφεραν να καταστήσουν
τις ιστοσελίδες για λίγες
ώρες μη λειτουργικές.

Μια «απλή» επίθεση DDoS μπορεί να είναι μικρής διάρκειας και να μη συμπεριλαμβάνει
πραγματική παραβίαση συστήματος με κλοπή πληροφοριών. Ορισμένες φορές, όμως,
μπορεί να χρησιμοποιείται ως αντιπερισπασμός για να υποκλαπούν μέσω παράλληλων ενεργειών ευαίσθητες πληροφορίες.

θέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS
attack). Ουσιαστικά πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια υπερφόρτωσης ενός
δικτύου. Σαν να κατακλύζει κάποιος με
κλήσεις ένα τηλεφωνικό κέντρο μιας εταιρείας και να αδυνατούν οι πελάτες
της να πιάσουν γραμμή. Μέχρι στιγμής
δεν έχει γίνει γνωστός ο όγκος των δεδομένων που στέλνονταν από τους επιτιθέμενους στους στόχους τους.
«Μια “απλή” επίθεση DDoS μπορεί
να είναι μικρής διάρκειας και να μη συμπεριλαμβάνει πραγματική παραβίαση
συστήματος με κλοπή πληροφοριών», εξηγεί στην «Κ» ο Βασίλης Κάτος, καθηγητής Πληροφορικής στο πανεπιστήμιο
Bournemouth της Βρετανίας. Επισημαίνει,

όμως, ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο απόηχος μιας επίθεσης μπορεί να είναι
σημαντικός –τουλάχιστον– σε επίπεδο
εντυπώσεων. Ορισμένες φορές, μια επίθεση DDoS μπορεί να χρησιμοποιείται
ως αντιπερισπασμός για να υποκλαπούν
μέσω παράλληλων ενεργειών ευαίσθητες
πληροφορίες. Oπως προκύπτει από τις
έρευνες των αρμοδίων υπηρεσιών, δεν
φαίνεται να υπήρξε διαρροή δεδομένων
στα τελευταία περιστατικά.
Τις επιθέσεις κατά των ελληνικών κυβερνητικών ιστοσελίδων ανέλαβε η ομάδα Τούρκων χάκερ «Anka Neferler
Tim». Οι ίδιοι φέρεται να είχαν πραγματοποιήσει παρόμοιες ενέργειες κατά της
ιστοσελίδας του αυστριακού Κοινοβου-

λίου τον Φεβρουάριο του 2017. Τότε
είχαν καταφέρει να τη θέσουν εκτός λειτουργίας για 20 λεπτά.
Ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας στο πανεπιστήμιο του Delft στην
Ολλανδία, Μίκελ βαν Ιτεν, είχε μετριάσει
τους τόνους έπειτα από παρόμοια περιστατικά στην πατρίδα του. Το 2017, μέσα
σε δύο ημέρες, Τούρκοι χάκερ είχαν αλλοιώσει εκατοντάδες ολλανδικές ιστοσελίδες εκμεταλλευόμενοι μια ευπάθεια
ενός παρόχου. Ο Βαν Ιτεν είχε αποκαλέσει
εκείνες τις πράξεις «ψηφιακούς βανδαλισμούς». «Προκάλεσαν θόρυβο γιατί επιχείρησαν να στείλουν ένα πολιτικό
μήνυμα. Ουσιαστικά όμως οι πράξεις
τους ήταν αντίστοιχες με κάποιον που

γεμίζει με γκράφιτι έναν τοίχο. Κανείς
δεν θα τον πάρει στα σοβαρά», είχε πει
στην «Κ» ο Ολλανδός ειδικός, επισημαίνοντας ότι κανείς σοβαρός χάκερ δεν
θα «αποκαλούσε τον εαυτό του ή την ομάδα του “στρατό”».
«Οι κυβερνοεπιθέσεις σε κρατικές
και κρίσιμες υποδομές μιας χώρας μπορούν να θεωρηθούν ψυχροπολεμικές
τακτικές του 21ου αιώνα, όταν βέβαια
η ομάδα που αναλαμβάνει την ευθύνη
έχει σαφείς δεσμούς και υποστήριξη
μιας εμπλεκόμενης κυβέρνησης», λέει
ο κ. Κάτος. Τέτοια χαρακτηριστικά είχε
η ευρείας κλίμακας επίθεση DDoS Ιρανών
χάκερ κατά αμερικανικών επιχειρήσεων.
Σε αντίθεση με τα συμβολικής σημασίας
πρόσφατα κρούσματα στην Ελλάδα, οι
Ιρανοί είχαν κατορθώσει να αποκλείσουν
την ηλεκτρονική πρόσβαση εκατοντάδων
χιλιάδων πολιτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, προκαλώντας ζημία δεκάδων
εκατομμυρίων δολαρίων. Το κύμα επιθέσεών τους δεν είχε κρατήσει λίγα λεπτά, αλλά διήρκεσε 176 ημέρες με αφετηρία στα τέλη του 2012.
Τα πρόσφατα περιστατικά κατά των
ελληνικών κυβερνητικών ιστοσελίδων
μπορεί να είναι επιζήμια κυρίως σε επίπεδο εντυπώσεων. Ο Παναγιώτης Κρανιδιώτης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ (σύμπραξη πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και
κοινωφελών φορέων), λέει ότι αυτές οι
ενέργειες, αν και κατά βάση συμβολικές,
μπορεί να δώσουν στους πολίτες την εικόνα ότι «πέφτει το κράτος», να προκαλέσουν ένα πλήγμα εμπιστοσύνης. Ο
ίδιος εξηγεί ότι οι σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις θα στόχευαν σε κρίσιμες υποδομές
μιας χώρας, όπως το σύστημα 112, το
δίκτυο ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης, ή
ελέγχου των φαναριών. Το ζήτημα, όπως
επισημαίνει, είναι πόσο συνδεδεμένα
είναι αυτά τα συστήματα, σε ποιο δίκτυο
και πώς προστατεύονται.

Σε μία από τις σπάνιες φορές που η Ολομέλεια της εθνικής αντιπροσωπείας
συνεδριάζει σε κλίμα «εθνικής ενότητας», αναμένεται σήμερα το πρωί στις
10.30 να ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής
της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας
Αικατερίνης Σακελλαροπούλου. Χθες ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Στ. Πέτσας
δήλωσε σχετικά πως «εκτιμάμε –με
βάση τις επίσημες τοποθετήσεις των
κομμάτων– ότι η υποψήφια κ. Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου, που πρότεινε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
θα εξασφαλίσει πολύ περισσότερες από
τις απαιτούμενες –κατά το Σύνταγμα–
200 ψήφους». Η αριθμητική των κομμάτων που έχουν δηλώσει τη στήριξή
τους –Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ– οδηγεί
σε έναν αριθμό που υπερβαίνει τις 260
ψήφους. Συνεπώς, αύριο, με το πέρας
της ψηφοφορίας, αναμένεται και επισήμως να αναδειχθεί για πρώτη φορά
στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα μια γυναίκα, με ευρύτατη αποδοχή των πολιτικών δυνάμεων, από την πρώτη κιόλας
ψηφοφορία».
Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως
η επιλογή της κ. Σακελλαροπούλου συνιστά μια υπέρβαση και θα ενσαρκώνει
την ενότητα του έθνους. Κυρίως όμως,
εκεί όπου εστιάζουν είναι πως, λόγω
της υπερβατικότητας, «είναι μια επιλογή
από το μέλλον που συμβολίζει τη νέα
εποχή στην οποία έχει εισέλθει η χώρα».
Στα αμιγώς διαδικαστικά, η κ. Σακελλαροπούλου θα βρίσκεται στην «έδρα

της», δηλαδή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου θα της ανακοινωθεί το
αποτέλεσμα. Σύμφωνα με όσα έχουν
γίνει γνωστά, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος θα παραμείνει στα καθήκοντά
του μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας
του, στις 13 Μαρτίου, οπότε θα τον διαδεχθεί η κ. Σακελλαροπούλου. Για όσους
αρέσκονται στην αριθμητική, το απόλυτο
ρεκόρ μέχρι σήμερα στις ψήφους το
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Θα βρίσκεται στην «έδρα
της», δηλαδή στο Συμβούλιο
της Επικρατείας, όπου θα
της ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
έχει η πρόταση του Κώστα Καραμανλή
τον Φεβρουάριο του 2005: τότε ο Κάρολος Παπούλιας εξελέγη με 279 ψήφους
από τους βουλευτές της Ν.Δ. και του
ΠΑΣΟΚ. Ακολουθεί ο Κωστής Στεφανόπουλος ο οποίος το 2000 έλαβε 269
ψήφους, επίσης από ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.
Πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων είχε λάβει
και ο Προκόπης Παυλόπουλος, που ανέλαβε το ύπατο πολιτειακό αξίωμα ψηφιζόμενος από 233 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και της Ν.Δ. Αν δεν υπάρξει κάποια έκτακτη απουσία, η κ. Σακελλαροπούλου
αναμένεται να λάβει 265 ψήφους από
το σύνολο 266 των τριών κομμάτων,
καθώς δεν θα την ψηφίσει ο Αντώνης
Σαμαράς λόγω προγραμματισμένου ταξιδιού στο εξωτερικό.

Πολυμέτωπη επίθεση
Τσίπρα προς Μαξίμου
Ασκώντας κριτική με το βλέμμα στο εσωτερικό, αλλά αφιερώνοντας παράλληλα
το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του
στα εθνικά θέματα, ο Αλ. Τσίπρας εξαπέλυσε χθες από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ολομέτωπη
επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας
χαρακτηριστικά ότι το Μαξίμου «πηγαίνει
από το ένα λάθος στο άλλο».
Στο πρώτο πεδίο, ο κ. Τσίπρας έκανε
λόγο για ομόφωνη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την Αικ. Σακελλαροπούλου, στη σημερινή ψηφοφορία για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ωστόσο, καταλόγισε στον κ. Μητσοτάκη ότι επέλεξε την Πρόεδρο του
ΣτΕ με σκοπό την «επικοινωνιακή διαφυγή από τα πολλαπλά αδιέξοδα». Παράλληλα, αναφέρθηκε εκ νέου και στον
Προκόπη Παυλόπουλο, σημειώνοντας
ότι ο πρωθυπουργός «αντιμετώπισε εκδικητικά έναν επιτυχημένο πρόεδρο».
Στους ίδιους τόνους, ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στην κυβέρνηση και
ενόψει της αυριανής ψήφισης του εκλογικού νόμου, υπογραμμίζοντας πως
το Μαξίμου, με την κατάργηση της απλής αναλογικής, θεσπίζει ένα σύστημα
που «κλέβει έδρες από όλα τα κόμματα,
αποβλέποντας σε μονοκομματικές κυβερνήσεις».
Στρεφόμενος προς τα πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής,
ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως η «εθνική
ζημιά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε,
της επίσκεψης του πρωθυπουργού στις
ΗΠΑ και η απουσία της Ελλάδας από
τη διάσκεψη του Βερολίνου, μετατρέπουν την ανησυχία για τον χειρισμό
των εθνικών θεμάτων «σε γενικευμένη
αίσθηση ανασφάλειας». Πρόσθεσε δε,
συνεχίζοντας την επίθεση προς τον κ.
Μητσοτάκη, πως «η στρατηγική του
προβλέψιμου συμμάχου που ακολουθεί,
έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε μια χώρα

για την οποία άλλοι αποφασίζουν γι’
αυτή, χωρίς αυτή».
Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήγειρε ερωτήματα και σχετικά με την απειλή της κυβέρνησης για
βέτο στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής,
τονίζοντας χαρακτηριστικά πως όχι
μόνο η χώρα δεν είναι παρούσα, αλλά
φτάνει στο σημείο να «απειλεί» την Ε.Ε.,
η οποία θα έπρεπε να είναι η «άμυνά»
μας και το «ισχυρό μας οπλοστάσιο διπλωματικά» γιατί «φοβόμαστε ότι θα
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Για την προεδρική εκλογή,
τον νέο εκλογικό νόμο,
τις εξελίξεις στα εθνικά
θέματα, την οικονομία
και το μεταναστευτικό.
μας κρεμάσει». Στο σημείο αυτό, άλλωστε, αλλά και με αρκετές άλλες αναφορές
κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του,
«υπερασπίστηκε» τις κινήσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την κυβέρνηση «να οχυρωθεί πίσω από κοινοτικές αποφάσεις και να επεκτείνει
τις θετικές αποφάσεις που είχαν ήδη
παρθεί στις προηγούμενες Συνόδους
Κορυφής».
Τέλος, ο κ. Τσίπρας επέκτεινε την
κριτική και στα πεδία της οικονομίας
–κάνοντας λόγο για «επιδείνωση» της
κατάστασης στη μεσαία τάξη– και του
μεταναστευτικού, για το οποίο στάθηκε
εκ νέου στη «λανθασμένη» κατάργηση
και επανασύσταση του αρμόδιου υπουργείου, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση
«απροετοίμαστη, ιδεοληπτική και ανίκανη» απέναντι σε ένα «κρίσιμο θέμα
που γνώριζαν πόσο οξυμένο είναι και
θα έπρεπε να έχουν σχέδιο».

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει
πολλαπλές προκλήσεις»
Με πολλαπλά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις πραγματοποιήθηκε χθες το
πρωί, στη Σχολή Ικάρων, η τελετή παράδοσης - παραλαβής των καθηκόντων
του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, από τον πτέραρχο
Χρήστο Χριστοδούλου στον στρατηγό
Κωνσταντίνο Φλώρο. Ο νέος αρχηγός
ΓΕΕΘΑ έκανε λόγο για «πολλαπλές και
πολυδιάστατες προκλήσεις» τις οποίες
αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην παρούσα
φάση. Ο κ. Φλώρος επισήμανε ότι «σήμερα
η αβεβαιότητα αυξάνεται στην περιοχή
ενδιαφέροντος της πατρίδας μας. Σε αυτή
τη γειτονιά η Ελλάδα είναι όαση ασφαλείας
και νησίδα σταθερότητας». Ο κ. Φλώρος,
βέβαια, δεν παρέλειψε να τονίσει την ανάγκη πολεμικής προπαρασκευής ως μοναδικού δρόμου για την ειρήνη, παραφράζοντας το γνωστό λατινικό ρητό. «Υπόσχομαι πως θα καταβάλω κάθε ικμάδα
των δυνάμεών μου προκειμένου να φανώ
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Τοποθέτηση του νέου
αρχηγού ΓΕΕΘA
Κ. Φλώρου κατά την τελετή
παράδοσης - παραλαβής.
αντάξιος της τιμής που μου έγινε και να
ανταποκριθώ στις υψηλές προσδοκίες
που γεννά και επιφέρει αυτή η επιλογή»,
είπε, επίσης, ο κ. Φλώρος. Ο νέος αρχηγός
ΓΕΕΘΑ περιέγραψε ακόμη τη συντήρηση
και διατήρηση δυνατών και αποτελεσματικών Ενόπλων Δυνάμεων ως «αδήριτη
ανάγκη». Ο απελθών αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε ότι η αποστολή ελληνικών αεροσκαφών στην Κύπρο, μάλιστα χωρίς να
γίνουν αντιληπτά από την Τουρκία, πιστοποιούν «τη δυνατότητά μας να είμαστε
όπου απαιτηθεί».

ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020

Στροφή προς ενίσχυση
της μισθωτής απασχόλησης
Επιταχύνεται η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ταχύτερη η μείωση των εισφορών
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στροφή στην ελάφρυνση της μισθωτής
εργασίας κάνει η κυβέρνηση με τα μέτρα
που προωθεί σταδιακά από φέτος. Συγκεκριμένα, επιταχύνει την κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ προχωρεί
ταχύτερα στη μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών, ελαφρύνοντας με τον τρόπο
αυτό όλους τους μισθωτούς αλλά και τις
επιχειρήσεις. Οπως είχε αποκαλύψει η
«Κ» στις 15 Δεκεμβρίου 2019, η κυβέρνηση
σχεδιάζει, αντί της μείωσης το 2020 των
φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις από το 24% στο 20%, να προκρίνει την ταχύτερη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων.
Οπως ανέφερε ο πρωθυπουργός στη
συνέντευξή του στον Alpha, «η φορολόγηση στη μισθωτή εργασία παραμένει
αναλογικά υψηλή. Θα ζυγίζουμε αν χρειάζεται η πρόσθετη μείωση της εισφοράς
των επιχειρήσεων. Η δυνατότητα για τη
μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης θα
προκύψει από την απόδοση της οικονομίας και τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων».
Ουσιαστικά η κυβέρνηση προχωρεί
σε στροφή της οικονομικής πολιτικής,
στηρίζοντας τη μισθωτή εργασία και τη
μεσαία τάξη, καθώς μέχρι πρότινος τόσο
οι εισηγήσεις όσο και οι αποφάσεις ήταν
υπέρ των ελευθέρων επαγγελματιών. Συγκεκριμένα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες
επωφελούνται από την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας καταβάλλοντας μειωμένους φόρους κατά 1.300 ευρώ, όταν
για έναν άγαμο μισθωτό οι μειώσεις δεν
ξεπερνούν τα 200-250 ευρώ. Μάλιστα,
μέχρι πρότινος υπήρχαν εισηγήσεις για
μείωση του τέλους επιτηδεύματος (ακόμα
και στο πλαίσιο του κοινωνικού μερίσματος), κάτι που απορρίφθηκε από τον
πρωθυπουργό, καθώς κρίθηκε ότι θα
πρέπει η οικονομική πολιτική να εστιάσει
στη μισθωτή εργασία, στη μεσαία τάξη
και στις επιχειρήσεις. Ετσι, λοιπόν, αποφασίσθηκε η ταχύτερη μείωση των α-

σφαλιστικών εισφορών. Είναι ενδεικτικό
ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων ανέρχονται στο 12,8% του μισθού, ενώ το κόστος των εργοδοτών στο
20%, τη στιγμή που τα αντίστοιχα ποσοστά στις χώρες του ΟΟΣΑ διαμορφώνονται στο 8,2% και 14,4%, αντιστοίχως.
Με βάση τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, στον τομέα της φορολογίας από
φέτος θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης
που καταβάλλουν 2,3 εκατ. εργαζόμενοι,
ενώ το 2021 καταργείται. Το κόστος,
όπως αναφέρει ανώτατος παράγοντας
του υπουργείου Οικονομικών, ξεπερνά
το 1,2 δισ. ευρώ, ωστόσο, ειδικά για τη
μείωση του 2021, η κατάργηση θα είναι
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με
τους θεσμούς και της μείωσης των στόχων

για πρωτογενή πλεονάσματα κατά μία
ποσοστιαία μονάδα (από 3,5% του ΑΕΠ
σε 2,5%), κάτι που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να περιορίσει τις επιβαρύνσεις
κατά περίπου 1,8 δισ. ευρώ.
Στο σκέλος των εισφορών, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη μείωση τους
από το τρέχον έτος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζομένους
(κόστος 123 εκατ. ευρώ και θα γίνει από
τον Ιούλιο του 2020), ενώ το 2021 η κυβέρνηση σχεδιάζει σημαντικά μεγαλύτερη
μείωση των εισφορών από αυτή που είχε
ανακοινώσει. Συνολικά το σχέδιο της
κυβέρνησης προβλέπει τη μείωση των
εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων
(για την πλήρη απασχόληση) κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και συγκεκριμένα

κατά 2,38 μονάδες για τις επιχειρήσεις
και κατά 2,62 μονάδες για τους εργαζομένους.
Ειδικότερα, το 2020 θα μειωθεί κατά
0,9 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που μεταφράζεται σε ελάφρυνση 2,21% του μη
μισθολογικού κόστους. Το μέτρο αφορά
περίπου 1,5 εκατ. μισθωτούς, εργαζομένους με πλήρη απασχόληση.
Για το 2021 η κυβέρνηση είχε υπολογίσει τη μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Πλέον, εξετάζει το 2021 η μείωση
να είναι μεγαλύτερη και να φθάσει ενδεχομένως και τις 2 ποσοστιαίες μονάδες,
κάτι που θα κοστίσει στον προϋπολογισμό
περί τα 900 εκατ. ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή, η κυβέρνηση
δεν πρόκειται να προχωρήσει στη μείωση
των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες
το 2020 και συγκεκριμένα από το 24%
στο 20%. Δεν αποκλείεται, όμως, να αποφασισθεί λίγο πριν από το τέλος του
χρόνου, και συγκεκριμένα τον προσεχή
Σεπτέμβριο, μικρότερη μείωση του συντελεστή, ενδεχομένως κατά μία ποσοστιαία μονάδα (στο 23%). Ανώτατος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών
υποστηρίζει ότι μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός μείωσης εισφορών και φορολογικών συντελεστών, έτσι ώστε να κερδίσουν όλοι από τις επερχόμενες αλλαγές.
Σημειώνεται ότι το μέτρο της μείωσης
των εισφορών είναι επωφελές για τις μεγάλες επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας,
καθώς μειώνονται σημαντικά οι εργοδοτικές εισφορές και αυξάνονται σημαντικά τα κέρδη της επιχείρησης. Για τις
μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι
και οι περισσότερες στην Ελλάδα, αυξάνονται μεν τα φορολογικά κέρδη, αλλά
στο τέλος της ημέρας ο τελικός φόρος
δεν μειώνεται σημαντικά. Ο ίδιος παράγοντας επισημαίνει ότι μέσω της μείωσης
των εισφορών θα μεγεθυνθεί το εργατικό
δυναμικό, εξέλιξη που θα οδηγήσει και
στη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος και κατ’ επέκταση των αποδοχών
των σημερινών συνταξιούχων.
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Ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ
ο λογαριασμός των κλοπών
ρεύματος κατά το 2018
Ποσό άνω των 300 εκατ. ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές
για να καλυφθεί το κόστος από τις ρευματοκλοπές, που επιβαρύνει σε πρώτη
φάση τους προμηθευτές ρεύματος και
κυρίως τη ΔΕΗ που συγκεντρώνει τα
μεγαλύτερα μερίδια αγοράς για το 2018,
ενώ αντίστοιχο αναμένεται να είναι το
κόστος και για το 2019. Το ποσό προκύπτει από τους υπολογισμούς της ΔΕΗ
με βάση τα στοιχεία για τις απώλειες
ενέργειας από τις ρευματοκλοπές που
παρουσίασε η ΡΑΕ για το 2018 και τα
οποία στηρίζονται σε μελέτη που κατέθεσε στην αρμόδια αρχή ο ΔΕΔΔΗΕ.
Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΡΑΕ
δείχνουν ότι οι ρευματοκλοπές ανήλθαν
στο 4,1% της συνολικής ενέργειας που
εισήχθη στο σύστημα, έναντι 3,2% το
2017. Κύκλοι του ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι η αύξηση είναι οριακή,
καθώς το 3,2% που αναφέρει η ΡΑΕ
στην ανακοίνωσή της για το 2017 οφείλεται σε λάθος της αρμόδιας αρχής,
για το οποίο έχει ενημερωθεί προκειμένου να αντικατασταθεί από το σωστό
ποσοστό, που είναι 3,9%. Ακόμη και με
βάση τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, όμως,
το ανησυχητικό είναι ότι το 2018 καταγράφεται άνοδος των ρευματοκλοπών
και αντιστροφή της θετικής πορείας
που είχε παρατηρηθεί το 2017, όταν,
για πρώτη φορά έπειτα από μία διετία
που σημειώθηκε αύξηση 60%, υπήρξε
υποχώρηση.
Το φαινόμενο των ρευματοκλοπών
εξαπλώθηκε την περίοδο της κρίσης,
καθώς μεγάλος αριθμός επιτήδειων εκμεταλλεύτηκε τη γενικότερη κυβερνητική ανοχή και την αδράνεια του ΔΕΔΔΗΕ, με τα ποσοστά να εκτινάσσονται,
από 1,1% την περίοδο 2012-2013, στο
4,6% το 2016. Κύκλοι του ΔΕΔΔΗΕ τονίζουν, πάντως, στην «Κ» ότι παρατηρείται σταθεροποίηση του αριθμού ρευματοκλοπών την τελευταία διετία, με
τα συνεργεία του διαχειριστή να έχουν
εντοπίσει 10.000 ρευματοκλοπές το
2017 και αντίστοιχο αριθμό το 2018.
Στις 10.000 υπολογίζουν τις ρευματοκλοπές και για το 2019. Το κόστος από
τις απώλειες των ρευματοκλοπών επιμερίζεται από τη ΡΑΕ στους προμηθευτές ρεύματος αναλογικά με το μερίδιό

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ρυθμιστι-

κή Αρχή Ενέργειας δείχνουν ότι οι ρευματοκλοπές ανήλθαν στο 4,1% της συνολικής ενέργειας που εισήχθη στο σύστημα.
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Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ
εντόπισαν 10.000 ρευματοκλοπές – Στα ίδια επίπεδα
εκτιμάται και το 2019.
τους στη λιανική αγορά και εκείνοι σε
διάστημα διετίας το ανακτούν από τους
καταναλωτές μέσω των τιμολογίων.
Η αγορά επιρρίπτει σοβαρές ευθύνες
στον ΔΕΔΔΗΕ για την αναποτελεσματικότητα όσον αφορά την καταπολέμηση του φαινομένου. «Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι
ο μεγάλος ασθενής του κρίκου στην αλυσίδα της ενέργειας» αναφέρουν χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων σε οργανωτικό επίπεδο και επίπεδο τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.
Ο ετήσιος μέσος όρος απωλειών ενέργειας το 2018 (ρευματοκλοπές και
τεχνικές απώλειες) διαμορφώθηκε στο
9,7% της συνολικής εισερχόμενης ενέργειας στο δίκτυο, έναντι 9,3% το
2017. Η μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ για τις απώλειες ενέργειας το 2018 βρίσκεται
σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου.
ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ
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Μεγάλη έλλειψη των δεξιοτήτων
που αναζητούν οι επιχειρήσεις
Η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία είναι ουραγοί στον σχετικό δείκτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Η πρόθεση της «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» να δραστηριοποιηθεί στο η-

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

λεκτρονικό εμπόριο είχε γίνει γνωστή από το φθινόπωρο του 2018 και αναμενόταν
να υλοποιηθεί στα τέλη του 2019.

Υψηλό ποσοστό βασικής εκπαίδευσης,
αλλά χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό στην
Ελλάδα, στοιχεία των οποίων οι συνέπειες
αποκαλύφθηκαν πιο έντονα κατά την
πρόσφατη κρίση, ενώ αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στον δρόμο της ελληνικής οικονομίας προς την ανάκαμψη
και τη βελτίωση.
Ακόμη δε και αν μέρος του ανθρώπινου
δυναμικού διαθέτει δεξιότητες, αυτές ελάχιστη σχέση έχουν με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας, κάτι που μεταφράζεται
σε χαμηλή παραγωγικότητα, σπατάλη
πόρων, αλλά και σε δυστυχισμένους εργαζόμενους. Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι,
λοιπόν, ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την
τελευταία θέση μαζί με την Ισπανία μεταξύ
των 28 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην κατάταξη του Ευρωπαϊκού

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο
εισέρχεται η «Σκλαβενίτης»
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Το έλλειμμα αυτό μεταφράζεται σε χαμηλή παραγωγικότητα και σπατάλη πόρων.
Δείκτη Δεξιοτήτων, τον οποίο καταρτίζει
το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη
της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζει και αναλύει σε ειδική έκθεσή
του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Σε μια κλίμακα από 1100, όπου το 100 είναι η καλύτερη επίδοση, η Ελλάδα βαθμολογείται μόλις με
23. Από την εξέταση, μάλιστα, των επιμέρους δεικτών –συνολικά 15– φαίνεται
ακόμα εντονότερα αφενός το κενό στη
συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου η μεγάλη απόκλιση
ανάμεσα στις υφιστάμενες δεξιότητες
και στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.
Ετσι, η Ελλάδα επιτυγχάνει την υψηλότερη επίδοσή της (76) σε ό,τι αφορά
την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου
(υπό την έννοια ότι μικρό ποσοστό εγκαταλείπει το σχολείο), αλλά βαθμολογείται
με... 0 στον δείκτη αντιστοίχισης προσόντων. Το τελευταίο σχετίζεται και με
τη διαχρονική απαξίωση από την πολιτεία
και την ελληνική κοινωνία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης (όπως αυτή εφαρμόζεται
με τον θεσμό των Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ), ταυτόχρονα με την απουσία ενημέρωσης για τις προοπτικές
των τεχνικών επαγγελμάτων. Ακόμη και
σήμερα μεγάλη μερίδα των ελληνικών

οικογενειών θέλει τα παιδιά να γίνονται
γιατροί και δικηγόροι. Βαθμό 0 παίρνει
η Ελλάδα και ως προς τον δείκτη απασχόλησης εργατικού δυναμικού ηλικίας
20-34 ετών που αποφοίτησε πρόσφατα
από την ανώτερη δευτεροβάθμια ή την
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τούτο οφείλεται όχι μόνο στην υψηλή
ανεργία των νέων που μαστίζει τη χώρα
τα τελευταία χρόνια, αλλά στην απουσία
σύνδεσης των προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την περιορισμένη
χρήση μεθόδων μάθησης με βάση την
εργασία (π.χ. πρακτική άσκηση), οι οποίες
διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων
από την εκπαίδευση στην απασχόληση.
Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ, η
δυσκολία μετάβασης από την εκπαίδευση
στην απασχόληση είναι σημαντικό και
συστηματικό πρόβλημα της Ελλάδας,
υπό την έννοια ότι δεν αποτελεί σημείο
των καιρών, αλλά διαχρονικό και διαρθρωτικό πρόβλημα του εγχώριου εκπαιδευτικού συστήματος.
Επίσης, ιδιαιτέρως χαμηλή είναι η
συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου
μάθηση και των εργαζομένων στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση με την Ελλάδα
να βαθμολογείται με 10 στον συγκεκριμένο δείκτη.
Ο ΣΕΒ προτείνει 17 μέτρα για την αντιστροφή της εικόνας αυτής, τα οποία
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ανα-

μόρφωση των προγραμμάτων σπουδών
με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των
γνώσεων που παρέχει το εκπαιδευτικό
σύστημα, ριζική βελτίωση του πλαισίου
χρηματοδότησης της ενδοεπιχειρησιακής
κατάρτισης, επανεισαγωγή του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία,
προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης
από τις επιχειρήσεις.

Τι κάνουν Τσεχία και Φινλανδία
Την πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό δείκτη δεξιοτήτων καταλαμβάνει η Τσεχία
με βαθμολογία 75 στα 100, επίδοση που
οφείλεται στο ότι η χώρα εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις σχεδόν στο σύνολο των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τι κάνει συγκεκριμένα η Τσεχία; Κατ’
αρχάς εφαρμόζει στρατηγική ανάπτυξης
ψηφιακών δεξιοτήτων, η οποία αποσκοπεί
στην εισαγωγή νέων μεθόδων μάθησης
με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τη βελτίωση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των μαθητών. Επιπλέον, οι
σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις και τους
εργοδότες στον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών, ενώ οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στους σπουδαστές και παρακολούθησης της παραγωγής στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι επιχειρήσεις μετέχουν
στη διαδικασία των τελικών εξετάσεων,

έχει δημιουργηθεί εθνικό μητρώο προσόντων, ενώ αξιολογούνται οι βασικές
δεξιότητες μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η Φινλανδία σημειώνει τη δεύτερη
καλύτερη επίδοση, 72 στα 100, διαθέτοντας ένα από τα πλέον αποτελεσματικά
εκπαιδευτικά συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό με υψηλού επιπέδου ψηφιακές
δεξιότητες και μεγάλη συμμετοχή των
εργαζομένων σε προγράμματα διά βίου
μάθησης.
Οι βελτιώσεις, ωστόσο, δεν σταμάτησαν λόγω των καλών επιδόσεων. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη η
μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στη σύνδεση
της χρηματοδότησής του με τα ποσοστά
απασχόλησης των αποφοίτων στην αναδιοργάνωση των επαγγελματικών προσόντων και στη μείωσή τους από 351 σε
164.
Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που
παίρνουν βαθμό κάτω από τη βάση και
συγκεκριμένα 48, και έχει ξεκινήσει από
το 2017 σειρά μεταρρυθμίσεων. Την πενταετία 2018-2022 στοχεύει στην επανακατάρτιση δύο εκατομμυρίων ατόμων.
Επίσης, στη χώρα εφαρμόζεται, και πλέον
υπάρχει και ως εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο, ο ατομικός λογαριασμός κατάρτισης, μέσω του οποίου οι χρήστες έχουν
ένα ευρύ φάσμα επιλογών εκπαίδευσης.

Αλλο ένα «ταμπού» για την εταιρεία
μέχρι τώρα, αυτό του ηλεκτρονικού
εμπορίου για τις λιανικές πωλήσεις,
κατέρριψε η «Ελληνικές Υπεραγορές
Σκλαβενίτης» (ΕΥΣ). Η τελευταία ανακοίνωσε την εξαγορά από τη Yoda
A.E. του ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ
caremarket.gr, το οποίο σε πρώτη
φάση θα εξακολουθεί να λειτουργεί
όπως και πριν και σε επόμενη φάση
θα διαθέτει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και θα έχει ευρύτερη γεωγραφική εμβέλεια. Σήμερα το caremarket.gr εξυπηρετεί μόνο τον νομό Αττικής, τουλάχιστον το μεγαλύτερο
μέρος αυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι
ήδη στην αρχική σελίδα του caremarket.gr ενημερώνονται οι καταναλωτές
ότι από σήμερα Τρίτη 21 Ιανουαρίου
2020 το ηλεκτρονικό κατάστημα εντάσσεται στην ΕΥΣ.
Η πρόθεση της ΕΥΣ να δραστηριοποιηθεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο
είχε γίνει γνωστή από το φθινόπωρο
του 2018 και αναμενόταν να υλοποιηθεί στα τέλη του 2019. Με την απόφαση της διοίκησης να επιλέξει τελικά
την εξαγορά μιας έτοιμης πλατφόρμας
από το να δημιουργήσει εκ του μηδενός μία νέα –όπως ήταν η αρχική
πρόθεση– η ΕΥΣ δείχνει ότι θέλει να
κινηθεί το επόμενο διάστημα πιο γρήγορα στο πεδίο αυτό, όπου ήδη οι ανταγωνιστικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν πλούσια δραστηριότητα.
Η ΕΥΣ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, θα απορροφήσει το σύνολο των
50 εργαζομένων της caremarket.gr
και μακροπρόθεσμα σχεδιάζει να ενισχύσει τις υπηρεσίες logistics της
πλατφόρμας, δημιουργώντας περαιτέρω σημεία διανομής των προϊόντων
για τις ηλεκτρονικές αγορές. Υπενθυμίζεται ότι ήδη η ΕΥΣ διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα για το σήμα
The Mart που δραστηριοποιείται στο
cash & carry.
Ο κ. Λάμπρος Παπακοσμάς, εντεταλμένος σύμβουλος της διοίκησης
της ΕΥΣ, δήλωσε σχετικά με την εξαγορά: «Θέτοντας σταθερά σε προτεραιότητα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση
των καταναλωτών, στόχος της επιχείρησης είναι να ενισχύσει τις πα-
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Εξαγόρασε το ηλεκτρονικό caremarket.gr
από τη Yoda A.E.
ρεχόμενες υπηρεσίες, πάντα με βάση
το μοντέλο εμπορικής λειτουργίας
και φιλοσοφίας που ισχύουν από την
πρώτη ημέρα ίδρυσής της. Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί το πρώτο
βήμα της επιχείρησης προς τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
ώστε όλοι οι καταναλωτές να μπορούν
να βρίσκουν και σε online περιβάλλον
μία ευρεία ποικιλία προϊόντων σε
τιμές “τόσο φθηνά όσο πουθενά” και
την άριστη ποιότητα “Σκλαβενίτης”».
Το caremarket.gr ιδρύθηκε στις
26 Νοεμβρίου 2012 με εταίρους τότε
την Total Fit Products Ηλεκτρονικό
Εμπόριο Μονοπρόσωπη ΕΠΕ συμφερόντων Στ. Μαμαντζή και την Armaria
Investments Limited που εδρεύει
στην Κύπρο. Το caremarket.gr είχε
συνεργασία με τη «Μαρινόπουλος»,
αποτελώντας ουσιαστικά το ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας, συνεργασία η οποία διακόπηκε τον Φεβρουάριο του 2016 λόγω των γνωστών
προβλημάτων στη «Μαρινόπουλος».
Οταν ο έλεγχος της «Μαρινόπουλος»
πέρασε στη «Σκλαβενίτης» είχε μικρή
συνεργασία με αυτή, διαθέτοντας μάλιστα και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
της αλυσίδας. Τον Ιούλιο του 2018
συγχωνεύθηκε με το επίσης ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ yoda.gr, το οποίο
ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο
του 2016 από τον βιομήχανο κ. Γιάννη
Χήτο, τον κ. Βασίλη Στασινούλια (πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της «Carrefour - Μαρινόπουλος») και τον κ.
Βασίλη Ανδρικόπουλο, στενό συνεργάτη του Γ. Χήτου.
Σύμφωνα με στοιχεία της Convert
Group, o τζίρος των ηλεκτρονικών
σούπερ μάρκετ το 2018 διαμορφώθηκε
σε 28,5 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) έναντο
19,5 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας
αύξηση 47,5% μέσα σε έναν χρόνο,
και 14,8 εκατ. ευρώ το 2016.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Το 35,6% των νοικοκυριών αδυνατεί να
πληρώσει εγκαίρως τους λογαριασμούς

Οι έξι στόχοι της κυβέρνησης για
τον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2020

Αδυναμία έγκαιρης εξόφλησης των λογαριασμών των λεγόμενων παγίων –ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, θέρμανση– είχε το 2018 πάνω από ένα στα
τρία νοικοκυριά στην Ελλάδα και δη το
35,6%. Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, για το υψηλότερο ποσοστό που παρατηρείται μεταξύ των 28
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και δείχνει ότι υπάρχει πολύς δρόμος
ακόμη μέχρι την αποκατάσταση –σε
μεγάλο βαθμό, αν όχι πλήρη– του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών
στα προ κρίσης επίπεδα. Μάλιστα, το
ποσοστό αδυναμίας εμπρόθεσμης εξόφλησης σειράς λογαριασμών για βασικές
υπηρεσίες εκτινάσσεται στο 48% για

Εξι στόχους προς επίτευξη κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2020 έθεσε στον υπουργό
Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησαν χθες Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ειδικότερα,
το πρόγραμμα της κυβερνητικής πολιτικής
του πρώτου μισού του έτους προβλέπει:
1. Δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου με άμεση εφαρμογή σημαντικών
θεσμικών μεταρρυθμίσεων για την αξιοποίηση, ενίσχυση και προβολή των ειδικών μορφών τουρισμού.
2. Νομοθετική πρωτοβουλία για την ίδρυση φορέα διαχείρισης προορισμού
«Σαντορίνη».
3. Ενίσχυση θαλάσσιου τουρισμού με
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Είναι το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στις
χώρες της Ε.Ε., σύμφωνα με
τα στοιχεία της Eurostat.

Προωθείται νέο νομοθετικό
πλαίσιο ενίσχυσης των
ειδικών μορφών τουρισμού.

τις μονογονεϊκές οικογένειες, λόγω και
του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη μορφή
νοικοκυριού στην Ελλάδα τυγχάνει πολύ
χαμηλής προστασίας.
Προ κρίσης το αντίστοιχο ποσοστό
για το σύνολο των νοικοκυριών στην
Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλότερο κατά περίπου είκοσι ποσοστιαίες μονάδες και
είχε διαμορφωθεί το 2008 σε 15,9%. Στο
υψηλότερο σημείο έφτασε το 2016, όταν
το ποσοστό των νοικοκυριών που αδυνατούσε να πληρώσει εγκαίρως τους
λογαριασμούς είχε εκτοξευθεί στο 42,2%.
Το ποσοστό 35,6% που καταγράφηκε
στην Ελλάδα το 2018 –έναντι 38,5% το
2017– όχι μόνο είναι το υψηλότερο μεταξύ των «28», αλλά απέχει και πάρα
πολύ από το μέσο κοινοτικό ποσοστό
που είναι 6,6%. Εντύπωση, επίσης, προκαλεί ότι είναι υψηλότερο το ποσοστό

Προ κρίσης το αντίστοιχο ποσοστό των νοικοκυριών στην Ελλάδα που αδυνατούσαν να
πληρώσουν εγκαίρως τους λογαριασμούς τους ήταν πολύ χαμηλότερο, κατά περίπου είκοσι ποσοστιαίες μονάδες και είχε διαμορφωθεί το 2008 σε 15,9%.
στην Ελλάδα από ό,τι σε χώρες όπως η
Βουλγαρία (30,1%), η Κροατία (17,5%)
και η Ρουμανία (14,4%). Απέχει δε και
από τις άλλες «μνημονιακές» χώρες,
όπως η Κύπρος (12,2%), η Ιρλανδία (8,6%)
και η Πορτογαλία (4,5%).

Ευρύτερη αδυναμία
Σε ορισμένες κατηγορίες νοικοκυριών
παρατηρείται ευρύτερη αδυναμία αποπληρωμής των λογαριασμών για τις βασικές υπηρεσίες. Το ποσοστό των μονογονεϊκών νοικοκυριών που αδυνατεί
να πληρώσει εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς ήταν το 2018 48% στην Ελλάδα
έναντι 13,8% στην Ε.Ε.
Στην περίπτωση των νοικοκυριών
με τρία παιδιά και άνω το ποσοστό διαμορφώθηκε το 2018 σε 46,5% (11,1%
στην Ε.Ε.), ενώ στην περίπτωση της τε-

τραμελούς οικογένειας (ζευγάρι με δύο
παιδιά) το αντίστοιχο ποσοστό ήταν το
2018 35,7% στην Ελλάδα και την ίδια
ώρα στην Ε.Ε. μόλις 6,3%.
Στην περίπτωση των νοικοκυριών
με ένα μέλος ηλικίας 65 ετών και άνω
το ποσοστό αδυναμίας εμπρόθεσμης
πληρωμής των λογαριασμών ήταν το
2018 23,7% (έναντι μόλις 3,3% στην
Ε.Ε.), ενώ στην κατηγορία των νοικοκυριών με δύο μέλη ηλικίας άνω των 65
το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 22,7% (έναντι 2,6% στην Ε.Ε.).
Οι χώρες στις οποίες παρατηρήθηκαν
τα χαμηλότερα ποσοστά επί του συνόλου
των νοικοκυριών αδυναμίας έγκαιρης
ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις πληρωμής των λογαριασμών ήταν η Ολλανδία (1,5%), η Τσεχία (2,1%) και η Σουηδία
(2,2%).

έμφαση στην απλοποίηση της χωροθέτησης και αδειοδότησης των τουριστικών
λιμένων.
4. Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου με
σκοπό τη συνολική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της τουριστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, με πρωτοποριακές
μεταρρυθμιστικές δράσεις.
5. Εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης (2021-2030)
για την αναβάθμιση και περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.
6. Δημιουργία νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με
στόχο την τουριστική ανάπτυξη αλλά
και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Οπως συζητήθηκε στο Μαξίμου, η εκτίμηση για τις προοπτικές του ελληνικού
τουρισμού κατά το 2020 είναι συγκρατη-

Προβλέπεται νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με στόχο την του-

ριστική ανάπτυξη, αλλά και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

μένα αισιόδοξη. Θετική είναι ήδη πάντως,
σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου
η εικόνα από Ρωσία, Ισραήλ, Γαλλία, Μ.
Βρετανία και ΗΠΑ. Στη συνάντηση, όπου
έγινε και ο απολογισμός για το διάστημα
Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2019, συμμετείχαν
ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης
και ο υφυπουργός Μάνος Κόνσολας, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου Ακης Σκέρτσος, ο γενικός
γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης
Δημητριάδης, η γενική γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών
Πολιτικών Βίκυ Λοΐζου και ο γενικός γραμματέας Τουρισμού Κωνσταντίνος Λούλης.
Kατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019:
• Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία και
ξεκίνησε (για πρώτη φορά) καμπάνια
προώθησης της Ελλάδας για την prebooking περίοδο.

• Αντιμετωπίστηκαν επιδράσεις της
χρεοκοπίας Thomas Cook, όπου διασφαλίστηκαν η φορολογική ελάφρυνση ελληνικών εταιρειών και η προστασία θέσεων εργασίας.
• Προχώρησε η αλλαγή του νομικού
πλαισίου για τις ιαματικές πηγές: (χρονικός
περιορισμός αναγνώρισης) και αναγνωρίστηκαν ως τέτοιες 7 ακόμα πηγές.
• Εγινε η κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου προσέγγισης με την Κίνα για θέματα
τουρισμού.
• Υλοποιήθηκαν νέες αεροπορικές
συνδέσεις ώστε να ενισχυθεί η Ελλάδα
ως προορισμός (Σαγκάη, Μπαχρέιν).
• Εγινε ο σχεδιασμός μαζικού ηλεκτρονικού εισιτηρίου για αρχαιολογικούς
και μουσειακούς χώρους.
• Προχώρησε η συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ για τις μαρίνες Ιτέας, Αρετσού, Πύλου, Ναυπλίου.

ΕΛΛΑΔΑ
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Θετικό σήμα
από τον SSM
για το σχέδιο
«Ηρακλής»
Σε θετική έκβαση οδηγείται, σύμφωνα
με πληροφορίες, η διαπραγμάτευση για
τη χορήγηση ή μη πρόσθετων εγγυήσεων
από το ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου
να θεωρούνται μηδενικού ρίσκου οι
τίτλοι υψηλής διαβάθμισης που θα εκδώσουν οι τράπεζες, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου «Ηρακλής».
Η απάντηση του ενιαίου μηχανισμού
εποπτείας (SSM) αναμένεται ώς το τέλος
του μηνός και οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι δεν θα επιμείνει στην αρχική του
πίεση να χρησιμοποιηθούν πόροι από
το αποθεματικό ασφαλείας (cash buffer)
για τα 12 δισ. ευρώ της εγγύησης που
θα δώσει το ελληνικό Δημόσιο. Εναλλακτικά, ο SSM είχε προτείνει, σύμφωνα
με πληροφορίες, να δοθούν ως εγγύηση
ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας ίσης με το 120% της αξίας
της εγγύησης και διάρκειας ίσης με τα
ομόλογα που εκδίδουν οι τράπεζες.
Αν και θα υπάρξει κάποια εναλλακτική
λύση, σύμφωνα με πηγές, αυτή δεν θα
επηρεάζει το έλλειμμα ή το χρέος και
δεν θα βασίζεται σε προϋπόθεση για
πρόσθετη εγγύηση, όπως αυτή που προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης.
Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν εργαστεί, επιχειρηματολογώντας, ο ΟΔΔΗΧ
και οι υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι αντιρρήσεις της κυβέρνησης και
κυρίως του ΟΔΔΗΧ εδράζονται στο γεγονός ότι αν μειωθεί, εξ αυτού του λόγου,
το μαξιλάρι ασφαλείας, θα προκληθεί

l

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

αρνητική επίπτωση στο κόστος δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου.
Το θέμα πιθανόν να απασχολήσει και
τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς,
την ερχόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο
της 5ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης.
Οι επικεφαλής των θεσμών θα έρθουν
την Τρίτη στην Αθήνα, μετά το Ecofin,
μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Χρή<
<
<
<
<
<
<

Προς συμφωνία
οδεύουν οι διαπραγματεύσεις για τη χορήγηση
ή μη πρόσθετων
εγγυήσεων από
το ελληνικό Δημόσιο.

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είχε προτείνει,
σύμφωνα με πληροφορίες, να δοθούν ως εγγύηση ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας ίσης με το 120% της αξίας της εγγύησης και διάρκειας ίσης με τα ομόλογα που εκδίδουν οι τράπεζες.

στο Σταϊκούρα και αναμένεται να παραμείνουν έως την Παρασκευή. Στην ατζέντα των διαπραγματεύσεών τους περιλαμβάνεται η εφαρμογή του «Ηρακλή»,
η οποία εξαρτάται από την παραπάνω
απόφαση για την εγγύηση στα ομόλογα
υψηλής διαβάθμισης, ώστε να θεωρούνται μηδενικού ρίσκου.
Στο υπουργείο Οικονομικών, ο αρμόδιος υφυπουργός Γιώργος Ζαββός εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι
στο σχέδιο αναμένεται να συμμετάσχουν
τελικά όλες οι τράπεζες και δρομολογεί
τη φάση εφαρμογής του. Οπως σημειώνουν στο υπουργείο, τα προβλεπόμενα
στάδια που πρέπει να περάσουν οι τράπεζες για να πάρουν την εγγύηση είναι

4, όπως προκύπτει από το ιταλικό παράδειγμα και αναμένεται να διαρκέσουν
6-7 μήνες, τουλάχιστον.
Το πρώτο στάδιο αφορά την προετοιμασία των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί
2 μήνες. Ακολουθεί, σε δεύτερο στάδιο,
ο έλεγχος των χαρτοφυλακίων από τους
οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, προκειμένου να προσδιορίσουν τη διαβάθμισή τους. Σε τρίτο στάδιο, θα γίνει η εκτέλεση της συναλλαγής, θα πουληθούν
τα δάνεια στα οχήματα ειδικού σκοπού
και θα εκδοθούν τα ομόλογα. Τέλος, στο
τέταρτο στάδιο, θα γίνει η αίτηση για
να πάρουν την εγγύηση και το risk weight
από τον SSM. Oλη αυτή η διαδικασία ο-

δηγεί στο τέλος Ιουλίου, αλλά μπορεί να
χρειαστεί και περισσότερος χρόνος, σημειώνουν αρμόδιες πηγές στο υπουργείο
Οικονομικών.
Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το πιο κρίσιμο κομμάτι είναι η εύρυθμη λειτουργία
των διαχειριστών κόκκινων απαιτήσεων
(servicers). Προβλέπουν μάλιστα ότι ο
αριθμός τους θα μειωθεί σημαντικά από
περίπου 21 σήμερα σε 3-4 στο τέλος.
Στόχος του υπουργείου Οικονομικών,
με βάση την εγγύηση των 12 δισ. ευρώ
που δίνει το ελληνικό Δημόσιο, είναι να
μειωθεί ο όγκος των κόκκινων δανείων
κατά 35 δισ. ευρώ. Η εκκαθάριση υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος
του 2021.

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2010 και
μετά διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων το
2019, ξεπερνώντας για δεύτερη συνεχή
χρονιά τα 100.000 οχήματα.
Αν και οι πωλήσεις των καινούργιων
Ι.Χ. καταγράφουν ανοδική πορεία από
το 2013, η αγορά αφενός δεν έχει φτάσει
στα προ κρίσης επίπεδα, αφετέρου δεν
έχει αντισταθμίσει ακόμη τις τεράστιες
απώλειες που υπέστη όλη την τελευταία
δεκαετία και ειδικά τη διετία 2012-2013.
Τότε πωλήθηκαν περί τα 58.000 αυτοκίνητα ετησίως, κάτι περισσότερο από
το 1/5 όσων είχαν πωληθεί το 2008.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία
που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) το 2019 πωλήθηκαν 114.110 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα έναντι
103.431 το 2018, καταγράφοντας αύξηση
10,3%.
Η επίδοση αυτή είναι η υψηλότερη
μετά το 2010, όταν η χώρα εισήλθε σε
καθεστώς μνημονίου. Το 2010 είχαν
πωληθεί 141.499 καινούργια επιβατικά
αυτοκίνητα, κατά 36% περίπου λιγότερα
σε σύγκριση με το 2009.
Η διαφοροποίηση των πωλήσεων
των αυτοκινήτων το 2019 σε σύγκριση
με δέκα χρόνια πριν δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική, αντανακλώντας τις αλλαγές που επήλθαν στις καταναλωτικές συνήθειες λόγω της κρίσης.
Το 2019 το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς
στα επιβατικά αυτοκίνητα κατέλαβαν
τα λεγόμενα «σούπερ μίνι» με 32,9%
(κατηγορία Β). Το αντίστοιχο μερίδιο
της κατηγορίας αυτής το 2009 ήταν
25,4%, με την κατηγορία C (μικρά οικογενειακά), όπου η πλειονότητα των
μοντέλων είναι ακριβότερα από αυτά
της κατηγορίας των «σούπερ μίνι», να
είναι τη χρονιά εκείνη η δημοφιλέστερη,
καθώς το μερίδιό της είχε διαμορφωθεί
σε 28,3%. Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι
αποκλίσεις στις πιο ακριβές κατηγορίες.
Το 2019 το μερίδιο της κατηγορίας D
(μεγάλα οικογενειακά) ήταν μόλις 1,5%
έναντι 12% το 2009.
Καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια της
δεκαετίας διαδραμάτισε επίσης η ανάπτυξη της κατηγορίας των αυτοκινήτων
SUV από τις περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες. Μάλιστα, ενώ τα πρώτα

Μικρότερου κυβισμού και βενζινοκίνητα
τα Ι.Χ. που προτιμούν οι αγοραστές.
μοντέλα ήταν μεσαίου και κυρίως μεγάλου κυβισμού, στη συνέχεια δόθηκε
έμφαση και σε μοντέλα μικρότερου κυβισμού και μεγέθους που ανταποκρίνονται περισσότερο τόσο στις οικονομικές συνθήκες όσο και στις ανάγκες
κυκλοφορίας εντός του αστικού ιστού.
Συνολικά η κατηγορία των SUV απέσπασε το 2019 το 35,5% της εγχώριας
αγοράς επιβατικών, ενισχυμένη σε σύγκριση με το 2018 κατά 6,3 ποσοστιαίες
μονάδες με πιο ισχυρές υποκατηγορίες
τα μικρομεσαία SUV.
Παράλληλα παρατηρείται «επιστροφή» των Ελλήνων οδηγών στη βενζίνη.
Στην ουσία καταγράφεται μία «διόρθωση» στην αγορά μετά τη μεγάλη έκρηξη
στις πωλήσεις των πετρελαιοκίνητων
αυτοκινήτων, που προκάλεσε η άρση
της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ετσι, το 2019 το 65,1% των νέων επιβατικών που πωλήθηκαν χρησιμοποιούν ως καύσιμο τη βενζίνη, έναντι
59,3% το 2018. Πετρέλαιο χρησιμοποιεί
το 26,6% των καινούργιων επιβατικών
που πωλήθηκαν στη διάρκεια του 2019
από 35,7% το 2018. Αυξημένο είναι το
μερίδιο των υβριδικών, 5,8% το 2019
από 3,8% το 2018.
Πολύ χαμηλό, κάτω της μονάδας, παραμένει το ποσοστό ηλεκτρικών αυτοκινήτων (επαναφορτιζόμενα plug-in και
με συσσωρευτές), στο 0,4% το 2019 από
0,3% το 2018. Στο 9μηνο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2019 το μερίδιο της συγκεκριμένης κατηγορίας αυτοκινήτων
στην Ευρωπαϊκή Ενωση ήταν 2,6%.

H «BEST VALUE για επαγγελματίες» έφτασε στην Κύπρο!
Το κατάστημα θα ανοίξει στη Λεμεσό στις 28 Ιανουαρίου και θα υποδεχτεί τους επαγγελματίες του νησιού
Στην πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας εκτός συνόρων προχωρά η ελληνική METRO ΑΕΒΕ στην
Κύπρο, όπου θα είναι εστιασμένη στους
επαγγελματίες του νησιού και στο χονδρεμπόριο. Όπως σημειώνει σε συνέντευξή του ο Γενικός Διευθυντής της
MCC BEST VΑLUE Ltd, Γιάννης Βλαχονικολέας, το κατάστημα «BEST
VALUE για επαγγελματίες» θα ανοίξει
στη Λεμεσό στις 28 Ιανουαρίου. Θα
είναι έκτασης 2.500 τ.μ. και το χαρακτηρίζει πρωτοποριακό, τόσο από πλευράς σχεδιασμού, όσο και από πλευράς
λειτουργικότητας. Το ύψος της επένδυσης αυτής αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ,
ενώ αναφέρει πως θα εξυπηρετεί επαγγελματίες τόσο από τον κλάδο της μεταπώλησης (Supermarket, minimarket,
περίπτερα, κάβες, οπωρολαχανοπωλεία,
κρεοπωλεία, φούρνους, χονδρέμπορους
κ.α), όσο και από τον κλάδο της μαζικής
εστίασης και Ho.Re.Ca. (εστιατόρια,
καφετέριες, bar, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία κ.α).
- Τι περιλαμβάνει η επένδυση στην
Κύπρο και πότε περιμένουμε να ξεκινήσει τη λειτουργία του το Best
Value;
Η επένδυση για το «BEST VALUE
για επαγγελματίες» αποτελεί σταθμό
για την ελληνική METRO AEBE. Είναι
η πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα
της εταιρείας εκτός συνόρων. Επιπλέον,
μεταφέρει στο νησί ένα μοντέλο καταστήματος που η ίδια η εταιρεία ανέδειξε και προώθησε στην Ελλάδα, διαπιστώνοντας τη συγκεκριμένη ανάγκη
της αγοράς, αλλά και εφαρμόζοντάς το
αποτελεσματικά. Το κατάστημα «BEST
VALUE για επαγγελματίες» θα ανοίξει
στη Λεμεσό στις 28 Ιανουαρίου 2020
και θα υποδεχτεί τους επαγγελματίες
του νησιού, προσφέροντας τους μια
νέα εμπειρία αγορών. Όπως θα διαπιστώσετε, το νέο κατάστημα, έκτασης
2.500 τ.μ., θα είναι πρωτοποριακό, τόσο
από πλευράς σχεδιασμού, όσο και από
πλευράς λειτουργικότητας. Το ύψος
της επένδυσής μας θα αγγίξει τα 10 εκ.
ευρώ.
- Σε ποιο κοινό απευθύνεται το κατάστημά σας;
Το «BEST VALUE για επαγγελματίες»
θα εξυπηρετεί μόνο τους επαγγελματίες
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Υψηλό εννέα ετών
στις πωλήσεις αυτοκινήτων

Δεν επιμένει να χρησιμοποιηθούν πόροι
από το αποθεματικό για τις εγγυήσεις
Tης ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

O Γενικός Διευθυντής της MCC BEST
VΑLUE Ltd, Γιάννης Βλαχονικολέας.
του νησιού. Επαγγελματίες τόσο από τον
κλάδο της μεταπώλησης (Supermarket,
minimarket, περίπτερα, κάβες, οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία, φούρνους, χονδρέμπορους κ.α), όσο και από
τον κλάδο της μαζικής εστίασης και
Ho.Re.Ca. (εστιατόρια, καφετέριες, bar,
ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία κ.α). Αυτό
που προσφέρει το νέο μοντέλο καταστήματος και το διαφοροποιεί σημαντικά από οτιδήποτε άλλο στην Κύπρο,
είναι το γεγονός ότι οι επαγγελματίες
μπορούν σε ένα κατάστημα που είναι
αποκλειστικά μόνο για επαγγελματίες
και σε ένα «one stop shop» να πραγματοποιούν τo σύνολο των αγορών
τους, κερδίζοντας έτσι χρόνο και χρήμα.
Έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν
από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και
να βρίσκουν νέες πρωτοποριακές προτάσεις που αντικατοπτρίζουν τις τάσεις
της αγοράς. Κυρίως όμως μπορούν να

Στόχος της εταιρείας να κερδίσει την προτίμηση των επαγγελματιών ώστε να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας σε βάθος χρόνου.
επωφεληθούν από τις εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.
- Εκτός από το κομμάτι του χονδρικού τομέα, προσφέρεται η κυπριακή
αγορά για δραστηριότητα και στο
λιανικό κομμάτι;
Προτεραιότητα έχει η έναρξη λειτουργίας του καταστήματός μας στη
Λεμεσό. Στο μέλλον, θα διερευνήσουμε
τις πιθανότητες και για άλλα καταστήματα χονδρικής «BEST VALUE για επαγγελματίες». Στην παρούσα όμως φάση, στόχος μας είναι να κερδίσουμε
την προτίμηση των επαγγελματιών και
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Η METRO ΑΕΒΕ είναι
μία από τις μεγαλύτερες
εταιρείες λιανεμπορίου
στην Ελλάδα, καθώς και
ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα.

να δημιουργήσουμε μαζί τους δεσμούς
και σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας σε βάθος χρόνου. Όσον αφορά
στη λιανική πώληση, πιστεύω ότι η αγορά είναι πλήρης με παρουσία πολλών
αλυσίδων υπεραγορών και καταστημάτων. Οπότε στην παρούσα χρονική στιγμή, δεν υπάρχει η ανάγκη για άνοιγμα
μιας νέας αλυσίδας λιανικού εμπορίου.
Η στόχευσή μας είναι να γίνουμε πολύτιμοι συνεργάτες με τους επαγγελματίες της Κύπρου.
- Πώς κινήθηκε το 2019 για την εταιρεία σας;

Η METRO ΑΕΒΕ είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
σε αριθμό εργαζομένων και σε κύκλο
εργασιών. Το 2019, ήταν μία επιτυχημένη χρονιά για την εταιρεία. Μία χρονιά
ανάπτυξης και περαιτέρω εδραίωσης
της θέσης της στην ελληνική αγορά,
ανάμεσα στους ηγέτες του κλάδου. Συνεχίζοντας να έχει θετικό αναπτυξιακό
πρόσημο (το οποίο διατήρησε και μέσα
στην κρίση), η METRO λειτουργεί στην
Ελλάδα 275 καταστήματα λιανικής και
χονδρικής πώλησης και απασχολεί πάνω
από 10.600 εργαζόμενους.
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Δημοσιονομικό
χώρο 6 δισ.
ζητεί η Αθήνα
από τους θεσμούς
Οι τρεις βασικοί διαπραγματευτικοί
στόχοι της κυβέρνησης για το 2020
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Σε επενδύσεις συνολικού ύψους 3,4-4 δισ.
ευρώ, δημοσιονομικό χώρο για φοροελαφρύνσεις 2 δισ. ευρώ το 2021 και το
2022 και περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερες σε περίπτωση υπεραπόδοσης μεταφράζεται το διαπραγματευτικό σχέδιο
της κυβέρνησης με τους θεσμούς το 2020.
Αφορά τρεις διεκδικήσεις, που εφόσον
ευοδωθούν θα μπορούσαν να ενισχύσουν
σημαντικά την αναπτυξιακή δυναμική
της χώρας, αλλά και το πολιτικό κεφάλαιο
της κυβέρνησης, διευκολύνοντας τους
σχεδιασμούς της. Αλλωστε, οι φοροελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός
Κ. Μητσοτάκης την Πέμπτη στη συνέντευξή του στον Alpha, πιέζουν ήδη για
πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο τουλάχιστον για το 2021 και μετά: Η πλήρης
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
από το 2021, που κανονικά θα εκτεινόταν
σε ορίζοντα 4ετίας, μεταφράζεται σε περίπου 900 εκατ. ευρώ. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που θα επισπευσθεί, θα φτάσει και αυτή σωρευτικά το
1 δισ. ευρώ, περίπου, αν και θα αντισταθμιστεί σε πρώτη φάση από την καθυστέρηση της περαιτέρω μείωσης του φορολογικού συντελεστή των κερδών των επιχειρήσεων από το 24% στο 20%.
Οι τρεις διεκδικήσεις είναι:
α. Η μείωση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος από το 3,5% του ΑΕΠ
στο 2,5% του ΑΕΠ για το 2021 και 2022
(ο πήχυς μπαίνει στο 2% του ΑΕΠ, αλλά
ασφαλώς η κυβέρνηση θα είναι ικανοποιημένη από μια έγκριση στο 2,5% του
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Η Αθήνα διεκδικεί
χαμηλότερο πλεόνασμα,
SMPs - ANFAs για χρηματοδότηση επενδύσεων
και μεταφορά υπερπλεονάσματος από χρόνο σε χρόνο.
ΑΕΠ), που αντιστοιχεί σε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο περίπου 2 δισ. ευρώ
τα δύο επόμενα χρόνια.
β. Η αλλαγή της χρήσης των κερδών
των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών
(SMPs και ANFAs) που επιστρέφονται στη
χώρα μας από την εξυπηρέτηση του χρέους
στη χρηματοδότηση επενδύσεων. Περίπου
4 δισ. ευρώ απομένουν να εισπραχθούν,
αλλά η απόφαση ενδέχεται να εφαρμοσθεί
από τη μεθεπόμενη δόση, περιορίζοντας
το όφελος στα 3,4 δισ. ευρώ.
γ. Η λειτουργία ενός μηχανισμού εξομάλυνσης (smoothing mechanism), που
θα επιτρέπει να μεταφέρονται τα όποια
υπερπλεονάσματα από χρόνο σε χρόνο.
Τα περιθώρια εδώ μπορεί να αποδειχθούν
πολύ μεγάλα, αν σκεφθεί κανείς το μέγεθος των υπερπλεονασμάτων των προηγούμενων ετών, που ξεπερνούσαν το 1
δισ. ευρώ, αν και κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μια ένδειξη κακού σχεδιασμού.

Ψηλά ο πήχυς

Για καμιά δεν θεωρείται δεδομένη η
θετική έκβαση. Η πιο δύσκολη είναι ασφαλώς η μείωση του πρωτογενούς πλε-

Η πιο δύσκολη διεκδίκηση είναι ασφαλώς η μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος, αφού εκεί η γερμανική διαπραγματευτική στάση είναι άκαμπτη. «Γιατί να αλλάξουμε μια συμφωνία

που περάσαμε δύσκολα από το Κοινοβούλιό μας, αφού τα πάτε καλά;», διαμηνύουν οι Γερμανοί.

ονάσματος, αφού εκεί η γερμανική διαπραγματευτική στάση, όπως τη μεταφέρουν πηγές του οικονομικού επιτελείου,
είναι άκαμπτη. «Γιατί να αλλάξουμε μια
συμφωνία, που περάσαμε δύσκολα από
το Κοινοβούλιό μας, αφού τα πάτε καλά;»
διαμηνύουν οι Γερμανοί. Η διαπραγμάτευση μπορεί να κριθεί στο νήμα, τον
Οκτώβριο, με την κατάθεση του νέου
προϋπολογισμού, αν και το θέμα θα θέσει
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας πιθανώς τον Μάρτιο ή Απρίλιο,
ενώ πίεση θα ασκήσει το μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα, τον Μάιο, που θα περιέχει
μια νέα ανάλυση βιωσιμότητας χρέους
και εναλλακτικά σενάρια με ή χωρίς μείωση του στόχου.
Οι αποφάσεις για πιθανή αλλαγή της
χρήσης των ANFAs και SMPs, ώστε να
κατευθύνονται σε επενδύσεις, καθώς και
για τη δυνατότητα μεταφοράς των υπερπλεονασμάτων, θα μπορούσε να είναι υπόθεση του Ιουνίου, μετά την 6η αξιολόγηση. Η κυβέρνηση θα προτιμούσε να
λυθεί το κάθε θέμα χωριστά, καθώς δεν
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Πράσινες επενδύσεις και υποδομές στις ελληνικές προτάσεις για την αλλαγή της
χρήσης των SMPs και ANFAs.
θέλει να δώσει την εντύπωση πως διεκδικεί χαλάρωση των κανόνων πειθαρχίας
και ρισκάρει τη βιωσιμότητα του χρέους.
Θα επιχειρηματολογήσει, προβάλλοντας
την επενδυτική και αναπτυξιακή διάσταση των διεκδικήσεών της.

Ξεκινάει η 5η αξιολόγηση

Η μάχη για την ευόδωση των αιτημάτων
που θα φέρουν τα 6 δισ. ευρώ σε επενδύσεις
και δημοσιονομικό χώρο ξεκινάει ουσιαστικά την προσεχή εβδομάδα, στο πλαίσιο
της 5ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης.
Πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο αναφέρουν ότι η κυβέρνηση είναι
έτοιμη να παρουσιάσει μια πρώτη λίστα
επενδύσεων, που θα πρότεινε να χρημα-

τοδοτηθούν από τα SMPs και ANFAs, εφόσον αποφασιστεί η αλλαγή της χρήσης
τους από την εξόφληση του χρέους στην
οποία κατευθύνονται τώρα.
Προτεραιότητα δίνεται σε επενδύσεις
που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
και την πράσινη οικονομία, την ψηφιοποίηση, έργα μεταφορών και ενεργειακής
αποτελεσματικότητας και κάποια έργα υποδομών, όπως ο Βόρειος Αξονας Κρήτης.
Επίσης, προτείνεται η χρησιμοποίηση
των πόρων για την αύξηση των ιδιωτικών
επενδύσεων.
Η ατζέντα της αξιολόγησης περιλαμβάνει, βεβαίως, πλήθος άλλα θέματα. Προτεραιότητα δίνεται στο νέο πτωχευτικό
δίκαιο και στο τραπεζικό σύστημα, με έμφαση στην εφαρμογή του «Ηρακλή» για
τη μείωση των κόκκινων δανείων. Στο
πεδίο αυτό, η κυβέρνηση περιμένει την
απόφαση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) για το αν θα απαιτηθούν τελικά πρόσθετες εγγυήσεις του ελληνικού
Δημοσίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτά ίσως είναι τα πρώτα καλά

νέα που θα πάρει το 2020. Αλλα θέματα
της αξιολόγησης περιλαμβάνουν τον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Δημοσίου, την εξόφληση των καταπτώσεων δανείων με εγγύηση του ελληνικού
Δημοσίου, ενεργειακά, το clawback στην
υγεία, θέματα φορολογικής διοίκησης και,
φυσικά, τις ιδιωτικοποιήσεις, με έμφαση
στις μεγάλες.
Ακόμη, μεταξύ των θεμάτων που έχουν
τεθεί είναι η αύξηση της συμμετοχής στην
αγορά εργασίας και ιδίως η αύξηση της
συμμετοχής των γυναικών.
Παρότι οι θεσμοί δεν έχουν εκφράσει
ανησυχία, σύμφωνα με πληροφορίες, σε
ό,τι αφορά την πορεία των δημοσιονομικών
μεγεθών για το 2020, είναι πιθανό να γίνει
συζήτηση για το κόστος του νέου ασφαλιστικού, των δικαστικών αποφάσεων για
τις συντάξεις, των σχεδίων της κυβέρνησης
για τις φοροελαφρύνσεις, που είναι ακόμη
ανοιχτά. Το σίγουρο είναι πως η κυβέρνηση
θα χρειαστεί μια πολύ καλή έκβαση της
αξιολόγησης για να προωθήσει τις διεκδικήσεις της στη συνέχεια.
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Νέα ουράνια
σώματα στο κέντρο
του γαλαξία

«Καμπανάκι»
για το κλίμα από
τον Ατένμπορο

Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανακάλυψη έκαναν
Αμερικανοί αστρονόμοι, οι οποίοι εντόπισαν μια
νέα κατηγορία ουράνιων σωμάτων στο κέντρο
του γαλαξία μας, σε σχετικά μικρή απόσταση από
την υπερμεγέθη κεντρική μαύρη τρύπα του.
Οι ερευνητές του Κέντρου Γαλαξιακών Τροχιών,
του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Αντζελες (UCLA), που τα εντόπισαν, πραγματικά
δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους,
όπως σημειώνουν στο δημοσίευμα του περιοδικού
Nature, όπου περιγράφουν την εργασία τους. Τα
εν λόγω αντικείμενα, που ονομάζονται G, επιδεικνύουν μία πραγματικά παράδοξη συμπεριφορά.
«Μοιάζουν με αέρια και συμπεριφέρονται σαν άστρα», επισήμανε μία εκ των συντακτών της μελέτης, η καθηγήτρια του τμήματος Φυσικής και
Αστρονομίας του πανεπιστημίου, Αντρια Μ. Γκεζ.
Οι ερευνητές, ωστόσο, σημειώνουν ότι τα παράξενα ουράνια σώματα μοιάζουν τον περισσότερο
χρόνο να είναι συμπαγή. Οταν, όμως, οι τροχιές
τους, που απαιτούν μία περίοδο από εκατό ώς
χίλια χρόνια προκειμένου να ολοκληρωθούν, τα
φέρνουν κοντύτερα στην υπερμεγέθη μαύρη τρύπα, με κάποιο εξαιρετικά παράδοξο τρόπο, μοιάζουν
να «τεντώνονται», να εκτείνονται, υπό την τεράστια βαρύτητα. Το πρώτο παράξενο ουράνιο
σώμα, που έλαβε την κωδική ονομασία G1, ανιχνεύθηκε το 2005 και είχε τότε θεωρηθεί αστρονομική ανωμαλία.
Επτά χρόνια αργότερα Γερμανοί αστρονόμοι
ανακάλυψαν, στο κέντρο του γαλαξία μας, ένα
άλλο παράξενο αντικείμενο, που χωρίς ιδιαίτερη
δυσκολία ονόμασαν G2. Οταν, μάλιστα, αυτό προσέγγισε τη μαύρη τρύπα, το 2014, πάλι έδειξε
την ίδια ακατανόητη συμπεριφορά. Η καθηγήτρια
Γκεζ διατύπωσε τη θεωρία ότι αυτά τα παράδοξα
αντικείμενα πιθανώς να ήταν κάποτε γιγάντια
διπλά άστρα (το ένα σε τροχιά γύρω από το άλλο),
τα οποία κάποια στιγμή συγχωνεύθηκαν λόγω
της ισχυρής βαρυτικής επίδρασης της υπερμεγέθους μαύρης τρύπας. Πλέον ένα μέρος τους
φαίνεται πως διαρρέει μαζικά προς τη μαύρη
τρύπα, κάθε φορά που την πλησιάζουν, γι’ αυτό
αλλάζει το σχήμα τους. Σήμερα, μετά την ανακάλυψη των G3, G4, G5 και G6, κάτι που απαίτησε
παρατηρήσεις 13 ετών με το τηλεσκόπιο Κεκ της
Χαβάης, οι επιστήμονες δεν μιλούν πλέον για το
ενδεχόμενο μιας αστρονομικής ανωμαλίας, αλλά
για μια νέα κατηγορία αντικειμένων στο Διάστημα,
η ακριβής φύση των οποίων βρίσκεται υπό διερεύνηση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα αντικείμενα G απέχουν λίγους μήνες φωτός από την
κεντρική μαύρη τρύπα, ενώ η Γη απέχει περίπου
26.000 έτη φωτός, καθώς βρίσκεται στα «προάστια»
του γαλαξία μας.

Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε, χθες,
ο διάσημος σκηνοθέτης περιβαλλοντικών
ντοκιμαντέρ, σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, λέγοντας ότι η «στιγμή της Κρίσης έφθασε»
και ότι η υιοθέτηση «αποφάσεων ζωής ή
θανάτου» είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο επιφανής
περιβαλλοντολόγος είπε ότι οι κυβερνήσεις
του κόσμου αρνούνται να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της κρίσης.
«Επιλέγουμε την αναβολή, ενώ κάθε στόχος αναστέλλεται για την επόμενη 20ετία.
Η στιγμή της Κρίσης έφθασε. Δεν μπορούμε
πια να δηλώνουμε ότι υπάρχει χρόνος. Πρέπει να αλλάξουμε και να εγκαταλείψουμε
την ανούσια αισιοδοξία, προς χάρη ριζικών
λύσεων και αποφάσεων ζωής και θανάτου»,
είπε ο σερ Ντέιβιντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο του BBC.
Ο βετεράνος σκηνοθέτης επεσήμανε, ωστόσο, τη σημαντική μετακίνηση της κοινής
γνώμης προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ειδικότερα
μεταξύ των νέων. Ο 93χρονος σκηνοθέτης
και παρουσιαστής ντοκιμαντέρ ανέφερε
ότι η αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος
για περιβαλλοντικά θέματα πρέπει να υποχρεώσει τις κυβερνήσεις του κόσμου να αναλάβουν άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. «Πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε ότι δεν παίζουμε παιχνίδια. Η ώρα για ευγενικές συζητήσεις και
για υιοθέτηση πολιτικά εύπεπτων λύσεων
έχει παρέλθει. Το πρόβλημα είναι επείγον
και πρέπει να λυθεί τώρα», αναφέρει ο Ατένμπορο στη συνέντευξή του.
«Ας μην ξεχνάμε ότι γνωρίζουμε τον
τρόπο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι το παράδοξο. Οτι αρνούμαστε να λάβουμε μέτρα, τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητα, ενώ κάθε χρόνος
που περνάει καθιστά τα μέτρα αυτά ολοένα
και πιο δύσκολα», είπε ο σερ Ντέιβιντ. Το
BBC έχει εγκαινιάσει φιλόδοξο πρόγραμμα
προβολής περιβαλλοντικών θεμάτων, με
έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού
του δικτύου, ο ειδησεογραφικός τομέας του
BBC θα προβάλει νέα προγράμματα, όπως
την καταγραφή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο μετεωρολογικό δελτίο
του BBC, εβδομαδιαία εκπομπή σε podcast
με περιβαλλοντικά θέματα και νέα εκπομπή
εξερεύνησης του τροπικού δάσους του Αμαζονίου.

Βίαζε, ασελγούσε, διακινούσε και κρατούσε αιχμάλωτα εκατοντάδες κορίτσια, ακόμα και 11 ετών, στο ιδιωτικό του νησί, στις αμερικανικές Παρθένους Νήσους, ο

αυτόχειρας παιδεραστής Τζέφρι Επσταϊν, σύμφωνα με νέα αγωγή.

Αντρο σεξουαλικής εκμετάλλευσης
το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Επσταϊν
Στον ιδιωτικό του παράδεισο, το νησάκι Λιτλ Σεντ Τζέιμς, των αμερικανικών Παρθένων Νήσων, εξακολουθούσε να κακοποιεί σεξουαλικά
και να διακινεί νεαρές γυναίκες και
κορίτσια, ακόμα και το 2018, ο αυτόχειρας παιδεραστής Τζέφρι Επσταϊν. Αυτό υποστηρίζει νέα αγωγή
εναντίον του, τονίζοντας ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων παραμένει άγνωστος.
Η αγωγή που κατατέθηκε από
την υπουργό Δικαιοσύνης των αμερικανικών Παρθένων Νήσων, Ντενίζ
Ν. Τζορτζ, προσκομίζει νέες αποδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες ο αυτόχειρας βαθύπλουτος χρηματιστής
χρησιμοποιούσε μία ηλεκτρονική
βάση δεδομένων για να παρακολουθεί γυναίκες, αλλά και μικρά κορίτσια,
κάποια από τα οποία μόλις 11 ετών,
στο ιδιωτικό του νησί, το οποίο αγόρασε το 2016. Ενα κορίτσι, αναφέρει το νομικό έγγραφο, προσπάθησε να δραπετεύσει κολυμπώντας,
αλλά εντοπίστηκε και της αφαιρέθηκε το διαβατήριο. «Ο Επσταϊν και
οι συνεργοί του», καταλήγει η αγωγή,
«διακινούσαν, βίαζαν, πραγματο-

Η κυβέρνηση των αμερικανικών

Παρθένων Νήσων σκοπεύει να ανακτήσει την ιδιοκτησία τόσο του νησιού Λιτλ Σεντ Τζέιμς όσο και του γειτονικού Γκρέιτ Σεν Τζέιμς, που επίσης
ανήκει στον Επσταϊν.
ποιούσαν σεξουαλικές επιθέσεις και
κρατούσαν αιχμάλωτα ανήλικα κορίτσια και νεαρές γυναίκες, στις ιδιοκτησίες τους στις Παρθένους Νήσους». Σύμφωνα με την Ντενίζ Ν.
Τζορτζ, στόχος της αγωγής είναι η
είσπραξη αποζημίωσης από την πε-

ριουσία του Επσταϊν, που υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 577,7 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται, μάλιστα, για την πρώτη οικονομική απαίτηση που κατατίθεται από κτήση
των ΗΠΑ ή κυβερνητική οντότητα.
Η Ντενίζ Ν. Τζορτζ χρησιμοποίησε
ανεξάρτητους ερευνητές από την
υπηρεσία της και έγγραφα από άλλες
δικαστικές υποθέσεις προκειμένου
να αποδείξει ότι το ιδιωτικό νησάκι
Λιτλ Σεντ Τζέιμς ήταν επί δεκαετίες,
το επίκεντρο μιας επιχείρησης διακίνησης με σκοπό το σεξ. Oπως μάλιστα δήλωσε στους New York
Τimes, «χωρίς αμφιβολία ο Επσταϊν
χρησιμοποίησε τις Παρθένους Νήσους και την ιδιοκτησία του, στο
Λιτλ Σεντ Τζέιμς, προκειμένου να
συγκαλύψει και να επεκτείνει τις
δραστηριότητές του».
Οπως αναφέρουν τα δικαστικά
έγγραφα δεν επιτράπηκε η είσοδος
των ερευνητών στο ιδιωτικό νησί,
όταν το επισκέφθηκαν τον Ιούλιο
του 2018. Η κυβέρνηση των αμερικανικών Παρθένων Νήσων σκοπεύει να ανακτήσει την ιδιοκτησία
τόσο του νησιού Λιτλ Σεντ Τζέιμς

όσο και του γειτονικού Γκρέιτ Σεν
Τζέιμς, που επίσης ανήκει στον Επσταϊν. Επίσης, στοχεύει να κλείσει
δεκάδες εικονικές εταιρείες που
είχε ιδρύσει στην περιοχή, οι οποίες
σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχαν
μοναδικό σκοπό να συγκαλύψουν
την πολύπλοκη επιχείρηση διακίνησης γυναικών. Οι αποζημιώσεις
θα διανεμηθούν στα θύματα των
δραστηριοτήτων του Επσταϊν.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι
τον περασμένο Ιούλιο ασκήθηκαν
ομοσπονδιακές διώξεις κατά του
Τζέφρι Επσταϊν, για τη σεξουαλική
εκμετάλλευση δεκάδων γυναικών
στη Νέα Υόρκη και στη Φλόριντα,
κατά την περίοδο 2002 με 2005, τις
οποίες είχε αρνηθεί κατηγορηματικά. Τον Αύγουστο αυτοκτόνησε
στο κελί όπου κρατείτο εν αναμονή
της δίκης του, στο Μανχάταν, ενώ
οι συνθήκες του θανάτου του παραμένουν αντικείμενο τριών ομοσπονδιακών ερευνών. Το 2008 είχε
ομολογήσει την ενοχή του σε πολιτειακές κατηγορίες για πορνεία
στη Φλόριντα και παρέμεινε 13 μήνες στη φυλακή.
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Οριακά κέρδη στο Χρηματιστήριο,
που «γύρισε» το τελευταίο 2ωρο

Tριγμοί στις αγορές
από την επιδημία στην Κίνα
Νευρικότητα και απαισιοδοξία επικράτησε χθες στις αγορές ανά τον κόσμο
υπό τον φόβο μιας νέας επιδημίας οφειλόμενης στον κινεζικό κορωναϊό
και δεδομένου ότι εκατοντάδες εκατομμύρια άτομα ταξιδεύουν αυτές τις
ημέρες για το κινεζικό νέο έτος. Οι επενδυτές ανακαλούν προφανώς τις
οικονομικές επιπτώσεις από την επιδημία άτυπης πνευμονίας (SARS) που
εκδηλώθηκε στην Κίνα τη διετία 20022003. Τότε ο βασικός δείκτης του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ είχε υποχωρήσει κατά 2,8%.
Η προοπτική μιας νέας επιδημίας
στην Κίνα και στην Ασία γενικότερα
οδήγησε χθες τον αμερικανικό δείκτη
που παρακολουθεί τις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών σε πτώση 2,3%
και σε πτώση 4% τις μετοχές αλυσίδων
ξενοδοχείων, όπως της Wynn Resorts,
που έχουν μεγάλη έκθεση στην Κίνα.
Υποχώρησαν συντονισμένα οι μετοχές
όλων των ταξιδιωτικών εταιρειών,
αλλά και των ειδών πολυτελείας, καθώς
η Κίνα αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά τους. Η Γουόλ Στριτ κινείτο πτωτικά, με τους βασικούς δείκτες S&P
500 και Dow Jones να σημειώνουν
αργά χθες το βράδυ απώλειες 0,15%
και 0,46%, αντιστοίχως. Το δολάριο
Αυστραλίας υποχώρησε επίσης, καθώς
η χώρα είναι προσφιλής προορισμός
για μεγάλο αριθμό Κινέζων τουριστών,
που συχνά την επισκέπτονται στις
διακοπές του κινεζικού νέου έτους
και δαπανούν μεγάλα ποσά.
Για μια ακόμη φορά οι επενδυτές
στράφηκαν στα ασφαλή καταφύγια.
Τα δεκαετή ομόλογα του αμερικανικού

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,22% και διαμορφώθηκε στις 942,27 μονάδες
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Οι αρχικές πιέσεις που ασκήθηκαν γενικότερα στις διεθνείς αγορές δεν λύγισαν
(τελικά) ούτε και αυτή τη φορά το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κατάφερε
και αυτονομήθηκε κλείνοντας στα θετικά
και σε νέα υψηλά πέντε (και πλέον) ετών.
Αν και η χθεσινή ημέρα φαινόταν πως οδεύει στο... κόκκινο, η ελληνική αγορά
κόντρα στο κλίμα που κυριάρχησε στο εξωτερικό, άφησε πίσω της τα χαμηλά ημέρας και την πτώση άνω του 1% που σημείωνε, και το τελευταίο δίωρο περίπου
ακολούθησε έντονη ανοδική πορεία αντίδρασης, με τον Γενικό Δείκτη να επιβεβαιώνει τις 940 μονάδες με τη σημαντική
βοήθεια της αγοράς ομολόγων, καθώς και
την ισχυρή ανάκαμψη της μετοχής της
ΓΕΚ Τέρνα, η οποία από το -1,3% ενδοσυνεδριακά έκλεισε στο +5,70% λόγω
και των εξελίξεων για το καζίνο στο Ελληνικό. Στήριξη στο Χ.Α. δόθηκε επίσης
και από τις επιλεκτικές τοποθετήσεις των
επενδυτών σε άλλα μη τραπεζικά blue
chips (ΕΧΑΕ, Σαράντης, Aegean, ΟΠΑΠ).
Ετσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με
κέρδη 0,22% στις 942,27 μονάδες, ενώ
ενδοσυνεδριακά βρέθηκε έως και τις
928,66 μονάδες, και ο τζίρος ανήλθε στα
121,99 εκατ. (λόγω του πακέτου των 5,6
εκατ. μετοχών συνολικής αξίας 47,5 εκατ.

και του γερμανικού δημοσίου σημείωσαν άνοδο, με τις αποδόσεις να υποχωρούν στα χαμηλότερα επίπεδα
των δύο τελευταίων εβδομάδων. Το
ασφαλές καταφύγιο του γιεν ενισχύθηκε κατά 0,23% έναντι του δολαρίου,
στα 109,95 γιεν προς ένα δολάριο. Ο
πανευρωπαϊκός δείκτης FTSEurofirst
300 έκλεισε με απώλειες 0,16%, ενώ
<
<
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<
<

Στην Ασία υποχώρησαν
2,3% μετοχές αεροπορικών εταιρειών και 4%
αλυσίδων ξενοδοχείων.
με πτώση 0,53% έκλεισε ο δείκτης
FTSE 100 του Λονδίνου, όπως και ο
δείκτης CAC 40 του Παρισιού. Με απώλειες 0,65% έκλεισε, άλλωστε, ο
δείκτης FTSE MIB του Μιλάνου και
στο -0,49% ο δείκτης ΙΒΕΧ της Μαδρίτης.
Οσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου, παρουσίαζαν διακυμάνσεις
χθες, καθώς μεταξύ επενδυτών επικράτησε η προσδοκία πως η πλεονασματική παγκόσμια αγορά «μαύρου
χρυσού» θα μπορεί να υπερκαλύψει
τις όποιες απώλειες συνεπάγεται η απόφαση του στρατάρχη Χαφτάρ να
κλείσει τη στρόφιγγα στη Λιβύη. Ετσι,
το αργό ΗΠΑ σημείωσε πολύ ελαφρά
άνοδο και κυμαινόταν το βράδυ στα
58,34 δολάρια το βαρέλι και το Brent
υποχώρησε και κυμαινόταν στα 64,57
δολάρια το βαρέλι.

<
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Ο τζίρος ανήλθε στα 121,99
εκατ. ευρώ λόγω πακέτου
5,6 εκατ. μετοχών, αξίας
47,5 εκατ., στην «Καράτζης».
ευρώ στην «Καράτζης»). Σύμφωνα με τη
Merit Securities, το πρώτο σημείο στήριξης
για τον Γενικό Δείκτη βρίσκεται στις 930
μονάδες, ενώ το πρώτο σημείο αντίστασης
στις 950 μονάδες. Κατά τη Λέων Δεπόλας
AXEΠEY, πάντως, είναι μάλλον αβέβαιη
μια άμεση ανοδική επιτάχυνση πάνω από
την περιοχή των 950 μονάδων, στην παρούσα φάση, με σκοπό να κατοχυρωθούν
τα εν λόγω επίπεδα.
Συνεχίζοντας στο ταμπλό, ο δείκτης

Αν και η χθεσινή ημέρα φαινόταν πως οδεύει στο... κόκκινο, η ελληνική αγορά, κόντρα στο κλίμα που κυριάρχησε στο εξωτερικό, άφησε πίσω της τα χαμηλά ημέρας και την πτώση άνω του 1% που σημείωνε και το τελευταίο δίωρο, περίπου, ακολούθησε έντονη ανοδική πορεία αντίδρασης.
υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε σταθεροποιητικά στις 2.352,70 μονάδες, ενώ
στο +0,21% και στις 1.257,65 μονάδες έκλεισε η μεσαία κεφαλαιοποίηση. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 0,65% στις
882,19 μονάδες, με την Eurobank να σημειώνει πτώση 1,57%, την Alpha Bank να
κλείνει στο -0,80%, την Τράπεζα Πειραιώς
στο +0,67% και την Εθνική Τράπεζα στο
+0,07%.
Αν και επί του παρόντος λείπουν οι κα-

New York/Nέα Yόρκη

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

ξιολόγηση της Fitch την Παρασκευή καθώς
και τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε
επιτάχυνση των τιτλοποιήσεων των τραπεζών. Ωστόσο, όπως τονίζει, το ελληνικό
Χρηματιστήριο συνεχίζει να είναι εξαρτημένο σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές
περιβάλλον. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις της
Μέσης Ανατολής, αλλά και της Ανατολικής
Μεσογείου, συντηρούν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, σε σχέση με απρόβλεπτες
εξελίξεις που μπορεί να συμβούν.

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

ταλύτες εκείνοι που θα άλλαζαν θεαματικά
τα συναλλακτικά δεδομένα, η ατμόσφαιρα
τροφοδοτείται από τη συντήρηση κλίματος
θετικών προσδοκιών για τα επερχόμενα,
τόσο σε σχέση με το μακροοικονομικό
περιβάλλον όσο και σε σχέση με εταιρικές
εξελίξεις, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων,
σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής
επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, επισημαίνοντας πως η αγορά περιμένει την α-

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο
179.48
17.315
812.17
50.735
1874.42
130.76
51.97
239.28
318.43
34.37
91.275
322.3602
67.52
48.195
146.03
213.32
114.49
48.975
80.495
19.06
56.795
70.795
8.02
2.945
52.28
61.4301
126.91
67.96
157.35
9.11
138.38
182.82
11.685
247.94
24.36
60.59
21.8098
232.8002
182.82
60.81
149.82
137.64
43.89
211.3615
90.21
167.8967
179.48
55.485
104.295
205.13
40.4
125.02
231.39
202.325
37.6
67.87
3.25
3.71
12.52
154.66
299.73
54.5
60.2

Μετ. %
-1.0312
-2.1198
-0.5376
-0.5586
0.5202
-0.5779
-1.758
-0.9152
-0.0941
-0.9795
1.7218
-0.5522
1.199
0.3644
-1.1842
0.3764
-0.9431
-0.0918
-0.7705
-1.4478
-0.2547
-0.5409
-5.7579
-2.1595
-1.9873
-0.211
0.475
-0.8751
-1.644
-0.5459
0.0506
0.5113
-1.0584
-0.6093
1.6694
-1.0291
-0.7292
0.3839
-0.2238
2.0302
0.4357
-0.4052
-0.7911
-0.2918
-0.8354
0.4768
-1.0312
-3.5211
-0.2248
-2.0017
-0.2715
-1.0996
0.0216
-1.1795
-2.0068
0.9069
-2.4024
-3.3854
1.541
0.1684
0.4222
-1.5357
0.1164

WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &
WALMART INC

143.59
49.585
114.93

-0.5127
0.8235
-0.0261

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
2196.5
2663
2292
2545
950
409.4
7801
615
645
174.32
3409
807.4
5174
579.2
2070
490.75
2262
178.98
2779.5
3624
92.52
1939.5
160.75
2940
150.2
6466
3258
331
2608
1520
638.2
238.25
1832
1964.5
252.5
1796.5
583.9
636.6
4961.5
1117.5
1989.4546
21.32
5918
144.5
2820
212.9
965
308
58.435
7690.7387
350
1602.5
984.7
6978
463.753
1400.5
2963
574.8
6114

Μετ. %
-1.964
1.332
-0.779
0.712
-2.684
0.147
-0.459
0.065
-0.401
-0.389
-0.365
-1.102
0.622
-0.378
-0.241
-0.557
-0.659
-1.029
0.018
-0.576
-1.048
0.233
-2.369
-0.977
5.441
0
-0.443
-0.241
-1.324
4.828
-1.664
-1.468
-0.326
0.537
-1.058
1.097
-1.435
-3.135
-3.585
-0.578
-2.389
-5.789
-0.303
-0.96
0.714
0.425
-0.659
1.919
0.898
0.866
-0.905
-1.233
-0.284
0.78
0.216
-1.025
0.509
-2.345
-0.31

ROYAL BANK SCO
225
RDS ‘A
2206.5
RDS ‘B
2214.3
RELX
1995
RIO TINTO
4607
ROYAL MAIL R
206.8
ROLLS ROYCE PL
664.8
RSA INSRANCE G
549.8
SAINSBURY(J)
213
SCHRODERS
3240
SAGE GROUP
734.4
ST JAMESS PLAC
1116
SMITHS GROUP
1733.5
SMITH&NEPHEW
1898
SSE PLC
1481.03875
STANDRD CHART
690
SEVERN TRENT
2556
TRAVIS PERKINS
1639
TESCO
244.7
TUI AG
886.2
TAYLOR WIMPEY
213.9
UNILEVER
4410
UTD. UTILITIES
995.8
VODAFONE GROUP
154.9
WPP PLC
1015
WHITBREAD
4450

1.033
-1.583
-1.709
0
-1.497
-1.477
0.06
-0.901
-1.389
-0.185
1.018
0.677
-0.999
0.45
-1.003
-1.344
-0.892
-0.667
-0.609
-0.672
-0.233
0.216
-1.308
-0.065
-0.246
-1.199

DT TELEKOM N

14.846

0.086

TENARIS

10.22

10.26

10.25

-0.018

TERNA

6.09

6.19

FRESENIUS MEDI

69.9

1.04

12.972

0.4

49.465

0.995

HEIDELBERGCEME

64.58

0.06

HENKEL AG&CO V

94.98

0.56

INFINEON TECH

21.065

-0.075

10.11

-0.22

MERCK KGAA

117.45

1.15

MUENCH. RUECK

269.5

-2.1

RWE AG

31.16

-0.13

THYSSENKRUPP A

11.785

-0.205

VOLKSWAGEN VZ

181.62

-0.4

VONOVIA SE

50.66

0.34

SIEMENS N

117.06

0.24

SAP SE

126.12

0.46

K+S AG NA

Amsterdam/Aμστερνταμ

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

AALBERTS

40.43

-0.49

AEGON

3.924

-1.03

ABN AMRO BANK

15.75

-2.39

AKZO NOBEL

87.86

-0.2

6.25

1.49

14.234

-2.51

ALTICE EUROPE
ARCELORMITTAL

Zurich /Zυρίχη

(Σε ελβ.φρ.)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

E.ON SE NA
FRESENIUS SE

ASML HOLDING

271.2

0.22

BOSKALIS WESTM

22.49

-0.93

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

GALAPAGOS

217.3

2.4

ABB LTD N

23.1

-0.17

HEINEKEN

100.1

-2.63

RICHEMONT N

76.74

-1.89

ING GROEP

10.416

-0.89

GEBERIT N1

517.6

0.78

LAFARGEHOLCIM

52.76

-0.57

KONINKLIJKE DS

92.8

0.09

329.2

0.32

2712

0.63

SWATCH GROUP I

262.8

-0.83

ADECCO N

NOVARTIS N
ROCHE HOLDING
SGS N

60.28

0.2

JULIUS BAER N

50.3

0.4

CS GROUP AG

13.34

-1.15

GIVAUDAN N

3108

0.55

108.26

1.27

0

0

NESTLE SA
TRANSOCEAN N
SWISSCOM N

529.6

0.68

SWISS RE N

109.2

-0.32

UBS GROUP N

12.24

-4.41

ZURICH INSURAN

407.1

-0.05

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
ADIDAS N
ALLIANZ SE

111.5

0.54

2.774

-0.22

NN GROUP

32.6

-0.61

KONINKLIJKE DS

111.5

0.54

KPN KON

IMCD

79

-0.5

RANDSTAD

54.28

-0.62

RELX

23.47

0.34

ROYAL DUTCH SH

26

-1.31

132.1

0.08

VOPAK

48.29

-1.99

WOLTERS KLUWER

67.54

-0.12

UNIBAIL RODAM

Milano/Mιλάνο

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

A2A SPA

1.77

Μετ. %
1.78

ATLANTIA

20.45

20.66

AZIMUT HLDG

23.69

23.52

CIR-COMP

1.07

1.07

0.55

ENEL

7.60

7.63

-1.25

EXOR

72.20

71.50

Χθεσινό

Μετ. %

310.8
220.45

BASF SE

64.71

-0.2

ENI

13.67

13.88

BAY MOT WERKE

71.26

-0.38

GENERALI ASS

18.27

18.28

BEIERSDORF

105.95

-0.75

GEOX

BAYER N AG

75.52

0.02

INTESA SANPAOL

COMMERZBANK

5.125

-0.037

CONTINENTAL AG

111.22

-2.02

DAIMLER AG N

1.16

1.16

2.3055

-0.56

MEDIASET

2.58

2.58

MEDIOBANCA

9.68

9.68

46.27

-0.295

RCS MEDIAGROUP

DEUTSCHE BANK

7.5

0.076

PRYSMIAN

DEUTSCHE POST

33.895

-0.37

SNAM

4.80

4.85

148.2

1.6

STMICROELEC.N.

25.14

25.34

14.445

-0.5

TELECOM ITALIA

0.51

0.51

DT BOERSE N
DT LUFTHANSA A

Με απώλειες 0,53% έκλεισε ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου.

0.95

0.96

21.49

21.81

UNICREDIT

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

(Σε γιέν)

Χθεσινό
1798.5
4966
1885
4007
3079
2246
580
1897
571
2860.5
5702
10985
1122
4592
3033
2846
1220
2375
1447
6460
580
726
1293
582.6
2905
1572
454
4975
2675
1375
4966
634.4
568.2
4695
1847
3085
1241
2496
593
1989
1253
9560
4236
1683
1144
7500
7944
3950
485
794
4600
12290
3955
6080
757.3
5800
1918
757.3
3710
1577
7854
6070

Μετ. %
-1.02
-0.62
0.16
-0.35
-0.52
-0.53
-0.85
-0.99
-0.61
0.18
-0.78
0.05
0.36
0
-1.08
0.39
0.33
-1.66
0.21
-0.62
-1.53
-0.82
-0.92
-0.09
-0.27
0.58
0
0.81
-0.78
-1.08
-0.81
-0.49
-0.49
-0.84
-0.68
-0.32
-0.91
0.17
0.05
-0.32
-1.34
-1.14
-1.52
0.26
-3.87
-0.59
-0.7
-0.82
1.53
0.22
-2.38
-0.38
-0.47
-0.76
-1.19
-1.24
-0.76
-2.75
-1.5
0.95
-0.65

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

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

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
38.92
129.15
45.18
24.52
50.10
38.44
117.75
14.77
36.63
12.73
73.42
158.70
11.44
271.00
425.95
19.00
111.20
168.90
19.55
586.90
42.18
39.16
35.05
91.47
93.64
30.37
99.88
7.18
99.14
48.06
26.07

Μετ. %
-1.17
0.23
-0.48
0.16
-0.77
-0.18
0.64
0.14
-1.11
-0.66
0.27
0.54
1.51
-1.2
-0.88
-1.71
-0.31
-0.15
-1.09
-2.02
-0.12
-1.11
-0.23
-0.47
-0.36
-0.72
-0.22
-1.03
-0.76
-1.06
0.66

(Σε ευρώ)

Χθεσινό Μετ. %
34.2 -0.9557
169.95 -1.7914
9.786
-1.0115
100.2 -0.1992
77.68 -0.5123
1.7305 -2.4521
4.739 -0.5248
6.16 -0.9009
2.713 -3.0379
0.1095 -0.4545
24.33
-1.2581
23.93 -0.2917
29.29 0.7568
11.24
0.1783
31.58 -1.0342
9.396 -0.5714
7.486 -2.8549
11.23
0.6272
31.23 0.1604
2.417
0.1243
12.68
0.2372
14.246 -2.2908
1.505
1.8613
17.915 -0.0837
13.8 -0.8621
0.9638
-2.2119
3.6095 -0.6742
2.75 0.8065
6.349 0.5066
5.496 -0.3987
23.7 -0.6706
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

l

21

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,8320
1,3080
0,4780

0,8500
1,3280
0,4900

0,8464
1,3180
0,4825

0,6310
1,6870
0,3260

4.884
16.810
3.599

0,8460
1,3240
0,4780
0,0100

0,8500
1,3280
0,4900
0,0115

0,8480
1,3280
0,4900

0,71
2,15
2,51

0,1270
0,1300

0,1300
0,1300

0,1286
0,1300

0,1610
0,2900

158.500
5.000

0,1230
0,1300

0,1300
0,1320

0,1290
0,1300

1,57
0,78

1,3100

1,3100

1,3100

0,9880

500

1,3000

1,3100

1,3100

0,00

1,3200

1,3200

1,3200

11,6130

2.120

1,3200
0,0320
0,0285
0,0000
0,0395
0,0000
0,0000
0,1030
0,0000
0,0000
0,0020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1,3400
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0200
0,1100
0,0000
0,1450
0,0030
0,0000
0,8000
0,0000
0,0105

1,3200

0,00

0,1720

0,1750

0,1730

0,2960

12.000

2,94

0,1390

0,1390

0,0000

20.000

0,1390

0,00

0,0725
0,8300

0,0750
0,8400

0,0732
0,8315

0,2910
-0,0540

21.000
13.600

0,0740
0,8400

10,45
1,20

1,0600

1,0700

1,0682

-0,1940

2.800

0,1740
0,0000
0,0380
0,0000
0,1480
0,0230
0,0000
0,0745
0,8500
0,0000
1,0600
0,0000
0,0000

0,1750

0,1390

0,1730
0,0010
0,0000
1,0300
0,1330
0,0210
0,1220
0,0720
0,8400
0,0000
0,9700
0,0255
0,0605

1,0700

0,00

0,0000
0,8500
0,3840
0,0000
2,2400

0,3840

0,00

2,2400

-0,88

0,6200
0,2940

-4,62
0,68

1,0500

-0,94

0,0015

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 (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)

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

0,3840

0,3840

0,3840

0,0000

16.810

2,2400

2,2400

2,2035

-5,6530

10.950

0,0000
0,0000
0,3820
0,1140
2,2200

9.600
10.500

0,0000
0,0000
1,3700
0,0000
0,6300
0,2920

0,0000
0,0000
1,4500
0,2300
0,6600
0,2940

0,0750

0,0800

0,0000
0,0670
0,2120

0,2280
0,0730
0,2300

1,0400

1,0600

0,0000
0,0020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0005
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

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

50,1001
52,0000
0,0000
0,0000
0,0000

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

0,6200
0,2920

0,6500
0,2940

0,6242
0,2932

-1,8330
0,2120

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

1,0500

1,0500

1,0500

-1,0000

18.900

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)
0,0015
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

0,0015

0,0000
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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
ΕΤΜΑ2
ΙΝΓΚΑΡΤ
ΙΝΓΚΑΡΤ2
ΤΡΙΣΤΟΝΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2
Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)
Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)
Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

56,0000
55,0000

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

Λύσεις και προκλήσεις για την ηλεκτροκίνηση
Η ραγδαία αύξηση των ηλεκτρικών Ι.Χ. «σκοντάφτει» στην έλλειψη σταθμών φόρτισης και στην άνιση κατανομή τους στην Ε.Ε.
Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θεωρούνται,
λανθασμένα, από πολλούς ως κάποιου είδους νεωτερισμός. Μια ματιά στην ιστορία
τους επιφυλάσσει μια έκπληξη: στην
πραγματικότητα το πρώτο υβριδικό τετρακίνητο όχημα που λειτούργησε με
μπαταρία εφευρέθηκε το 1912 από τον
πατέρα του ηλεκτρικού λαμπτήρα, Τόμας
Εντισον, και κατάφερε να διανύσει απόσταση 600 χιλιομέτρων από το Λονδίνο
στη βόρεια Σκωτία. Ωστόσο, η ραγδαία
μείωση της τιμής του πετρελαίου κατά
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 οδήγησε στην κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων
και καθιέρωσε το μοντέλο βενζίνης και
ντίζελ ως απαραβίαστο κανόνα για την
αυτοκινητοβιομηχανία. Εκατό χρόνια
μετά, τα πράγματα φαίνεται πως αλλάζουν
ριζικά.
Τρανή απόδειξη: η ετήσια Διεθνής Εκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης,
η οποία έλαβε χώρα τον περασμένο Σεπτέμβριο και ως συνήθως παρουσίασε

τις νέες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Τις εντυπώσεις έκλεψαν, σχεδόν εξ ολοκλήρου, τα καινούργια ηλεκτροκίνητα
μοντέλα των μεγάλων εταιρειών, όπως
το ID3 της Volkswagen, το οποίο μπορεί
να διανύσει πάνω από 500 χιλιόμετρα με
μονάχα 15 λεπτά φόρτισης και το στυλάτο
Cupra Tavascan της Seat. Στο Ηνωμένο
Βασίλειο, ο αριθμός ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί
μέσα σε μία δεκαετία, ενώ τον περυσινό
Μάρτιο στην παγωμένη Νορβηγία οι πωλήσεις υβριδικών οχημάτων ξεπέρασαν,
για πρώτη φορά, τα παραδοσιακά αυτοκίνητα καυσίμων.
Πίσω από την αστραπιαία άνοδο των
ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκεται μια
πληθώρα παραγόντων. Καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζει, αδιαμφισβήτητα, το ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο ολοένα και εντείνεται, καθώς η κλιματική αλλαγή ανάγεται σε παγκόσμια προτεραιότητα.
Με βάση τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό
2019/631, για παράδειγμα, οι κατασκευαστές θα πρέπει μειώσουν τις μέσες εκπομπές των νέων αυτοκινήτων κατά 37,5%

<
<
<
<
<
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Η φουτουριστική αντιπρόταση της Volkswagen είναι ένα
αυτόνομα κινούμενο ρομπότ
φόρτισης, το οποίο δεν χρειάζεται καμιά ανθρώπινη παρέμβαση.
μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ωστόσο,
ως συνήθως, σημαντικότερος κινητήριος
μοχλός της αλλαγής υπήρξε η ίδια η τεχνολογική εξέλιξη, η οποία γέννησε τα
σύγχρονα υβριδικά οχήματα – και οφείλεται κυρίως στις εταιρείες παραγωγής
κινητών τηλεφώνων που αύξησαν τρομακτικά την αποδοτικότητα των σύγχρονων μπαταριών.
Παρά τα άλματα στις δυνατότητες των
υβριδικών οχημάτων, μια επίμονη πρόκληση εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους
χρήστες τους και να κάμπτει την εκθετική
τους ανάπτυξη: οι σταθμοί φόρτισης πα-

ραμένουν δυστυχώς αρκετά σπάνιοι. Η
Ευρωπαϊκή Ενωση διαθέτει πλέον σχεδόν
300.000 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, αλλά
μονάχα 20.000 σταθμούς φόρτισης γρήγορης ταχύτητας – αναλογία που σαφώς
δεν αντιστοιχεί ακόμα στους φιλόδοξους
περιβαλλοντικούς στόχους της. Οι σταθμοί,
μάλιστα, είναι άνισα κατανεμημένοι ανάμεσα στα κράτη-μέλη, με αποτέλεσμα
οι προοπτικές για τα ηλεκτροκίνητα αμάξια
σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ελλάδα
να παραμένουν σχετικά απαισιόδοξες.
Μια ευφάνταστη και αρκετά φουτουριστική αντιπρόταση στοχεύει να φέρει
η Volkswagen, η οποία πρόσφατα παρουσίασε ένα αυτόνομα κινούμενο ρομπότ
φόρτισης ως εναλλακτική λύση στην αναζήτηση των δυσεύρετων σταθμών. Εξοπλισμένο με υπερσύγχρονες κάμερες,
σαρωτές λέιζερ και αισθητήρες υπερήχων,
το ρομπότ της εταιρείας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ακόμη και σε δύσκολους και στριμωγμένους χώρους, ενώ
κουβαλάει πάνω του ενεργειακό περιεχόμενο περίπου 25 kWh. Σε συνδυασμό
με τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συ-

στήματα φόρτισης, το πρωτότυπο μοντέλο
επιτρέπει ταχεία φόρτιση DC έως και 50
kW για κάθε αυτοκίνητο.
Ισως το πιο συναρπαστικό χαρακτηριστικό του πρωτότυπου ρομπότ είναι το
γεγονός πως ενεργοποιείται χάρη σε αυτοματοποιημένη επικοινωνία – είτε μέσω
εφαρμογής διαθέσιμης από smartphone,
είτε μέσω του καινοτόμου συστήματος
επικοινωνίας V2X (vehicle to everything
– όχημα με οτιδήποτε) το οποίο βασίζεται
στην τελευταία τεχνολογία Διαδικτύου
των Πραγμάτων (IoT). Επειτα από το αίτημα του χρήστη, το αυτόνομο κινούμενο
ρομπότ της Volkswagen πλησιάζει το όχημα που χρειάζεται φόρτιση και επικοινωνεί μαζί του. Από το άνοιγμα του πλαισίου υποδοχής για τη σύνδεση του σχετικού βύσματος, μέχρι και την ολοκλήρωση
της φόρτισης και την τελική αποσύνδεση,
η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς καμιά ανθρώπινη παρέμβαση.
Το αυτόνομα κινούμενο ρομπότ φόρτισης αποτελεί σαφώς μία εντυπωσιακή
λύση από την πλευρά της αυτοκινητοβιομηχανίας – ωστόσο, μέχρι και σήμερα,

δεν έχει ακόμα οριστεί πιθανή ημερομηνία
για την κυκλοφορία του. Κατ’ επέκταση,
το βάρος επιστρέφει στον κυβερνητικό
προγραμματισμό και στην ανάπτυξη υποδομών, όπου τουλάχιστον τα πράγματα
είναι ελαφρώς ενθαρρυντικά.
Παρότι η πολυετής οκνηρία έχει φέρει
την Ελλάδα σε θέση ουραγού στην Ε.Ε.
όσον αφορά τον αριθμό σταθμών φόρτισης, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης
αποτελεί πλέον «βασικό στόχο πολιτικής»
σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο χαρτογραφεί
τις φιλοδοξίες και προθέσεις της κυβέρνησης.
«Ο στόχος αυτός προϋποθέτει την ολοκλήρωση του σχετικού κανονιστικού
πλαισίου και τον προγραμματισμό ανάπτυξης των απαραίτητων ενεργειακών
υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων [...] και για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί η διυπουργική επιτροπή για την
προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική επικράτεια» αναφέρει, μεταξύ άλλων, το σχετικό έγγραφο. Μακάρι οι φιλοδοξίες αυτές να μη φρενάρουν.

Το πρώτο ελληνικό ηλεκτρικό πλοίο ετοιμάζεται να αρχίσει δρομολόγια
Η Ελλάδα μπορεί να υπερηφανεύεται για
την εξέχουσα παρουσία της στον χώρο
της παγκόσμιας ναυτιλίας, ωστόσο η εισαγωγή των νέων ηλεκτρικών πλοίων
στα ύδατά της παραμένει διστακτική. Εν
μέρει, η αργή υιοθέτηση ευθύνεται στις
γεωμορφολογικές δυσκολίες που παρουσιάζει το ελληνικό τοπίο – οι αποστάσεις
μεταξύ των προορισμών είναι αρκετά
μεγάλες, και οι καιρικές συνθήκες του
Αιγαίου παρουσιάζουν ουκ ολίγες προ<
<
<
<
<
<

Στη φιλόδοξη επένδυση συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία εγκαταστάσεων ξηράς στο λιμάνι του Αιγίου, το
οποίο μέχρι και σήμερα παραμένει ανενεργό.
κλήσεις για τις μπαταρίες του σήμερα.
Ωστόσο, χάρη στις ραγδαίες τεχνολογικές
εξελίξεις καθώς και στα γενναιόδωρα
προγράμματα επιδοτήσεων της Ε.Ε., σύντομα η Ελλάδα θα αποκτήσει επιτέλους
το πρώτο της ηλεκτρικό ferry boat. Ο λόγος για το καινοτόμο ηλεκτρικό πλοίο,
το οποίο θα σαλπάρει σε άμεσο χρονικό
διάστημα στα νερά του Κορινθιακού Κόλ-

Το ηλεκτρικό ferry boat προέρχεται από μετατροπή παλαιότερου συμβατικού πλοίου. Το κόστος της επένδυσης υπολογίζεται στα 4 με 5
εκατομμύρια ευρώ.
που, και συγκεκριμένα στον πορθμό μεταξύ Αιγίου και Αγίου Νικολάου Δωρίδος.
Το καινοτόμο σκάφος θα προέλθει από
μετατροπή παλαιότερου συμβατικού
πλοίου και η πρωτοβουλία αποτελεί αποτέλεσμα ενός συνεργατικού οικοσυστήματος μεταξύ των Δήμων Αιγίου και
Αγίου Νικολάου Δωρίδος, μιας σειράς
πανεπιστημίων καθώς και του νορβηγικού

νηογνώμονα DNV (Det Norske Veritas).
Στη φιλόδοξη επένδυση συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία εγκαταστάσεων
ξηράς στο λιμάνι του Αιγίου, το οποίο
μέχρι και σήμερα παραμένει ανενεργό.
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει υβριδικό
σύστημα παραγωγής ενέργειας με ταυτόχρονη συνύπαρξη φωτοβολταϊκών, κυματικής αλλά και αιολικής ενέργειας, με

στόχο να παραχθεί το μεγαλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα στη μικρότερη δυνατή έκταση. Μάλιστα, σύμφωνα με την επίσημη
ανακοίνωση, το οποιοδήποτε πλεονάζον
ενεργειακό απόθεμα θα παρέχεται δωρεάν
σε κατοίκους των δύο δήμων που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία ή ανήκουν σε κάποια ευάλωτη κοινωνική
ομάδα.

Οπως είναι αναμενόμενο, το κόστος
της επένδυσης είναι αρκετά υψηλό – υπολογίζεται πως θα ανέλθει περίπου στα
4 με 5 εκατομμύρια ευρώ, με το ήμισυ
αυτού να καλύπτεται από κονδύλια της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ωστόσο, τα οφέλη
από την έλευση του πρώτου ηλεκτρικού
ferry boat είναι πολλαπλά. Η μηδενική
ρύπανση και η περιβαλλοντική προστασία
συναντούν επίσης τα οικονομικά συμφέροντα των πλοιοκτητών, καθώς στο
άμεσο μέλλον γλιτώνουν από το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων, αλλά και
φθηνότερα εισιτήρια για τους ταξιδιώτες.
Αλλωστε, από το 2020 που θα εφαρμοστούν τα δικαιώματα αγοράς ρύπων στη
ναυτιλία, αναμένεται σημαντική αύξηση
των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
Ενα ακόμα πιθανό όφελος είναι το λεγόμενο «φαινόμενο χιονοστιβάδας» το
οποίο φιλοδοξεί να φέρει το πρώτο πιλοτικό ηλεκτρικό πλοίο. Σύμφωνα με την
επίσημη ανακοίνωση, στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι η τελική επέκτασή του στο σύνολο των πορθμειακών
γραμμών της χώρας. Αντίστοιχο, άλλωστε,
είναι και το μοντέλο καινοτομίας που εφαρμόζει και η Νορβηγία –η πρωτοπόρος
χώρα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας– όπου τα πιλοτικά προγράμματα ακολουθούνται πάντα από άμεσα χρηματικά κίνητρα και επιδοτήσεις στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, αλλά και ρυθμιστικό

πλαίσιο στο μακροπρόθεσμο. Υπολογίζεται πως μέχρι το 2022, πάνω από 80 ηλεκτρικά φέρι θα σαλπάρουν στα παγωμένα νερά των φιορδ, ενώ νορβηγική εταιρεία κατασκευάζει ήδη ένα γιγάντιο
παγοθραυστικό κρουαζιερόπλοιο με υβριδικό σύστημα ενέργειας – ένα πρότζεκτ
που θα ήταν ανήκουστο πριν από μία
διετία.
Παρότι πρώιμα, τα σημάδια για την
ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ηλεκτρικών πλοίων και στη χώρα μας είναι σχετικά θετικά. Πρόσφατα, η διοίκηση του
λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ) μαζί με την COSCO
ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν υποσταθμό για την ηλεκτροδότηση αρχικά επιβατικών και οχηματαγωγών πλοίων και στη συνέχεια
κρουαζιερόπλοιων.
Τα πλοία θα ηλεκτροδοτούνται από
τη στεριά κατά τη διάρκεια της παραμονής
τους στο λιμάνι, με αποτέλεσμα όχι μόνο
να μην παράγουν ρύπους, αλλά και να
μειώνουν σημαντικά την ηχορρύπανση
λόγω του θορύβου που προκαλείται από
τις ηλεκτρομηχανές. Μέσα στον επόμενο
μήνα, ενδέχεται να περάσει και νομοθεσία
για τα μεγάλα ηλεκτρικά καράβια, τα
οποία μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται να
κυκλοφορούν στα ελληνικά ύδατα. Αν
αυτό συμβεί, θα ανοίξει ένα μεγάλο παράθυρο για το μέλλον της γαλάζιας οικονομίας και στη χώρα μας.

Το πρώτο ιπτάμενο ταξί από Uber - Hyundai με τη συνεργασία της Boeing
Το ταξί του μέλλοντος, ένα ιπτάμενο και
ηλεκτροκίνητο ταξί που θα μεταφέρει
τέσσερα άτομα σε απόσταση περίπου 96
χιλιομέτρων, σκοπεύουν να δημιουργήσουν από κοινού Uber και Hyundai Motor.
Η συνεργασία θα γίνει συγκεκριμένα ανάμεσα στην Uber Elevate, θυγατρική
που έχει ιδρύσει η αμερικανική εταιρεία
σύνδεσης των ταξί με τους πελάτες της,
και τη νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία. Οι δύο εταιρείες συσπειρώνουν τις
δυνάμεις τους με σκοπό να προωθήσουν
τη χρήση αυτού του ιπτάμενου ταξί στις
μεγάλες πόλεις.
Σύμφωνα με την Uber, εταίρος στην
κοινοπραξία θα είναι επίσης και η Aurora
Flight Sciences, θυγατρική της Boeing.
Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNBC,
εκπρόσωπος της Uber τόνισε πως η
Hyundai είναι η πρώτη αυτοκινητοβιο-
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Το όχημα θα είναι ηλεκτροκίνητο και θα μεταφέρει
τέσσερα άτομα σε απόσταση 96 χιλιομέτρων.
μηχανία με εμπειρία στην κατασκευή επιβατικών αυτοκινήτων που γίνεται εταίρος
της και συμμετέχει στο σχέδιο για την
παραγωγή ιπτάμενων ταξί. Οι δύο εταιρείες
παρουσίασαν το πρώτο μοντέλο στην έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών (CES)
στο Λας Βέγκας και τόνισαν πως αρχικά
θα έχει πιλότο αλλά, προϊόντος του χρόνου,
θα εξελιχθεί περαιτέρω και θα ενσωματώσει
την τεχνολογία των αυτοκινούμενων οχημάτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της
Uber, στη διάρκεια του έτους θα αρχίσουν
οι δοκιμαστικές πτήσεις και οι δύο εταίροι
ευελπιστούν πως θα μπορούν να αρχίσουν
να προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες
μέσα σε τρία χρόνια.
Στόχος των δύο εταίρων είναι η εναέρια
σύνδεση των μεγάλων αστικών κέντρων
με τα προάστιά τους και η αντιμετώπιση
του προβλήματος της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις μεγάλες πόλεις. Οπως σχολιάζει σχετικό ρεπορτάζ των Financial
Times, για την Uber η προσφορά υπηρεσιών ιπτάμενων ταξί εντάσσεται στο φιλόδοξο σχέδιό της να αποτελέσει την
«Amazon των μεταφορών». Στόχος της,
να βγάλει τον κόσμο από τα αυτοκίνητα
ιδιωτικής χρήσης και να τον συνηθίσει
να κυκλοφορεί με το δικό της δίκτυο οχημάτων δημόσιας χρήσης.

Η βρετανική εφημερίδα επισημαίνει,
πάντως, πως δεν υπάρχει ακόμη σαφώς
καθορισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα
ιπτάμενα ταξί. Σε ό,τι αφορά τη Hyundai,
πέμπτη σε μέγεθος αυτοκινητοβιομηχανία,
προσπαθεί σε συνεργασία με τη θυγατρική
της Kia Motors να ανταγωνιστεί τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της στη χρήση
των νέων τεχνολογιών.
Ο αμερικανικός αεροναυπηγικός κολοσσός Boeing συνεργάζεται με τη μονάδα
Porsche της Volkswagen για την ανάπτυξη
ηλεκτροκίνητου ιπτάμενου αυτοκινήτου,
ενώ η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία
Geely έχει αγοράσει μειοψηφικό πακέτο
στη γερμανική νεοφυή εταιρεία ιπτάμενων
ταξί Volocopter. Η ιδέα των ιπτάμενων
οχημάτων και ειδικότερα των ιπτάμενων
ταξί δεν είναι καινούργια. Υπάρχει, αντιθέτως, εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα.

Ο πρωτοπόρος της αυτοκινητοβιομηχανίας
Χένρι Φορντ ήλπιζε να αναπτύξει μια ιπτάμενη εκδοχή του μοντέλου Model T
της Ford. Είχε μάλιστα κάνει αρκετές δοκιμαστικές πτήσεις του. Ενα θανατηφόρο
ατύχημα σε δοκιμαστική πτήση, όμως, οδήγησε στον θάνατο έναν πιλότο της Ford
και ανάγκασε τον Φορντ να εγκαταλείψει
το φιλόδοξο σχέδιό του. Σήμερα, πάντως,
υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς μέσω αέρος σε σχετικά μικρές αποστάσεις με ελικόπτερο.
Συχνά τα ελικόπτερα αυτά συνδέουν
τα αστικά κέντρα με τα αεροδρόμιά τους
και το κέντρο της πόλης. Στελεχώνονται,
όμως, με εξειδικευμένο προσωπικό και
χρησιμοποιούν εξειδικευμένα συστήματα.
Είναι, έτσι, απρόσιτα από οικονομικής απόψεως, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ
περιορισμένη χρήση.

Στην παρουσίαση του μοντέλου, τονίστηκε
πως αρχικά θα έχει πιλότο, αλλά προϊόντος
του χρόνου θα εξελιχθεί περαιτέρω και θα
ενσωματώσει την τεχνολογία των αυτοκινούμενων οχημάτων.

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
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H ευνοϊκή συγκυρία οδηγεί τον ΟΔΔΗΧ σε νέα έξοδο στις αγορές
Eξετάζει νέα έκδοση ομολόγου, κατά πάσα πιθανότητα 10ετούς, μετά την αξιολόγηση από τη Fitch στις 24 Ιανουαρίου
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Το συνεχιζόμενο κυνήγι αποδόσεων των επενδυτών,
το οποίο έχει οδηγήσει σε ζήτηση-ρεκόρ για τις
εκδόσεις κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη,
αναμένεται να εκμεταλλευθεί σύντομα ο ΟΔΔΗΧ,
με τους αναλυτές που μιλούν στην «Κ» να τονίζουν
ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα, όχι μόνο λόγω
του ευνοϊκού περιβάλλοντος αλλά και των σημαντικών πλεονεκτημάτων που εμφανίζουν οι ελληνικοί τίτλοι.
Τα πρώτα στοιχεία του 2020 δείχνουν πως ο
«πυρετός» των επενδυτών για κρατικό χρέος που
χαρακτήρισε το 2019, δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα του
νέου έτους, και ειδικά στην Ευρώπη. Την εβδομάδα
6-10 Ιανουαρίου οι εκδόσεις στην περιοχή κατέρριψαν κάθε ρεκόρ, σπάζοντας το φράγμα των
100 δισ. δολαρίων συνολικά. Η προηγούμενη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε επίσης από κινήσειςρεκόρ και με σημαντική υπερκάλυψη των βιβλίων
προσφοράς, με την Ισπανία να συγκεντρώνει 52

δισ. ευρώ για το νέο 10ετές ομόλογο, το υψηλότερο
ποσό που έχει ποτέ προσφερθεί ποτέ σε ομόλογο
σε ευρώ.
Η Ιταλία εξέδωσε 30ετές ομόλογο και συγκέντρωσε προσφορές 47 δισ. ευρώ, το υψηλότερο
ποσό που έχει λάβει ποτέ κοινοπρακτική έκδοση
της χώρας, ενώ το Βέλγιο, η Κύπρος, η Πορτογαλία,
η Γερμανία και η Ιρλανδία είδαν επίσης τις εκδόσεις
τους να συγκεντρώνουν πολύ υψηλή ζήτηση την
περασμένη εβδομάδα. Αυτό αποτελεί απόδειξη
ότι οι επενδυτές ακόμη «διψούν» για αποδόσεις,
κάτι στο οποίο έχουν συμβάλει οι κεντρικές τράπεζες με τις τεράστιες ενέσεις ρευστότητας στο
σύστημα, καθώς και οι εκτιμήσεις ότι τα επιτόκια
στην Ευρωζώνη δεν αναμένεται να αυξηθούν σύντομα.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, ο ΟΔΔΗΧ έχει
πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους primary
dealers και στο τραπέζι βρίσκεται η έκδοση ενός
νέου ελληνικού ομολόγου το αμέσως επόμενο διάστημα, με πιθανή ημερομηνία την Τρίτη 28 Ιανουαρίου (ανάλογα και με τις συνθήκες στην αγορά)
και μετά την αξιολόγηση της Fitch (Παρασκευή

24 Ιανουαρίου) με σκοπό να κεφαλαιοποιηθεί το
θετικό μομέντουμ από την ετυμηγορία του οίκου,
με τους αναλυτές να περιμένουν ευρέως αναβάθμιση
της χώρας, ή τουλάχιστον των προοπτικών σε θετικές από σταθερές. Αρχική σκέψη ήταν η Ελλάδα
να τεστάρει τα νερά των αγορών νωρίτερα, ωστόσο
ο ΟΔΔΗΧ –λόγω και των πρόσφατων γεωπολιτικών
εντάσεων– επέλεξε να περιμένει, καθώς στόχος
είναι να προχωρεί συγκρατημένα και στοχευμένα
σε κινήσεις για την περαιτέρω βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.
Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του νέου τίτλου, οι
εκτιμήσεις της αγοράς κινούνται προς την έκδοση
10ετίας (με στόχο απόδοση κοντά στο 1,5% - επίπεδο που θα αποτελέσει ιστορικό χαμηλό), ένας
τίτλος που θεωρείται ορόσημο για κάθε εκδότη.

Σκέψεις για 15ετές

Τα πρώτα στοιχεία του 2020 δείχνουν πως ο «πυρετός» των επενδυτών για κρατικό χρέος που χαρακτήρισε το

Στο τραπέζι υπάρχει και η έκδοση 15ετούς ομολόγου λήξης 2035, μία χρονιά που το χρέος δεν
έχει ακόμη κριθεί βιώσιμο και έτσι θα αποτελούσε
ένα σημαντικό μήνυμα προς τις αγορές. Ωστόσο,
όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα κινηθούν οι

αποδόσεις (αυτή τη στιγμή το ομόλογο λήξης
2033 έχει απόδοση 1,87%), καθώς το οικονομικό
επιτελείο στοχεύει σε νέα αποπληρωμή του ΔΝΤ

2019, δεν έχει σημάδια υποχώρησης, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα του νέου έτους, και ειδικά στην Ευρώπη.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Επιστρέφει η
διάθεση για
ανάληψη ρίσκου
Ανοδικά κινήθηκαν οι διεθνείς χρηματιστηριακές
αγορές την εβδομάδα που διανύσαμε, με τους
βασικούς δείκτες της Γουόλ Στριτ να κλείνουν
σε νέα ιστορικά υψηλά την Πέμπτη (η συγγραφή
του άρθρου έγινε πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στη Γουόλ Στριτ την Παρασκευή),
λαμβάνοντας ώθηση από την υπογραφή της
πρώτης φάσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ
ΗΠΑ και Κίνας, την Τετάρτη. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μείωση
των κινεζικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, αύξηση 200 δισ. δολ. στις κινεζικές αγορές
αμερικανικών αγαθών κατά την επόμενη διετία,
καθώς και μέτρα για την εξάλειψη της κλοπής
πνευματικής ιδιοκτησίας και τεχνογνωσίας.
Η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου επηρεάστηκε θετικά και από τα ικανοποιητικά εταιρικά αποτελέσματα καθώς και
από τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία για
την αμερικανική οικονομία. Συγκεκριμένα, οι
λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο
0,3% για τρίτο συνεχή μήνα, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν για πέμπτη κατά
σειρά εβδομάδα, ενώ ο μεταποιητικός δείκτης
της Philadelphia Fed αυξήθηκε τον Ιανουάριο
στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2018
(17 μονάδες). Θετικά εξέλαβε η αγορά και τα
στοιχεία για το ΑΕΠ της Κίνας, εμφανίζοντας
ρυθμό ανάπτυξης 6,1% το 2019, επιβεβαιώνοντας
τις εκτιμήσεις των αναλυτών και παρά την εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Κίνας κατά τη διάρκεια
του έτους, αγνοώντας το γεγονός πως πρόκειται
για τον ασθενέστερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης των τελευταίων 30 ετών. Στις αγορές
συναλλάγματος, το θετικό επενδυτικό κλίμα έπληξε το γιεν, που θεωρείται ασφαλές επενδυτικό
καταφύγιο, με την ισοτιμία δολαρίου / γιεν να
διαπραγματεύεται σε υψηλό 8 μηνών 110,29
στις αγορές της Ευρώπης, την Παρασκευή. Εντούτοις, το θετικό επενδυτικό κλίμα έπληξε
προσωρινά το δολάριο έναντι των υπόλοιπων
βασικών νομισμάτων, με την ισοτιμία ευρώ /
δολαρίου να ανέρχεται σε υψηλό 9 ημερών
1,1173 ενδοσυνεδριακά την Πέμπτη, προτού
υποχωρήσει στην περιοχή του 1,1110/20 την
Παρασκευή, κοντά στο κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας.
Τα στοιχεία βιομηχανικής παραγωγής για
την οικονομία της Ευρωζώνης, που έδειξαν αύξηση κατά 0,2% σε μηνιαία βάση τον Νοέμβριο,
παρέχοντας μια ένδειξη ότι ενδεχομένως μετριάστηκε η βιομηχανική ύφεση, βοήθησαν επίσης στην προσωρινή άνοδο του κοινού νομίσματος. Στις αγορές κυβερνητικών ομολόγων,
η υπογραφή της πρώτης φάσης της εμπορικής
συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και οι προσδοκίες για βελτίωση των οικονομικών προοπτικών στην Ευρωζώνη οδήγησαν την απόδοση
των 10ετών γερμανικών ομολόγων σε υψηλό
δύο εβδομάδων -0,17% την Τετάρτη, προτού
υποχωρήσει στην περιοχή του -0,22% την Παρασκευή, την ώρα συγγραφής του άρθρου.
* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Εurobank.

το επόμενο διάστημα και ο ESM έχει διαμηνύσει
ότι κάτι τέτοιο μπορεί να προχωρήσει εάν το μέσο
κόστος του νέου δανεισμού είναι χαμηλότερο
από το 1,9% (κόστος του δανείου που αποσύρεται).
Οπως σημειώνει στην «Κ» ο επικεφαλής αναλυτής της αγοράς επιτοκίων της Societe Generale,
Χόρχε Γκαράγιο, η εκδοτική δραστηριότητα της
Ελλάδας φέτος αναμένεται να κινηθεί στο ανώτερο
επίπεδο που έχει ήδη θέσει ο ΟΔΔΗΧ, στα 8 δισ.
ευρώ. Αυτό θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αυξήσει
τις πρόωρες αποπληρωμές (μείωση των εντόκων
και του δημόσιου χρέους), η οποία και έχει «νόημα»
οικονομικά (συμβάλλοντας στη μείωση των δαπανών για τόκους) και σε μια περίοδο κατά την
οποία η ζήτηση επενδυτών για αποδόσεις είναι
υψηλή. Οπως επισημαίνει, ο ΟΔΔΗΧ είναι σε θέση
να εκδώσει αυτή τη στιγμή αν το θέλει, ενώ αναμένει ότι το 50% του ετήσιου στόχου των εκδόσεων
θα γίνει στο α΄ τρίμηνο του έτους.
Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια, ο κ. Γκαράγιο αναμένει πως ένα νέο 10ετές ομόλογο θα ήταν ένα
ακόμη σημαντικό ορόσημο, ωστόσο ο ΟΔΔΗΧ θα
μπορούσε να διερευνήσει μεγαλύτερες διάρκειες.
Πάντως, με την πρόσφατη παράταση της σταθμισμένης μέσης διάρκειας (21 έτη έναντι 7,7 ετών
κατά μέσον όρο στις περιφερειακές αγορές της
Ευρωζώνης), δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε
κάτι τέτοιο, εκτιμά, και ίσως προτιμήσει να παρέχει
ρευστότητα και στις εκδόσεις στις οποίες προχώρησε το 2019 με στόχο τη βελτίωση της επενδυτικής βάσης.

Νέο 10ετές
Κατά την άποψη και του Τζενς Πίτερ Σόρενσεν,
επικεφαλής αναλυτής της Danske Βank, ένα νέο
10ετές ομόλογο θα ήταν μία σημαντική και «εύκολη» έκδοση από την Ελλάδα τώρα. Οπως επισημαίνει στην «Κ», ο ίδιος τηρεί θετική στάση
για τα ελληνικά ομόλογα λόγω πέντε σημαντικών
παραγόντων: 1) Οι οικονομικές προοπτικές εξακολουθούν να είναι υγιείς, 2) υπάρχει θετική προοπτική των αξιολογήσεων των οίκων, 3) οι χρηματοδοτικές ανάγκες έως το 2042 είναι περιορισμένες, 4) υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των
αποδόσεων των ελληνικών τίτλων 5) υπάρχει η
πιθανότητα να ενταχθεί η Ελλάδα στο QE έως τις
αρχές του 2021. Ενας πρόσθετος θετικός καταλύτης
για τα ελληνικά ομόλογα αποτελεί, σύμφωνα με
τον Ιωάννη Σώκο, επικεφαλής ανάλυσης της
αγοράς σταθερού εισοδήματος της Deutsche
Bank, η άρση του ορίου που έχουν οι ελληνικές
τράπεζες στις θέσεις τους σε αυτά.
Οπως επισημαίνει στην «Κ», εάν και όταν
συμβεί αυτό θα αποτελέσει μία νέα πηγή ζήτησης
για τα ελληνικά ομόλογα, κάτι που ίσχυε στο παρελθόν. Και ο κ. Σώκος εκτιμά πως οι ελληνικές
εκδόσεις φέτος θα κινηθούν στα 8 δισ. ευρώ ή
και υψηλότερα.

Στα κέρδη επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Στα κέρδη επέστρεψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο, ωθούμενο από την κινητικότητα κυρίως στις αγορές των Επενδυτικών Εταιρειών και της Κύριας Αγοράς.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 67,86
μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 0,95%, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE
20 κατέγραψε κέρδη 0,91% κλείνοντας
στις 40,84 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος
διαμορφώθηκε στις €132.705, εκ των οποίων οι €22.000 σε προσυμφωνημένες
συναλλαγές σε τίτλους τις Τσιμεντοποιΐας
Βασιλικού.
Κέρδη παρουσίασαν οι επιμέρους
χρηματιστηριακοί δείκτες με εξαίρεση
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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
στις 67,86 μονάδες,
παρουσιάζοντας άνοδο
σε ποσοστό 0,95%.
την Εναλλακτική Αγορά, η οποία κατέγραψε μικρές ζημιές σε ποσοστό 0,15%.
Τα μεγαλύτερα κέρδη παρουσίασαν οι
Επενδυτικές Εταιρείες με 2,35% και ακολούθησαν τα Ξενοδοχεία με 1,52%
και η Κύρια Αγορά με 1,46%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον

προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τσιμεντοποιΐας
Βασιλικού με €24.128 (πτώση 0,88% τιμή κλεισίματος €2,24). Ακολούθησαν
οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με
€22.155 (άνοδος 2,15% - τιμή κλεισίματος
€1,32), της Louis PLC με €20.385 (άνοδος
1,57% - τιμή κλεισίματος €0,12), της
Petrolina Holdings με €19.845 (πτώση
0,94% - τιμή κλεισίματος €1,05) και της
Lordos Hotels με €11.308 (άνοδος 1,20%
- τιμή κλεισίματος €0,84).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, εννέα κινήθηκαν ανοδικά,
τρεις πτωτικά και έξι παρέμειναν αμετάβλητες. Οι συναλλαγές περιορίστηκαν
σε 103.

