
Κίνητρα για
συγχωνεύεσεις
επιχειρήσεων
στην Ελλάδα
Στο μισό η φορολογία
Πλέγμα ισχυρών κινήτρων προ-
κειμένου να αυξηθεί το μέγεθος
των ελληνικών επιχειρήσεων
σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης. Στο κέντρο αυ-
τού του πλέγματος βρίσκεται η
μείωση στο μισό της φορολογίας,
για πέντε χρόνια, των επιχειρή-
σεων που θα προκύψουν από
συγχώνευση. Θα τεθεί, ωστόσο,
μια σειρά από όρους και προϋ-
ποθέσεις. Σελ.16

«Βόμβα» 4 δισ. 
οι «παγωμένες»
επιταγές 
Ανησυχίες στην Ελλάδα
Μέχρι τέλη Οκτωβρίου παρατεί-
νεταιη αναστολή πληρωμής των
επιταγών ύψους 4 δισ. ευρώ που
έχουν εκδοθεί από πληγείσες ε-
πιχειρήσεις στην Ελλάδα και έ-
χουν «παγώσει» από τον Μάρτιο
του 2020. Οι αλλεπάλληλες πα-
ρατάσεις διογκώνουν το πρό-
βλημα ρευστότητας για τους κο-
μιστές, αλλά και την ανησυχία
για το τι θα γίνει όταν αρθεί το
«πάγωμα» και προστεθούν στις
άλλες υποχρεώσεις που έχουν
συσσωρευτεί. Σελ.19

Στήριξη
χρειάζεται
ο HORECA
Συνέντευξη Μάρλο Ευριπίδου
Ο επισιτιστικός κλάδος θα χρειαστεί
στήριξη, διαφορετικά θα υπάρξουν α-
πολύσεις ή ακόμα και λουκέτα, δηλώνει
στην «Κ» ο Marketing Manager της
KEANgroupΜάρλο Ευριπίδου και εξηγεί
τους παράγοντες  που συνθέτουν ένα
ιδιαίτερα ρευστό και απρόβλεπτο πε-
ριβάλλον στην αγορά. Βλέπει ανάκαμψη
το 2023. Σελ. 6

Οι εμβολιασμοί
απέτρεψαν
τα χειρότερα
Σε επιφυλακή τα νοσοκομεία

Τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού των
πολιτών έχουν αποτρέψει τα χειρότερα,
εκτιμούν οι ειδικοί που παρακολουθούν
τους ημερήσιους επιδημιολογικούς δεί-
κτες με την προσοχή τους να εστιάζεται,
κυρίως, στους κραδασμούς του συστή-
ματος υγείας. Σε επιφυλακή οι νοσοκο-
μειακές υποδομές. Σελ. 5
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ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΡΟΥΤΑ

Περάσαμε επιτυχώς το τέστ της κρίσης
«Με ψυχραιμία, ομαδική δουλειά και φέρνοντας λύσεις στο
τραπέζι, καταφέραμε να περάσουμε με πολύ καλό βαθμό το
τέστ της πανδημίας», τονίζουν στο 10 στα 10 οι Μάριος Ιωάννου
και Αναστασία Γρούτα Gnomi / Hub & Spoke.  Αναφέρονται στις
επιδοτήσεις του κράτους, τις αξίες που αναπτύχθηκαν στη διάρ-
κεια της κρίσης, στο «Νetflix» και άλλα. Σελ. 24

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΝΤ ΠΡΟΣ FED

Προσοχή στην ανάκληση των μέτρων
Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά το ΔΝΤ στην ομοσπονδιακή τράπεζα
των ΗΠΑ για το χρονικό διάστημα που θα ανακαλέσει τα έκτακτα
μέτρα στήριξης της αμερικανικής οικονομίας και ειδικότερα για
τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσει την απόφασή της στις
αγορές. Το Ταμείο επικροτεί τη δέσμευση της Fed να ανεχθεί
βραχυπρόθεσμα πληθωρισμό άνω του 2%. Σελ. 12

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στόχος η αυτάρκεια σε μικροτσίπ - cloud
Την αυτάρκειά της στις προηγμένες τεχνολογίες αιχμής δρομο-
λογεί η Ε.Ε. με δύο νέες βιομηχανικές συμμαχίες : μία για επε-
ξεργαστές και ημιαγωγούς και μία για την τεχνολογία νέφους
(cloud) στο Ιντερνετ και την τεχνολογία edge computing. Η στή-
ριξη σε αυτούς τους τομείς είναι ζωτικής σημασίας», δήλωσε η
αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μ. Βεστάγκερ. Σελ. 11

ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ

Βλέπουν εκτόξευση
των online αγορών
Προς νέα ιστορικά ρεκόρ βαδίζει το
2021 η παγκόσμια βιομηχανία ηλε-
κτρονικού εμπορίου, έπειτα από την
εκτόξευση των online αγορών κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Το 2021 η πα-
γκόσμια βιομηχανία ηλεκτρονικού ε-
μπορίου θα αυξηθεί κατά14,3%, ενώ
το 2020 οι διαδικτυακές λιανικές πω-
λήσεις ανήλθαν σε 4,28 τρισ. δολάρια
(3,35 τρισ. δολάρια το 2019). Σελ. 8

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση κατά 2%
του κατώτατου μισθού
Αυξάνεται κατά 2% από την 1η Ιανου-
αρίου 2022 ο κατώτατος μισθός στην
Ελλάδα, από τα 650 στα 663 ευρώ. Η
κυβέρνηση υποστηρίζει ότι βρήκε τη
χρυσή τομή μεταξύ της ενίσχυσης των
χαμηλότερα αμειβόμενων και της
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Η α-
ναπροσαρμογή αφορά 700.000 ερ-
γαζόμενους, τους νέους και τις μικρές
επιχειρήσεις. Σελ. 15

ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Στη δίνη νέας κρίσης
τα ψηφιακά νομίσματα
Μεγάλη κρίση φαίνεται να διέρχο-
νται τα κρυπτονομίσματα, ενώ οι ε-
πενδυτές χάνουν την εμπιστοσύνη
τους. Τους τελευταίους δύο μήνες έ-
να είδος διεθνούς συναγερμού φαί-
νεται να έχει κινητοποιήσει κεντρικές
τράπεζες και εποπτικές αρχές. Δεν
είναι η πρώτη φορά που οι τιμές πα-
ρουσιάζουν εξαιρετική αστάθεια και
ανακάμπτουν. Σελ. 10

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζεται
από φορείς του τουρισμού για τις αφίξεις
το δίμηνο Ιούλιος –Αύγουστος. Ο Ιούλιος
είναι ο πρώτος μήνας που κλείνει σημα-
ντικά την ψαλίδα σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2019. Εκτιμάται μά-

λιστα ότι μέχρι τέλος Ιουλίου το σύνολο
της επιβατικής κίνησης θα ξεπεράσει
τους 700 χιλιάδες επιβάτες. Μεταφρά-
ζοντας αυτούς τους αριθμούς σε δεδομένα
του 2019, η Ανώτερη Διευθύντρια Αερο-
πορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Ε-

πικοινωνίας Hermes Airports Μαρία Κου-
ρούπη, ανέφερε ότι η επιβατική κίνηση
θα κλείσει στο 50% του Ιουλίου του 2019
- περίοδος κατά την οποία από τα δύο
αεροδρόμια είχαν περάσει 1,43 εκατ. ε-
πιβάτες (αφικνούμενοι και αναχωρούντες).

«Το ψηλό ποσοστό εμβολιασμού στην
Ευρώπη και στην Βρετανία θα δώσει την
ώθηση, την συνέχεια και την σταθερό-
τητα που χρειάζεται για να ξεκινήσει η
ανάκαμψη του τουρισμού», δήλωσε επί-
σης στην «Κ» ο υφυπουργός Τουρισμού

Σάββας Περδίος, ο οποίος σχολίασε θετικά
τα δεδομένα των αεροδρομίων για την
επιβατική κίνηση Ιουλίου και τον προ-
γραμματισμό Αυγούστου. Τόνισε, ωστόσο,
ότι η κατάσταση ακόμα είναι ρευστή και
απρόβλεπτη. Σελ. 3

Το 50% του 2019 έπιασε ο φετινός Ιούλιος
Πέραν των 700 χιλιάδων επιβατών μέχρι το τέλος του μηνός - Ενθαρρυντικά κινείται και ο Αύγουστος

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Το καταστροφικό πρόσωπο της πανδημίας
«Μια πανδημία μεταξύ των ανεμβολία-
στων». Έτσι χαρακτήρισε ο Anthony
Fauci την κατάσταση όπως εξελίσσεται
στις ΗΠΑ, όπου το τελευταίο διάστημα
παρουσιάζεται μια οξεία αύξηση των
κρουσμάτων και των νοσηλειών. Σύμ-
φωνα με τον πολύπειρο σύμβουλο σειράς
Αμερικανών Προέδρων για θέματα παν-
δημίας, το πρόβλημα εμφανίζεται έντονο
στις Πολιτείες όπου το επίπεδο εμβο-
λιασμών παραμένει χαμηλό. Το επίπεδο
εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραμένει οριακά
κάτω του 50% καθώς η παγκόσμια πρω-
τιά της χώρας που καταγράφηκε τον
μήνα Απρίλιο δεν είχε διάρκεια και οι
εμβολιασμοί παρουσίασαν ραγδαία ύ-
φεση κατά τους μήνες που ακολούθησαν.
Στις βόρειες Πολιτείες, όπου σε αρκετές
περιπτώσεις πολίτες δεν έχουν ολοκλη-
ρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα και

έμειναν με την πρώτη δόση, το πρόβλημα
εμφανίζεται εντονότερο. Η αναζωπύ-
ρωση της πανδημίας, η οποία σε μεγάλο
βαθμό οφείλεται στη μετάλλαξη Δέλτα,
έχει προκαλέσει μόνο στις ΗΠΑ 34 ε-
κατομμύρια καταγεγραμμένες μολύνσεις
και 610 χιλιάδες θανάτους. Στα μέτρα
που προωθούνται αυτήν την περίοδο
στο αμερικανικό «επιτελείο» αντιμετώ-
πισης της πανδημίας, περιλαμβάνεται
η επαναφορά της μάσκας για όλους τόσο
σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς
χώρους και η παροχή ενισχυτικών δό-
σεων των εμβολίων (booster) στις πιο
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Η Ευρώπη βρίσκεται για ακόμη μια
φορά εν μέσω μαζικών κινητοποιήσεων
πολιτών που εναντιώνονται στα μέτρα
των κυβερνήσεων για περιορισμό της
εξάπλωσης. Στη Γαλλία 160 χιλιάδες πο-

λίτες βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυ-
ρόμενοι κατά της πρόθεσης της κυβέρ-
νησης να καταστήσει τον εμβολιασμό
σε συγκεκριμένα επαγγέλματα υποχρε-
ωτικό ενώ, σύμφωνα με έρευνα κοινής
γνώμης, το 35% των ερωτηθέντων υ-
ποστηρίζει τις κινητοποιήσεις. Η πίεση
εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών φαί-
νεται προς το παρόν να πιάνει τόπο με
αποτέλεσμα η γαλλική κυβέρνηση είτε
να χαλαρώνει κάποια από τα υπόλοιπα
μέτρα ή να μεταθέτει για αργότερα τις
ημερομηνίες εφαρμογής. Στη Γερμανία
η πολιτική ηγεσία εμφανίζεται διχασμένη
έχοντας το βάρος των επικείμενων πολύ
σημαντικών εκλογών. Πάντως, η κα-
γκελάριος Μέρκελ τηρεί προς το παρόν
μια πιο ευέλικτη στάση παρόμοια με ε-
κείνη της γαλλικής κυβέρνησης. Καθώς,
όμως, τα κρούσματα «καλπάζουν» πιο

σκληροπυρηνικές φωνές κάνουν λόγο
για πλήρη διαχωρισμό των δικαιωμάτων
και ελευθεριών  μεταξύ εμβολιασμένων
και ανεμβολίαστων με απώτερο στόχο
οι ανεμβολίαστοι να περιορίσουν τις ε-
παφές τους στο ελάχιστο αποκλείοντάς
τους από συγκεκριμένες δραστηριότητες
ακόμη και με αρνητικό τεστ. 

Η Κύπρος βρίσκεται, εν μέσω του-
ριστικής περιόδου, ενώπιον της σκληρής
πραγματικότητας να είναι περισσότερα
τα εγχώρια κρούσματα από τα εισαγό-
μενα. Καθώς, λοιπόν, εισερχόμαστε
στον Αύγουστο που είναι ο κατ΄ εξοχήν
μήνας διακοπών, η κυβέρνηση με εμ-
βολιαστικά κέντρα ελεύθερης πρόσβα-
σης και ένταση στην επικοινωνιακή
καμπάνια προσπαθεί να αποφύγει ένα
νέο «lockdown», το οποίο πάντως ο υ-
πουργός Υγείας δεν απέκλεισε αν και

το χαρακτήρισε ως το χειρότερο σενάριο.
Η ισχυρή ανάκαμψη των προηγούμενων
δύο τριμήνων τίθεται πλέον σε ευθεία
αμφισβήτηση λόγω της ραγδαίας αύ-
ξησης των κρουσμάτων και της ασυ-
νέχειας που παρουσιάζει η επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, λόγω των πολ-
λών  μικρών και τοπικών «locκdowns»
που επιβάλλονται κάθε φορά που πα-
ρουσιάζεται νέο κρούσμα σε έναν ερ-
γασιακό χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
τη μείωση της προσφοράς και την συ-
νεπακόλουθη αύξηση των τιμών με α-
ποτέλεσμα να επιβαρύνεται δυσανάλογα
η οικονομία λόγω των συνθηκών ελλι-
πούς απασχόλησης. Η πανδημία για
άλλη μια φορά δείχνει το καταστροφικό
της πρόσωπο, απειλώντας εκ νέου την
οικονομία με απότομη διακοπή της α-
νάκαμψης και έναν νέο καθοδικό κύκλο.    
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Κίνδυνος «φούσκας» στην αγορά ακινήτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σελ. 14

Συντονισμός Αθήνας
και Λευκωσίας για
αντιμετώπιση των
τουρκικών αξιώσεων.

Τη θέση ότι η πράσινη μετάβαση και η ψηφιακή θα
αποτελέσουν τους δύο πυλώνες που θα βασιστεί
το αναπτυξιακό μοντέλο, εκφράζει στην «Κ» ο επι-
κεφαλής οικονομολόγος της Ελληνικής Τράπεζας,
μέλος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνι-
στικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ) και πρόεδρος της κα-
θοδηγητικής επιτροπής του Συμβουλίου, Δρ. Ανδρέας

Ασσιώτης. Εκτιμά πως, μετά την πτώση 5,1% του
ΑΕΠ το 2020, θα υπάρξει αύξηση του πραγματικού
ΑΕΠ 4% το 2021, ακολουθούμενο από 4% το 2022.
Αναφέρει επίσης ότι παρά την αύξηση των κατα-
γεγραμμένων κρουσμάτων και την συνεπακόλουθη
αβεβαιότητα, η πορεία της οικονομίας βρίσκεται
σε καλό δρόμο προς την ανάκαμψη. Σελ. 4

Σε σωστή πορεία η ανάκαμψη της οικονομίας
Ανδρέας Ασσιώτης: Κλειδί θα αποτελέσουν η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Τον κώδωνα του κινδύνου για «φούσκα» στην αγορά ακινήτων κρούει σχετική έρευνα της Oxford Economics, καθώς διαπιστώνει πως οι τιμές
έχουν εκτοξευθεί σε μη βιώσιμα επίπεδα μετά την παρατεταμένη άνοδο των τελευταίων ετών. Η μελέτη εκτιμά ότι οι αγορές που εγκυμονούν
τους μεγαλύτερους κινδύνους κατάρρευσης είναι εκείνες της Ολλανδίας, του Καναδά, της Σουηδίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Σελ. 9



Μπαρούτι μυρίζει η ΕΔΕΚ
Ο προεκλογικός για την προεδρία της ΕΔΕΚ
μόλις άρχισε να μυρίζει μπαρούτι. Ο Μαρίνος
Σιζόπουλος πολυβολείται ήδη από τον σταθε-
ρό του αντίπαλο Γιώργο Βαρνάβα, ο οποίος ε-
ξήγγειλε χθες την υποψηφιότητά του. Στο
πρώτο πλάνο ο Βαρνάβα επέλεξε να φέρει τη
μείωση της εκλογικής δύναμης της ΕΔΕΚ και
την απώλεια για πρώτη φορά στην ιστορία της
την 4η θέση την οποία αποδίδει σε κακοδια-
χείριση του κόμματος και στην ατέρμονη εσω-
στρέφεια που όπως λέει το οδήγησε ο Σιζό.
Μεταξύ των ενεργειών του νυν προέδρου της
ΕΔΕΚ, που ήταν αντίπαλός του και στις προη-
γούμενες εσωκομματικές εκλογές, ο Βαρνά-
βα επικρίνει και τη διαγραφή του ευρωβου-
λευτή Παπαδάκη που οδήγησε σε παραιτή-
σεις πολλών στελεχών. Κατηγόρησε ευθέως
τον Σιζό για διαγραφές, αποκλεισμό και περι-
θωριοποίηση στελεχών, για μονομερείς απο-
φάσεις τόσο από τον ίδιο όσο και από τους
«συνεπικουρούμενους» του, τη λήψη αποφά-
σεων από αναρμόδια πρόσωπα του κύκλου
του Σιζό, την υποβάθμιση των συλλογικών ορ-
γάνων σε βαθμό που να συνεδριάζουν σπάνια
και να ενημερώνονται απλώς για συμφωνίες
που ήδη υπεγράφησαν και για ήδη ειλημμέ-
νες αποφάσεις και τον εκφοβισμό του έμμι-
σθου προσωπικού. Αποκορύφωμα των καταγ-
γελιών του είναι η αναφορά σε κατάχρηση
κομματικών χρημάτων για ίδιον όφελος από
τον οικονομικό διευθυντή του Κινήματος, στε-
νότατο συνεργάτη του Σιζό. Και να σκεφτεί
κανείς ότι αυτά είναι μόνο στην αρχή. Στην
πρώτη, πρώτη ημέρα της εξαγγελίας της υπο-
ψηφιότητας του Βαρνάβα. Η συνέχεια αναμέ-
νεται… συναρπαστική. 

Oλα καλύτερα με το Ισραήλ 
Μεγάλη επιτυχία θεωρείται η επίσκεψη Χρι-
στοδουλίδη στο Ισραήλ. Οι επαφές που είχε
με όλη σχεδόν τη νέα κυβέρνηση της χώρας
απέδωσαν πολλά. Αρκετά από αυτά έχουν ή-
δη γίνει γνωστά. Κάποια, όπως μαθαίνω δεν
είναι προς δημοσίευση. Και αναφέρομαι σε
πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες που έφτα-
σαν στ’ αφτιά μου και αφορούν όχι μόνο την
πολιτική αλληλοενίσχυση αλλά και την αυξη-
μένη εμπράκτως συνεργασία τόσο στον οικο-
νομικό τομέα, όσο κυρίως στην ενέργεια και
στην άμυνα. Κάποια από τα αποτελέσματα της
επιτυχημένης διήμερης επίσκεψης αναμένε-
ται να φανούν πολύ σύντομα και με τη βοή-
θεια που η Κύπρος θα προσφέρει στο Ισραήλ
στην Ε.Ε. αλλά και τη στήριξη του Ισραήλ προς
την Κύπρο. Κάποιες άλλες αποφάσεις, σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες μου, θα φανούν
σταδιακά καθώς θα εφαρμόζονται τα μέτρα
που έχουν αποφασιστεί. Σύντομα αναμένεται

να γίνει και κίνηση για ανταλλαγή επίσημων ε-
πισκέψεων σε ανώτατο επίπεδο. Η επίσκεψη
του ΥΠΕΞ φαίνεται πως έγινε στην πιο κατάλ-
ληλη στιγμή. Λίγο πριν προλάβει η νέα ισραη-
λινή κυβέρνηση να έχει έστω και τυπικές επα-
φές με την Τουρκία. Άκουσα πως ιδιαίτερο εν-
διαφέρον επιδείχθηκε από το Ισραήλ και στην
ενημέρωση που έγινε από τον Χριστοδουλίδη
για τη βάση των τουρκικών drones που λει-
τουργεί στα Κατεχόμενα. Και επ’ αυτού δεν έ-
γινε μια απλή συζήτηση αλλά πολύ προχωρη-
μένη και εις βάθος μελέτη του θέματος και
των παραμέτρων και των επιπτώσεων και για
την Κύπρο αλλά και για το Ισραήλ και για την
ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Και έχουν
ληφθεί και αποφάσεις. Η έγκυρη πηγή μου ε-
πιμένει πως η αναφορά του ΥΠΕΞ του Ισραήλ
ότι εξετάζεται αμοιβαία αντίδραση Κύπρου-

Ισραήλ στις τουρκικές ενέργειες στο Βαρώσι
(και όχι μόνον), μόνο τυχαία δεν ήταν.

Εθνική ανάταση
Μια εθνική ανάταση την ένιωσα χθες βράδυ α-
κούγοντας τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη να
λέει στους Τούρκους να σταματήσουν να πα-
ραλογίζονται και ότι «Κάθε σπιθαμή ελληνι-
κού εδάφους ηπειρωτικού ή νησιωτικού και
κάθε Έλληνας πολίτης έχει το ίδιο απαράγρα-
πτο και αναφαίρετο δικαίωμα στην ασφάλεια
και την άμυνα και η Ελλάδα ουδέποτε παραι-
τήθηκε ή θα παραιτηθεί από το υπέρτατο δί-
καιο που της αναγνωρίζει ο χάρτης των Ηνω-
μένων Εθνών». Βρήκα επίσης πολύ στρωτό,
στοχευμένο και ξεκάθαρο τον λόγο του όταν
περιέγραφε τον τουρκικό τρόπο

σκέψης. «Προσέξτε, όμως, εδώ τον παραλογι-
σμό: Η Τουρκία που εισέβαλε και κατέχει το
38% της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Τουρκία
που έχει κηρύξει εις βάρος της Ελλάδας casus
belli, ισχυρίζεται ότι κινδυνεύει η ασφάλειά
της από τα μέτρα αυτοπροστασίας της χώρας
μας. Η χώρα, η οποία διατηρεί απέναντι από
τα νησιά μας στην ηπειρωτική Τουρκία, τη
Στρατιά του Αιγαίου με αποβατική ταξιαρχία,
διατείνεται ότι απειλείται από την Ελλάδα. Ε-
πιτέλους χρειάζεται λίγη σοβαρότητα».
Μέσα σε δύο φράσεις τα είπε όλα. Αναμένου-
με τώρα τα έργα. 

ΚΟΥΙΖ: Ποιος πολιτικός αρχηγός σχολιάζεται
στους διαδρόμους του κόμματός του για υπο-
τονικότητα και ότι βρίσκεται σε απόσταση και
με το κόμμα του και με την κοινωνία; 
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Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ
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Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Τι πέτυχε ο Χριστοδουλίδης στο Ισραήλ και η εθνική ανάταση

Κυριάκο μου, μήπως ήρθε η ώρα για νέο κοινό αμυντικό δόγμα;

Στη μόνιμή του φωλιά στα Κατύδατα επιστρέφει το Windcraft Music Nest
Το Windcraft επιστρέφει στη μουσική του
φωλιά, στα Κατύδατα της Σολιάς, στις 6,
7 και 8 Αυγούστου, μετά από έναν χρόνο
αναγκαστικής απουσίας, για ένα καλο-
καιρινό τριήμερο με ήχους πνευστών. Α-
νταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ε-
ποχής, άλλαξε προσωρινά, όπως λέει στο
δελτίο Τύπου, την ονομασία του φεστιβάλ
και τις συνήθειές του. Φυσικά, μία τόσο
πετυχημένη μουσική διοργάνωση δεν
μπορεί να ξεφύγει πολύ μακριά από όσα
την κατέστησαν θεσμό για τα πνευστά
και το ανθρώπινο συναπάντημα. Έτσι, η
φετινή έβδομη εκδοχή του καθιερωμένου
μουσικού φεστιβάλ θα περιλαμβάνει συ-
ναυλίες και εργαστήρια για μικρούς και
μεγάλους. 

Το WindcraftMusicNestθα παρουσιάσει
το αυθεντικό έργο Κυπρίων και ξένων καλ-
λιτεχνών που αναμειγνύουν διαφορετικές
μουσικές παραδόσεις και θα προβάλει τα
πνευστά σε διαφορετικά είδη μουσικής,
όπως έθνικ, funk, τζαζ και παραδοσιακή
μουσική από διάφορες περιοχές του κό-
σμου. Ο εκπαιδευτικός και διαδραστικός
χαρακτήρας του φεστιβάλ ενδυναμώνεται
μέσα από δύο τριήμερα μουσικά σεμινάρια
για πνευστά και φωνή και δύο ξεχωριστά
μουσικά εργαστήρια για παιδιά.

Κύρια σκηνή
Η κύρια σκηνή του φεστιβάλ θα στηθεί

στο ειδυλλιακό και ευρύχωρο περιβόλι
και θα φιλοξενήσει αξιόλογα σχήματα από
την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γερμανία.
Το σχήμα Ermis Michael Electric World
θα παρουσιάσει το νέο υλικό του κιθαρίστα
Ερμή Μιχαήλ, που συνδυάζει παραδοσια-
κές μελωδίες με μοντέρνα μουσικά στοι-

χεία, η μπάντα Chunky Funky, με μαέστρο
τον Γιώργο Μορφίτη, θα ερμηνεύσει πρω-
τότυπες συνθέσεις σε ύφος φανκ, και το
πλέον καταξιωμένο σχήμα Monsieur
Doumani που κατάφερε, πειράζοντας την
κυπριακή παραδοσιακή μουσική, να τη
μεταφέρει στη διεθνή μουσική σκηνή, θα
παρουσιάσει υλικό από τους προηγούμε-
νους και τον επερχόμενο δίσκο του. Τη
διεθνή χροιά του φεστιβάλ θα δώσουν το
τρίο του FaustoSierakowskiπου ερμηνεύει
τροπική ανατολική μουσική με πρωτα-
γωνιστή το σαξόφωνο, το γερμανικό ντου-
έτο Weinberg Streun, που παντρεύει την
ευρωπαϊκή με την αφρικανική παράδοση,
χρησιμοποιώντας την καλίμπα και το μπά-
σο κλαρίνο, καθώς και το σχήμα Δυσα-
νατολία, στις συνθέσεις του οποίου η
Δύση αναμετράται συνεχώς με την Ανα-
τολή και τα Βαλκάνια. Το άνοιγμα των συ-
ναυλιών θα γίνεται κάθε μέρα στη μικρή
πλατεία του χωριού, όπου μπάντες πνευ-
στών θα φροντίζουν να ετοιμάζουν τη
διάθεση της βραδιάς. Η μπάντα δρόμου

Ακάμωτοι, το Windcraft Band, οι Bierstein
Blasmusik και το Mendonis Big Band θα
γεμίσουν τα δρομάκια του χωριού με ήχους
γκόσπελ και τζαζ, μελωδίες από τα Βαλ-
κάνια, μέχρι και βαυαρέζικη μουσική.

Μουσικά εργαστήρια
Η φετινή διοργάνωση θα δώσει ακόμη

μεγαλύτερη έμφαση στα μουσικά εργα-
στήρια, συμβάλλοντας έτσι στον εκπαι-

δευτικό στόχο της εκδήλωσης και διατη-
ρώντας τον διαδραστικό και συμμετοχικό
της χαρακτήρα. Δύο εξειδικευμένα τριή-
μερα εργαστήρια για επαγγελματίες και
ερασιτέχνες μουσικούς, και δύο μουσικά
εργαστήρια για παιδιά θα ενθαρρύνουν
τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία
ανάμεσα στους συμμετέχοντες, με στόχο
μια κοινή συναυλία. Ο γαλλικής καταγωγής
σαξοφωνίστας Fausto Sierakowski θα συ-

ντονίσει ένα σύνολο πνευστών που θα
καταπιαστεί με τις μουσικές παραδόσεις
των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου
και της Νέας Ορλεάνης. Η Έλενα Ξυδά
θα διευθύνει ένα εργαστήρι για φωνητικό
σύνολο, ενορχηστρώνοντας acapella τρα-
γούδια της μουσικής μας γειτονιάς. Τέλος,
η Έλλη Μιχαήλ θα στήσει μια ορχήστρα
για παιδιά τα οποία, χρησιμοποιώντας κά-
ποιο όργανο ή τη φωνή τους, θα ενορχη-

στρώσουν και θα ερμηνεύσουν ένα γνωστό
παραδοσιακό κομμάτι, ενώ η Αγνή Σακκά
θα εισαγάγει παιδιά και εφήβους στους
αφρικανικούς ρυθμούς μέσα από ένα ερ-
γαστήρι για τζέμπε.

Συνδυάζοντας τις παραδοσιακές με τις
μοντέρνες τέχνες και τη ζωή της υπαίθρου
με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία,
το Windcraft Music Nest θα επιχειρήσει
για ακόμη μια φορά να αναδείξει τρόπους
μέσα από τους οποίους η παράδοση της
Κύπρου αλλά και άλλων λαών μετεξελίσ-
σεται, μπολιάζεται με νέες τάσεις, και α-
ποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργίας
για σύγχρονους καλλιτέχνες. 

Χρήσιμες πληροφορίες 
Ώρα έναρξης: Opening acts στη Μικρή Πλα-
τεία 7 μ.μ. Συναυλίες στο Περβόλι 8:30 μ.μ.
Τιμή εισιτηρίου: €15 / μέρα, €35 / 3ήμερο
(Παιδιά κάτω των 12: €10/μέρα). Οι απο-
γευματινές συναυλίες στην πλατεία και ό-
λα τα εργαστήρια είναι δωρεάν.
Διαδικτυακή προπώληση εισιτηρίων:
soldoutticketbox.com. Δεν θα λειτουργή-
σει ταμείο στον χώρο της εκδήλωσης.
Διαμονή: Δωρεάν κατασκηνωτικός χώρος,
αγροτουριστικά καταλύματα σε γειτονικά
χωριά (όπως Φλάσου, Γαλάτα, Κακοπετριά,
Καλοπαναγιώτης)
Πληροφορίες/Δήλωση συμμετοχής στα ερ-
γαστήρια: 22 377748,
info@windcraftmusic.com,
www.windcraftmusicfest.com

*Για την παρακολούθηση των συναυλιών
και τη συμμετοχή στα εργαστήρια είναι α-
παραίτητη η προσκόμιση SafePass από όλα
τα άτομα άνω των 12 ετών

Η «Χρυσή δεκαετία 
του 2020» προ των πυλών

Ο προηγμένος κόσμος έχει δείξει
πως ανακάμπτει τάχιστα από το
πρωτόγνωρο σοκ, το οποίο υπέ-
στη σε επίπεδο δημόσιας υγείας
το 2020. Aν και ο χειμώνας που
πέρασε αποδείχθηκε απροσδό-
κητα δριμύς εξαιτίας της πανδη-
μίας στην Ευρώπη και αλλού, η
επίδοση της οικονομίας έχει μέχρι
σήμερα ξεπεράσει τις αισιόδοξες
προβλέψεις μας. Παρά το γεγονός
ότι το νέο κύμα μολύνσεων λόγω
της μετάλλαξης «Δέλτα» ρίχνει
τη σκιά του πάνω σε ορισμένους
κλάδους οικονομικής δραστη-
ριότητας, όπως ο τουρισμός, οι
θεμελιώδεις δείκτες για τις ισχυρές
οικονομίες του κόσμου προϊδε-
άζουν για στέρεη ανάπτυξη το
δεύτερο εξάμηνο του 2021 και
πέραν αυτού. Βήμα βήμα οι οι-
κονομίες απεξαρτώνται από τις
ιατρικές επιταγές και η πανδημία
μετασχηματίζεται σε ενδημία.
Μήπως, λοιπόν, ζούμε ένα πρε-
λούδιο της «Χρυσής δεκαετίας
του 2020»; Η ταχεία επανάκαμψη
μετά την πανδημία θα μπορούσε
να διαμορφώσει το σκηνικό μιας
μακράς περιόδου ισχυρών κερδών
σε επίπεδο παραγωγικότητας και
κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Οι προηγμένες χώρες και πολ-
λές αναδυόμενες οικονομίες ο-
δεύουν προς αυτήν τη χρυσή δε-
καετία, εκτός εάν οι κυβερνώντες
κάνουν λάθος. Σε πρώτη φάση
η πρωτόγνωρη νομισματική και
δημοσιονομική πολιτική, η οποία
λειτούργησε υποστηρικτικά προς
την οικονομία, καθώς και οι πλε-
ονάζουσες αποταμιεύσεις των
νοικοκυριών μπορούν υπό το
πρίσμα της ζήτησης να αιμοδο-
τήσουν την ανάκαμψη πολύ πέ-
ραν των προπανδημικών επιπέ-
δων. Προϊόντος του χρόνου, η
συνεχιζόμενη ενίσχυση της προ-
σφοράς χάρη στη γρηγορότερη
διάχυση των τεχνολογικών επι-
τευγμάτων και τις υψηλότερες
επενδύσεις ως απάντηση στις
ελλείψεις εργατικών χεριών θα
συμβάλει στην τόνωση του ρυθ-
μού ανάπτυξης. Από πλευράς μας
αναμένουμε ταχύτερη οικονομική
ανάπτυξη και λιγότερο ήπιο πλη-
θωρισμό απ’ ό,τι είχαμε εκτιμήσει
πριν από έξι μήνες. Αν και ο μέσος
όρος των προσδοκιών μας έχει
αναθεωρηθεί προς το καλύτερο,
εκτιμούμε ότι η αύξηση σε επί-
πεδο πραγματικού ΑΕΠ θα απο-
δειχθεί αρκετά υψηλότερη για

τις μεγάλες οικονομίες, όπως της
Ευρωζώνης, των ΗΠΑ, της Ιαπω-
νίας, της Κίνας, καθώς και της
Βρετανίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυ-
ναμικότερη οικονομική ανάπτυξη
και τον πιο έκδηλο πληθωρισμό,
οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες
θα αρχίσουν να αναδιπλώνονται
νωρίτερα από όσο είχε προβλε-
φθεί πριν από έξι μήνες και πι-
θανώς και νωρίτερα από όσο υ-
ποδηλώνουν οι κατευθύνσεις,
που οι ίδιες έχουν δώσει. Οι κα-
θαρές αγορές περιουσιακών στοι-
χείων από τις κεντρικές τράπεζες
ενδεχομένως να ολοκληρωθούν
στα τέλη του 2021 στο Ηνωμένο
Βασίλειο, ενώ για τις ΗΠΑ ανα-
μένεται πως σταδιακά θα βαίνουν
προς τη λήξη τους το 2022. Το α-
ντίστοιχο για την Ευρωζώνη το-
ποθετείται το 2023. Στα τέλη του
2022 ίσως ακολουθήσουν αυξή-
σεις στις ΗΠΑ και τη Βρετανία,
ενώ στην περίπτωση της Ευρω-
ζώνης τοποθετούνται στα τέλη
του 2023, όπου και οι πληθωρι-
στικές πιέσεις είναι συγκρατη-
μένες. 

Διακρίνουμε, πάντως, τέσσερις
σοβαρές απειλές. Η πρώτη έχει
να κάνει με τις νέες μεταλλάξεις
του ιού, οι οποίες πιθανολογείται
ότι θα καταστήσουν αναποτελε-
σματικά τα υφιστάμενα εμβόλια
και θα διακόψουν την ανάκαμψη,
μέχρις ότου η ιατρική καταφέρει
να αντεπεξέλθει. Η δεύτερη α-
φορά την πιο επίμονη και δυνα-
μική αναθέρμανση του πληθω-
ρισμού, η οποία ίσως να υποχρε-
ώσει τις κεντρικές τράπεζες να
πατήσουν απότομα φρένο αντί
του να αναδιπλωθούν σταδιακά.
Η τρίτη έχει να κάνει με την Κίνα,
η οποία εάν επιτεθεί στην Ταϊβάν,
η συνεπαγόμενη γεωπολιτική α-
ναταραχή θα πλήξει δραματικά
την παγκόσμια οικονομία και τις
αγορές. Η τέταρτη και τελευταία
σχετίζεται με τις υπερβολικές αυ-
ξήσεις φόρων και τα εμπόδια των
ρυθμιστικών αρχών, που δυνη-
τικά θα καταστρέψουν τη δυνα-
μική της προσφοράς. Αυτοί οι
κίνδυνοι, που προαναφέρθηκαν,
είναι σοβαροί, αλλά εξαιρουμένου
ίσως του πληθωρισμού δεν μας
προβληματίζουν πιο πολύ από
όσο προ εξαμήνου.

* Ο κ. Holger Schmieding είναι οικο-
νομολόγος της Berenberg Bank.

<<<<<<<

Η φετινή διοργάνωση θα
δώσει ακόμη μεγαλύτερη
έμφαση στα μουσικά εργα-
στήρια, συμβάλλοντας έτσι
στον εκπαιδευτικό στόχο της
εκδήλωσης και διατηρώντας
τον διαδραστικό και συμμε-
τοχικό της χαρακτήρα.

Το φεστιβάλ θα προβάλει τα πνευστά σε διαφορετικά είδη μουσικής, όπως έθνικ, funk, τζαζ και παραδοσιακές μουσικές του κόσμου.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ
κατέταξε την Κύπρο ως χώρα υψηλού
κινδύνου, απαγορεύοντας στην ουσία,
τα ταξίδια των Ισραηλιτών στο νησί. Στο
μεταξύ, παραμένει τις τελευταίες εβδο-
μάδες στον κόκκινο χάρτη του Ευρωπαϊ-
κού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νό-
σων, ενώ ως χώρα υψηλού κινδύνου κα-
τηγοριοποιείται και από την Γερμανία
και την Ολλανδία. Είναι γεγονός ότι αυτά
τα δεδομένα ως απόρροια φυσικά, της
κακής επιδημιολογικής εικόνας της χώρας,
δεν δικαιολογούν ιδιαίτερη αισιοδοξία
στον τουριστικό τομέα. Ωστόσο, η εικόνα
στα αεροδρόμια δεν είναι αποκαρδιωτική,
με τον Ιούλιο να είναι ο πρώτος μήνας
που κλείνει σημαντικά την ψαλίδα σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2019. Εκτιμάται μάλιστα ότι μέχρι τέλος
Ιουλίου το σύνολο της επιβατικής κίνησης
θα ξεπεράσει τους 700 χιλιάδες επιβάτες.
Μεταφράζοντας αυτούς τους αριθμούς
σε δεδομένα του 2019, η Ανώτερη Διευ-
θύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρ-
κετινγκ και Επικοινωνίας Hermes Airports
Μαρία Κουρούπη, ανέφερε ότι η επιβατική
κίνηση θα κλείσει στο 50% του Ιούλη
του 2019 - περίοδος κατά την οποία από
τα δύο αεροδρόμια είχαν περάσει 1,43
εκατ. επιβάτες (αφικνούμενοι και ανα-
χωρούντες). Η δε πληρότητα των πτήσεων
κυμαίνεται γύρω στο 70%. Σχολιάζοντας
στην «Κ» την εικόνα όπως διαμορφώνεται,
η κα Κουρούπη ανέφερε ότι από την στιγ-
μή που η επιδημιολογική εικόνα της Κύ-
πρου είναι ρευστή και υπάρχει κλίμα α-
νασφάλειας, τα δεδομένα είναι ικανο-
ποιητικά, με τον κόσμο να δείχνει έτοιμος
να ταξιδέψει μετά από μία μεγάλη περίοδο
αδράνειας.  Αισιόδοξες, πάντοτε υπό τις
περιστάσεις, είναι και οι εκτιμήσεις για
τον Αύγουστο, ο οποίος με βάση τον
μέχρι στιγμής προγραμματισμό, αναμέ-
νεται ότι θα κινηθεί σε παρόμοια επίπεδα
με αυτά του Ιουλίου. Ως εκ τούτου, κατά
μέσο όρο οι εβδομαδιαίες πτήσεις (αφίξεις)
αναμένεται να ανέλθουν στις 720 και για
τα δύο αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
Φυσικά, όπως διευκρινίζεται, κάτι τέτοιο
θα ισχύσει νοουμένου ότι δε θα υπάρξουν

σοβαρές διαφοροποιήσεις στα επιδημιο-
λογικά δεδομένα της Κύπρου, που να ε-
πηρεάσουν το πτητικό πρόγραμμα των
αεροπορικών εταιρειών. 

Θετική εξέλιξη
«Το ψηλό ποσοστό εμβολιασμού στην

Ευρώπη και στην Βρετανία θα δώσει
την ώθηση, την συνέχεια και την στα-
θερότητα που χρειάζεται για να ξεκινήσει
η ανάκαμψη του τουρισμού», δήλωσε
επίσης στην «Κ» ο Υφυπουργός Τουρι-
σμού Σάββας Περδίος ο οποίος σχολίασε
θετικά τα δεδομένα των αεροδρομίων
για την επιβατική κίνηση Ιουλίου και
τον προγραμματισμό Αυγούστου. Τόνισε,
ωστόσο, ότι η κατάσταση ακόμα είναι
ρευστή και απρόβλεπτη. Φυσικά, σε πε-
ρίπτωση βελτίωσης της επιδημιολογικής
κατάστασης της Κύπρου, υπάρχει πε-
ριθώριο αισιοδοξίας στο Υφυπουργείο
και τους εμπλεκόμενους του τουρισμού,
για αφίξεις και το φθινόπωρο και επέ-
κταση της τουριστικής περιόδου μέχρι
και τον Νοέμβριο ή ακόμα και Δεκέμβριο.
Όλα φυσικά, υπό την αίρεση της κατά-
στασης της πανδημίας τόσο εντός όσο
και εκτός Κύπρου. 

Πού αποδίδεται
«Υπό τις περιστάσεις, αν πιάσουμε

αυτούς τους αριθμούς είναι μια θετική
εξέλιξη» σχολίασε ο Υφυπουργός Τουρι-
σμού, υποδεικνύοντας ότι τα δεδομένα
της επιβατικής κίνησης ίσως δεν συνά-
δουν με την κακή μας επιδημιολογική
εικόνα. Απέδωσε τα επίπεδα αφίξεων
στα ψηλά επίπεδα εμβολιασμού ενός με-
γάλου μέρους του πληθυσμού στην ΕΕ
και την Βρετανία. Επιχειρώντας μια σύ-
ντομη ανάλυση της κατάστασης,  εξήγησε
ότι έχει αλλάξει η διαχείριση της πανδη-
μίας από τις κυβερνήσεις των χωρών και
αυτό αποτυπώνεται στα επίπεδα της ε-
πιβατικής κίνησης. Από την μία, δεν υ-
πάρχει πλέον η πρόθεση για ολικά
lockdown που να αποτρέπουν τα ταξίδια.
Από την άλλη, η απαγόρευση των πτή-
σεων ή οι αυστηρές ρήτρες που εφαρ-
μόζονται αφορούν όσους ταξιδιώτες δεν
έχουν εμβολιαστεί. Όπως στην περίπτωση
της βρετανικής κυβέρνησης η οποία δεν

έχει επιβάλει ουσιαστικό περιορισμό για
ταξίδια σε πορτοκαλί προορισμούς για
τους εμβολιασμένους.

Καλύτερος και ο Ιούνης
Καλύτερες ήταν και οι επιδόσεις Ιου-

νίου, σε σχέση με τους προηγούμενους
μήνες του έτους και φυσικά την αντί-
στοιχη περίοδο του 2020, αφού ο αριθμός
των αφίξεων ήταν αμελητέος. Σύμφωνα
με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατι-
στική Υπηρεσία τον Ιούνιο του 2021 κα-

ταγράφηκαν 184 χιλιάδες αφίξεις τουρι-
στών. Τον Ιούνιο του 2020 οι αφίξεις
ήταν στις 9 χιλιάδες, ενώ τον Ιούνιο του
2019 ήταν 509 χιλιάδες. Βάσει αυτών των
δεδομένων, ο φετινός Ιούνιος κυμάνθηκε
γύρω στο 30% του 2019, κάτι που γίνεται
για πρώτη φορά από την έναρξη της παν-
δημίας, όπως σημείωσε ο υφυπουργός
Τουρισμού Σάββας Περδίος.

Στην Αθήνα σήμερα
Τα θέματα τουρισμού θα τεθούν και

στο πλαίσιο της τριμερούς συνάντησης
Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας σήμερα
στην Αθήνα. Αναμένεται ότι θα συζητηθεί
εκ νέου το θέμα των κοινών τουριστικών
πακέτων τα οποία μπήκαν στον πάγο λόγω
πανδημίας και οι πιθανότητες επαναφοράς
τους, τον ερχόμενο χρόνο. Όπως επιση-
μαίνεται, αυτό συνεπάγεται ότι οι χώρες
που θα συμμετέχουν, θα εφαρμόζουν ίδια
πρωτόκολλα εισόδου. Επιπλέον, στο πλαί-
σιο της συνάντησης, θα γίνει ενημέρωση
προς την Ελλάδα και την Ιορδανία και α-
νταλλαγή διαφορετικών πρακτικών αντι-
μετώπισης της πανδημίας.

Η Βουλή απέρριψε την αναπομπή του νό-
μου, ο οποίος παρατείνει την αναστολή
εκποιήσεων ακινήτων από την 31η Ιουλίου
μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021. Υπέρ της
αποδοχής της αναπομπής ψήφισαν 11
Βουλευτές, εναντίον της αποδοχής της
αναπομπής 23 και 6 Βουλευτές τήρησαν
αποχή.Της συνεδρίας προήδρευσε ο πρε-
σβύτερος των Βουλευτών Ζαχαρίας Κου-
λίας, ο οποίος ενώ συνεδρίαζε η Ολομέλεια
και μετά από συνεχείς αναφορές Βουλευ-
τών σε επιστολή της ΕΚΤ σχετικά με την
αναστολή των εκποιήσεων, ζήτησε από
τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας να
καταθέσει την υπό αναφορά επιστολή
στη Βουλή. Πριν από τη λήξη της συνε-
δρίας, η επιστολή διαβιβάστηκε στη Βουλή
και διανεμήθηκε στους Βουλευτές.Τα πε-
ρισσότερα κόμματα διατύπωσαν τη θέση
ότι σκοπίμως η επιστολή δεν διαβιβάστηκε
στη Βουλή, καθώς η ημερομηνία παρα-
λαβής από την ΕΚΤ ήταν η 20η Ιουλίου,
ενώ η αναπομπή του νόμου έγινε την 23η
Ιουλίου. Η ΔΗΠΑ κάλεσε τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας να υπογράψει και δη-
μοσιεύσει τον νόμο, ενώ το ΑΚΕΛ εξέ-
φρασε την άποψη ότι ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας θα τον αναφέρει.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος
Κουλλά είπε ότι κουραστήκαμε να προ-
σπαθούμε να προστατεύσουμε το τρα-
πεζικό σύστημα από τη συστημική αντι-
πολίτευση. Εξέφρασε την άποψη ότι έγινε
παρανόηση στην επιστολή της ΕΚΤ και
στη θέση ότι πρέπει να προστατευθούν
οι βιώσιμοι δανειολήπτες. «Αυτοί που
χρωστούσαν και οδηγούνται προς εκ-
ποίηση είναι αυτοί που δεν πλήρωναν
πριν από το 2019, συνέχισε διατυπώνο-
ντας τη θέση πως αν δεν ήταν βιώσιμοι
το 2019 δεν είναι βιώσιμοι τώρα. Συνε-
χίζοντας ανέφερε ότι ο στόχος της Κυ-
βέρνησης είναι κανένας καταθέτης να
χάσει έστω και 1 σεντ και πρόσθεσε πως
οι συνεπείς δανειολήπτες έχουν επιπλέον
κόστος λόγω των ΜΕΧ. Πρόσθεσε πως
απώτερος στόχος είναι να διατηρηθεί η

χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφα-

νίδου είπε πως το μέτρο της αναστολής
των εκποιήσεων ήταν προσωρινό, λόγω
πανδημίας και ανέφερε ότι το 95% που
πήραν αναστολή πληρώνουν κανονικά
τα δάνεια τους και άλλο 2,5% έκανε α-
ναδιαρθρώσεις. Πρέπει να προστατευθεί
το τραπεζικό σύστημα, συμπλήρωσε.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης ανέφερε πως
είναι «μνημειώδης η κοινωνική αναισθη-
σία της Κυβέρνησης». Ανέφερε πως ο
νόμος που αναπέμφθηκε συνιστά ελά-
χιστη προστασία εν μέσω πανδημίας πο-
λιτών, που υποφέρουν και για να μην
βρεθούν χωρίς κατοικία ή επαγγελματική
στέγη όσοι πλήττονται από την πανδημία.
Αναφέρθηκε στα δισεκατομμύρια, που
πλήρωσαν οι φορολογούμενοι πέρα από

αυτά που πλήρωσαν οι κουρεμένοι στο
πλαίσιο της τραπεζικής ληστείας, όπως
είπε, και ανέφερε πως η κυπριακή οικο-
νομία στροβιλίζεται γύρω από την τρα-
πεζική ληστεία. Είπε, επίσης, ότι ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας θα αναφέρει τον
νόμο για να αφήσει τον κόσμο απροστά-
τευτο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δα-
μιανού ανέφερε πως ο νόμος που ανα-
πέμφθηκε προσεγγίζει ένα άκρως κοι-
νωνικό θέμα. Πρόσθεσε πως ζητήθηκε
από το Υπουργείο Οικονομικών και την
Κεντρική Τράπεζα απάντηση για τα ε-
πενδυτικά ταμεία και τα δισ. που περνούν
σε χέρια ξένων. Πρόσθεσε πως υπάρχει
“έντονη οσμή για ξένα συμφέροντα, που
ανακάλυψαν αίφνης την Κύπρο για να
επενδύσουν”. Είπε επίσης πως η αναπο-
μπή του νόμου συνιστά “πράξη ετσιθε-

λισμού και κοινωνικής αναλγησίας”. Συ-
μπλήρωσε ότι το ΑΚΕΛ απορρίπτει την
αναπομπή.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονο-
μικών και Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα
Ερωτοκρίτου είπε πως ο στόχος του ΔΗΚΟ
είναι η προστασία των ευάλωτων ομάδων
και η πολιτική της Κυβέρνησης να μην
υποστηρίζει τους λίγους που επιχείρησαν
να προστατεύσουν οι εισηγητές του νό-
μου. Δήλωσε πως το ΔΗΚΟ δεν αποδέχεται
την αναπομπή.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας, του ΔΗΚΟ, είπε
πως η Κυβέρνηση “έχει μετατραπεί σε
ατζέντη των τραπεζών” και κάλεσε τον
Διοικητή της ΚΤ να εξετάσει τι γίνεται
με τις τράπεζες και τα επενδυτικά ταμεία.
Αν χαθεί η πρωτογενής παραγωγή δεν
θα μπορέσει να διατηρηθεί οικονομική
σταθερότητα, πρόσθεσε.

Ο Παύλος Μυλωνάς του ΔΗΚΟ είπε
πως πρέπει να διερευνηθεί ποιοι είναι
πίσω από τις κουρτίνες των επενδυτικών
ταμείων και σε ποιες τιμές αγοράζονται
τα ακίνητα.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Ανδρέας Θε-
μιστοκλέους, αφού ανέφερε ότι οι τρά-
πεζες διαφήμιζαν την ακατάσχετη δα-
νειοπαροχή, αποφάσιζαν το ύψος του
δανείου, το επιτόκιο και το ύψος της ε-
ξασφάλισης. Πρόσθεσε ότι για τις ΜΕΧ
ευθύνονται οι εποπτικές αρχές, οι τρά-
πεζες και οι δανειολήπτες, αλλά επιχει-
ρείται να μετακυλιστούν οι ευθύνες του
κράτους και των τραπεζών στους δανει-
ολήπτες. Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ακόμα
πως οι τράπεζες “μετατράπηκαν σε θηρία
που κατασπαράζουν τις σάρκες της κυ-
πριακής κοινωνίας”.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιω-

άννου ανέφερε πως πρέπει να γίνει κα-
τηγοριοποίηση των δανειοληπτών σε
κακοπληρωτές και σε δανειολήπτες που
πραγματικά αδυνατούν να αποπληρώσουν
τα δάνεια τους.

Παραθέτοντας τη θέση της ΕΔΕΚ ο
Πρόεδρός της Μαρίνος Σιζόπουλος είπε
ότι δόθηκαν υπερ-όπλα στις τράπεζες α-
φήνοντας τους δανειολήπτες απροστά-
τευτους. Ανέφερε ακόμα πως οι δανειο-
λήπτες που είχαν σημαντική αξίας ακί-
νητη περιουσία, αλλά δεν είχαν τη δυ-
νατότητα επαρκούς νομικής στήριξης,
είδαν την περιουσία τους να εκποιείται. 

Επίσης ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής
Ευσταθίου είπε πως οι νόμοι είναι κομ-
μένοι και ραμμένοι στα μέτρα των τρα-
πεζών και δεν αλλάζουν με τον νόμο που
αναπέμφθηκε καθώς αυτός αφορά ανα-
στολή των εκποιήσεων. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυ-
φωνίδης, είπε ότι οι Βουλευτές έγιναν
μάρτυρες ανακολουθίας της Νομικής Υ-
πηρεσίας και της Κεντρικής Τράπεζας,
καθώς πριν 3 μήνες ο νόμος ήταν συνταγ-
ματικός με πιο ψηλά όρια αξιών των προς
εκποίηση ακινήτων, ενώ στον παρόντα
νόμο βρέθηκαν σωρεία λόγων αντισυ-
νταγματικότητας πάρα τη μείωση των ο-
ρίων. Είπε ακόμα ότι η ΔΗΠΑ απορρίπτει
τους λόγους αναπομπής, δεν την κάνει
αποδεχτή και κάλεσε τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας να υπογράψει τον νόμο.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων
– Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπα-
δούρης είπε ότι η ΕΚΤ αφήνει τον χειρισμό
του θέματος της αναστολής των εκποι-
ήσεων στην κρίση της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Είπε ότι προφανώς ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας γνώριζε το περιεχόμενο
της όταν ανέπεμψε τον νόμο. Εξέφρασε
επίσης την άποψη ότι πρέπει να γεφυ-
ρωθεί ο χρόνος αναστολής των εκποιή-
σεων για να μην κινδυνεύσει μέχρι τις
αρχές του 2022, που θα δημιουργηθεί η
κακή τράπεζα, κανένα ευάλωτο νοικο-
κυριό να χάσει την κύρια κατοικία του.

Πιάνει στόχους
η επιβατική 
κίνηση 
του Ιουλίου
Πέραν των 700.000 επιβατών μέχρι το τέλος 
του μήνα, σε ανάλογα επίπεδα ο Αύγουστος

Πρόκειται καθαρά για επιδημιολογική
και όχι πολιτική απόφαση η κατάταξη
της Κύπρου στην μαύρη λίστα λόγω
της αύξησης των κρουσμάτων τις τε-
λευταίες εβδομάδες, όπως τόνισε ο Σάβ-
βας Περδίος, δίνοντας την εκτίμηση
ότι παρά τις όποιες επαφές σε πολιτικό
επίπεδο, η επιδημιολογική εικόνα της
Κύπρου, δεν επιτρέπει ακόμα διαφο-
ρετική προσέγγιση από το Ισραήλ. Η
πρόσφατη απόφαση του Ισραήλ ήρθε
να επιβεβαιώσει τις ανησυχίες των
προηγούμενων ημερών. Προκύπτει μά-
λιστα ότι οι κυπριακές αρχές βρίσκονταν
σε επαφή με το Ισραήλ τις τελευταίες
εβδομάδες, προσπαθώντας να αποτρέ-
ψουν μια τέτοια εξέλιξη, ωστόσο, όπως
τόνισε ο Υφυπουργός Τουρισμού, έρ-
χεται ένα σημείο που η αύξηση των
κρουσμάτων δεν επιδέχεται άλλων δια-
βουλεύσεων. Πονοκέφαλο προκαλούν
και ανάλογες ανησυχίες οι οποίες έχουν

εκφραστεί και από άλλες χώρες από
την στιγμή που η Κύπρος κατηγοριο-
ποιήθηκε ως κόκκινη όπως η Γερμανία
και η Ολλανδία. «Εφόσον η κατάσταση
με τα κρούσματα συνεχίζεται όπως
είναι σήμερα δύσκολα θα επιστρέψει.
Θα πρέπει να βελτιωθεί η επιδημιολο-
γική μας κατάσταση για να αλλάξει α-
πόφαση το Ισραήλ». Φυσικά είναι ένα
θέμα που έχει τεθεί τόσο από το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών στις πρόσφατες επαφές
του Νίκου Χριστοδουλίδη στο Ισραήλ,
όσο και από το Υφυπουργείο. Κλειδί
για αλλαγή στάσης από το Ισραήλ είναι
η μείωση των κρουσμάτων και γενικό-
τερα η καλύτερη εικόνα της Κύπρου
σε σχέση με την πανδημία. Θετική η
μείωση των τελευταίων ημερών και εκ-
φράζεται η ελπίδα ότι αν μέχρι τα μέσα
Αυγούστου θα είναι καλύτερη η κατά-
σταση τότε το φθινόπωρο θα είναι του-
ριστικό.

<<<<<<<

Το ψηλό ποσοστό 
εμβολιασμού στην Ευρώπη
και στην Βρετανία θα δώσει
την ώθηση, την συνέχεια και
την σταθερότητα που χρειά-
ζεται για να ξεκινήσει η ανά-
καμψη του τουρισμού. 

Το όχι του Ισραήλ
Τον Αύγουστο οι εβδομαδιαίες πτήσεις (αφίξεις) αναμένεται να ανέλθουν κατά μέσο όρο στις 720 και για τα δύο αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Με εκατέρωθεν βολές απερρίφθη αναπομπή του νόμου για εκποιήσεις
ΔΗΣΥ: Η συστημική αντιπολίτευση απειλεί το τραπεζικό σύστημα – ΑΚΕΛ : Μνημειώδης η κοινωνική αναλγησία της κυβέρνησης

Υπέρ της αποδοχής της αναπομπής ψήφισαν 11 Βουλευτές, εναντίον της αποδοχής της αναπομπής 23 και 6 Βουλευτές τήρησαν αποχή.
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Συνέντευξη στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τη θέση ότι η πράσινη μετάβαση και η
ψηφιακή θα αποτελέσουν τους δύο πυ-
λώνες που θα βασιστεί το αναπτυξιακό
μοντέλο, δίχως να αφήνει περιθώριο για
ύπαρξη ενός πλάνου Β΄, εκφράζει στην
«Κ» ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ελ-
ληνικής Τράπεζας, μέλος του Συμβουλίου
Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας κύ-
πρου (ΣΟΑΚ) και πρόεδρος της καθοδη-
γητικής επιτροπής του Συμβουλίου, Δρ.
Ανδρέας Ασσιώτης.

Στη συνέντευξή του ο κ. Ασσιώτης ε-
κτιμά πως, μετά την πτώση 5,1% του ΑΕΠ
το 2020, θα υπάρξει αύξηση του πραγμα-
τικού ΑΕΠ 4% το 2021, ακολουθούμενο
από 4% το 2022. 

Την ίδια ώρα υπογραμμίζει πως το Σχέ-
διο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κι-
νείται στην πραγματικότητα στο πλαίσιο
και τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει
το έργο διαμόρφωσης της Μακροπρόθε-
σμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανά-

πτυξη της Κυπριακής Οικονομίας, φιλ-
τραρισμένο από τις κατευθύνσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής.
- Ποια ήταν η συμβολή του ΣΟΑΚ για
να δούμε το τελικό προϊόν του Σχεδίου
Ανάκαμψης; Έχει σχέση με το πώς
οραματίζεστε την οικονομία της Κύ-
πρου για τα επόμενα χρόνια;

- Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας της Κύπρου αποτελείται από πέ-
ντε άξονες πολιτικής, συνυφασμένους
με τον στόχο της Μακροπρόθεσμης Οι-
κονομικής Στρατηγικής, δηλαδή την «ε-
νίσχυση της ανθεκτικότητας της οικο-
νομίας και του δυναμικού της χώρας για
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά
βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και
ευημερία». Μέσω των μέτρων του Σχεδίου,
επιδιώκεται η ανάδειξη της Κύπρου ως
εξής: Πρώτο, μια χώρα με υψηλά επίπεδα
ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και
ανταγωνιστικότητας μέσω ενός βιώσιμου
μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.
Δεύτερο, μια χώρα όπου το εκπαιδευτικό
σύστημα και η ανάπτυξη του εργατικού
δυναμικού ευθυγραμμίζονται με τις δε-
ξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον.
Τρίτο, μια χώρα με υψηλές επιδόσεις
στην Πράσινη και Ψηφιακή μετάβαση.
Τέταρτο, μια χώρα με ανθεκτικό σύστημα
υγείας που ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές
από κορυφαία συστήματα υγείας σε όλο
τον κόσμο. Πέμπτο, να γίνει ένα κράτος
πρόνοιας που θα ενισχύσει το δίκτυ προ-
στασίας των όσων έχουν ανάγκη τη συν-
δρομή του κράτους. Έκτο, να γίνει ένα

κράτος δικαίου, διαφάνειας και λογοδο-
σίας, με ισχυρούς μηχανισμούς πάταξης
της διαφθοράς. Για να απαντήσω στην
ερώτησή σας, το ΣΟΑΚ έχει συνεισφέρει
σε πολλούς τομείς στην βελτίωση του Ε-
θνικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτι-
κότητας (ΕΣΑΑ). Δώσαμε διάφορες ιδέες,
συνεργαστήκαμε και συμμετείχαμε σε
διάφορες δράσεις και συζητήσεις και δια-
βουλεύσεις περιλαμβανομένης και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έμφαση των
προτάσεών μας ήταν κυρίως στο να επι-
λεχθούν έργα που να δώσουν μακροπρό-
θεσμη και συνεχή ανάπτυξη στην οικο-
νομία, με έμφαση στην ενίσχυση της αν-
θεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας
όπως καταγράφεται στο Πυλώνα 3 του
Σχεδίου.
- Κινούνται στους ίδιους άξονες το
Σχέδιο Ανθεκτικότητας και η μακρο-
πρόθεσμη στρατηγική;

- Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας κινείται στην πραγματικότητα
στο πλαίσιο και τις κατευθύνσεις που προ-
διαγράφει το έργο διαμόρφωσης της Μα-
κροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας,
φιλτραρισμένο από τις κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το όραμα 2035
Μακροπρόθεσμής Οικονομικής Στρατη-
γικής είναι φιλόδοξο και συνάμα ρεαλι-
στικό:  «Η Κύπρος μας να είναι ένα από
τα καλύτερα μέρη του κόσμου για να ζει
κάποιος, να εργάζεται και να δραστηριο-
ποιείται». Η Μακροπρόθεσμη Οικονομική
Στρατηγική στοχεύει στο να καταστεί η
χώρα μας ένα διεθνές πρότυπο στη βάση
μίας ακμάζουσας και ανθεκτικής οικονο-
μίας, με υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικό-
τητας, αυξημένη παραγωγικότητα και ε-
ξαγωγικό προσανατολισμό, σε συνδυασμό
με μία δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοι-
νωνία. Συγκεκριμένα, το έργο προνοεί
την μετατροπή της Κύπρου στο «Αειφόρο
Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο της
Ευρώπης», με ταυτόχρονη διεύρυνση της
παραγωγικής βάσης (και εννοώ την ενί-
σχυση και της πρωτογενούς αλλά και της
δευτερογενούς παραγωγής), με τρόπο που
να διασφαλίζει μακροχρόνια βιώσιμη και
αειφόρο ανάπτυξη. Η ανάπτυξη και αξιο-
ποίηση τεχνολογίας αιχμής καθώς και η
προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας
αποτελούν βασικές υποστηρικτικές πα-
ραμέτρους σε όλες τις επιμέρους πτυχές
του οράματος, αναδεικνύοντας το επίπεδο
φιλοδοξίας σε ό,τι αφορά τη συμβολή και
μελλοντικές επιδόσεις της χώρας μας ως
προς την πράσινη και την ψηφιακή με-
τάβαση. Όπως έχω επαναλάβει αρκετές
φορές, το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας και η Μακροπρόθεσμη
Οικονομική Στρατηγική αποτελούν συ-
γκοινωνούντα δοχεία και ευθυγραμμίζονται
πλήρως.

Είναι ακριβώς εδώ που τα πράγματα
αρχίζουν και γίνονται ενδιαφέροντα, ε-
φόσον για πρώτη φορά, η εκπόνηση μιας
Οικονομικής Στρατηγικής συνοδεύεται
από έναν προϋπολογισμό. Εκπονήθηκαν
και παλαιότερα στρατηγικές μελέτες, που
όμως έμειναν στα συρτάρια. Αυτή τη φορά

όμως είναι διαφορετική. Οι πρακτικές και
εφαρμόσιμες εισηγήσεις μας συνοδεύονται
από έναν αναπτυξιακό προϋπολογισμού
(που αποτελεί μέρος του Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας), προσφέροντας
μια μοναδική ευκαιρία για την υλοποίηση
της Στρατηγικής. 

Ανευ προηγουμένου κρίση
- Η οικονομία της Κύπρου εκτιμάτε
πως θα παραμείνει ανθεκτική μετά
το «χαστούκι» του κορωνοϊού; Αν ναι,
πώς το υποστηρίζετε;

- Ναι, εκτιμώ ότι η κυπριακή οικονομία
θα παραμείνει ανθεκτική παρόλο που η
μείωση του ΑΕΠ κατά 5% είναι πολύ με-
γάλη, είναι όμως μικρότερη από την συρ-
ρίκνωση της ευρωζώνης που έφτασε στο
-6,6%.  Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε
ότι η πανδημία βρήκε την Κύπρο σε ένα
σχετικά πολύ καλό σημείο στον οικονο-
μικό  της κύκλο. Είχαμε από τους ψηλό-

τερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρω-
ζώνη, το επίπεδο ανεργίας ήταν χαμη-
λότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης
(7,1%) και είχαμε και δημοσιονομικά πλε-
ονάσματα που επέτρεψαν την ταχεία λή-
ψη δημοσιονομικών μέτρων στήριξης.
Φυσικά, η πανδημία προκάλεσε στην Κύ-
προ, όπως και σε όλα τα κράτη, μία άνευ
προηγουμένου οικονομική κρίση, η οποία
όμως συνοδεύθηκε από μία άμεση και ι-
σχυρή υποστηρικτική δημοσιονομική
στήριξη, που είχε ως στόχο τη διατήρηση
της απασχόλησης και κατ’ επέκταση του
διαθέσιμου εισοδήματος. Από τη στιγμή
που διατηρήθηκε η απασχόληση και το
διαθέσιμο εισόδημα, μπορούσε να δια-
τηρηθεί και σε σημαντικό βαθμό η ζή-
τηση. Με την άρση των περιορισμών
(κάθε φορά μετά από lockdown, εφόσον
είχαμε περισσότερα από ένα), η ζήτηση
που είχε εγκλωβιστεί λόγω των περιορι-
στικών μέτρων εκδηλωνόταν με εκκω-

φαντικό τρόπο (pend-updemand = η
συσσωρευμένη ζήτηση για προϊόντα και
υπηρεσίες έπειτα από μια ύφεση), υπο-
δηλώνοντας την σχετικά καλή κατάσταση
των νοικοκυριών. Την ίδια ώρα είχαμε
και την υποστηρικτική νομισματική πο-
λιτική με τα επιτόκια να βρίσκονται σε
χαμηλά επίπεδα ρεκόρ, ενώ ο εγχώριος
τραπεζικός τομέας ήταν και παραμένει
σε θέση να στηρίξει την ανάκαμψη της
οικονομίας, σε αντίθεση με το 2013 όπου
η χαμηλή κεφαλαιακή επάρκεια των τρα-
πεζών δεν επέτρεπε την ουσιαστική χρη-
ματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
Ενδεικτικά, αναφέρω ότι το 2020, ο νέος
δανεισμός έφτασε τα 2,5 δισ. ευρώ, υπο-
βοηθούμενος φυσικά από τα υποστηρι-
κτικά μέτρα της κυβέρνησης, όπως για
παράδειγμα οι επιδοτήσεις των επιτοκίων
σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Παράλ-
ληλα, η αναστολή των δόσεων συνέβαλε
στην δημιουργία αποθεμάτων, τα οποία

αναμένεται να ενισχύσουν την κατανά-
λωση σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. 

Όλα αυτά που έχω περιγράψει είχαν
ως στόχο την συγκράτηση των αρνητικών
επιπτώσεων της κρίσης και όχι την μετα-
τόπιση της χρονικής διάρκειάς της. Σκοπός
ήταν να αντιμετωπίσουμε το βάθος της
κρίσης και όχι να την μετατοπίσουμε.
Χωρίς να υποβαθμίζω τις αρνητικές επι-
πτώσεις της κρίσης που επέφερε η παν-
δημία, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε
ότι αυτή η κρίση διαφέρει σημαντικά από
την ύφεση του 2013 (για παράδειγμα είχαμε
περικοπές συντάξεων και επίσης μισθών
για υπαλλήλους του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα). Οι τρέχουσες συνθήκες είναι πολύ
διαφορετικές και υποστηρίζουν μια ισχυ-
ρότερη ανάκαμψη. Στο μεσοπρόθεσμο ο-
ρίζοντα, η κυπριακή οικονομία αναμένεται
να δει συνεχή ανάπτυξη, που ενισχύεται
σε σημαντικό βαθμό από το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας.

Κλειδί για οικονομία 
η πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση 
Α. Ασσιώτης: Ο σκοπός των μέτρων στήριξης ήταν ή συγκράτηση των 
επιπτώσεων της κρίσης, όχι η μετατόπιση της χρονικής διάρκειάς της

- Θα ήθελα να μου αναπτύξετε για τη
σύγκλιση των φορολογικών συντελε-
στών παγκοσμίως και προκλήσεις
στην ανταγωνιστικότητα χωρών με
ιστορικά χαμηλές φορολογίες (π.χ.
Κύπρος).

- Η πρόσφατη πρόταση των G7 προ-
κρίνει ένα ελάχιστο εταιρικό φόρο της τά-
ξης του 15% για εταιρείες που έχουν κύκλο
εργασιών πάνω των 750 εκατ. ευρώ. Υ-
πάρχει δε η παράλληλη συζήτηση υιοθέ-
τησης ενός παγκόσμιου ελάχιστου φορο-
λογικού συντελεστή της τάξης του 15%
που αυτόματα σηματοδοτεί την έναρξη
συζήτησης προσαρμογής του κυπριακού
εταιρικού συντελεστή στα νέα δεδομένα.
Δεν εκτιμώ πως αυτό είναι καταστροφικό,
παρόλο που θα πρέπει να λαμβάνονται υ-
πόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
χώρας όσον αφορά το φορολογικό συντε-
λεστή και επίσης θα πρέπει να συζητηθεί
σε επίπεδο G20. Παρόλο που δεν συντρέχει
λόγο άμεσης ανησυχίας από την εξέλιξη
αυτή, πρέπει αυτήν την εξέλιξη  να τη
δούμε ως ευκαιρία. Από το 2002 που είχαμε
την τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση
θα χρειαστεί να σηκώσουμε ξανά μανίκια
και να αρχίσει ο επανασχεδιασμός του
φορολογικού μας συστήματος, που να δρα
και να ευνοεί την ανάκαμψη κινητοποι-
ώντας ιδιωτικά κεφάλαια. Γυρνώντας ξανά
στα του εταιρικού φόρου, μια τέτοια εξέλιξη,
εάν προχωρήσει, θα πρέπει να αποτελέσει

ακόμη ένα λόγο για την επιτάχυνση των
μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν, έτσι
ώστε το επιχειρηματικό περιβάλλον της
Κύπρου να γίνει πιο ελκυστικό προς τη
διεθνή κοινότητα και η δραστηριοποίηση
ή όχι διεθνών οργανισμών να μην εξαρ-
τάται μόνο από το φορολογικό συντελεστή
αλλά από την αυξημένη ποιότητα των υ-
πηρεσιών που παρέχουμε.  
- Ποιοι εκτιμάτε πως θα είναι οι τρόποι
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων μετά
την διακοπή του σχετικού προγράμ-
ματος; Υπάρχουν και άλλοι σχεδιασμοί
εκτός του ICT Headquartering;

- Έχουν ξεκινήσει ήδη παράλληλες
προσπάθειες τόσο από τον Invest Cyprus,
όσο και από τον μηχανισμό ταχείας αδει-
οδότησης του Υπουργείου Ενέργειας όπου
επικεντρώνονται με επιτυχία στην φυσική
προσέλκυση εταιρειών από τον τομέα
αυτό. Ουσιαστικά, με το σωστό μάρκετινγκ
και την σωστή τοποθέτηση των προοπτι-
κών που παρέχει η κυπριακή οικονομία,
βλέπουμε ήδη μεγάλους οργανισμούς που
είτε ενδιαφέρονται, είτε άρχισαν τη δρα-
στηριοποίησή τους στην κυπριακή αγορά.
Εδώ θα ήθελα να τονίσω πως δεν επικε-
ντρωνόμαστε μόνο στον τομέα του ICT,
αλλά υπάρχουν σημαντικές προοπτικές
και σε άλλους τομείς όπως είναι ο τομέας
της ναυτιλίας, της υγείας, της εκπαίδευσης,
της ελαφριάς μεταποίησης και της ενέρ-
γειας.

- Σας ανησυχούν ως συμβούλιο οι με-
ταλλάξεις του ιού και ποιες οι επι-
πτώσεις στην οικονομία;

- Στην Κύπρο, οι καταγεγραμμένες λοι-
μώξεις έχουν αυξηθεί από τα μέσα Ιουνίου.
Αλλά, η συνεχιζόμενη άνοδος οφείλεται
κυρίως σε αυξημένες λοιμώξεις μεταξύ ε-
κείνων που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί,
δηλαδή τους νέους. Χάρη στην ταχεία πρό-
οδο του εμβολιασμού (περίπου το 70% του
πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία δόση
την 1η Ιουλίου), θεωρώ μακρινό το σενάριο
όπου το ιατρικό σύστημα στην Κύπρο θα
επιβαρυνθεί τόσο ώστε να χρειαστεί να
μπουν νέοι σοβαροί περιορισμοί στην οι-
κονομική δραστηριότητα. Αντ’ αυτού, α-
ναμένουμε η οικονομική δραστηριότητα
να αποσυνδεθεί περαιτέρω από την τάση
των λοιμώξεων. Παρά την αύξηση των κα-
ταγεγραμμένων λοιμώξεων, η Κύπρος πα-
ραμένει σε καλό δρόμο για ανάκαμψη από
το σοκ του COVID-19. Με βάση τις πρό-
σφατες τάσεις των διάφορων οικονομικών
στοιχείων που αναλύουμε, συνεχίζω να
περιμένω σταθερή ανάκαμψη μέσω του
δευτέρου εξαμήνου του 2021 ανεβάζοντας
το πραγματικό ΑΕγχΠ σε προ-πανδημικά
επίπεδα το πρώτο εξάμηνο του 2022. Μετά
την πτώση 5,1% του ΑΕΠ το 2020, η αύξηση
του πραγματικού ΑΕΠ  για το 2021 ανα-
μένεται στο 4%, ακολουθούμενο από άλλο
4% το 2022. Οι κίνδυνοι για την ανάκαμψη
φαίνονται πιο ισορροπημένοι από πριν,

αλλά εξακολουθούν να υφίστανται. Οι προ-
οπτικές για το 2021 θα καθοριστούν σε
μεγάλο βαθμό από την εξάπλωση του ιού.
Η διαθεσιμότητα του προγράμματος εμ-
βολιασμού δεν αλλάζει αυτές τις προοπτικές,
αλλά μειώνει τον ακραίο κίνδυνο. Παράλ-
ληλα, ο ρυθμός ανάπτυξης θα εξαρτηθεί
σημαντικά από τον βαθμό στήριξης των
οικονομικών πολιτικών. Αν και η πρόσφατη
ιατρική πρόοδος δημιουργεί ελπίδες όσον
αφορά την αποτελεσματικότητα των εμ-
βολίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ση-
μαντικές αβεβαιότητες.
- Ποιο το επίπεδο ετοιμότητας της
κυπριακής οικονομίας για προκλήσεις
ψηφιακής και πράσινης οικονομίας;

- Στην καρδιά του Σχεδίου Ανάκαμψης
αλλά και της μακροπρόθεσμης οικονο-
μικής στρατηγικής, βρίσκεται η πράσινη
και η ψηφιακή μετάβαση. Σε γενικές γραμ-
μές βρισκόμαστε πίσω ως χώρα σε αυτά
τα θέματα, εντούτοις έχει γίνει ένας πολύ
καλός σχεδιασμός. Πιστεύουμε ότι η πρά-
σινη μετάβαση και η ψηφιακή θα απο-
τελέσουν τους δύο πυλώνες, που θα βα-
σιστεί το αναπτυξιακό μοντέλο, δίχως να
υπάρχει πλάνο Β’ για το αν θα πάμε ή όχι
και είναι μονόδρομος. Υπάρχουν συγκε-
κριμένες πρακτικές εισηγήσεις και ήδη
έχουν ξεκινήσει να δρομολογούνται. Α-
ναμένουμε σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα
να αρχίσουμε να βλέπουμε τα οφέλη από
αυτές τις δράσεις.

Εταιρικός φόρος και επιτάχυνση
των μεταρρυθμίσεων 

Πιο ισορροπημένοι από πριν
οι κίνδυνοι για την ανάκαμψη

«Οι προοπτικές» για το 2021 θα καθοριστούν σε μεγάλο βαθμό από την εξάπλωση του ιού». 

<<<<<<<

«Μετά την πτώση 5,1% 
του ΑΕΠ το 2020, η αύξηση
του πραγματικού ΑΕΠ 
για το 2021 αναμένεται
στο 4%, ακολουθούμενο
από άλλο 4% το 2022».

Παρά την αύξηση των καταγεγραμμένων κρουσμάτων και την συνεπακόλουθη αβεβαιότητα, η πορεία της οικονομίας βρίσκεται σε καλό
δρόμο προς την ανάκαμψη. 

Η Κύπρος να 
βελτιστοποιήσει 
το τουριστικό προϊόν 

- Εκτιμάτε πως θα υπάρχουν από ε-
δώ και πέρα μόνιμες αλλαγές στην
τουριστική βιομηχανία (μαζικό του-
ρισμό), άρα και αλλαγές στο οικονο-
μικό αποτύπωμα αυτής;
- Η τουριστική βιομηχανία θα συνε-
χίσει να αποτελεί στρατηγικό κλάδο
για την κυπριακή οικονομία. Κατά
πόσο θα υπάρξουν αλλαγές ή όχι,
μπορώ να πω ότι ήδη υπήρχαν και
προ της πανδημίας. Βάσει ερωτημα-
τολογίων και άλλων ερευνών, οι του-
ρίστες ως επί το πλείστον δεν επι-
σκέπτονται ξενοδοχεία για παρά-
δειγμα που δεν είναι οικολογικά
(eco-friendy). Αυτό καταδεικνύει
πως και η Κύπρος θα πρέπει να συ-
νεχίσει να κινείται στη βάση των διε-
θνών τάσεων, λαμβάνοντας υπόψη
τις καταναλωτικές προτιμήσεις και
να συνεχίσει τη βελτίωση του τουρι-
στικού της προϊόντος. Εκείνο που ε-
κτιμώ είναι  ότι, με την άρση των τα-
ξιδιωτικών περιορισμών, θα υπάρξει
μία μεγάλη ζήτηση (booming period)
και όλος ο κόσμος θα θέλει να ταξι-
δέψει. Το κλειδί σε αυτό είναι οι διά-
φοροι προορισμοί να είναι ενημε-
ρωμένοι ποικιλοτρόπως (up-to-date)
έτσι ώστε να  μπορούν να ικανοποιή-
σουν τις νέες καταναλωτικές προτι-
μήσεις καθώς εξελίσσονται. Η Κύ-
προς χρειάζεται να βελτιστοποιήσει
περαιτέρω το τουριστικό της προϊόν
και ήδη βλέπουμε μεγάλους διε-
θνείς «παίχτες» και ντόπιες ξενοδο-
χειακές μονάδες που ακολουθούν
βέλτιστες πρακτικές, να δραστηριο-
ποιούνται στο νησί συμβάλλοντας
στην δημιουργία  θετικών προοπτι-
κών στον τομέα.



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η τάση σταθεροποίησης των νοσηλειών σε υψηλά
επίπεδα, το τελευταίο δεκαήμερο, εκ των πραγ-
μάτων διατηρεί σε επιφυλακή τις νοσοκομειακές
υποδομές παροχής υπηρεσιών σε ασθενείς COVID-
19. Ωστόσο, μέσα στο αρνητικό κλίμα που έχει
δημιουργηθεί από τη νέα έξαρση της πανδημίας,
υπάρχει και η θετική πλευρά, αυτή της εξαγωγής
χρήσιμων συμπερασμάτων για την αξία του εμ-
βολιαστικού προγράμματος, όχι θεωρητικά αλλά
στην πράξη. Τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού
των πολιτών, στην ουσία, έχουν αποτρέψει τα
χειρότερα, εκτιμούν οι ειδικοί που παρακολουθούν
τους ημερήσιους επιδημιολογικούς δείκτες με
την προσοχή τους να εστιάζεται, κυρίως, στους
κραδασμούς του συστήματος υγείας. Με τα πε-
ριστατικά που χρήζουν νοσηλείας να κινούνται
σταθερά πάνω από τα 250 την ημέρα και τα νέα
κρούσματα να αγγίζουν τα 800, το σκηνικό στο
σύστημα υγείας θα ήταν τελείως διαφορετικό εάν

τα ποσοστά εμβολιασμού δεν είχαν ξεπεράσει το
70%. Ακόμα και τις ημέρες που τα νέα κρούσματα
ξεπέρασαν το φράγμα των χιλίων,  οι νοσηλείες
δεν κινήθηκαν αναλογικά όπως είχε συμβεί στο
παρελθόν και στις αρχές του εμβολιαστικού προ-
γράμματος. Επί του προκειμένου ενδεικτικές είναι
οι αντιδράσεις του ιατρικού προσωπικού, που
βιώνει από πρώτο χέρι τις αντοχές του συστήματος
υγείας. Παραμονές του τρίτου lockdown, στο πα-
ρασκήνιο, η κατάσταση περιγραφόταν με τα πιο
μελανά χρώματα. Με σχεδόν τα ίδια ή και κάποιες
μέρες λιγότερα κρούσματα, οι νοσηλείες είχαν
φέρει τις νοσοκομειακές υποδομές COVID σε τρα-
γική κατάσταση.

Οι δείκτες
Μια απλή σύγκριση των επιδημιολογικών δε-

δομένων του περασμένου Απριλίου με αυτά του
Ιουλίου, αποκαλύπτουν το τείχος ανοσίας που έ-
χουν δημιουργήσει τα εμβόλια. Στις 25 Απριλίου
2021, ημέρα Κυριακή που ανακοινώθηκε το τρίτο
lockdown, οι νοσηλείες είχαν ανέλθει στις 301.
Την ημέρα εκείνη είχαν εντοπιστεί 773 νέα κρού-
σματα. Ακόμα πιο χαρακτηριστικά είναι τα δε-
δομένα της επόμενης μέρας. Στις 26 Απριλίου
2021 παρά το γεγονός ότι τα νέα κρούσματα υ-
ποχώρησαν στα 611, οι νοσηλείες παρέμειναν
στις 300. Σε περιβάλλον με υψηλά ποσοστά εμ-
βολιασμού, στις 26 Ιουλίου 2021 με 851 νέα πε-
ριστατικά, οι νοσηλείες ανήλθαν στις 270. Αν σε
αυτές συμπεριληφθούν και οι Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας, σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός
των διαθέσιμων κλινών αυξάνεται, δίνοντας έστω
και οριακά πολύτιμη ανάσα στο σύστημα υγείας,
όπως μας εξήγησαν πρόσωπα που βιώνουν κα-
θημερινά τα όρια των μονάδων COVID. 

Συνεχίσθηκε και την Τρίτη η τάση των επιδη-

μιολογικών δεικτών των τελευταίων ημερών τα
νέα κρούσματα να δείχνουν υποχώρηση ενώ οι
νοσηλείες να παραμένουν στο κόκκινο. Στην τε-
λευταία καταγραφή αναφέρονται και 6 θάνατοι.
Τα νέα κρούσματα  που εντοπίστηκαν από τα μο-
ριακά τεστ (PCR) και τα τεστ ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου (antigen rapid test), ανήλθαν στα 791
(ποσοστό θετικότητας: 1,22%), ενώ 292 ασθενείς
COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 80 σε
σοβαρή κατάσταση. Ποσοστό 88% των νοσηλευ-
όμενων δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού.

Ενθαρρυντικά για την δημιουργία ισχυρής α-
σπίδας ανοσίας είναι τα επίσημα στοιχεία για τους

πολίτες που έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση
ή έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα.
Μέχρι και την περασμένη Δευτέρα οι άνω των 18
ετών που εμβολιάσθηκαν με την πρώτη δόση κά-
ποιου εμβολίου ανήλθαν στο 72,2% ενώ ικανοποι-
ητικό είναι και το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού
που εμβολιάσθηκε και με τις δυο δόσεις (63,5%).
Από τα στοιχεία προκύπτει πως οι ανεμβολίαστοι

αγγίζουν τις 200 χιλιάδες, αριθμός μεγάλος αν λη-
φθούν μάλιστα υπόψη οι τελευταίες αναθεωρημένες
επιστημονικές εκτιμήσεις που ανεβάζουν το ποσοστό
των εμβολιασμένων, προκειμένου να επιτευχθεί
ανοσία κοντά στο 90%. Αξία έχουν και τα στοιχεία
των εμβολιασμένων ανά επαρχία. Η Πάφος συνεχίζει
να κατέχει την πρωτιά με ποσοστό 81,4% του πλη-
θυσμού της να έχει λάβει τουλάχιστον την 1η δόση.

Ακολουθούν οι Επαρχίες Αμμοχώστου και Λευκωσίας
με 78,4% και 72,7% αντίστοιχα και η Επαρχία Λε-
μεσού με 70,3%. Το πιο χαμηλό ποσοστό παραμένει
στην Επαρχία Λάρνακας με 66,4%. Ικανοποιητικά
αποτελέσματα αποδίδει η προσπάθεια εμβολιασμού
στα κέντρα ελεύθερης προσέλευσης. Από τις 15 Ι-
ουλίου μέχρι τις 26 Ιουλίου συνολικά πραγματο-
ποιήθηκαν 6.894 εμβολιασμοί.
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Είμαστε όλοι θύματα του χαμηλότερου
κοινού παρονομαστή των περιοριστικών
μας πεποιθήσεων.  Όχι, δεν κάνω μετά-
βαση στην φιλοσοφία, αλλά ας το σκε-
φτούμε λίγο.

Πολλοί από εμάς θα θέλαμε ένα αμάξι
το οποίο έχει ιπποδύναμη 500 bhp με
900 Nm ροπή, που μπορεί να «σπριντάρει»
από στάση στα 100 χλμ/ ώρα σε χρόνο
κάτω από 3,2 δευτερόλεπτα και είναι
ικανό να αγγίζει μέγιστη ταχύτητα τα
350χλμ/ ώρα.  Τι γίνεται όμως   Και να
το έχω, δεν μπορώ να το απολαύσω αφού
πρώτον, υπάρχει κόφτης στα 250χλμ/
ώρα και δεύτερον υπάρχουν τα όρια τα-
χύτητας που με περιορίζουν.  Άρα δεν
έχει σημασία η θεωρητική ικανότητα
του αυτοκινήτου, αλλά το πόσο πραγμα-
τικά μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα
πλαίσια που του τίθενται.

Κάπως έτσι λειτουργεί και η έννοια
της «περιοριστικής πεποίθησης»: σε α-
ποτρέπει από το να προχωρήσεις μπροστά
όταν πρέπει και σε κρατά πίσω όταν δεν
πρέπει.

Όσοι πιστεύετε ότι το κόνσεπτ της
«περιοριστικής πεποίθησης» δεν σας α-
φορά, μόλις αποδείξατε ότι σας αφορά.
Όλους μας αφορά και όπως είπα πιο
πάνω αρχίζοντας, είμαστε όλοι θύματα
της. Πάρτε για παράδειγμα το επίκαιρο

θέμα της πανδημίας.  Μήπως το γεγονός
ότι μια μερίδα του πληθυσμού δεν θέλει
να εμβολιαστεί δεν είναι ο λόγος που
όλος ο πληθυσμός υποφέρει   Να λοιπόν
ένα παράδειγμα «περιοριστικής πεποί-
θησης». Ενόσω υπάρχουν εκ πεποιθή-
σεως ανεμβολίαστοι, θα υπάρχουν με-
ταλλάξεις, θα είμαστε όλοι σε κίνδυνο
– εμβολιασμένοι και μη – και η χώρα
και η οικονομία έχει έναν μόνιμο κόφτη
που της στερεί την ανάπτυξη · μιαν α-
νάπτυξη που την χρειαζόμαστε όσο ποτέ
άλλοτε.  Λόγω αυτού του κόφτη έχουμε
επιδείνωση της επιδημιολογικής μας ει-
κόνας, μια – μια χώρα μας βάζει σε κόκ-
κινες λίστες, χάνεται και φέτος ο του-
ρισμός, χάνονται οι ξένες επενδύσεις,
επιδεινώνουμε την οικονομική κατά-
σταση των επιχειρήσεων, δεν έχουμε
περιθώρια νέων λοκντάουν και δημο-
σιονομικής στήριξης και φέρνουμε μα-

ζικά τον κόσμο προ του χείλους της α-
νεργίας και της οικονομικής καταστρο-
φής.  Και η έννοια κάποιων είναι αν θα

πληρώνουν τα rapid tests και αν θα δεί-
χνουν safe pass, τη στιγμή που οι ίδιοι
κατηγορούν το κράτος εδώ και είκοσι

μήνες ότι έκανε αβέρτα δωρεάν rapid
tests για να γίνουν κάποιοι πολυεκα-
τομμυριούχοι.

Πάρτε ένα άλλο παράδειγμα το οποίο
εσχάτως προκύπτει, με τη (νέα) επέκταση
της αναστολής των εκποιήσεων.  Κάθε
τρεις και λίγο θα βρεθεί μια πρόφαση για
να επιβάλουμε αναστολή ή/ και περιο-
ρισμό ή/ και ακύρωση των εκποιήσεων.
Αναγνωρίζοντας απόλυτα ότι μπορεί να
υπάρχουν μεμονωμένες ειδικές περιστά-
σεις που να χρήζουν και ειδικής μετα-
χείρισης, είμαστε το μόνο κράτος παγκο-
σμίως το οποίο βλέπει και βάζει το ατομικό
καλό μιας μειοψηφίας πάνω από του συ-
νόλου.  Δεν εννοούμε να καταλάβουμε
ότι τα δάνεια πρέπει να αποπληρώνονται
και όχι να παραμένουν απλήρωτα με σκο-
πό να διαγραφούν.  Και για αυτές τις
κακές αντιλήψεις των λίγων, θυσιάζουμε
το ευρύτερο καλό που είναι μια αλυσιδωτή
κατάσταση που ξεκινά από το να έχουμε
ένα υγιές και αποτελεσματικό χρηματο-
πιστωτικό σύστημα, το οποίο προστατεύει
καταθέτες, δανειστές και δανειζόμενους,
το κράτος, την επενδυτική βαθμίδα της
οικονομίας, την προσέλκυση νέων επεν-
δύσεων – για να αναφέρω επιγραμματικά
κάποια στοιχεία – και που καταλήγει σε
σταθερή ορθολογική οικονομική ανά-
πτυξη και σε ευμάρεια και ευημερία τον

κόσμο.  Να λοιπόν ένας άλλος κόφτης
που μας κρατά πίσω όταν δεν πρέπει.

Τα παραδείγματα δεν σταματούν εδώ.
Αντίθετα αν σκεφτούμε λίγο μπορούμε
να βρούμε εφαρμογές σε όλο το φάσμα
του είναι μας και σε κάθε χρονική στιγμή
της ύπαρξής μας.  Να αναφερθώ στην
παράτυπη/ παράνομη εκμετάλλευση κά-
ποιων, του επενδυτικού προγράμματος
που μας έκανε ρεζίλι διεθνώς και έκλεισε
έναν πνεύμονα οικονομικής δραστηριό-
τητας   Να αναφερθώ στο άλλο ρεζίλεμα
που εισπράξαμε από τα πλυντήρια ξε-
πλύματος χρήματος που έστησαν κάποιοι
μεμονωμένοι   Να αναφερθώ στους λίγους
που εκμεταλλεύτηκαν τον χρηματιστη-
ριακό θεσμό για να κάνουν το κόλπο
γκρόσο   Να πούμε για τις ραδιουργίες
των λίγων που αρκούν για να εκλέξουν
μέχρι και Πρόεδρο   Ή μήπως να πούμε
την κάστα των πολιτικών που διαιωνίζουν
το Κυπριακό

Σκεφτείτε το λίγο και θα το διαπιστώ-
σετε: είμαστε θύματα του χαμηλότερου
κοινού παρονομαστή των περιορισμών
μας.  Για να έχουμε μέλλον πρέπει να τον
ξεριζώσουμε.

OΑνδρέας Α. Ανδρέου, MRICS είναι CEO, APS
AndreouPropertyStrategy- Chartered
Surveyors.

Ως πότε παλικάρια...
<<<<<<<

Είμαστε το μόνο κράτος
παγκοσμίως το οποίο 
βλέπει και βάζει το ατομικό
καλό μιας μειοψηφίας 
πάνω από του συνόλου.

Το ποσοστά 
εμβολιασμού 
ασπίδα για 
τις νοσηλείες
Σε επιφυλακή τα νοσηλευτήρια από τα περιστατικά 
COVID που χρήζουν ενδονοσοκομειακής φροντίδας

<<<<<<<

Ενθαρρυντικά για την δημιουργία 
ισχυρής ασπίδας ανοσίας είναι τα
επίσημα στοιχεία για τους πολίτες,
που έχουν εμβολιαστεί με την
πρώτη δόση ή έχουν ολοκληρώσει
το εμβολιαστικό τους σχήμα.

Με τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας να κινούνται σταθερά πάνω από τα 250 την ημέρα και τα νέα κρούσματα να αγγίζουν τα 800, το σκηνικό στο σύστημα υγεί-
ας θα ήταν τελείως διαφορετικό εάν τα ποσοστά εμβολιασμού δεν είχαν ξεπεράσει το 70%.

Ενόσω υπάρχουν εκ πεποιθήσεως ανεμβολίαστοι, θα υπάρχουν μεταλλάξεις, θα είμαστε
όλοι σε κίνδυνο – εμβολιασμένοι και μη – και η χώρα και η οικονομία έχει έναν μόνιμο κό-
φτη που της στερεί την ανάπτυξη · μιαν ανάπτυξη που την χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε.

Στα 280 ανήλθαν 
τα κρούσματα 
στα κατεχόμενα

Κλίμα έντονου προβληματισμού επικρατεί
στα κατεχόμενα μετά την ραγδαία αύξηση
των κρουσμάτων τα τελευταία εικοσιτετρά-
ωρα. Την περασμένη Δευτέρα στα κατεχό-
μενα ανακοινώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός
κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας.
Η τ/κ ηγεσία καλεί τους Τ/κ να επιδείξουν ι-
διαίτερη σημασία στα μέτρα προστασίας.
Την ίδια ώρα, ο «Υπουργός Υγείας» δεν απο-
κλείει το ενδεχόμενο ενός νέου «γενικού
κλεισίματος». Ο προτελευταίος απολογισμός
στα κατεχόμενα ανέβασε τον συνολικό αριθ-
μό των κρουσμάτων στα 180. Λίγες ώρες με-
τά, στη λίστα προστέθηκαν άλλα 100. Με αυ-
τόν τον τρόπο, μέσα σε 24 ώρες στα κατεχό-
μενα καταγράφηκε αριθμός-ρεκόρ κρου-
σμάτων, ο οποίος έφτασε τα 280. Τα τ/κ μέ-
σα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αυξάνεται
και ο αριθμός των ασθενών στις μονάδες ε-
ντατικής θεραπείας και Covid. Τις τελευταίες
ημέρες, τουλάχιστον τέσσερις ασθενείς
χρειάστηκαν διασωλήνωση. Οι ειδικοί προ-
ειδοποιούν ότι ο συγκεκριμένος αριθμός εν-
δέχεται να αυξηθεί κατά τις επόμενες ημέ-
ρες. Στην σκιά των προαναφερόμενων εξε-
λίξεων, μιλώντας στην «Κίμπρις Ποστασί», ο
«Υπουργός Υγείας», Ουνάλ Ουστέλ παραδέ-
χεται ότι πλέον η «κυβέρνηση» αντιμετωπί-
ζει σοβαρά προβλήματα και προσκλήσεις ως
προς την τήρηση και επιτήρηση των βασικών
μέτρων προστασίας. Ο κ. Ουστέλ δήλωσε ότι
οι επαφές των κρουσμάτων και τα θετικά
κρούσματα που δεν παρουσιάζουν σοβαρά
συμπτώματα οδηγούνται στις οικίες τους με
ειδικό «βραχιόλι», το οποίο διευκολύνει την
διαδικασία της επιτήρησης των κρουσμάτων
και των επαφών τους. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι κ. Ουστέλ για πρώτη φορά, δη-
μοσίως και εν μέσω τουριστικής σεζόν δεν
απέκλεισε το ενδεχόμενο του γενικού κλει-
σίματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κλείσιμο
θα εξαρτηθεί κυρίως από την ευθυγράμμιση
των Τ/κ με τους βασικούς κανόνες προστα-
σίας. Ο κ. Ουστέλ ανακοίνωσε, επίσης, ότι
στα κατεχόμενα δρομολογείται η χορήγηση
τρίτης δόσης εμβολίων του κορωνοϊού, ξεκι-
νώντας από ειδικές κατηγορίες πολιτών. 

ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΛΓΙΑΣ
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Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

«Σύντομα θα χρειαστεί να δούμε θέμα τιμών
για τον τόπο αλλά και τις εξαγωγές παρόλο
που το λιανεμπόριο τροφίμων ευνοήθηκε
από την πανδημία τον τελευταίο χρόνο»,
δηλώνει ο Marketing Manager της KEAN
group Μάρλο Ευριπίδου και εξηγεί τους
παράγοντες  που συνθέτουν ένα ιδιαίτερα
ρευστό και απρόβλεπτο, όπως επισημαίνει,
περιβάλλον στην αγορά. Τονίζει ότι ο
κλάδος του HORECA, ο οποίος είναι άμεσα
συνυφασμένος με τον τουρισμό, θα χρει-
αστεί στήριξη το επόμενο διάστημα, δια-
φορετικά θα υπάρξουν απολύσεις ή ακόμα
και λουκέτα. Περιγράφει επίσης τα επόμενα
βήματα της ΚΕΑΝ, τις προκλήσεις που έ-
χουν δημιουργηθεί και τις καινούργιες τα-
κτικές που εφαρμόζονται ώστε να ενισχυθεί
η κερδοφορία του ομίλου.
-Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος
από την τελευταία μας συνέντευξη.
Τότε είχαμε μιλήσει για ανάκαμψη του
λιανικού εμπορίου και του food service
περί τα μέσα του 2021. Έχετε αναθε-
ωρήσει τις εκτιμήσεις σας;

-Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΚΕΑΝ
στο λιανικό εμπόριο από πέρσι το Μάρτιο
και μέχρι τους πρώτους 6 μήνες του 2021
ήταν θετικός. Από την άλλη πλευρά, ο κλά-
δος του Horeca, επηρεάστηκε στο έπακρο
και εξακολουθεί να επηρεάζεται αρνητικά
με σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών
μας μέχρι στιγμής, παρόλο που από τα
μέσα Μαΐου και μέχρι τον Ιούνιο 2021 είχε
αρχίσει να βελτιώνεται η κατάσταση.  Αρ-
χικά η εκτίμησή μας για το 2021, ήταν ότι
η απόδοση στον κλάδο του Horecaθα ήταν

στο περίπου το 60% του 2019. Δυστυχώς,
όπως φαίνονται τα πράγματα σήμερα, η
τουριστική σεζόν έχει χαθεί και ο τομέας
αυτός (HORECA) θα χρειαστεί στήριξη για
το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλιώς κά-
ποιες επιχειρήσεις θα αναγκασθούν να
κλείσουν ή να απολύσουν κόσμο.
- Αυτή η εκτίμηση αφορά και την εται-
ρεία σας;

- Όχι, δεν αφορά την ΚΕΑΝ, αναφέρομαι
για περιπτώσεις που θα υπάρξουν γενικό-
τερα στον τομέα του HORECA. 
- Πόσο εύκολα θεωρείτε ότι θα ανα-
κάμψει η εστίαση και ο τουρισμός και
κατ΄ επέκταση ο κλάδος του Horeca;

-Σίγουρα με τα δεδομένα της πανδημίας
ήταν και είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά
για τον τουρισμό και την εστίαση. Ο κόσμος
διψά για ταξίδια και καινούργιες εμπειρίες,

γι’ αυτό με τα πρώτα σημάδια βελτίωσης
της πανδημίας, πιστεύω ο τουρισμός θα
επανέλθει γρήγορα σε κανονικούς ρυθμούς
το 2023 και κατ’ επέκταση και ο κλάδος
του HORECA. Επίσης, πολύ σημαντικός
παράγοντας είναι και η εσωτερική αγορά.
Οι Κύπριοι έχουν δείξει επανειλημμένα
το πόσο πολύ αγαπούν τον εσωτερικό του-
ρισμό, ακόμη και στις καλές εποχές που
μπορούσαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό
ελεύθερα.

Συνεχίζουν οι επενδύσεις
-Πώς επηρεάζει λοιπόν η πανδημία τα
επόμενα βήματα της εταιρείας και σε
ποιο βαθμό έχει επηρεαστεί ο κύκλος
εργασιών σας;

-Προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι για
να ανταποκριθούμε με βάση τις εξελίξεις

που τρέχουν με γοργούς ρυθμούς και γι’
αυτό η ομάδα μας αναθεωρεί και διαμορ-
φώνει στρατηγικά τα πλάνα μας σε τακτική
βάση με προβλέψεις και πιθανά σενάρια.
Με όλες τις αλλαγές που βιώνουμε, ο συν-
δυασμός του Brexit, η αύξηση των τιμών
στην πρώτη ύλη, τα ναύλα των μεταφο-
ρικών κ.λπ. συμπεριλαμβανομένου και
του καινούργιου τρόπου ζωής που μας έχει
προκαλέσει η πανδημία, έχουν ως αποτέ-
λεσμα να δημιουργηθεί ένα πολύ ρευστό
και απρόβλεπτο περιβάλλον στην αγορά.
Ήδη οι εξαγωγές μας έχουν πληγεί και
είναι αβέβαιο το πότε θα ανακάμψουν. Σύ-
ντομα θα χρειαστεί να δούμε θέμα τιμών
για τον τόπο, αλλά και τις εξαγωγές παρόλο
που όπως έχω ήδη αναφέρει το λιανεμπόριο
τροφίμων ευνοήθηκε από την πανδημία
τον τελευταίο χρόνο. 

- Αναμένεται να προχωρήσετε σε αλ-
λαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο της
εταιρείας; 

-Για να πετύχουμε ανάπτυξη και κερ-
δοφορία σίγουρα πρέπει να εφαρμόσουμε
κάποιες καινούργιες τακτικές, έτσι ώστε
να βοηθήσουμε την κερδοφορία του Ομί-
λου. Για να γίνεις market leader σε μια α-
γορά πρέπει να μπορείς να προσαρμόζεσαι
και να ελίσσεσαι ανεξαρτήτως των συν-
θηκών που επικρατούν. Εξακολουθούμε
να επενδύουμε στην οργανική ανάπτυξη,
δηλαδή να χτίζουμε βήμα-βήμα την επι-
τυχία της επιχείρησης σε βάθος χρόνου,
αλλά προχωρούμε και στη δημιουργία
νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
- Γίνονται λοιπόν ανοίγματα και επεν-
δύσεις εν μέσω πανδημίας; 

-Στην KEAN δεν σταματήσαμε τις ε-

πενδύσεις και τις καινοτομίες ανεξάρτητα
με τις συνθήκες που κληθήκαμε και εξα-
κολουθούμε να αντιμετωπίζουμε. Όταν
σταματάς τις επενδύσεις και την καινο-
τομία, μπαίνεις σε φαύλο κύκλο. Εμείς ε-
πιλέξαμε τον ενάρετο κύκλο απλώς έπρεπε
να συγχρονισθούμε με την καινούργια
πραγματικότητα. Κάθε χρονιά, από την ί-
δρυση της εταιρείας, συνεχίζουμε να α-
ναπτυσσόμαστε. Μελετούμε προσεκτικά
την αγορά και με έξυπνες και δημιουργικές
προσεγγίσεις κρατάμε το brand μοντέρνο
και ανταγωνιστικό και τα προϊόντα μας
το ίδιο δημοφιλή. 

Ενσυνείδηση και e-commerce
- Ποια θα είναι η νέα κανονικότητα
των επιχειρήσεων μετά την πανδη-
μία;

Η υγειονομική κρίση έχει επηρεάσει
σημαντικά την οικονομία και ανέτρεψε
τη διαδικασία λειτουργίας όλων των ε-
πιχειρήσεων.  Κατ΄ αρχάς είναι εμφανές
πως η τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο
κομμάτι πλέον στη ζωή των καταναλωτών,
με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να κα-
λούνται να διαμορφώσουν τα στρατηγικά
τους πλάνα και να συμπεριλάβουν τε-
χνολογικά καινοτόμες ιδέες για να πα-
ραμείνουν πρωτοπόροι στον τομέα τους.
Παράλληλα, στην κορυφή των αλλαγών
συμπεριλαμβάνεται και η αυξημένη εν-
συνείδηση από εταιρείες προς την κοι-
νωνία και το περιβάλλον, με την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη να γίνεται πλέον α-
ναπόσπαστο και βασικό κομμάτι.  Επίσης,
έχουν αναπτυχθεί νέα, βελτιωμένα μέτρα
για την ασφάλεια και υγεία των εργαζο-
μένων καθώς και των καταναλωτών τα
οποία έχουν καταστεί ζωτικής σημασίας
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και δεν
προβλέπεται να αλλάξουν στο εγγύς μέλ-
λον. 
- Ποιος ο ρόλος του e-commerce σε
αυτή την επόμενη μέρα;

-Αν και σε πολλές εταιρείες το ταξίδι
του ψηφιακού μετασχηματισμού είχε
ήδη ξεκινήσει πριν από την πανδημία
τώρα έχει επιταχυνθεί. Εξελισσόμαστε
με τις συνθήκες και καλούμαστε να βά-
λουμε σε ισχύ πλάνα και στρατηγικές,
οι οποίες πιθανόν να χρησιμοποιούσαμε
σε 2 ή 3 χρόνια. Βέβαια, αυτό εμάς δεν
μας φοβίζει, μιας και η ιστορία μάς έχει
διδάξει πως όσο μεγαλύτερη είναι η
κρίση που πρέπει να αντιμετωπίσει μια
εταιρεία, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ευ-

καιρίες που δημιουργούνται για όσους
είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις αλ-
λαγές. 
- Τους τελευταίους μήνες η πανδημία
έχει ευνοήσει την ανάπτυξη της εξ α-
ποστάσεως εργασία. Τι πιστεύετε,
ήρθε για να μείνει; 

Το COVID-19 άλλαξε σημαντικά τη
λειτουργία των επιχειρήσεων. Από τη
μια στιγμή στην άλλη βρεθήκαμε να ερ-
γαζόμαστε από το σπίτι και να διεκπε-
ραιώνουμε όλες τις εργασίες μας μέσα
από έναν υπολογιστή. Πιστεύω ότι αυτό
είναι ένα μοντέλο εργασίας το οποίο οι
συνθήκες μας επέβαλαν να προσαρμό-
σουμε και να επενδύσουμε. Στη δική μας
περίπτωση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί
να συνεχίσει στο 100% λόγω της φύσης
των εργασιών μας. 

Μονόδρομος η στήριξη των επιχειρήσεων HORECA
Στριμωγμένος ο επισιτιστικός κλάδος, ανάκαμψη το 2023 βλέπει ο Μάρλο Ευριπίδου, Marketing Manager της KEAN Group

Σαράντα χρόνια 
ΚΕΑΝΙΤΑ
- Τι θα δούμε λοιπόν από την ΚΕΑΝ το
επόμενο διάστημα και ποια τα πλάνα
σας πιο μακροπρόθεσμα; 
-Λανσάραμε νέα προϊόντα, όπως το
ΚΕΑΝ chilled juice,  το οποίο κυκλο-
φόρησε στην αγορά πέρσι το Μάϊο και
φέτος προχωρήσαμε και στην παρα-
γωγή συσκευασίας του ενός λίτρου.
Μην ξεχνάμε ότι ο ανταγωνισμός μας
από τοπικά και διεθνή brands ανεξάρ-
τητα από τις συνθήκες είναι διαρκής,
οπότε πρέπει να είμαστε και εμείς σε
εγρήγορση. Να σημειώσω ότι φέτος
είναι και τα 40χρονα της ΚΕΑΝΙΤΑ, ο-
πόταν έχουμε προχωρήσει σε παρα-
γωγή της συλλεκτικής συσκευασίας
ενός λίτρου ΚΕΑΝΙΤΑ. Συνάμα συνεχί-
ζουμε την εισαγωγή νέων προϊόντων
από το εξωτερικό. Εξακολουθούμε να
αναπτύσσουμε την τεχνογνωσία αξιο-
ποιώντας νέες τεχνολογίες. Σίγουρα
όμως λόγω της κατάστασης κάποια α-
πό τα πλάνα μας παρέμειναν στο συρ-
τάρι για μελλοντική ενεργοποίηση. 
-Συλλεκτική έκδοση του χυμού ΚΕΑ-
ΝΙΤΑ ενός λίτρου. Ήρθε για να μείνει;
-Το αγαπημένο brand μικρών και με-
γάλων, γίνεται φέτος 40 χρονών και
γιορτάζει με πολλές εκπλήξεις. Στο
πλαίσιο αυτών των εορτασμών, απο-
φασίσαμε να λανσάρουμε και τη συλ-
λεκτική συσκευασία ΚΕΑΝΙΤΑ ενός
λίτρου. Να αναφέρω ότι η επιτυχία
του ανήκει πρωτίστως στους χιλιάδες
πιστούς ΚΕΑΝΙΤΟ-fans από όλη την
Κύπρο αλλά και το εξωτερικό, οι ο-
ποίοι επανειλημμένα ζητούσαν τη
μεγαλύτερη συσκευασία. Το αν θα
μείνει για περισσότερο από το χρονο-
διάγραμμα που θέσαμε αρχικά, είναι
κάτι που ακόμη δεν το έχουμε απο-
φασίσει.« Όταν σταματάς τις επενδύσεις και την καινοτομία, μπαίνεις σε φαύλο κύκλο. Εμείς επιλέξαμε τον ενάρετο κύκλο», αναφέρει χαρακτηρι-

στικά ο Μάρλο Ευριπίδου.

<<<<<<<

«Συνεχίζουμε την 
εισαγωγή νέων προϊόντων
και αναπτύσσουμε την 
τεχνογνωσία αξιοποιώντας
νέες τεχνολογίες». 

<<<<<<<

« Εξακολουθούμε να 
επενδύουμε στην οργανική
ανάπτυξη, αλλά προχωρούμε
και στη δημιουργία νέων
προϊόντων και υπηρεσιών». 

Ψηφιακά και γρήγορα οι μεταβιβάσεις ακινήτων στην Ελλάδα
Από το φθινόπωρο οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα γίνονται μέσα σε λίγα λεπτά μέσω μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αλλάζει εκ βάθρων η διαδικασία στις με-
ταβιβάσεις ακινήτων στην Ελλάδα, με
τους ιδιοκτήτες αλλά και τους αγοραστές
να χρειάζονται μόλις λίγα λεπτά της ώρας
για να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία,
χωρίς να απαιτείται να αναζητούν σε
διάφορες υπηρεσίες δικαιολογητικά, πι-
στοποιητικά και διάφορα έγγραφα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019, για
να ολοκληρωθούν 142.000 μεταβιβάσεις
ακινήτων, απαιτήθηκαν πάνω από 300.000
επισκέψεις στις εφορίες όλης της χώρας.
Το νούμερο αυτό αφορά μόνο την εφορία,
χωρίς να υπολογίζονται οι χαμένες ώρες
σε υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγια, δα-
σικές υπηρεσίες κ.λπ. 

Μετά τις ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου
μεταβίβασης έρχεται και ο «Ηλεκτρονικός
Φάκελος Ακινήτου», ο οποίος θα απαλλάξει
από το φθινόπωρο τους φορολογουμένους
από τη συλλογή των 17 δικαιολογητικών

που απαιτούνται σήμερα για τη μεταβί-
βαση ενός ακινήτου. Η ηλεκτρονική συλ-
λογή των εγγράφων και πιστοποιητικών
θα γίνεται από τον συμβολαιογράφο τον
οποίο θα εξουσιοδοτούν οι συμβαλλόμε-
νοι.  

Ειδικότερα:
1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα με την ονομασία «Ηλεκτρονικός
Φάκελος Ακινήτου», που λειτουργεί μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) με σκοπό την
απλούστευση και ψηφιοποίηση της δια-
δικασίας συλλογής δικαιολογητικών που

απαιτούνται στη σύνταξη συμβολαιο-
γραφικών εγγράφων για τη σύσταση, με-
τάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγ-
ματου δικαιώματος σε ακίνητο.

2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συν-
δέεται με πληροφοριακά συστήματα φο-
ρέων του Δημοσίου και ιδίως με τα πλη-
ροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Η-
λεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του ΝΠΔΔ Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και του

ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τα
οποία θα αντλεί πληροφορίες και έγγρα-
φα.

3. Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμ-
βολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική
πράξη εισέρχονται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης
με τη χρήση των κωδικών της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Taxisnet) και
με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του

Μητρώου Συμβολαιογράφων, αντίστοιχα.
Κατά την έκταση που αυτό προβλέπεται
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ενδια-
φερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος
μπορούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας, να εξουσιοδοτούν αλλήλους για
τη διενέργεια των παρεχόμενων από την
ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών και
την έκδοση των σχετικών πιστοποιητι-
κών.

4. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας, ο εξουσιοδοτη-

μένος συμβολαιογράφος μπορεί:
α) Να αιτείται την έκδοση ή την εξα-

γωγή εγγράφων ή την άντληση πληρο-
φοριών από την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, το
Ελληνικό Κτηματολόγιο, το Τεχνικό Ε-
πιμελητήριο.

β) Να αιτείται τη διόρθωση των ως
άνω εγγράφων ή πληροφοριών.

γ) Να αναρτά έγγραφα στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι
δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν η-
λεκτρονικά κατά τα ανωτέρω, υπέχοντας

ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την
πληρότητα αυτών.

5. Τα έγγραφα που εκδίδονται ή εξά-
γονται από τους φορείς μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας επέχουν θέση
πρωτότυπου εγγράφου και προσαρτώνται
στο συμβολαιογραφικό έγγραφο χωρίς
άλλες διατυπώσεις.

• Ηλεκτρονική δήλωση φόρου μετα-
βίβασης. Με τη νέα διαδικασία, που είναι
ήδη σε ισχύ, καταργείται η χειρόγραφη
συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου με-
ταβίβασης ακινήτων και των συνυπο-
βαλλόμενων φύλλων υπολογισμού της
φορολογητέας αξίας των ακινήτων που
μέχρι πρότινος, εξαιτίας της πανδημίας,
αποστέλλονταν μέσω e-mail ή ταχυδρο-
μικώς στην αρμόδια εφορία. 

Η διαδικασία μεταβίβασης ολοκλη-
ρώνεται στα γραφεία των συμβολαιογρά-
φων, οι οποίοι συντάσσουν τη σχετική
δήλωση και την υποβάλλουν για λογα-
ριασμό των αγοραστών. Ολα ολοκληρώ-
νονται με λίγα «κλικ». 

Συγκεκριμένα, η αγοραπωλησία ενός
ακινήτου ολοκληρώνεται σε 9 βήματα:

1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη
δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και
πωλητή.

2. Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα
αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet.

3. Ο αγοραστής και ο πωλητής απο-
δέχονται τη δήλωση.

4. Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα
και βεβαιώνεται ο φόρος.

5. Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται
αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.

6. Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο
ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).

7. Το Taxis ενημερώνεται για την πλη-
ρωμή του φόρου.

8. Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται
στο myProperty για συμβολαιογράφο και
αγοραστή.

9. Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμ-
βόλαιο στo myProperty.

Η ηλεκτρονική συλλογή των εγγράφων και πιστοποιητικών θα γίνεται από τον συμβολαιογράφο, τον οποίο θα εξουσιοδοτούν οι συμβαλλόμενοι.

<<<<<<<

Οι φορολογούμενοι θα 
απαλλαγούν από τη συλλογή
των 17 δικαιολογητικών 
που απαιτούνται σήμερα.
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Α Ρ Θ Ρ Ο
Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Το κέντρο 
του κόσμου

Εδώ στην Κύπρο λέμε πάντα αστειευόμενοι
ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Να που
όμως για μια φορά ισχύει. Η Τουρκία με
τις ακροβασίες της έχει καταφέρει να ρίξει
τα βλέμματα όλου του κόσμου στο νησί
μας αλλά όχι για καλό. Έκανε το Συμβούλιο
Ασφάλειας των ΗΕ να συζητήσει αλλά και
να βγάλει για πρώτη φορά μια σκληρή α-
νακοίνωση για τους ηγέτες της Τουρκίας
και των κατεχόμενων που προσπαθούν
να υφαρπάξουν τη γη των Αμμοχωστιανών,
που ανήκει στους νόμιμους κατοίκους της
και να την παραχωρήσουν σε Τούρκους
«επενδυτές». Οι Τουρκοκύπριοι έχουν κα-
ταλάβει το λάθος της εκλογής Τατάρ, αλλά
πλέον είναι πολύ αργά. Σε συνεργασία με
τον Ερντογάν θα αρπάξει και τις δικές
τους περιουσίες για να τις παραχωρήσει
σαν «θυσία» στον Ερντογάν ώστε να έχει
την εύνοιά του. Άλλωστε είναι γνωστό, ό-
πως έχουν ήδη γράψει εφημερίδες στο
παρελθόν, ότι ο ίδιος αλλά και ο πατέρας
του, Ρουστέμ Τατά,ρ ενεπλάκησαν σε υ-
ποθέσεις διαφθοράς, ο ένας στην Κύπρο
και ο άλλος στην Αγγλία μέσω της εταιρείας
όπου εργάζονταν οπότε γνωρίζει από τέ-
τοιου είδους συμπεριφορές και αυτό λέει
πολλά για το ποια μπορεί να είναι η κα-
τάληξη στο Κυπριακό. Αυτό που πρέπει
να γίνει αντιληπτό είναι ότι ο Ερντογάν
μαζί με τον υπάλληλό του στα κατεχόμενα
έχουν δώσει μια τεράστια ευκαιρία στον
πλανήτη ώστε να τους ξεφορτωθεί δια πα-
ντός. Έχουν ξεπεράσει τα όρια γράφοντας
στα παλαιότερα υποδήματά τους το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση,
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα
Έθνη. Δυστυχώς η Γερμανία και η Αγγλία
αμφιταλαντεύονται μεταξύ του σωστού
και δίκαιου με τα εθνικά και οικονομικά
τους συμφέροντα. Αυτό όχι μόνο είναι κο-
ντόφθαλμο, αλλά είναι και επικίνδυνο για
την παγκόσμια ειρήνη αφού, όπως συμ-
βαίνει στο φαινόμενο της πεταλούδας που
είναι μια ποιητική μεταφορά της θεωρίας
του χάους και λέει ότι «όταν κινήσει τα
φτερά της στον Αμαζόνιο μπορεί να φέρει
βροχή στην Κίνα», έτσι και στην Κύπρο
αν υπάρξει ένα μεγάλο γεγονός, αυτό θα
επηρεάσει τη συνοχή και την ειρήνη σε
άλλα μέρη του πλανήτη.

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρα-
τηγικής και Επιχειρήσεων.

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της
κλειστής πόλης των Βαρωσίων απομα-
κρύνουν από τον ορίζοντα του Κυπριακού
το ενδεχόμενο της επανέναρξης των συ-
νομιλιών στο άμεσο μέλλον. Η επιμονή
της τουρκικής πλευράς στο νέο σχέδιο
για το άνοιγμα του Βαρωσιού υπό τουρ-
κοκυπριακή ηγεσία περιπλέκει τόσο τις
εξελίξεις στο Κυπριακό όσο και τις εξε-
λίξεις στον άξονα Βρυξελλών-Άγκυρας.

Τουρκία και ηγεσία του Ερσίν Τατάρ
αναφέρονται σε δυο ξεχωριστούς «κυ-
ρίαρχους λαούς» της Κύπρου. Για το δε
Βαρώσι, ισχυρίζονται ότι η κλειστή πόλη
είναι έδαφος της «ΤΔΒΚ». Επίσης, προ-
βάλλουν τον ισχυρισμό ότι το τουρκικό
σχέδιο δεν έρχεται σε αντίθεση με το
διεθνές δίκαιο, και αυτό παρά την νέα
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Οι εξελίξεις στο Βαρώσι και η απο-
μάκρυνση του ενδεχόμενου της άμεσης
επανέναρξης της διαπραγματευτικής
διαδικασίας προκαλούν νέα προβλήματα
στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα πε-
δίο που η τουρκική διπλωματία, μετά
την αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της
αμερικανικής ηγεσίας επιχειρεί να
πραγματοποιήσει επιδιορθωτικού τύπου
βήματα. 

Ο τουρκικός όρος 
Την προηγούμενη εβδομάδα, αντι-

δρώντας στις επικρίσεις που δέχθηκε
από την διεθνή κοινότητα και την ΕΕ
με αφορμή την ανακοίνωση του νέου
σταδίου του τουρκικού σχεδίου για την
κλειστή πόλη της Αμμοχώστου, η Άγκυρα
αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στον
όρο που θέτει για την επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Το
τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρα-
κτήρισε την διεθνή κατοχύρωση της αρ-
χής της ίσης κυριαρχίας ως απαραίτητη
προϋπόθεση για την επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων. 

Το «Υπουργείο Εξωτερικών», στο τι-
μόνι του οποίου το τελευταίο διάστημα
βρίσκεται και πάλι ο εθνικιστής, πα-
ντουρκιστής Τ/κ πολιτικός, Ταχσίν Ερ-
τουγρούλογλου, σε σχετική τοποθέτησή
του επανέλαβε τον συγκεκριμένο όρο

της Άγκυρας. Προχωρώντας ένα βήμα
πιο πέρα, το «ΥΠΕΞ» συμπλήρωσε ότι
μετά την αναγνώριση της ίσης κυριαρ-
χίας, θα μπορούσε να δημιουργηθεί το
κατάλληλο έδαφος για να ξεκινήσουν
διαπραγματεύσεις για πλαίσιο μελλοντι-
κής συνεργασίας των δυο κοινοτήτων. 

Όπως ισχυρίζεται το «ΥΠΕΞ», στο
νησί δεν υπάρχει ένας «λαός της Κύπρου».
Σε αντίθεση με το Συμβούλιο Ασφαλείας,
η τ/κ πλευρά ισχυρίζεται λοιπόν, ότι
στην Κύπρο υπάρχουν δύο ξεχωριστοί

λαοί, ο ε/κ και ο τ/κ, οι οποίοι έχουν ίσα
κυριαρχικά δικαιώματα, τα οποία προ-
έρχονται από τις ιδρυτικές συμφωνίες
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

«Το Βαρώσι είναι γη της ΤΔΒΚ»
Σε ό,τι αφορά το μέλλον της κλειστής

πόλης της Αμμοχώστου, τα τελευταία ε-
πίσημα ανακοινωθέντα της Άγκυρας και
της τ/κ πλευράς έχουν ως σημείο εκκί-
νησης δυο ισχυρισμούς. Πρώτον, η τουρ-
κική πλευρά χαρακτηρίζει την κλειστή
πόλη ως «γη της ΤΔΒΚ». Δεύτερον, προ-
βάλλει τον ισχυρισμό ότι το τουρκικό
σχέδιο για το Βαρώσι δεν έρχεται σε α-
ντίθεση με το διεθνές δίκαιο, και αυτό
παρά την νέα απόφαση του Συμβούλιου
Ασφαλείας. 

Για το πρώτο ζήτημα, το «ΥΠΕΞ» ε-
πιμένει στο γεγονός ότι πριν την δρο-
μολόγηση του τουρκικού σχεδίου, το
Βαρώσι συμπεριλαμβανόταν στην επι-
κράτεια της «ΤΔΒΚ». Σύμφωνα με την
τ/κ πλευρά, με το άνοιγμα της πόλης δεν
πρόκειται να αλλάξει αυτή η πραγματι-

κότητα. Αυτό που θα συμβεί είναι η στα-
διακή τροποποίηση του καθεστώτος της
κλειστής πόλης από «στρατιωτική» σε
«αστική» ζώνη. Το «ΥΠΕΞ», ακόμη, ι-
σχυρίζεται ότι η «ΤΔΒΚ» είναι η μοναδική
«κυρίαρχη» δύναμη στην περιοχή. Με
αυτόν τον τρόπο, η ηγεσία Τατάρ κλείνει
την πόρτα στο ενδεχόμενο της επιστρο-
φής της πόλης στους κατοίκους της υπό
τη διοίκηση του ΟΗΕ. 

Το τουρκικό ΥΠΕΞ προβάλλει τον ι-
σχυρισμό ότι το σχέδιο για το άνοιγμα
του Βαρωσιού δεν παραβιάζει το διεθνές
δίκαιο. Σύμφωνα με νέα, τοποθέτηση
της τουρκικής διπλωματίας, το τουρκικό
σχέδιο σέβεται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας
στην περιοχή. Από αυτήν την άποψη,
το τουρκικό σχέδιο βρίσκεται σε συμ-
φωνία με το διεθνές δίκαιο. 

Ακόμη, σύμφωνα πάντα με την ιδιόρ-
ρυθμη ανάγνωση του διεθνούς δικαίου
από την Άγκυρα, τα σχετικά ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για
το Βαρώσι δεν σχετίζονται με τα δικαι-
ώματα ιδιοκτησίας και κυριαρχίας.

Η επιμονή της τουρκικής πλευράς
στο τουρκικό σχέδιο για το Βαρώσι και
το αδιέξοδο στο Κυπριακό έρχονται να
επισκιάσουν την προσπάθεια που κα-
ταβάλλει το τελευταίο διάστημα η τουρ-
κική διπλωματία για την προώθηση του
διαλόγου στον άξονα Άγκυρας-Βρυξελ-
λών. Εν μέσω πανδημίας και οικονομικής
κρίσης, η Άγκυρα το τελευταίο διάστημα
στέλνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
μηνύματα φιλίας και συνεργασίας. 

Στην τουρκική πρωτεύουσα κύκλοι
της κυβέρνησης του Ταγίπ Ερντογάν
θεωρούν ότι οι εξελίξεις στο Κυπριακό
δεν πρόκειται να οδηγήσουν στα άκρα
τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ. Ακόμη και αν
προς τα τέλη του 2021 παρατηρηθεί έ-
νταση στη θαλάσσια περιοχή της Κύ-
πρου, εξαιτίας της έναρξης των κυπρια-
κών και τουρκικών εργασιών στο ζή-
τημα του φυσικού αερίου, ο διάλογος
Άγκυρας-Βρυξελλών θα συνεχιστεί, κυ-
ρίως επειδή αυτό το επιβάλλουν τα οι-
κονομικά συμφέροντα και των δύο
πλευρών. 

Το Βαρώσι έβαλε στον πάγο το Κυπριακό
Η δεύτερη ανάγνωση των τουρκικών ανακοινώσεων για την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου

Σύμφωνα με την Άγκυρα, τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Βαρώσι δεν σχετίζονται με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και κυριαρχίας.

<<<<<<<

Αγκυρα και ηγεσία Τατάρ 
απαιτούν την κατοχύρωση
της αρχής της ίσης κυριαρ-
χίας για την επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων και
επιμένουν στο τουρκικό
σχέδιο για το Βαρώσι.
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Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η πανδημία, οι επιπτώσεις της και οι προ-
σπάθειες αντιμετώπισής τους έχουν ο-
δηγήσει σε μια νέα εποχή την Ευρωζώνη:
σε αυτήν της «τεράστιας δημοσιονομικής
απόκλισης» μεταξύ των χωρών, σημειώνει
ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, η
οποία φυσικά «βαραίνει» τις υπερχρεω-
μένες χώρες.

Τη μόνη λύση σε αυτό το «βουνό» χρέ-
ους αποτελεί η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων
και η αύξηση των επενδύσεων. Σε αυτό
το πλαίσιο το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί
τη μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να
χαθεί, επισημαίνει ο οίκος. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, πάντως, η στήριξη της ΕΚΤ, η
οποία αναγκαστικά θα συνεχιστεί για
πολύ καιρό ακόμη, αναμένεται να δια-
σφαλίσει τουλάχιστον την περαιτέρω μεί-
ωση του κόστους εξυπηρέτησής του.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η Fitch,
η ύφεση και οι δημοσιονομικές «απαντή-
σεις» που προκάλεσε η πανδημία έχουν
οδηγήσει σε απότομη αύξηση του δημό-
σιου χρέους εντός της Ευρωζώνης, αλλά
υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ
των χωρών, καθώς το σοκ αποδείχθηκε
ότι έχει αρκετά ασύμμετρη επίδραση. Οι
χώρες που παρουσίασαν μεγαλύτερη συρ-
ρίκνωση του ΑΕΠ, και όπου τα δημοσιο-
νομικά ελλείμματα έφτασαν σε υψηλότερα
επίπεδα, είναι αυτές που εισήλθαν στην
κρίση με εξαιρετικά υψηλούς δείκτες χρέ-
ους προς ΑΕΠ και απέτυχαν να μειώσουν

το χρέος κατά τη διάρκεια των «καλών
εποχών».

Η πανδημία έχει διευρύνει αυτές τις
διαφορές στα επίπεδα δημόσιου χρέους.
Για παράδειγμα, όπως επισημαίνει, η δια-
φορά στα επίπεδα χρέους μεταξύ της Γερ-
μανίας και ορισμένων από τις χώρες που
χτυπήθηκαν περισσότερο από την COVID
έφτασε σε επίπεδα-ρεκόρ το 2020 και οι
προβλέψεις της Fitch υποδηλώνουν ότι
θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερή
μέχρι το 2023. 

Αξίζει να σημειώσουμε πως για το διά-
στημα 2019-2021 η Fitch υπολογίζει πως
η μεγαλύτερη αύξηση του δημόσιου χρέους
θα καταγραφεί στην Ελλάδα και ακολου-
θούν η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα η Γαλλία,
η Αυστρία, το Βέλγιο και η Σλοβακία.

Στήριξη από ΕΚΤ
Παρά τις απότομες αυξήσεις του δη-

μόσιου χρέους, ο οίκος αναμένει ότι το
κόστος εξυπηρέτησης θα μειωθεί περαι-
τέρω από τα ήδη πολύ χαμηλά επίπεδα,
λόγω της εξαιρετικά χαλαρής νομισματικής
πολιτικής της ΕΚΤ. Κατά την άποψη της
Fitch, η αναθεώρηση της στρατηγικής
της ΕΚΤ ενίσχυσε την πιθανότητα οι α-
γορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης
κλίμακας να συνεχιστούν πολύ μετά την
προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης
του PEPP, τον Μάρτιο του 2022. 

Η νομισματική «σύσφιγξη», δηλαδή η
απόσυρση της ποσοτικής χαλάρωσης,
είναι επομένως πιθανό να συσχετιστεί

στενά με την ταχύτερη αύξηση του ονο-
μαστικού ΑΕΠ, η οποία και θα βοηθήσει
στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. 

Οι δημοσιονομικοί κανόνες
Οπως εκτιμά ο οίκος, πάντως, οι χώρες

με χαμηλότερο χρέος είναι πιθανό να

στρέψουν το επίκεντρο της πολιτικής
τους προς τη μείωση των επιπέδων χρέους
πριν από τις υπερχρεωμένες χώρες, των
οποίων η εστίαση θα παραμείνει προς το
παρόν στο να διασφαλίσουν ότι η δημο-
σιονομική τόνωση δεν θα αποσυρθεί πολύ
νωρίς. Υπάρχει ωστόσο έλλειψη σαφήνειας
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες
της Ε.Ε., οι οποίοι αποτελούν και τον πυ-
λώνα της νομισματικής ένωσης. Οι κα-
νόνες αναμένεται να αποκατασταθούν
το 2023, αλλά οι πολιτικές εντάσεις στα
κράτη-μέλη αυξάνονται σχετικά με το
πώς ή εάν θα υπάρξει και μεταρρύθμισή
τους, ενώ μπορεί επίσης να υπάρξει ευ-
ρύτερη απόκλιση απόψεων στο διοικητικό

συμβούλιο της ΕΚΤ. Η Fitch δεν αναμένει,
πάντως, ότι αυτές οι εντάσεις θα οδηγή-
σουν σε απότομες κινήσεις στην αγορά
κρατικών ομολόγων, αλλά προειδοποιεί
ότι αποτελούν κίνδυνο για τις προοπτικές
της πιστοληπτικής ικανότητας των χωρών
της Ευρωζώνης. 

Ενίσχυση ανάπτυξης
Σε αυτό το πλαίσιο η Fitch τονίζει ότι

το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια ση-
μαντική ευκαιρία. Η διαρκής μείωση του
δημόσιου χρέους θα απαιτήσει ένα συν-
δυασμό συνεχούς αύξησης του ΑΕΠ και
δημοσιονομικής εξυγίανσης για τα υπερ-
χρεωμένα κράτη. 

Οι πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις
στις πιο αυστηρές δημοσιονομικές πο-
λιτικές σημαίνουν ότι η αρχική έμφαση
θα δοθεί στην ανάπτυξη. Αυτό καθιστά
την αποτελεσματική χρήση των επιχο-
ρηγήσεων της Ε.Ε. ιδιαίτερα σημαντική
για την αποκατάσταση της οικονομικής
και δημοσιονομικής ζημίας που προκλή-
θηκε από την πανδημία. Αποτελεί επίσης
μια ευκαιρία ενίσχυσης της βραχυπρό-
θεσμης ανάπτυξης και του πιο μακρο-
πρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού μέ-
σω επενδυτικών προγραμμάτων και οι-
κονομικών μεταρρυθμίσεων, χωρίς ση-
μαντική αύξηση των άμεσων δημοσιο-
νομικών πιέσεων.

Μόνη λύση
για το «βουνό»
χρέους
οι επενδύσεις
Fitch: Ευκαιρία για τις αδύναμες χώρες
της Ευρωζώνης το Ταμείο Ανάκαμψης

Προς νέα ιστορικά ρεκόρ βαδίζει το
2021 η παγκόσμια βιομηχανία ηλεκτρο-
νικού εμπορίου, έπειτα από την εκτό-
ξευση των online αγορών κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας. Το 2021 η παγκό-
σμια βιομηχανία ηλεκτρονικού εμπορίου
θα αυξηθεί κατά 14,3%, ενώ το 2020 οι
διαδικτυακές λιανικές πωλήσεις ανήλθαν
σε 4,28 τρισ. δολάρια (3,35 τρισ. δολάρια
το 2019). Oπως αναφέρει ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επι-
κοινωνιών Ελλάδος, η άνοδος των η-
λεκτρονικών πωλήσεων οφείλεται στις
αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών
καθώς και στην αυξανόμενη δημοτι-
κότητα των φορητών λύσεων/κινητών
συσκευών. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι το
2021 περίπου το 67% των online αγορών
θα πραγματοποιείται μέσω έξυπνων κι-
νητών τηλεφώνων (smartphones). 

Σύμφωνα με μελέτη της PayPal, που
επικαλείται ο ΣΕΠΕ, σε 13 αγορές του
κόσμου (The Great Pivot in Global E-
commerce) το 56% των πολιτών απαντά
ότι αγοράζει περισσότερο από το Δια-
δίκτυο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Με τη σειρά του, το 22% ανέφερε ότι
εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης
κάνει αγορές από το εξωτερικό πιο ε-
λεύθερα, με γνώμονα κυρίως τις καλύ-
τερες προσφορές (48%) και την πρό-
σβαση σε προϊόντα μη διαθέσιμα στην
πατρίδα του (39%). Στη Γαλλία, για πα-

ράδειγμα, τα 2/3 των online shoppers
κάνουν τις αγορές τους από άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Η καλή αναλογία τιμής
- ποιότητας είναι το πιο σημαντικό κί-
νητρο για τους Γάλλους προκειμένου
να αγοράσουν διαδικτυακά από το ε-
ξωτερικό. Ο κλάδος των αγορών μέσω
Διαδικτύου αναπτύσσεται με ρυθμό
10,4% και στην περίπτωση του mobile
commerce η ανάπτυξη είναι ακόμη τα-
χύτερη και ανέρχεται σε 16,8%. Η συ-
ντριπτική πλειονότητα των καταναλω-
τών (70%) επιλέγει τους ιστότοπους ε-
ταιρειών που λειτουργούν σύμφωνα με
τις ιδέες και αξίες της αειφορίας.

Οι ανησυχίες για τη διαδικτυακή α-
σφάλεια είναι ο κύριος λόγος που ε-
μποδίζει τους Γερμανούς να ψωνίζουν
από το εξωτερικό. Το 62% που προ-
βαίνει σε online αγορές προτιμά να
πληρώνει με PayPal για αγορές εκτός
συνόρων. Το 93% των Γερμανών υπο-
στηρίζει ήδη επιχειρήσεις του λιανε-
μπορίου που προσφέρουν βιώσιμα ή
φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα
ή αγοράζει περισσότερο από αυτές.
Στις ΗΠΑ από το 2019 η δημοτικότητα
των αγορών εκτός χώρας έχει αυξηθεί
κατά 42%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
το γεγονός ότι το 61% των Αμερικανών

e-καταναλωτών πραγματοποιεί αγορές
μέσω smartphones και σχεδόν το ένα
τέταρτο ανακαλύπτει e-shops εκτός
συνόρων, μέσα από τις πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook
(65%), Instagram (41%) και YouTube
(24%).

H μελέτη της PayPal αναδεικνύει
και τα πιο σημαντικά ορόσημα για το
παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου
και σημειώνονται τα μεγαλύτερα ρεκόρ
online πωλήσεων. Στην Κίνα, ο ψηφια-
κός εορτασμός της Singles’ Day το 2020
διήρκεσε 11 ημέρες και είχε ως αποτέ-
λεσμα πωλήσεις της τάξης των 115 δισ.

δολαρίων. Στη Ρωσία, το 20% των κα-
ταναλωτών αγόρασε έστω ένα δώρο με
την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας
της Γυναίκας. Το ετήσιο shopping event
El Buen Fin («Το Καλό Σαββατοκύριακο»),
το μεξικανικό ισοδύναμο της Black
Friday, «έτρεξε» πέρυσι για 12 ημέρες
αντί των συνηθισμένων τεσσάρων η-
μερών ενός long weekend διακοπών
και οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα αποτε-
λέσματα του 2019 κατά 230%. Στις ΗΠΑ,
η βασική αγοραστική εποχή συμπίπτει
με την εορταστική περίοδο των Χρι-
στουγέννων και ως έναρξη δύναται να
θεωρηθεί η Black Friday.

Το παγκόσμιο ηλεκτρονικό
εμπόριο πάει για νέο ρεκόρ το 2021
Αναμένεται αύξηση 14,3% – Μέσω έξυπνων κινητών το 67% των online αγορών

<<<<<<<

Η πανδημία επιβάρυνε 
περισσότερο τις χώρες
που απέτυχαν να μειώσουν 
τα χρέη τις «καλές εποχές».

Στις ΗΠΑ, από το 2019 η δημοτικότητα των αγορών εκτός χώρας έχει αυξηθεί κατά 42%.

Παρά την απότομη αύξηση του δημόσιου χρέους, ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναμένει ότι το κόστος εξυπηρέτησης θα μειωθεί περαιτέρω από τα ήδη πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω
της εξαιρετικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. 

Το Ταμείο Ανάπτυξης αλλάζει
τις προοπτικές των χωρών 
του ευρωπαϊκού Νότου
Οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου μπορούν
τώρα να εξασφαλίσουν καλύτερες προο-
πτικές από την εισαγωγή του ευρώ, αφότου
ξεπεραστούν και τα τελευταία εμπόδια
από την πανδημία του κορωνοϊού. Κι αυτό
σηματοδοτεί μία άνευ προηγουμένου στρο-
φή ύστερα από 20 χρόνια, που χαρακτη-
ρίζονται από οικονομικές αντιξοότητες
και δυσπραγία. Το ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο Bloomberg περιγράφει τους νέους
ορίζοντες που ανοίγονται χάρις στο Ταμείο
Ανάκαμψης και δίνουν τη δυνατότητα
στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου να α-
ναμορφωθούν εκ βάθρων, προσελκύοντας
νέες επενδύσεις και καθιστώντας τις οι-
κονομίες τους λειτουργικότερες. Σχεδόν
τα μισά από τα κεφάλαια των 800 δισ. ευρώ
του Ταμείου Ανάκαμψης είναι έτοιμα να
εκταμιευθούν τις προσεχείς εβδομάδες.
Κρατικοί αξιωματούχοι και  εκπρόσωποι
του επιχειρηματικού κόσμου από την Α-
θήνα έως τη Μαδρίτη ετοιμάζονται για
πλημμυρίδα επενδύσεων, οι οποίες θα αλ-
λάξουν τις οικονομικές προοπτικές των
χωρών τους. «Εάν εξετάσεις το ύψος των
κεφαλαίων που θα επενδυθούν σε χώρες
όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, θα
διαπιστώσεις πως πρόκειται για μια εξαι-
ρετική ευκαιρία αλλαγής των προοπτικών
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Aυτή είναι
η πραγματική ιστορική ευκαιρία της Ευ-
ρώπης», αναφέρει ο Φίλιπ Χίλντεμπραντ,
αντιπρόεδρος του κολοσσού στη διαχείριση
επενδυτικών κεφαλαίων BlackRock. 

Τόσο στην κρίση της πανδημίας του
κορωνοϊού όσο και στην κρίση χρέους
προ δεκαετίας, οι χώρες του ευρωπαϊκού
Νότου αποδείχθηκαν οι ασθενέστεροι κρί-
κοι στη διαρθρωτική αλυσίδα του ευρώ,
θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρο το σχέδιο
της οικονομικής και νομισματικής ενο-
ποίησης της Ε.Ε. Το κληροδότημα των κρί-
σεων αυτών είναι τρομακτικό, διότι οι
εννέα στις δέκα περιφέρειες με την υψη-
λότερη ανεργία στην Ευρωζώνη βρίσκονται
στον ευρωπαϊκό Νότο. Στην Ελλάδα οι ε-
πιπτώσεις από την κρίση χρέους είναι α-
κόμη εμφανείς, έχοντας στοιχίσει το 1/5
του διαθέσιμου εισοδήματος των περισ-
σότερων πολιτών. 

Στην Ισπανία το ΑΕΠ συρρικνώθηκε
μόνο το 2020 κατά 1/10 και πλέον, ενώ
στην Ιταλία οι επιπτώσεις της πανδημίας
και της χρόνιας πολιτικής κρίσης συλλή-
βδην έφεραν το ΑΕΠ της σε επίπεδα χα-
μηλότερα από εκείνα πριν από την εισα-
γωγή του ευρώ. Επιπλέον, οι μεταλλάξεις
του κορωνοϊού απειλούν το φετινό καλο-
καίρι, ειδικά για τις χώρες οι οποίες στη-
ρίζουν εν πολλοίς την οικονομία τους στον
τουρισμό. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η Μύκονος, όπου η αύξηση των

κρουσμάτων ανάγκασε την κυβέρνηση
να επιβάλει τοπικά περιοριστικά μέτρα.
Ο δήμαρχός της, Κώστας Κουκάς, μιλώντας
στο Bloomberg εμφανίζεται αισιόδοξος
για το μέλλον, αναφερόμενος στα νέα προ-
γράμματα ηλεκτροδότησης και πράσινης
ενέργειας, που θα δώσουν τη δυνατότητα
σε πολλά νησιά να ενωθούν με το κεντρικό
δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας για
πρώτη φορά. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα
λάβει 30,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανά-
καμψης, ποσό αντίστοιχο με το 1/5 της οι-
κονομίας της. Η Ιταλία θα εξασφαλίσει
192 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις,
ήτοι το αναλογικά μεγαλύτερο ποσό από
όλες τις χώρες.

Η Ισπανία θα λάβει περί τα 140 δισ.
ευρώ, εκ των οποίων το ήμισυ σε μορφή
επιχορηγήσεων, δίδοντας έμφαση στην
κατασκευή βιώσιμων υποδομών στον
τομέα των μεταφορών, ώστε να καλύψει
τις ανεπαρκείς επενδύσεις χρόνων. Τέλος,
αν και η Moody’s προειδοποιεί ότι η Ιταλία,
η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία θα
δυσκολευθούν να απορροφήσουν πλήρως
τις επιχορηγήσεις και τα φθηνά δάνεια
του Ταμείου Ανάκαμψης, υπολογίζει ότι
οι κρατικές επενδύσεις σε αυτές τις χώρες
θα διπλασιαστούν την επόμενη πενταετία.
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης προβλέπει
ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης
θα ενισχύσουν τις οικονομίες του ευρω-
παϊκού Νότου κατά 0,5% ετησίως από το
2021 έως το 2027, ποσοστό που πιθανότατα
να φθάσει το 0,7% εάν οι κυβερνήσεις κα-
ταφέρουν να τα απορροφήσουν πλήρως. 

BLOOMBERG

<<<<<<<

Στη Γαλλία, τα 2/3 
των online shoppers 
κάνουν τις αγορές τους από
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Moody’s προβλέπει ότι τα κονδύλια του
Ταμείου Ανάκαμψης θα ενισχύσουν τις οι-
κονομίες του ευρωπαϊκού Νότου κατά
0,5% ετησίως από το 2021 έως το 2027.
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Του ΣΕΡΑΦΕΊΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗ

Η απειλή για το μέλλον
της ελληνικής φέτας

Θεωρητικά δεν χρειάζονταν ποινές. Οσοι
ασχολούνται με την παραγωγή φέτας
θα φρόντιζαν να προστατέψουν την ποι-
ότητα που παράγουν και εξάγουν και
φυσικά τα χαρακτηριστικά που την κα-
θιστούν αληθινή... φέτα. Πρόκειται για
πασίγνωστο προϊόν, το σημαντικότερο
από τα ελληνικά προϊόντα που προστα-
τεύεται με γεωγραφική ένδειξη και α-
ποτελεί περίπου το 10% των εξαγωγών
τροφίμων. Θεωρητικά, οι ίδιοι οι παρα-
γωγοί έπρεπε να εξασφαλίζουν ότι δεν
θα παράγεται «φέτα» που δεν ανταπο-
κρίνεται στις προδιαγραφές. Ωστόσο η
αυτορρύθμιση δεν δουλεύει. Ούτε ο κρα-
τικός έλεγχος φαίνε-ται αποτελεσματι-
κός.

Απλά, υπάρχει μια ψευδαίσθηση(!)
που σημαίνει ότι κάποιοι κάνουν ότι ε-
λέγχουν και οι άλλοι κάνουν ότι τους
πίστεψαν. Και όλα αυτά επειδή η φέτα
είναι ένα δημοφιλές προϊόν που έχει ζή-
τηση διεθνώς. Το αγάπησαν εκατομμύρια
τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελ-
λάδα, το «διαφημίζουν» Ελληνες της δια-
σποράς. Κάποιοι την προτιμούν για την
ελαφρώς πιπεράτη γεύση της, άλλοι ε-
πειδή έχει λιγότερα λιπαρά από τα κίτρινα
τυριά.

Από το 2002 ισχύει ο Ευρωπαϊκός Κα-
νονισμός 1829, που προστατεύει τη φέτα
και ορίζει ότι παράγεται στην Ελλάδα
από πρόβειο γάλα η μείγμα έως και 30%
με αιγειο. Το γάλα πρέπει να προέρχεται
από αυτόχθονες φυλές αιγοπροβάτων,
να συλλέγεται συγκεκριμένη εποχή, να
είναι παστεριωμένο ή και όχι, αλλά να
έχει περιεκτικότητα τουλάχιστον 6% σε
λιπαρές ουσίες.

Υποτίθεται ότι η φέτα αποκτά ιδιαί-
τερη γεύση μόνο όταν τα αιγοπρόβατα
βόσκουν στη μοναδική χλωρίδα της Ελ-
λάδας. Στη χώρα φυτρώνουν πάνω από
6.000 διαφορετικά είδη φυτών, το 15%
των οποίων εμφανίζεται μόνο στην Ελ-
λάδα – ποσοστό πολύ υψηλότερο από
ό,τι σε χώρες με μεγαλύτερη έκταση.
Αυτή η βιοποικιλότητα, σε συνδυασμό
με τις παραδοσιακές μεθόδους παραγω-
γής, είναι από τους βασικούς λόγους για
τους οποίους το τυρί φέτα μπορεί να
παρασκευαστεί μόνο στην Ελλάδα. Αυτά
λέμε και ήταν ο λόγος που έχουμε το

προνόμιο να παράγουμε αυθεντική φέτα
και να την πωλούμε παντού.

Το ουσιαστικό ερώτημα είναι πόσο
αυθεντική είναι η φέτα που παράγεται.
Πριν από λίγους μήνες μια εταιρεία με
την αρχαιοπρεπή επωνυμία Ομηρος ε-
ξήγαγε στη Γερμανία παρτίδα φέτας
που, σύμφωνα με εργαστηριακή έρευνα,
δεν έγινε μόνον από αιγοπρόβειο αλλά
από (φθηνότερο) αγελαδινό γάλα. Πλή-
ρωσε μεγάλο πρόστιμο και συνεχίζει
τη νόμιμη (ελπίζουμε) δραστηριότητά
της.

Στο μεταξύ, η τεχνολογία εξελίσσεται
και πριν από λίγες μέρες εργαστήριο
στη Σουηδία έκανε μοριακό έλεγχο σε
φέτα που έστειλε άλλη εταιρεία από τη
Θεσσαλία, ας την πούμε φάρμα. Το α-
ποτέλεσμα είναι ότι δεν υπήρχε ίχνος
αιγοπρόβειου γάλακτος και υποθέτουμε
ότι θα γίνουν τα ίδια, θα επιβληθεί πρό-
στιμο για το «λάθος». Στο αρμόδιο υ-
πουργείο υπάρχουν πάνω από εκατό υ-
ποθέσεις εταιρειών που έχουν υποτρο-
πιάσει, δηλαδή πώλησαν επανειλημμέ-
νως νοθευμένο προϊόν ως αυθεντική
φέτα.

Η ελληνική φέτα είναι δέσμια της ε-
πιτυχίας της. Θέλουμε να υπάρχει φέτα
σε όλες τις κουζίνες του κόσμου και υ-
πάρχουν ήδη σε πάρα πολλές. Εφθασε
η στιγμή να απαντηθεί το σκληρό ερώ-
τημα: Πού είναι τα κοπάδια προβάτων
και κατσικιών από το γάλα των οποίων
παράγεται η μεγάλη ποσότητα φέτας;
Πού βόσκουν; Τι τρώνε; Σε ποιους ανή-
κουν;

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει αναγνωρίσει
την αυθεντικότητα πολλών τυριών με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πρώτων
υλών, μεθόδων παραγωγής, συντήρησης.
Τα περισσότερα είναι ακριβότερα από
τη φέτα και οι παραγωγοί τους ευημε-
ρούν.

Προτού οι παραγωγοί φέτας παρα-
δοθούν στη γοητεία της απάτης, ο κλάδος
πρέπει να προβληματιστεί για το μέλλον
του. Η φέτα, να είναι γνήσια αλλά να υ-
πακούει στον φυσικό κανόνα της σπα-
νιότητας. Ας είναι ακριβότερη εφόσον
υπάρχει ζήτηση, αλλά να είναι βέβαιη
η αυθεντικότητά της. Αλλιώς ο κλάδος
θα καταστραφεί.

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη «φού-
σκα» που έχει δημιουργηθεί στις αγορές
ακινήτων κρούει σχετική έρευνα της
Oxford Economics, καθώς διαπιστώνει
πως οι τιμές των ακινήτων έχουν ε-
κτοξευθεί σε μη βιώσιμα επίπεδα μετά
την άνοδο που άρχισε πριν από μία
δεκαετία και συνεχίζεται έως σήμερα.
Προειδοποιεί έτσι για το ενδεχόμενο
μιας απότομης κατάρρευσης της αγοράς
ακινήτων, που συχνά ακολουθεί μια
παρατεταμένη περίοδο ανόδου των τι-
μών.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της
Oxford Economics, τα ακίνητα είναι
υπερτιμημένα κατά 10% στις αγορές
των ανεπτυγμένων χωρών. Και αυτό
αφότου η άνοδος που ξεκίνησε πριν
από μία δεκαετία οδήγησε σταδιακά
τις τιμές σε συνολική άνοδο κατά 43%.

Οπως εξηγεί η εταιρεία αναλύσεων,
πρόκειται για τη δεύτερη μακροβιότερη
και την τρίτη πιο παρατεταμένη εκτό-
ξευση των τιμών των ακινήτων από
το 1900. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι,
όμως, αυτό που έχει δείξει η ιστορική
εμπειρία, ότι όσο περισσότερο συνε-
χίζεται ένα ράλι στην αγορά κατοικιών
τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος μιας μεγάλης
πτώσης των τιμών. 

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας,
οι τιμές των κατοικιών στις ανεπτυγ-
μένες οικονομίες ίσως να είναι περίπου
10% υπερτιμημένες έναντι των μα-
κροπρόθεσμων τάσεων, αν και υπάρ-
χουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στις
χώρες», σημειώνουν οι αναλυτές της
Oxford Economics. Αναγνωρίζουν βέ-
βαια ότι «αυτή η εκρηκτική άνοδος
των τιμών δεν είναι τόσο μεγάλη όσο
εκείνη που είχε προηγηθεί της παγκό-
σμιας χρηματοοικονομικής κρίσης».
Τονίζουν, ωστόσο, ότι πρόκειται για
μία από τις πιο παρατεταμένες και με-
γάλες ανόδους που έχουν σημειώσει
οι τιμές των ακινήτων από το 1900
έως σήμερα.  

Για λόγους σύγκρισης, η Oxford
Economics επισημαίνει ότι όταν οι α-
γορές είχαν κορυφώσει την άνοδό τους
το 2006, τα ακίνητα ήταν υπερτιμημένα

κατά 13%-15%. Προχωρώντας σε πε-
ραιτέρω ανάλυση της παγκόσμιας α-
γοράς κατοικιών και της ιστορίας της,
η Oxford Economics επισημαίνει πως
από το 1900 έχουν υπάρξει τρεις με-
γάλες φάσεις στις αγορές ακινήτων: Η
πρώτη περίοδος ήταν από το 1900 έως
τη δεκαετία του 1960 και χαρακτηρί-
στηκε από σταθερότητα των τιμών. Η
δεύτερη ήταν από τη δεκαετία του
1960 έως τη δεκαετία του 1990 που
χαρακτηρίστηκε από μια σταθερά α-
νοδική πορεία των τιμών των ακινήτων,
και η τρίτη περίοδος είναι η τελευταία
τριακονταετία από τη δεκαετία του
1990 έως σήμερα που χαρακτηρίζεται
από θεαματική επιτάχυνση των τιμών
έκτοτε.  

Η ανοδική περίοδος που βρίσκεται
σε εξέλιξη από τη δεκαετία του 1990
σχετίζεται με την υψηλή πιστωτική ε-

πέκταση. Σε σύγκριση, πάντως, με το
κραχ και τη στεγαστική κρίση που έ-
πληξε πολλές οικονομίες κατά τη χρη-
ματοπιστωτική κρίση του 2008, έκτοτε
σημειώνεται μεν πιστωτική επέκταση
με επιτάχυνση της αύξησης στις χο-
ρηγήσεις στεγαστικών δανείων, αλλά
όχι με τόσο γρήγορους ρυθμούς όσο
πριν από το 2008. Στα συμπεράσματά
τους οι αναλυτές της Oxford Economics
υπογραμμίζουν ότι «κάποιες ενδείξεις
μαρτυρούν ότι όσο περισσότερο συ-
νεχίζεται το ράλι των ακινήτων τόσο
μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μιας με-
γάλης πτώσης». Σε ό,τι αφορά ποιες α-
γορές εγκυμονούν τους μεγαλύτερους
κινδύνους κατάρρευσης της αγοράς
ακινήτων, προειδοποιούν ότι οι πιο ρι-
ψοκίνδυνες είναι εκείνες της Ολλανδίας,
του Καναδά, της Σουηδίας, της Γερμα-
νίας και της Γαλλίας. 

<<<<<<<

Η άνοδος που ξεκίνησε 
πριν από μία δεκαετία 
οδήγησε σταδιακά τις τιμές
σε συνολική αύξηση 43%.

Υπερτιμημένα κατά 10% τα ακίνητα
στις αγορές των πλούσιων χωρών
Αυξάνεται ο κίνδυνος μεγάλης πτώσης, διαπιστώνει σχετική έρευνα της Oxford Economics

Οι πιο ριψοκίνδυνες αγορές ακινήτων είναι εκείνες της Ολλανδίας (φωτογραφία), του Κανα-
δά, της Σουηδίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας. 



10 l     Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021Δ Ι Ε Θ Ν Η

Στη δίνη μεγάλης κρίσης τα κρυπτονομίσματα
Σε ελεύθερη πτώση το bitcoin, χάνουν την εμπιστοσύνη τους οι επενδυτές στα ψηφιακά νομίσματα

Προειδοποίηση

Αντιφατικά μηνύματα από θεσμικούς, επτά στους δέκα θα επένδυαν σε ψηφιακούς τίτλους

Της ΡΟΥΜΠIΝΑΣ ΣΠΑΘH

Αν η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση
ήταν, τουλάχιστον υπό μία έννοια, μια βα-
θύτατη κρίση εμπιστοσύνης, όπως την ερ-
μήνευε τότε ο οικονομολόγος και κάτοχος
Νομπέλ Οικονομίας, Πολ Κρούγκμαν, ίσως
απότοκο αυτής της κρίσης εμπιστοσύνης
ήταν η δημιουργία του bitcoin το 2009. Το
πρώτο και έως σήμερα μεγαλύτερο κρυπτο-
νόμισμα γεννήθηκε όταν ακριβώς άρχιζαν
οι τεκτονικοί κραδασμοί στο παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό σύστημα και κατ’ επέ-
κταση στις οικονομίες ανά τον κόσμο. Για
όσους θέλουν λοιπόν μια αρκετά φιλική
προς τα κρυπτονομίσματα εξήγηση για την
ύπαρξή τους, η δημιουργία του bitcoin σε
μια εποχή που δεν υπήρχε εμπιστοσύνη

στις τράπεζες, στις κεντρικές τράπεζες,
στους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης,
στις κυβερνήσεις, στα ομόλογά τους, το
πρώτο και μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα
έδωσε τη διέξοδο: το bitcoin και οποιοδήποτε
άλλο κρυπτονόμισμα δίνει τη δυνατότητα
να διενεργούνται συναλλαγές χωρίς τη με-
σολάβηση τρίτου μέρους, μιας κεντρικής
τράπεζας δηλαδή ή άλλου χρηματοπιστω-
τικού ιδρύματος ή οποιασδήποτε άλλης αρ-
χής. Φαίνεται όμως πως τώρα βρίσκεται σε
εξέλιξη μια κρίση εμπιστοσύνης στα ίδια
τα κρυπτονομίσματα και όχι μόνο εξαιτίας
της πτώσης τους, που έτσι κι αλλιώς δείχνει
ήδη να μην είναι οριστική. Μέσα στους τε-
λευταίους δύο μήνες ένα είδος διεθνούς συ-
ναγερμού φαίνεται να έχει κινητοποιήσει
κεντρικές τράπεζες και εποπτικές αρχές.

Εχοντας εκτοξευθεί τον Μάρτιο σε 65.000
δολάρια μέσα σε περίπου 12 μήνες, το bitcoin
βρέθηκε από τον Μάιο σε ελεύθερη πτώση.
Η πτώση επιταχύνθηκε τη Δευτέρα, ακο-
λουθώντας τα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο
που σημείωναν μίνι κραχ εξαιτίας της ανη-
συχίας για τη μετάλλαξη «Δέλτα». Ετσι, το
μεγαλύτερο των κρυπτονομισμάτων υπο-
χώρησε στην αρχή της εβδομάδας σε επίπεδα
κάτω από το ψυχολογικό και τεχνικό όριο
των 30.000 δολαρίων –κάπου 27.800 δολά-
ρια– και οι προβλέψεις μιλούσαν για ενδε-
χόμενη περαιτέρω πτώση του. Ανέκαμψε
βέβαια μέσα σε δύο ημέρες και τη στιγμή
που συντασσόταν το παρόν, βρισκόταν και
πάλι πάνω από 32.000 δολάρια. Δεν είναι η
πρώτη φορά που οι τιμές του bitcoin κατα-
κρημνίζονται, παρουσιάζουν εξαιρετική α-

στάθεια και ανακάμπτουν για να ξανακα-
τακρημνιστούν. Το μοτίβο είναι γνώριμο
από το 2017 και έχει έκτοτε επαναληφθεί.
Αυτή τη φορά φαίνεται, όμως, ίσως σχετίζεται
και με τον ευρύτερο προβληματισμό γύρω
από τα κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβα-
νομένων και των stablecoins, που αποτελούν
υποτίθεται μια ενδιάμεση κατάσταση ανά-
μεσα στα κρυπτονομίσματα και τα συμβατικά
νομίσματα, καθώς είναι συνδεδεμένα με
κάποιo νόμισμα. Τον Απρίλιο όλα έδειχναν
ότι δρομολογείτο η ένταξη των κρυπτονο-
μισμάτων στις κοινά αποδεκτές επενδύσεις,
όταν ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια
κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, το Coinbase,
εισήχθη στον δείκτη υψηλής τεχνολογίας
Nasdaq στην αγορά της Νέας Υόρκης. Το
κλίμα άλλαξε όμως άρδην σχεδόν αμέσως,

από έναν ετερόκλητο συνδυασμό απαγο-
ρεύσεων από διάφορες χώρες. Η Κίνα, η
πρώτη που υιοθέτησε το bitcoin και γέμισε
με χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων, κή-
ρυξε ένα είδος πολέμου στα κρυπτονομί-
σματα, απαγορεύοντας τις συναλλαγές και
τις «εξορύξεις» – όπως αποκαλούνται  στο
γλωσσικό ιδίωμα του κλάδου οι μηχανισμοί
δημιουργίας bitcoin. Εκτοτε οι «εξορύκτες»,
όσοι εντρυφούν στη δραστηριότητα της
δημιουργίας bitcoin, μεταναστεύουν σε α-
ναζήτηση πρόσφορου εδάφους. Για τους
φίλους των κρυπτονομισμάτων, η υπερβολική
επιθετικότητα των κινεζικών αρχών οφεί-
λεται στο ότι δεν θέλουν ανταγωνισμό στο
ψηφιακό γιουάν, το οποίο έχουν εκπονήσει
και δοκιμάζουν πιλοτικά σε διάφορες περι-
φέρειες της αχανούς χώρας.

Μέσα στον Απρίλιο η Τουρκία απαγόρευσε
τις πληρωμές στο κρυπτονόμισμα. Με το
νόμισμα της χώρας να βρίσκεται ξανά σε
ελεύθερη πτώση και την εμπιστοσύνη στην
κεντρική τράπεζα να εξανεμίζεται εξαιτίας
των παρεμβάσεων του Τούρκου προέδρου
στο έργο της, επενδυτές και μικροεπενδυτές
στην Τουρκία συρρέουν εδώ και καιρό μαζικά
στο bitcoin και στα κρυπτονομίσματα. Θο-
ρυβημένη από τη στροφή αυτή, η Τράπεζα
της Τουρκίας αποφάσισε να πάρει τον έλεγχο
της κατάστασης. Είχε προηγηθεί και ανα-
κοίνωση του τουρκικού υπουργείου Οικο-
νομικών ότι εκπονεί σχέδια για την επιβολή
ρυθμίσεων στα κρυπτονομίσματα σε συ-
νεργασία με την κεντρική τράπεζα, την ε-

ποπτική αρχή τραπεζών και την τουρκική
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι εξελίξεις ήρθαν
να δικαιώσουν την απόφαση των τουρκικών
αρχών όταν η χώρα βρέθηκε στη δίνη ηχηρού
σκανδάλου. Ενα από τα χρηματιστήρια του
είδους «πάγωσε» τις συναλλαγές και ανέ-
στειλε τη λειτουργία του για λίγες ημέρες
κλειδώνοντας απέξω εκατοντάδες μικροε-
πενδυτές που δεν είχαν πρόσβαση στους
λογαριασμούς τους και έχασαν τα χρήματά
τους. Και ο επικεφαλής του χρηματιστηρίου
έγινε άφαντος. Το κύμα των αντιδράσεων
άρχισε, όμως, να επεκτείνεται στον ανε-
πτυγμένο κόσμο και μοιάζει να διαμορφώνει
ένα νέο τοπίο. Στα τέλη Ιουνίου η Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς της Βρετανίας (FCA) απα-
γόρευσε τη λειτουργία του μεγαλύτερου
χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων στον
κόσμο, το Binance, που με έδρα τον φορο-
λογικό παράδεισο των Νήσων Κέιμαν έχει
θυγατρικές σε όλον τον κόσμο και προσφέρει
ευρύτατο φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊ-
όντων και υπηρεσιών συναφών με τα κρυ-
πτονομίσματα. Σύμφωνα με στοιχεία της
βάσης δεδομένων TheBlockCrypto, ο όγκος
των συναλλαγών της Binance έφτασε τον
περασμένο μήνα σε αξία ανάλογη του 1,5
τρισ. δολαρίων. Περίπου δύο εβδομάδες αρ-
γότερα διέρρευσε σε διεθνή ΜΜΕ ότι πε-
ρισσότεροι από 700 επενδυτές έχουν απευ-
θυνθεί σε δικηγόρο στη Γαλλία και σχεδιά-

ζουν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη κατά
του Binance ζητώντας αποζημιώσεις για ζη-
μίες που έχουν υποστεί. Κάτι ανάλογο συμ-
βαίνει στην Ιταλία. Και τα κρυπτονομίσματα
φάνηκε τουλάχιστον πως άρχισαν να χάνουν
τη λάμψη τους. Σύμφωνα με στοιχεία της
εταιρείας δεδομένων CryptoCompare, ο ό-
γκος των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων
σημείωσε τον Ιούνιο ραγδαία μείωση πάνω
από 40% στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια
του είδους: Coinbase, Kraken, Binance και
Bitstamp. Ακόμη και ο Τζάκσον Πάλμερ, ο
άνθρωπος που δημιούργησε το κρυπτονό-
μισμα-φάρσα dogecoin εντελώς για πλάκα,
έσπευσε προ ημερών να χαρακτηρίσει συλ-
λήβδην τα κρυπτονομίσματα «απάτη» και

να τονίσει πως  δεν βλέπει τίποτε αστείο
πια σε αυτά αλλά μόνον κινδύνους. Την αί-
σθηση του συναγερμού ενίσχυσε, στην
αρχή της εβδομάδας, η πρωτοβουλία της
Αμερικανίδας υπουργού Οικονομικών Τζάνετ
Γέλεν, που κάλεσε τις εποπτικές αρχές της
αμερικανικής αγοράς να εκπονήσουν τάχιστα
κανόνες και ρυθμίσεις για τα stablecoins,
χωρίς να κρύβει την ανησυχία της για τη
ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών νομισμά-
των. Μία ημέρα αργότερα, η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή πρότεινε απαγόρευση των ανώνυ-
μων συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στο
πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας κατά
του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σχεδόν αντιφατικά, ενδεχομένως συ-
μπληρωματικά, φαίνονται τα στοιχεία
που αποκαλύπτουν δύο πρόσφατες έ-
ρευνες για τη στάση των θεσμικών ε-
πενδυτών έναντι των κρυπτονομισμάτων
και των εταιρειών κρυπτογραφημένων
αξιών.

Οι επτά στους δέκα θεσμικούς επεν-
δυτές θα επενδύσουν ή θα αγοράσουν
ψηφιακούς τίτλους στο μέλλον, αν και η
αστάθεια των τιμών αυτών των περιου-
σιακών στοιχείων αποτελεί το μεγαλύτερο
εμπόδιο για όσους ενδιαφέρονται να
μπουν σε αυτήν τη νέα αγορά. Η εικόνα
προκύπτει από σχετική έρευνα της εται-
ρείας Fidelity. Την εν λόγω έρευνα διε-

ξήγαγε η Coalition Greenwich για λογα-
ριασμό της Fidelity Digital Assets στο
διάστημα από τον Δεκέμβριο έως τον Α-
πρίλιο. Προέκυψε ότι περισσότεροι από
τους 1.100 θεσμικούς επενδυτές που συμ-
μετείχαν στην έρευνα έχουν ήδη κάποια
έκθεση σε ψηφιακούς τίτλους. Η ίδια έ-
ρευνα έδειξε ότι περίπου το 90% των θε-
σμικών προβλέπουν πως το χαρτοφυλάκιο
των πελατών τους θα περιλαμβάνει και
ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μέσα
στην επόμενη πενταετία. Σε αυτά συ-
μπεριλαμβάνουν άμεσες επενδύσεις σε
κρυπτονομίσματα αλλά και την έκθεση
στις μετοχές εταιρειών κρυπτονομισμά-
των ή σε διάφορα άλλα επενδυτικά προϊ-

όντα. Μεταξύ των ερωτηθέντων συμπε-
ριλαμβάνονται επενδυτές μεγάλου πλού-
του, επιχειρήσεις διαχείρισης οικογενει-
ακού πλούτου, τα λεγόμενα family offices
δηλαδή, παραδοσιακά hedge funds αλλά
και ψηφιακά hedge funds, σύμβουλοι

χρηματοπιστωτικών αλλά και ευαγή ι-
δρύματα. 

Η Fidelity Digital Assets υπάρχει από
το 2018 και είναι ο βραχίονας κρυπτονο-
μισμάτων της Fidelity Investments και
προσφέρει σε θεσμικούς επενδυτές συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες, ενώ εκτελεί για
λογαριασμό τους εντολές σχετικές με πε-
ριουσιακά στοιχεία όπως το bitcoin. Ηταν
μία από τις πρώτες συμβατικές εταιρείες
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που υι-
οθέτησαν τα κρυπτονομίσματα.  Ακολού-
θησαν έτσι και άλλα παραδοσιακά χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα. Μια μεγάλη
χρηματιστηριακή, η ΤΡ ICAP, ανακοίνωσε
στα τέλη του περασμένου μήνα ότι δη-

μιουργεί τη δική της πλατφόρμα διαπραγ-
μάτευσης κρυπτονομισμάτων μαζί με τη
Fidelity και τον ψηφιακό βραχίονα της
Standard Chartered. Εν ολίγοις, η συμ-
βατική βιομηχανία χρηματοπιστωτικών
ενδιαφέρεται για τα κρυπτονομίσματα
και τις τεχνολογίες τους. Τόσο οι τιμές
τους, όμως, όσο και ο όγκος των συναλ-
λαγών τους έχουν υποχωρήσει τελευταία,
έπειτα από μια μεγάλη περίοδο συνεχούς
ανόδου. Και οι επενδυτικές που συμμε-
τείχαν στην έρευνα ανέφεραν τη μεγάλη
αστάθεια των τιμών ως το μεγαλύτερο ε-
μπόδιο που αποτρέπει την είσοδο νέων
επενδυτών στην αγορά κρυπτονομισμά-
των. Ως δεύτερο αποθαρρυντικό παρά-

γοντα ανέφεραν, επίσης, την απουσία
θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών που
είναι απαραίτητα για την αποτίμηση της
αξίας τους αλλά και την ανησυχία τους
για το ενδεχόμενο χειραγώγησης της α-
γοράς κρυπτογραφημένων αξιών. Τον πε-
ρασμένο μήνα μια άλλη έρευνα, όμως,
αυτήν τη φορά της J.P. Morgan Chase &
Co, κατέγραψε ότι μόνο το 10% των ε-
ταιρειών θεσμικών επενδυτών διενεργούν
συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, ενώ
σχεδόν οι μισοί χαρακτηρίζουν «ποντι-
κοφάρμακο» αυτήν τη νέα και αδιαφανή
επένδυση ή προβλέπουν πως σύντομα
θα αποδειχθεί μια παροδική απάτη.

REUTERS

O κίνδυνος

Προσθέτοντας μία ακόμη
φωνή στις προειδοποιή-
σεις για τους κινδύνους
που εγκυμονούν τα κρυ-
πτονομίσματα αλλά και τα
stablecoins, τα θεωρούμε-
να ως ενδιάμεσος σταθμός
με τα συμβατικά νομίσμα-
τα, ο οίκος πιστοληπτικής
αξιολόγησης Fitch Ratings
τόνισε πως μια απότομη
ρευστοποίηση των αποθε-
ματικών των stablecoins
μπορεί να αποσταθεροποι-
ήσει τις αγορές βραχυπρό-
θεσμου χρέους.

Η μανία

Σχολιάζοντας την ιλιγγιώδη
άνοδο που σημείωναν μέχρι
τον Απρίλιο τα κρυπτονομί-
σματα, ο αντιπρόεδρος της
Τράπεζας του Καναδά, Τιμ
Λέιν, επισήμανε πως «η ε-
κτόξευσή τους δεν μοιάζει
τόσο με τάση αλλά με κερ-
δοσκοπική μανία, μια ατμό-
σφαιρα στην οποία και μό-
νον το tweet ενός διασήμου
αρκεί για να προκαλέσει ένα
άλμα στην τιμή τους». 

<<<<<<<

Η μεγάλη αστάθεια 
των τιμών και η απουσία 
θεμελιωδών οικονομικών
μεγεθών, τα εμπόδια που 
αποτρέπουν επενδύσεις.

Το σκάνδαλο στην Τουρκία και η απαγόρευση του Binance στη Βρετανία 

Ο δημιουργός του
Dogecoin, Τζάκσον Πάλμερ,
του κρυπτονομίσματος-φάρ-
σας, όχι μόνον προειδοποιεί
ότι δεν βρίσκει πλέον τίποτε
αστείο στα κρυπτονομίσμα-
τα, αλλά τονίζει πως, αφού
τα μελέτησε επί χρόνια, κα-
τέληξε στο συμπέρασμα ότι
«είναι μια εγγενώς καπιταλι-
στική τεχνολογία που δημι-
ουργήθηκε κυρίως για να ε-
νισχύσει τον πλούτο των δη-
μιουργών τους».
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Των SAIKAT CHATTERJEE 

και RITVIK CARVALHO / REUTERS

Σημάδια 
αβεβαιότητας για 
την παγκόσμια 

οικονομία
Η αστάθεια που σημείωσαν οι αγορές μετοχών και η
άνοδος των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου
μέσα στην εβδομάδα προδίδουν πως οι επενδυτές αμ-
φιβάλλουν πλέον για το κατά πόσον είναι εφικτή στο
εγγύς μέλλον η επιστροφή στην κανονικότητα μετά
την πανδημία. Τα στοιχεία από τις ΗΠΑ και την Κίνα,
που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ της παγκό-
σμιας ανάπτυξης, κατατείνουν σε επιβράδυνση του
θεαματικού ρυθμού με τον οποίο ανέκαμπτε προσφάτως
η παγκόσμια οικονομία, ενώ παράλληλα σημείωναν ά-
νοδο οι τιμές κάθε είδους προϊόντων και πρώτων υλών.
Απευθυνόμενος στην πελατεία της γερμανικής τράπεζας,
ο Τζορτζ Σαραβέλος, αναλυτής συναλλάγματος στην
Deutsche Bank, επισημαίνει πως με την αστάθεια των
τελευταίων ημερών, η οποία συνέπεσε με την εκτεταμένη
μετάδοση της μετάλλαξης «Δέλτα», φαίνεται να εκπέ-
μπεται σήμα κινδύνου για την εικόνα της οικονομίας.
«Καθώς οι τιμές ανεβαίνουν μειώνεται η καταναλωτική
ζήτηση και δεν αυξάνεται η κατανάλωση», τονίζει ο
εν λόγω αναλυτής και
προσθέτει πως αυτήν
τη στιγμή γίνεται το α-
κριβώς αντίθετο από
αυτό που θα περίμενε
κανείς σε ένα πραγμα-
τικά πληθωρι-στικό πε-
ριβάλλον.

Το δολάριο βρίσκε-
ται στα υψηλότερα ε-
πίπεδα που έχει ση-
μειώσει από τα τέλη
Μαρτίου και τα στοι-
χήματα για άνοδό του
έναντι ενός καλαθιού
μεγάλων νομισμάτων
είναι τα περισσότερα
που έχουν καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2020.
Οπως τονίζει ο Λούντοβικ Κόλι, διαχειριστής επεν-
δύσεων χαρτοφυλακίου στη Vontobel Asset
Management, η ανατίμηση του δολαρίου έναντι του
ευρώ και των νομισμάτων των αναδυόμενων αγορών
δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένης της οικονομικής α-
βεβαιότητας. Ο ίδιος υπογραμμίζει πως «οποτεδήποτε
ανησυχούν οι Αμερικανοί για την οικονομία είτε τη
δική τους είτε την παγκόσμια, επαναπατρίζουν κεφάλαια
και αγοράζουν δολάρια». Τους τελευταίους μήνες και
με τη βεβαιότητα ότι η παγκόσμια οικονομία ανακά-
μπτει, οι επενδυτές τοποθέτησαν μεγάλα κεφάλαια
στους λεγόμενους κυκλικούς τομείς της οικονομίας,
δηλαδή σε τράπεζες, στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας
και στις ενεργειακές. Εν ολίγοις, στους κλάδους που
επωφελούνται από την ανάκαμψη. Οι μετοχές των
κλάδων που αναπτύσσονται εντυπωσιακά, ειδικότερα
του κλάδου της τεχνολογίας, έχουν σημειώσει άνοδο
μεγαλύτερη κατά περισσότερο από τρεις ποσοστιαίες
μονάδες από τις αρχές Ιουλίου. Η Goldman Sachs α-
ναφέρει ότι πολλοί από τους πελάτες της ερμηνεύουν
τις εξελίξεις ως βραχυπρόθεσμο φαινόμενο, οφειλόμενο
στην ανάκαμψη από μια σπάνια ύφεση. Εξάλλου χαί-
ρουν της εύνοιας των επενδυτών και οι μετοχές των
εταιρειών κοινής ωφελείας.

Στις αρχές του έτους, την πορεία του δολαρίου κα-
θόριζε η διαφορά ανάμεσα στις αποδόσεις των αμε-
ρικανικών ομολόγων και τις αποδόσεις του χρέους
άλλων χωρών. Τώρα οι πραγματικές αποδόσεις των
ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, δηλαδή οι α-
ποδόσεις με την προσαρμογή στον πληθωρισμό, πα-
ραμένουν υψηλότερες από εκείνες των ομολόγων της
Γερμανίας. Μέσα στην εβδομάδα, όμως, σημείωσαν
πτώση κάτω από το 1,2% και εμπνέουν ανησυχία για
την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας. Σύμφωνα με
τον Ούλριχ Λόχτμαν, επικεφαλής του τομέα συναλ-
λάγματος στην Commerzbank, αν η παγκόσμια πα-
ραγωγή και κατανάλωση δεν επιστρέψει σύντομα στα
επίπεδα του 2019, τότε πρέπει να περιμένουμε χαμη-
λότερο ΑΕΠ σε μόνιμη βάση. Και η τάση αυτή αντα-
νακλάται στις αγορές ομολόγων. Και όπως προδίδουν
οι δημοσκοπήσεις που διεξάγει σε εβδομαδιαία βάση
η αμερικανική ένωση επενδυτών, η αίσθηση μεταξύ
των επενδυτών είναι πολύ συγκρατημένη.

Την αυτάρκειά της στις προηγμένες
τεχνολογίες αιχμής δρομολογεί η Ε.Ε.
σχηματίζοντας δύο νέες βιομηχανικές
συμμαχίες: μία για τους επεξεργαστές
και τους ημιαγωγούς και μία για την
τεχνολογία νέφους στο Ιντερνετ (cloud)
και την τεχνολογία υπολογιστικής πα-
ρυφών ή edge computing, όπως είναι
ευρύτερα γνωστή. Ειδικά στον τομέα
των επεξεργαστών και των ημιαγωγών
βάζει ψηλά τον πήχυ, δεδομένου ότι
τώρα η Ενωση εξαρτάται επικίνδυνα
από ξένες αγορές για την προμήθειά
τους. Σήμερα η Ε.Ε. ελέγχει μόλις το
10% της παγκόσμιας αγοράς μικροε-
πεξεργαστών, ενώ τη δεκαετία του
1990 ήλεγχε το 40%. Πρόκειται για
μια αγορά που σήμερα ανέρχεται σε
440 δισ. ευρώ. Πλέον στόχος της Ευ-
ρώπης είναι να διπλασιάσει το μερίδιό
της στην παγκόσμια αγορά και να το
φτάσει στο 20% έως το 2030.

Βήμα προς τον φιλόδοξο στόχο της
αποτελεί η δημιουργία βιομηχανικής
συμμαχίας για τους επεξεργαστές και
τις τεχνολογίες ημιαγωγών, η οποία

στοχεύει να δώσει ώθηση στα μικρο-
τσίπ επόμενης γενιάς. «Η συμμαχία
για τους ημιαγωγούς θα επαναφέρει
την ισορροπία στις παγκόσμιες αλυ-
σίδες εφοδιασμού των ημιαγωγών,
διασφαλίζοντας την ικανότητά μας
να σχεδιάζουμε και να παράγουμε
στην Ευρώπη τους πλέον προηγμένους
μικροεπεξεργαστές μεγέθους έως δύο
νανοχιλιοστών», σχολίασε ο επίτροπος
Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν,
αναφερόμενος στη σύσταση της συμ-
μαχίας.

Στόχος του συνασπισμού των δυ-
νάμεων πέριξ των ημιαγωγών είναι
να συσπειρώσει τους κορυφαίους κα-
τασκευαστές της Ευρώπης, τα πανε-
πιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα
αλλά και τις ίδιες τις κυβερνήσεις σε

μια ευρωπαϊκή συμμαχία, που θα ε-
πενδύσει σε επεξεργαστές και τεχνο-
λογίες ημιαγωγών. 

Η ευρωπαϊκή συμμαχία για τους
βιομηχανικούς επεξεργαστές και τις
τεχνολογίες ημιαγωγών βασίζεται στη
δέσμευση των κρατών-μελών να συ-
νεργαστούν για να ενισχύσουν τις ι-

κανότητες της Ευρώπης στις τεχνο-
λογίες ημιαγωγών και να επιτύχουν
υψηλές επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα
τομέων. Την πρωτοβουλία αυτή επί
του παρόντος έχουν υπογράψει 22
κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και
η Ελλάδα.

Τα μικροτσίπ, συμπεριλαμβανομέ-

νων των επεξεργαστών, είναι βασικές
τεχνολογίες που τροφοδοτούν όλες
τις ηλεκτρονικές συσκευές και μηχα-
νήματα που χρησιμοποιούμε σήμερα.
Η βιομηχανική συμμαχία για τις τε-
χνολογίες επεξεργαστών και ημιαγω-
γών θα αποτελέσει βασικό μέσο για
την περαιτέρω βιομηχανική πρόοδο

στην Ε.Ε. σε αυτόν τον τομέα.
Η συμμαχία θα εντοπίσει και θα α-

ντιμετωπίσει τα τρέχοντα σημεία συμ-
φόρησης, τις ανάγκες και τις εξαρτή-
σεις σε ολόκληρο τον κλάδο και θα
καθορίσει τους τεχνολογικούς χάρτες
πορείας. Στόχος είναι να διασφαλίσει
ότι η Ευρώπη έχει την ικανότητα να
σχεδιάζει και να παράγει τους πιο
προηγμένους επεξεργαστές, ώστε να
περιορίσει κάθε εξάρτησή της από
άλλες οικονομίες σε υλικό στρατηγικής
σημασίας.

Για τον σκοπό αυτόν η συμμαχία
στοχεύει στην καθιέρωση του σχε-
διασμού και της κατασκευαστικής ι-
κανότητας που απαιτείται για την πα-
ραγωγή της επόμενης γενιάς αξιόπι-
στων επεξεργαστών και ηλεκτρονικών
εξαρτημάτων. Αυτό θα σημαίνει τη
μετάβαση της Ευρώπης προς παρα-
γωγική ικανότητα από 16 νανόμετρα
σε 10 νανοχιλιοστά για την υποστήριξη
των τρεχουσών αναγκών της Ευρώπης,
καθώς και κάτω από 5 έως 2 νανόμετρα
για την πρόβλεψη μελλοντικών τε-
χνολογικών αναγκών.

Η δεύτερη βιομηχανική συμμαχία
που συγκροτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αφορά τα βιομηχανικά δεδομένα, την
υπολογιστική παρυφών (edge
computing) και την τεχνολογία νέφους,
το γνωστό ως cloud. Η δεύτερη αυτή
συμμαχία φιλοδοξεί να αναπτύξει ε-
νεργειακά αποδοτικά και άκρως α-
σφαλή ευρωπαϊκά περιβάλλοντα cloud,
μη ελεγχόμενα από τις αρχές τρίτων
χωρών και μη προσβάσιμα σε αυτές.

Η συμμαχία θα εξυπηρετήσει τις
συγκεκριμένες ανάγκες των πολιτών
της Ε.Ε., των επιχειρήσεων και του
δημόσιου τομέα για την επεξεργασία
εξαιρετικά ευαίσθητων δεδομένων,
ενισχύοντας παράλληλα την ανταγω-
νιστικότητα της βιομηχανίας της Ε.Ε.
σε τεχνολογίες cloud και edge. «Οι τε-
χνολογίες cloud και edge computing
έχουν τεράστιες οικονομικές προο-
πτικές για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις
και τη δημόσια διοίκηση, π.χ. για την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και
την κάλυψη ειδικών αναγκών της βιο-
μηχανίας. Συνεπώς, η στήριξη της
καινοτομίας σε αυτούς τους κρίσιμους
τομείς είναι ζωτικής σημασίας», σχο-
λίασε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν,
Μαργκρέτε Βεστάγκερ.

Αλμα 63% στα κέρδη του δεύτερου
τριμήνου ανακοίνωσε η ελβετική τρά-
πεζα UBS, ξεπερνώντας τις προσδοκίες,
χάρη στα μεγάλα έσοδα από τη δια-
χείριση κεφαλαίων πλούσιων πελατών
της. Οπως αναφέρει σχετικό δημοσί-
ευμα του Reuters, τα καθαρά κέρδη
του τραπεζικού κολοσσού ανήλθαν
στα 2,01 δισ. δολ., ξεπερνώντας κατά
πολύ τις εκτιμήσεις για κέρδη κοντά
στο 1,34 δισ. δολ., με τα έσοδα από
τις προμήθειες να εκτινάσσονται και
τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων
να σημειώνουν άνοδο. 

«Η δυναμική που έχει δημιουρ-
γηθεί είναι υπέρ μας. Δεν έχουμε κα-
μία πρόθεση να την αφήσουμε να

φύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά
στους αναλυτές ο διευθύνων σύμ-
βουλος Ραλφ Χάμερς, προσθέτοντας
πως σε πολλές περιοχές η τράπεζα
σημείωσε τα υψηλότερα κέρδη των
τελευταίων πέντε ετών. Η μετοχή
της UBS σημείωνε άνοδο 4,6% μετά
το άνοιγμα της αγοράς, ενώ ο βασικός
δείκτης του χρηματιστηρίου της Ελ-

βετίας κατέγραφε άνοδο 1%. Οι α-
ναλυτές μίλησαν για μια ισχυρή αύ-
ξηση εσόδων, η οποία ξεπέρασε τις
προσδοκίες, και για μια καλή διαχεί-
ριση του κόστους, σύμφωνα με σχε-
τικό σημείωμα της Jefferies. Η δια-
χείριση των κεφαλαίων πολύ πλού-
σιων πελατών της αποτελεί μια δρα-
στηριότητα αρκετά κερδοφόρο για
την τράπεζα, οδηγώντας μάλιστα σε
αύξηση των κερδών προ φόρων έως
47%. Σημειώνεται ότι σε γενικές γραμ-
μές οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες
ξεπέρασαν τις προσδοκίες των ανα-
λυτών όσον αφορά τα επίπεδα που
θα κινηθούν τα κέρδη τους. 

Ενδεικτικά, εκτός από τη UBS, η

οικονομική ανάκαμψη καθώς και η ά-
νοδος της δραστηριότητας που αφορά
το κλείσιμο συμφωνιών βοήθησε τρά-
πεζες όπως οι JP Morgan, Goldman
Sachs, Citigroup και Bank of America
να καταγράψουν άνοδο στα κέρδη
τους κατά το δεύτερο τρίμηνο. Υπεν-
θυμίζεται ότι η Goldman Sachs, μία
από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Γου-
όλ Στριτ, ανακοίνωσε την προηγού-
μενη εβδομάδα καθαρά κέρδη της τά-
ξεως των 5,5 δισ. δολ., με τα κέρδη
ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα
15,02 δολ. Πρόκειται για μια θεαματική
αύξηση δεδομένου ότι το αντίστοιχο
διάστημα πέρυσι τα κέρδη της είχαν
φτάσει στα 373 εκατ. δολ. 

<<<<<<<

Στόχος της Ευρώπης 
είναι να διπλασιάσει 
το μερίδιό της στην 
παγκόσμια αγορά επεξερ-
γαστών και να το φτάσει
στο 20% έως το 2030.

Συμμαχίες για αυτάρκεια της Ε.Ε.
σε μικροτσίπ και ασφαλή cloud
Βιομηχανίες, πανεπιστήμια και 22 κράτη επενδύουν στις τεχνολογίες νέας γενιάς

Εκτίναξη κερδών το δεύτερο τρίμηνο για την ελβετική UBS

<<<<<<<

Τα στοιχεία από τις
ΗΠΑ και την Κίνα,
που αντιπροσωπεύ-
ουν πάνω από 
το ήμισυ της παγκό-
σμιας ανάπτυξης,
κατατείνουν σε 
επιβράδυνση της 
ανάκαμψης.

Στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας
διετίας βρίσκεται, σήμερα, η αγορά smart
home στην Ευρώπη, με τις πωλήσεις «έ-
ξυπνων» οικιακών συσκευών να ακολου-
θούν ανοδική πορεία. Με την πανδημία
να έχει επιτελέσει βασικό ρόλο στην ε-
νίσχυση της ζήτησης για ηλεκτρικές συ-
σκευές, οι καταναλωτές έχουν αρχίσει
και στρέφονται όλο και περισσότερο σε
έξυπνες συσκευές προηγμένης τεχνολο-
γίας. 

Eτσι, η αγορά προϊόντων smart home
στην Ευρώπη ανερχόταν σε 23 εκατ. συ-
σκευές το πρώτο τρίμηνο του 2021, που
συνιστά αύξηση πωλήσεων κατά 25,6%
σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμ-
φωνα με την International Data
Corporation (IDC), περίοδο κατά την
οποία ο κορωνοϊός δεν είχε αρχίσει να
εξαπλώνεται παγκοσμίως. Οπως αναφέρει
ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής
και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), η α-
γορά του smart home στην Ευρώπη α-
ναμένεται –σύμφωνα με τους αναλυτές
– να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πο-
ρεία, προσεγγίζοντας πωλήσεις 210 εκατ.
συσκευών το 2025. Η εκτίμηση αυτή με-
ταφράζεται σε μέσο ετήσιο ρυθμό ανά-
πτυξης των πωλήσεων «έξυπνων» οικια-
κών συσκευών κατά 14% την περίοδο
έως το 2025. «Η ανάπτυξη των smart οι-

κιακών προϊόντων είναι ορατή σε όλες
τις κατηγορίες. Επειτα από ένα –σχεδόν–
επίπεδο 2020, τα προϊόντα ψυχαγωγίας
βίντεο και οι “έξυπνες” τηλεοράσεις είναι
από τους κύριους συντελεστές ανάπτυξης
της αγοράς κατά το τρέχον έτος», επι-
σημαίνει η IDC.

Στο μεταξύ, μεγάλη ανάπτυξη πωλή-
σεων σημειώνεται και στην κατηγορία
των μικρών οικιακών συσκευών smart
home: ειδικά οι πωλήσεις στην κατηγορία
“έξυπνες” ηλεκτρικές σκούπες κινούνται
έντονα ανοδικά, δεδομένης και της στα-
διακής αποκλιμάκωσης των τιμών τους.
Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις “έξυπνων”
οικιακών συσκευών, που σχετίζονται
με την ψυχαγωγία μέσω βίντεο, έφτασαν
τις 10,7 εκατ. μονάδες το πρώτο τρίμηνο
του 2021 στην Ευρώπη, με μερίδιο αγο-
ράς 46,6% και αύξηση 24,9%. Οι «έξυ-
πνες» τηλεοράσεις αντιπροσώπευαν το
79,4% της κατηγορίας, ενώ οι προσαρ-
μογείς ψηφιακών μέσων είχαν μερίδιο
κατηγορίας 20,4%. Επιπλέον, οι πωλήσεις

«έξυπνων» ηχείων αυξήθηκαν κατά
19,1%, που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη
ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας μεταξύ
2020 και 2021. Η Amazon εξακολουθεί
να είναι η Νο1 κατασκευάστρια στην
κατηγορία, ακολουθούμενη από την
Google. 

Τέλος, ο τομέας του «έξυπνου» οικιακού
φωτισμού, της ασφάλειας, καθώς και οι
θερμοστάτες, αντιπροσώπευαν πωλήσεις
6,1 εκατ. συσκευών κατά το εξεταζόμενο
διάστημα, καταγράφοντας ετήσια αύξηση
26,7%. Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, όσον α-
φορά τις εταιρείες που πρωταγωνίστησαν
στην αγορά smart home το πρώτο τρίμηνο
του 2021, την πρώτη θέση κατέλαβε η
Samsung, ενώ δεύτερη τερμάτισε η
Amazon.com. Την τρίτη θέση της ευρω-
παϊκής αγοράς «έξυπνων» οικιακών συ-
σκευών κατέλαβε το πρώτο τρίμηνο η
Google, με την LG Electronics και τη
Sony να ακολουθούν.

Η Samsung συγκέντρωσε τους τρεις
πρώτους μήνες του έτους το 12,4% της
αγοράς στην Ευρώπη, ενώ Amazon.com
και Google κονταροχτυπήθηκαν στην
τρίτη θέση, με μερίδιο αγοράς 11,6% κα-
θεμία. Η LG Electronics κατέκτησε την
εξεταζόμενη περίοδο μερίδιο 9% των συ-
νολικών πωλήσεων, ενώ η Sony απέσπασε
το 4,5%. 

Στροφή των καταναλωτών στις «έξυπνες» οικιακές συσκευές
<<<<<<<

Η αγορά προϊόντων 
smart home έφτασε 
τα 23 εκατ. συσκευές.

«Οι τεχνολογίες cloud και edge computing έχουν τεράστιες οικονομικές προοπτικές για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη
δημόσια διοίκηση. Συνεπώς, η στήριξη της καινοτομίας σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς είναι ζωτικής σημασίας», σχολίασε η
αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργκρέτε Βεστάγκερ. 

Tα προϊόντα ψυχαγωγίας και οι «έξυπνες» τηλεοράσεις είναι από τους πρωταγωνιστές της ανάπτυξης της αγοράς.

<<<<<<<

Αυξήθηκαν κατά 63% χά-
ρη στα μεγάλα έσοδα από
τη διαχείριση κεφαλαίων
πλούσιων πελατών της.

Tα καθαρά κέρδη του τραπεζικού κο-
λοσσού ανήλθαν στα 2,01 δισ. δολ.
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Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά το ΔΝΤ στην
ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ για το
χρονικό διάστημα που θα ανακαλέσει τα
έκτακτα μέτρα στήριξης της αμερικανικής
οικονομίας και ειδικότερα για τον τρόπο
με τον οποίο θα κοινωνήσει την απόφασή
της στις αγορές.

Μία ημέρα μετά την απόφαση της
ΕΚΤ να διατηρήσει τα αρνητικά επιτόκια
μέχρι το 2024 και να συνεχίσει τις μη-
νιαίες αγορές ομολόγων αμείωτες και
για μεγάλο χρονικό διάστημα, το Ταμείο
προειδοποιεί τη Federal Reserve ότι όταν
αποφασίσει να ανακοινώσει τη σταδιακή
ανάκληση των δικών της έκτακτων μέ-
τρων στήριξης πρέπει να κοινοποιήσει
με πολλή προσοχή τη συλλογιστική της.
Ζητούμενο, σύμφωνα με το Ταμείο, είναι
να διασφαλίσει η Federal Reserve πως
η ανάκληση της άκρως αναπτυξιακής
πολιτικής της και η σταδιακή μείωση
και ο τερματισμός των μηνιαίων αγορών
ομολόγων γίνονται με συντεταγμένο και
διαφανή τρόπο. Το Ταμείο έχει εκφράσει
φόβους πως μπορεί να επαναληφθεί η
ατυχής εξέλιξη του 2013, όταν η Fed α-
νακοίνωσε πως θα μειώσει τις αγορές ο-
μολόγων και προκάλεσε άμεσα μαζικές
εκροές κεφαλαίων από τις αναδυόμενες
αγορές. Τώρα εκφράζει ανησυχία πως
στην περίπτωση που επαναληφθεί η ίδια

εξέλιξη, οι αναδυόμενες αγορές θα πλη-
γούν σε μια στιγμή κρίσιμη για την α-
νάκαμψη των οικονομιών τους.

Οπως χαρακτηριστικά προειδοποιεί
στην έκθεσή του για την αμερικανική οι-
κονομία, «θα χρειαστεί πολύ προσεκτική
επικοινωνιακή πολιτική στη διαχείριση
της μετάβασης σε μια πιο περιοριστική
πολιτική», ενώ καλεί τη Fed  «να διαβε-
βαιώσει ότι θα εξακολουθήσει να προ-
σφέρει ισχυρή στήριξη στην οικονομία
κατά την προετοιμασία για τη σταδιακή
μείωση των αγορών ομολόγων». Τονίζει,
επίσης, ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα των
ΗΠΑ πρέπει να μεριμνήσει ώστε να απο-
φευχθούν «τυχόν παρερμηνείες από τις
αγορές, μεγάλη αστάθεια και ανεπιθύμητη
στροφή σε ιδιαίτερα αυστηρούς όρους
χρηματοδότησης». Σε ό,τι αφορά, πάντως,
τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση της
πανδημίας για το εσωτερικό της αμερι-
κανικής οικονομίας, το Ταμείο επικροτεί
τη Fed τονίζοντας ότι ήταν έως τώρα «ε-
ξαιρετικά αποτελεσματική» καθώς στήριξε
την ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας
στον κόσμο με τη δέσμευσή της να ανεχθεί
βραχυπρόθεσμα πληθωρισμό άνω του
2%. Επικροτεί εξίσου τα σχέδια της κυ-
βέρνησης Μπάιντεν να προχωρήσει σε
εκτεταμένες επενδύσεις σε έργα υποδομής,
να χορηγήσει βοήθεια στα αμερικανικά

νοικοκυριά, να τονώσει τη συμμετοχή πε-
ρισσότερων ομάδων του πληθυσμού όπως
οι γυναίκες και οι νέοι στην αγορά εργασίας,
και να βελτιώσει την παραγωγικότητα
της εργασίας και της αμερικανικής οικο-
νομίας. Τονίζει, πάντως, πως «μια καλύτερη
στόχευση των πολιτικών» θα μπορούσε
να ενισχύσει τον αντίκτυπο που θα έχουν
στη ζήτηση αλλά και στην επίτευξη με-
γαλύτερης ισότητας μεταξύ των πολιτών,
ενώ παράλληλα μπορούν να περιορίσουν

τον κίνδυνο παγίωσης των πληθωριστικών
πιέσεων.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, συνιστά
στην κυβέρνηση Μπάιντεν να δώσει προ-
τεραιότητα σε προγράμματα που ενισχύ-
ουν κυρίως την παραγωγικότητα και τη
συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στην
αγορά εργασίας, που συνεισφέρουν στη
μείωση της φτώχειας και διευκολύνουν
τη μετάβαση στην οικονομία με μικρότερο
αποτύπωμα άνθρακα. 

Παράλληλα, το Ταμείο υπογραμμίζει
πως η κυβέρνηση Μπάιντεν μπορεί να
κάνει περισσότερα για να διασφαλίσει υ-
ψηλότερα φορολογικά έσοδα, όπως, για
παράδειγμα, να καταργήσει τις φοροα-
παλλαγές στα νοικοκυριά χαμηλού εισο-
δήματος, να αυξήσεις τους φόρους των
πολιτειών και να προχωρήσει σε φορο-
λογική μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά τους

εταιρικούς φόρους, φορολογώντας τα έ-
σοδα και όχι τα κέρδη των εταιρειών.

Αύξηση επιτοκίων στη Ρωσία
Σε μια αιφνιδιαστική επιβολή πιο πε-

ριοριστικής νομισματικής πολιτικής προ-
χώρησε χθες η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας
αυξάνοντας το βασικό επιτόκιό της κατά
100 μονάδες βάσης, στο 6,5% από το 5,5%.
Πρόκειται για την πλέον απότομη αύξηση
του κόστους δανεισμού που έχει αποφασίσει
η ρωσική κεντρική τράπεζα μετά το 2014.
Αντιμετωπίστηκε, πάντως, ως αναμενόμενη
από τους οικονομικούς αναλυτές, δεδομένου
ότι η ρωσική οικονομία πλήττεται από ε-
ντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία της κεντρικής
τράπεζας, ο πληθωρισμός στη Ρωσία κυ-
μαινόταν γύρω στο 6,5% τις τελευταίες η-
μέρες. Εκτιμάται ότι στο σύνολο του έτους

ο δείκτης θα βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο
5,7% και το 6,2%. Πρόκειται για επίπεδα
σαφώς υψηλότερα από τον στόχο της κε-
ντρικής τράπεζας της Ρωσίας, που βρίσκεται
στο 4%. Εχει, άλλωστε, προηγηθεί αύξηση
των επιτοκίων του ρουβλίου κατά άλλες 50
μ.β. τον περασμένο μήνα. Η χθεσινή κίνηση
ήταν η τέταρτη αύξηση των επιτοκίων από
την αρχή του έτους και τώρα το κόστος δα-
νεισμού στη Ρωσία βρίσκεται στα υψηλότερα
επίπεδα από το 2016, όταν το βασικό επιτόκιο
δανεισμού κυμαινόταν στο 10,5%. Στην ε-
πίσημη ανακοίνωσή της η κεντρική τράπεζα
αφήνει, άλλωστε, ανοικτό το ενδεχόμενο
και νέων αυξήσεων των επιτοκίων στις ε-
πόμενες συνεδριάσεις της. Το ρούβλι δεν
είχε ιδιαίτερη αντίδραση στις κινήσεις της
κεντρικής τράπεζας και η ισοτιμία παρέμεινε
ουσιαστικά αμετάβλητη στο ένα δολάριο
προς 73,65 ρούβλια.

Συστάσεις ΔΝΤ
προς Ουάσιγκτον
για την άρση
των μέτρων
Προσεκτικά η ανάκλησή τους
για να μην επαναληφθεί το 2013

Εκκληση για τη διάθεση περισσότερων
κεφαλαίων με σκοπό την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής απευθύνει η υ-
πουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ
Γέλεν. Απευθυνόμενη στους υπευθύνους
της Παγκόσμιας Τράπεζας αλλά και άλλων
αναπτυξιακών τραπεζών με πολυδιάστατη
δράση (MDBs), η Αμερικανίδα υπουργός
τους κάλεσε να παρουσιάσουν συγκεκρι-
μένες προτάσεις για την κινητοποίηση
ουσιαστικά περισσότερων κεφαλαίων με
σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και τη στήριξη πολιτικών που
θα διευκολύνουν τη μείωση των εκπομπών
καυσαερίων.

Σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουρ-
γείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι
η Γέλεν, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου
για το κλίμα, Τζον Κέρι, αλλά και οι υπεύ-
θυνοι των μεγάλων αναπτυξιακών τρα-
πεζών συζήτησαν τρόπους για «να μεγι-
στοποιηθεί» το ιδιωτικό κεφάλαιο για τη
χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής,
ενώ τόνισαν την ανάγκη να επαναξιολο-
γηθούν οι εσωτερικές πρωτοβουλίες της

Παγκόσμιας Τράπεζας καθώς και οι πρα-
κτικές της προς την ίδια κατεύθυνση. «Η
Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών εν-
θάρρυνε τις αναπτυξιακές τράπεζες να
αυξήσουν την προσοχή τους στην κλιμα-
τική προσαρμογή, κυρίως μέσω δράσεων
του ιδιωτικού τομέα, αλλά και να υποστη-
ρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες για την
υλοποίηση φιλόδοξων μέτρων μείωσης
των εκπομπών καυσαερίων που προκαλούν
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να με-
ριμνήσουν για την προστασία σημαντικών
οικοσυστημάτων», σύμφωνα με το υπουρ-
γείο Οικονομικών.

Η κ. Γέλεν θα συγκαλέσει πάλι τη συ-
γκεκριμένη ομάδα στελεχών «για να συ-

ζητήσει συγκεκριμένα σχέδια τον Οκτώ-
βριο», στο περιθώριο των ετήσιων δια-
σκέψεων της Παγκόσμιας Τράπεζας και
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Με-

ταξύ των εν δυνάμει πρωτοβουλιών που
συζητήθηκαν στη συνάντηση ήταν και
οι κινήσεις των τραπεζών πέραν των πα-
ραδοσιακών χρηματοδοτήσεων για την

ανάπτυξη, προκειμένου να βοηθήσουν
τις χώρες στην αγορά πράσινων ομολόγων
αλλά και στη δημιουργία «πλαισίων δι-
ευκόλυνσης» για την προσέλκυση περισ-
σότερων ιδιωτικών επενδύσεων για το
κλίμα. 

Πλην του ομίλου της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας, στους τραπεζικούς οργανισμούς
που συμμετείχαν στη συνάντηση συμπε-
ριλαμβάνονταν η Αφρικανική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα, η κινεζικής επιρροής Α-
σιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Α-
νάπτυξης, όπως επίσης και η Αναπτυξιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ.

Με μήνυμά του στο Twitter ο πρόεδρος
της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ντέιβιντ Μαλ-
πάς, σχολίασε τις σχετικές συνομιλίες το-
νίζοντας πως υπήρξε «μια καλή συζήτηση
για την κλιματική αλλαγή» στη διάρκεια
της συνάντησης. Προσέθεσε ότι «μια αί-
σθηση επείγουσας δράσης για το κλίμα
είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς α-
ντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της μετά-
βασης, της πρόσβασης στην ηλεκτρική

ενέργεια αλλά και της κινητοποίησης του
ιδιωτικού τομέα για την άμβλυνση των
συνεπειών και την προσαρμογή» στις νέες
συνθήκες. Η κ. Γέλεν είχε άλλωστε, από
τη σχετική με το κλίμα διάσκεψη του G20
που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία, εκ-
φράσει την πρόθεση να ζητήσει από τους
θεσμούς «να αυξήσουν τις φιλοδοξίες τους
για το κλίμα» και να υποστηρίξουν τη
συμφωνία του Παρισιού του 2015, για να
μειώσουν της βλαβερές εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα.

Η κ. Γέλεν ρωτήθηκε από το Reuters
σε μια συνέντευξη Τύπου την προηγού-
μενη εβδομάδα αν θα κατευθύνει τις αρ-
μόδιες αναπτυξιακές τράπεζες για τον
τερματισμό της χρηματοδότησης προ-
γραμμάτων ορυκτών καυσίμων και απά-
ντησε: «Νομίζω ότι η πιθανή θέση μας θα
είναι ότι εκεί που υπάρχουν άλλες εναλ-
λακτικές δεν θα εγκρίνουμε σίγουρα τον
άνθρακα –εγκαταστάσεις καύσης άνθρα-
κα– και θα έχουμε μια ισχυρή προτίμηση
για προγράμματα που είναι φιλικά προς
το περιβάλλον».

Εκκληση Γέλεν να διατεθούν περισσότερα κεφάλαια για την κλιματική αλλαγή

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευ-
ρωζώνη αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο
μηνιαίο ρυθμό των τελευταίων δύο και
πλέον δεκαετιών τον Ιούλιο, καθώς η χα-
λάρωση περισσότερων μέτρων του
lockdown έδωσε ώθηση στον τομέα των
υπηρεσιών. Η εικόνα προκύπτει από τα
πρώτα στοιχεία που δόθηκαν στη δημο-
σιότητα και παρά το γεγονός ότι η ανησυχία
για το νέο κύμα των μολύνσεων έχει πλήξει
την επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Με τους ρυθμούς εμβολιασμού να επι-
ταχύνονται και το βάρος στις υγειονομικές
υπηρεσίες να μειώνεται, οι κυβερνήσεις
ήραν κάποιους από τους περιορισμούς
που είχαν επιβάλει σε μια προσπάθεια να

ανακόψουν την εξάπλωση του ιού. Με την
άρση των περιορισμών απελευθερώθηκε
η ζήτηση που είχε συσσωρευθεί.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης
υπεύθυνων προμηθειών (PMI) της Markit,
που θεωρείται ότι αποτυπώνει την κατά-
σταση της οικονομίας, σκαρφάλωσε στις
60,6 μονάδες τον Ιούλιο από τις 59,5 του
Ιουνίου, καταγράφοντας το υψηλότερο ε-
πίπεδό του από τον Ιούνιο του 2000. Η
τιμή είναι πάνω από το όριο των 50 μονά-
δων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη
συρρίκνωση, καθώς και υψηλότερα από
τις 60,0 μονάδες που προέβλεψαν αναλυτές
σε έρευνα του Reuters. «Η Ευρωζώνη γνω-
ρίζει θερινή έκρηξη της ανάπτυξης, καθώς

η χαλάρωση των περιορισμών για την α-
ντιμετώπιση του ιού τον Ιούλιο κίνησε
την ανάπτυξη με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ
και 21 χρόνια», δήλωσε ο Κρις Γουίλιαμσον,
επικεφαλής οικονομολόγος στην IHS
Markit.

«Ειδικά ο τομέας υπηρεσιών βιώνει την

ελευθερία από τη χαλάρωση των μέτρων
περιορισμού της COVID-19 και τη βελτίωση
των ποσοστών εμβολιασμού, ειδικά σε
ό,τι αφορά τη φιλοξενία, τα ταξίδια και
τον τουρισμό». 

Ο PMI που καλύπτει τον τομέα υπηρε-
σιών κατέγραψε άλμα στις 60,4 μονάδες
από τις 58,3, το υψηλότερο επίπεδο από
τον Ιανουάριο του 2006 και υψηλότερα
από τις 59,5 που προέβλεπαν αναλυτές σε
έρευνα του Reuters.

Ο δείκτης PMI για τον τομέα της μετα-
ποίησης σημείωσε μικρή πτώση από το
επίπεδο-ρεκόρ του Ιουνίου των 63,4 μο-
νάδων, στις 62,6. Ο δείκτης παραγωγής υ-
ποχώρησε στις 60,9 από τις 62,6 μονάδες. 

Ωστόσο, η εξάπλωση του ιδιαιτέρως
μεταδοτικού στελέχους «Δέλτα» του κο-
ρωνοϊού επηρέασε περαιτέρω τις εφοδια-
στικές αλυσίδες που έχουν ήδη διαταραχθεί
και οδήγησε σε άλμα τις τιμές για τις πρώτες
ύλες που χρειάζονται τα εργοστάσια. Ο
δείκτης τιμών εισροών διατηρήθηκε στο
επίπεδο-ρεκόρ του Ιουνίου στις 88,5 μο-
νάδες.

Η αύξηση των κρουσμάτων και οι φό-
βοι για ακόμα ένα κύμα πανδημίας επη-
ρέασαν τη συνολική εμπιστοσύνη. Ο
σύνθετος δείκτης μελλοντικής παραγωγής
υποχώρησε στις 67,8 από τις 71,9 μονάδες,
το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρου-
άριο.

Αλμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ε.Ε.

<<<<<<<

Το Ταμείο επικροτεί 
τη Fed για τη δέσμευσή της
να ανεχθεί βραχυπρόθεσμα
πληθωρισμό άνω του 2%.

<<<<<<<

Κάλεσε τις αναπτυξιακές
τράπεζες να αυξήσουν 
την προσοχή τους στην 
κλιματική προσαρμογή.

<<<<<<<

Αναπτύχθηκε τον Ιούλιο 
με τον ταχύτερο μηνιαίο
ρυθμό των τελευταίων 
δύο και πλέον δεκαετιών.

Το ΔΝΤ υπογραμμίζει πως η κυβέρνηση Μπάιντεν μπορεί να κάνει περισσότερα για να διασφαλίσει υψηλότερα φορολογικά έσοδα, όπως, για παράδειγμα, να καταργήσει τις φοροαπαλλα-
γές στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και να προχωρήσει σε φορολογική μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά τους εταιρικούς φόρους, φορολογώντας τα έσοδα και όχι τα κέρδη των εταιρειών.

Η Αμερικανίδα υπουργός προέτρεψε τις αναπτυξιακές τράπεζες να στηρίξουν πολιτικές
που θα διευκολύνουν τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων.

Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών της
Markit κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδό
του από τον Ιούνιο του 2000.
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«Ανοχύρωτη» στα fake news η Ελλάδα
Βρίσκεται μεταξύ των τελευταίων χωρών της Ευρώπης στην αξιολόγηση ειδήσεων – Καθοριστικός παράγοντας το σχολείο

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Ξεκινήστε τη δουλειά από το σχολείο για
να αντιμετωπίσετε τα fake news και την
παραπληροφόρηση! Η ανεξάρτητη ομάδα
εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, την έκθεση της οποίας παρου-
σιάζει σήμερα η «Κ», είναι σαφής: Η α-
ντιμετώπιση της παραπληροφόρησης
και των ψευδών ειδήσεων απαιτεί μια
πολυδιάστατη πολιτική. Ωστόσο, το σχο-
λείο διαδραματίζει καθοριστικό παράγο-
ντα, καθώς η σημασία του ψηφιακού
γραμματισμού και η απόκτηση κριτικής
σκέψης για να αξιολογούνται οι ειδήσεις
και οι πηγές τους, αποτελούν βασικό
άξονα για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος που εξελίσσεται σε λαίλαπα
για την κοινωνία. Μια τέτοια περίπτωση
αποτελεί και ο εμβολιασμός κατά του κο-
ρωνοϊού, ένα ζήτημα υψίστης σημασίας
για την προστασία της δημόσιας υγείας,
το οποίο όμως λόγω των ποικίλων fake

news και αντιεπιστημονικών απόψεων
που κυκλοφορούν εδώ και επτά μήνες,
ώς έναν βαθμό εμποδίζεται και οδηγεί
μερίδα του πληθυσμού σε αρνητική στά-
ση. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των τε-
λευταίων της Ευρώπης στην αξιολόγηση
των ειδήσεων, ενώ την ανησυχία επιτεί-
νουν και οι μέτριες επιδόσεις που έχουν
τα Ελληνόπουλα σε δείκτες που μετρούν
την κριτική τους ικανότητα.

Ειδικότερα, η Ελλάδα είναι από τις πιο
ευάλωτες χώρες στην Ευρώπη στην πα-
ραπληροφόρηση και στα fake news, σύμ-
φωνα με τον δείκτη Media Literacy Index
2021. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στην 27η
θέση ανάμεσα στις 35 χώρες και συμπε-
ριλαμβάνεται στην 4η χειρότερη από τις
5 ομάδες ταξινόμησης, μαζί με την Τουρκία
και άλλες βαλκανικές χώρες. Σύμφωνα
με πορίσματα ειδικών, η εκπαίδευση και
η κριτική γνώση επί των ΜΜΕ και την
πληροφορία πρέπει να υφίσταται ως βα-
σική διάσταση στα σχολικά προγράμματα,

και επίσης να περιλαμβάνεται και στα
προγράμματα εκπαίδευσης και διά βίου
μάθησης των εκπαιδευτικών. Και στο

πεδίο αυτό η Ελλάδα έχει ήδη «επιβαρυ-
μένο» προφίλ. Χαρακτηριστικό είναι ότι
με βάση τα αποτελέσματα του τελευταίου

(2018) διαγωνισμού PISA του ΟΟΣΑ σε
16χρονους, σε σύνολο 78 χωρών (μέλη
του ΟΟΣΑ και μη), στην κατανόηση κει-
μένου, οι Ελληνες μαθητές συγκέντρωσαν
457 μονάδες, ενώ στον διαγωνισμό του
2015 είχαν συγκεντρώσει 467 μονάδες.
Το 2018 η Ελλάδα κατετάγη 42η σε 77
χώρες, ενώ το 2015 41η. Ο μέσος όρος
του ΟΟΣΑ είναι 487 βαθμοί. Στα μαθη-
ματικά η Ελλάδα συγκέντρωσε 451 βαθ-
μούς όπως και η Κύπρος, και μοιράστηκαν
την 43η θέση σε 78 χώρες, ενώ στις φυ-
σικές επιστήμες η Ελλάδα στον διαγωνισμό
του 2018 συγκέντρωσε 452 βαθμούς και
βρέθηκε στην 44η θέση σε 78 χώρες. Στον
διαγωνισμό του 2015, οι Ελληνες βαθμο-
λογήθηκαν με 455 βαθμούς, οι οποίοι έ-
φεραν τη χώρα μας στην 43η θέση. Σύμ-
φωνα με τα ποιοτικά στοιχεία του διαγω-
νισμού, το 2018 το 69% των Ελλήνων μα-
θητών βρίσκεται από το επίπεδο 2 και
πάνω, ενώ το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό
ήταν 72,7%. Αρα καταγράφεται μια ποι-

οτική υποχώρηση των επιδόσεων των
Ελλήνων μαθητών.

Για το θέμα της παραπληροφόρησης
έχει προγραμματιστεί αύριο στις 4 μ.μ.
ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Μορ-
φωτικών Υποθέσεων στη Βουλή, έπειτα
από πρωτοβουλία του προέδρου της Επι-
τροπής Βασίλη Διγαλάκη, με θέμα Παιδεία
στα Μέσα Ενημέρωσης: Παραπληροφό-
ρηση και ψευδείς ειδήσεις (fake news).
Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί να συμμε-
τάσχουν ως ομιλητές ειδικοί/εμπειρογνώ-
μονες η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο
του Rhode Island, Renee Hobbs, ο δημο-
σιογράφος Παύλος Τσίμας, ο ερευνητής
και διευθυντής Πληροφορικής στο Media
Lab του ΜΙΤ Μιχαήλ Μπλέτσας, ο ανα-
πληρωτής καθηγητής του Τμήματος Δη-
μοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ Νικόλαος
Παναγιώτου και η εκπαιδευτικός δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης Χρύσα Λάζου,
δύο εκ των οποίων καταθέτουν την άποψή
τους για το θέμα σήμερα στην «Κ».

«Απαιτείται μια πολυδιάστατη πολιτική»
Οπως ανέφερε στην «Κ» ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων Βα-
σίλης Διγαλάκης, «σύμφωνα με έκθεση της ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμό-
νων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των
ψευδών ειδήσεων απαιτεί μια πολυδιάστατη πολιτική με άξονες τη βελτίωση της
διαφάνειας των διαδικτυακών ειδήσεων, την προώθηση του ψηφιακού γραμματι-
σμού και της παιδείας στα ΜΜΕ, την ανάπτυξη εργαλείων που θα βοηθήσουν τους
χρήστες του Διαδικτύου και τους δημοσιογράφους να αντιμετωπίσουν την παρα-
πληροφόρηση, τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας και της βιωσιμότητας του ευ-
ρωπαϊκού οικοσυστήματος ειδήσεων, και την προώθηση της συνεχούς έρευνας
για τον αντίκτυπο της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη και για την αξιολόγηση
και τον επαναπροσδιορισμό των ληφθέντων μέτρων. Σύμφωνα με πορίσματα ειδι-
κών, η εκπαίδευση και η κριτική γνώση επί των μέσων ενημέρωσης και την πλη-
ροφορία πρέπει να υφίσταται ως βασική διάσταση στα σχολικά προγράμματα, και
επίσης να περιλαμβάνεται και στα προγράμματα εκπαίδευσης και διά βίου μάθη-
σης των ίδιων των εκπαιδευτικών».

Eνα απαραίτητο βήμα 
Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ*

To 2016 η λέξη της χρονιάς ήταν τα «Fake
News», αντίστοιχα το 2020-2021 η λέξη
«Infodemic». Λέξεις που υπογραμμίζουν
μια «νέα τάξη πραγμάτων» με την οποία
έρχεται αντιμέτωπος ο πολίτης. 

Μεγάλος όγκος δεδομένων, υπερπλη-
ροφόρηση, παραπληροφόρηση συνιστούν
τη νέα καθημερινότητα που ορίζει τις α-
ντίστοιχες εξελίξεις σε οικονομικό, κοι-
νωνικό και πολιτικό επίπεδο. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα το αντιεμβολιαστικό
κίνημα, που βασίζεται στη δύναμη των
νέων μέσων δικτύωσης, στην αλλοίωση
των γεγονότων, στην παραπληροφόρηση
και στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς
τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. 

Αρκούν οι τεχνολογικές λύσεις/απα-

ντήσεις για την αντιμετώπιση του φαι-
νομένου; Oχι, αντίθετα, απέναντι σε αυτές
τις προκλήσεις ο γραμματισμός στα ΜΜΕ
είναι ένα απαραίτητο βήμα που πρέπει
να υιοθετηθεί και να εισαχθεί στην τυπική
και άτυπη εκπαίδευση. Μια προσέγγιση
ενδυνάμωσης των πολιτών, μια απάντηση
που αναγνωρίζει τον πολίτη ως ενεργό
δρώντα για την αντιμετώπιση του φαι-
νομένου. Τι σημαίνει και τι συνιστά όμως;
Την ένταξη ειδικών εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων στην τυπική και άτυπη εκ-
παίδευση, που θα ενισχύσουν τη σχέση
των πολιτών με τα ΜΜΕ και ειδικά με
την αξιοποίηση του περιεχομένου τους.
Καθώς καταλαμβάνουν ολοένα και μεγα-
λύτερο τμήμα της καθημερινότητάς μας
–οι νέοι μεταξύ 17-30 ετών δαπανούν 7-
8 ώρες ημερησίως στα ψηφιακά μέσα–,

είναι απαραίτητο να υπάρξουν σχετικές
παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τη σχέση
αυτή. 

Από το 2009 έχει διατυπωθεί η σύ-
σταση 2009/625/EΚ της Επιτροπής σχε-
τικά με τoν γραμματισμό στα μέσα επι-
κοινωνίας (παιδεία για τα Μέσα) στο ψη-
φιακό περιβάλλον για ανταγωνιστικότερο
οπτικοακουστικό κλάδο και κλάδο πε-
ριεχομένου και για μια κοινωνία της γνώ-
σης χωρίς αποκλεισμούς.  Η παραπλη-
ροφόρηση υπονομεύει τη δημοκρατία,
μειώνει την εμπιστοσύνη προς τους θε-
σμούς και οδηγεί στην πόλωση και στον
εξτρεμισμό.

* Ο κ. Νικόλαος Παναγιώτου είναι αναπληρωτής
καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και
ΜΜΕ του ΑΠΘ.

Καλλιέργεια δεξιοτήτων
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΑΖΟΥ*

Σε ένα συνεχόμενα εξελισσόμενο τοπίο
στην εκπαιδευτική διαδικασία, με την ει-
σαγωγή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας
που επιτάσσει η ψηφιακή εποχή, αλλά και
οι σύγχρονες ανάγκες και προτιμήσεις
των μαθητών, η εκπαίδευση γίνεται ολοένα
και πιο μαθητοκεντρική, με τον εκπαιδευ-
τικό να παίζει τον ρόλο του εμπνευστή,
εμψυχωτή και διευκολυντή της διδακτικής
πράξης. Στα σχολεία, καινοτόμοι εκπαι-
δευτικοί πραγματοποιούν προγράμματα
και δράσεις, ενθαρρύνοντας τη διερευνη-
τική μάθηση και τη λύση προβλημάτων,
καθώς και δεξιότητες επικοινωνίας, συ-
νεργασίας και δημιουργικότητας μέσα σε
ένα διαπολιτισμικό μαθησιακό περιβάλλον.
Παρ’ όλα αυτά, αυτό που απουσιάζει από

την εκπαίδευση είναι η παιδεία στα Μέσα
και την πληροφορία. Ο σύγχρονος μαθητής
- πολίτης έχει τη δυνατότητα άμεσης πρό-
σβασης στην πληροφορία, δεδομένης της
χρήσης των νέων τεχνολογιών και των
μέσων πληροφόρησης. Κατά πόσο, όμως,
είναι σε θέση να φιλτράρει, να αναλύσει
κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα
της πηγής ενημέρωσης, ώστε να την α-
ξιοποιήσει δημιουργικά; Δεδομένης της
πληθώρας πηγών που επιτρέπει στις μέρες
μας η τεχνολογική πρόοδος στις τηλεπι-
κοινωνίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, όπου ο κάθε πολίτης απολαμβάνει το
δικαίωμα πρόσληψης και παραγωγής πλη-
ροφορίας, η καλλιέργεια δεξιοτήτων πλη-
ροφοριακού γραμματισμού κρίνεται επι-
τακτική. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η ποι-
ότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουμε

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές
μας, τις πράξεις μας, τις στάσεις ζωής. Ο
σύγχρονος πολίτης πρέπει να έχει τη δυ-
νατότητα, όχι μόνο πρόσβασης, αλλά και
ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης των
Μέσων και του περιεχομένου τους. Αν κα-
τακτηθεί αυτή η δεξιότητα, την οποία η
UNESCO προσεγγίζει ολιστικά και διεπι-
στημονικά, ο πολίτης του 21ου αιώνα θα
έχει εφοδιαστεί με τις απαιτούμενες στρα-
τηγικές και δεξιότητες για υπεύθυνη συμ-
μετοχή και έκφραση σε μια ευνομούμενη
κοινωνία, επιτρέποντάς του εύστοχες ε-
πιλογές για ευημερία και επαγγελματική
επιτυχία σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικό,
οικονομικό και πολιτιστικό οικοσύστημα. 

* Η κ. Χρύσα Λάζου είναι εκπαιδευτικός δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Τον απόλυτο συντονισμό Αθήνας και Λευ-
κωσίας ως προς τις κινήσεις αντιμετώ-
πισης των έκνομων τουρκικών ενεργειών
στο Βαρώσι αλλά και την ετοιμότητα
των δύο πλευρών για επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο των ψη-
φισμάτων του ΟΗΕ και των όρων εντολής
του γενικού γραμματέα, εξέφρασαν ο
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης και ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης,
κατά τη διάρκεια των κοινών τους δη-
λώσεων, μετά τη συνάντηση που είχαν
στην Αθήνα. Ο πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας τόνισε ότι στη συνάντηση,
που είχαν οι δύο ηγέτες έγινε ενημέρωση,
αλλά και ανταλλαγή απόψεων αναφορικά
με τους τρόπους αντιμετώπισης των προ-
σπαθειών της Τουρκίας για αλλαγή κα-
θεστώτος στην περίκλειστη πόλη των
Βαρωσίων. «Σημειώσαμε ότι πέραν της
αυστηρής δήλωσης της Προεδρίας του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 23
Ιουλίου είναι ιδιαίτερα σημαντική και η
σημερινή αυστηρότατη δήλωση του κ.
Μπορέλ», τόνισε ο πρόεδρος Αναστα-
σιάδης, προσθέτοντας ότι πρόκειται για
στήριξη απολύτως απαραίτητη. Παράλ-
ληλα, έκανε λόγο για συντονισμό δρά-
σεων Λευκωσίας και Αθήνας ως προς
την αντιμετώπιση των αξιώσεων της
Τουρκίας και των προσπαθειών για αλ-
λαγή βάσης της συζήτησης για το Κυ-

πριακό, μία προσπάθεια, που όπως τόνισε
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας «είναι κά-
θετα αντίθετη με τις αποφάσεις του ΟΗΕ
και εκτός των όρων εντολής του γενικού
γραμματέα». «Είναι αδιανόητο να ανα-
μένει κανείς ότι η ελληνοκυπριακή πλευ-
ρά θα αποδεχτεί τη δημιουργία ενός α-
νεξάρτητου κράτους στο νησί, μορφώ-
ματος που θα ελέγχεται πλήρως από την
Τουρκία και στο οποίο κανένα δικαίωμα
των Ελληνοκυπρίων δεν θα αναγνωρί-
ζεται», τόνισε ο πρόεδρος Αναστασιάδης
και πρόσθεσε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι

αποδεκτό ούτε από την Ε.Ε. ούτε από
τον ΟΗΕ.

Τόνισε, παράλληλα, ότι ελληνοκυπρια-
κή και ελληνική πλευρά θα εντείνουν τις
προσπάθειες έτσι ώστε να δημιουργηθούν
το συντομότερο, οι συνθήκες που να ε-
πιτρέψουν στον γ.γ. του ΟΗΕ να συγκα-
λέσει μια νέα σύνοδο, με στόχο τον ου-
σιαστικό και δημιουργικό διάλογο, που
θα οδηγήσει σε βιώσιμη λύση του Κυ-
πριακού, πέραν από εξαρτήσεις και κα-
τοχικά στρατεύματα. «Δεν τίθεται θέμα
αποδοχής των προαπαιτούμενων της

Τουρκίας και της λύσης δύο κρατών. Ε-
παναλαμβάνω την αποφασιστικότητα,
ετοιμότητα και πολιτική βούληση να συμ-
μετάσχω σε ένα διάλογο που θα επαναρ-
χίσει από το σημείο που σταματήσαμε
στον Κραν Μοντανά. Η τουρκική αδιαλ-
λαξία οδήγησε στην αποτυχία του Κραν
Μοντανά. Επιδιώκουμε την επανέναρξη
του διαλόγου. Κοινό έδαφος είναι τα ψη-
φίσματα των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε
ο Ν. Αναστασιάδης. Τέλος, ο πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε
ότι ως αποτέλεσμα του συντονισμού και

των κοινών κινήσεων Λευκωσίας και Α-
θήνας επιτυγχάνεται η ισχυρή καταδίκη
των τουρκικών ενεργειών. «Ασπίδα και
όπλα μας είναι το διεθνές δίκαιο και αυτό
θα πρέπει ο κ. Ερντογάν να το λάβει ε-
πιτέλους υπόψη», κατέληξε ο κ. Αναστα-
σιάδης.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης έστειλε επίσης σαφές μήνυμα
προς την Άγκυρα, αναφορικά με τις κι-
νήσεις της σε Κύπρο και Αιγαίο. «Κάθε
σπιθαμή ελληνικού εδάφους ηπειρωτικού
ή νησιωτικού και κάθε Έλληνας πολίτης

έχει το ίδιο απαράγραπτο αναφαίρετο
δικαίωμα στην ασφάλεια και την άμυνα»,
είπε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα ουδέποτε
παραιτήθηκε ή θα παραιτηθεί από υπέρ-
τατο δικαίωμα της αυτοάμυνας που της
αναγνωρίζει ο χάρτης των Ηνωμένων Ε-
θνών. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε
λόγο για νέες παράνομες ενέργειες της
Τουρκίας, οι οποίες, όπως τόνισε, είναι
απόλυτα καταδικαστέες και παραβιάζουν
τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας,
αλλά και υπονομεύουν την επανέναρξη
συζητήσεων για το Κυπριακό. «Σύσσωμη

υπήρξε η καταδίκη από την Ε.Ε. και από
τα κράτη μέλη και η Τουρκία όχι μόνο
απέρριψε τη δήλωση του Συμβουλίου Α-
σφαλείας, αλλά επέρριψε την παγκόσμια
καταδίκη των παράνομων ενεργειών στη
δήθεν προπαγάνδα Ελλάδας και Κυπρου»,
σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συ-
μπληρώνοντας ότι η Τουρκία «ισχυρί-
στηκε ότι Ελλάδα και Λευκωσία παρέ-
συραν όλη την υφήλιο, ενώ θα πρέπει
να αναρωτηθεί πώς κατάφερε να θέσει
την υφήλιο απέναντί της». Ο Έλληνας
πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Αθήνα
στηρίζει τις προσπάθειες της Κυπριακής
Δημοκρατίας για την αναστροφή των
τούρκικων μεθοδεύσεων στα Βαρώσια
και την επανέναρξη των διαπραγματεύ-
σεων για το Κυπριακό. «Έχουμε δηλώσει
ότι οι τουρκικές αξιώσεις για αναγνώριση
ισότιμου καθεστώτος και κυριαρχικής ι-
σότητας της παράνομης αποσχιστικής
οντότητας στο κατεχόμενο τμήμα της
Κύπρου καθώς και η λύση δύο χωριστών
κρατών είναι απαράδεκτες. Είναι αντί-
θετες προς το Διεθνές Δίκαιο και απορ-
ρίπτονται επί της αρχής», τόνισε. Την
ίδια ώρα κατηγόρησε την Τουρκία για
«παραβατική λογική του δόγματος της
γαλάζιας πατρίδας», μίλησε για «βαρύτατα
αναθεωρητική και επιθετική λογική», λέ-
γοντας ότι στη λογική αυτού του δόγματος
η Τουρκία εγκαλεί για την προστασία
των νησιών. «Η προκλητική επιστολή

στα Ηνωμένα Έθνη έχει απαντηθεί»,
είπε. «Η Τουρκία που εισέβαλε και κατέχει
το 38% της Κυπριακής Δημοκρατία η
Τουρκία που έχει κηρύξει εις βάρος της
Ελλάδας casus belli ισχυρίζεται ότι κιν-
δυνεύει η ασφάλειά της από τα μέτρα
αυτοπροστασίας της χώρας μας. Η χώρα
που διατηρεί απέναντι από τα νησιά τη
στρατιά του Αιγαίου με αποβατική τα-
ξιαρχία διατείνεται ότι απειλείται από
την Ελλάδα. Επιτέλους χρειάζεται λίγη
σοβαρότητα…» υπογράμμισε ο κ. Μη-
τσοτάκης.

Με κοινή γραμμή κατά των τουρκικών αξιώσεων
Αθήνα και Λευκωσία συντονίζονται για αντιμετώπιση των μεθοδεύσεων της Αγκυρας και επανέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό

<<<<<<<

Αναστασιάδης: 
Ασπίδα και όπλα μας
είναι το διεθνές δίκαιο 
και αυτό θα πρέπει 
ο κ. Ερντογάν να το λάβει 
επιτέλους υπόψη.

<<<<<<<

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ου-
δέποτε παραιτήθηκε ή θα
παραιτηθεί από το υπέρτατο
δικαίωμα της αυτοάμυνας
που της αναγνωρίζει ο χάρ-
της των Ηνωμένων Εθνών.Οι τουρκικές ενέργειες σε Κύπρο και Αιγαίο είναι απόλυτα καταδικαστέες και παραβιάζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά και υπονομεύουν την επανέναρξη συζητήσε-

ων για το Κυπριακό, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις με τον πρόεδρο Αναστασιάδη στην Αθήνα.

Νέες κόντρες για τους πρόσφυγες
Διαφωνία Αυστρίας - Τουρκίας για πιθανό κύμα από Αφγανιστάν

Τουλάχιστον 57 άνθρωποι, ανάμεσά τους
20 γυναίκες και δύο παιδιά, πνίγηκαν
τη Δευτέρα στα ανοικτά της Λιβύης, σε
μια απόπειρα διάσχισης της Μεσογείου
με κατεύθυνση την Ευρώπη. Την ίδια
στιγμή, η Αυστρία και η Τουρκία βρί-
σκονται σε κόντρα για τη διαχείριση
ενδεχόμενου κύματος προσφύγων από
το Αφγανιστάν. Ο αριθμός των ανθρώ-
πων που έχουν πνιγεί φέτος επιχειρώντας
να διασχίσουν τη Μεσόγειο έχει ξεπε-
ράσει τους 1.100, σύμφωνα με στοιχεία
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευ-
σης (ΙΟΜ). 

«Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων
που διασώθηκαν από ψαράδες και από
τη λιβυκή ακτοφυλακή, μεταξύ των
πνιγμένων είναι τουλάχιστον 20 γυ-

ναίκες και δύο παιδιά» είπε η εκπρό-
σωπος του ΙΟΜ, Σάφα Μσέχλι. Οι επι-
ζώντες κατάγονταν από χώρες όπως η
Νιγηρία, η Γκάνα και η Γκάμπια. «Παρά
την αύξηση των αφίξεων στην Ευρώπη,
δεν υπάρχει κρίση και οι αφίξεις πα-
ραμένουν διαχειρίσιμες, μέσα από την
αυξημένη αλληλεγγύη και τη βελτιω-
μένη διαχείριση της μετανάστευσης»,
προσέθεσε η Μσέχλι. 

Εν τω μεταξύ στην Τουρκία το υπουρ-
γείο Εξωτερικών αντέδρασε με οξύτητα
στη δήλωση του Αυστριακού καγκελα-
ρίου Σεμπάστιαν Κουρτς, ότι «γειτονικές
χώρες όπως η Τουρκία» είναι πιο κα-
τάλληλες για τη φιλοξενία Αφγανών
προσφύγων σε σχέση με την Αυστρία,
τη Γερμανία ή τη Σουηδία. «Κατ’ αρχάς,
η Τουρκία δεν είναι χώρα γειτονική προς
το Αφγανιστάν», ανέφερε η τουρκική
ανακοίνωση. «Αντί να δοθεί έμφαση
στις κοινές προσπάθειες και τη συνερ-
γασία για να επιλυθεί το πρόβλημα της
παράτυπης μετανάστευσης, που επη-
ρεάζει ολόκληρο τον κόσμο, επιλέγεται
η εγωιστική και όχι βοηθητική στάση
“να μην έρθουν εδώ, να πάνε αλλού”.

Σε κάθε ευκαιρία ενημερώνουμε τους
συνομιλητές μας ότι η Τουρκία δεν θα
γίνει ο συνοριοφύλακας ή ο προσφυγικός
καταυλισμός της Ευρώπης». 

Ο Κουρτς, που είχε πιέσει ώστε να
κλείσουν οι πύλες της Ευρώπης στους
πρόσφυγες ως υπουργός Εσωτερικών
το 2015, δήλωσε την Κυριακή στην ε-
φημερίδα Bild: «Με όλο τον σεβασμό,
αν οι άνθρωποι υποχρεωθούν σε φυγή,
νομίζω ότι γειτονικά κράτη όπως η Τουρ-
κία ή άλλες ασφαλείς περιοχές του Αφ-
γανιστάν είναι σίγουρα καλύτερα μέρη
από την Αυστρία, τη Γερμανία ή τη Σου-
ηδία». 

Καθώς οι Ταλιμπάν καταλαμβάνουν
ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του Αφ-
γανιστάν, με τις αμερικανικές δυνάμεις

να αποχωρούν έπειτα από 20 χρόνια,
παρατηρείται αύξηση των προσφυγικών
ροών. Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι ενι-
σχύει τα σύνορά της με τείχος και άλλες
υποδομές στην επαρχία Βαν, που συ-
νορεύει με το Ιράν, ενώ η συζήτηση
περί νέου προσφυγικού κύματος έχει
τροφοδοτήσει την τουρκική ακροδεξιά.
Ο δήμαρχος της πόλης Μπολού, στη
βορειοδυτική Τουρκία, πρότεινε να χρε-
ώνεται το νερό και η αποχέτευση στους
πρόσφυγες σε δεκαπλάσιες τιμές από
ό,τι στους ντόπιους, παραδεχόμενος ω-
στόσο ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε
να σταθεί στα δικαστήρια, κάτι που
γνωρίζει λόγω της δικηγορικής του ι-
διότητας.  

A.P., REUTERS, HURRIYET 

Της RONI CARYN RABIN
THE NEW YORK TIMES

Tην υπομονή τους, από τη νέα έξαρση της
πανδημίας, χάνουν οι Αμερικανοί που έ-
σπευσαν να εμβολιαστούν κατά της
COVID. Εξοργίζονται με τους αρνητές
των εμβολίων, που παραμελούν το κοι-
νωνικό τους καθήκον και εμμένουν σε
θεωρίες συνωμοσίας, τη στιγμή που τα
νοσοκομεία, για ακόμα μία φορά, γεμίζουν
με κρούσματα κορωνοϊού και επανέρχεται
η υποχρέωση χρήσης μάσκας. Οι ΗΠΑ
έμοιαζαν να αφήνουν πίσω τους την παν-
δημία. Πριν από ένα μήνα όλοι έβλεπαν
το μέλλον με αισιοδοξία. 

Σήμερα, αντιθέτως, οι εμβολιασμένοι
ανησυχούν ξανά για τα ανεμβολίαστα

παιδιά τους αλλά και τους εαυτούς τους.
Η επιστροφή σε σχολεία και γραφεία δεν
προβλέπεται για το άμεσο μέλλον. Αυτά
τα συναισθήματα συμβάλλουν στην υ-
ποστήριξη μέτρων καταναγκασμού, όπως
είναι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
ορισμένων, τουλάχιστον, επαγγελματικών
κατηγοριών. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Μπιλ ντε Μπλάζιο ήδη διέταξε τον εμ-
βολιασμό όλων των δημοτικών υπαλλήλων
πριν από το άνοιγμα των σχολείων ή την
υποβολή τους σε διαρκή διαγνωστικά
τεστ. Ανάλογα μέτρα επέβαλε και η πο-
λιτεία της Καλιφόρνιας. Σταδιακά σε πολ-
λές πολιτείες, από το Σαν Φρανσίσκο
μέχρι το Οστιν του Τέξας και την κομητεία
του Λος Αντζελες, επανέρχεται η υπο-
χρέωση χρήσης μάσκας από τους εμβο-
λιασμένους στους κλειστούς χώρους. Την
καθολική εφαρμογή του μέτρου, σε ομο-
σπονδιακό επίπεδο, εξάλλου, συνέστησε
χθες το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Ασθενειών (CDC). 

Η αύξηση των κρουσμάτων εξαιτίας
της μετάλλαξης «Δέλτα» έχει φέρει τους
εμβολιασμένους και τους αρνητές των
εμβολίων σε απευθείας σύγκρουση, μόνο

λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη
των μαθημάτων σε σχολεία και πανεπι-
στήμια με φυσική παρουσία. 

Σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική
κάλυψη οι γονείς  ανησυχούν για την εμ-
φάνιση επιδημικών εστιών στα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα. Σήμερα, άλλωστε, κα-
νένα εμβόλιο δεν έχει λάβει έγκριση χο-
ρήγησης σε παιδιά μικρότερα των 12
ετών. Ηδη η Αμερικανική Ακαδημία Παι-
διατρικής έχει συστήσει η επιστροφή
των παιδιών στα θρανία να γίνει μόνο
με τη χρήση μάσκας, κάτι που ήδη απο-
φασίστηκε από εκπαιδευτικές περιφέρειες
από την Ουάσιγκτον μέχρι το Σικάγο.
Κάποια πανεπιστήμια επέβαλαν τον εμ-
βολιασμό σε φοιτητές και προσωπικό,
αλλά κάποια άλλα δεν το τόλμησαν.

Την κατάσταση που διαμορφώνεται
συνοψίζει η καθηγήτρια Μηχανικής του
πανεπιστημίου της Φλόριντα, Ελίφ Α-
κτσαλί, που ανησυχεί μήπως προσβληθεί
από την COVID καίτοι εμβολιάστηκε.
«Αν σεβόμαστε τα δικαιώματα και τις ε-
λευθερίες όσων επέλεξαν να μην εμβο-
λιαστούν, τι συμβαίνει με τα δικαιώματα
και τις ελευθερίες όσων εμβολιάστηκαν;»
διερωτάται. 

Πολλοί, μάλιστα, αμφισβητούν αν θα
πρέπει να νιώσουν συμπόνια για όσους
δεν ενεργούν υπέρ του δικού τους συμ-
φέροντος. «Νιώθω πως αν κάποιος αρ-
νηθεί να εμβολιαστεί και αρρωστήσει,
τότε είναι δικό του πρόβλημα», λέει η
Λία Χόκετ, επικεφαλής του εκδοτικού οί-
κου Thunderbolt Spiritual Books.

Oργή εμβολιασμένων για αρνητές
Η νέα έξαρση κρουσμάτων στις ΗΠΑ εμποδίζει την κανονικότητα

<<<<<<<

Η υπομονή χάνεται, 
έρχονται μέτρα 
καταναγκασμού και 
απειλείται η συνοχή 
των κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων, μεταξύ των πνιγμένων στα ανοιχτά της Λιβύης την
περασμένη Δευτέρα ήταν τουλάχιστον 20 γυναίκες και δύο παιδιά.

Oι εμβολιασμένοι Αμερικανοί ανησυχούν για τα ανεμβολίαστα παιδιά τους, αλλά και τους
εαυτούς τους. Η επιστροφή σε σχολεία και γραφεία δεν προβλέπεται για το άμεσο μέλλον.

<<<<<<<

Περισσότεροι από 1.100 –
τουλάχιστον 57 τη Δευτέρα–
πνίγηκαν φέτος στα νερά 
της Μεσογείου επιχειρώντας
να φθάσουν στην Ευρώπη.
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Του ΘAΝΟΥ ΤΣIΡΟΥ

Από εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα –πιθανό-
τατα τα χαμηλότερα από τότε που μπήκε
η χώρα στη Ζώνη του Ευρώ– θα ξεκινήσει
η προσπάθεια ανασυγκρότησης της φο-
ρολογητέας βάσης. Το άθροισμα των δη-
λωθέντων εισοδημάτων και των 8,9 εκατ.
φορολογουμένων αναμένεται να υποχω-

ρήσει φέτος ακόμη και κάτω από τα 72-
73 δισ. ευρώ. 

Αντίστοιχη «επίδοση» έχει να κατα-
γραφεί πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
της Αθήνας το 2004, κάτι που σημαίνει
ότι η φορολογητέα βάση –τουλάχιστον
σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα– θα
διαμορφωθεί στα επίπεδα που ήταν και
πριν από 15-17 χρόνια. 

Η συρρίκνωση των εισοδημάτων λόγω
πανδημίας βρήκε τους φορολογουμένους
σε ούτως ή άλλως δυσχερή θέση, λόγω
της 10ετούς οικονομικής κρίσης που είχε
προηγηθεί. Οι απώλειες από τα υψηλότερα
επίπεδα που καταγράφηκαν τη διετία
2010-2011 (σ.σ. εισοδήματα 2009-2010)
θα φτάσουν πλέον στα 31-33 δισ. ευρώ,
καθώς από τα 104 δισ. ευρώ που δηλώ-
θηκαν το 2011 (σ.σ. εισοδήματα 2010) θα

φτάσουμε μια δεκαετία αργότερα στα 72-
73 δισ. ευρώ. Η ανάκτηση των επιπέδων
των 100 δισ. ευρώ συνιστά έναν από τους
κεντρικούς στόχους της οικονομικής πο-
λιτικής για την περίοδο μέχρι το 2025. 

Τρία είναι τα «όπλα» που έχει στη φα-
ρέτρα του το οικονομικό επιτελείο. Πρώτον,
η μείωση των φορολογικών συντελεστών,
η οποία είναι από φέτος ιδιαίτερα αισθητή
κυρίως στους αυτοαπασχολουμένους, ενώ
από του χρόνου θα αποτυπωθεί και στα
εκκαθαριστικά μισθωτών του ιδιωτικού
τομέα αλλά και επιχειρήσεων. Δεύτερον,
η προσδοκώμενη ανάπτυξη, καθώς το
ΑΕΠ αναμένεται να επιστρέψει στα 210
δισ. ευρώ έως το 2025 (από 167 δισ. ευρώ
το 2020) αν αξιοποιηθούν σωστά οι πόροι
του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τρίτον, η
περαιτέρω ενδυνάμωση του φοροελεγκτι-
κού μηχανισμού της χώρας, ο οποίος από
το επόμενο έτος θα έχει στα χέρια του
νέα εφόδια όπως την ηλεκτρονική τιμο-
λόγηση. Τη σύνδεση των ταμειακών μη-
χανών με το Taxis αλλά και την περαιτέρω
αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών
από την πλευρά των φορολογουμένων.

Η δήλωση του υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα ότι φέτος δεν θα πλη-
ρώσουν φόρο οι μισοί φορολογούμενοι
και ότι ένα επιπλέον ποσοστό –αυξημένο
σε σχέση με πέρυσι– θα έχει σημαντική
έκπτωση φόρου, ενισχύεται από τα στα-
τιστικά στοιχεία των φετινών φορολογικών
δηλώσεων. Μέχρι και την Παρασκευή
είχαν υποβληθεί οι δηλώσεις 4,237 εκα-
τομμυρίων φορολογουμένων, δηλαδή πε-
ρίπου των μισών που έχουν υποχρέωση

(σ.σ. το 2020 υποβλήθηκαν δηλώσεις 8,8
εκατομμυρίων φυσικών προσώπων, ενώ
τόσες αναμένονται και φέτος). Το 52,5%
των εκκαθαριστικών είναι μηδενικά και
το 17,23% πιστωτικά, ενώ μόνο τα 3 στα
10 είναι χρεωστικά.

Ενώ λοιπόν είμαστε στα μισά του δρό-
μου όσον αφορά την υποβολή των δηλώ-
σεων, επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις όσων
υποστήριζαν ότι η πανδημία θα επηρεάσει
και την εκκαθάριση των φετινών δηλώ-
σεων. Το 2020, χρεωστικά ήταν τα 3,189
εκατ. εκκαθαριστικά, ενώ το 2019 ήταν
3,03 εκατ. Φέτος, θα πέσουμε για πρώτη
φορά αισθητά κάτω από το όριο των 3 ε-
κατομμυρίων. Προς το παρόν, έχουν εκ-
δοθεί 1,28 εκατ. εκκαθαριστικά με τα
οποία οι φορολογούμενοι καλούνται να
πληρώσουν πρόσθετο φόρο. Είθισται,
αυτοί που σπεύδουν τελευταίοι να κάνουν
τις δηλώσεις τους, να είναι και αυτοί που
καλούνται να πληρώσουν επιπλέον. Σε
κάθε περίπτωση όμως, δύσκολα ο αριθμός
των χρεωστικών εκκαθαριστικών θα ξε-
περάσει τα 2,7 εκατ. Από την άλλη, ήδη
έχουν εκδοθεί 730.000 πιστωτικά εκκα-

θαριστικά και ενώ πέρυσι, με ολοκληρω-
μένη τη διαδικασία της εκκαθάρισης, ε-
πιστροφή φόρου πήρε 1,08 εκατ. Οσο για
τα μηδενικά εκκαθαριστικά, είναι ήδη
2,25 εκατ., ενώ πέρυσι εκδόθηκαν συνολικά
4,5 εκατ. 

Η ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας
αναμένεται ότι θα αποτυπώσει τον μικρό-
τερο αριθμό χρεωστικών εκκαθαριστικών
των τελευταίων 15 ετών, τον μεγαλύτερο
αριθμό δικαιούχων επιστροφής φόρου
και το χαμηλότερο δηλωθέν εισόδημα
από το 2003-2004 και μετά, χαμηλότερο
ακόμη και από τη μνημονιακή περίοδο.

Σημαντικές απώλειες εσόδων
Η συρρίκνωση της φορολογητέας βάσης

έχει και σοβαρό αρνητικό δημοσιονομικό
αποτύπωμα. Ο τελικός λογαριασμός για
τη φετινή χρονιά δεν έχει προκύψει ακόμη,
καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η δια-
δικασία υποβολής των φορολογικών δη-
λώσεων προκειμένου να εξαχθούν τα ο-
ριστικά συμπεράσματα. Στο οικονομικό
επιτελείο έχουν προεξοφλήσει σημαντικές
απώλειες εσόδων συγκριτικά με πέρυσι,

τόσο από τις δηλώσεις των φυσικών προ-
σώπων όσο και από τις αντίστοιχες των
νομικών προσώπων, καθώς εκτός από τη
μείωση των δηλωθέντων κερδών θα έχουμε
και τη μείωση της προκαταβολής φόρου,
αλλά και του φορολογικού συντελεστή.
Φέτος ενεργοποιείται η μείωση του συ-
ντελεστή προκαταβολής φόρου από το
100% στο 70%. Οσον αφορά τον συντε-
λεστή φορολόγησης, μπορεί το 22% να
ενεργοποιείται για τα κέρδη του 2021 (που
θα φορολογηθούν του χρόνου), ωστόσο
η φετινή προκαταβολή θα υπολογιστεί
επί του συντελεστή 22% που θα εφαρμο-
στεί από του χρόνου και όχι επί του 24%
που εφαρμόζεται για τελευταία φορά φέ-
τος.

Πέρυσι ο φόρος εισοδήματος φυσικών
προσώπων απέδωσε δημοσιονομικά 2,952
δισ. καθαρά, καθώς με τα χρεωστικά εκ-
καθαριστικά βεβαιώθηκαν 3,331 δισ. και
αφαιρέθηκαν 378 εκατ. ευρώ των πιστω-
τικών εκκαθαριστικών (σ.σ. αυτός δεν
είναι ο συνολικός φόρος εισοδήματος φυ-
σικών προσώπων αλλά μόνο το ποσό που
προκύπτει από την εκκαθάριση των φο-

ρολογικών δηλώσεων). Φέτος αναμένεται
να υπάρξει υποχώρηση κάτω και από τα
2,2 - 2,3 δισ. ευρώ. Εκτός από τη μείωση
των εισοδημάτων λόγω της πανδημίας
(κυρίως σε αυτοαπασχολούμενους, ιδιο-
κτήτες ακινήτων αλλά και μισθωτούς του
ιδιωτικού τομέα) ενεργοποιούνται τόσο
η νέα φορολογική κλίμακα με τους χαμη-
λότερους συντελεστές όσο και το «πάγωμα»
της εισφοράς αλληλεγγύης. Μέχρι στιγμής,
με εκκαθαρισμένες περίπου τις μισές δη-
λώσεις, το κράτος εισπράττει μόλις 800
εκατ. καθαρά. Φυσικά, οι τελευταίες δη-
λώσεις είναι αυτές που φουσκώνουν κάθε
χρόνο τον συνολικό λογαριασμό, ωστόσο
είναι από τώρα δεδομένο ότι θα απέχουμε
από τα περυσινά 2,95 δισ. 

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο προ-
κύπτει σημαντικό δημοσιονομικό κόστος
είναι η αύξηση των δικαιούχων κοινωνικών
επιδομάτων, κυρίως επιδόματος τέκνων
και ενοικίου. Λόγω της μείωσης των δη-
λωθέντων εισοδημάτων, αναμένεται ότι
θα αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων συ-
νολικά, ενώ χιλιάδες περυσινοί δικαιούχοι
θα εισπράξουν μεγαλύτερα ποσά.

Στο 2003 
επέστρεψαν 
τα δηλωθέντα
εισοδήματα
Αναμένεται να υποχωρήσουν φέτος 
ακόμη και κάτω από τα 72-73 δισ. ευρώ

<<<<<<<

Επιπλέον θα έχουμε και τη
μείωση της προκαταβολής
φόρου, αλλά και του φορο-
λογικού συντελεστή.

ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Όραμα για ένα κόσμο χωρίς απορρίμματα
Μέχρι το 2030 η The Coca-Cola Company θα συλλέγει και θα ανακυκλώνει κάθε συσκευασία που βάζει στην αγορά παγκοσμίως

Μ ία νέα εκστρατεία ευαισθητο-
ποίησης των πολιτών στα θέ-
ματα της ανακύκλωσης, εξήγ-

γειλε πρόσφατα η Coca-Cola HBC Κύπρου.
Για τους στόχους της νέας εκστρατείας
και για τις δράσεις της εταιρείας προς
αυτή την κατεύθυνση, μιλά στην «Κ» η
Διευθύντρια Εταιρικής Εικόνας και Ε-
πικοινωνίας, κα Κάλια Πατσιά.
- Ποια η σημασία της νέας καμπάνιας
της Coca-Cola «Κάθε άδειo μπουκάλι
έχει αξία» και γιατί επιλέξατε αυτό
το θέμα;

- Η νέα μας καμπάνια εντάσσεται στο
παγκόσμιο όραμα της The Coca-Cola
Company για «Έναν Κόσμο Χωρίς Α-
πορρίμματα», το οποίο ανακοίνωσε ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας, James Quincey, το 2018 στο
Νταβός. Έκτοτε, στόχος μας,  είναι να
σχεδιάζουμε και να πραγματοποιούμε
πρωτοβουλίες και δράσεις με γνώμονα
αυτό το όραμα! Στο πλαίσιο αυτό, πραγ-
ματοποιούμε τη νέα αυτή καμπάνια ευ-
αισθητοποίησης με τίτλο «Κάθε άδειo
μπουκάλι έχει αξία» με στόχο την ενη-
μέρωση των πολιτών στις αρχές της κυ-
κλικής οικονομίας, και σωστής ανακύ-
κλωσης των συσκευασιών όπως επίσης
και τη στήριξη της εθνικής προσπάθειας
για αύξηση των ποσοστών ανάκτησης
και ανακύκλωσης.  
- Πείτε μας λίγα λόγια για το όραμα
σας για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορ-
ρίμματα» 

- Η μεγάλη απόφαση της The Coca-
Cola Company αναδιαμόρφωσε ουσια-
στικά τη συνολική προσέγγιση για τις
συσκευασίες των προϊόντων μας, θέτο-
ντας ως παγκόσμιο στόχο τη συλλογή
και ανακύκλωση μέχρι το 2030, ποσό-
τητας ίσης με το 100% των συσκευασιών
μας. Ο στόχος αυτός είναι ο πυρήνας
του νέου οράματος της Εταιρείας για να
συμβάλλει στη δημιουργία ενός κόσμου
χωρίς απορρίμματα (World Without
Waste). Ουσιαστικά δεσμευτήκαμε ότι
μέχρι το 2030 θα συλλέγουμε και θα α-
νακυκλώνουμε κάθε συσκευασία που
βάζουμε στην αγορά σε όλο τον πλανή-
τη!

Αφετηρία αυτού του πλάνου είναι να
γίνει κατανοητό ότι οι συσκευασίες τρο-
φίμων και ποτών αποτελούν σημαντικό
κομμάτι της σύγχρονης ζωής, αλλά και

ότι πρέπει και μπορούν να γίνουν πολλά
περισσότερα, ώστε να μειωθεί η ποσό-
τητα των συσκευασιών που καταλήγουν
στα σκουπίδια και στις θάλασσες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο η εταιρεία
The Coca-Cola Company όσο και εμείς
ως εμφιαλωτές της, έχουμε θέσει μια
σειρά από βασικές δράσεις στους εξής
πυλώνες: 

Α) Επενδύοντας στον πλανήτη
Στόχος της εταιρείας είναι μέχρι το

2030, για κάθε μπουκάλι ή κουτάκι που
θα διαθέτει το Σύστημα της Coca-Cola
σε παγκόσμιο επίπεδο, άλλο ένα να α-
νακυκλώνεται, έτσι ώστε κάθε συσκευ-
ασία να έχει παραπάνω από μια «ζωή».
Η Εταιρεία επενδύει στο στόχο της συλ-
λογής και ανακύκλωσης του 100% των
συσκευασιών της, μέσα από ενέργειες
marketing, αλλά και μέσα από την αξιο-
ποίηση των δεξιοτήτων της, για να βοη-
θήσει τους καταναλωτές να καταλάβουν
τι, πώς και πού πρέπει να γίνεται η α-
νακύκλωση. Επιπλέον, υποστηρίζει την
ανάγκη συλλογής συσκευασιών σε όλο
το φάσμα της βιομηχανίας, συμπεριλαμ-
βανομένων και των μπουκαλιών ή κου-
τιών άλλων εταιρειών. Το σύστημα της
Coca-Cola συνεργάζεται με τις τοπικές
κοινωνίες, τους εταίρους του κλάδου,
τους πελάτες και τους καταναλωτές για
την αντιμετώπιση του προβλήματος των
θαλάσσιων ρύπων και των απορριμμάτων
που προέρχονται από συσκευασίες.

Β) Επενδύοντας στις συσκευασίες
Για να επιτευχθεί ο στόχος της ανά-

κτησης συσκευασιών, η εταιρεία παράγει
βελτιωμένες συσκευασίες, είτε χρησι-
μοποιώντας μεγαλύτερο ποσοστό ανα-
κυκλώσιμης πρώτης ύλης με βάση τη
φυτική ρητίνη, είτε μειώνοντας το πο-
σοστό πλαστικού σε κάθε μπουκάλι.
Έως το 2030, το σύστημα της Coca-Cola
έχει επίσης ως στόχο να παράγει μπου-
κάλια που να περιέχουν κατά μέσο όρο
50% ανακυκλώσιμη πρώτη ύλη. Σκοπός
είναι να θέσει νέες προδιαγραφές, σε
παγκόσμιο επίπεδο, για τη συσκευασία
των αναψυκτικών και των μη αλκοολού-
χων ποτών. 

Όπως τόνισε και ο James Quincey
“Τα μπουκάλια και τα κουτάκια δεν πρέ-
πει να βλάπτουν τον πλανήτη μας. Ένας
κόσμος χωρίς απορρίμματα είναι εφικτός.
Εταιρείες σαν τη δική μας πρέπει να η-

γούνται αυτής της προσπάθειας. Οι κα-
ταναλωτές σε όλο τον κόσμο είναι ευ-
αισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας
του περιβάλλοντος και περιμένουν από
τις εταιρείες να αναλάβουν δράση. Αυτό
ακριβώς πρόκειται να κάνουμε και προ-
σκαλούμε και άλλους να μας ακολουθή-
σουν σε αυτό το τόσο σημαντικό ταξίδι”. 

Γ) Συνεργασία με πολύτιμους εταίρους
Σε διεθνές επίπεδο η The Coca-Cola

Company συνεργάζεται για την επίτευξη
των στόχων αυτών, με συνεργάτες όπως:
Το Ellen MacArthur Foundation, μέσω
της πρωτοβουλίας του “New Plastics
Economy’’, το The Ocean Conservancy
/Trash Free Seas Alliance και το World

Wildlife Fund (‘’The Cascading Materials
Vision and Bioplastic Feedstock Alliance’’). 

- Ειδικότερα στην Κύπρο τι κάνετε
ως Coca-Cola HBC Κύπρου προς αυτή
την κατεύθυνση;

- Σε τοπικό επίπεδο ακολουθούμε τις
ίδιες βασικές αρχές και ήδη είμαστε σε
καλό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη
των στόχων μας για το 2030.   --Οι πυλώνες
είναι οι εξής:

Α) Σχεδίαση συσκευασιών από του-
λάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό
έως το 2030 

Έχοντας επιτύχει τον στόχο για σχε-
δίαση 100% ανακυκλώσιμων συσκευα-
σιών στην Κύπρο, εστιάζουμε πλέον στη
σχεδίαση συσκευασιών από ανακυκλω-
μένο πλαστικό και στη μείωση συνολικά
του ποσοστού της συσκευασίας. Συγκε-
κριμένα, από το 2018 κυκλοφορούν στη

χώρα μας συσκευασίες PET από ανακυ-
κλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 20%, έ-
χοντας στόχο τουλάχιστον 50% ανακυ-
κλωμένο πλαστικό έως το 2030. Παράλ-
ληλα, συνεχίζουμε να καινοτομούμε με
στόχο την ανάπτυξη συσκευασιών με
μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Ακόμη, το 2021, η Coca-Cola HBC Κύπρου
κατάργησε τα πλαστικά καλαμάκια από
τα προϊόντα της και προχώρησε σε ε-
πένδυση ύψους €4 εκατ. με σκοπό την
κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης
στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω
του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™,
μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για
πρώτη φορά στον κλάδο των μη αλκο-
ολούχων ποτών, αλλά και συνολικά στη
χώρα μας και ισοδυναμεί με μείωση σχε-

δόν 287 τόνων πλαστικού ετησίως.
Β) Συλλογή και ανακύκλωση μιας πλα-

στικής φιάλης ή ενός αλουμινένιου κου-
τιού, για κάθε ένα που κυκλοφορεί στην
αγορά έως το 2030

Είμαστε από τα ιδρυτικά μέλη της
Green Dot Κύπρου όπου βοηθάμε ου-
σιαστικά στη συλλογή και στην ανακύ-
κλωση, ενώ στηρίζουμε ενεργά τις δρά-
σεις ανακύκλωσης που οργανώνονται
στο νησί μας. Επιπλέον, χαιρετίζουμε
την πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργού
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλ-
λοντος κ. Κώστα Καδή για την εφαρμογή
ενός επιτυχημένου και λειτουργικού Ε-
θνικού Συστήματος Εγγυοδοσίας για τις
συσκευασίες των προϊόντων μας. Θα εί-
μαστε δίπλα στο υπουργείο και στηρί-
ζουμε ενεργά κάθε προσπάθεια που μπο-
ρεί να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε
τους εθνικούς στόχος για συλλογή και
ανακύκλωση. Ένα ενιαίο, αποτελεσμα-
τικό και διαφανές εθνικό σύστημα εγ-
γυοδοσίας για τις συσκευασίες ποτών
θα μας βοηθήσει επίσης να μεταβούμε
ομαλά προς την κυκλική οικονομία.

Γ) Συνεργασία με πολύτιμους εταίρους
μέσα από την κοινωνική πλατφόρμα
Zero Waste Beach

Πρωτοβουλίες που θέτουν τη συνερ-
γασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο ε-
πίκεντρο, αποτελούν για εμάς το βέλτιστο
όχημα για κοινωνική προσφορά με πραγ-
ματικά σημαντικό αντίκτυπο. Έτσι, από
το 2018 υλοποιούμε το πρωτοποριακό
και ουσιαστικό πρόγραμμα Zero Waste
Beach σε συνεργασία με το Κέντρο Με-
λετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, ένα πρόγραμ   -
μα-παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές
που έχει στόχο την Παρέμβαση, την Εκ-
παίδευση και την Αλλαγή Συμπεριφοράς,
ώστε οι πολίτες να αλλάξουν τη στάση
τους προς τα απορρίμματα. Στα δύο χρο-
νιά ζωής του, τα αποτελέσματα είναι
πραγματικά εντυπωσιακά και έχουν ξε-
περάσει κάθε προσδοκία μας. Αξίζει μόνο
να αναφέρω ότι μέσω του Προγράμματος,
συγκεντρώθηκαν 1.608 τόνους ανακυ-
κλώσιμων υλικών που θα κατέληγαν σε
χωματερές, πραγματοποιήθηκαν 33 κα-
θαρισμοί ακτών και 13 καθαρισμοί βυθού,
ενθαρρύνθηκαν 44 αρμόδιοι φορείς και
18 τοπικές αρχές ώστε να υιοθετήσουν
πιο βιώσιμες μεθόδους διαχείρισης α-
ποβλήτων.

Σε τοπικό επίπεδο
ακολουθούμε τις ίδιες
βασικές αρχές και 
ήδη είμαστε σε καλό
δρόμο όσον αφορά 
την επίτευξη των 
στόχων μας για το 2030.

H Διευθύντρια 
Εταιρικής Εικόνας 
και Επικοινωνίας 
της Coca-Cola HBC 
Κύπρου, Κάλια Πατσιά.
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Του ΠΡΟΚOΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛAΟΥ

Τη μείωση του φορολογικού συντελεστή
ακόμα και 50% για τις επιχειρήσεις που
θα συγχωνευθούν ή γενικότερα μετα-
σχηματισθούν σχεδιάζει το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης, με στόχο η
ελληνική οικονομία να γίνει ανταγωνι-
στική αλλά και για να μπορέσουν να ε-
πιβιώσουν οι μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις την επόμενη μέρα. Αν και τα κί-
νητρα που θα δοθούν θα διέπονται από
αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, το
πλαίσιο θα είναι ευέλικτο, χωρίς γραφει-
οκρατικές αγκυλώσεις που θα μπορούσαν
να ακυρώσουν στην πράξη τη νομοθεσία. 

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου
Οικονομικών, στο τραπέζι των φορολο-
γικών κινήτρων βρίσκεται η μείωση του
φορολογικού συντελεστή στο μισό για
μία πενταετία (από το 22% στο 11%), υπό
την προϋπόθεση ότι το ποσό που θα γλι-
τώσουν δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιο-
ποιηθεί. Και αυτό καθώς η κυβέρνηση
επιδιώκει τα ποσά να κατευθυνθούν σε
παραγωγικές επενδύσεις και να μην κα-
ταλήξουν στις «τσέπες» των μετόχων.
Μάλιστα, η μείωση του φορολογικού συ-
ντελεστή επί των κερδών οδηγεί σε ντό-
μινο μειώσεων των επιβαρύνσεων, για
παράδειγμα της προκαταβολής φόρου
σε συνδυασμό με τις γενικευμένες πα-
ροχές, όπως η μείωση των εργοδοτικών
εισφορών και η μείωση της προκαταβολής
φόρου στο 80% από 100%. 

Ταμείο Ανάκαμψης
Το ζήτημα, όπως αναφέρουν οι ίδιες

πηγές, είναι να αξιοποιηθούν τα νέα
μέτρα από τις μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις οι οποίες έχουν έλλειμμα αντα-
γωνιστικότητας και παραγωγικότητας.
Μάλιστα σημειώνουν ότι η πανδημική
κρίση τραυμάτισε σημαντικά πολλές
ΜμΕ, οι οποίες κατάφεραν να παραμεί-
νουν ζωντανές εξαιτίας της κρατικής
στήριξης. Για αυτό τον λόγο θεωρείται
επιβεβλημένη η ανάγκη για συγχωνεύσεις,
έτσι ώστε να δημιουργηθούν ισχυρές ε-
πιχειρήσεις με πρόσβαση στον τραπεζικό
δανεισμό αλλά και για να αποκτήσουν
πρόσβαση στους πόρους του Ταμείου Α-
νάκαμψης.

Από την κυβέρνηση υποστηρίζουν
ότι, για να διοχετευθούν τα 12,7 δισ. ευρώ
δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα
πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις να «με-
γαλώσουν», ώστε να καταφέρουν να φθά-
σουν στο... Ταμείο. Εκτιμούν δε ότι οι
περισσότερες συγχωνεύσεις θα είναι από
τις αναδυόμενες τεχνολογίες και την ψη-
φιοποίηση.

Ωστόσο, αυτό που επιθυμεί η κυβέρ-
νηση είναι να «σπρώξει» τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια,
οι όποιες συγχωνεύσεις προέρχονταν
κυρίως από τον χώρο της ναυτιλίας και
των τραπεζών, δηλαδή από πολύ μεγάλες
επιχειρήσεις που ήταν και παραμένουν
ανταγωνιστικές. Βέβαια, και σήμερα υ-
πάρχουν φοροαπαλλαγές και κίνητρα για
συγχωνεύσεις σε διάσπαρτους νόμους,
οι οποίοι όμως επί της ουσίας έχουν α-
κυρωθεί λόγω της δυσνόητης νομοθεσίας
και των διασταλτικών ερμηνειών από τις
εγκυκλίους και τις αποφάσεις που ακυ-
ρώνουν στην ουσία το πνεύμα του νο-
μοθέτη. Στο πλαίσιο αυτό, εξηγούν από
το υπουργείο Οικονομικών, οι διατάξεις

που θα συνοδεύουν το σχέδιο της κυ-
βέρνησης θα είναι απλές, χωρίς περιθώρια
παρερμηνειών.

Δικλίδες ασφαλείας
Από την άλλη πλευρά, όμως, το νέο

θεσμικό πλαίσιο θα έχει δικλίδες ασφα-
λείας, ώστε η μεγέθυνση που θα προκύπτει
να είναι πραγματική και όχι πλασματική,
προκειμένου να επωφεληθεί ο επιχειρη-
ματίας από τα κίνητρα. Συγκεκριμένα,
θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση αύξησης
του τζίρου του νέου σχήματος σε σχέση
με το μέγεθος των προηγουμένων. Στόχος
είναι να δημιουργηθούν επιχειρήσεις
που θα έχουν αυξημένη ανταγωνιστικό-
τητα και αυτό προϋποθέτει ένα ελάχιστο
μέγεθος. Σύμφωνα άλλωστε με την έκθεση

της Επιτροπής Πισσαρίδη: «Για την ελ-
ληνική οικονομία, ο στόχος ενδυνάμωσης
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι
απόλυτα συμβατός με την ανάγκη να υ-
πάρξει συστηματική μεγέθυνση όλων
των επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και
μεγάλων. Αυτό γιατί η ενδυνάμωση των
επιχειρήσεων διέρχεται σε μεγάλο βαθμό
μέσα από την αύξηση του μεγέθους τους,
που βελτιώνει τους όρους κόστους». 

Δέσμη κινήτρων
Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να

μεγαλώσουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία
που παρέθετε η έκθεση, το 48,5% των
ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρές, α-
πασχολώντας έως 9 άτομα, ενώ στην Ε.Ε.
κατά μέσον όρο το αντίστοιχο ποσοστό
είναι μόνο 29,9%. Oι επιπτώσεις αυτής
της εικόνας αντανακλώνται άμεσα στη
χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας.
Στη δέσμη των κινήτρων που εξετάζει η
κυβέρνηση περιλαμβάνονται:

1. Χαμηλός φορολογικός συντελεστής
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για
τις υπό συγχώνευση εταιρείες.

2. Μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών σε συνάρτηση με τον τζίρο.

3. Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για όσες
επιχειρήσεις έχουν εξαγωγικό χαρα-
κτήρα.

4. Ελκυστικά δανειακά προγράμματα
για τις υπό συγχώνευση επιχειρήσεις. Οι
εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι ένα από
τα πέντε κριτήρια επιλεξιμότητας για
την πρόσβαση στα δάνεια των 12,7 δισ.
του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το σχέδιο προβλέπει ακόμη: Tην ει-
σαγωγή νέας νομικής μορφής για τις α-
στικές επιχειρηματικές συμπράξεις, ένα
πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τις ατομικές
επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε ανώτερης
μορφής εταιρεία (περιορισμένη ευθύνη,
περισσότερος έλεγχος).

Δέσμη κινήτρων για ΜμΕ και μεγαλύ-
τερες επιχειρήσεις για την προώθηση συ-
νεργατικών σχημάτων, κοινοπραξιών -
joint ventures, clusters, δικαιόχρησης -
franchising, συνεταιρισμών, ενώσεων κ.λπ.

Εμφαση σε συγκεκριμένους τομείς,
όπως logistics, τουρισμός, εξαγωγές, έ-
ρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο, θεσπίζεται
και πλαίσιο κινήτρων για τη συγχώνευση,
μετατροπή και εξαγορά μεταξύ των επι-
χειρήσεων στο σύνολο της οικονομικής
δραστηριότητας.

Η «Δέλτα» δεν απειλεί
τις ελληνικές τράπεζες 
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Σε πολύ καλή θέση βρίσκεται η Ελλάδα
όσον αφορά το μέτωπο των κόκκινων
δανείων, όπως σημειώνει η UBS, με τα
δάνεια που βρίσκονται σε μορατόρια να
είναι πλέον ελάχιστα, ενώ το συνολικό
ποσοστό των NPLs στην Ελλάδα έχει υ-
ποχωρήσει, κάνοντας τη χώρα να ξεχω-
ρίζει σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες
της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Οπως
εκτιμά, οι ελληνικές τράπεζες δεν απει-
λούνται από ένα νέο κύμα NPLs λόγω
των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η
νέα μετάλλαξη «Δέλτα» του κορωνοϊού
στην οικονομία και στις επιχειρήσεις.

Πιο αναλυτικά, σε έκθεσή της η ελ-
βετική τράπεζα εξετάζει την επίδραση
που μπορεί να έχει η νέα έξαρση της
COVID-19 στους ισολογισμούς των ευ-
ρωπαϊκών τραπεζών, καταλήγοντας στο
συμπέρασμα ότι η «Δέλτα» δεν αναμέ-
νεται να χτυπήσει τον κλάδο. Εάν δεν
εμφανιστεί μια μετάλλαξη που να πιέσει
το υγειονομικό σύστημα και τη δυναμι-
κότητα των νοσοκομείων, κάτι που δεν
παρατηρείται μέχρι στιγμής, τότε τα
πράγματα στο μέτωπο των κόκκινων
δανείων είναι απόλυτα διαχειρίσιμα.

Οπως σημειώνει η UBS, εταιρικά δά-
νεια και δάνεια νοικοκυριών ύψους 877
δισ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ενωση είχαν
υπαχθεί σε αναστολή πληρωμών τόκων
ή/και κεφαλαίου από την έναρξη της
πανδημίας, αλλά μόνο 203 δισ. ευρώ πα-
ραμένουν σε αυτό το καθεστώς, τα οποία
και εκτιμά ότι θα μηδενιστούν έως το
τέλος του 2021. Επιπλέον, το ποσοστό
των τραπεζικών δανείων της Ε.Ε. που
εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς
αναστολής πληρωμών είναι μικρό, μόλις
στο 1,1%. Η Ελλάδα (1,1%) και η Ισπανία
(1,9%) κατατάσσονται στην καλύτερη
θέση στην περιφέρεια της Ε.Ε., ενώ η
Γερμανία (0,1%), η Ολλανδία (0,1%) και
η Γαλλία (0,3%) έχουν εξαιρετικά χαμηλά
ποσοστά σε ό,τι αφορά τα μορατόρια.

Αντίθετα, η Πορτογαλία (13,8%) και
η Ιταλία (3,6%) έχουν μείνει αρκετά πίσω,
με το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρικών
δανείων να μην έχουν ακόμη αρχίσει
να επιστρέφουν στην κανονικότητα σε
ό,τι αφορά τις πληρωμές τόκων και κε-
φαλαίου. Οπως επισημαίνει η UBS, συ-
νολικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
των τραπεζών κινούνται σε καθοδική
τροχιά, παρά το γεγονός ότι παρατηρείται
αύξηση των NPLs σε κλάδους που είναι
πιο ευάλωτοι στην COVID-19. Για τα δά-
νεια που βρίσκονται ακόμη σε αναστολή,
τα NPLs στο α΄ τρίμηνο του 2021 αυξή-
θηκαν στο 3,9% (+0,6% σε τριμηνιαία
βάση). Για τα δάνεια που έχουν βγει από

τα μορατόρια, τα NPLs αυξήθηκαν στο
4,5% (+0,5%) το α΄ τρίμηνο.

Οι δύο αυτές κατηγορίες όμως απο-
τελούν μόνο το 4,6% των συνολικών δα-
νείων στην Ε.Ε. Για τα δάνεια που δεν
μπήκαν ποτέ σε καθεστώς αναστολής,
τα NPLs στο α΄ τρίμηνο μειώθηκαν στο
2,4% (μείωση 0,1%), όπως αναφέρει.
Ετσι, η ελβετική τράπεζα επισημαίνει
πως τα συνολικά NPLs των ευρωπαϊκών
τραπεζών στο α΄ τρίμηνο του έτους μει-
ώθηκαν στο 2,5% (-0,1%).

Επιπλέον, δεν παρατηρείται «μετά-
δοση» στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα
NPLs από τους κλάδους που επηρεάζονται
έντονα από την πανδημία προς τους ο-
φειλέτες που δεν επηρεάζονται από την
COVID-19, ενώ η ρευστότητα του ιδιω-
τικού τομέα διευκολύνει την πώληση υ-
φιστάμενων NPLs στην περιφέρεια της
Ε.Ε., ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στην Ι-
ταλία. Η μείωση των NPLs στους κλάδους
της μεταποίησης, των ακινήτων και στο
χονδρικό και λιανικό εμπόριο αντισταθ-
μίζει εύκολα τα αυξανόμενα NPLs στους
κλάδους των τουριστικών καταλυμάτων,
των υπηρεσιών εστίασης, των τεχνών,
της ψυχαγωγίας και της αναψυχής.

Στο μισό ο φορολογικός συντελεστής
για συγχωνεύσεις και εξαγορές
Πακέτο κινήτρων για τη μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
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Η μείωση θα είναι για μία
5ετία, υπό την προϋπόθεση
ότι το ποσό που θα εξοικο-
νομήσουν δεν θα διανεμη-
θεί ή κεφαλαιοποιηθεί.

Με κρατική στήριξη άντεξαν στην πανδημία
Η διατήρηση του αριθμού των νέων επι-
χειρήσεων το 2020 στο ίδιο επίπεδο με
το 2019, ο περιορισμένος αριθμός των
επιχειρήσεων που έκλεισαν αλλά και η
συγκρατημένη πτώση της απασχόλησης
είναι αποτέλεσμα των κρατικών μέτρων
στήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημικής
κρίσης. Συγκεκριμένα, η κρατική στήριξη,
μέρος της οποίας ήταν και η παροχή εγ-
γυήσεων με στόχο την τόνωση της ρευ-
στότητας των ΜμΕ και η οποία διοχε-
τεύθηκε μέσω του τραπεζικού συστήμα-
τος, βοήθησε τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις να απορροφήσουν τους κραδασμούς
κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρί-
σης.

Σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank,
το 58% των ελληνικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων είχε πρόσβαση σε κρατική
ενίσχυση έναντι 33,6% κατά μέσον όρο
στις χώρες του ΟΟΣΑ. Μάλιστα, ένας
στους τρεις μικρομεσαίους πήρε επιδό-
τηση ή επιχορήγηση και ένα επίσης ση-
μαντικό τμήμα διευκολύνθηκε με πι-
στώσεις και αναστολές πληρωμής φο-
ρολογικών και ασφαλιστικών υποχρε-
ώσεων.

Με τα κρατικά μέτρα η ελληνική επι-
χειρηματικότητα εμφανίστηκε ανθεκτική,
παρά την ένταση της διαταραχής που
προκάλεσε η πανδημία. Για παράδειγμα,
το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ο αριθμός
των νέων επιχειρήσεων μειώθηκε κατά
26,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2019, αλλά το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε
κατά 18,6% σε ετήσια βάση. Συνολικά,

το 2020 έκλεισαν 22,7% λιγότερες επι-
χειρήσεις σε σχέση με το 2019. Αν και ο
τζίρος τους μειώθηκε δραματικά (π.χ.
κατά 52% στα καταλύματα και στην ε-
στίαση), η απώλεια θέσεων εργασίας

ήταν ηπιότερη (-10% στα καταλύματα
και στην εστίαση). Το μεγάλο ζητούμενο
είναι όμως η επόμενη μέρα. Πώς θα κα-
ταφέρουν να επιστρέψουν στην κανονι-
κότητα μετά την «αποσωλήνωση». Η πα-
ραγωγικότητα σε όρους ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας των πολύ μικρών
επιχειρήσεων –με λιγότερους από 10 α-
πασχολουμένους– είναι μόλις 7.000 ευρώ
ανά εργαζόμενο έναντι 22.000 ευρώ στις
υπόλοιπες μικρομεσαίες και 44.300 ευρώ
στις μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή,
αυτές οι χαμηλής ανταγωνιστικότητας
επιχειρήσεις απασχολούν έναν στους

δύο εργαζομένους στην Ελλάδα έναντι
μόλις 29% κατά μέσον όρο στις χώρες
του ΟΟΣΑ, γεγονός που πρακτικά σημαίνει
πως η πορεία τους επηρεάζει δραματικά
την πορεία της ελληνικής οικονομίας συ-
νολικότερα.

Οπως σημειώνουν οι αναλυτές της
Alpha Bank, το Ταμείο Ανάκαμψης, «ειδικά
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περι-
λαμβάνει μια σειρά κινήτρων για την α-
νάπτυξη συνεργασιών, συγχωνεύσεων
ή εξαγορών, με σκοπό την ενίσχυση της
παραγωγικότητας και της διεθνούς α-
νταγωνιστικότητάς τους, της βελτίωσης
των παρεχόμενων προϊόντων και υπη-
ρεσιών και κατ’ επέκταση της δημιουργίας
θέσεων εργασίας. Επιπρόσθετα, προβλέπει
τη διενέργεια επενδύσεων με σκοπό την
αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υ-
ποδομών ειδικά στη μεταποίηση, τη βελ-
τίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
της λειτουργίας των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων (ενεργειακή αναβάθμιση κτι-
ρίων, παραγωγικών διαδικασιών κ.λπ.)
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους
(ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ηλε-
κτρονικών πληρωμών, εργασίας από α-
πόσταση, ψηφιακού γραφείου, digital
marketplace, κυβερνοασφάλειας κ.λπ.).
Τέλος, σύμφωνα με το σχέδιο, θα δοθούν
ειδικά φορολογικά κίνητρα με σκοπό την
ενίσχυση των πράσινων επενδύσεων,
π.χ. σε εξοπλισμό σχετικό με την προ-
σαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την α-
νακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υ-
λικών κ.λπ.».

Ενας στους τρεις μικρομεσαίους πήρε επιδότηση ή επιχορήγηση και ένα επίσης σημαντι-
κό τμήμα διευκολύνθηκε με πιστώσεις και αναστολές πληρωμής φορολογικών και ασφα-
λιστικών υποχρεώσεων.
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Το 58% των ελληνικών ΜμΕ
είχε πρόσβαση σε κρατική
ενίσχυση έναντι 33,6% 
στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Από την κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι, για να διοχετευθούν τα δάνεια 12,7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει οι ελληνικές
επιχειρήσεις να «μεγαλώσουν», ώστε να καταφέρουν να φθάσουν στο... Ταμείο. 

Τον Σεπτέμβριο θα ανακοινωθούν οι ξε-
νοδοχειακοί όμιλοι που θα αναλάβουν
τη διαχείριση των δύο συγκροτημάτων
που θα αναπτυχθούν στο παραλιακό μέ-
τωπο του Ελληνικού, από την κοινοπραξία
ΤΕΜΕΣ - Lamda Development. Πρόκειται
για μία από τις κεντρικές επενδύσεις,
καθώς θα έχει καθοριστικό ρόλο στην
ανάδειξη του Ελληνικού σε διεθνή πόλο
έλξης επισκεπτών, μαζί βέβαια με το ο-
λοκληρωμένο συγκρότημα τουρισμού
και αναψυχής Inspire Athens (ή την ε-
ναλλακτική επένδυση που θα πραγμα-

τοποιηθεί). Η επένδυση των ΤΕΜΕΣ και
Lamda αναμένεται να προσεγγίσει τα
300 εκατ. ευρώ και θα περιλαμβάνει και
branded residences, δηλαδή κατοικίες
που θα φέρουν την επωνυμία της αλυ-
σίδας που θα αναλάβει τη διαχείριση
των ξενοδοχείων. Τα ακίνητα αυτά α-
ναμένεται να προσφέρουν σημαντικές
υπεραξίες και στους ιδιοκτήτες τους,
καθώς αποτελούν μια από τις σημαντι-
κότερες διεθνείς τάσεις στον τομέα των
επενδύσεων σε κατοικίες τουριστικού
χαρακτήρα.  

Επένδυση για δύο τουριστικά
συγκροτήματα στο Ελληνικό

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης είναι
από τα καλύτερα που κατατέθηκαν,
είπε ο πρόεδρος του Eurogroup Ιρλαν-
δός υπουργός Οικονομικών Πασκάλ
Ντόναχιου. Και μάλλον δεν πρόκειται
για τυπική αβρότητα. Η ταχύτητα με
την οποία ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη
το σχέδιο, αλλά και το γεγονός ότι ε-
λάχιστα σημεία χρειάστηκε να πειράξει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέπληξε ευ-
χάριστα τις Βρυξέλλες, που έχουν συ-
νηθίσει να πηγαινοέρχονται αρκετές
φορές τα κείμενα και τα σχέδια που
συντάσσονται στην Αθήνα (και από υ-
πουργούς της παρούσας κυβέρνησης).

Αν έξω πάει καλά, στο εσωτερικό δέχεται
πυρά από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ
είπε πως είναι προχειροδουλειά και
πως καθυστέρησε. Η κριτική αυτή περί
«προχειρότητας και καθυστερήσεων»
είναι προσχηματική και εκθέτει όσους
την ασκούν, ιδίως όταν στη δική της
ολιγοσέλιδη πρόταση που δημοσιοποί-
ησε καθυστερημένα (αφού είχε υπο-
βληθεί το τελικό σχέδιο), η αξιωματική
αντιπολίτευση ήταν τόσο «επιμελής»,
ώστε δεν περιείχε ούτε έναν αριθμό
σε σχέση με τη χρήση των κονδυλίων
του Ταμείου Ανάκαμψης, απάντησε ο
Θ. Σκυλακάκης.

Το ελληνικό σχέδιο εξέπληξε τις Βρυξέλλες

Την υπογραφή της συμφωνίας χρημα-
τοδότησης της Ελλάδας από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, που αφορά τις ενισχύ-
σεις ύψους 17,8 δισ. ευρώ που έχει αιτηθεί
η Ελλάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχε-
δίου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε το υπουρ-
γείο Οικονομικών. Πρόκειται για το πρό-
γραμμα που εγκρίθηκε στο Ecofin της
13ης Ιουλίου και περιλαμβάνει 106 ε-
πενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις κατα-
νεμημένες σε 4 πυλώνες και χρησιμοποιεί
ευρωπαϊκούς πόρους 31,16 δισ. ευρώ
(18,43 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,73
δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει
60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη
χώρα τα επόμενα πέντε χρόνια. Η συμ-
φωνία αφορά τα πρώτα 13.515.279.418

ευρώ, καθώς η διάθεση των υπόλοιπων
ενισχύσεων προβλέπεται στον σχετικό
κανονισμό ότι μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί μετά την προβλεπόμενη αναθεώ-
ρηση του 2023, αναφέρει το υπουργείο
Οικονομικών. Τις επόμενες ημέρες ανα-
μένεται και η ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας υπογραφής της σύμβασης δανείων,
που έχει επίσης οριστικοποιηθεί και α-
φορά δάνεια πολύ χαμηλού επιτοκίου,
αξίας 12.727.538.920 ευρώ. Τη σύμβαση
υπέγραψαν από ευρωπαϊκής πλευράς ο
επίτροπος Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι
και από πλευράς της Ελλάδας ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Θόδωρος Σκυλακάκης.

Ενισχύσεις ύψους 17,8 δισ. ευρώ

Τα δάνεια που είναι σε μορατόρια στην
Ελλάδα είναι ελάχιστα, σημειώνει η ελβε-
τική τράπεζα. 

<<<<<<<

Η μετάλλαξη δεν 
θα δημιουργήσει 
νέο κύμα κόκκινων 
δανείων, εκτιμά η UBS. 



ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Έρχονται περισσότερες ψηφιακές λύσεις στην ασφάλιση
Οι ευκαιρίες, τα επόμενα βήματα και τα προϊόντα της νέας συνεργασίας Interamerican και Universal Life

Λ ίγο μετά την ανακοίνωση της συ-
νεργασίας στην κυπριακή ασφα-
λιστική αγορά, οι επικεφαλής

των δύο εταιρειών, Έβαν Γαβάς της
Universal Life και ο Γιάννης Καντώρος
της Interamerican, μιλούν για την α-
πόφασή τους να επενδύσουν ακόμα
περισσότερο στην τοπική αγορά, την
διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους
και την πορεία προς τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό. Τονίζουν ότι μέσα από
την συνεργασία τους οι δύο εταιρείες
θέτουν ως στόχο να είναι ένα βήμα
μπροστά από τις εξελίξεις και σε αυτό
το πλαίσιο κινούνται και οι επενδύσεις
τους. Επί του παρόντος, η πρόσφατη
συνεργασία περιλαμβάνει τη διανομή
προγραμμάτων ασφάλισης αυτοκινήτου
και κατοικίας της Interamerican μέσω
ψηφιακής πλατφόρμας, από το δίκτυο
διαμεσολαβητών της θυγατρικής εται-
ρείας Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης της
Universal Life, UIA.
-Interamerican και Universal Life,
δύο μεγάλα ονόματα σε Ελλάδα και
Κύπρο αντιστοίχως, στον ασφαλι-
στικό τομέα. Τι είναι αυτό που έφερε
κοντά τις δύο εταιρείες σε αυτή τη
χρονική στιγμή; Γιατί τώρα; 

-Έβαν Γαβάς (Universal Life): Η συ-
νεργασία μεταξύ της Interamerican και
της θυγατρικής εταιρείας Ασφαλιστικής
Πρακτόρευσης της Universal Life,
Universal Insurance Agency (UIA)  ε-
ντάσσεται στην ευρύτερη πορεία και
των δύο εταιρειών προς τον ψηφιακό
μετασχηματισμό και την αυτοματοποί-
ηση.  Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα
σημείο καμπής στην αγορά, όπου τόσο
οι πελάτες μας όσο και οι ασφαλιστικοί
μας σύμβουλοι ψάχνουν για ψηφιακές
λύσεις για να απλουστεύσουν τη ζωή
τους και θέλουμε να είμαστε ένα βήμα
μπροστά από αυτές τις εξελίξεις. Αυτός
είναι και ο κυριότερος στόχος της συ-
γκεκριμένης συνεργασίας.

-Γ. Καντώρος (Interamerican): Βρε-
θήκαμε στον ίδιο δρόμο, γιατί μας έφερε
εδώ η προοπτική της ανάπτυξης. Ο α-
ναπτυξιακός σχεδιασμός μας στην
Interamerican είναι σαφής: περιλαμβάνει
κινήσεις που θα διευρύνουν τον κύκλο
των εργασιών μας, δημιουργώντας αξία
για τον οργανισμό και για τους πελάτες
μας. Είναι κινήσεις που στηρίζονται σε
σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτή-
ματά μας, ενσωματωμένα στη στρατηγική
της Interamerican, όπως η ψηφιοποίηση
και οι συνεργασίες. Στη συγκεκριμένη
συνεργασία, λειτουργεί ως κίνητρο το
δόγμα της ισχύος μέσα από την ένωση
δυνάμεων, που παράγει προστιθέμενη
αξία για τα συνεργαζόμενα μέρη.
-Πώς βλέπετε το μέλλον της ασφα-
λιστικής βιομηχανίας; Ποιες είναι
οι τάσεις και οι καινοτομίες που θα
επικρατήσουν κατά τα επόμενα χρό-
νια; 

E.Γ: Η ασφαλιστική βιομηχανία θα
συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στηρίζοντας την οικονομία και το
πελατολόγιό της, κυρίως σε περιόδους
όπως αυτή της πανδημίας στην οποία
αναδεικνύεται η σημαντικότητα της υ-
γείας αλλά και η αξία της ζωής. Ταυτό-
χρονα, θα αλλάξει ριζικά ο τρόπος με
τον οποίο προσφέρουμε τις υπηρεσίες
μας προς τους πελάτες μας καθώς προ-
σαρμοζόμαστε στις συνεχώς μεταβαλ-
λόμενες ανάγκες τους αγκαλιάζοντας
νέες τεχνολογίες. Αναμένουμε ότι αρκετές

από τις καθημερινές συναλλαγές θα διεκ-
περαιώνονται πλέον ψηφιακά και στόχος
μας είναι να βελτιώσουμε την ταχύτητα
εξυπηρέτησης, αλλά και να παρέχουμε
αυξημένη πρόσβαση σε πληροφορίες
και εργαλεία, έτσι ώστε οι πελάτες μας,

σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς
τους συμβούλους, να παίρνουν σωστές
και μελετημένες αποφάσεις. Επιπρόσθε-
τα, η πρόσβασή μας σε σημαντικό όγκο
δεδομένων, μας προσφέρει την ευκαιρία
να δημιουργήσουμε πιο σχετικές και ου-
σιαστικές αλληλεπιδράσεις με τους πε-
λάτες μας, παρέχοντας τους καθοδήγηση
σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές τους α-
νάγκες μέσω ειδικά διαμορφωμένων και
εξατομικευμένων λύσεων.

Γ. Κ: Είμαι φύσει αισιόδοξος, πολύ
περισσότερο για έναν κλάδο που ευνο-
είται από τις εξελίξεις και τις πραγματικές
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Οι
λόγοι για ασφαλιστική κάλυψη κάθε πο-
λίτη είναι αυξημένοι σήμερα, δεδομένου
ότι η εποχή είναι πολύπλοκη και οι κίν-
δυνοι περισσότεροι και πιο σύνθετοι.
Ζητείται εξειδίκευση, που οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις θα πρέπει να την αναζη-
τήσουν για να υπάρχουν στον μελλοντικό
χάρτη της αγοράς, σε συνδυασμό με την
κεφαλαιακή επάρκεια και φερεγγυότητα.
Προφανώς, και στην ασφαλιστική βιο-
μηχανία θα παρατηρηθούν γι’ αυτό τον
λόγο τάσεις συγκέντρωσης. Πρόκληση
αποτελεί η διάρρηξη των στεγανών της
αγοράς, εφ’ όσον τα όρια μεταξύ των

διαφορετικών κλάδων γίνονται δυσδιά-
κριτα. Παρατηρούμε μεγάλες πολυεθνικές
επιχειρήσεις –της τηλεπικοινωνίας, των
media κ.ά.- να μπαίνουν στη διανομή
τυποποιημένων ασφαλιστικών προϊό-
ντων, για παράδειγμα. Την ίδια στιγμή,
ασφαλιστικές εταιρείες περνούν σε πα-
ροχή υπηρεσιών που συμπληρώνουν
τις ασφαλιστικές προτάσεις τους, «έξω
από την παραδοσιακή ασφάλιση» - αυτό,
ήδη, κάνουμε στην Interamerican. Οι
τάσεις οδηγούν και την ασφαλιστική
δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο, με
τον ανθρώπινο παράγοντα να στηρίζει
πολλά στην αξιοποίηση και χρήση της
ψηφιακής τεχνολογίας.
-Η περίοδος της πανδημίας έχει ε-
πηρεάσει κάθε φάσμα της επιχειρη-
ματικής και οικονομικής και κοινω-
νικής δραστηριότητας. Ποια είναι η
νέα πραγματικότητα για τον ασφα-
λιστικό κλάδο; 

Ε.Γ: Οι συνέπειες της πανδημίας έ-
χουν επαναπροσδιορίσει τόσο την κυ-
πριακή όσο και την παγκόσμια οικονομία
και σίγουρα δεν θα μπορούσαν να α-
φήσουν αλώβητη την κυπριακή ασφα-
λιστική βιομηχανία, η οποία ανταπε-
ξήλθε μέσα από δύσκολες καταστάσεις

και επέδειξε συνέπεια και αντοχή. Στην
Universal Life, αντιμετωπίσαμε την
πανδημία ως μια πρόκληση αλλά και
ως μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την
τεχνολογία και να εξελίξουμε τις υπη-
ρεσίες μας, επιταχύνοντας ακόμη πε-

ρισσότερο την ψηφιοποίηση. Αντιμε-
τωπίσαμε με σύνεση και προσοχή τους
κίνδυνους και τα περιοριστικά μέτρα
και εξακολουθήσαμε να δραστηριοποι-
ούμαστε αποτελεσματικά χωρίς να ε-
πηρεαστεί αρνητικά η καθημερινή λει-
τουργία μας. Απόλυτη προτεραιότητά
μας ήταν και είναι η απρόσκοπτη εξυ-
πηρέτηση και ασφάλεια των πελατών
μας αλλά και η ασφάλεια του ανθρώπι-
νου δυναμικού μας. Παράλληλα, η ψη-
φιοποίηση, πέρα από ένα έργο ιδιαίτερα
απαιτητικό και πολύπλοκο, πραγματο-
ποιείται στα πλαίσια της ανθρωποκε-
ντρικής μας πολιτικής αλλά και της δια-
τήρησης της σχέσης εμπιστοσύνης που
έχουμε με τους πελάτες μας

Γ. Κ: Θα έλεγα ότι στον ασφαλιστικό
κλάδο, θα έχουμε μια εκκίνηση από νέα
αφετηρία, στη βάση νέων δεδομένων
για την ασφάλιση. Κάθε σοβαρή ασφα-
λιστική εταιρεία υποχρεώνεται, στην
παρούσα κατάσταση, να επανεξετάσει
τους όρους της επιχειρησιακής συνέχειας.
Αυτό σημαίνει πως πρέπει, σε συνδυασμό
με τη συμμόρφωση στα διαρκώς επικαι-
ροποιούμενα κανονιστικά πλαίσια, να
διασφαλίσει τη λειτουργική και οικονο-
μική βιωσιμότητά του. Δηλαδή, απαιτείται
ένας μετασχηματισμός προσαρμοσμένος
στις σύγχρονες ανάγκες και προτεραι-
ότητες κάθε εταιρείας. Εμείς στην
Interamerican είμαστε μέσα σε αυτή τη
διαδικασία κατά τα τελευταία χρόνια με
τον εξελισσόμενο ψηφιακό μετασχημα-
τισμό και με τον οργανωτικό μετασχη-
ματισμό, την απλοποίηση της οργανω-
τικής δομής και τον νέο τρόπο εργασίας,
που ολοκληρώσαμε φέτος. 
-Ποιες οι προκλήσεις της επόμενης
μέρας για την ιδιωτική ασφάλιση;

Ε.Γ: Η πορεία της ασφαλιστικής βιο-
μηχανίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με αυτήν της οικονομίας γενικότερα,
έτσι η κυριότερη βραχυπρόθεσμη μας
πρόκληση είναι να σιγουρευτούμε ότι
η χώρα μας αλλά και ο κλάδος μας θα
συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά
μέσα στην  πανδημία. Προτεραιότητα
μας αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι σί-
γουρα να είμαστε δίπλα στους πελάτες
μας και να τους στηρίξουμε. Παράλληλα,
θέλουμε να παραμείνουμε ένα βήμα
μπροστά από τεχνολογικές και επιστη-
μονικές εξελίξεις και να είμαστε κοντά
στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες
των πελατών μας. Για το λόγο αυτό η
Universal Life σχεδιάζει να επενδύσει
αρκετά στην τεχνολογία και την ψηφιο-
ποίηση τα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο
έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται

-Γ. Κ: Αναφέρθηκα, ήδη, στη μεγάλη
πρόκληση της ψηφιακής κοσμογονίας
που αλλάζει τα πάντα με μεγάλες ταχύ-
τητες. Πρακτικά για την ασφαλιστική
αγορά, η πιο αξιοσημείωτη πρόβλεψη
κατά τη γνώμη μου είναι ότι θα έχουμε
μεγάλες ασφαλιστικές συνέργειες του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπροστά
στις προκλήσεις του δημογραφικού και
της γήρανσης του πληθυσμού, αλλά και
της κλιματικής αλλαγής και των κατα-
στροφικών κινδύνων. Χρειαζόμαστε τη
μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα
για να δώσουμε ασφαλιστικές λύσεις
και απαντήσεις για την αξιοπρεπή γή-
ρανση εκτός εργασίας με διασφαλισμένο
εισόδημα -ας το ονομάσουμε «σύντα-
ξη»- αφού η κρατική πρόνοια δεν θα αρ-
κεί. Ο κόσμος αλλάζει, θα αλλάξει δυνα-
μικά και η ιδιωτική ασφάλιση.

- Tι είναι αυτό που θα προσφέρει η
Interamerican μέσω αυτής της συ-
νεργασίας στο κυπριακό κοινό, που
δεν το είχε μέχρι σήμερα; 

Γ. Καντώρος: Ερχόμαστε να προσθέ-
σουμε αξία στο εξαιρετικό φυσικό Δίκτυο
διανομής της Universal InsuranceAgency
(UIA). Στο υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών
τους, έχουν πλέον ένα σημαντικό ψη-
φιακό εργαλείο για την ασφάλιση αυτο-
κινήτου και κατοικίας, που τους δίνει
σημαντικό πλεονέκτημα αυτοματισμού,
δηλαδή ουσιαστικού κέρδους στον χρόνο
της ασφαλιστικής διαδικασίας. 

Εμείς, προσφέρουμε αυτή την ψη-
φιοποιημένη λύση πάνω στη βάση της
ψηφιακής εμπειρίας και τεχνογνωσίας
που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρό-
νια σε Ελλάδα και Κύπρο.
-Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της
ψηφιακής πλατφόρμας επικοινωνίας
μεταξύ ασφαλιστή και πελάτη που
θα λανσάρετε σύντομα στην αγορά
μας; Τι σημαίνει η ψηφιακή εμπειρία
για τον πελάτη; 

-Γ. Καντώρος: Καινοτομία, είναι η έν-
νοια κλειδί. Η ψηφιακή εμπειρία έρχεται
να εμπλουτίσει την ποιότητα ζωής, δι-
καιώνοντας το μήνυμα που συνοδεύει
και τη δική μας ταυτότητα. Ως
Interamerican, «θέλουμε να βοηθάμε
τους πελάτες μας να ζουν περισσότερο,
πιο ασφαλείς και καλύτερα». Το στήσιμο
της πλατφόρμας αφορά σε μια πλήρως
αυτοματοποιημένη μέθοδο με εργαλεία
που παρέχουν τη δυνατότητα της άμεσης
τιμολόγησης και έκδοσης συμβολαίων.
Όλα τα έγγραφα φθάνουν ηλεκτρονικά
στον ασφαλιζόμενο, η διαδικασία στο

σύνολό της είναι απλή και γρήγορη,
πολύ φιλική. Η ψηφιακή πλατφόρμα γί-
νεται καθημερινό εργαλείο της δουλειάς
του διαμεσολαβητή, ενώ αυτή η «ψη-
φιακή εμπειρία», για πολλούς πελάτες
μπορεί να είναι μια νέα, συναρπαστική
κατάσταση.
-Γενικότερα πώς αξιολογείτε το α-
σφαλιστικό πεδίο στην Κύπρο; 

Γ. Καντώρος: Σίγουρα, είναι ενδια-
φέρον από πολλές πλευρές. Είναι μια
συγκροτημένη αγορά σε επίπεδο εται-
ρειών - η Universal Life αποτελεί το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα στον τομέα
Ζωής και Υγείας. Κοινή φιλοδοξία μας
είναι να πρωταγωνιστεί η Universal
Insurance Agency (UIA) μέσα από τη
συνεργασία μας και στις βασικές Γενικές
ασφαλίσεις για τα περιουσιακά στοιχεία
του αυτοκινήτου -ασφάλιση υποχρεω-
τική, άλλωστε- και κατοικίας. Θα ήθελα
να τονίσω, ωστόσο, ότι και η ασφάλιση
κατοικίας είναι «υποχρεωτική» κατά συ-
νείδηση, αφού κατά κανόνα πρόκειται
για το πιο σημαντικό περιουσιακό στοι-
χείο ενός πολίτη ή μιας οικογένειας. Πι-
στεύω ότι οι Κύπριοι έχουν επίγνωση
της αξίας της στέγης τους.

Παρεμπιπτόντως να πω ότι το κυ-
πριακό κοινό είναι αρκετά «εκπαιδευ-
μένο» στην αξία της ασφάλισης, έχει ώ-
ριμη ασφαλιστική συνείδηση. Είναι ση-
μαντικό για τη δουλειά μας να έχουμε
απέναντί μας ένα τέτοιο κοινό δυνητικών
πελατών. Μένει σ’ εμάς, να το συστή-
σουμε και στην ψηφιακή ασφάλιση. Γε-
νικότερα, η κυπριακή ασφαλιστική αγορά
είναι, μικρή μεν, αλλά υποσχόμενη αγορά
σταθερής προοπτικής.

-Ποιοι οι επόμενοι στόχοι της εται-
ρείας για την ελληνική αλλά και την
κυπριακή αγορά;

-Γ. Καντώρος: Στην κυπριακή αγορά
επιστρέψαμε μετά από πολλά χρόνια,
αυτή τη φορά γιατί είχαμε να δώσουμε
μια πρόταση που δεν υπήρχε στην Κύπρο
σε αυτή τη μορφή. Εννοώ την πλήρη
ψηφιακή ασφάλιση. Έτσι, ξεκινήσαμε
με την Anytime Κύπρου, στη βάση μιας
αναπτυγμένης τεχνογνωσίας που έχουμε
από την Ελλάδα. Η Anytime στην έδρα
μας είναι αδιαφιλονίκητα πρώτη direct
ασφάλιση, με πελάτες που συνεχώς αυ-
ξάνονται. Και στην Κύπρο, όμως, η αυ-
ξητική δυναμική του πελατολογίου μας
ικανοποιεί ιδιαίτερα, καθώς βρισκόμαστε
μόλις με λίγα χρόνια λειτουργίας στους
36.000 ασφαλισμένους που μας έχουν
εμπιστευθεί για τη διαφορετική αξία κα-
λύψεων και υπηρεσιών. Όσον αφορά
στους στόχους της INTERAMERICAN,
μετά την ολοκλήρωση του οργανωτικού
μετασχηματισμού και στο πλαίσιο της
διατήρησης και ενίσχυσης της ηγετικής
θέσης του οργανισμού μας στην ελληνική
ασφαλιστική αγορά, θέλουμε να είμαστε
συνδιαμορφωτές του νέου τοπίου στον
ασφαλιστικό κλάδο. Παρακολουθούμε
τις εξελίξεις και σχεδιάζουμε αναπτυ-
ξιακές κινήσεις, στο πλαίσιο της κινη-
τικότητας που παρατηρείται. Τον πρώτο
λόγο έχει ο ψηφιακός χαρακτήρας της
εταιρείας και ο κορμός του ενδιαφέροντός
μας στους τομείς των γενικών ασφαλί-
σεων και της υγείας. Παράλληλα, επεν-
δύουμε ιδιαίτερα και στο ανθρώπινο κε-
φάλαιο, σε συνδυασμό με τον νέο, ευέ-
λικτο τρόπο εργασίας. 

-Υπάρχουν κοινά σημεία στην εται-
ρική κουλτούρα των δύο Οργανι-
σμών που θα κάνουν πιο ομαλή και
καρποφόρα αυτή τη συνεργασία; 

-Έβαν Γαβάς:  Τόσο η Universal Life
όσο και η Interamerican είναι διακε-
κριμένοι οργανισμοί με μακροχρόνια
ιστορία και επιτεύγματα, παρέχουν ποι-
οτικές υπηρεσίες στο πελατολόγιο τους
σε Κύπρο και Ελλάδα και διαδραματίζουν
πρωταγωνιστικό ρόλο και πρωτοστατούν
στα ασφαλιστικά δρώμενα στην Κυ-
πριακή και Ελληνική αγορά. Οι παρά-
γοντες αυτοί, αλλά και η κοινή αποστολή
των δύο εταιρειών να βελτιώνουν τη
ζωή των πελατών τους μέσα από την
αξιοπιστία και την καινοτομία, παρέχουν
γερές βάσεις και θεμέλια για τη μεταξύ
τους συνεργασία.
- Ποιά ασφαλιστικά προϊόντα θα
προσφέρει αυτή η συνεργασία στο
κυπριακό κοινό; Η προοπτική αυτής
της συνεργασίας προβλέπει διεύ-
ρυνση της γκάμας των προϊόντων;
Σε ποιους τομείς; (UL)

Έβαν Γαβάς:  Η συνεργασία αφορά
τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων μέσω
της θυγατρικής εταιρείας Ασφαλιστικής
Πρακτόρευσης της UniversalLife,
Universal Insurance Agency (UIA). Συ-
γκεκριμένα θα περιλαμβάνει προγράμ-
ματα ασφάλισης αυτοκινήτου και κα-
τοικίας τα οποία θα προσφέρονται από
το ασφαλιστικό μας δίκτυο μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  Με «όχημα»
την ψηφιακή τεχνολογία αλλά και α-
ντλώντας από την πείρα και τεχνογνωσία
που διαθέτουν και οι δύο εταιρείες, έ-
χουμε την πεποίθηση πως η συνεργασία

θα καρποφορήσει και θα εξελιχθεί ακόμα
περισσότερο.
-Πώς έχει επηρεάσει το ΓεΣΥ την ι-
διωτική ασφάλεια υγείας στην Κύ-
προ; Είναι εφικτή η συνύπαρξη τους;

Έβαν Γαβάς:Η συνύπαρξη ασφαλι-
στικών εταιρειών και ΓεΣΥ είναι όχι
μόνο εφικτή αλλά και κάτι που προκύπτει
και από την εμπειρία άλλων χωρών.
Στα πλείστα πετυχημένα συστήματα
υγείας υπάρχει πολύ καλή συνεργασία
των δημόσιων ταμείων υγείας με την
ιδιωτική ασφάλιση υγείας.  Η ανάγκη
για ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν θα ε-
κλείψει, αντίθετα θα ενδυναμώνει και
θα ενισχύει το επίπεδο των υπηρεσιών
υγείας, συμβάλλοντας έτσι στην απο-
φόρτιση του κρατικού συστήματος. 

Ως η ασφαλιστική εταιρεία με τη με-
γαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία
στον τομέα της Υγείας στην Κύπρο και
με στόχο να παραμείνουμε στο πηδάλιο
ως ο ηγέτης της αγοράς, θα είμαστε
προσηλωμένοι στην αποστολή μας να
παρέχουμε στους πελάτες μας τη σι-
γουριά ότι οπουδήποτε κι αν βρίσκονται,
στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, θα μπο-
ρούν να έχουν άμεση  πρόσβαση στην
καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα. Θα
επικεντρωθούμε στην αναβάθμιση της
ποιότητας των υπηρεσιών μας, στην
περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης
των πελατών μας μέσα από καινοτόμες
τεχνολογικές εφαρμογές και υπηρεσίες,
στην προσφορά επιπρόσθετων επιλογών
κάλυψης και γενικά στη  βελτίωση της
συνολικής εμπειρίας των πελατών μας
όταν αυτοί λαμβάνουν ιατρική περί-
θαλψη.

-Ποια τα επόμενα βήματα της εται-
ρείας; Τι κινήσεις θα δούμε το επό-
μενο διάστημα; (UL)

Έβαν Γαβάς:  Η Universal Life έχει
αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο στρα-
τηγικό επιχειρησιακό πλάνο το οποίο
έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται. Κά-
ποιες πρώτες επιτυχίες μας είναι η
διαδικτυακή πύλη πελατών μας U
connect και η εξασφάλιση της παγκο-
σμίου εμβέλειας πιστοποίησης Great
Place to Work®.  Έχουμε επίσης α-
ναπτύξει ακόμα περισσότερο το διεθνές
δίκτυο παροχής ιατρικών υπηρεσιών
μας,  αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα
των υπηρεσιών και προϊόντων υγείας
μας. Επιπρόσθετα, ως πρωτοπόροι
στην αγορά ατομικών Συνταξιοδοτικών
Σχεδίων, έχουμε ανακοινώσει πρό-
σφατα ένα σύγχρονο σχέδιο επαγγελ-
ματικών συντάξεων το Pension PLUS,
το οποίο απευθύνεται σε εργοδότες
που θέλουν να ενισχύσουν το συντα-
ξιοδοτικό προγραμματισμό των εργα-
ζομένων τους. 

Το όραμα μας στην Universal Life
είναι να βελτιώνουμε την ζωή των πε-
λατών μας κάνοντας πράξη την δέσμευ-
ση μας στην αξιοπιστία και διατηρώντας
άρρηκτη τη σχέση εμπιστοσύνης που
έχουμε κτίσει τα τελευταία 50 και πλέον
χρόνια με τους πελάτες μας και την κοι-
νωνία.  Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε
να επενδύουμε τόσο σε νέες τεχνολογίες
όσο και στους ανθρώπους μας, ενώ πα-
ράλληλα στοχεύουμε στην ανάληψη
καθοριστικού ηγετικού ρόλου στην ε-
νίσχυση και ενδυνάμωση του ασφαλι-
στικού κλάδου στην Κύπρο.

«Το κλειδί είναι η καινοτομία» «Να παραμείνουμε ο ηγέτης της αγοράς»

Αναμένουμε ότι αρκετές
από τις καθημερινές
συναλλαγές θα
διεκπεραιώνονται πλέον
ψηφιακά και στόχος μας
είναι να βελτιώσουμε την
ταχύτητα εξυπηρέτησης,
αλλά και να παρέχουμε
αυξημένη πρόσβαση 
σε πληροφορίες 
και εργαλεία.

Θα έχουμε μεγάλες
ασφαλιστικές συνέργειες
του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα μπροστά
στις προκλήσεις του
δημογραφικού και 
της γήρανσης του
πληθυσμού, αλλά και 
της κλιματικής αλλαγής
και των καταστροφικών
κινδύνων.

Έβαν Γαβάς, πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής Universal Life: Η Universal Life σχεδιάζει
και έχει ξεκινήσει ήδη, σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία και την ψηφιοποίηση.

Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican: Θα παρατηρη-
θούν τάσεις συγκέντρωσης στην ασφαλιστική βιομηχανία.
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Από το 2022 θα αρχίσουν να γεμίζουν ξανά τα κρατικά ταμεία
Η μετάλλαξη «Δέλτα» και η παράταση της
πανδημίας και μέσα στο 2021 βάζει προ-
σωρινό φρένο στην επιχείρηση ανάκτησης
της φορολογικής βάσης. Οι αναστολές
συμβάσεων εργασίας συνεχίζονται ακόμη
και τώρα (έστω και σε μειωμένη έκταση
συγκριτικά με το 2020), εκατοντάδες χι-
λιάδες επιχειρήσεις δεν θα συμπληρώσουν
ούτε φέτος 12μηνο κανονικής λειτουργίας,
καθώς έχουν ήδη φορτωθεί αρκετούς
μήνες lockdown, ενώ η τελική απόδοση
του τουριστικού προϊόντος εξακολουθεί
να αποτελεί το μεγάλο αίνιγμα της φετινής
χρονιάς. Οσον αφορά τα νομικά πρόσωπα,
τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου δείχνουν ότι
οι επιχειρήσεις ανακτούν το χαμένο έδα-
φος, καθώς ήδη αποτυπώνεται σημαντική
αύξηση εσόδων συγκριτικά με το 2020.
Μένει όμως να φανεί αν αυτό θα αποτυ-
πωθεί και στα δηλωθέντα κέρδη. Για το
οικονομικό επιτελείο, στόχος είναι η κάμψη
των δηλωθέντων εισοδημάτων στις δη-
λώσεις του 2021 να αποδειχθεί μια «πα-
ρένθεση» και από το 2022 και μετά να ξε-
κινήσει μια αδιάκοπη ανοδική πορεία, η
οποία θα φέρει περισσότερα έσοδα στα
κρατικά ταμεία παρά τη μείωση των φο-
ρολογικών συντελεστών.

Τα στοιχεία των τελευταίων 15 ετών
δείχνουν ότι η σημαντική μεταβολή των
φορολογητέων εισοδημάτων από τη μια
χρονιά στην άλλη είναι ο κανόνας και όχι
η εξαίρεση. Από το 2006 έως και το 2011,

δηλαδή μέσα σε μία 5ετία, τα δηλωθέντα
εισοδήματα αυξήθηκαν από τα 80,557
δισ. ευρώ στα 103,7 δισ. ευρώ, με τον
μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης να διαμορ-
φώνεται περίπου στα 4,5-5 δισ. ευρώ ανά
έτος. Αντίθετα, από το 2011 και μετά, που
ξεκίνησε η περικοπή των μισθών και των
συντάξεων, η μείωση ήταν ταχύτατη.
Χρειάστηκαν μόλις τρεις χρονιές για να
υποχωρήσουν τα φορολογητέα εισοδή-
ματα από τα 103,7 δισ. ευρώ στα 71,3 δισ.
ευρώ. Ηταν το αποτέλεσμα της έκρηξης
της ανεργίας, της περικοπής των συντά-
ξεων, του «κουρέματος» των μισθών καθώς

και της απώλειας εισοδήματος από τους
αυτοαπασχολούμενους αλλά και τους ι-
διοκτήτες ακινήτων. Την τελευταία 2ετία,
το 2019 και το 2020, αποτυπώθηκε μια
τάση ανάκτησης του χαμένου εδάφους,
ωστόσο οι φετινές φορολογικές δηλώσεις
θα αποτυπώσουν την ανακοπή αυτής της
πορείας λόγω πανδημίας.

Για την περίοδο μέχρι το 2025, η διεύ-
ρυνση της φορολογικής βάσης μπορεί να

επιτευχθεί με διαφορετικό τρόπο συγκρι-
τικά με αυτόν που χαρακτήρισε την πε-
ρίοδο έως και το 2010. Το ζητούμενο είναι
η αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων
να έχει μόνιμο χαρακτήρα, ώστε να στη-
ρίξει τα φορολογικά έσοδα σε βάθος χρό-
νου. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά
που μπορούν να κάνουν τη διαφορά μέσα
στην επόμενη χρονική περίοδο;

1. Η μείωση των φορολογικών συντε-

λεστών περιορίζει αισθητά, συγκριτικά
με τα τελευταία 15-20 χρόνια, το κίνητρο
για φοροδιαφυγή. Οι αυτοαπασχολούμενοι
από φέτος γνωρίζουν ότι κέρδος μέχρι
10.000 ευρώ επιβαρύνεται με φόρο μόλις
9%, ότι οι ασφαλιστικές εισφορές δεν συν-
δέονται πλέον με το ύψος των δηλωθέντων
εισοδημάτων και ότι η εισφορά αλληλεγ-
γύης θα είναι μηδενική. Το μόνο «χαράτσι»
της μνημονιακής περιόδου που έχει απο-

μείνει ενεργό είναι το τέλος επιτηδεύματος,
η κατάργηση του οποίου είναι επίσης στην
ατζέντα, εφόσον βρεθεί ο απαιτούμενος
δημοσιονομικός χώρος. Αυτό σημαίνει ότι
οι αυτοαπασχολούμενοι –περισσότεροι
από ένα εκατομμύριο συνολικά, καθώς
περιλαμβάνονται και οι αγρότες– δεν έχουν
ισχυρό κίνητρο να περιορίζουν το ύψος
των δηλωθέντων εισοδημάτων στις 2.000-
3.000 ευρώ, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια
της μνημονιακής περιόδου. Διότι ήταν
αυτή η επιλογή που τους στέρησε άλλα
«προνόμια», όπως η ικανότητα καταπο-
λέμησης των τεκμηρίων ή η πρόσβαση
στον τραπεζικό δανεισμό. Κάτι αντίστοιχο
ισχύει και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες
από φέτος έχουν να ωφεληθούν από τον
συνδυασμό μείωσης του συντελεστή φο-
ρολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων,
φορολόγησης των μερισμάτων, υπολογι-
σμού της προκαταβολής φόρου και κα-
τάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης.

2. Η αύξηση των δηλωθέντων εισοδη-
μάτων είναι –σε περιόδους ανάπτυξης–
φυσικό αποτέλεσμα της θετικής μεταβολής
του ΑΕΠ. Για την περίοδο μέχρι το 2025,
η ανάπτυξη έχει αυτή τη φορά και συγκε-
κριμένες, ποσοτικοποιημένες πηγές χρη-
ματοδότησης, όπως οι πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψης αλλά και του πολυετούς προ-
ϋπολογισμού της Ε.Ε., οι οποίοι αθροιστικά
μπορούν να φτάσουν τα 90-100 δισ. ευρώ,
ανάλογα και με το ποια θα είναι η συμμε-

τοχή του ιδιωτικού τομέα. Η... ιστορία
έχει δείξει ότι η επιστροφή του ΑΕΠ στα
επίπεδα των 190-200 δισ. ευρώ (κάτι που
προβλέπεται να γίνει το 2023-2024) μπορεί
να επαναφέρει τα δηλωθέντα εισοδήματα
πάνω από τα 85-90 δισ. ευρώ.

3. Οι φορολογικές αρχές θα έχουν τα
επόμενα χρόνια τα περισσότερα όπλα που
είχαν ποτέ στη φαρέτρα τους. Τα σχέδια
επί χάρτου ετών για ηλεκτρονική υποβολή
όλων των τιμολογίων, για διασύνδεση με
το Taxis όλων των ταμειακών μηχανών,
για τακτική εφαρμογή των «έμμεσων πρα-
κτικών φορολογικού ελέγχου» αλλά και
για... online διασταύρωση με τα στοιχεία
του τραπεζικού συστήματος (καταθέσεις,
δάνεια κ.λπ.) γίνονται από το 2022 πράξη,
ανοίγοντας καινούργιο κεφάλαιο στη μάχη
κατά της φοροδιαφυγής. Στη διεύρυνση
της φορολογικής βάσης από το νέο έτος
αναμένεται να συμβάλει και το νέο πλαίσιο
παροχής κινήτρων για την αύξηση των
ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι νέες νομο-
θετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης
θα παρουσιαστούν το φθινόπωρο και θα
ενεργοποιηθούν από τις αρχές του 2022.
Το νέο πλαίσιο θα περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, κίνητρα για ηλεκτρονική πληρωμή
επαγγελματικών ομάδων που θεωρούνται
«ύποπτες» για φοροδιαφυγή, αλλά και πα-
ροχές σε καταναλωτές ώστε να συμβάλουν
στην προσπάθεια εντοπισμού των φορο-
λογικών μηχανισμών «μαϊμού».

<<<<<<<

Στα νομικά πρόσωπα, τα στοι-
χεία του πρώτου εξαμήνου
δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις
ανακτούν το χαμένο έδαφος.

Το υπουργείο Οικονομικών ποντάρει στην ανάπτυξη για την αύξηση των φορολογικών ε-
σόδων. Για την περίοδο μέχρι το 2025 υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες λόγω και των πόρων
του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και του πολυετούς προϋπολογισμού της Ε.Ε., οι οποίοι α-
θροιστικά μπορούν να φτάσουν τα 90-100 δισ. ευρώ.

Την αύξηση του κατώτατου μισθού από
την 1η Ιανουαρίου 2022 κατά 2%, στα 663
ευρώ μεικτά από 650 ευρώ σήμερα, απο-
φάσισε η κυβέρνηση.

Ανάλογα με την προϋπηρεσία και την
οικογενειακή κατάσταση, ο κατώτατος
μισθός αυξάνεται έως 861 ευρώ για όσους
έχουν εννέα και περισσότερα χρόνια προ-
ϋπηρεσίας και έως 928,20 ευρώ για όσους
επιπλέον λαμβάνουν επίδομα γάμου.

Αντίστοιχα, το κατώτατο ημερομίσθιο
για εργατοτεχνίτες θα διαμορφωθεί στα
29,62 ευρώ από 29,04 ευρώ και μπορεί να
φτάσει στα 38,51 ευρώ για όσους έχουν
προϋπηρεσία πάνω από 18 έτη και στα
41,47 ευρώ αν λαμβάνουν επίδομα γάμου.

Σημειώνεται πως η αναπροσαρμογή
του κατώτατου μισθού δεν οδηγεί σε αυ-
τόματη αναπροσαρμογή των μισθών όσων
δεν αμείβονται με το βασικό.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου
Εργασίας, «η αύξηση του κατώτατου μι-
σθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου 2022
είναι η χρυσή τομή που επελέγη προκει-
μένου να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη
των εργαζομένων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο
η βιωσιμότητα επιχειρήσεων που βρίσκο-
νται σε οριακό σημείο. Η αύξηση του κα-
τώτατου μισθού σε επίπεδα που υπερβαί-

νουν τις αντοχές της οικονομίας και των
επιχειρήσεων θα απέβαινε τελικά σε βάρος
των ίδιων των εργαζομένων καθώς θα ο-
δηγούσε σε:

• Κίνδυνο για τη βιωσιμότητα επιχει-
ρήσεων που έχουν πληγεί από την παν-
δημία και λειτουργούν “στο όριο”. Ο κίν-
δυνος αυτός είναι ιδιαίτερα αυξημένος
καθώς οι κλάδοι που επηρεάστηκαν πε-
ρισσότερο (εστίαση κ.λπ.) έχουν ταυτό-
χρονα και υψηλό ποσοστό εργαζομένων
που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

• Κίνδυνο απολύσεων ή στροφής σε
αδήλωτη/υποδηλωμένη εργασία λόγω της
δυσκολίας απορρόφησης της αύξησης
του εργασιακού κόστους εν μέσω ύφε-
σης.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την
εξέλιξη της οικονομίας κατά τη διετία
2019-2020 (δεδομένου ότι η προηγούμενη
αύξηση του κατώτατου μισθού έγινε στις
αρχές του 2019) και τις προβλέψεις διεθνών
και εγχώριων οργανισμών και ινστιτούτων
για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2021
και το 2022».

«Η αύξηση την οποία αποφασίζουμε
σήμερα προφανώς και δεν καλύπτει τις
ανάγκες των εργαζομένων. Θέλω να θυ-
μίσω, όμως, ότι έρχεται σε συνέχεια ενός

γιγαντιαίου προγράμματος το οποίο ξε-
πέρασε τα 40 δισ. ευρώ, το οποίο επί 18
μήνες στήριξε το εισόδημα, τις θέσεις ερ-
γασίας αλλά και τη ρευστότητα των επι-
χειρήσεων. Οπως επίσης και το γεγονός
ότι η αύξηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει
ένα κύμα φοροελαφρύνσεων, αλλά και μι-
κρότερων εισφορών, που και αυτές με τη
σειρά τους υποστήριξαν το διαθέσιμο ει-
σόδημα όλων των εργαζομένων. Τώρα η
ενίσχυση αυτή έρχεται να τονώσει τους
χαμηλότερα αμειβομένους. Εχει ένα ύψος
το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και
συμβολικό. Είναι, όμως, απολύτως ρεαλι-
στική», τόνισε μιλώντας στο υπουργικό
συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.

«Μέλημα της κυβέρνησης με την από-
φαση για την αύξηση του κατώτατου μι-
σθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου του
2022, αλλά και με τη μείωση φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών –που οδήγησε
σε πρόσθετη αύξηση του εισοδήματος
των εργαζομένων κατά 1,6%–, είναι να
στηρίξει την αγοραστική δύναμη των ερ-
γαζομένων χωρίς να θέσει σε κίνδυνο ε-
πιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Λαμβά-
νοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δια-
βούλευσης, δίνουμε μια συνετή αύξηση,
που δεν βάζει εμπόδια στην ανοδική τροχιά
της οικονομίας και επιπλέον διατηρεί τον
κατώτατο μισθό στο μέσο του πίνακα των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Από εκεί
και πέρα, εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν
τη δυνατότητα να συμφωνήσουν καλύ-
τερες αμοιβές με τις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας που υπογράφουν σε επιχειρη-
σιακό, κλαδικό ή εθνικό επίπεδο», δήλωσε
ο αρμόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδά-
κης.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η ΓΣΕΕ
είχε προτείνει αύξηση του κατώτατου μι-
σθού κατά 15,4%, ενώ οι εργοδοτικές ορ-
γανώσεις πρότειναν τη διατήρησή του
στα σημερινά επίπεδα ή και την αύξηση
του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της
μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επη-
ρεάζει πρωτίστως τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις και έναν συνεχώς αυξανόμενο,
χρόνο με τον χρόνο, αριθμό εργαζομένων,
κυρίως νέους. Με βάση την επεξεργασία
των στοιχείων του πληροφοριακού συ-
στήματος «Εργάνη» από την Τράπεζα της
Ελλάδος:

1. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με
τον κατώτατο μισθό στο σύνολο των μι-
σθωτών στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν
διαχρονικά από 19,7% το 2016 σε 27,7%
το 2020. Μάλιστα τη διετία 2018-2019 ο
αριθμός των θέσεων εργασίας που αμεί-
βονταν με τον κατώτατο μισθό αυξήθηκε
κατά περίπου 121.400.

2. Οι αμειβόμενοι με τον κατώτατο
μισθό αποτελούν το 43,1% των εργαζο-
μένων σε επιχειρήσεις με έως 10 απασχο-
λουμένους και το 34,2% του προσωπικού
σε επιχειρήσεις με 11 έως 50 απασχολου-
μένους. Στις επιχειρήσεις με προσωπικό

από 51 έως 250 εργαζομένους αποτελούν
μόνο το 17,7% και σε εκείνες που απα-
σχολούν έως 1.000 άτομα είναι το 11,7%.

3. Με τον κατώτατο μισθό αμείβεται
το 67,7% των νέων ηλικίας έως 24 ετών
και το 39,8% των ηλικίας 25-34 ετών. Στην
ηλικία 35-44 ετών, το ποσοστό των αμει-
βομένων με τον κατώτατο μισθό εκτινά-
χθηκε από 12,8% το 2016 στο 20,8% το
2020, και στους 45άρηδες-50άρηδες από
9,8% σε 16,5%.    

Η σύγκριση με την Ευρώπη
Μεταξύ των 21 κρατών - μελών της

Ε.Ε. που έχουν νομοθετημένο κατώτατο

μισθό, η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση της
κατάταξης όσον αφορά το ύψος του κα-
τώτατου μισθού (11η με βάση τον ονο-
μαστικό και 13η με βάση τα ισοδύναμα
αγοραστικής δύναμης). Οι 18 από τις α-
νωτέρω χώρες προχώρησαν σε ονομαστική
αύξηση το διάστημα Ιανουαρίου 2020 -
Μαρτίου 2021. Ωστόσο, η σύγκριση των
ονομαστικών αυξήσεων αγνοεί σημαντικά
νομισματικά και οικονομικά μεγέθη (πλη-
θωρισμός, συναλλαγματική ισοτιμία, με-
ταβολή ΑΕΠ, ιστορικό μεταβολών κατώ-
τατου μισθού). Ειδικότερα:

• Μόνο σε 9 χώρες η αύξηση υπερέβη
το 2%, αν λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό

και τη συναλλαγματική ισοτιμία (για τις
χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης).
Σε 6 χώρες η πραγματική αύξηση ήταν
μικρότερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας
και σε μία ο πραγματικός κατώτατος μισθός
μειώθηκε.

• Στην Ελλάδα η πραγματική αξία του
κατώτατου μισθού αυξήθηκε κατά 1,3%
λόγω του αποπληθωρισμού, ενώ περαιτέρω
αύξηση της αγοραστικής δύναμης επήλθε
από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών των εργαζομένων κατά 1,63%.

• Η πλειονότητα των χωρών με σημα-
ντική αύξηση του κατώτατου μισθού είναι
μικρές και «ανοικτές» οικονομίες που

είχαν έντονη αναπτυξιακή δυναμική πριν
από την πανδημία και επλήγησαν πολύ
λιγότερο από αυτήν. Επίσης στις δύο
χώρες με την υψηλότερη ποσοστιαία αύ-
ξηση (Λετονία, Σλοβενία) εφαρμόστηκαν
αποφάσεις που είχαν ληφθεί πολύ πριν
από την πανδημία. Η σλοβενική κυβέρνηση
έσπευσε μάλιστα να δεσμευτεί ότι θα α-
ποζημιώσει, εν μέρει, τις επιχειρήσεις για
το αυξημένο εργασιακό κόστος.

• Η Ισπανία και η Εσθονία διατήρησαν
αμετάβλητο τον ονομαστικό κατώτατο
μισθό το 2020, ενώ η πραγματική αύξηση
(αφού ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός) ήταν
μικρότερη από εκείνη της χώρας μας.

<<<<<<<

Σύμφωνα με την «Εργάνη»,
στο σύνολο των μισθωτών
στον ιδιωτικό τομέα, με 
τον κατώτατο μισθό αμειβό-
ταν το 27,7% το 2020.

Αυξάνεται 
κατά 2% 
ο κατώτατος 
μισθός 
Στα 663 ευρώ μεικτά από την 1η Ιανουαρίου

Κατώτερη 
των αναγκών, 
λέει η ΓΣΕΕ

Κατώτερη των προσδοκιών και των
αναγκών των εργαζομένων θεωρεί
η ΓΣΕΕ την αύξηση του κατώτατου
μισθού κατά 2% από την 1η Ιανουα-
ρίου 2022, που ανακοίνωσε χθες ο
πρωθυπουργός. Αντιδράσεις, πά-
ντως, υπάρχουν και από την πλευρά
των εργοδοτών, οι οποίοι ζητούν α-
πό την κυβέρνηση να προχωρήσει
σε μείωση φορολογικών συντελε-
στών και εργοδοτικών εισφορών.
«Η οριακή αύξηση του κατώτατου
μισθού και μάλιστα από 1.1.2022 δεν
ενισχύει σε καμία περίπτωση την οι-
κονομική και κοινωνική σταθερότη-
τα και ανάπτυξη, δεν βελτιώνει τις
συνθήκες διαβίωσης και φυσικά δεν
μειώνει την ανασφάλεια και επι-
σφάλεια που διακρίνουν σήμερα
την αγορά εργασίας», υποστηρίζει η
ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της. Η συνομο-
σπονδία ζητεί επαναφορά του κατώ-
τατου μισθού στα 751 ευρώ και στη
συνέχεια της προσαρμογής του στο
60% του διαμέσου ακαθάριστου μι-
σθού πλήρους απασχόλησης, δηλα-
δή στα 809 ευρώ, με την υπογραφή
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβα-
σης Εργασίας μεταξύ των κοινωνι-
κών εταίρων.
Να επανέλθει η αποφασιστική αρ-
μοδιότητα στους κοινωνικούς εταί-
ρους ζητεί και η Ελληνική Συνομο-
σπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματι-
κότητας (ΕΣΕΕ). «Η κυβέρνηση, με
τη σημερινή της απόφαση για τον
κατώτατο μισθό, έδειξε ότι λαμβά-
νει σοβαρά υπόψη τα εύλογα επι-
χειρήματα των εργοδοτικών και επι-
στημονικών φορέων, «παγώνοντας»
κατ’ αρχήν οποιαδήποτε μεταβολή
για το τρέχον έτος. Για να μην υπάρ-
ξουν ωστόσο επιπτώσεις στη λει-
τουργία της επιχειρηματικότητας α-
μέσως μετά την πανδημία, θα πρέ-
πει να εξασφαλιστεί ότι και η προ-
βλεπόμενη από 1-1-2022 αύξηση
2% στον κατώτατο μισθό, θα αντι-
σταθμιστεί από αντίστοιχες παροχές
προς τις επιχειρήσεις, όπως είναι οι
μειώσεις των φορολογικών συντε-
λεστών ή και το ύψος των εργοδοτι-
κών εισφορών», δήλωσε ο πρόε-
δρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας.
Ο ίδιος επανέλαβε την πάγια θέση
της ΕΣΕΕ για επαναφορά των δια-
πραγματεύσεων των μισθών μεταξύ
των κοινωνικών εταίρων το 2022.
«Χρυσή τομή για την κοινωνική συ-
νοχή» χαρακτήρισε την απόφαση ο
πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Ε-
πιμελητηρίων Κωνσταντίνος Μίχα-
λος. Ο ίδιος ωστόσο ζήτησε μείωση
των φορολογικών συντελεστών των
επιχειρήσεων και των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και
περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσε-
ων από πόρους του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και άλλα κοινοτικά κονδύλια.
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H εταιρεία Σκλαβενίτης Κύπρου στηρίζει τα 5 χωριά 
της καταστροφικής πυρκαγιά με δωροκουπόνια αξίας €50,000

Δίπλα στις πληγέντες περιοχές από την κατα-

στροφική πυρκαγιά του Ιουλίου, βρέθηκε η

εταιρεία Σκλαβενίτης Κύπρου, παραδίδοντας

την Τετάρτη 21/7/21 δωροκουπόνια αξίας

50,000€. Συγκεκριμένα δόθηκαν 10,000€

σε κάθε ένα από τα 5 χωριά, Αρακαπάς, Ο-

δού, Ορά, Επταγώνια και Μελίνη, με απώτε-

ρο στόχο τη στήριξη και ανακούφιση συμπο-

λιτών μας. Τα κουπόνια τα παρέλαβαν οι Κοι-

νοτάρχες και μέλη του Συμβουλίου των χω-

ριών από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρεί-

ας, Μιχάλη Παναγίδη. Στα πλαίσια της επί-

σκεψης έγιναν συζητήσεις με τοπικούς πα-

ραγωγούς προϊόντων μαναβικής και άλλων

προϊόντων για μελλοντική συνεργασία κατό-

πιν επίσκεψης στα υποστατικά τους.

Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ είναι μία αμιγώς ελληνική Επιχείρηση στον χώρο της λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών ευρείας

κατανάλωσης, με παρουσία στην Ελλάδα και 18 καταστήματα στην Κύπρο με 1350 εργαζομένους. Η εμπορική πολιτική

της βασίζεται στους άξονες: Προϊόντα άριστης ποιότητας, τιμές “τόσο φθηνά όσο πουθενά” και φιλική εξυπηρέτηση.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Μια εν δυνάμει ωρολογιακή βόμβα στην
αγορά συνιστούν οι επιταγές ύψους 4
δισ. που μένουν «παγωμένες» επί μήνες
και κάποια στιγμή θα πρέπει να πληρω-
θούν μαζί με συσσωρευμένες υποχρεώσεις
40 δισ. H αναστολή των προθεσμιών λή-
ξης, εμφάνισης και πληρωμής των επι-
ταγών παρατείνεται για άλλο ένα τρίμηνο
και συγκεκριμένα έως το τέλος Οκτωβρίου.
Ειδικότερα, με τροπολογία που κατατέ-
θηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οι-
κονομικών παρατείνεται μέχρι 31.10.2021
η προθεσμία που έληγε 31.8.2021 για τη
μη «σφράγιση» επιταγών σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν από την εμφάνιση και
διάδοση της COVID-19. 

Μέχρι 31.10 αναστέλλεται και η έκδοση
διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη
πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Οπως
προβλέπει η σχετική τροπολογία, «κατά
παρέκκλιση, επίσης, αξιόγραφα επί των
οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να
βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την
πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου
2020, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δε-
δομένων οικονομικής συμπεριφοράς,
που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν
γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα, εάν α-
ποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31 Ο-
κτωβρίου 2021».

Πρόκειται για μία ακόμα φορά από
τον Μάρτιο του 2020 που η κυβέρνηση
παρατείνει την αναστολή της πληρωμής
των επιταγών, αυτή τη φορά για συγκε-
κριμένες επιχειρήσεις, με συνέπεια τη
διαρκή μετακύλιση της υποχρέωσης πλη-
ρωμής τους στο μέλλον. Το μέτρο που
υιοθετήθηκε για πρώτη φορά με το ξέ-
σπασμα της πανδημίας, συνιστά μια εν
δυνάμει βόμβα για την αγορά όποτε οι
οφειλές αυτές καταστούν απαιτητές, κα-
θώς συσσωρεύει ένα χρέος μαζί με πλήθος
άλλων υποχρεώσεων που έχουν ανασταλεί
λόγω COVID-19. Αν και το ακριβές μέγεθος
δεν είναι γνωστό, εκτιμήσεις από τις τρά-
πεζες που είναι οι αποδέκτες των δηλώ-
σεων από τους εκδότες αυτών των επι-
ταγών, κάνουν λόγο για οφειλές ύψους
4 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο η εκτίμηση

αυτή να είναι ασφαλής, καθώς δεν υπάρ-
χουν στοιχεία για τα ποσά που έχουν στο
μεταξύ «τραβηχθεί» και έχουν πληρωθεί
έστω και μερικώς από τους εκδότες τους.
Εκπρόσωποι της αγοράς με δηλώσεις
τους κάνουν λόγο για ντόμινο επιπτώσεων,
όταν οι επιταγές της πανδημίας θα χρει-
αστεί να πληρωθούν και έχουν διατυπώσει
μάλιστα και προτάσεις να υπάρξει πρό-

γραμμα χρηματοδότησης με την εγγύηση
του ελληνικού Δημοσίου.

Σε κάθε περίπτωση, η διαιώνιση του
προβλήματος και η παρέμβαση στο συ-
ναλλακτικό κύκλωμα έχει απαξιώσει τις
επιταγές ως μέσο συναλλαγής, κάτι που
αποτυπώνεται και στην αυστηροποίηση
των κριτηρίων για την αποδοχή τους από
τις τράπεζες ως μέσο προεξόφλησης στη
χρηματοδότηση επιχειρήσεων για κεφά-
λαια κίνησης. Σύμφωνα με απόψεις τρα-
πεζικών στελεχών, η αναστολή πληρωμής
που έχει επιβληθεί για περίπου 1,5 χρόνο,
αυξάνει το ρίσκο και καθιστά ακριβότερο
τον δανεισμό για επιχειρήσεις που κάνουν
χρήση των επιταγών για το άνοιγμα ή

την επέκταση πιστωτικών γραμμών.  
Αν και η μείωση των μεταχρονολογη-

μένων επιταγών οδηγεί εμμέσως στην
εξυγίανση του συναλλακτικού κυκλώμα-
τος, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν
επίσης ότι οι συνεχιζόμενες παρατάσεις
καθιστούν πλέον τις επιταγές αβέβαιο
τρόπο πληρωμής και για αυτό σημαντικός
αριθμός επιχειρήσεων δεν δέχεται πλέον
την προμήθεια πρώτων υλών ή προϊόντων
με τη χρήση επιταγής. Οι επιταγές καθί-
στανται με αυτόν τον τρόπο βασικό μέσο
συναλλαγής για τις μεγάλες επιχειρήσεις
που έχουν διαπραγματευτική ισχύ σε α-
ντίθεση με τις μικρότερες που αποτελούν
τον αδύναμο κρίκο της αλυσίδας.  

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι 31.10.2021 η προθεσμία που έληγε
31.8.2021 για τη μη «σφράγιση» επιταγών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την εμφάνιση και διάδοση της COVID-19. 

<<<<<<<<

Φόβοι για ντόμινο 
επιπτώσεων, όταν θα 
χρειαστεί να πληρωθούν.

Μία στις 10 ελληνικές
εταιρείες χρησιμοποιεί 
τεχνητή νοημοσύνη
Ψηφιακά αναλφάβητη είναι η συντριπτική
πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Αν και διαισθάνονται ότι η ψηφιακή
εποχή και η τεχνητή νοημοσύνη θα αλ-
λάξουν τον τρόπο της εργασίας, της πα-
ραγωγής και του επιχειρείν, δυσκολεύ-
ονται να αντιληφθούν με ποιο τρόπο θα
γίνει αυτό και τι πρέπει να κάνουν οι
ίδιες. Γι’ αυτό, σύμφωνα με έρευνα του
People for Business «Τεχνολογία, τεχνητή
νοημοσύνη και στρατηγική ανθρώπινου
δυναμικού», μόλις μία στις 10 ελληνικές
εταιρείες έχει υιοθετήσει τεχνολογίες
τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, είναι ελάχιστα ενημερωμέ-
νες σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές και τις
δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης,
με μόνο τρεις στις 10 να δηλώνουν ενή-
μερες.

Παρά την υστέρηση που παρατηρείται
στην υιοθέτηση εργαλείων και εφαρμογών
τεχνητής νοημοσύνης, πάνω από οκτώ
στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν ότι ο α-
ντίκτυπός τους θα είναι πολύ έως αρκετά
σημαντικός στα χαρακτηριστικά, στις
γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζο-
μένων που θα αναζητήσουν στο μέλλον.

Ωστόσο, μέχρι τώρα, μόνο τέσσερις
στις 10 εταιρείες έχουν προχωρήσει σε
εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού τους. Αντίστοιχα,
ψηφιακές πλατφόρμες για τη διαχείριση
και ανάπτυξη της απόδοσης των εργα-
ζομένων τους χρησιμοποιεί το 45%, ενώ
το 26% δεν τις έχει αξιοποιήσει ακόμη
και το 28% προγραμματίζει να τις χρη-
σιμοποιήσει στο άμεσο μέλλον.

Πάντως, όπως προκύπτει από την έ-
ρευνα, μόνο τρεις στις 10 επιχειρήσεις
θεωρούν ότι η ανάπτυξή τους θα εξαρ-
τηθεί από τον τρόπο που θα συνδυάζουν
αποτελεσματικά την προσέλκυση και
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
τους με την τεχνολογία και την τεχνητή
νοημοσύνη. Το γεγονός ότι η πλειονό-
τητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι
μικρές και πολύ μικρές και δραστηριο-
ποιούνται σε παραδοσιακούς, μη αντα-
γωνιστικούς κλάδους χαμηλής προστι-
θέμενης αξίας, εξηγεί το γεγονός ότι
δεν βλέπουν τη σύνδεση μεταξύ των
δύο. Το 73% θεωρεί ότι οι επιπτώσεις
στις θέσεις εργασίας από την εισαγωγή
και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
δεν θα είναι σημαντικές, σε αντίθεση
με το 18%, που απαντά θετικά.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο που οι επι-
χειρήσεις έχουν εισαγάγει ή σχεδιάζουν
να εισαγάγουν αντίστοιχες λειτουργίες,
προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
(58%) επιλέγει έναν συνδυασμό εξειδι-
κευμένων στελεχών και εξωτερικών συμ-
βούλων. Το 25% το αναθέτει ή θα το α-
ναθέσει σε εξειδικευμένους συμβούλους
και το 8% έχει προχωρήσει ή θα προχω-
ρήσει σε προσλήψεις νέων στελεχών για
να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο.

Η πανδημία, πάντως, δεν φαίνεται να
έχει επηρεάσει τις αποφάσεις της πλει-
ονότητας των εταιρειών (82%) για άμεση
υιοθέτηση εργαλείων τεχνολογίας και
τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την
έρευνα της PfB.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή
των CEOs και των ανώτατων διοικητικών
στελεχών ανθρώπινου δυναμικού στην
εφαρμογή εργαλείων τεχνητής νοημο-
σύνης, το 45% δηλώνει ότι είναι μεγάλη,
το 36% μικρή και το 18% ελάχιστη.

<<<<<<<

Είναι ελάχιστα ενημερωμέ-
νες στις νέες εφαρμογές,
παρότι η πλειονότητα πι-
στεύει ότι ο αντίκτυπός τους
θα είναι σημαντικός.

Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε τον
μήνα Απρίλιο η πορεία της οικοδομικής
δραστηριότητας, δείγμα της δυναμικής
που μπορεί να αναπτυχθεί στην κτημα-
ταγορά με την επιστροφή της αγοραστικής
ζήτησης από το εξωτερικό. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τον Απρίλιο
η συνολική οικοδομική δραστηριότητα
ανήλθε σε 2.209 οικοδομικές άδειες, που
αντιστοιχούν σε 510.900 τ.μ. επιφάνειας
και 2.095.000 κυβικά μέτρα όγκου, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση κατά 124,5% στον
αριθμό των αδειών, κατά 162,3% στην ε-
πιφάνεια και κατά 117,8% στον όγκο σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δρα-
στηριότητα ανήλθε σε 2.191 οικοδομικές
άδειες, που αντιστοιχούν σε 504.800 τ.μ.
επιφάνειας και 2.066.700 κυβικά μέτρα
όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
125,6% στον αριθμό των οικοδομικών α-
δειών, κατά 159,8% στην επιφάνεια και
κατά 115,2% στον όγκο. Τον Μάρτιο, η
αντίστοιχη ετήσια μεταβολή δεν είχε ξε-
περάσει το 42,4% στον αριθμό των αδειών,
το 43,2% στην επιφάνεια και το 32,4%
στον όγκο.

Ασφαλώς, η σημαντική αύξηση του Α-
πριλίου οφείλεται και στο γεγονός ότι
κατά τον αντίστοιχο περυσινό μήνα είχαν

εφαρμοστεί μέτρα αυστηρού περιορισμού
της κυκλοφορίας, περιορίζοντας έτσι και
την οικοδομική δραστηριότητα. Σημειώ-
νεται ότι τον Απρίλιο του 2020 η ιδιωτική
οικοδομική δραστηριότητα σημείωσε
πτώση σε ετήσια βάση (δηλαδή σε σχέση
με τον Απρίλιο του 2019) κατά 22,8% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά
20,5% στην επιφάνεια και κατά 17,5%
στον όγκο.

Στην Αττική, ο όγκος της ιδιωτικής
οικοδομικής δραστηριότητας εκτινάχθηκε
κατά 109,3% τον φετινό Απρίλιο. Σημα-
ντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης
στην Ηπειρο και στα νησιά του Ιονίου,
όπου η ετήσια αύξηση του όγκου της οι-
κοδομικής δραστηριότητας διαμορφώ-
θηκε σε 367,5% και 353,3%, αντίστοιχα.
Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
η αύξηση του όγκου ανήλθε σε 238,1%
και στην Πελοπόννησο σε 211,7%. Τρι-
ψήφια ποσοστά ανόδου καταγράφηκαν
επίσης στις περιφέρειες της Δυτικής Ελ-
λάδας με 194,4%, του Νοτίου Αιγαίου με

123,7% και της Κρήτης με 116,9%. Συ-
νολικά, πάντως, κατά το πρώτο φετινό
τετράμηνο (Ιαν. - Απρίλιος) η συνολική
οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε
αύξηση κατά 35,6% στον αριθμό των α-
δειών, κατά 50,5% στην επιφάνεια και
κατά 47,3% στον όγκο συγκριτικά με το
αντίστοιχο περυσινό τετράμηνο. Αντί-
στοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστη-
ριότητα το πρώτο φετινό τετράμηνο εμ-
φανίζει αύξηση κατά 35,5% στον αριθμό
των οικοδομικών αδειών, κατά 47,2%
στην επιφάνεια και κατά 40,9% στον
όγκο συγκριτικά με το αντίστοιχο περυ-
σινό διάστημα.

Την περίοδο των τελευταίων δώδεκα
μηνών, δηλαδή από τον Μάιο 2020 έως
τον Απρίλιο 2021, η συνολική οικοδομική
δραστηριότητα ανήλθε σε 20.824 οικο-
δομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε
4.674.000 τ.μ. επιφάνειας και 19.755.900
κυβικά μέτρα όγκου. Σε σχέση με την α-
ντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2019 - Απριλίου
2020 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 13,4%
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,
κατά 15,7% στην επιφάνεια και κατά 11,9%
στον όγκο. Κατά την ίδια σύγκριση, η ι-
διωτική οικοδομική δραστηριότητα εμ-
φανίζει αύξηση κατά 13,1% στον αριθμό
των αδειών, κατά 14,6% στην επιφάνεια
και κατά 10% στον όγκο. 

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Ενα στα τρία δάνεια που οφείλουν τα νοι-
κοκυριά και οι επιχειρήσεις βρίσκεται ήδη
στην κυριότητα ξένων επενδυτικών κε-
φαλαίων (funds). Η παρουσία τους ισχυ-
ροποιείται διαρκώς με συνέπεια να ανα-
δεικνύονται σε ρυθμιστές της οικονομικής
ζωής, καθώς έως το τέλoς του έτους θα ε-
λέγχουν το 50% του συνολικού χρέους
του ιδιωτικού τομέα.

Το σύνολο των δανείων του τραπεζικού
συστήματος, είτε πρόκειται για εξυπηρε-
τούμενα είτε για μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια, ανέρχεται με βάση τα στοιχεία του
α΄ τριμήνου στα 155 δισ. ευρώ και από
αυτά ήδη τα 43 δισ. ευρώ βρίσκονται σε
ξένα χέρια. Εως τα τέλη του χρόνου, και
μετά την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων
που έχουν δρομολογηθεί από τις συστη-
μικές τράπεζες, το ποσό αυτό θα φτάσει
τα 70 δισ. ευρώ περίπου και αναμένεται
να αυξηθεί έτι περαιτέρω έως τα τέλη του
2022, όταν πλέον, αξιοποιώντας τον μη-
χανισμό των κρατικών εγγυήσεων, το σχέ-

διο «Ηρακλής», θα έχει ολοκληρωθεί η ε-
ξυγίανση των ισολογισμών των ελληνικών
τραπεζών. 

Την αύξηση των υπό διαχείριση δανείων
που περνούν σε funds σηματοδοτεί η ο-
λοκλήρωση της τιτλοποίησης Frontier ύ-
ψους 6 δισ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα,
των δύο τιτλοποιήσεων Sunrise 1 και 2 ύ-
ψους 14 δισ. ευρώ από την Τράπεζα Πει-
ραιώς, της τιτλοποίησης Mexico από τη
Eurobank, ενώ εντός του 2022 τόσο η
Alpha Bank όσο και η Εθνική Τράπεζα έ-
χουν δρομολογήσει νέες πωλήσεις και τιτ-
λοποιήσεις συνολικής αξίας άνω των 10
δισ. ευρώ.

Μέσα από τη μεταβίβαση των κόκκινων
δανείων, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα
να ξεκαθαρίσουν τους ισολογισμούς τους
αλλά και να απελευθερώσουν κεφάλαια
για να προχωρήσουν σε νέες, υγιείς χο-
ρηγήσεις που θα αυξήσουν το ενεργητικό
τους. Ωστόσο, η μεταβίβαση μεγάλων χαρ-
τοφυλακίων κόκκινων δανείων δεν επιλύει
το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, το
οποίο παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη της
τάξης των 100 δισ. ευρώ, αλλάζοντας απλώς
χέρια. 

Αντίθετα ισχυροποιεί την παρουσία
των funds, τα οποία εκτός από τα δάνεια
αποκτούν και την κυριότητα σημαντικού
μέρους των εξασφαλίσεων, δηλαδή των
ακινήτων που συνδέονται με αυτά τα δά-
νεια, με συνέπεια εκτός του ότι καθίστανται
βασικός πυλώνας του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, ελέγχουν και σημαντικής α-
ξίας περιουσιακά στοιχεία (assets). 

Η είσοδος των funds στην ελληνική α-
γορά συνοδεύτηκε με προσδοκίες για γεν-
ναία «κουρέματα» δανείων και απαλλαγή
των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών

από το βάρος του χρέους που προκάλεσε
η οικονομική κρίση της προηγούμενης
δεκαετίας. Η προσδοκία αυτή ωστόσο δεν
έχει ακόμη επαληθευτεί. Το μεγαλύτερο
μέρος του χρέους παραμένει σχεδόν ακέ-
ραιο, ενώ οι λύσεις που προτείνονται δεν
απέχουν πολύ από αυτές που εφάρμοσαν
οι ίδιες οι τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια. 

Αν και ο δισταγμός των τραπεζών για
μαζικά «κουρέματα» προσέκρουε πάντα
στην «τρύπα» που θα επέφερε μια τέτοια
πολιτική στα κεφάλαιά τους, αλλά και στον
ηθικό κίνδυνο που θα δημιουργούσε για
το τραπεζικό σύστημα, δεν ισχύει το ίδιο
για τα funds που έχουν αγοράσει αυτά τα
δάνεια. 

Το γεγονός ότι τα δάνεια αυτά έχουν
εξαγοραστεί στο 5% έως και το 30% της
αξίας τους στερεί επιχειρήματα για μια
πιο επιθετική πολιτική ρυθμίσεων και δια-
γραφών, προκειμένου εκτός από την εξυ-
γίανση των ισολογισμών των τραπεζών
να επιτευχθεί και η μείωση του ιδιωτικού
χρέους που θα επιτρέψει με τη σειρά της
και την επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Ενα στα τρία δάνεια έχει περάσει στην κυριότητα ξένων funds
<<<<<<<

Παρά το γεγονός ότι έχουν
εξαγοραστεί στο 5% έως
και το 30% της αξίας τους,
προς το παρόν δεν υπάρ-
χουν γενναία «κουρέματα».

Σε ρυθμιστές της οικονομικής ζωής αναδεικνύονται τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια, κα-
θώς έχουν αποκτήσει δάνεια ύψους 43 δισ. ευρώ.

Ανέβασε ταχύτητα  η οικοδομική δραστηριότητα
<<<<<<<

Καταγράφηκε 
αύξηση κατά 124,5% 
στον αριθμό των αδειών.

Βόμβα για την αγορά οι «παγωμένες»
επιταγές της πανδημίας ύψους 4 δισ.
Παρατείνονται για άλλο ένα τρίμηνο, έως τέλος Οκτωβρίου οι προθεσμίες λήξης

Το 73% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι
επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας από την
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα
είναι σοβαρές, σε αντίθεση με το 18%.
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New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από

Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY/d 199.56 -1.0463

ALCOA CORP/d 38.06 -2.3101

ALLEGHANY CRP/d 662.875 1.4035

ALTRIA GROUP/d 47.785 0.3676

AMAZON COM/d 3609.6 -2.4385

AMER EXPRESS C/d 173.37 0.4403

AMER INTL GROU/d 47.42 -0.6078

AMGEN/d 244.02 -0.4325

APPLE INC/d 146.595 -1.6075

BANK OF AMERIC/d 37.96 -0.4458

BAXTER INTL IN/d 82.14 1.6962

BOEING CO/d 221.9101 -1.7445

BRISTOL MYERS /d 67.34 -0.5171

CAMPBELL SOUP /d 44.72 0.4718

CATERPILLAR IN/d 209.46 -0.744

CIGNA CORP/d 228.03 -0.1795

CHEVRON/d 100.34 -0.6043

CISCO SYSTEMS/d 54.985 -0.8743

CITIGROUP/d 67.87 0.1476

CERVECERIAS/d 20.6 0.0486

COCA-COLA CO/d 57.165 0.184

COLGATE PALMOL/d 83.77 -0.3805

DANAOS CORP/d 64.15 -5.1176

DIANA SHIPPING/d 4.16 -3.7037

DOW INC/d 61.83 -0.2903

DUPONT DE NMOU/d 74.05 -0.8038

ENTERGY CP/d 105.68 1.8308

EXXON MOBIL/d 57.673 -1.38

FEDEX CORP/d 283.12 -4.8336

FORD MOTOR CO/d 13.755 -1.9601

INTL BUS MACHI/d 142.69 -0.056

GENERAL DYNAMI/d 194.11 1.1411

GENERAL ELEC C/d 13.13 1.6254

GOLDM SACHS GR/d 373.88 -0.5374

HALLIBURTON CO/d 20.7 0.0483

HARTFORD FINL/d 61.99 0.0969

HP INC/d 28.235 -0.8603

HOME DEPOT INC/d 327.92 -0.9844

INTEL CORP/d 52.65 -3.0565

JOHNSON JOHNSO/d 172.25 0.2211

JPMORGAN CHASE/d 151.89 0.1583

LAZARD/d 43.1 -2.334

MCDONALD’S COR/d 245.63 0.6763

MERCK & CO/d 77.72 0.6214

MICROSOFT CP/d 284.8146 -1.4653

3M COMPANY/d 199.56 -1.0463

MORGAN STANLEY/d 96.41 -0.1347

NIKE INC CL B/d 164.19 -0.5452

NORFOLK SOUTHE/d 262.94 -0.8821

PFIZER INC/d 42.065 0.6099

PROCTER & GAMB/d 140.74 0.3279

ROCKWELL AUTOM/d 294.66 -1.0577

SCHLUMBERGER L/d 29.135 -1.1032

SOUTHERN/d 64.775 1.6397

STEALTHGAS/d 2.59 -2.6316

TSAKOS ENERGY/d 7.35 -1.4745

UNISYS CORP/d 21.56 -0.7823

UNITEDHEALTH G/d 413.16 -0.0919

US BANCORP/d 56.005 -0.3115

VERIZON COMMS/d 56.12 0.6095

WALT DISNEY CO/d 178.67 -0.0392

WELLS FARGO & /d 45.135 0.2777

WALMART INC/d 142.26 -0.2594

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN/d 3072.5 0.458

A.B.FOOD/d 2042 -0.147

ADMIRAL GRP/d 3356 0.902

ASHTEAD GRP./d 5630 -0.424

ANTOFAGASTA/d 1478.5 -1.137

AVIVA/d 385.4 -1.102

ASTRAZENECA/d 8246.69559 -0.47

BABCOCK INTL/d 295.6 0.374

BAE SYS./d 553.4 0.472

BARCLAYS/d 169.05048 -0.035

BR.AMER.TOB./d 2770.5 0.163

BARRATT DEVEL./d 693 -1.069

BERKELEY GP.HL/d 4829 -0.474

BR.LAND/d 506.8 -0.393

BUNZL/d 2629 -0.492

BP/d 291.42 -0.291

BURBERRY GRP/d 2085 -0.95

BT GROUP/d 182.6 -0.626

COCACOLA HBC A/d 2709 0.408

CARNIVAL/d 1466 -0.408

CENTRICA/d 48.02 0.587

COMPASS GROUP/d 1484 -0.369

CAPITA GROUP/d 34.23 -1.098

CRH/d 3525 -1.039

DIXONS CARPHO/d 128.6 0

DCC/d 6026 0.333

DIAGEO/d 3481.8579 0.534

DIRECT LINE/d 297.9 0.303

EXPERIAN/d 3126.3264 0.903

EASYJET/d 858.19 0.426

FRESNILLO/d 754 -0.659

GLENCORE/d 322.95 -0.797

GLAXOSMITHKLIN/d 1399.2 -0.043

HIKMA/d 2615 -0.038

HAMMERSON/d 37.47 -0.399

HARGREAVES LS/d 1630 -0.214

HSBC HLDGS.UK/d 401.9073 0.099

INTL CONSOL AI/d 175.32 -0.499

INTERCON. HOTE/d 4718 -0.924

3I GRP./d 1280.5 -0.736

IMP.BRANDS/d 1552.5 -1.083

INTERTEK GROUP/d 5468 -0.037

ITV/d 119.35 -1.567

JOHNSON MATTHE/d 3012 -0.791

KINGFISHER/d 374.8 -0.186

LAND SECS./d 698.2 -0.114

LEGAL&GEN./d 260.3 -2.032

LLOYDS GRP./d 46.52 -0.075

MARKS & SP./d 902 -1.016

MONDI/d 2002 0.477

NATIONAL GRID/d 931 0.312

NEXT/d 8040 -0.888

PROVIDENT FIN./d 277.4 3.895

PRUDENTIAL/d 1336.5 -2.195

PERSIMMON/d 2873 -0.794

PEARSON/d 837.2 -0.167

RDS ‘A/d 1399.4 -0.043

RDS ‘B/d 1379.65935 0.262

RELX/d 2029 -0.148

RIO TINTO/d 6041 -1.129

ROYAL MAIL/d 519.6 -1.442

ROLLS-ROYCE HL/d 98.27 1.288

SAINSBURY(J)/d 281.6 0.715

SCHRODERS/d 3662 0.164

SAGE GRP./d 700.4 0

ST JAMESS PLAC/d 1508 -1.18

SMITHS GROUP/d 1589 -0.157

SMITH&NEPHEW/d 1511.8645 0.165

SSE/d 1527 0.197

STAND.CHART./d 430.8 -0.277

SEVERN TRENT/d 2738.26 0.622

TRAVIS PERKINS/d 1711.5 -1.041

TESCO/d 234.4 0.861

TUI AG/d 337.9 3.333

TAYLOR WIMPEY/d 164.75 -0.03

UNILEVER/d 4070.76754 0.509

UTD. UTILITIES/d 1054.5 1.006

VODAFONE GROUP/d 116.74 -0.731

WPP/d 942 -1.403

WHITBREAD/d 3034 -1.717

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N/d 33.62 -0.21

RICHEMONT N/d 114.55 -2.22

GEBERIT N1/d 733.4 0.08

NOVARTIS N/d 83.28 -0.28

ROCHE HOLDING /d 344.55 0

SGS N/d 2885 -0.45

SWATCH GROUP I/d 302.9 -2.42

ADECCO N/d 61.48 -4.06

JULIUS BAER N/d 58 -2.09

CS GROUP AG/d 9.37 -0.57

GIVAUDAN N/d 4472 1.06

NESTLE SA/d 114.52 0.17

TRANSOCEAN N/d 0 0

SWISSCOM N/d 546.6 0.59

SWISS RE N/d 83.68 -0.07

UBS GROUP N/d 14.845 -0.1

ZURICH INSURAN/d 367.2 -0.38

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N/d 308.95 -3.05

ALLIANZ SE/d 210.2 -0.95

BASF SE/d 67.08 -0.38

BAY MOT WERKE/d 83.88 -1.64

BEIERSDORF/d 101.3 -0.35

BAYER N AG/d 50.45 -0.92

COMMERZBANK/d 5.376 -0.149

CONTINENTAL AG/d 114.46 -1.92

DAIMLER AG N/d 74.01 -1.44

DEUTSCHE BANK /d 10.62 -0.038

DEUTSCHE POST /d 58.3 -0.79

DT BOERSE N/d 143.15 -1.8

DT LUFTHANSA A/d 9.904 0.057

DT TELEKOM N/d 17.836 0.002

E.ON  SE NA/d 10.372 0.022

FRESENIUS MEDI/d 68.46 -0.24

FRESENIUS SE/d 45.135 -0.345

HEIDELBERGCEME/d 74.5 -0.36

HENKEL AG&CO V/d 85.56 -0.3

INFINEON TECH /d 31.325 -0.915

K+S AG NA/d 12.315 0.015

MERCK KGAA/d 172.2 0.35

MUENCH. RUECK /d 229.25 0.45

RWE AG/d 29.89 0

THYSSENKRUPP A/d 8.378 -0.118

VOLKSWAGEN VZ/d 202.5 -4.4

VONOVIA SE/d 56.06 -0.14

SIEMENS N/d 133.22 -1.2

SAP SE/d 118.82 1.22

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS/d 51.86 -0.23

AEGON/d 3.582 -1.46

ABN AMRO BANK/d 9.782 -0.49

AKZO NOBEL/d 102.9 0.05

ARCELORMITTAL/d 28.25 -0.37

ASML HOLDING/d 623 -2.35

BOSKALIS WESTM/d 26.66 0.08

GALAPAGOS/d 50.2 -1.32

HEINEKEN/d 99.38 -0.32

ING GROEP/d 10.706 -1.69

KONINKLIJKE DS/d 166.9 -1.21

KPN KON/d 2.749 2.12

NN GROUP/d 41.83 0.02

KONINKLIJKE DS/d 166.9 -1.21

IMCD/d 142.9 -0.49

RANDSTAD/d 62.58 -6.04

RELX/d 24 0.08

ROYAL DUTCH SH/d 16.616 0.28

UNIBAIL RODAM /d 72 -2.73

VOPAK/d 38.7 0.42

WOLTERS KLUWER/d 94.14 0.6

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA/d 1.78 1.76

ATLANTIA/d 15.13 15.12

AZIMUT HLDG/d 21.96 22.20

ENEL/d 7.96 8.05

EXOR/d 67.22 67.40

ENI/d 9.81 9.87

GENERALI ASS/d 16.76 16.72

GEOX/d 1.01 1.04

INTESA SANPAOL/d 2.3135 -1.03

MEDIASET/d 2.69 2.68

MEDIOBANCA/d 10.03 10.03

RCS MEDIAGROUP/d 0.65 0.66

PRYSMIAN/d 30.09 29.75

SNAM/d 5.05 5.01

STMICROELEC.N./d 32.52 33.34

TELECOM ITALIA/d 0.37 0.37

TENARIS/d 8.71 8.78

TERNA/d 6.74 6.67

UNICREDIT/d 9.62 -2.02

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO/d 2875 -0.21

ASAHI GROUP HL/d 5144 2.23

ASTELLAS PHARM/d 1912 -0.49

BRIDGESTONE CO/d 4816 0.92

CANON INC/d 2639.5 0.73

CASIO COMPUTER/d 1808 0.89

CITIZEN WATCH/d 432 3.1

CREDIT SAISON/d 1357 2.18

DAIWA SEC GROU/d 578.9 1.08

SUBARU/d 2085.5 0.07

FUJIFILM HOLDI/d 8054 -0.06

FUJITSU LTD/d 20350 0.59

HINO MOTORS/d 934 2.75

HITACHI/d 6492 -0.08

HONDA MOTOR/d 3467 0.78

IHI/d 2539 1.64

ISUZU MOTORS/d 1411 0.71

KAWASAKI HVY I/d 2304 1.05

KAJIMA CORP/d 1455 0

KEIO/d 6410 1.26

KOBE STEEL/d 713 1.28

KONICA MINOLTA/d 604 0.83

JTEKT/d 1145 1.87

MITSUB UFJ FG/d 588.9 1.53

MITSUBISHI COR/d 3103 -0.03

MITSUBISHI ELE/d 1506.5 0.27

MITSUBISHI MOT/d 285 2.52

NEC CORPORATIO/d 5710 0.71

NIKKON HLDG/d 2431 0.87

NIKON CORP/d 1036 0.68

NIPPON SUISAN/d 5144 3.96

NISSAN MOTOR C/d 571.5 2.09

NOMURA HOLDING/d 555.3 1.04

NISSAN CHEMICA/d 5450 0.74

NIPPON PAPER I/d 1272 

OBAYASHI CORP/d 916 0.66

ODAKYU ELEC RA/d 2777 1.87

OJI HOLDINGS/d 639 0.95

OSAKA GAS/d 2046 0.54

RICOH CO LTD/d 1221 1.33

SECOM/d 8357 -0.13

SEVEN & I HLDG/d 5000 -0.2

SHARP CORP/d 1742 0.52

SHIMIZU CORP/d 900 1.01

SHISEIDO/d 7698 0.89

SONY GROUP COR/d 11050 0.68

SMFG/d 3738 1.22

SUMITOMO CHEM/d 573 1.42

SUZUKI/d 941 0.64

TAISEI CORP/d 3795 0.13

TDK CORPORATIO/d 13470 2.2

TOBU RAILWAY/d 2910 2.46

TOKIO MARINE H/d 5319 1.28

TORAY INDUSTRI/d 725.5 1.28

TREND MICRO/d 5890 -0.17

TOPY INDS LTD/d 1298 1.09

TORAY INDUSTRI/d 725.5 1.28

TOSHIBA CORP/d 4790 -0.21

TOYOBO/d 1383 2.07

TOYOTA MOTOR C/d 9871 0.43

YAMAHA CORP/d 6180 0.82

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACCOR/d 29.95 -0.8

AIR LIQUIDE/d 149.12 -0.03

ALSTOM/d 36.54 -0.14

AXA/d 21.81 -0.43

BNP PARIBAS/d 51.24 -0.91

BOUYGUES/d 32.44 0.03

CAPGEMINI/d 171.10 -0.87

CARREFOUR/d 15.87 -0.31

CASINO GUICHAR/d 24.44 0.49

CREDIT AGRICOL/d 11.74 -1.09

DANONE/d 57.20 -1.41

DASSAULT SYSTE/d 44.96 1.32

EDF/d 10.87 0.28

L’OREAL/d 383.55 0.01

L.V.M.H./d 669.60 -0.56

LAGARDERE/d 22.36 8.12

MICHELIN/d 135.50 0.18

PERNOD RICARD/d 184.95 0.11

KERING/d 731.20 -2.15

PUBLICIS GROUP/d 53.66 -3.28

RENAULT/d 31.50 -0.13

SAINT-GOBAIN/d 58.19 -1.71

SANOFI/d 87.12 -0.53

SCHNEIDER ELEC/d 138.28 -1.23

SOCIETE GENERA/d 24.66 -0.98

SODEXO/d 74.52 -0.13

TF1/d 8.21 -0.91

THALES/d 90.14 -0.27

VEOLIA ENVIRON/d 26.67 0.6

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER/d 22.07 -0.3612

AENA SME/d 136.05 0.3319

ACERINOX/d 11.245 -0.3545

ACCIONA/d 130.5 -0.9863

AMADEUS/d 55.94 -2.5436

BBVA/d 5.443 -0.6752

BANKINTER/d 4.56 -1.0631

CAIXABANK/d 2.579 -0.0388

DSTR INT ALIME/d 0.0289 -0.6873

ENDESA/d 20.89 -1.6015

ENAGAS/d 19.145 1.6999

FERROVIAL/d 24.54 -0.7683

FOMENTO DE CON/d 9.22 -1.073

GRIFOLS/d 20.57 -0.7239

IBERDROLA/d 10.235 -1.1589

INT AIRLINES G/d 2.053 -0.1945

INDRA SISTEMAS/d 7.98 -2.2059

INDITEX/d 28.38 -1.6973

MAPFRE/d 1.778 -0.6149

MERLIN PROP/d 9.43 -0.2116

ARCELORMITTAL/d 28.22 -0.3003

RED ELECTR COR/d 16.375 0.4909

REPSOL/d 9.438 -0.0318

BCO DE SABADEL/d 0.5588 0.2872

BANCO SANTANDE/d 3.1555 -1.0505

SACYR/d 2.03 -1.6473

TELEFONICA/d 3.819 0.1048

MEDIASET ES CO/d 5.185 -0.1925

TECNICAS REUN/d 9.485 -2.3675

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ανοδικά συνέχισε το Χρηματιστήριο Αθηνών,
παρά το αδύναμο ξεκίνημα και τις μικρές
πιέσεις που ασκήθηκαν στο πρώτο δίωρο
της συνεδρίασης, λαμβάνοντας σημαντική
ώθηση από επιλεγμένα blue chips και κυρίως
από τον κατασκευαστικό και ενεργειακό
κλάδο.

Ολα αυτά παρά τις απώλειες και το επι-
φυλακτικό κλίμα που κυριάρχησε στις ευ-
ρωπαϊκές αγορές, με το Χ.Α. να καταφέρνει
τις τελευταίες ημέρες να διαφοροποιείται
από τις τάσεις στο εξωτερικό, τη στιγμή που
οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα
και στα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου των ει-
σηγμένων, τα οποία ξεκίνησαν να δημοσι-
εύονται αυτή την εβδομάδα.

Αν και ο τζίρος συνεχίζει να απογοητεύει,
γεγονός είναι πως το Χ.Α. ανέκαμψε σχετικά
γρήγορα από τις ισχυρές απώλειες που ση-
μείωσε κατά το πρόσφατο sell-off, καθώς
χρειάστηκαν πέντε συνεδριάσεις για να ε-
πανέλθει ο Γενικός Δείκτης στην περιοχή
των 870 μονάδων, ενώ διατηρεί την ανοδική
του τάση εδώ και έξι συνεχείς συνεδριάσεις.
Οπως εκτιμούν εγχώριοι αναλυτές, παρά τους
χαμηλούς όγκους, το επιλεκτικό ενδιαφέρον
που παρατηρείται μπορεί να διατηρήσει τα
επίπεδα της αγοράς και να υποστηρίξει βρα-
χυπρόθεσμα το θετικό μομέντουμ.

Ετσι, σε ό,τι αφορά τα στατιστικά της
χθεσινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε με κέρδη 0,74% στις 876,35 μονάδες,
ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 47,69 εκατ.
ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κα-
τέγραψε άνοδο 0,69% στις 2.095.74 μονάδες,
ενώ κατά 1,13% ενισχύθηκε ο δείκτης με-
σαίας κεφαλαιοποίησης, κλείνοντας στις
1.440.19 μονάδες, με τις Quest (+5,15%),
Autohellas (+4,93%) και Profile (+3,67%)
να ηγούνται των αποδόσεων.

Από τα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά
ξεχώρισε η Ελλάκτωρ με κέρδη 3,40% και
ακολούθησαν η «Μυτιληναίος» με άνοδο
2,80%, ο ΟΤΕ στο +2,29% και ο ΟΠΑΠ στο
+2,06%, ενώ κέρδη άνω του 1% σημείωσαν
ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ και Motor Oil.  Επτά

τίτλοι έκλεισαν με απώλειες, με τις Jumbo
(-0,87%) και Βιοχάλκο (-0,68%) να σημειώνουν
τις μεγαλύτερες.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά
0,18% στις 520,90 μονάδες, λόγω των πιέσεων
κατά την τελευταία ώρα της συνεδρίασης,
με την Alpha Bank να κλείνει στο +0,75%,
την Eurobank στο -1,02%, την Εθνική Τρά-
πεζα στο -0,63% και την Τράπεζα Πειραιώς
αμετάβλητη στα 1,3560 ευρώ.

Το συναλλακτικά υποτονικό σκηνικό συ-
νεχίζει να κυριαρχεί στο ελληνικό Χρημα-
τιστήριο, με τη ρηχότητά του να μην επι-
τρέπει τον συγχρονισμό του με τις κινήσεις
των διεθνών αγορών, καθώς η χαμηλή συμ-
μετοχή εγχώριων επενδυτών επιτρέπει τη
διαμόρφωση κινήσεων από επενδυτές εξω-
τερικού με βραχύβιο χρονικό ορίζοντα και
ακραίο κερδοσκοπικό σκεπτικό, σημειώνει
ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων
της Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, και εν μέσω της
συνεχιζόμενης θερινής ραστώνης, οι επεν-
δυτικοί οίκοι συνεχίζουν να διατυπώνουν
την αισιοδοξία τους για τις αναπτυξιακές ε-
πιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, για φέτος
και για το επόμενο έτος.

Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει, ξεκίνησε
η αναγγελία των εξαμηνιαίων επιδόσεων
των αποτελεσμάτων των εισηγμένων εται-

ρειών, με τις επιδόσεις της ΕΧΑΕ και της
«Μυτιληναίος» να εκπλήσσουν ευχάριστα.

«Λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική
των υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης της ελλη-
νικής οικονομίας για τα επόμενα έτη, οδη-
γούμαστε στην εκτίμηση ότι οι βελτιωμένες
επιδόσεις του κύκλου εργασιών, της λει-
τουργικής κερδοφορίας, αλλά και της καθαρής
κερδοφορίας που ευνοείται και από τον χα-
μηλότερο φορολογικό συντελεστή θα αφο-
ρούν την πλειονότητα των εισηγμένων ε-
ταιρειών και όχι μόνο όσων συνδέονται με
τα κονδύλια του ενεργειακού και του ψη-
φιακού μετασχηματισμού της οικονομίας»,
σημειώνει ο κ. Τζάνας. Αυτό, όπως προσθέτει,
μπορεί να αποτελέσει ισχυρό καταλύτη στο
ελληνικό Χρηματιστήριο, ώστε η αναρρίχηση
του Γενικού Δείκτη να συνεχιστεί με στόχο
τη σύντομη ανάκτηση της περιοχής των
900 μονάδων.

Στο «κόκκινο» έκλεισαν οι δείκτες
των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρη-
ματιστηρίων χθες, ενώ καθοδικά
κινούνταν και οι δείκτες πριν από
το κλείσιμο της αμερικανικής αγο-
ράς εξαιτίας της δραστικής πτώσης
των μετοχών των κινεζικών ομίλων. 

Αρνητικά επηρέασε τη διάθεση
των επενδυτών στη Γηραιά Ηπειρο
και η προειδοποίηση του κολοσσού
των καταναλωτικών ειδών της
Reckitt Benckiser για τα περιθώρια
κερδών της. Ο πανευρωπαϊκός
Stoxx 600 ολοκλήρωσε με -0,54%
τη χθεσινή συνεδρίαση, συνεχί-
ζοντας τις απώλειες της Δευτέρας.
Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού
πριν από το κλείσιμο οι Dow Jones
και S&P 500 είχαν κάμψη 0,65%
και 1,02% αντιστοίχως, ο δείκτης
Nasdaq των εταιρειών τεχνολογίας
εμφάνιζε απώλειες 2% ίσως στη
χειρότερη συνεδρίαση των τελευ-
ταίων δύο μηνών, ενώ οι επενδυτές
ανέμεναν την ανακοίνωση αποτε-
λεσμάτων των τεχνολογικών κο-
λοσσών μετά το πέρας της συνε-
δρίασης. Από την αρχή της εβδο-
μάδας η ανησυχία των συναλλασ-
σομένων για σκληρότερη νομοθε-
σία του Πεκίνου, η οποία θα διέπει
τους ομίλους υψηλής τεχνολογίας,
τους παρακίνησε σε μαζικές πω-
λήσεις. Και αυτό δεν αντισταθμί-
στηκε από την αισιοδοξία για τα
οικονομικά αποτελέσματα ευρω-
παϊκών και αμερικανικών ομίλων.
Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ είχε
τις μεγαλύτερες απώλειες από πέ-
ρυσι τον Μάιο, λόγω φημών ότι α-
μερικανικά κεφάλαια αποσύρονται
από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.
Το ευρώ ανήλθε 0,3% ως προς το
δολάριο στο 1,1837 δολάριο.

Η τιμή της μετοχής της ολλαν-
δικής Prosus, η οποία διατηρεί α-
ξιόλογο μερίδιο στον γίγαντα υψη-
λής τεχνολογίας της Κίνας, Tencent,
είχε μία σοβαρή πτώση της τάξεως
του 7,2%, φθάνοντας στα χαμηλό-
τερα επίπεδά της από πέρυσι τον
Μάιο. Η δε μετοχή της Reckitt κα-
τρακύλησε 8,4% σε επίπεδα ναδίρ
από τον Φεβρουάριο του 2003, διότι,
όπως και άλλες επιχειρήσεις του
κλάδου, προειδοποίησε ότι τα υ-

ψηλότερα κόστη του τρέχοντος έ-
τους θα συμπιέσουν τα περιθώρια
κερδών της. «Επί σειράν ετών η α-
γορά υπέθετε ότι οι κολοσσιαίες
εταιρείες καταναλωτικών ειδών
διέθεταν τόσο πανίσχυρα εμπορικά
σήματα, οπότε ήταν απλό να με-
τακυλίουν οποιοδήποτε επιπλέον
κόστος στο καταναλωτικό κοινό»,
παρατηρεί ο Ντάνι Χιούζον, ανα-
λυτής της AJ Bell. «Προσφάτως,
άλλωστε, η Unilever απέδειξε πως
δεν ισχύει αυτό το σενάριο και
τώρα ήρθε η σειρά της Reckitt». 

Τέλος, στο Λονδίνο ο FTSE 100
έκλεισε με -0,42%, με -0,64% ο DAX
στη Φρανκφούρτη, με -0,71% ο
CAC 40 στο Παρίσι, με -0,83% στο
Μιλάνο ο FTSE MIB και με -0,87%
ο IBEX στη Μαδρίτη.

REUTERS, BLOOMBERG

Ανοδος με επιλεκτικές τοποθετήσεις
στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Στις 876 μονάδες βρέθηκε ο Γενικός Δείκτης, στα 47,69 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος

Από τα μη τραπεζικά blue chips ανοδικά ξεχώρισε η Ελλάκτωρ με κέρδη 3,40% και ακολούθησαν η «Μυτιληναίος» με άνοδο 2,80%, ο ΟΤΕ στο
+2,29% και ο ΟΠΑΠ στο +2,06%, ενώ κέρδη άνω του 1% σημείωσαν ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ και Motor Oil. 

Υποχώρησαν οι δείκτες
στις ευρωπαϊκές αγορές

<<<<<<<

Οι επενδυτές έχουν 
στραμμένο το βλέμμα και στα
αποτελέσματα α΄ εξαμήνου-
των εισηγμένων, τα οποία 
ξεκίνησαν να δημοσιεύονται.

Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ είχε
τις μεγαλύτερες απώλειες από πέ-
ρυσι τον Μάιο.

<<<<<<<

Αρνητικά επηρέασε
η δραστική πτώση
των μετοχών των 
κινεζικών ομίλων.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.8380               0.8800                 0.8601               3.8340             “76,321”                0.8580                0.8760                0.8680                5.08
ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1.0650               1.0850                 1.0805               1.0540               “4,198”                1.0800                1.0850                1.0850                1.40
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.4100               0.4220                 0.4163               1.1520             “25,367”                0.4160                0.4220                0.4200                3.45
ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                          0.0090               0.0110                 0.0100             -0.1000             “20,217”                0.0090                0.0110                0.0110                0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0805               0.0805                 0.0805             -0.1500                     462                0.0805                0.0835                0.0805              -3.59
ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0900                0.0990                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        0.0000               0.0000                 1.5900               2.1680             “32,575”                1.5800                1.5900                1.5600                0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1.5000                1.5900                                                 
ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0650                0.0000                                                 
ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0165                0.0195                                                 
ΑΚΕΠ         ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                            0.0000                0.0240                                                 
ΓΙΕΠ          “UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                                 0.0380                0.0395                                                 
ΕΛΛΗ         ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                               0.0000                0.0000                                                 
ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0.0000                0.1140                                                 
ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.1160                                                 
ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                           0.0040               0.0040                 0.0040               0.2000               “3,000”                0.0030                0.0040                0.0040            100.00
ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                              0.0000                0.0100                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                                                                                                                                                      0.0020                0.0000                                                 
ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ“                                                                                                                                                               1.0400                0.0000                                                 
ΑΜΑΘ        AMATHUS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.1060                0.1280                                                 
ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0140                0.0150                                                 
ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0000                0.0860                                                 
ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0470                0.0500                                                 
ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.0000                0.7800                                                 
ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 
ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                  1.1900               1.2000                 1.1974           -12.2650                     953                1.1900                1.3500                1.1900              -9.85
ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                            0.1350                0.1390                                                 
ΤΟΚΙ           TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0.0560                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΤΙΑ          DISPLAY ART PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0475                                                 
ΡΟΛΑ         ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                              0.0000                0.0295                                                 
ΔΒΚΔ         ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                        0.6100                0.0000                                                 
ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0.5200               0.5200                 0.5200             -0.2510               “5,000”                0.5250                0.5300                0.5200              -1.89
ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.1200                0.0000                                                 
ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.4400               2.4800                 2.4595               2.1760             “32,932”                2.4400                2.4800                2.4600                1.65
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0080                0.0000                                                 
ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                             1.4400               1.4400                 1.4400               0.0000                       39                1.3000                1.4200                1.4400                0.00
ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.0000                0.2400                                                 
ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.6150                0.6700                                                 
ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0.2760                0.2820                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                1.2500                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                  0.0000                0.0800                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0.2400                0.2580                                                 
ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                0.0450               0.0495                 0.0451             -0.4380           “102,750”                0.0495                0.0500                0.0455              -8.08
ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.3100                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1.0500               1.0500                 1.0500               0.8230               “1,500”                1.0300                1.0500                1.0500                1.94
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΙΕΠ          “ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0000                                                 
ΕΞΕΠ         “D.A.P.P. Digital Access Pass PTE Investments Public Company Ltd (AN, Σ)”                                                                                                                                              0.0000                0.0000                                                 
ΕΣΕΦ         SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD  (AN)                                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0145                                                 
ΙΣΕΠ          “ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 
ΚΑΕΠ         “ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                                          0.0000                0.0000                                                 
ΠΡΟΠ        “A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD  (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 
ΡΕΕΠ         “REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                          0.0000                0.0000                                                 
ΤΔΕΠ          “ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 
ΤΕΕΠ          “ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                 0.0000                0.0000                                                 
ΤΚΕΠ         “ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ  (AN, Σ)”                                                                                                                                               0.0000                0.0000                                                 
ΧΑΕΠ         “HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                                 0.0000                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΕΡΜΕ         ERMES DEPARTMENT STORES PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0295                                                 
ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                  0.2000                0.2180                                                 
ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0315                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΣΤΣΔ          CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                0.1560                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΓΟΥΛ          WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)                                                                                                                                                                                         0.0740                0.0900                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ                                                                                                                                                                                                                                             

ΕΛΛΗΟ24   Ellinas Finance Public Company Ltd (Ομόλογα)                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 
ΕΤΜΑ1       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1                                                                                                                                                                                                                57.0000              65.0000                                                 
ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                                                                                62.2000              64.0000                                                 
ΙΝΓΚΑΡΤ    Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN)                                                                                                                                                             0.0000                0.0000                                                 
ΙΝΓΚΑΡΤ2  Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN)                                                                                                                                                                  0.0000                0.0000                                                 
ΤΡΙΣΤΟΝΕ  Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)                                                                                                                                                        0.0000                0.0000

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

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΔ.          ΟΝΟΜΑ                                                                                                             ΚΑΤΩΤΑΤΗ          ΑΝΩΤΑΤΗ                ΜΕΣΗ                 ΔΙΑΦ.*                ΤΙΤΛΟΙ                  ΑΓΟΡΑ              ΠΩΛΗΣΗ                  ΤΙΜΗ                   % 
                                                                                                                                                                                              ΣΤΑΘΜ.**                                                                                                                          ΚΛΕΙΣ.           ΜΕΤΑΒ.
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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Ο φονικός καύσωνας στον Καναδά και
στις ΗΠΑ πρέπει να αφυπνίσει την πα-
γκόσμια κοινότητα σχετικά με την κλι-
ματική αλλαγή, δηλώνουν οι επιστήμονες
του κλίματος. Η άνευ προηγουμένου αύ-
ξηση της θερμοκρασίας, κοντά στους
50 βαθμούς Κελσίου, την προηγούμενη
εβδομάδα, προκάλεσε τουλάχιστον 456
θανάτους και φονικές πυρκαγιές, με α-
ποκορύφωμα την ολοκληρωτική κατα-
στροφή του Λίτον. Παράλληλα, η Βόρεια
Αμερική βίωσε τον θερμότερο Ιούνιο,
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρη-
τήριο Copernicus. Ηταν επίσης ο τέταρ-
τος πιο θερμός Ιούνιος που έχει κατα-
γραφεί παγκοσμίως και ο πιο ζεστός εδώ
και 110 χρόνια στη Νέα Ζηλανδία. 

Ο καθηγητής Πίτερ Σκοτ, της βρετα-
νικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, δή-
λωσε στο BBC ότι αυτό που σοκάρει ε-
κείνον και τους συναδέλφους του δεν
είναι ότι ο κόσμος βιώνει περισσότερους
καύσωνες, αλλά ότι τα ρεκόρ θερμοκρα-

σίας σπάνε ολοένα και περισσότερο, με
μεγάλα θερμοκρασιακά εύρη, όπως στις
ΗΠΑ και στον Καναδά, όπου αρκετές
πόλεις κατέγραψαν θερμοκρασίες 5 βαθ-
μών πάνω από τα προηγούμενα ρεκόρ.

Το 2021 είναι μια χρονιά γεμάτη α-
ποδείξεις της κλιματικής κρίσης. Εκτός
από τις καλοκαιρινές υψηλές θερμοκρα-

σίες στο βόρειο ημισφαίριο, ο Φεβρου-
άριος ήταν εξίσου δύσκολος για τους
κατοίκους του Τέξας, όπου ένα ανήκου-
στο πολικό ψύχος προκάλεσε αρκετούς
θανάτους και άφησε χωρίς ρεύμα περίπου
5 εκατ. ανθρώπους. Σε μελέτη του 2020,

οι επιστήμονες υποστήριζαν ότι η θέρ-
μανση της Αρκτικής με ρυθμό μεγαλύ-
τερο από τον διπλάσιο του παγκόσμιου
μέσου όρου διαταράσσει τα μακροχρόνια
κλιματικά συστήματα και πιθανόν να
ευθύνεται για τα ακραία καιρικά φαινό-
μενα που παρατηρούμε τα τελευταία
χρόνια.

Οπως αναφέρει ο Guardian, οι ειδικοί
προειδοποιούν πως όλες οι κοινωνίες
πρέπει να προετοιμαστούν για ακόμη
πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Παρά τις
προειδοποιήσεις δεκαετιών για το κα-
ταστροφικό αποτύπωμα της αύξησης
της θερμοκρασίας, ηγέτες και πολίτες
πολλών χωρών θεωρούσαν ότι η κλιμα-
τική αλλαγή ήταν ένα πρόβλημα που α-
φορούσε τις πιο φτωχές χώρες της Νότιας
Αμερικής και της ανατολικής Ασίας,
χωρίς να έχουν μερίδιο ευθύνης. Ωστόσο,
η άποψη αυτή αλλάζει – αν και πολλοί
συνεχίζουν να αποποιούνται τις ευθύνες
τους. Ενδεικτικά, σε δημοσκόπηση της
Mintel σε 16 χώρες, οι ερωτηθέντες
είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να πι-

στεύουν ότι η χώρα τους υπέφερε από
την κλιματική αλλαγή παρά ότι την προ-
καλεί. Κατά μέσον όρο, το 44% δήλωσε
ότι η χώρα τους υπέφερε, ενώ μόνο το
33% πίστευε ότι συνέβαλε στην κρίση. 

Είναι εμφανές ότι το πρόβλημα αγγίζει
και τον Βορρά. Οι ακραίες θερμοκρασίες
στο βόρειο ημισφαίριο και η πρόσφατη
κατάρρευση του κτιρίου στο Μαϊάμι –
εμπειρογνώμονες την αποδίδουν στην
εισβολή νερού στα θεμέλια λόγω ανόδου
της θαλάσσιας στάθμης– είναι τρανές
αποδείξεις ότι, παρά τους υπεραισιόδο-
ξους στόχους, οι κυβερνήσεις τώρα αρ-
χίζουν να αντιλαμβάνονται πόσο άμεσα
επηρεάζεται η ασφάλεια των πολιτών.
Η κλιματική κρίση δεν λαμβάνει υπόψη
την οικονομική ευημερία ή τη γεωγρα-
φική τοποθεσία των κρατών. Είναι ζω-
τικής σημασίας οι κυβερνήσεις και οι
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών να αυξή-
σουν άμεσα τα σχέδια για τις εκπομπές
και να προετοιμάσουν τα κράτη για να
αντιμετωπίσουν ακραία καιρικά φαινό-
μενα.

Αγριεύει η κλιματική αλλαγή
Συναγερμός για τα ακραία φαινόμενα καύσωνα σε Β. Αμερική, Σιβηρία και Ευρώπη

Η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Ισλανδία
βρίσκονται για μία ακόμη φορά στην
κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως
προς την παροχή ευκαιριών για τις γυ-
ναίκες, σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε
στη δημοσιότητα χθες. Η έκθεση συ-
νοψίζει διαθέσιμα στοιχεία του ΟΟΣΑ,
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ,
της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων
διεθνών οργανισμών, και συντάχθηκε
από την τράπεζα Ν26. 

H Ελλάδα κατατάσσεται 54η μεταξύ
100 χωρών, σε χειρότερη μοίρα από γει-
τονικές βαλκανικές χώρες όπως η Βουλ-
γαρία, η Αλβανία και η Ρουμανία, και
σε λίγο καλύτερη από τη Ρωσία, το Περού
και τη Γεωργία. Στις τελευταίες θέσεις
του καταλόγου βρίσκονται η Σαουδική
Αραβία, το Ομάν, το Ιράν, η Αλγερία, η
Νιγηρία, η Ιορδανία, η Αίγυπτος και το
Πακιστάν.  

Μία από τις παραμέτρους που εξετάζει
η έρευνα είναι η παρουσία γυναικών σε
θέσεις εξουσίας. Πρωταθλήτρια στον
τομέα αυτόν αναδεικνύεται η Ρουάντα
και ακολουθούν η Ισπανία και η Φιν-
λανδία. Γυναίκες πρωθυπουργούς και
επικεφαλής κυβερνήσεων τον τελευταίο
μισόν αιώνα είχαν περίπου οι μισές (46%)
από τις χώρες που εξετάζονται. 

Ως προς τις επιχειρήσεις, η χώρα με
τις περισσότερες γυναίκες σε διευθυ-
ντικές θέσεις είναι η Σουηδία, ενώ η
χώρα με τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναι-
κών επιχειρηματιών είναι οι ΗΠΑ. Ως
προς τα διευθυντικά στελέχη, τις Σουηδές
ακολουθούν κατά πόδας οι Ισλανδές, οι
Νορβηγίδες, οι Φινλανδέζες, οι Καναδέζες
και οι Ισπανίδες. 

Στους τομείς της επιστήμης και τε-
χνολογίας (STEM), που σε πολλές πε-
ριοχές του πλανήτη ανδροκρατούνται,
τα πρωτεία στον τομέα της γυναικείας
συμμετοχής κατέχει η Σιγκαπούρη. Α-
κολουθούν η Ρωσία, η Νότια Κορέα, η
Αργεντινή, το Καζαχστάν, η Βολιβία, η
Σλοβενία, η Τζαμάικα και η Ιαπωνία. Α-
ντικείμενο της έρευνας δεν ήταν μόνο
πόσες γυναίκες ειδικεύονται σε αυτά
τα πεδία, αλλά και πόσες εργάζονται σε
συναφείς κλάδους μετά την αποφοίτησή
τους. Επίσης, εξετάσθηκε το χάσμα στις
αμοιβές ανδρών - γυναικών: η μεγαλύ-

τερη ανισότητα παρατηρείται στο Πα-
κιστάν, στην Αλγερία, στην Ιορδανία
και στην Ινδία. 

Μεταξύ των 100 χωρών που εξετά-
σθηκαν, η μοναδική που δεν κατοχυ-
ρώνει ούτε μία ημέρα πληρωμένης άδειας
μητρότητας είναι οι ΗΠΑ. Στον αντίποδα
βρίσκονται η Εσθονία, η Φινλανδία, η
Ουγγαρία και η Σλοβακία, που παρέχουν
πάνω από 1.100 ημέρες άδειας μητρό-
τητας, σχεδόν τετραπλάσιες από όσες
παρέχει η Ελλάδα. 

Τα στοιχεία για την έρευνα συνελέ-
γησαν το 2019 και δεν καταγράφουν τις
δραστικές ανακατατάξεις που έχει φέρει
στην αγορά εργασίας και στη συμμετοχή
των γυναικών η κρίση του κορωνοϊού.
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ο-
πισθοδρόμηση ως προς τους δείκτες
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά
εργασίας, εξαιτίας των πιέσεων που έχει
ασκήσει η πανδημία. Κάποια προγράμ-
ματα ανάκαμψης, όπως το αμερικανικό,
έχουν ενσωματώσει τη διάσταση αυτή,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα
που θα ωφελήσουν τις γυναίκες.

ΟΟΣΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης 
της γυναικείας
χειραφέτησης

Η αύξηση της θερμοκρασίας κοντά στους 50 βαθμούς Κελσίου, την περασμένη εβδομάδα στον Καναδά, προκάλεσε τουλάχιστον 456 θανάτους και φονικές πυρκαγιές, με αποκορύφω-
μα την ολοκληρωτική καταστροφή του Λίτον.

<<<<<<<

Οι επιστήμονες ανησυχούν
για το σπάσιμο των 
θερμοκρασιακών ρεκόρ 
με διαφορές έως
και 5 βαθμών Κελσίου.

Tο μεγαλύτερο χάσμα στις αμοιβές αν-
δρών - γυναικών παρατηρείται σε Πακι-
στάν, Αλγερία, Ιορδανία και Ινδία. 
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Aν θέλετε να μείνετε υγιείς καθώς μεγα-
λώνετε και να εξασφαλίσετε μακροζωία,
ίσως θα πρέπει να προσθέσετε μερικούς
ακόμη μυς στην καθημερινή σας άσκηση:
εκείνους της δημιουργικότητας. Σύμφωνα
με την Washington Post, η έρευνα που
διεξάγεται αφήνει να εννοηθεί ότι η δη-
μιουργικότητα αποτελεί «κλειδί» για μια
υγιή τρίτη ηλικία. Η συμμετοχή σε δρα-
στηριότητες, όπως το τραγούδι, οι θεα-
τρικές παραστάσεις ή άλλες παραστατικές
τέχνες, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής
των ηλικιωμένων και η δημιουργικότητα
μπορεί να εξασφαλίσει μακροζωία.

Οταν οι ερευνητές μιλούν για δημι-
ουργικότητα δεν εννοούν μόνο τις τέχνες.
Ο συγγραφέας και ψυχίατρος στο Πανε-
πιστήμιο Τζόρτζταουν, Νόρμαν Ρόζενταλ,
ορίζει τη δημιουργικότητα ως ικανότητα
για αναπάντεχες συνδέσεις, είτε δηλαδή
να προσεγγίζει κανείς καθημερινά πράγ-
ματα με νέο τρόπο είτε να αναδεικνύει
ασυνήθιστα πράγματα που διαφεύγουν

της προσοχής των άλλων, συνειδητοποι-
ώντας τη σημασία τους. Ο Τζέιμς Σ. Κά-
ουφμαν, ο οποίος διδάσκει την εισαγωγή
σε ένα τμήμα δημιουργικότητας στο Πα-
νεπιστήμιο του Κονέκτικατ, δίνει έμφαση
στην «καθημερινή δημιουργικότητα». Η
φράση, που ανήκει στην ειδικό επί του
θέματος Ρουθ Ρίτσαρντς, αφορά καθη-
μερινές ασχολίες, όπως η ανατροφή των
παιδιών, η κηπουρική ή η παροχή συμ-
βουλών σε ένα φίλο. 

Ο Κάουφμαν πιστεύει ότι ο καθένας
μπορεί να είναι δημιουργικός. «Η δημι-
ουργικότητα μπορεί να καλλιεργηθεί
όταν καταπιάνεται κανείς με αυτά που
του αρέσουν είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη
ηλικία. Θα πρέπει όμως να αποφεύγετε
τις συγκρίσεις με ιδιοφυείς δημιουργούς,
ούτε να συγκεντρώνεστε τόσο στο απο-
τέλεσμα ώστε να σταματάει να έχει πλάκα
η διαδικασία». 

Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν τείνουν
να είναι πιο δημιουργικοί, λέει η Ντάρια
Ζαμπελίνα, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Αρκανσο. Τα ταξίδια
ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να επα-

νεξετάζουν τα μοντέλα πραγματικότητας
που έχουν διαμορφώσει. Ορισμένες με-
λέτες αποδεικνύουν ότι οι ταξιδιώτες
έχουν μεγαλύτερη δημιουργική επιτυχία
και όσοι απολαμβάνουν άγνωστες ε-
μπειρίες τα πάνε καλύτερα στα τεστ
που προϋποθέτουν αντισυμβατική σκέ-
ψη ή ανοιχτά ερωτήματα που μπορούν
να απαντηθούν με αναρίθμητους τρό-
πους. Οι επιδόσεις σε τέτοιου είδους ε-

ξετάσεις διαφέρουν από εκείνες που με-
τρούν το IQ και ίσως προβλέπουν πτυχές
δημιουργικότητας που μπορεί να ανα-
πτύξουν οι άνθρωποι στον πραγματικό
κόσμο. 

Η συγγραφέας Ναόμι Σιχάμπ Νάι, μια
69χρονη από το Σαν Αντόνιο των ΗΠΑ,
αυτοαποκαλείται «περιπλανώμενη ποι-
ήτρια». Μέσα από μεγάλα ταξίδια έχει
γίνει πιο παρατηρητική, εντοπίζοντας

τις ομοιότητες που βλέπει ανάμεσα σε
διαφορετικούς πολιτισμούς στη δουλειά
της, η οποία περιλαμβάνει μυθιστορήματα,
λογοτεχνία για νέους, στίχους καθώς και
ποίηση. «Είναι πολύ σημαντικό να εκτί-
θεται κανείς σε εμπειρίες και να είναι λι-
γότερο μονοκόμματος και επικριτικός»,
λέει η Νάι, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο
του Εθνικού Κύκλου Βιβλιοκριτικών για
το σύνολο του έργου της.

Η δημιουργικότητα είναι 
«κλειδί» για υγιή τρίτη ηλικία
Ταξίδια, παραστατικές τέχνες, κηπουρική ίσως είναι το εισιτήριο για τη μακροζωία

Iσλαμικό app 
βρίσκει ταίρι 
στους εργένηδες
Το Ιράν παρουσίασε μια νέα ισλαμική ε-
φαρμογή γνωριμιών (dating app), που ε-
γκρίθηκε από το κράτος με σκοπό να
βοηθήσει τη νεολαία να πραγματοποιήσει
«γάμους που διαρκούν». Η εφαρμογή
Hamdam, της οποίας το όνομα σημαίνει
«σύντροφος» στα φαρσί, επιτρέπει στους
χρήστες της «να αναζητούν και να επι-
λέγουν τη σύζυγό τους», δήλωσε το κρα-
τικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με τον
αρχηγό της αστυνομικής διεύθυνσης
δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, συ-
νταγματάρχη Αλί Μωάμεθ Ρατζάμπι, η
εφαρμογή είναι η μόνη κρατική πλατ-
φόρμα του είδους της στην ισλαμική δη-
μοκρατία. Οι εφαρμογές γνωριμιών είναι
δημοφιλείς στο Ιράν, ωστόσο, κατά τον
Ρατζάμπι, όλες οι άλλες πλατφόρμες πλην
της Hamdam είναι παράνομες.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από το Πο-
λιτιστικό Ινστιτούτο Tebyan, το οποίο
αποτελεί τμήμα του Ισλαμικού Οργανι-
σμού Ισλαμικής Προπαγάνδας. Στην ι-
στοσελίδα της, η εφαρμογή ισχυρίζεται
ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη
για να βρει πιθανά ζευγάρια «μόνο για
τους εργένηδες που αναζητούν μόνιμο
γάμο και μία μόνο σύζυγο». Ο επικεφαλής
του Tebyan, Κομεΐλ Χοτζαστέχ, δήλωσε
ότι οι οικογενειακές αξίες του Ιράν απει-
λούνται από τις εξωτερικές δυνάμεις. «Ο
θεσμός της οικογένειας είναι ο στόχος
του διαβόλου και οι εχθροί του Ιράν επι-
διώκουν να επιβάλουν τις δικές τους
ιδέες», τόνισε, προσθέτοντας ότι η εφαρ-
μογή βοηθά στη δημιουργία «υγιών» οι-
κογενειών. Για να χρησιμοποιήσουν την
εφαρμογή, οι χρήστες πρέπει να επιβε-
βαιώσουν την ταυτότητά τους και στη
συνέχεια να κάνουν ένα «ψυχολογικό

τεστ» πριν αποκτήσουν πρόσβαση στις
υπηρεσίες της Hamdam. Οταν βρεθεί
ένα ταίρι, η εφαρμογή «γνωρίζει τις οι-
κογένειες μαζί με την παρουσία συμβού-
λων», οι οποίοι θα «συνοδεύσουν» το ζευ-
γάρι έως και τέσσερα χρόνια μετά τον
γάμο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της,
η εγγραφή στην εφαρμογή είναι δωρεάν
γιατί η ίδια διαθέτει «ένα ανεξάρτητο μο-
ντέλο εσόδων».

Η νέα εφαρμογή στοχεύει στην επί-
λυση του ζητήματος της μείωσης των
γεννήσεων στη χώρα. Οι ιρανικές αρχές
έχουν προειδοποιήσει πολλές φορές για
την αυξανόμενη ηλικία γάμου στα ζευ-
γάρια και τη μείωση των ποσοστών γεν-
νήσεων. Τον Μάρτιο, το κοινοβούλιο ψή-

φισε ένα νομοσχέδιο με τίτλο «Αύξηση
του πληθυσμού και υποστήριξη οικογε-
νειών», το οποίο δίνει εντολή στην κυ-
βέρνηση να προσφέρει σημαντικά οικο-
νομικά κίνητρα για τον γάμο και να εν-
θαρρύνει τους πολίτες να κάνουν περισ-
σότερα από δύο παιδιά, περιορίζοντας
παράλληλα την πρόσβασή τους σε υπη-
ρεσίες άμβλωσης.

AL JAZEERA, THE GUARDIAN

Ενα αντίγραφο του πίνακα του Ρέμπραντ «Νυχτερινή περίπολος» έφεραν σε γηροκομείο του Αμστερνταμ οι υπεύθυνοι του
Rijksmuseum, προς όφελος των ηλικιωμένων που δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Η Gengmei, που σημαίνει «πιο όμορφη»
στα κινέζικα, είναι μία από τις πολλές κι-
νεζικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης
που είναι αφιερωμένες στην αισθητική
χειρουργική. Οι χρήστες ενημερώνουν
τακτικά το προφίλ τους για ό,τι έχει να
κάνει με την πλαστική χειρουργική, συ-
μπεριλαμβανομένων της λιποαναρρόφησης
και της ρινοπλαστικής. Από τη δημιουργία
της εφαρμογής το 2013, οι χρήστες της ε-
κτοξεύθηκαν από το 1 στα 36 εκατομμύρια,
με παραπάνω από τους μισούς να είναι
νεαρές γυναίκες ηλικίας 20-30 ετών, σύμ-
φωνα με το BBC. Ομοίως, η πλατφόρμα
αισθητικής χειρουργικής So-Young έχει
δει τους μηνιαίους ενεργούς χρήστες της
να αυξάνονται, από 1,4 εκατομμύρια το
2018 σε 8,4 εκατομμύρια το 2021.

Η δημοτικότητα των εφαρμογών για
τις πλαστικές εγχειρήσεις αποτελεί ένδειξη
της μεταβαλλόμενης στάσης απέναντι
στην αισθητική χειρουργική στην Κίνα,
η οποία πραγματοποιεί πλέον περισσότερες

πλαστικές από οποιαδήποτε χώρα στον
κόσμο μετά τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με μια έκ-
θεση της Deloitte, η αγοραστική αξία των
αισθητικών επεμβάσεων στην Κίνα σχεδόν
τριπλασιάστηκε σε τέσσερα χρόνια σε
23,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019, με ε-
τήσιο ρυθμό αύξησης 28,7%, πολύ πάνω
από τον παγκόσμιο ρυθμό που ανέρχεται
στο 8,2%.

Η έκρηξη της αισθητικής χειρουργικής

στην Κίνα συνοδεύεται ωστόσο και από
μειονεκτήματα. Σύμφωνα με έκθεση της
Global Times, η χώρα διέθετε πάνω από
60.000 παράνομες κλινικές το 2019, οι ο-
ποίες ήταν υπεύθυνες για 40.000 «ιατρικά
ατυχήματα» ετησίως και 110 εγχειρήσεις
με άσχημα αποτελέσματα ανά ημέρα. Σε
μία από τις πιο διάσημες υποθέσεις, η η-
θοποιός Γκάο Λιου κοινοποίησε στο Δια-
δίκτυο φωτογραφίες της έπειτα από μία
πλαστική επέμβαση η οποία της δημιούρ-
γησε νέκρωση στην άκρη της μύτης της,
με αποτέλεσμα ο ιστός της στο μέρος αυτό
να σαπίσει. Τον Ιούνιο, η Εθνική Επιτροπή
Υγείας της Κίνας ανακοίνωσε μια εκστρα-
τεία που στοχεύει τους παρόχους αισθη-
τικών επεμβάσεων χωρίς άδεια και ερευνά
πιο άμεσα τα παράπονα των πελατών.

Πολλοί Κινέζοι θεωρούν εξαιρετικά ση-
μαντική την εξωτερική τους εμφάνιση, η
οποία επηρεάζει πολλές πτυχές της ζωής
τους και κυρίως την επαγγελματική τους
αποκατάσταση. Στην Κίνα, οι αιτούντες

εργασία καλούνται συχνά να υποβάλουν
φωτογραφία τους μαζί με το βιογραφικό
τους, ενώ ορισμένες αγγελίες καθορίζουν
επίσης τις απαιτήσεις εξωτερικής εμφά-
νισης, ειδικά για τις γυναίκες, ακόμη και
αν δεν είναι απαραίτητες για τη δουλειά
τους. Μια έκθεση του Human Rights Watch
για το 2018, η οποία επισημαίνει τις σεξι-
στικές αγγελίες εργασίας της Κίνας, ανέ-
φερε παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένης
μιας που αναζητά μια «αισθητικά ευχάρι-
στη» πωλήτρια ρούχων, αλλά και μιας
άλλης για έναν «στυλιστικά μοντέρνο και
όμορφο» ελεγκτή εισιτηρίων. Καθώς το
Διαδίκτυο δημιουργεί μια νέα, μεγάλη κα-
τηγορία νέων ευκαιριών εργασίας στις ο-
ποίες οι πιθανότητες πρόσληψης εξαρτώ-
νται σε μεγάλο βαθμό από την εμφάνιση
του ενδιαφερομένου, οι ειδικοί αναφέρουν
ότι υπάρχει ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον
για την εξωτερική εμφάνιση περισσότερο
από οποιαδήποτε άλλη εποχή.

BBC

Εκρηξη πλαστικών εγχειρήσεων στην Κίνα 

<<<<<<<

Μελέτες αποδεικνύουν ότι
οι ταξιδιώτες τα πάνε καλύ-
τερα στα τεστ που προϋπο-
θέτουν αντισυμβατική σκέ-
ψη ή ανοιχτά ερωτήματα.

<<<<<<<

Πολλοί Κινέζοι θεωρούν 
εξαιρετικά σημαντική την 
εξωτερική τους εμφάνιση,
η οποία επηρεάζει πολλές
πτυχές της ζωής τους και
κυρίως την επαγγελματική
τους αποκατάσταση.

<<<<<<<

Η εφαρμογή του Ιράν 
χρησιμοποιεί τεχνητή 
νοημοσύνη για να βρει 
πιθανά ζευγάρια μόνο για 
όσους αναζητούν «μόνιμο
γάμο και μία μόνο σύζυγο».

Μια νέα αρχή για τον «Τιτανικό των Ορέων», Κανφράνκ
Ονομάστηκε «Τιτανικός των Ορέων», αλλά
σήμερα ο ορεινός, σιδηροδρομικός σταθμός
του Κανφράνκ, σε υψόμετρο 1.000 μέτρων
στα σύνορα Γαλλίας - Ισπανίας, αλλάζει
και γεμίζει ζωή. Περίπου 51 χρόνια μετά
την κατάργηση της διεθνούς σιδηροδρο-
μικής γραμμής που διερχόταν από τα Πυ-
ρηναία, ο ιστορικός σταθμός μεταβάλλεται
σε υπερπολυτελές, πεντάστερο ξενοδο-
χείο.

Η ιστορία του σταθμού Κανφράνκ είναι
συνώνυμη με τη ματαιοδοξία, την ανικα-
νότητα και τη διαφθορά. Είναι, επίσης,
κατάστικτη με ίντριγκες, παράνομες δρα-
στηριότητες αλλά και κακή τύχη που διήρ-
κεσε έναν αιώνα. 

Ο  Αλφόνσο Φράνκο, συγγραφέας του
έργου «Κανφράνκ: η ιστορία ενός σιδη-
ροδρομικού σταθμού-θρύλου», επισημαίνει
ότι η απόφαση να κατασκευαστεί ελήφθη
επειδή η Ισπανία ήθελε να αποδείξει ότι
μπορεί και αυτή να κατασκευάζει έργα α-
ντάξια των ευρωπαϊκών. Oταν, όμως, ο-

λοκληρώθηκε, το 1928, ήδη ήταν παρω-
χημένος και ανήκε στον 19ο αιώνα.

Ο συγγραφέας, γόνος οικογένειας σι-
δηροδρομικών, γεννήθηκε στον σταθμό
όπου εργαζόταν και ζούσε ο πατέρας του.

Oταν ο σταθμός και η σιδηροδρομική
γραμμή εγκαινιάστηκαν, ο βασιλιάς Αλ-
φόνσο ΙΓ΄ της Ισπανίας είχε δηλώσει γε-
μάτος έπαρση ότι «τα Πυρηναία δεν υφί-
στανται πλέον». Oμως όχι μόνο εξακολού-
θησαν να υπάρχουν, αλλά αποτέλεσαν και
σημαντικό εμπόδιο για την επιτυχία του
ορεινού σταθμού.

Μετά την κατοχή της Γαλλίας από τους
ναζί, το καθεστώς Φράνκο τον χρησιμο-
ποίησε ως τόπο ανταλλαγής του μετάλλου
βολφραμίου, απαραίτητου για την κατα-
σκευή τεθωρακισμένων, με τον χρυσό των
ναζί. Ο σταθμός εξελίχθηκε σε σημείο συ-
νάντησης κατασκόπων από όλα τα κράτη,
ενώ από το χωριό διήλθαν εκατοντάδες
Εβραίοι που προσπαθούσαν να σωθούν
από τους διωγμούς της κυβέρνησης του
Βισί. Οι Γερμανοί, άλλωστε, ουδέποτε κα-
τέλαβαν το Κανφράνκ. 

Ο συγγραφέας δεν παραδέχεται ότι ο
σταθμός είναι ο «Τιτανικός των Ορέων»,
αλλά ομολογεί πως γνώρισε μεγάλη κακο-
τυχία. Aνοιξε το 1929, τη χρονιά  του οι-
κονομικού κραχ. Δύο χρόνια αργότερα κα-
ταστράφηκε από φωτιά. Οι σιδηροδρομικές
μεταφορές σταμάτησαν εξαιτίας του ισπα-
νικού εμφυλίου και στη συνέχεια λόγω
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και δεν ξα-
νάρχισαν παρά το 1950. Στην πραγματι-
κότητα, όμως, και με ιδανικές συνθήκες

η σιδηροδρομική γραμμή δεν ήταν βιώσιμη.
Η σύνδεση με τους γαλλικούς σιδηροδρό-
μους ήταν ανέφικτη λόγω ιδιομορφίας των
σιδηροτροχιών. Ο εκτροχιασμός τρένου
το 1970 κατέστρεψε μία γέφυρα και ο σταθ-
μός με τα 365 παράθυρα και την πλατφόρμα
των 200 μέτρων εγκαταλείφθηκε. Σήμερα
λειτουργεί με ελάχιστα τοπικά τρένα. 

Το ξενοδοχείο που θα τον αντικατα-
στήσει, έργο των αρχιτεκτόνων Γιόαχιμ
Μαγκραζό και Φερνάντο Γιούζεντ, θα δια-
θέτει 104 δωμάτια και το κόστος της ανα-
καίνισης αγγίζει τα 27 εκατομμύρια ευρώ.
Η πρόσοψη θα διατηρηθεί, αλλά πίσω της
θα οικοδομηθεί νέος σταθμός, προσβάσιμος
από τον χώρο του ξενοδοχείου. Το σύ-
μπλεγμα θα διαθέτει καταστήματα, συνε-
δριακό χώρο, σιδηροδρομικό μουσείο,
αλλά και χώρους για τους προσκυνητές
που μεταβαίνουν προς το Σαντιάγκο ντε
Καμποστέλα. Η ανοικοδόμηση αναμένεται
να ολοκληρωθεί του χρόνου, γεμίζοντας
ζωή το μικρό χωριό.

<<<<<<<

Ενα πεντάστερο ξενοδοχείο
θα πάρει τη θέση του 
θρυλικού σιδηροδρομικού
σταθμού στα σύνορα 
Γαλλίας - Ισπανίας.

Η πρόσοψη θα διατηρηθεί και το ξενοδοχείο θα διαθέτει 104 δωμάτια, ενώ πίσω του θα
οικοδομηθεί νέος σιδηροδρομικός σταθμός.

Τεράστια αποδοχή γνωρίζουν οι πλαστικές στην Κίνα, γεγονός που το αποδεικνύει και η
ύπαρξη καλλιστείων με τίτλο «Μις Τεχνητή Ομορφιά», απ’ όπου και η φωτογραφία.

Το ταίριασμα γίνεται παρουσία οικογενειών και συμβούλων, οι οποίοι θα «συνοδεύουν»
το ζευγάρι έως και τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο.
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Ισχυρές προοπτικές για τουρισμό και Aegean «βλέπει» η HSBC
Ενθαρρυντικά είναι τα σημάδια για
τον κλάδο των ταξιδίων και του του-
ρισμού στην Ελλάδα, καθώς αναμέ-
νεται ισχυρή ανάκαμψη της συμπιε-
σμένης –λόγω της πανδημίας– ζήτη-
σης, εκτιμά η HSBC, τονίζοντας πως
η Aegean είναι σε καλή θέση για να
επωφεληθεί από αυτό το περιβάλλον.

Η ζήτηση για ταξίδια έως τώρα ή-
ταν, δίχως αμφιβολία, αδύναμη λόγω
των ταξιδιωτικών περιορισμών, ω-
στόσο η βρετανική τράπεζα εκτιμά
ότι οι προοπτικές για σημαντική αύ-
ξηση είναι πολύ ισχυρές, κάτι που θα
αρχίσει να αποτυπώνεται μόλις χα-
λαρώσουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί.

Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά
αναψυχής για την Ελλάδα και δεδο-
μένου ότι οι μεταξύ τους ταξιδιωτικοί
περιορισμοί έχουν μειωθεί, αυτό θα
στηρίξει την αύξηση της ζήτησης. Ε-
πιπλέον, ταξιδιώτες από το Ηνωμένο
Βασίλειο, που είναι η δεύτερη μεγα-
λύτερη αγορά για την Ελλάδα, επι-
τρέπεται να ταξιδεύουν με αρνητικό
τεστ PCR ή «πράσινο διαβατήριο».

Αν και ο ρυθμός εμβολιασμού θα
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον
καθορισμό της ανάκαμψης της ζή-
τησης κατά το δεύτερο εξάμηνο του
έτους, όπως επισημαίνεται, ωστόσο
τα πρώτα σημάδια δείχνουν ισχυρή

αύξηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια
της κορύφωσης της τουριστικής σεζόν
του καλοκαιριού, κάτι το οποίο είναι
πολύ θετικό για τις προοπτικές της
ελληνικής αγοράς, όπως σημειώνει
η HSBC.

Καθώς η Ελλάδα είναι ξεκάθαρα
ένας από τους προτιμώμενους προ-

ορισμούς αναψυχής για τους Ευρω-
παίους τουρίστες, η Aegean Airlines
είναι σε καλή θέση για να επωφεληθεί
από αυτή την ανάκαμψη, τόσο της
εγχώριας όσο και της διεθνούς ζήτη-
σης για αναψυχή. Ετσι, η βρετανική
τράπεζα διατηρεί τη σύσταση «αγο-
ράς» για τη μετοχή της αεροπορικής
εταιρείας, υπογραμμίζοντας πως η
ρευστότητά της έχει ενι-σχυθεί ση-
μαντικά.

Αν και σημείωσε καθαρές ζημίες
44,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο,
η ρευστότητά της το ίδιο διάστημα
ανήλθε σε 418 εκατ. ευρώ, ενώ έλαβε
120 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από την

κυβέρνηση, συγκέντρωσε 60 εκατ.
ευρώ νέα κεφάλαια με την έκδοση
18,75 εκατ. μετοχών και οι ελεύθερες
ταμειακές ροές έχουν γυρίσει στα θε-
τικά από τον Μάιο. Κατά την HSBC,
οι προοπτικές για την Aegean είναι
ενθαρρυντικές, με την εταιρεία να
είναι σε καλή στρατηγική θέση για
να επωφεληθεί από την αποτελεσμα-
τική δομή κόστους, την ισχυρή ζήτηση
για αναψυχή και την ισχυρή θέση
ρευστότητας που έχει. Οπως επιση-
μαίνει, η Aegean σχεδιάζει να απο-
καταστήσει το 75%-80% της χωρη-
τικότητάς της στο τρίτο τρίμηνο.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Δ Ε Κ Α στα Δ Ε Κ Α

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Αντιμετωπίσαμε την περίοδο της παν-
δημίας με ψυχραιμία, ομαδική δου-
λειά, ετοιμότητα και φέρνοντας λύσεις
στο τραπέζι. Ήταν ένα από τα μεγα-
λύτερα τεστ, τόσο για τα γραφεία ε-
πικοινωνίας όσο και για τους διαφη-
μιζόμενους. Κινηθήκαμε γρήγορα,
προσαρμοστήκαμε στα νέα δεδομένα
και ήμασταν σε απόλυτη συνεννόηση
και συνεργασία με το πελατολόγιό
μας. Νομίζω πως αυτά μας βοήθησαν
στο να περάσουμε και αυτό το τεστ,
με πολύ καλό βαθμό. Αυτό δηλώνουν
οι Μάριος Ιωάννου και Αναστασία
Γρούτα Gnomi / Hub&Spoke. Ανα-
φέρονται ακόμα στις επιδοτήσεις
του κράτους, τις αξίες που αναπτύ-
χθηκαν στη διάρκεια της κρίσης, στο
φαινόμενο «Νetflix» και άλλα.

1. Ποσό δύσκολο είναι να κρατή-
σεις «ζεστούς» τους διαφημιζομέ-
νους στην πανδημία για να συνε-
χίσουν να επικοινωνούν τα μηνύ-
ματά τους; 

Kάθε διαφημιζόμενος έχει την α-
νάγκη προβολής και επικοινωνίας,
αυτό τον φέρνει πιο κοντά με το κοινό
του, και η διαφήμιση είναι εργαλείο
που σου δίνει τη δυνατότητα να το
κάνεις αποτελεσματικά. Υπήρχαν φυ-
σικά περιπτώσεις που η διακοπή της
διαφημιστικής δραστηριότητας ήταν
επιβεβλημένη, αφού αναστάλθηκαν
και οι εργασίες της επιχείρησης. Γε-
γονός απολύτως κατανοητό και σε-
βαστό. Για αρκετούς όμως, η συνέχιση
της επικοινωνίας όχι μόνο διατηρή-
θηκε αλλά ενισχύθηκε, κυρίως σε ε-
πίπεδο μηνυμάτων, που δημιούργη-
σαν και νέους δεσμούς με το κοινό
τους. Ήταν και είναι μια περίοδος
που το κοινό ανέμενε λύσεις που θα
διευκολύναν αυτή τη νέα καθημερι-
νότητά του, αλλά και περιεχόμενο
που θα τον βοηθούσε να «ξεφύγει»,
έστω για λίγο, από τη συνεχή ροή αρ-
νητικών ειδήσεων. Οι πλείστοι ανα-
γνώρισαν αυτή την ευκαιρία. Έρευνες,
μάλιστα, έδειξαν πως το κοινό αγκά-
λιασε και επικρότησε τα brands που
δήλωσαν παρών εν μέσω πανδημίας.

2. Οι επιδοτήσεις των επιχειρήσεων
από την κυβέρνηση πιστεύετε ότι
έπιασαν τόπο; Αν ναι, σε ποιον
βαθμό; 

Παρόλο που οι ανάγκες και οι ε-
πιπτώσεις διαφέρουν από επιχείρηση
σε επιχείρηση και από τομέα σε τομέα,
σίγουρα οι δείκτες της οικονομίας
δείχνουν ότι σε μεγάλο βαθμό έπιασαν

τόπο οι επιδοτήσεις. Αυτό φαίνεται
τόσο από τη μείωση στο ΑΕΠ που
ήταν στο πλαίσιο του πιο αισιόδοξου
σεναρίου, όσο και από δείκτες όπως
το Confidence Index που δείχνουν
ότι σιγά-σιγά ανακάμπτουν. Φυσικά,
τώρα μπαίνουμε σε ακόμα ένα κύμα,
οπότε δεν ξέρω πόσες ακόμα αντοχές
υπάρχουν…

3. Υπάρχει καταναλωτικό απόθεμα
λόγω της πανδημίας; 

Το κοινό κάνει και θα συνεχίσει
να κάνει προσπάθειες για να επανέλθει
σε μία, έστω και διαφοροποιημένη
κανονικότητα. Αυτό σημαίνει επα-
ναφορά και παλιών του συνηθειών,
μία από αυτές ήταν και η καταναλω-
τική του δράση –και ως μορφή ψυ-
χαγωγίας πολλές φορές. Ήδη αυτό
βλέπουμε να συμβαίνει, σε άλλους
περισσότερο σε άλλους λιγότερο. 

4. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι
θα κατευθυνθεί η κατανάλωση
στη μετά την πανδημία εποχή; 

Η τεχνολογία έπαιξε σημαντικό
ρόλο, τόσο στην καθημερινότητα όσο
και στη διασκέδαση του κοινού κατά
τη διάρκεια της πανδημίας. Ήταν
ένας τομέας που ήταν ήδη σε ανά-
πτυξη όμως, με το κοινό πια να είναι
πολύ πιο εξοικειωμένο με τις «έξυπνες»
συσκευές, φαίνεται πως θα συνεχίσει
να αναπτύσσεται ραγδαία. Βλέπουμε
επίσης να αναπτύσσονται οι τομείς
της υγείας και της προσωπικής υγι-
εινής, νιώθουμε πως σε αυτούς έχουν
δημιουργηθεί πια και νέες κατανα-
λωτικές συνήθειες. Αναμένουμε επί-
σης πως ο καταναλωτής θα στραφεί
ξανά και σε πράγματα που στερήθηκε
κατά τη διάρκεια των lockdown, όπως
το να ταξιδεύει και να διασκεδάζει,
ή να περνά ευχάριστο χρόνο με τους
ανθρώπους που αγαπά. Τέλος, φαί-
νεται πως η πανδημία «ξύπνησε» και
την ανάγκη μας να προστατεύσουμε
επιτέλους αυτόν τον πλανήτη, να α-
ποφύγουμε νέες περιπέτειες και πρα-
κτικά πια, να αναπτύξουμε πράσινη
συνείδηση, υιοθετώντας περιβαλλο-
ντικές πρακτικές. 

5. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ή
και τα διαφημιστικά δίκτυα με τα
οποία συνεργάζεστε πώς αντιμε-
τώπισαν αυτή την πρωτόγνωρη
κατάσταση; 

Με ψυχραιμία, ομαδική δουλειά,
ετοιμότητα και φέρνοντας λύσεις στο
τραπέζι. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα
τεστ, τόσο για τα γραφεία επικοινωνίας
όσο και για τους διαφημιζόμενους.

Κινηθήκαμε γρήγορα, προσαρμοστή-
καμε στα νέα δεδομένα και ήμασταν
καθημερινά, σε απόλυτη συνεννόηση
και συνεργασία με το πελατολόγιό
μας. Νομίζω πως αυτά μας βοήθησαν
στο να περάσουμε και αυτό το τεστ,
με πολύ καλό βαθμό. 

6. Κατά την άποψή σας, ποιοι ήταν
οι κερδισμένοι της κρίσης; Ποια
συμβουλή θα τους δίνατε;

Κερδισμένοι είναι πάντα όσοι μπο-
ρούν και προσαρμόζονται στην αλ-
λαγή. Τίποτα δεν μένει στάσιμο και
όσοι δεν εξελίσσονται και δεν κάνουν
βήματα προς πιο ευέλικτες πρακτικές,
δεν μπορούν να προχωρήσουν. 

7. Ως προς τη διαχείριση αυτής της
παγκόσμιας νέας τάξης πραγμάτων,
τι γεύση σας αφήνει το κράτος μας
αλλά και οι πολίτες του; 

Ήταν μια κατάσταση πρωτόγνωρη,
τόσο για την Πολιτεία όσο και για
την κοινωνία, άρα αντιλαμβανόμαστε
πως εκ των πραγμάτων σε αρκετά
ζητήματα θα έπρεπε να ισχύσει το
«trial and error». Ωστόσο, νιώθουμε
πως βγαίνοντας από αυτό θα είμαστε
πολύ πιο δυνατοί και έτοιμοι, σε υ-
ποδομές, σε οργάνωση, τεχνολογικά,
αλλά και ψυχολογικά να αντιμετωπί-
σουμε άλλες δύσκολες καταστάσεις.

8. Ποιες συνήθειες ήλθαν για να
μείνουν κατά την άποψή σας;

Πολλές φορές, όταν λείπει το στοι-
χείο του «επείγοντος», καταβαλλό-
μαστε από αναβλητικότητα, είναι αν-
θρώπινο. Οπότε, η πανδημία «ανά-
γκασε» κοινωνία, Πολιτεία και επι-
χειρήσεις –σε διαφορετικό βαθμό–

να αλλάξουν μοντέλα και να εφεύρουν
λύσεις. Αυτή την πιο ψηφιοποιημένη
καθημερινότητα θα συνεχίσουμε να
τη βιώνουμε σε διάφορα επίπεδα:
από τις καθημερινές συναλλαγές μας,
τη δουλειά και την εκπαίδευσή μας,
την εξυπηρέτηση με τον δημόσιο το-
μέα, έως και τη διασκέδασή μας. Αυτό
θα συνεχίσει να αλλάζει τη διαφήμιση
και την επικοινωνία, έναν τομέα που
ήδη προχωρούσε προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Αλλάξαν, όμως, και άλλες
αξίες, βαθύτερες. Το «σπίτι» έχει α-
ποκτήσει άλλη έννοια, το η προσωπική
ευεξία είναι εδώ και θα μείνει, και οι
καταναλωτές που επιζητούν περισ-
σότερες εμπειρίες αντί υλικά αγαθά
το ίδιο. Αν προσθέσουμε και το γε-
γονός ότι υπάρχει πίεση προς
τα brands να έχουν θέση, άποψη και
φωνή σε πολλαπλά πλέον επίπεδα,
αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι περισ-
σότερο από απλές συνήθειες που ήλ-
θαν για να μείνουν. Είναι ένας και-
νούργιος κόσμος.

9. Το φαινόμενο «Νetflix» τι επί-
δραση πιστεύετε θα έχει στη δια-
φημιστική αγορά και με ποιον χρο-
νικό ορίζοντα; 

Τα content streaming platforms
δεν είναι κάτι νέο, εδώ και σχεδόν
μια δεκαετία συνυπάρχουν αρμονικά
με όλα τα άλλα. Ναι, ο χρήστης έχει
περισσότερες επιλογές κατανάλωσης
περιεχομένου, όμως δεν γύρισε την
πλάτη σε κανένα μέσο. Αν στο μέλλον
υπάρχει η δυνατότητα διαφήμισης
σε τέτοιες πλατφόρμες ή αναπτυχθούν
και local streaming platforms, τότε
η αγορά θα προσαρμοστεί. Όπως
κάνει πάντα.

<<<<<<

«Τίποτα δεν μένει
στάσιμο και όσοι 
δεν εξελίσσονται 
και δεν κάνουν βήματα
προς πιο ευέλικτες
πρακτικές δεν μπορούν
να προχωρήσουν».

<<<<<<

«Βγαίνοντας από 
την πανδημία, θα
είμαστε πολύ πιο 
δυνατοί και έτοιμοι, 
σε υποδομές, σε
οργάνωση, τεχνολογικά,
αλλά και ψυχολογικά, 
να αντιμετωπίζουμε
άλλες δύσκολες
καταστάσεις».

Με ψυχραιμία, σκληρή
δουλειά και ομαδικότητα
περάσαμε με πολύ καλό

βαθμό το τεστ της κρίσης

10. ΛΑΚΩΝΙΚΑ

1. Digital ή Τηλεόραση;
Integration 

2. Netflix ή Apple Tv;
Netflix (προς το παρόν!)

3.Ραδιόφωνο ή Spotify;
Ή Apple Music; (Γέλια)
Μα φυσικά… integration

4. Ανάλυση ή είδηση;
Ανάλυση της είδησης

5. Desktop ή mobile
Απρόσκοπτη πρόσβαση 

6. Twitter ή Instagram;
Integration 

7. Facebook ή Youtube;
Integration

8. Notifications ή email;
Integration

9. Zoom ή Teams;
Εδώ θα επιλέξω... Teams!

Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίες οι το-
ποθετήσεις πιο πάνω. Σε καμία,
όμως, περίπτωση δεν επιλέγεις
Α ή Β – θα ήταν μέγα λάθος από
επαγγελματίες της επικοινω-
νίας. Όλα έχουν τη χρήση τους,
όλα πρέπει να αξιοποιούνται.

Μάριος Ιωάννου και Αναστασία Γρούτα 
GNOMI / HUB&SPOKE

Φαίνεται πως η πανδημία «ξύπνησε» και την ανάγκη μας να προστατεύσουμε ε-
πιτέλους αυτόν τον πλανήτη, να αποφύγουμε νέες «περιπέτειες» και πρακτικά
πια, να αναπτύξουμε «πράσινη» συνείδηση, υιοθετώντας περιβαλλοντικές πρα-
κτικές, δηλώνουν οι Μάριος Ιωάννου και Αναστασία Γρούτα. 

Ανθρωποι της επικοινωνίας απαντούν
για τις αλλαγές που φέρνει η νέα εποχή.

Κέρδη κατέγραψε 
την Τρίτη το XAK

Kέρδη κατέγραψε στη
σημερινή συνάντηση το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύ-
πρου.Ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε την Τρίτη στις
67,57 μονάδες, σημειώ-
νοντας αύξηση της τάξης
του 1,44%. Η αξία των
συναλλαγών διαμορφώ-
θηκε στα €223.792,61.Ο
Δείκτης FTSE/CySE 20 έ-
κλεισε στις 40,40 μονά-
δες, καταγράφοντας κέρ-
δη σε ποσοστό 1,41%. 

Όσον αφορά τους ε-
πιμέρους χρηματιστηρια-
κούς δείκτες, πτώση ση-
μείωσε μόνο ο δείκτης
της Εναλλακτικής Αγοράς
σε ποσοστό 0,11%. Αντί-
θετα, άνοδο κατέγραψε

ο δείκτης της Κύριας Αγοράς 2,51% και ο δείκτης των Επεν-
δυτικών σε ποσοστό 3,14%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων
δεν παρουσίασε μεταβολή. Το μεγαλύτερο επενδυτικό εν-
διαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΟΥ με €80.996,72 (τιμή κλεισίματος €2,46 – άνοδος
1,65%), της Ελληνικής Τράπεζας με €65.645,05 (τιμή κλεισίματος
€0,86 – άνοδος 5,08%), της Logicom με €51.794,25 (τιμή
κλεισίματος €1,56 – χωρίς μεταβολή), της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝ-
ΔΥΤΙΚΗ με €10.560,67 (τιμή κλεισίματος €0,42 – άνοδος
3,45%) και της ΠΑΝΔΩΡΑ με €4.636,13 (τιμή κλεισίματος
€0,04 – πτώση 8,08%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν
ανοδικά, 4 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός
των συναλλαγών ανήλθε στις 124.

<<<<<<<

Η βρετανική τράπεζα δια-
τηρεί τη σύσταση «αγο-
ράς» για τη μετοχή της 
αεροπορικής εταιρείας.

Σε χαμηλά πολλών μηνών
οι αποδόσεις των ομολόγων
Μετά την επανεξέταση της στρατηγικής της νομισματικής
πολιτικής της στις αρχές Ιουλίου, οπότε ανακοινώθηκε ένας
συμμετρικός στόχος για πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα, η
ΕΚΤ αναθεώρησε τις ενδείξεις που παρέχει αναφορικά με
τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων στη συνεδρίασή της
την Πέμπτη 22 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχετικό
δελτίο Τύπου της ΕΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο εκτιμά ότι
τα βασικά επιτόκια θα διατηρηθούν στα σημερινά ή και σε
χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστωθεί ότι «ο πληθωρισμός
φθάνει το 2% πολύ πριν από το τέλος του υπό εξέταση
χρονικού ορίζοντα προβολής και με διάρκεια κατά το υπόλοιπο
του χρονικού ορίζοντα προβολής, και κρίνει ότι η πορεία
του υποκείμενου πληθωρισμού έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο
ούτως ώστε να είναι συμβατή με σταθεροποίηση του πλη-
θωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα». Συνεπώς, η κεντρική
τράπεζα δείχνει πρόθυμη να ανεχθεί μια ενδεχόμενη μετα-
βατική περίοδο όπου ο πληθωρισμός θα είναι μετρίως υψη-
λότερος σε σχέση με τον στόχο. Με βάση τις πρόσφατες
προβλέψεις της ΕΚΤ τον Ιούνιο για πληθωρισμό 1,5% το 2022
και 1,4% το 2023, δεν αναμένεται αύξηση των επιτοκίων
τουλάχιστον μέσα στην επόμενη διετία. Στη συνέντευξη
Τύπου που ακολούθησε την ολοκλήρωση της συνεδρίασης,
η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι η έξοδος
από το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού
λόγω πανδημίας (PEPP) θα ήταν πρόωρη ενόψει και της αυ-
ξημένης αβεβαιότητας αναφορικά με τη μετάλλαξη «Δέλτα»
στο μέτωπο της πανδημίας του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου, οι
πιθανότητες για μια μείωση των αγορών μέσω του προγράμ-
ματος PEPP στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου έχουν μειωθεί
σημαντικά. Στον απόηχο των ανακοινώσεων της ΕΚΤ, οι α-
ποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν
πτωτικά, με την απόδοση του 10ετούς γερμανικού τίτλου
να διαπραγματεύεται κοντά σε χαμηλά 5 μηνών -0,43% στις
αγορές της Ασίας την Παρασκευή, περίπου 8 μονάδες βάσης
χαμηλότερα σε εβδομαδιαία βάση. Στις αγορές συναλλάγματος,
η ισοτιμία ευρώ/δολάριο βρισκόταν κοντά στα χαμηλά 3½
μηνών στο 1,176 νωρίς την Παρασκευή, καταγράφοντας
πτώση περίπου 0,3% σε εβδομαδιαία βάση.

Η εν λόγω ισοτιμία επηρεάστηκε αρνητικά μέσα στην ε-
βδομάδα και από την ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ, που θε-
ωρείται ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, λόγω των αυξημένων
ανησυχιών για τις οικονομικές επιπτώσεις από την επιδείνωση
της επιδημιολογικής εικόνας παγκοσμίως εξαιτίας της με-
τάλλαξης «Δέλτα». Για τον λόγο αυτό, στις αρχές της εβδομάδας
συνεχίστηκε η πίεση στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές
αγορές που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα, με
τους επενδυτές να αποστρέφονται τον κίνδυνο και να αυξάνουν
τις θέσεις τους σε κρατικά ομόλογα ωθώντας την απόδοση
του 10ετούς αμερικανικού τίτλου σε χαμηλό 5 μηνών 1,13%
την Τρίτη, προτού αυξηθεί κοντά στο 1,30% στις αγορές της
Ευρώπης την Παρασκευή, καθώς το επενδυτικό κλίμα βελ-
τιώθηκε την υπόλοιπη εβδομάδα λόγω ανακοινώσεων θετικών
εταιρικών αποτελεσμάτων.

* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών
της Eurobank.
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