
ΕΛΛΑΔΑ

Κερδισμένοι
και χαμένοι
από διεθνές
ράλι τιμών 
Υπό πίεση βρίσκεται η
πλειονότητα των ελληνι-
κών επιχειρήσεων από
τις αυξήσεις τιμών στην
ενέργεια, στις πρώτες ύ-
λες και στο μεταφορικό
κόστος. Οι αλευροβιομη-
χανίες, για παράδειγμα,
πληρώνουν σε διπλάσια
τιμή σε σχέση με πέρυσι
το σιτάρι, ενώ οι λιανέ-
μποροι έχουν ενημερω-
θεί για αυξήσεις έως
30% σε 15 βασικές κατη-
γορίες προϊόντων. Πρό-
βλημα έχουν και οι ενερ-
γειακοί πάροχοι. Υπάρ-
χουν εταιρείες, ωστόσο,
που βγαίνουν ωφελημέ-
νες από το ράλι των τι-
μών. Οι βιομηχανίες με-
τάλλου είναι κάποιες από
αυτές, καθώς οι τιμές α-
λουμινίου, χάλυβα και
χαλκού αυξάνονται. Ακό-
μη και η κλωστοϋφα-
ντουργία διαβλέπει ευ-
καιρίες, αφού η άνοδος
του μεταφορικού κό-
στους μειώνει την αντα-
γωνιστικότητα των Κινέ-
ζων. Σελ. 14, 15

Το Metropolis
Mall δίνει νέα
πνοή στο λιανικό
της Λάρνακας
Αύριο η επίσημη πρεμιέρα
Νέα σελίδα για το λιανικό εμπόριο της
Λάρνακας γράφεται αύριο με την λει-
τουργία του Metropolis Mall. Σε συνέ-
ντευξη στην «Κ»  ο γενικός διευθυντής
του Μall Δημήτρης Θωμά αναφέρει ότι
το ενδιαφέρον επιχειρήσεων για να
δραστηριοποιηθούν στο Μall της Λάρ-
νακας συνεχίζεται και αναμένονται
νέες συνεργασίες. Στους στόχους της
διεύθυνσης τα 4,5 εκατ. επισκέπτες σε
ετήσια βάση. Σελ. 6

Η Δέλτα δεν
έκανε διακοπές
τον Αυγουστο
Εκτόξευση των θανάτων

Η μετάλλαξη Δέλτα εκτόξευσε τους θα-
νάτους τον Αύγουστο. Ο συνολικός α-
ριθμός έφτασε στα ίδια επίπεδα με τον
αριθμό θανάτων του Δεκεμβρίου 2020
(85) και Ιανουαρίου 2021 (86). Η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των σοβαρών
περιστατικών νοσηλείας που κατέληξαν
ήταν ανεμβολίαστοι. Η μετάλλαξη Δέλτα
φαίνεται να έχει διαφοροποιήσει και
τα δεδομένα νοσηλείας αυξάνοντας
την χρονική διάρκεια στις ΜΕΘ. Σελ. 5

Η Ελλάδα επιδοτεί
λογαριασμούς 
του ηλεκτρισμού
Ανάσα για τους καταναλωτές

Στην επιδότηση με το ποσό των 30
ευρώ/μεγαβατώρα για τις πρώτες 300
κιλοβατώρες κατανάλωσης κάθε μήνα
προχωράει η ελληνική κυβέρνηση. Το
όφελος εκτιμάται στα 9 ευρώ για τον
καταναλωτή και σύμφωνα με τον πρω-
θυπουργό θα απορροφήσει το 80% των
αυξήσεων για καταναλώσεις από 300
έως 600 κιλοβατώρες τον μήνα. Σελ. 16
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ΚΙΝΑ

Βελτίωση συνθηκών εργασίας
Λίγες ημέρες αφότου μίλησε για αλλαγή πολιτικής με στόχο την
«κοινή ευημερία», όπως την προανήγγειλε προ ημερών ο Κινέ-
ζος πρόεδρος, το Πεκίνο παρουσίασε νέο σχέδιό του που προ-
βλέπει τη δημιουργία 55 εκατ. θέσεων εργασίας σε αστικά κέ-
ντρα μέχρι το 2025, κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Σελ. 10

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Η ΕΚΤ δεν θα αφήσει έξω την Ελλάδα 
Διπλή πίεση κινδυνεύει να δεχθεί η Ελλάδα τo 2022, με την ΕΚΤ
να αποσύρει το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων και την
Ε.Ε. να αίρει τη «ρήτρα γενικής διαφυγής» και να επιστρέφει σε
κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδας Γ. Στουρνάρας είπε ότι αν ακολουθηθεί ορθή οικο-
νομική πολιτική η ΕΚΤ δεν θα αφήσει έξω τη χώρα. Σελ. 18

ΓΑΛΛΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ

Αυξάνουν τον κατώτατο μισθό
Την ώρα που ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ενισχύεται εξαι-
τίας της ανόδου των τιμών ενέργειας και των βασικών ειδών,
Γαλλία και Ισπανία προωθούν αύξηση του κατώτατου μισθού, ώ-
στε να μπορούν οι εργαζόμενοι να αντεπεξέλθουν μερικώς στο
κόστος ζωής. Ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ δήλωσε ότι προτιμά την αύξηση
των απασχολουμένων από την αύξηση του μισθού. Σελ. 8

Σε δύο μεταρρυθμίσεις και έξι επενδύσεις
έχει συμφωνήσει η Κύπρος να προχω-
ρήσει μέσω δανεισμού από το συμφω-
νηθέν πλάνο του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας με ορίζοντα υλοποί-
ησης το έτος 2026. Η Κύπρος έχει εξα-

σφαλίσει μέσω του Μηχανισμού 1,2 δισ.
ευρώ, με το ποσό ύψους 1 δισ. να έχει
συμφωνηθεί να δοθεί ως χορηγία και
200 εκατ. ευρώ ως δάνειο. Η λίστα των
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που
περιλαμβάνεται στις συνολικά 216 σελίδες

του επίσημου κειμένου που ενέκρινε το
Συμβούλιο της Ε.E., περιλαμβάνει δέσμη
133 παρεμβάσεων, 58 μεταρρυθμίσεων
και 75 επενδύσεων. Η εκταμίευση των
1,2 δισ. ευρώ θα γίνει μόνο αν επιτευχθούν
οι 271 στόχοι του Ταμείου Ανάκαμψης,

που συνδέονται για την κάθε μία από τις
επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που υ-
πάρχει στο πλάνο. Η «Κ» παρουσιάζει
τις οκτώ μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις
που θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω δα-
νεισμού και τις λεπτομέρειές. Σελ. 4

Με δανεισμό έξι επενδύσεις και
δύο μεταρρυθμίσεις έως το 2026
Σε ποιους τομείς θα διατεθούν τα 200 εκατ. από το 1,2 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης 

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Ο πληθωρισμός ως προϋπόθεση 
Η πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας
βρίσκεται σε κατάσταση θετικής ανα-
θεώρησης των προοπτικών, καθώς κα-
ταναλωτές και επιχειρήσεις εμφανίζο-
νται αισιόδοξοι για το μέλλον. Ήδη, τα
στοιχεία του Αυγούστου για τον δείκτη
οικονομικής συγκυρίας που δημοσιεύει
η Κομισιόν, δείχνουν ότι «σκαρφάλωσε»
σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Τη θετική εικόνα
ήρθε να επιβεβαιώσει η ΕΚΤ με την
πρόσφατη απόφασή της να φρενάρει
τον ρυθμό με τον οποίο γίνονται οι μη-
νιαίες αγορές στοιχείων του ενεργητι-
κού, στηριζόμενη στην εκτίμηση ότι
το μέγεθος της  οικονομίας στο τέλος
του έτους θα προσεγγίσει τα προ παν-
δημίας επίπεδα. 

Καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία ανα-
κάμπτει και η αισιοδοξία επανέρχεται,

παρατηρείται από επιχειρήσεις και νοι-
κοκυριά αύξηση των τιμών, η οποία σε
αρκετές περιπτώσεις καταγράφεται πιο
επιθετική από το αναμενόμενο. Ενδει-
κτική είναι η περίπτωση της Γερμανίας,
στην οποία ο δείκτη τιμών καταναλωτή
ανήλθε τον Αύγουστο στο 3,4% κατα-
γράφοντας υψηλό δεκατριών ετών. Προς
το παρόν όσοι ανησυχούν εστιάζουν
τους προβληματισμούς τους γύρω από
τη φύση αυτής της ανόδου προκειμένου
να εκτιμήσουν τη διάρκεια. Πλέον, στις
δυο πλευρές του Ατλαντικού καταγρά-
φεται διάσταση απόψεων αναφορικά
με το κατά πόσον αυτή είναι μια παρο-
δική διόρθωση των τιμών προς τα πάνω
ή αν έχουμε εισέλθει σε μια παρατετα-
μένη περίοδο ακρίβειας. Στον βραχυ-
πρόθεσμο ορίζοντα, η αγοραστική δύ-

ναμη των καταναλωτών πλήττεται, ε-
πίσης, από τα μηδενικά και, σε κάποιες
περιπτώσεις, αρνητικά επιτόκια κατα-
θέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΚΤ, το ποσοστό των καταθέσεων ι-
διωτών που βρίσκονται σε αρνητικό ε-
πιτόκιο είναι στο χαμηλό προς το παρόν
9%, σε σχέση με 43% που είναι το πο-
σοστό για τις επιχειρήσεις. 

Στη συζήτηση για την παρούσα αύ-
ξηση των τιμών σημαντική είναι και η
θέση που εκφράζουν στελέχη της ΕΚΤ,
με το σκεπτικό ότι υπάρχει και η θετική
πλευρά της ιστορίας που θα πρέπει να
αποτυπωθεί. Στην εξίσωση αυτής της
συζήτησης υπεισέρχεται η αγορά ερ-
γασίας και ο τρόπος που έχει επηρεαστεί
αρνητικά, λόγω της παρατεταμένης πε-
ριόδου χαμηλού πληθωρισμού. Γίνεται,

συνεπώς, μια προσπάθεια για να ανα-
τραπούν οι ανησυχίες και να σημειωθεί
ότι η παρούσα αύξηση των τιμών είναι
σε κάποιο βαθμό ευπρόσδεκτη, αν είναι
η ευρωζώνη να καταφέρει να «ξεκολ-
λήσει» από μια κατάσταση πραγμάτων
χαμηλών προσδοκιών και χαμηλών τι-
μών. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και συ-
νοψίζεται στο ότι αν είναι να έχουμε
μια περίοδο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης
και βελτίωσης των συνθηκών στην α-
πασχόληση, θα πρέπει να ανέβουν οι
τιμές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
και η συζήτηση γύρω από τα επιτόκια
καθώς εκφράζεται η άποψη ότι το δια-
τηρήσιμο κομμάτι της ανάκαμψης δεν
θα μπορέσει να επιτευχθεί με τα επιτόκια
στα υφιστάμενα μηδενικά επίπεδα. Από

την πλευρά της, πάντως, η ΕΚΤ εμφα-
νίζεται έτοιμη να ξεκινήσει μια νέα α-
ναθεώρηση των επιτοκίων προς τα
πάνω, αρκεί να το επιτρέψουν οι οικο-
νομικές συνθήκες. Και σε αυτήν την
περίπτωση, όμως, όλοι γνωρίζουν ότι
αυτό που θα πρέπει να προηγηθεί είναι
η σταθεροποίηση του πληθωρισμού γύ-
ρω από τον κεντρικό στόχο που για την
ευρωζώνη βρίσκεται στο 2%. Αυτό το
σενάριο, για να έχει καλές πιθανότητες
επιτυχίας, θα πρέπει να συνοδευτεί από
τη διατήρηση των θετικών προσδοκιών
στις αγορές, την προώθηση των δομικών
αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που υ-
ποστηρίζει το ταμείο ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας και τη συνέχιση της ο-
μαλής λειτουργίας της οικονομίας απο-
φεύγοντας νέα lockdowns.

Κατεβαίνει με πράσινο λίφτινγκ ο Πεδιαίος

Εξυπνα συστήματα παρακολούθησης, δίκτυο οπτικών ινών, σύστημα φωτισμού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, νέοι ποδηλατόδρομοι,
κέντρο διαχείρισης κρίσεων, 14 νέες γέφυρες, αισθητήρες πυρκαγιάς και πλημμύρας είναι, μεταξύ άλλων, τα νέα στοιχεία που αναμένεται να ε-
μπλουτίσουν το γραμμικό πάρκο Πεδιαίου στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακα-
τάμειας, Έγκωμης, Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς. Πρόκειται για έργο με εκτιμώμενο κόστος τα 24,5 εκατ. ευρώ, που θα συγχρηματοδοτηθεί από το
Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης,το Ταμείο συνοχής της ΕΕ, και τον μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  της Ε.E. Σελ. 3

ΚΑΙΡΙΟ ΠΛΗΓΜΑ

Χρέη 340 δισ. δολάρια
έχουν οι αεροπορικές
Μεγάλο χρέος έχουν συσσωρεύσει
οι αεροπορικές εταιρείες, καθώς η
πανδημία ανάγκασε εκατομμύρια ε-
πιβάτες να ακυρώσουν ή να αναβά-
λουν τα ταξίδια τους, επιφέροντας
σημαντικό πλήγμα στον κλάδο των
αερομεταφορών. Η αεροπορική
βιομηχανία είδε το χρέος να γιγα-
ντώνεται κατά 23% από το 2020 και
να διαμορφώνεται στα 340 δισ. δο-
λάρια. Σελ. 8

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Οκτώβριο η έκδοση
πράσινου ομολόγου
Την υιοθέτηση του πλαισίου για την
έκδοση πράσινων ομολόγων ανακοί-
νωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνω-
στοποίησε ότι στοχεύει στην άντλη-
ση 250 δισ. ευρώ –σχεδόν το 1/3 των
συνολικών πόρων– του Ταμείου Ανά-
καμψης μέσω πράσινων ομολόγων. Η
έκδοση των πρώτων πράσινων ομο-
λόγων από την Κομισιόν τοποθετείται
εντός του Οκτωβρίου. Σελ. 9

ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη 8% βλέπουν
οι οίκοι για την Ελλάδα

Οι επικεφαλής
οίκων αξιολόγη-
σης που μίλησαν
στην «Κ» εκτι-
μούν πως η ανά-
πτυξη φέτος
μπορεί να ξεπε-
ράσει το 7% ή το

8%, στηρίζοντας την αναθεώρηση
των πολύ συντηρητικών εκτιμήσεων
που έχει δώσει η ελληνική κυβέρνη-
ση για ρυθμούς της τάξης του 3,6%,
ενώ διαμηνύουν ότι θα «ανεβάσουν»
τις τρέχουσες προβλέψεις τους το ε-
πόμενο διάστημα. Σελ. 24
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Του ΚΏΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο
Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Τι δείχνουν 
τα δίδυμα άλματα

Την τελευταία 10ετία, με θυσίες κυ-
ρίως των πιο αδύναμων κοινωνικών
στρωμάτων, η οικονομία επούλωσε
αρκετές από τις πληγές που είχε
ανοίξει ο εκτροχιασμός της φαύλης
τριετίας 2007-09, έγινε μια μοναδική
στα διεθνή χρονικά δημοσιονομική
προσαρμογή, ενισχύθηκε η παρα-
γωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊ-
όντων-υπηρεσιών, βελτιώθηκε η
ανταγωνιστικότητα (κυρίως χάρη
στη φθηνή μισθωτή εργασία...)
και, μετά τα μέτρα της κυβέρνησης
Παπαδήμου (2012), ξανάρχισε η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Εγιναν αλλαγές, χωρίς, όμως, να
αλλάξει ο παρασιτικός χαρακτήρας
του παραδοσιακού οικονομικού
μοντέλου. Τέτοια αλλαγή δεν έχει
γίνει. Οι βασικοί αριθμοί της ελ-

ληνικής οικονομίας τους πρώτους
φετινούς μήνες μάς το υπενθυμί-
ζουν. Αναφέρομαι στα δίδυμα άλ-
ματα, της παράλληλης μεγέθυνσης
ΑΕΠ και εμπορικού ελλείμματος.
Το πρώτο άλμα ήταν στην ανα-
πλήρωση των απωλειών του ΑΕΠ:
Το δεύτερο 3μηνο, το ΑΕΠ αυξή-
θηκε 16,2% συγκριτικά με την α-
ντίστοιχη περυσινή περίοδο – ήταν
η 6η μεγαλύτερη άνοδος μεταξύ
των «27» της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Το δεύτερο άλμα ήταν στην αύξηση
του εμπορικού ελλείμματος: Το
πρώτο 6μηνο, οι εξαγωγές έφτασαν
τα 22,11 δισ. ευρώ, οι εισαγωγές
τα 34,5 δισ. ευρώ κι έτσι το έλλειμμα
διαμορφώθηκε στα 12,38 δισ. ευρώ,
17,1% πάνω από πέρυσι.

Θα πει κάποιος: Μα, δεν είναι
εύλογο η ανάπτυξη να προκαλεί
διεύρυνση του ελλείμματος στην
αρχή; Ισως. Αλλά κάθε διεύρυνση
του εμπορικού ελλείμματος δεν υ-
ποδηλώνει ανάπτυξη. Αντιθέτως,
το γεγονός ότι η ταχύτερη επάνοδος
του ΑΕΠ στα προ κρίσης COVID-
19  επίπεδα συνοδεύτηκε από μία
ακόμη μεγαλύτερη εκτόξευση του
εμπορικού ελλείμματος, υποδηλώ-

νει ότι με την ανάκτηση του ΑΕΠ
ανακτήθηκαν και οι δομικές αδυ-
ναμίες του. Η χαμηλή παραγωγι-
κότητα του οικονομικού μοντέλου
είναι αυτή που «μεταφράζεται» σε
χαμηλή ανταγωνιστικότητα και,
εξ αυτής, διευρύνεται το εμπορικό
έλλειμμα.

Δεν άλλαξε, άλλωστε, κάτι επί
της ουσίας. Από τις 16,2 μονάδες
της αύξησης –υπολογίζει η Διεύ-
θυνση Οικονομικών Μελετών της
Alpha Bank– οι 9 προήλθαν από
την ιδιωτική κατανάλωση (η αύ-
ξηση της οποίας, όπως και του
ΑΕΠ, είναι αποτέλεσμα βάσης,
αφού είχε καταρρεύσει το αντί-
στοιχο τρίμηνο το 2020...) και 1,4
από τη δημόσια κατανάλωση (μέ-
τρα στήριξης). Συνολικά, 10,4 μο-
νάδες από την κατανάλωση και
1,5 μονάδα από τις επενδύσεις.

Κάτι ακόμα μας υπενθυμίζει το
πρόβλημα του παρασιτικού μοντέ-
λου. Λέγεται χρέος, είναι το υψη-
λότερο στην Ευρωζώνη και δεν
λέει να μειωθεί, αλλά δεν πολυμι-
λάμε γι’ αυτό. Κάποιοι, μάλιστα,
το βλέπουν, λες, από τη «θετική»
πλευρά του: Πόσο φτηνά –θαυμά-
ζουν– δανειζόμαστε! Αλλά, αν κα-
τέβουμε από τα ροζ σύννεφα, αυτό
συμβαίνει επειδή το 75% του χρέ-
ους μας διακρατείται από τους ευ-
ρωπαϊκούς θεσμούς (είναι εκτός
αγοράς...) και τελεί σε συνθήκες
θερμοκηπίου: Οποιος αγοράζει ελ-
ληνικά ομόλογα, παρότι είναι στην
κατηγορία «σκουπίδια», δεν παίρνει
ρίσκο. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπο-
ρεί να τα ξεφορτώσει στην Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα – όπερ
και συμβαίνει.

Θα πείτε: Εντάξει, αλλά τώρα
έχουμε την ευκαιρία, αξιοποιώντας
110 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα
χρόνια, από Ταμείο Ανάκαμψης,
ΕΣΠΑ και νέα ΚΑΠ, να ξανακτί-
σουμε την οικονομία, να αλλάξουμε
το μοντέλο της. Πράγματι, είναι
το μεγάλο στοίχημα. Αν κερδηθεί,
η χώρα θα αλλάξει τροχιά. Αν χαθεί,
μετά 2-3 χρόνια ευφορίας, όπου
όλοι θα προσδοκούν ότι κάτι θα
πάρουν από τα 110 δισ., θα βρε-
θούμε με κάποιες αξιόλογες επεν-
δύσεις μέσα στο ίδιο, παρωχημένο
μοντέλο, με ψηφιοποιημένο πελα-
τειακό κράτος, μεγαλύτερες ανι-
σότητες και οξύ κοινωνικό και πο-
λιτικό πρόβλημα. Ιδωμεν.

kallitsiskostas@yahoo.com

Ο Μ Η Ρ Ο Υ Σ Ε Β Ε Ρ Η&
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Το πιο σύντομο ανέκδοτο
Επιβεβαιώθηκε ξανά χθες ότι το πιο σύντομο
ανέκδοτο στην κοινοβουλευτική ζωή της Κύ-
πρου αποτελείται από μόνο δύο λέξεις: «Πό-
θεν Έσχες». Οι δηλώσεις των βουλευτών που
δημοσιοποιήθηκαν και προκάλεσαν τόσο εν-
διαφέρον που έριξαν την ιστοσελίδα της Βου-
λής, για άλλη μια φορά λειτούργησαν ψυχα-
γωγικά. Αναγνώστηκαν όπως γίνεται με τα
ζώδια στις σελίδες των εφημερίδων και των
περιοδικών. Μόνο για ψυχαγωγία και χωρίς
να τα λαμβάνει κανείς στα σοβαρά. Διότι όλοι
γνωρίζουν ότι δεν λένε αλήθεια. Ότι μπορεί
και να ισχύουν μπορεί και όχι. 
Πώς να πιστέψεις ας πούμε την δήλωση πό-
θεν έσχες ενός βουλευτή, οικογενειάρχη, με
σύζυγο και παιδιά όταν δηλώνει πως δεν έχει
περιουσία στο όνομά του; Ούτε του ανήκει
κάποιο αυτοκίνητο ή έστω μια μοτοσυκλέτα ή
ένα ποδήλατο; Και διερωτάσαι, το πολυτελές
σπίτι που διαμένει σε ποιον ανήκει; Με ποιο
μέσο διακινείται για τις πολλές του υποχρεώ-
σεις; Μήπως τα έχει δανεικά από τη σύζυγο ή
τα παιδιά του; Και αυτοί πώς τα απέκτησαν;
Μήπως τους τα δώρισε μαζί με πολλά άλλα
για να μην φαίνονται στο πόθεν έσχες του;
Υποτίθεται ότι το πόθεν έσχες θεσπίστηκε για
να ελέγχονται οι βουλευτές αλλά και άλλα
ΠΕΠ για το ενδεχόμενο αθέμιτου πλουτισμού
ενώ βρίσκονται εκλεγμένοι ή διορισμένοι σε
θέσεις εξουσίας. Ε, μόνο αυτό δεν κατοχυρώ-
νει η διαδικασία που ακολουθείται. Και το πα-
ραδέχονται και οι ίδιοι. Το είπε επανειλημμέ-
να και ο Αδάμου, που στη σύντομη θητεία του
στην προεδρία της Βουλής προσπάθησε να
αλλάξει κάπως τα πράγματα. Το λένε και αρ-
κετοί βουλευτές σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις. Ε-
λάχιστοι το είπαν και δημόσια. Για ποιο λόγο
να υπάρχει ένα πόθεν έσχες το οποίο κανέ-
νας δεν εμπιστεύεται και όλοι γνωρίζουν πως
κανένας δεν κινδυνεύει να αποκαλυφθεί εάν
δήλωσε ψέματα στη δήλωσή του; Αν για πα-
ράδειγμα κάποιος έχει μεταβιβάσει όλη την
μεγάλη περιουσία του στα παιδιά του ή στη
σύζυγό του, ποιος θα τον αποκαλύψει, αφού
εν γνώσει όλων ο νόμος απαγορεύει τον έ-
λεγχο των περιουσιακών στοιχείων των οικεί-
ων του; 
Επιπλέον, ποιος μπορεί να λάβει στα σοβαρά
βουλευτές που οι ίδιοι ελέγχουν τα περιου-
σιακά που υποβάλλουν αυτοί και οι συνάδελ-
φοι τους; 
Έχει άδικο ο Θεμιστοκλέους να τους τρολάρει
δηλώνοντας τον τάφο του στα περιουσιακά
του στοιχεία; 
Ας είναι καλά όλοι τους. Γελάσαμε και σήμε-
ρα. 

••••

Τι θα πει ο Στέφανος 
στους συντρόφους;  
Στην Αθήνα μεταβαίνει σήμερα ο Στέφανος
Στεφάνου, πρώτη φορά ως ΓΓ του ΑΚΕΛ, συ-
νοδευόμενος από αντιπροσωπεία του κόμμα-
τος για επαφές με πολιτειακούς και πολιτι-
κούς αξιωματούχους. Μεταξύ άλλων θα συ-
ναντήσει την Πρόεδρο Σακελλαροπούλου,
τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, τον ΥΠΕΞ Δέν-
δια, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα, την πρό-
εδρο του ΚΙΝΑΛ Γεννηματά αλλά και τον σύ-
ντροφο ΓΓ του ΚΚΕ, Κουτσούμπα. 
Ειδικά με τον τελευταίο ίσως θα είναι καλύτε-
ρα να μην αρχίσουν συζήτηση για την ουσία
του Κυπριακού και την λύση ΔΔΟ για να μην
χαλάσουν τις σχέσεις τους εξαρχής. Γιατί τον
Στεφάνου θα συνοδεύει μαζί με τον Πολυ-
κάρπου και ο Τσελεπής.

Ως γνωστόν το ΚΚΕ τάσσεται ξεκάθαρα κατά
της λύσης ομοσπονδίας στην Κύπρο και η Κε-
ντρική του Επιτροπή έχει από το 2016 λάβει
απόφαση με την οποία αποκήρυξε την ΔΔΟ
ως μια ρατσιστική και συνομοσπονδιακή λύ-
ση. «Σήμερα περισσότερο από πριν, οδηγούν
ταχύτατα στη διχοτόμηση και τη δημιουργία
ουσιαστικά δύο κρατών, σχεδιασμός που προ-
ϋπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και απεφεύ-
χθη προσωρινά το 2004 με την καταψήφιση
του «σχεδίου Ανάν», που περιέκλειε αυτήν
την εξέλιξη. Το ΚΚΕ ήταν η μοναδική πολιτική
δύναμη στην Ελλάδα που καταδίκασε αποφα-
σιστικά και καθαρά το συνομοσπονδιακό, δι-
χοτομικό «σχέδιο Ανάν» και στήριξε το ΟΧΙ
του κυπριακού λαού στο σχετικό δημοψήφι-
σμα τον Απρίλη του 2004. Ηταν το μόνο κόμ-
μα στο ελληνικό Κοινοβούλιο που οργάνωσε
κινητοποίηση κατά του σχεδίου αυτού και κά-

τω από τη δική του πίεση αποτράπηκε κοινό
ανακοινωθέν υπέρ του «σχεδίου Ανάν» στη
σύσκεψη υπό τον τότε Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας στην Ελλάδα» αναφέρει η απόφαση
του 2016… 

••••
ΚΟΥΙΖ: Τι θα κάνει τώρα ο Σιζόπουλος που η
Επιτροπή Επιλογής ομόφωνα αποφάσισε ότι ο
Χρίστου του ΕΛΑΜ δικαιούται να παρευρίσκε-
ται όπως κάθε βουλευτής στην κοινοβουλευ-
τική επιτροπή Άμυνας; Έχω μεγάλη αγωνία να
τους δω μαζί στην πρώτη συνεδρία της επι-
τροπής την Πέμπτη. Θα του απευθύνει τον λό-
γο; Θα του κρατά μούτρα; Θα του ρίχνει μπη-
χτές; Δεν θα του δίνει τα έγγραφα;
Πολύ ψυχαγωγική την βρίσκω φέτος τη Βου-
λή. Έχω να δω και τη συνέχεια του νέου σή-
ριαλ Θεμιστοκλέους Vs Ξάνθου! 

Μάθατε το πιο σύντομο ανέκδοτο των ημερών;

Έλειψα λίγες μέρες και διέλυσαν τα πάντα.

<<<<<<

Η παράλληλη μεγέ-
θυνση ΑΕΠ και εμπο-
ρικού ελλείμματος,
μαζί και το χρέος, μας
προσγειώνουν από 
τα ροζ σύννεφα.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για
τα 200 χρόνια από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης, το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας
Κύπρου διοργανώνει, σε συνερ-
γασία με την πρεσβεία της Ελλά-
δος στην Κύπρο και την Υπηρεσία
Διπλωματικού και Ιστορικού Αρ-
χείου του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδος, την έκθεση «Η Ελ-
λάδα ελεύθερη: Αναγνώριση και
σύναψη διπλωματικών και προ-
ξενικών σχέσεων». Προς επίτευξη
της ανεξαρτησίας, δεν αρκούσαν
οι νίκες στο πεδίο της μάχης. Η
αναγνώριση από τα υπόλοιπα
κράτη και η σύναψη διπλωματι-
κών και προξενικών σχέσεων με
αυτά, ήταν απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις για να καταστεί η Ελλάδα
πραγματικά ανεξάρτητη. Στην
έκθεση παρουσιάζονται έγγραφα
από την αρχειακή συλλογή της
Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ι-
στορικού Αρχείου του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδος, τα οποία
περιγράφουν την πορεία της α-
ναγνώρισης του νέου ελληνικού
κράτους από τα υπάρχοντα κράτη
κατά τη διάρκεια του Αγώνα και
τα πρώτα χρόνια μετά, τη σύναψη
διπλωματικών και προξενικών
σχέσεων με αυτά και τη δημιουρ-
γία προξενικού δικτύου. Τα έγ-

γραφα που παρουσιάζονται κα-
λύπτουν την περίοδο περίπου
έως το 1840. Θα ανακοινωθούν,
επίσης, παράπλευρες δράσεις που
θα πλαισιώνουν την έκθεση.

Χώρος έκθεσης: Αίθουσα Πε-
ριοδικών Εκθέσεων (ισόγειο), Πο-
λιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύ-
πρου. Διάρκεια έκθεσης έως 10
Ιανουαρίου 2022

Μάθε περισσότερα στην ιστο-
σελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύμα-
τος www.boccf.org και στις επίση-
μες σελίδες του Ιδρύματος στο
Facebook & στο Instagram
(@boccf) και στο τηλέφωνο
22128157.

Κύπρια 2021: Monsieur Doumani «Pissourin»
Στο πλαίσιο των «Κυπρίων» 2021 πα-
ρουσιάζεται ο νέος δίσκος των Monsieur
Doumani «Pissourin». Πρόκειται για
έναν θεματικό δίσκο που πραγματεύεται
τη νύχτα στις διάφορες εκφάνσεις της,
μέσα από ένα υπαρξιακό/φιλοσοφικό
πρίσμα. Ένας κόσμος που αγγίζει τα
όρια του σουρεαλισμού που συναντά
κανείς στο φάσμα των ονείρων, τον ο-
ποίο οι Monsieur Doumani ντύνουν
μουσικά με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο,
με στοιχεία ψυχεδέλειας, έντονες πα-
ραμορφώσεις στον ήχο και ανοίγματα
σε διαφορετικά μουσικά στιλ και δια-
θέσεις.

Οι Monsieur Doumani είναι ένα μου-
σικό τρίο από τη Λευκωσία που ξεκίνησε
την πορεία του το 2012 με πειραματισμό

πάνω στην κυπριακή παραδοσιακή
μουσική, όπως και με τη σύνθεση αυ-
θεντικών κομματιών με βάση τη μου-
σική αυτή. Έχουν κυκλοφορήσει τέσ-
σερις δίσκους, οι οποίοι έτυχαν ανα-
γνώρισης και βραβεύτηκαν ανά το πα-
γκόσμιο. Το γκρουπ έχει παρουσιάσει
τη δουλειά του σε σημαντικά μουσικά
φεστιβάλ στην Κύπρο και το εξωτερικό,
όπως τα WOMEX, WOMAD, Sziget,
Rudolstadt, Sur Jahan India, Havana
World Music. Έχει επίσης διακριθεί
σε σημαντικούς θεσμούς: Αναδείχθηκε
το «Καλύτερο Γκρουπ» στα μουσικά
βραβεία του βρετανικού περιοδικού
Songlines (2019), βραβεύθηκε με τέσ-
σερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου
και του Critics Award, στα Andrea

Parodi Music Awards (2018), ενώ ο
προηγούμενός τους δίσκος, Αγκάθθιν,
κέρδισε το German Records Critics
Award.

Παραστάσεις:
Πάφος - Τάλα: Παρασκευή 17 Σεπτεμ-
βρίου 2021, Δημοτικό Αμφιθέατρο Τά-
λας, 20:30
Λεμεσός - Mουταγιάκα: Σάββατο 18 Σε-
πτεμβρίου 2021, Υπαίθριο Θέατρο
Mουταγιάκας, 20:30
Δερύνεια: Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου
2021, Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνει-
ας, 20:30
Είσοδος ελεύθερη - Απαραίτητη η προ-
κράτηση www.tickethour.com /
77777040

Στη μεγαλύτερη αυλή της παλιάς Πόλης,
στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας
Κύπρου οι Σαντούτο προσκαλούν όλες
και όλους να κοπιάσουν για να ανοί-
ξουν όλοι μαζί της καρκιάς το παρα-
θύρι, να φκουν που μέσα μουσικές
τζιαι τραούθκια της αγάπης, του καη-
μού τζιαι της ξενιθκιάς. Να πούμε για
τον Διγενή, να πούμε για τη λυερή,
να πούμε για τις όμορφες τζιαι για την

Παναγία. Να τραουδήσουμε τη χαρά,
το γλέντι τζιαι τον πόνο, να τραουδή-
σουμε του μωρού να τζοιμηθεί τζιαι
του γέρου να χορέψει. Ελάτε να γνω-
ρίσουμε τον τόπο μας με τις σιήλιες
ομορφκιές του. Συντελεστές: Βερόνικα
Αλωνεύτου – Σαντούρι, Γιώργος Λά-
μπρου – Βιολί, Χαράλαμπος Παντελή
– Λαούτο και Κωνσταντίνα Ξενοφώ-
ντος – Φωνή.

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου, ώρα
9:00 μ.μ. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπε-
ζας Κύπρου, Φανερωμένης 86-90,
1011 Λευκωσία. 
Πληροφορίες: 22128157 
Τα βράδια των εκδηλώσεων του φεστι-
βάλ Faneromeni21, τα μουσεία και οι
εκθέσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος
θα είναι ανοικτά μέχρι τα μεσάνυκτα.
Είσοδος ελεύθερη. 

Οι Σαντούτο στο FANEROMENI 21
«Της καρκιάς το παραθύρι»

Το «Pissourin» πραγματεύεται τη νύχτα στις διάφορες εκφάνσεις
της, μέσα από ένα υπαρξιακό/φιλοσοφικό πρίσμα.

Η Ελλάδα ελεύθερη: Αναγνώριση
και σύναψη διπλωματικών 
και προξενικών σχέσεων

Έκθεση στο Πολιτιστικό Ίδρυμα
Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία
για τα 200 χρόνια από την Ελληνι-
κή Επανάσταση.

Με τη συναυλία «Της καρκιάς το παραθύρι», το μουσικό σχήμα πα-
ραδοσιακής μουσικής Σαντούτο κλείνει την αυλαία του Φεστιβάλ
Τεχνών FANEROMENI21, με γενικό τίτλο «Πολιτισμός Ξανά!»
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Έξυπνα συστήματα παρακολούθησης, δί-
κτυο οπτικών ινών, σύστημα φωτισμού
με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ), νέοι ποδηλατόδρομοι, κέντρο δια-
χείρισης κρίσεων, 14 νέες γέφυρες, αι-
σθητήρες πυρκαγιάς και πλημμύρας είναι
μεταξύ άλλων τα νέα στοιχεία που ανα-
μένεται να εμπλουτίσουν το γραμμικό
πάρκο Πεδιαίου στο πλαίσιο της Στρα-
τηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανά-
πτυξης Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου,
Λακατάμιας, Έγκωμης, Αγίου Δομετίου,
Αγλαντζιάς. Πρόκειται για έργο με εκτι-
μώμενο κόστος τα 24,5 εκατ. ευρώ, ποσό
το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από
χρηματοδοτικά εργαλεία : Ευρωπαϊκό
ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
Ταμείο συνοχής (ΤΣ) της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, και μηχανισμό Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (Th Recovery and
Resilience Facility) της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης. Όπως τονίζει ο δήμαρχος Στρο-
βόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, στό-
χος είναι να αποτελέσει ο Πεδιαίος πο-
ταμός «πράσινο» άξονα πάνω στον οποίο
θα βασιστεί η ανάπτυξη των εμπλεκό-
μενων δήμων και να αποτελεί παράδειγμα
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης τόσο σε ε-
θνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο. Το
έργο περιλαμβάνεται στην προγραμματική

περίοδο 2021-2027. Εφόσον οριστικο-
ποιηθούν τα πλάνα, υποβληθούν οι πε-
ριβαλλοντικές μελέτες, ληφθούν οι απα-
ραίτητες εγκρίσεις και αρχίσουν οι ερ-
γασίες εντός του 2022, μια πρώτη εκτί-
μηση για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρω-
σης του έργου, είναι δυνητικά το 2025.

Κέντρο διαχείρισης κρίσεων
Στις σημαντικότερες επικείμενες και-

νοτομίες, είναι η δημιουργία κέντρου
διαχείρισης κρίσεων για το γραμμικό
πάρκο Πεδιαίου, το οποίο σύμφωνα με
τον δήμαρχο Στροβόλου, θα λειτουργεί
στο δεύτερο κτήριο της ΣΠΕ Στροβόλου.
Η επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης
κρίσεων θα γίνεται επί 24ωρου βάσης,
ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση
και παροχή βοήθειας για θέματα παρα-
βατικών συμπεριφορών, τραυματισμού,
πλημμύρας ή πυρκαγιάς. Η προσπάθεια
επιτήρησης της κατάστασης θα ενισχύε-
ται με την λειτουργία καμερών, οι οποίες
θα τοποθετηθούν κατά μήκος του πάρκου
καθώς επίσης και της χρήσης του δικτύου
wi - fi. Κατόπιν εισήγησης της τεχνο-
κρατικής ομάδας υποστήριξης του έργου,
ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και την ε-
γκατάσταση δικτύου οπτικών ινών σε
μήκος 2,5 χιλιομέτρων. 

Φωτισμός με ΑΠΕ
Το υφιστάμενο σύστημα φωτισμού θα

αλλάξει σε LEDκαι LEM(lightmanagement
system). Αυτό σημαίνει ότι αναλόγως της
κίνησης που υπάρχει στο γραμμικό πάρκο,
θα ρυθμίζεται και το επίπεδο φωτισμού.
Δηλαδή από το 20%, θα ανεβαίνει στο
80% τις απογευματινές ώρες αυξημένης
επισκεψιμότητας και από τις 12 το βράδυ
το επίπεδο φωτισμού θα πέφτει ξανά στο
20%. Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνεται

και η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας. Αναμένεται να τοποθετηθούν
πιεσομετρικά πλακάκια, από τα οποία θα
παράγεται ρεύμα ανάλογο της περιπατικής
κίνησης. Θα τοποθετηθούν επίσης φω-
τοβολταϊκά υλικά τα οποία θα αξιοποιούν
την ηλιακή ενέργεια. Η κινητική ενέργεια

θα αξιοποιηθεί και στον υπαίθριο χώρο
εκγύμνασης, που θα είναι τύπου energy
play ground - η κινητική ενέργεια που θα
δημιουργείται θα μετατρέπεται σε δυνα-
μική και θα παράγει ρεύμα. «Θα μπορείς
να δεις και πόσα κιλοβάτ δημιούργησες»,
αναφέρει ο κ. Παπαχαραλάμπους και ε-

πισημαίνει ότι αυτή η ενέργεια που θα
παράγεται θα διοχετεύεται για τον φωτισμό
του Πεδιαίου. 

Περισσότεροι ποδηλατόδρομοι
Αυτό φυσικά σημαίνει ότι χρειάζεται

ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην πε-

ριοχή πεζών και ποδηλατιστών. Σύμφωνα
με ενημέρωση από τον δήμο, βάσει σχε-
διασμού, θα γίνουν 14 νέες γέφυρες για
πεζούς και ποδηλάτες σε όλο το μήκος
του Πεδιαίου, οι περισσότερες σε Λακα-
τάμεια και Στρόβολο, ενώ θα χαραχθούν
νέες πορείες για ποδηλατόδρομους. Προς
ενίσχυση της επισκεψιμότητας και η
πρόταση για δημιουργία θεραπευτικών
κήπων, πάρκων για σκύλους, παιδικές
χαρές, γήπεδα και πλατείες. Ο χώρος θα
εμπλουτιστεί από νέες φυτεύσεις ενδη-
μικών ειδών τα οποία ήδη ευδοκιμούν
στον Πεδιαίο. Επιπλέον, κάθε 400 μέτρα
θα υπάρχει διαλογή στην πηγή για τα α-
πορρίμματα που πετάει ο επισκέπτης-
τέσσερις κάδοι για απορρίμματα PMD,
γυαλί, χαρτί και σύμμικτα. 

Στην λίμνη του Μαγκλή
Βάσει σχεδιασμών, στην Λακατάμεια

προγραμματίζεται η δημιουργία περι-
βαλλοντικού κέντρου και μουσείου. Ε-
πιπλέον, χώρος γύρω από την λίμνη του
Μαγκλή θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες
πάρκου ποδηλατιστών. Θα δημιουργηθεί
πάρκο σκύλων, ενώ θα υπάρχουν σημεία
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Όπως
σημειώνουν από τον δήμο Στροβόλου,
όσοι χώροι στάθμευσης γίνουν ένθεν και
ένθεν του Πεδιαίου θα γίνουν με υδατο-
περατά υλικά, φιλικά στο περιβάλλον,

χωρίς άσφαλτο, φυτεμένα σημεία, δάπεδα
με υδατοπερατό υλικό για να παίρνουν
τα νερά και να ποτίζεται ο υδροφόρος ο-
ρίζοντας. 

Και για πλημμύρες
Μείζον θέμα για την περιοχή Στρο-

βόλου είναι βεβαίως ο υπερχειλισμένος
Πεδιαίος και οι πλημμύρες που θέτουν
σε κίνδυνο και ταλαιπωρούν όσους επι-
χειρήσουν να διασχίσουν την γέφυρα
μετά από κάθε έντονη βροχόπτωση. Ως
εκ τούτου, στο πλαίσιο της αναβάθμισης
του Πεδιαίου ποταμού θα γίνει προσπά-
θεια εξεύρεσης λύσεων. Σύμφωνα με
πληροφορίες, στις δράσεις περιλαμβάνεται
η ορθότερη διαχείριση της κοίτης του
ποταμού και ο καθαρισμός του Πεδιαίου.
Θα γίνουν επίσης μικρά αναχώματα,
ώστε να υπάρχει καλύτερη ροή του νερού,
ενώ μελετάται και το ενδεχόμενο εκβά-
θυνσης του ποταμού. Πέραν τούτων,
σύμφωνα με τον κ. Παπαχαραλάμπους
θα πρέπει να προωθηθεί το έργο της
νέας γέφυρας Αλεξανδρουπόλεως ούτως
ώστε να μειωθεί ο όγκος των οχημάτων
στον Πεδιαίο. Το συγκεκριμένο έργο θα
συνδέει τη Λεωφόρο Στροβόλου με τη
Λεωφόρο Αρχαγγέλου και περιλαμβάνει
την κατεδάφιση του παλιού υφιστάμενου
γεφυριού της οδού Αλεξανδρουπόλεως
παρά το δημαρχείο Στροβόλου, τη δη-
μιουργία δύο νέων γεφυρών σε σημεία
της κοίτης του Πεδιαίου ποταμού. Η μια
χωροθετείται στο τμήμα του δρόμου με-
ταξύ της λεωφόρου Στροβόλου και της
οδού Ελαιώνων και θα έχει μήκος 60 μ.
και πλάτος 23,60μ., ενώ η άλλη χωρο-
θετείται νοτιότερα της οδού Αλεξαν-
δρουπόλεως, μεταξύ της Λεωφόρου Στρο-
βόλου και την οδού Βοσπόρου, που θα
έχει μήκος 30 μ. και πλάτος 17 μ.

Ετοιμάζεται για πράσινο λίφτινγκ ο Πεδιαίος
Στα 25,5 εκατ. ευρώ το κόστος αναβάθμισης, solar pavements, νέες γέφυρες και πλατείες στα πλάνα του δήμου Στροβόλου

<<<<<<<

Εφόσον ληφθούν 
οι απαραίτητες εγκρίσεις
και αρχίσουν οι εργασίες 
εντός του 2022, μια πρώτη
εκτίμηση για το χρονοδιά-
γραμμα ολοκλήρωσης 
του έργου είναι το 2025.

<<<<<<<

Στους σχεδιασμούς και η
24ωρη λειτουργία κέντρου
διαχείρισης κρίσεων στην
περιοχή του Πεδιαίου,
η τοποθέτηση καμερών 
και η δημιουργία πρόσθετων
χώρων στάθμευσης.

Τι θα περιλαμβάνει

l Κέντρο διαχείρισης κρίσεων, το ο-
ποίο θα στεγάζεται μαζί με άλλες υ-
πηρεσίες στο κτήριο της ΣΠΕ Στροβό-
λου
lΈξυπνα συστήματα παρακολούθησης
l Δίκτυο οπτικών ινών
l Solar pavements- kinetic
pavements (χρησιμοποιούν τον ήλιο
ή την κίνηση όσων περπατούν πάνω
για παραγωγή ενέργειας, χωρίς ρύ-
πους)
l Info points & περιβαλλοντικό κέ-
ντρο 
l Δίκτυο κάδων ανακύκλωσης
l Νέες φυτεύσεις
l Θεραπευτικούς κήπους - πάρκο
σκύλων- nature play ground, παιδι-
κές χαρές & γήπεδα, εκθεσιακοί χώ-
ροι τέχνης, νέες γέφυρες και νέες
πλατείες
l Οικολογικό διάδρομο και ενίσχυση
της οικονομίας (Βιολογική γεωργία -
καλλιέργεια μέλισσας, βοτανικά αρω-
ματικά φυτά, Θεραπευτικοί κήποι,
Θεματικές Παιδικές Χαρές, Διαχείρι-
ση υδάτων, Διαχείριση απορριμμά-
των - σταθμοί ανακύκλωσης, Κάδοι α-
νακύκλωσης οργανικών απορριμμά-
των για παραγωγή κομπόστ, Ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας. Φωτισμός με
ΦΒ, Playground για παραγωγή ενέρ-
γειας με ποδήλατο
l Περίπτερα εναρμονισμένα με το
περιβάλλον, για προώθηση τοπικών
προϊόντων
l Χώρους άθλησης και άσκησης
l Σημεία πληροφόρησης

Βάσει των σχεδιασμών του δήμου, θα ανοίξει για το κοινό μεγαλύτερο μέρος του ποταμού, θα γίνουν 14 νέες γέφυρες για πεζούς και πο-
δηλάτες σε όλο το μήκος του Πεδιαίου, ενώ θα γίνουν νέες πορείες για ποδηλατόδρομους.

Όσοι χώροι στάθμευσης γίνουν εκατέρωθεν του Πεδιαίου θα γίνουν με υδατοπερατά και φιλικά στο περιβάλλον υλικά.

Το επίπεδο φωτισμού θα ανεβαίνει στο 80% τις απογευματινές ώρες αυξημένης επισκεψιμότητας και από τις 12 το βράδυ το επίπεδο φωτισμού θα πέφτει ξανά στο 20%.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Σε οκτώ συνολικά μεταρρυθμίσεις και
επενδύσεις έχει συμφωνήσει η Κύπρος
πως θα προχωρήσει μέσω δανεισμού
από το συμφωνηθέν πλάνο του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ορί-
ζοντα υλοποίησης το έτος 2026. Συγκε-
κριμένα, έξι θα είναι οι επενδύσεις που
θα σχετίζονται με δανεισμό και δύο οι
μεταρρυθμίσεις. Η Κύπρος έχει εξασφα-
λίσει μέσω του Μηχανισμού 1,2 δισ.
ευρώ, με το ποσό ύψους 1 δισ. να έχει
συμφωνηθεί να δοθεί ως χορηγία και
200 εκατ. ευρώ ως δάνειο. Η λίστα των
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που
περιλαμβάνεται στις συνολικά 216 σελίδες
του επίσημου κειμένου που ενέκρινε το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά την έγκριση της αξιολόγησης
του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας της Κύπρου, το Σχέδιο Ανθεκτι-
κότητας της Κύπρου περιλαμβάνει δέσμη
133 παρεμβάσεων, 58 μεταρρυθμίσεων
και 75 επενδύσεων. Η εκταμίευση όλου
του ποσού των 1,2 δισ. ευρώ θα γίνει
μόνο αν επιτευχθούν στην ώρα τους οι
271 στόχοι του Ταμείου Ανάκαμψης, που
συνδέονται για την κάθε μία από τις ε-
πενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που υ-
πάρχει στο πλάνο. Οι επενδύσεις, οι με-
ταρρυθμίσεις, τα σχέδια και οι δράσεις
που εμπίπτουν στους  πέντε βασικούς
πυλώνες πολιτικής του Σχεδίου και για
την κατανομή των πόρων ύψους 1,2 δισ.
ευρώ αφορούν 74 εκατ. ευρώ στην δη-
μόσια υγεία και πολιτική προστασία, 448
εκατ. ευρώ στην ταχεία μετάβαση σε
μια πράσινη οικονομία, 422 εκατ. ευρώ
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, 89
εκατ. ευρώ προς μια ψηφιακή εποχή,
173 εκατ. ευρώ για απασχόληση, εκπαί-
δευση και ανθρώπινο δυναμικό. Για την
υλοποίηση του σχεδίου χρησιμοποιείται
ειδικό σύστημα πληροφοριών παρακο-
λούθησης από τη Διεύθυνση Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης, όπως ανα-
φέρεται στο επίσημο έγγραφο των 216
σελίδων. Οι βασικές λειτουργίες του, ή
ένα ενδεχόμενο σύστημα αποθετηρίου
με τις απαιτούμενες λειτουργίες, θα έχουν
τεθεί σε λειτουργία, όπως πιστοποιείται
από έκθεση ελέγχου, έως τις 31 Μαρτίου
2022. Όσον αφορά τις απαιτούμενες λει-
τουργίες, το σύστημα αποθετηρίου κα-
ταγράφει και αποθηκεύει τα σχετικά δε-
δομένα που σχετίζονται με την υλοποίηση
του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη
των οροσήμων και των στόχων, τα δε-
δομένα για τους τελικούς αποδέκτες,
τους αναδόχους, τους υπεργολάβους και
τους πραγματικούς δικαιούχους, έως την
πρώτη αίτηση πληρωμής. Μετά την ο-
λοκλήρωση των σχετικών συμφωνημέ-
νων οροσήμων και στόχων, η Κύπρος υ-
ποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιο-
λογημένο αίτημα για την καταβολή της
χρηματοδοτικής συνεισφοράς και του
δανείου. Η Κύπρος διασφαλίζει ότι, κα-
τόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη
πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα τεκ-
μηρίωσης που υποστηρίζουν τη δέουσα
αιτιολόγηση της αίτησης πληρωμής,
τόσο για την αξιολόγηση του αιτήματος
καταβολής, όσο και για σκοπούς λογι-
στικών και λοιπών ελέγχων. Η «Κ» πα-
ρουσιάζει τις οκτώ συνολικά μεταρρυθ-
μίσεις και επενδύσεις που θα πρέπει να
επιτευχθούν μέσω δανεισμού, αλλά και
τις λεπτομέρειες αυτών. 

Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις μέσω δανεισμού
Σε ποιους τομείς θα διατεθούν τα 200 εκατ. ευρώ από τα 1,2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης με ορίζοντα υλοποίησης το 2026

Ενα μεγάλο κεφάλαιο στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης αφορά στο νέο μοντέλο ανάπτυξης
και διαφοροποίηση της οικονομίας της
Κύπρου. Η επένδυση που θα χρειαστεί
δανεισμό, αφορά στη βελτίωση και επέ-
κταση του παγκύπριου Δικτύου Πράσινων
Σημείων και δημιουργία δικτύου σημείων
συλλογής και ανακύκλωσης. Οι στόχοι του
μέτρου είναι η βελτίωση της διαχείρισης
στερεών αποβλήτων, η προστασία του πε-
ριβάλλοντος  και η δημόσια υγεία. Το μέτρο
αποσκοπεί στον μετριασμό της ανεξέλε-
γκτης και παράνομης απόρριψης αποβλή-
των σε δημόσιους χώρους, στην αύξηση
του ποσοστού ανάκτησης και ανακύκλωσης
υλικών, καθώς και στην ευαισθητοποίηση
των χρηστών σχετικά με τη βιώσιμη ανά-
πτυξη και την κυκλική οικονομία.

Η επένδυση προβλέπει την κατασκευή
δεκατεσσάρων Πράσινων Σημείων που
θα καλύπτουν έκταση τουλάχιστον 50.500
m² για την εξυπηρέτηση των πολιτών και
των τοπικών αρχών που θα μπορούν να
εναποθέτουν εκεί συγκεκριμένα ρεύματα
οικιακών και αστικών αποβλήτων. Εκτός
από τη δημιουργία νέων Πράσινων Ση-
μείων, στο πλαίσιο της επένδυσης προ-
βλέπεται η κατασκευή δικτύου γωνιών α-
νακύκλωσης και δικτύου σημείων συλλο-
γής, στα οποία θα μπορούν να έχουν πρό-
σβαση οι πολίτες αγροτικών κοινοτήτων
για τη διάθεση των αποβλήτων τους. Η
υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί
έως τις Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026.

Ακόμα μία επένδυση που θα χρειαστεί

δάνειο και δεν θα γίνει μέσω χορηγίας α-
φορά στη δημιουργία μονάδας στην Ο-
ρούντα για τη διαχείριση κτηνοτροφικών
αποβλήτων και ζωικών υποπροϊόντων.
Στόχος του μέτρου είναι η ανάπτυξη πε-
ριφερειακής μονάδας διαχείρισης κτηνο-
τροφικών αποβλήτων, που θα εξυπηρετεί
τις εκμεταλλεύσεις της ευρύτερης περιοχής
του οικισμού Ορούντα και θα παρέχει ο-
λοκληρωμένη λύση για την αποτελεσμα-
τική διαχείριση των οργανικών αποβλήτων
που παράγονται κυρίως από χοιροστάσια
και εκμεταλλεύσεις πουλερικών, αιγοπρο-
βάτων και βοοειδών. Για τις κοινότητες
αυτές, η επένδυση αποσκοπεί στην επί-
τευξη λειτουργίας κλειστού βρόχου, στην
ελαχιστοποίηση των εξωτερικών παρα-
γόντων και στην ανάκτηση των θρεπτικών
ουσιών για τη βελτίωση του εδάφους, κα-
θώς και στη μείωση των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στο πλαίσιο της επένδυσης προβλέπεται

η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυ-
μάτων, συν-κομποστοποίησης και αναε-
ρόβιας χώνευσης, ώστε να καταστεί δυνατή
η επεξεργασία των μεγάλων ποσοτήτων
κτηνοτροφικών αποβλήτων που παράγο-
νται στην περιοχή, η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από βιοαέριο, η καταπολέμηση
της απερήμωσης σε τοπικό επίπεδο, η
μείωση της οσφρητικής όχλησης των το-
πικών κοινοτήτων σε λιγότερο από το 10

% της διάρκειας της ημέρας, η μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
και η παραγωγή νερού για άρδευση. Η υ-
λοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί
έως τις Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026.Το μέτρο
αυτό δεν αναμένεται να βλάψει σημαντικά
τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την
έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού
(ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της
περιγραφής του μέτρου, καθώς και των

μέτρων μετριασμού που προβλέπονται
στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,
σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της
«μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»
(2021/C 58/01). Ειδικότερα, το μέτρο θα
υποβληθεί σε εκτίμηση των περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων κατά το πρώτο έτος
εφαρμογής και η απαίτηση για τήρηση
της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής
βλάβης» θα περιλαμβάνεται σε όλες τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Δανεισμός θα χρειαστεί και για να γίνει
ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
για τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Πα-
ραλήπτη. Στόχος του μέτρου είναι ο σχε-
διασμός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση, η δια-
τήρηση και η λειτουργία ολοκληρωμένης
λύσης πλατφόρμας μητρώου για την υπο-
στήριξη των διαδικασιών και των υπηρε-
σιών του κλάδου εταιρειών και του κλάδου
πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας
του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Πα-
ραλήπτη, κατά τρόπο ώστε να προωθείται
ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δύο
προαναφερθέντων κλάδων προκειμένου
να καταστούν πρωτοπόροι όσον αφορά
την ψηφιακή παρουσία, τις διαδικτυακές
δυνατότητες και την άριστη εξυπηρέτηση
πελατών μέσω αποτελεσματικών εσωτε-
ρικών διαδικασιών και υποστηριζόμενων
από ευέλικτα συστήματα ΤΠ.

Η επένδυση συνίσταται στην εγκατά-
σταση του υλικού και του λογισμικού του
συστήματος, στην ολοκλήρωση της υπο-

δομής δικτύου και στην κατάρτιση του
προσωπικού όσον αφορά το νέο σύστημα.
Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκλη-
ρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς
Η εν λόγω συνιστώσα του κυπριακού

σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
που θα επιτευχθεί μέσω δανεισμού, αντι-
μετωπίζει χρόνιες προκλήσεις όσον αφορά
τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης,
τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επί-
πεδο, του δικαστικού συστήματος και του
πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ως «σχέδιο χο-
ρηγιών για την πιστοποίηση κατά ISO
37001 (καταπολέμηση της δωροδοκίας)
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα». Στόχος
της επένδυσης είναι να συμβάλει στην
καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της
εισαγωγής στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα της πιστοποίησης κατά ISO 37001,
η οποία θα βοηθήσει στην ενίσχυση της
διαφάνειας, την πάταξη της δωροδοκίας
και τη διαμόρφωση κουλτούρας δεοντο-
λογικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Η επένδυση συνίσταται στην παροχή
χρηματοδότησης με επιχορήγηση στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συμπεριλαμ-
βανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης,
για συμβουλευτικές υπηρεσίες και πιστο-
ποίηση κατά της δωροδοκίας σύμφωνα
με το πρότυπο ISO 37001. Η υλοποίηση
της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις
31 Δεκεμβρίου 2025.

Εστιασμένα στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας

Η επένδυση που θα χρειαστεί δανεισμό, αφορά στη βελτίωση και επέκταση του παγκύπριου
Δικτύου Πράσινων Σημείων και δημιουργία δικτύου σημείων συλλογής και ανακύκλωσης.

<<<<<<<

Μία επένδυση που θα χρεια-
στεί δάνειο και δεν θα γίνει
μέσω χορηγίας αφορά στη
δημιουργία μονάδας στην 
Ορούντα για τη διαχείριση
κτηνοτροφικών αποβλήτων
και ζωικών υποπροϊόντων.

Οι δύο 
μεταρρυθμίσεις
Μία από τις μεταρρυθμίσεις αφορά
τη σταδιακή μεταστροφή του πλαισί-
ου παροχής υγειονομικής περίθαλ-
ψης και επιστροφής εξόδων προς
μοντέλα με βάση την αξία, για να δη-
μιουργηθεί ένα ανθεκτικό και αποτε-
λεσματικό σύστημα υγείας και ενί-
σχυση της πολιτικής προστασίας. Ό-
πως καταγράφεται στο επίσημο έγ-
γραφο των 216 σελίδων, στόχος της
μεταρρύθμισης είναι η εισαγωγή και
σταδιακή μετάβαση σε μοντέλα υγει-
ονομικής περίθαλψης με βάση την α-
ξία προς συμπλήρωση των υφιστάμε-
νων μοντέλων υγειονομικής περί-
θαλψης με βάση τον όγκο, με στόχο
τη βελτίωση των αποτελεσμάτων
στον τομέα της υγείας και τον περιο-
ρισμό του κόστους.Θα περιλαμβάνει,
αφενός, την ανάπτυξη κατάλληλων
μοντέλων με βάση την αξία και σχετι-
κών πρωτοβουλιών, με αντίστοιχους
μηχανισμούς παρακολούθησης για
τη μέτρηση και την παρακολούθηση
της επιτυχίας της μεταρρύθμισης και,
αφετέρου, την εισαγωγή μοντέλων
με βάση την αξία στην απόφαση επι-
στροφής εξόδων για πρωτοβάθμια
και ενδονοσοκομειακή περίθαλψη
σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Γενι-
κού Συστήματος Υγείας. Η υλοποίηση
της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί
έως τις 31 Μαρτίου 2023.
Η δεύτερη μεταρρύθμιση αφορά αυ-
τή του συστήματος κοινωνικών α-
σφαλίσεων και αναδιάρθρωση των υ-
πηρεσιών κοινωνικών ασφαλίσεων.
Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι η
διεύρυνση της πρόσβασης στην κοι-
νωνική προστασία και η βελτίωση της
λειτουργικής αποδοτικότητας και α-
ποτελεσματικότητας των υπηρεσιών
κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα, η
μεταρρύθμιση επεκτείνει και βελτιώ-
νει την κάλυψη των παροχών, όπως
το επίδομα ανεργίας, το επίδομα ερ-
γατικού ατυχήματος και το επίδομα ε-
παγγελματικής ασθένειας, ιδίως για
τους αυτοαπασχολούμενους και τα ά-
τομα που εργάζονται με συμβάσεις ή
τις νέες μορφές απασχόλησης (όπως
οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες). Επι-
πλέον, η μεταρρύθμιση βελτιώνει
την έγκαιρη υποβολή και την ακρί-
βεια των υπηρεσιών που παρέχονται
στους πολίτες και ελαχιστοποιεί την
απάτη και τα σφάλματα μέσω της α-
νάλυσης κινδύνου και των μηχανι-
σμών ποιοτικού ελέγχου. Η μεταρ-
ρύθμιση συνίσταται στα εξής: i) ανα-
θεώρηση της νομοθεσίας για το σύ-
στημα κοινωνικής ασφάλισης, η ο-
ποία θα περιλαμβάνει την επέκταση
της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης
στους αυτοαπασχολούμενους και τις
άτυπες μορφές απασχόλησης, όπως
η εργασία σε πλατφόρμα, και ii) τον
ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών
διαδικασιών, την κατάρτιση του προ-
σωπικού, τη δημιουργία ικανότητας
ανάλυσης δεδομένων και την ψηφιο-
ποίηση των υπηρεσιών, καθώς και
(iii) τη σταδιακή αναβάθμιση των υ-
φιστάμενων πληροφοριακών συστη-
μάτων σε ολοκληρωμένο πληροφο-
ριακό σύστημα. Η υλοποίηση της με-
ταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως
τις 30 Ιουνίου 2026.

Το κεφάλαιο των επενδύσεων που θα «ξε-
κλειδώσουν» μόνο μέσω δανεισμού, αφορά
τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την
αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων
της Κύπρου. Στόχος της επένδυσης αυτής
είναι η βελτίωση, ο εκσυγχρονισμός και/ή
η αναβάθμιση των κρατικών νοσοκομείων
της Κύπρου, ώστε να μπορούν να αντα-
γωνίζονται επί ίσοις όροις με τον ιδιωτικό
τομέα, παράλληλα με τη βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης, καθώς και των συνθηκών
εργασίας των εργαζομένων στον τομέα
της υγείας στα δημόσια νοσοκομεία.Το
μέτρο αυτό θα συνίσταται στις ακόλουθες
δράσεις για τη βελτίωση, τον εκσυγχρο-
νισμό και/ή την αναβάθμιση των κρατικών
νοσοκομείων: 1) ενίσχυση του Μακάριου
Νοσοκομείου για να προσφέρει πλήρη
θεραπεία σε παιδιά για όλες τις περιπτώ-
σεις· 2) κατασκευή και/ή επέκταση μο-
νάδας αιμοκάθαρσης στα Νοσοκομεία
Πάφου και Λεμεσού· 3) κατασκευή Νο-
σοκομείου Ψυχικής Υγείας· 4) ενίσχυση
του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού· 5) ε-
νίσχυση των τμημάτων Ατυχημάτων και
Επειγόντων Περιστατικών σε όλα τα δη-
μόσια νοσοκομεία της Κύπρου. 6) ενίσχυση
του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου· 7) ε-
πέκταση του τμήματος Επεμβατικής Α-
κτινολογίας, συμπεριλαμβανομένου ια-
τρικού εξοπλισμού (όπως η μονάδα αγ-
γειογραφίας)· 8) κατασκευή μονάδας

COVID-19 στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου·
και 9) δημιουργία μονάδας μεταδοτικών
ασθενειών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμε-
σού. Οι ανακαινίσεις κτηρίων θα αποσκο-
πούν στην επίτευξη μείωσης της ζήτησης
πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον
30 % κατά μέσο όρο. Η μονάδα αιμοκά-
θαρσης του Νοσοκομείου Πάφου θα έχει
ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας τουλά-
χιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την
οριζόμενη στην απαίτηση των κτηρίων
με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέρ-
γειας (ΚΣΜΚΕ). Η υλοποίηση της επέν-
δυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου
2026.

Η δεύτερη επένδυση που θα πραγμα-
τοποιηθεί μέσω δανεισμού, ανήκει στο
κεφάλαιο «κλιματική ουδετερότητα, ε-

νεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας». Συγκεκριμένα αφορά στον
τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης,
και είναι έργο κοινού ενδιαφέροντος
«EuroAsia Interconnector». Στόχος του
μέτρου είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια
του εφοδιασμού και ανταγωνιστικότερες
τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς και να καταστήσει δυνατή την αυ-
ξημένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από
καθαρότερες πηγές, ιδίως από ανανεώσιμες
πηγές, μέσω της σύνδεσης του δικτύου
ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου με το
ηπειρωτικό σύστημα της ΕΕ.

Η επένδυση θα αφορά την ολοκλήρωση
και θέση σε λειτουργία του έργου κοινού
ενδιαφέροντος PCI 3.10.2 για τη διασύν-
δεση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, που
θα περιλαμβάνει σταθμό μετατροπής συ-
νεχούς ρεύματος 1000 MW στην Κύπρο
και σχετικές υποδομές στην Κύπρο και
στην Κρήτη, που θα συνδέονται με υπο-
βρύχια καλώδια συνεχούς ρεύματος υ-
ψηλής τάσης (HVDC) μήκους 898 km και
ισχύος 1000 MW. Το έργο αυτό αναμένεται
να αποτελέσει μέρος ευρύτερης επένδυσης
για την κατασκευή διασυνοριακού αγωγού
διασύνδεσης συνολικού μήκους 1208 km
μεταξύ Κρήτης, Κύπρου και Ισραήλ. Διά-
φορα μέρη του έργου αναμένεται να λά-
βουν χρηματοδότηση από διαφορετικές
πηγές, και συγκεκριμένα από τον μηχα-
νισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»,
δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων, εμπορικά δάνεια και ίδια κε-
φάλαια. Το μέτρο αυτό δεν αναμένεται
να βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντι-
κούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου
17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμ-
βανομένης υπόψη της περιγραφής του
μέτρου, καθώς και των μέτρων μετριασμού
που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης
και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τε-
χνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρ-
μογή της αρχής της «μη πρόκλησης ση-
μαντικής βλάβης» (2021/C 58/01). Ειδι-
κότερα, τα μέτρα μετριασμού που στο-
χεύουν στη διατήρηση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος θα τηρούνται δεόντως
κατά την υλοποίηση του έργου, όπως ο-
ρίζεται στην εκτίμηση των περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων και στην οικοδομική
άδεια. Όλα τα μέτρα που προσδιορίζονται
στο πλαίσιο της ΕΠΕ και της εκτίμησης
βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ ως ανα-
γκαία για τη διασφάλιση της συμμόρ-
φωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχε-
τικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη
πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C
58/01) θα ενσωματωθούν στο έργο και
θα τηρηθούν κατά τα στάδια της κατα-
σκευής, της λειτουργίας και του παρο-
πλισμού της υποδομής. Η υλοποίηση
της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις
31 Δεκεμβρίου 2025.

Τι περιλαμβάνουν οι έξι επενδύσεις
<<<<<<<

Μετά την ολοκλήρωση των
σχετικών συμφωνημένων 
οροσήμων και στόχων, η 
Κύπρος υποβάλλει στην Επι-
τροπή δεόντως αιτιολογημέ-
νο αίτημα για την καταβολή
της χρηματοδοτικής συνει-
σφοράς και του δανείου.

Το Σχέδιο Ανθεκτικότητας της Κύπρου περιλαμβάνει δέσμη 133 παρεμβάσεων, 58 μεταρρυθμίσεων και 75 επενδύσεων.



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με το σύστημα υγείας να βγάζει αντοχές και στη
νέα πίεση της μετάλλαξης Δέλτα του COVID-19 την
καλοκαιρινή περίοδο έξαρσης της πανδημίας, ένα
από τα ζητούμενα για την ομάδα αξιολόγησης των
επιδημιολογικών δεδομένων είναι οι ιδιαίτερα
υψηλοί αριθμοί θανάτων κατά τον μήνα Αύγουστο.
Η αποκρυπτογράφηση των δεδομένων, σοβαρών
περιστατικών που κατέληξαν σε κάποιο νοσοκομείο
την προηγούμενη περίοδο, δίνει στους επιστήμονες
σημαντικά εφόδια για τους σχεδιασμούς αποτελε-
σματικότερης αντιμετώπισης της πανδημίας αλλά
και οργάνωσης του πλάνου προστασίας του πλη-
θυσμού. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που έχουν
εξαχθεί αφορούν την περίοδο μόλυνσης στην οποία
αντιστοιχούν τα περιστατικά που κατέληξαν κατά
τον μήνα Αύγουστο. Λαμβάνοντας υπόψη τη νοητή
γραμμή εξέλιξης των νέων κρουσμάτων μόλυνσης
(αριθμό μολύνσεων, νοσηλείες, ΜΕΘ, θάνατοι) οι
ειδικοί έχουν καταλήξει πως οι 83 θάνατοι ασθενών
τον Αύγουστο πρόκειται για περιστατικά του μηνός
Ιουλίου. Σε επιστημονικό επίπεδο ο υψηλός αριθμός
θανάτων αποδίδεται στα επιθετικά χαρακτηριστικά
της μετάλλαξης Δέλτα που είχε ως αποκορύφωμα,
το δεύτερο μισό του μήνα Ιουλίου, αρχές Αυγούστου.

Πέρα από τους αριθμούς θανάτων οι ειδικοί δίνουν
ιδιαίτερη προσοχή αν έχει διαφοροποιηθεί το συ-
νολικό ποσοστό περιστατικών που κατέληξαν με
την απάντηση που δίνεται, για την παρούσα φάση,
να είναι αρνητική. Τα στοιχεία που δείχνουν πως
η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που
κατέληξαν ήταν ανεμβολίαστοι είναι ένας συνδυα-
στικός παράγοντας για τους ειδικούς που συνέβαλε
στην εκτόξευση των θανάτων.

Οι αριθμοί
Οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι ευδιάκριτες από

μια προσεχτική παρατήρηση των επιδημιολογικών
δεδομένων των νέων περιστατικών, των νοσηλειών
και των θανάτων που αφορούν τους μήνες Ιούλιο,
Αύγουστο και το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία αξιολόγησης
των επιδημιολογικών δεδομένων από τους ειδικούς,
αυτό που χρήζει προσοχής είναι ο αριθμός των
νέων περιστατικών, των νοσηλειών, και των περι-
στατικών που κατέληξαν τους μήνες Ιούλιου και
Αύγουστο. Όπως φαίνεται και στον πίνακα με ε-
πίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, τα νέα πε-
ριστατικά και οι θάνατοι είναι αντιστρόφως ανάλογοι
τους δυο μήνες, κάτι που ουσιαστικά συνάδει με
την επιστημονική ερμηνεία πως ο υψηλός αριθμός
θανάτων του μήνα Αυγούστου αντιστοιχεί στον ι-
διαίτερα υψηλό αριθμό νέων περιστατικών μολύν-
σεων του μήνα Ιουλίου. Συγκεκριμένα ο μήνας
Ιούλιος εμφανίζεται ως το αποκορύφωμα της τε-
λευταίας έξαρσης της πανδημίας,  με συνολικά
25.523 κρούσματα και με μέσο όρο ημερησίως 850
κρούσματα. Στην αντίστοιχη κατηγορία ο μήνας
Αύγουστος δείχνει την πτώση που καταγράφηκε

με τα νέα κρούσματα να υποχωρούν στις 11.929,
στο σύνολο και κατά μέσο όρο, τα ημερήσια, στα
384. Εκεί όπου δεν υπάρχει συμμετρία στα δεδομένα
των δυο μηνών είναι στην κατηγορία των θανάτων.
Τον Ιούλιο με διπλάσιο αριθμό νέων περιστατικών
από τον Αύγουστο, ο αριθμός των θανάτων είναι
42. Τον Αύγουστο με τα μισά νέα περιστατικά του
Ιουλίου, τα περιστατικά που κατέληξαν εκτοξεύθηκαν
στα 83. Δυσαναλογία παρατηρείται και στις νοση-
λείες. Τον Ιούλιο ανήλθαν στις 5.439 και τον Αύγουστο
αυξήθηκαν στις 7.104. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοι-
χεία των περιστατικών που κατέληξαν σε κάποια
ΜΕΘ κατά τον μήνα Αύγουστο. Ο συνολικός αριθμός
έφτασε στα ίδια επίπεδα με τον αριθμό θανάτων
του Δεκεμβρίου 2020 (85) και Ιανουαρίου 2021 (86).

Από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα το πο-
σοστό για τους τρεις μήνες με τα υψηλότερα νούμερα,
φτάνει στο 43% του συνολικού αριθμού θανάτων.
Ακολουθεί ο Απρίλιος 2021 με ποσοστό 11% (66),
ο Μάϊος 2021 με ποσοστό 10% (58) και ο Ιούλιος
με ποσοστό 8% (42). Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα πο-
σοστά των ανεμβολιάστων που νόσησαν σοβαρά
και κατέληξαν. Σε σταθερή ημερήσια βάση οι α-
νεμβολίαστοι που νόσησαν και κατέληξαν κινούνται
πάνω από 80%. 

Στην κατηγορία των περιστατικών που κατέληξαν
με βάση την ηλικία, στην κορυφή της λίστας βρί-
σκονται οι άνω των 85 έως 89 ετών άνδρες και γυ-
ναίκες με 8 περιστατικά ανά φύλο. Ακολουθούν οι
ηλικίες από 70 έως 79 και οι 80 έως 84. Στα επιδη-
μιολογικά δεδομένα για τον μήνα Αύγουστο συ-
γκαταλέγονται και περιστατικά που κατέληξαν και
αφορούν ηλικίες από 35 ετών και άνω. Συγκεκριμένα
καταγράφηκαν 2 περιστατικά θανάτου που αφο-
ρούσαν ασθενείς από 35 έως 39 ετών, 2 περιστατικά
40 έως 44, 4 περιστατικά από 45 έως 49, 1 από 50
έως 54, 6 από 55 έως 59, 6 περιστατικά από 60 έως
64 και άλλα 6 περιστατικά θανάτου που αφορούσαν
ασθενείς από 65 έως 69 ετών.
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Α Π Ο Ψ Η / Του ΑΝΔΡEΑ Α. ΑΝΔΡEΟΥ

Με την κάθοδο του φθινοπώρου συνήθως
μεγαλώνει και η επενδυτική μας όρεξη.
Και είναι απόλυτα φυσιολογικό · το main
focus του καλοκαιριού είναι οι διακοπές,
η απορρόφηση όσο το δυνατόν περισ-
σότερης ενέργειας από τον ήλιο, η από-
λαυση των όσων ομορφιών μας χάρισε
απλόχερα η φύση και να ζήσουμε στιγμές
χαλάρωσης με την οικογένειά μας και
κάποιους εκλεκτούς φίλους.  Δεν λέω,
και το φετινό καλοκαίρι, όπως και το περ-
σινό, ήταν διαφορετικό λόγω της παν-
δημίας, αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
βρήκαμε τις οδούς να μεγιστοποιήσουμε
την ωφέλεια αυτής της περιόδου.

Τώρα μπαίνουμε στη νέα φάση της
ρουτίνας μας και, όπως ανέφερα και πιο
πάνω, ιστορικά τουλάχιστον φαίνεται
πως αποτελεί και μια περίοδο αυξημένης
δραστηριότητας σε ακίνητα. Η δραστη-
ριότητα δεν περιορίζεται μόνο σε αγορά
νέων ακινήτων.  Αποτελεί και μια περίοδο
επένδυσης σε υφιστάμενα ακίνητα που
κατέχουμε.  Ας μην ξεχνάμε πως υπάρ-
χουν πάντα τρόποι να αυξήσουμε την
αξία της επένδυσής μας προβαίνοντας
σε αναβαθμίσεις.  Απλά, η απόφαση πά-
ντα έχει να κάνει με την απάντηση του
ερωτήματος κατά πόσον μια τέτοια ε-
πένδυση εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις
επιδιώξεις μας.

Παρόλο που κανονικά θα πρέπει να
διαχωρίσουμε τα ακίνητα σε δύο κατη-

γορίες, δηλαδή αυτά που μας αποφέρουν
εισόδημα και αυτά που τα χρησιμοποιούμε
για ιδιοκατοίκηση, δεν παύει από το να
υπάρχει κάποιο κοινό έδαφος στο τι πρέ-
πει ή μπορούμε να κάνουμε για να ανέβει
η απόδοσή τους προς εμάς που να απο-
τιμάται είτε σε χρήμα ή και σε ανεβασμένη
ψυχική διάθεση.

Στο πρώτο κομμάτι αναφέρω το προ-
φανές, ότι δηλαδή αυτή η περίοδος είναι
η τελευταία περίοδος μαζικής έλκυσης
ενοικιαστών. Οι φοιτητές επιστρέφουν
στα πανεπιστήμια με φυσική παρουσία,
όπως επίσης και πολλοί νεαροί επαγγελ-
ματίες, καθώς οι επιχειρήσεις μεταβαίνουν
σε ένα υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει
την φυσική παρουσία με την εξ αποστά-
σεως εργασία.

Άρα το να έχω ένα διαμέρισμα που α-
νταγωνίζεται εκατοντάδες άλλα όμοιά
του, δεν μου αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια

«απαίτησης» και λήψης ενός ενοικίου
που να είναι μεγαλύτερο από τον μέσο
όρο.  Αν θέλω να αυξήσω τις πιθανότητες
επιτυχίας έλκυσης ενός ψηλότερου ενοι-

κίου, θα πρέπει να προσφέρω κάτι που
να το δικαιολογεί.

Γι’ αυτό θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να
προβώ σε ένα φρεσκάρισμα του χώρου

που να περιλαμβάνει την καλαίσθητη
μίξη χρωμάτων σε επιφάνειες τοίχων και
ταβανιών και το ταίριασμά τους με χρή-
σιμα, λειτουργικά για τον χώρο, εργονο-
μικά και γουστόζικα έπιπλα.  Πολύ πιο
εύκολα θα ελκύσετε έναν ενοικιαστή αν
του προσφέρετε έναν «ζεστό» και «ζω-
ντανό» χώρο, παρά έναν «μουντό» χώρο
με φθαρμένα και ασυνδύαστα έπιπλα
που δηλώνουν με ευκολία ότι σας περίσ-
σεψαν κατά καιρούς από τη δική σας δια-
δρομή.  Το πρώτο που θα δείξετε στον
επίδοξο ενοικιαστή είναι ότι τον σέβεστε
και αυτός με τη σειρά του θα σας εκτιμήσει
σαν σπιτονοικοκύρη.  

Ο μέσος ενοικιαστής αυτού του βελη-
νεκούς δεν έχει βαθύ πορτοφόλι.  Όμως,
πιο εύκολα θα αποφασίσει να δώσει ένα
5% ή 10% περισσότερο στο μηνιαίο του
ενοίκιο, αν πέραν των πιο πάνω του δώ-
σετε την ευκαιρία να μειώσει τα μηνιαία
του έξοδα που χαλάει σε βασικές υπη-
ρεσίες, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα
το οποίο, όπως αποδεικνύεται εσχάτως,
είναι…killer.  Για το σκοπό αυτό είναι
καλό να επενδύσετε σε κάποιες απαραί-
τητες αναβαθμίσεις, όπως αλλαγή των
λαμπτήρων σε LED και όλων των συ-
σκευών σε κατηγορία ενεργειακής από-
δοσης τουλάχιστον «Α».  Αν δει ότι το
ψυγείο χρονολογείται από τον καιρό της
γιαγιάς σας, ή ότι το γκάζι θυμίζει κυ-
πριώτικο σκετς του 1970 ή ότι το κλιμα-

τιστικό ψυχομαχεί σε βαθμό που η τσέπη
του θα αιμορραγεί, δεν θα σας προτιμήσει.
Μην διστάζετε, μια τέτοια αναβάθμιση
συσκευών κάθε καμιά δεκαριά χρόνια
δεν σας παίρνει πίσω οικονομικά. Αντί-
θετα σας ανταμείβει με το παραπάνω.

Αν η δική σας προσέγγιση σαν ιδιο-
κτήτης είναι, «εγώ αυτά προσφέρω, τζιαι
εν καλά τους…», τότε και αυτοί θα πουν
κάτι ανάλογο που θα λειτουργήσει ενα-
ντίον των συμφερόντων σας.  Η υποτί-
μηση του ενοικιαστή οδηγεί σε διαχρο-
νική διολίσθηση του προσφερόμενου
προϊόντος – τόσο στην φυσική του μορφή,
όσο και στην επενδυτική του μορφή.
Από την άλλη, ο σεβασμός προς τον ε-
νοικιαστή οδηγεί σε ακριβώς αντίθετο
αποτέλεσμα: βελτίωση του επενδυτικού
στοκ, ψηλότερες ενοικιαστικές και κε-
φαλαιουχικές αξίες και σαφώς λιγότερες
εγκαταλείψεις ενοικιαστών και αθετήσεις
συμβολαίων. Σε καμία περίπτωση δεν ει-
σηγούμαι να το παρακάνετε στα έξοδα.
Αλλά θα πρέπει αναγκαστικά να συμπε-
ριφέρεστε σαν σωστός επενδυτής αν θέ-
λετε να επιβιώσετε.  Και ο σωστός επεν-
δυτής αγαπά τις επενδύσεις του τόσο,
όσο αυτές να μεγιστοποιούν τις αποδόσεις
τους προς εσάς.

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

Σεβασμός και αύξηση αποδόσεων
<<<<<<<

Πολύ πιο εύκολα θα ελκύσε-
τε έναν ενοικιαστή αν του
προσφέρετε έναν ζεστό και
ζωντανό χώρο, παρά έναν
μουντό χώρο με φθαρμένα
και ασυνδύαστα έπιπλα.

Η Δέλτα εκτόξευσε
τους θανάτους 
τον Αύγουστο
Τι δείχνουν τα επιδημιολογικά δεδομένα δυο μηνών 
για τα σοβαρά περιστατικά που κατέληξαν στις ΜΕΘ 

Αν θέλω να αυξήσω τις πιθανότητες επιτυχίας έλκυσης ενός ψηλότερου ενοικίου, θα πρέ-
πει κατ’ ελάχιστον να προβώ σε ένα φρεσκάρισμα του χώρου που να περιλαμβάνει την κα-
λαίσθητη μίξη χρωμάτων σε επιφάνειες τοίχων και ταβανιών και το ταίριασμά τους με χρή-
σιμα, λειτουργικά για τον χώρο, εργονομικά και γουστόζικα έπιπλα.

Το πλάνο των ΜΕΘ κατά
τον μήνα Αύγουστο
Εκτός από τις απόψεις των ειδικών ένα ζήτη-
μα που έτυχε ευρείας συζήτησης σε επίπεδο
ειδικών το προηγούμενο διάστημα, ήταν το
κατά πόσο οι ιδιόρρυθμες εργασιακές συνθή-
κες κατά το μήνα Αύγουστο άφησαν το αποτύ-
πωμά τους, στην εξέλιξη των περιστατικών
που νόσησαν σοβαρά. Ανεπίσημα από πηγές
στο χώρο της ομάδας αξιολόγησης αυτές οι α-
πόψεις απορρίπτονται κατηγορηματικά. Συ-
γκεκριμένα όπως μας εξηγήθηκε από πηγή με
γνώση του προγραμματισμού που γίνεται στις
υποδομές COVID, μέσα στον Αύγουστο και λό-
γω των καλοκαιρινών διακοπών έγινε ειδικός
προγραμματισμός προκειμένου η αναλογία
των διαθέσιμων κλινών με νοσηλευτικό προ-
σωπικό να μην διασαλευθεί. Και λόγω των κα-
λοκαιρινών διακοπών οι νέες ρυθμίσεις που έ-
γιναν αφορούσαν το κλείσιμο άλλων ιατρικών
υπηρεσιών προκειμένου να συμπληρωθούν
τα κενά όπου υπήρχαν. Συγκεκριμένα όπως
μας λέχθηκε στη Λευκωσία από τα 10 χει-
ρουργεία λειτουργούσαν τα 4. Παράλληλα με-
τακινήθηκε προσωπικό από τη Λάρνακα, ενώ
μειώθηκαν οι διαθέσιμες κλίνες σε μια κλινική
COVID από 47 σε 30, με το προσωπικό να με-
τακινείται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

<<<<<<<

Η συντριπτική πλειοψηφία 
των σοβαρών περιστατικών νοση-
λείας που κατέληξαν ήταν ανεμβο-
λίαστοι. Η μετάλλαξη Δέλτα φαίνε-
ται να έχει διαφοροποιήσει και τα
δεδομένα νοσηλείας αυξάνοντας
την χρονική διάρκεια στις ΜΕΘ.

Επιδημιολογικά δεδομένα

ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ
25,523 5,439 42 11,929 7,104 83 

(Μ/Ο 850,40) (Μ/Ο 1,4) (384 Μ/Ο) (2,67 Μ/Ο)

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ηλικίες
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

35-39  2 (1+1)

40-44  2

45-49  4 (3+1)

50-54 1

55-59  6 (2+4)

60-64  6 (5+1)

65-69  6 (4+2)

70-74 13 (6+7)

75-79  9 (7+2)

80-84  9 (5+4)

85-89 16 (8+8)

90-94 6 (4+2)

95- +   2 (1+1)
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Γυρίζει σελίδα το λιανικό στη Λάρνακα
Επίσημη πρεμιέρα αύριο για το Metropolis Mall, ο στόχος για 4,5 εκατ. επισκέπτες και οι προοπτικές της αγοράς

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Αύριο Πέμπτη, θα υποδεχτεί τελικά τους
πρώτους του πελάτες το Metropolis Mall
στην Λάρνακα. Της τελικής ημερομηνίας
προηγήθηκαν πολλές άλλες, αρχής γε-
νομένης από τον Νοέμβριο του 2020, οι
οποίες τελικά αναθεωρήθηκαν. Οι σχε-
διασμοί ανατράπηκαν ένεκα πανδημίας,
όπως εξηγεί ο γενικός διευθυντής του
Μall Δημήτρης Θωμά, σε συνέντευξη
στην «Κ», λίγο πριν από  την επίσημη
πρεμιέρα. Εκφράζει επίσης την εκτίμηση
ότι οι αντικειμενικές δυσκολίες που η
πανδημία προκάλεσε στον τομέα του
λιανικού, δεν θα ανακόψουν την επιτυχή
λειτουργία του εμπορικού κέντρου. Πά-
ντως, το ενδιαφέρον επιχειρήσεων για
να δραστηριοποιηθούν στο Μall της Λάρ-
νακας συνεχίζεται και αναμένονται νέες
συνεργασίες και μετά το άνοιγμά του.
Στους στόχους της διεύθυνσης τα 4,5
εκατ. επισκέπτες σε ετήσια βάση με στα-
διακή αύξηση στην συνέχεια.
- Την Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου, είναι
τελικά η επίσημη πρώτη του
Metropolis Mall, μετά από πολλές α-
ναβολές. Ποιοι ήταν οι λόγοι της κα-
θυστέρησης;

- Ναι, επιτέλους η μέρα των εγκαινίων
μας έφτασε. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον
ταξίδι, με ποικίλες προκλήσεις, κυρίως
λόγω της πανδημίας του Covid-19 και

των περιοριστικών μέτρων, την επίδρασή
τους στον κατασκευαστικό τομέα και
την πορεία των εργασιών και κατ’ επέ-
κταση στην ολοκλήρωση των καταστη-
μάτων των tenants. Ωςαποτέλεσμα των
πιο πάνω, αποφασίσαμε να αναβάλουμε
το άνοιγμά μας. 
-Πρόκειται για soft opening του ε-
μπορικού κέντρου ή θα είναι έτοιμα
όλα τα καταστήματα κατά την αυ-
ριανή πρεμιέρα;

- Παρά το γεγονός ότι υπήρχε αναβολή
στην ημερομηνία του επίσημου ανοίγ-
ματος, υπάρχουν ακόμα αριθμός κατα-
στημάτων που δεν θα είναι έτοιμα στις
16 Σεπτεμβρίου και θα ανοίξουν αργό-
τερα.
- Μπορείτε να μας δώσετε το προφίλ
των καταστημάτων; Τι άλλες υπηρε-
σίες βρίσκουμε εντός του Mall; 

- Το Metropolis Mall αποτελείται από
135 καταστήματα και ο συνολικός χώρος
λιανικής πώλησης ανέρχεται στα 30 χι-
λιάδες τετραγωνικά μέτρα. Σε αυτό το
χώρο περιλαμβάνεται ένα τελικό μίγμα
ενοικιαστών, αποτελούμενο από το ΑΛ-
ΦΑΜΕΓΑ, το Public (το μεγαλύτερο στην
Κύπρο, με χώρο λιανικής 2.800 τ.μ.) κα-
ταστήματα αθλητικών ειδών, ειδών έν-
δυσης και υπόδησης, παιδικά είδη καθώς
και ένα μεγάλο τμήμα εστίασης με τέσ-
σερα εστιατόρια και τρεις καφετέριες.
Ένας από τους βασικούς παράγοντες
διαφοροποίησης του Metropolis Mall
είναι οι μεγάλοι εξωτερικοί παιδότοποι,
οι οποίοι περιλαμβάνουν πράσινο, σι-
ντριβάνια, δέντρα και εξοπλισμό παιχνι-
διού.

Νέα brands και μετά το άνοιγμα 
-Επιλέγετε να ανοίξετε σε μια περίοδο
με σημαντικές προκλήσεις για το λια-
νικό εμπόριο και την οικονομία γε-
νικότερα. Πώς διασφαλίζεται η επι-
τυχία του εμπορικού κέντρου;

-Είναι πράγματι μια ενδιαφέρουσα και
προκλητική περίοδος για το άνοιγμα του
Metropolis Mall, με τα μέτρα και τους
περιορισμούς του COVID, αλλά αισθα-
νόμαστε βέβαιοι ότι θα είναι μεγάλη ε-
πιτυχία, καθώς διασφαλίσαμε ότι πλη-
ρούνται οι βασικές αρχές ανάπτυξης του
εμπορικού κέντρου. Συγκεκριμένα, κε-
ντρική τοποθεσία, εξαιρετική προσβα-
σιμότητα, σχεδιασμός ενιαίου επιπέδου,
άφθονος χώρος στάθμευσης, ποικιλία
καταστημάτων και ενοικιαστών και κά-
ποια στοιχεία που εξυπηρετούν το life
style οικογενειών. 
- Έχουν ήδη ανακοινωθεί τα Brands.
Υπάρχει ωστόσο ενδεχόμενο να δούμε
περισσότερες προσθήκες στα  brands

του mall από τους πρώτους μήνες
λειτουργίας του;

-Ναι, σίγουρα, καθώς έχουμε ακόμα
μερικά καταστήματα διαθέσιμα, με τα
οποία συζητάμε με μια σειρά από brands,
κάποια από τα οποία δεν εκπροσωπούνται
ακόμη στην Κύπρο.

Οι στόχοι
- Πρόκειται για σημαντική επένδυση
πολλών εκατομμυρίων στην επαρχία
Λάρνακας. Τι σημαίνει αυτό επί της
ουσίας για την τοπική κοινωνία; 

-Πιστεύω ότι το Metropolis Mall είναι
εξαιρετικά ωφέλιμο για την Λάρνακα,
ενώ είναι ήδη εμφανής η αυξημένη αξία
των ακινήτων στην περιοχή του εμπο-
ρικού κέντρου. Το Metropolis Mall θα
προσελκύσει σημαντικές λιανικές δαπάνες
στη Λάρνακα από περιοχές όπως η Αμ-
μόχωστος και η Λευκωσία, και θα απο-
τρέψει επίσης την εκροή λιανικών δα-
πανών που διοχετεύονταν μέχρι τώρα
στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό. Το εμπορικό
κέντρο είναι καταλύτης για μελλοντικές
επενδύσεις στη Λάρνακα και έχει δημι-
ουργήσει επίσης περίπου 1.000 νέες μό-
νιμες θέσεις εργασίας.
- Είναι το μέγεθος της αγοράς της
Λάρνακας αρκετό για να εγγυηθεί
την βιωσιμότητα ενός Μall;

- Η ομορφιά και το μυστικό πίσω από
την επιτυχία του Metropolis Mall είναι η
ιδανική τοποθεσία, όπως επίσης και η
πολύ καλή προσβασιμότητα των οχημάτων
για τους πελάτες όλων των περιοχών, από
όποια κατεύθυνση και να έρχονται, αφού
υπάρχουν τρεις νέοι κυκλικοί κόμβοι και
ένας νέος δημόσιος δρόμος τον οποίο δη-
μιουργήσαμε. Ως εκ τούτου, το Metropolis
Mall δεν θα εξυπηρετεί μόνο την πόλη
της Λάρνακας αλλά επίσης  και τα χωριά
μεταξύ Λάρνακας και Λευκωσίας, όπως ε-
πίσης και τις περιοχές της ελεύθερης Αμ-
μοχώστου- Παραλίμνι, Πρωταρά και Αγία
Νάπα. Εκτιμάται επίσης ότι λόγω της εγ-
γύτητας του με το αεροδρόμιο Λάρνακας
θα προσελκύει και αριθμό τουριστών.
- Σε ποιο κοινό απευθύνεται το εμπο-
ρικό κέντρο; 

-Το προφίλ των επισκεπτών στους ο-
ποίους απευθύνεται το Μall δεν περιο-
ρίζεται σε ένα συγκεκριμένο. Λόγω της
τοποθεσίας του εμπορικού κέντρου, τους
διάφορους ενοικιαστές και του σχεδια-
σμού του, μπορούμε να πούμε ότι απευ-
θυνόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα κατανα-
λωτών, από οικογένειες μέχρι φοιτητές
και τουρίστες.
- Ποιος ο στόχος όσον αφορά την ε-
πισκεψιμότητα του Mall; 

-Εκτιμούμε ότι οι επισκέπτες του ε-
μπορικού κέντρου θα φτάνουν περίπου
τα 4,5 εκατ. τον χρόνο σε πρώτη φάση
και ακολούθως αναμένουμε αύξηση στα
πέντε εκατομμύρια, λόγω της εκτιμώμενης
αύξησης της αγοράς της Λάρνακας. 

«Το εμπορικό κέντρο είναι καταλύτης για μελλοντικές επενδύσεις στη Λάρνακα και έχει δημιουργήσει επίσης περίπου 1.000 νέες μόνι-
μες θέσεις εργασίας», επισημαίνει ο γεν. Διευθυντής Δημήτρης Θωμά. 

Α Ρ Θ Ρ Ο
Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Το κράτος 
του μέλλοντος 

Ζούμε στην εποχή που η τεχνολογία έχει γίνει αναπό-
σπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας γιατί διευ-
κολύνει τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τους γύρω
μας και βελτιώνει την ποιότητα ζωής μας. Ένα σύγχρονο
κράτος θα πρέπει να έχει ως στόχο την μετάβαση από
το αναλογικό παρελθόν, στο ψηφιακό μέλλον. Ψηφιο-
ποιώντας τις διαδικασίες, συμβάλλουμε σε ένα πιο δια-
φανές και λειτουργικό περιβάλλον όπου υπάρχει έλεγχος
του πολίτη προς το κράτος. Ένα καλό παράδειγμα θα
ήταν μια ενοποιημένη εφαρμογή που ο πολίτης θα
μπορεί να ενημερώνει το κράτος σε όλα τα επίπεδα
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εξουσία)
για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει. Έτσι θα υ-
πάρχει πρόσβαση στα στοιχεία από διάφορους φορείς
με αποτέλεσμα τη διαφανή αντιμετώπιση και επίλυση
του προβλήματος. Οι πολίτες δεν γίνεται στην εποχή
που ζούμε να στήνονται στις ουρές, αλλά και ούτε να
αφήνονται στην τύχη κάποιου δημόσιου υπαλλήλου
για το αν θα γίνει η δουλειά τους. Πλέον, έχουμε τα
εργαλεία για να καλυτερέψουμε τις ζωές όλων μας και
να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Οι πόλεις μας πρέπει
να γίνουν έξυπνες χρησιμοποιώντας όλη τη γνώση
που έχουμε στη διάθεσή μας. Υπάρχουν αρκετά πα-
ραδείγματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε όμως
για να πετύχουν, χρειάζεται μια κεντρική στρατηγική
για να ενώσει όλα αυτά τα εκπληκτικά αλλά διαφορετικά
στη λειτουργία τους εργαλεία. Με αυτόν τον τρόπο θα
προσελκύσουμε νέες επενδύσεις, αλλά και ξένους που
θα θέλουν να μείνουν στη χώρα μας για μεγάλο αν όχι
μόνιμο χρονικό διάστημα. Η ψηφιακή επανάσταση
έχει ήδη ξεκινήσει και πρέπει να βρεθούμε στις πρώτες
θέσεις για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα κα-
λύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές αλλά και να κα-
λυτερέψουμε το δικό μας παρόν. Το κράτος του μέλ-
λοντος λοιπόν πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα τρεις
άξονες. Πρώτο, την έρευνα και την ανάπτυξη έργων
στον τομέα της τεχνολογίας, δεύτερο, την εκπαίδευση
των νέων στον ψηφιακό κόσμο και την διασύνδεσή
τους με την αγορά εργασίας και τρίτο, την εφαρμογή
πολιτικών συνδεδεμένων με την τεχνολογία που θα
διευκολύνουν την καθημερινότητά μας.             

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επι-
χειρήσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Της δρος ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Η από πολλού αναμενόμενη κατάσταση χάους
στο Αφγανιστάν αναδεικνύει και επιβεβαιώνει
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ο γεωπολιτικός
άρχων της Ανατολικής Μεσογείου και μαζί με
την Ελλάδα και το Ισραήλ αποτελούν τον κύριο
πυλώνα σταθερότητας στην πλέον ευαίσθητη
περιοχή του πλανήτη. Βέβαια, ούτε το Ισραήλ,
ούτε η Ελλάδα αλλά ούτε και η Αίγυπτος, θα μπο-
ρούσαν να συνδέουν και να προασπίζονται τη
Δύση αλλά και τις χώρες τους, από την κοχλάζουσα
Ανατολή, αν δεν υπήρχε το αξιόπιστο μεσόβαθρο
της ευρωπαϊκής Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη
διαπίστωση αυτή, που τείνει να εξελιχθεί σε
στρατηγικό δόγμα, στηρίζεται και η σύναψη των
«τριμερών συνεργασιών» μας, με την «υψηλή
προστασία» των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ως «στρα-
τηγικών εταίρων», ή αναπόσπαστων μελών της
«Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Α-
σφάλειας,» (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ένεκα αυτών των δεδομένων, η «άλωση» της
Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί τον ύψιστο ε-
θνικό στόχο της σύγχρονης Τουρκίας, από ιδρύ-
σεώς της ώς σήμερα. Η αντιμετώπιση αυτής της
απειλής αποτελεί και την πεμπτουσία του κυ-
πριακού ζητήματος. Σε αυτό το πλαίσιο και με
αυτές τις παραδοχές, πρέπει να αναλυθεί το «ω-
στικό κύμα» της έκρηξης στο Αφγανιστάν. 

Η Αμερική
Από τον Φεβρουάριο του 2020 οι ΗΠΑ είχαν

υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με τους Ταλι-
μπάν που τελικά δεν προωθήθηκε στην πράξη.
Ο λαός του Αφγανιστάν αποδείχθηκε ανώριμος
να στηρίξει μία, κάποιου είδους, σύγχρονη Δη-
μοκρατία, αλλά και ατίθασος, που δεν υποτάσσεται
σε αλλοεθνείς και αλλόθρησκους εισβολείς, ο-
ποιωνδήποτε καλόπιστων προθέσεων. Πέραν
αυτών αποδείχθηκε πως οι ένοπλες δυνάμεις
που η Αμερική συγκρότησε και εκπαίδευσε, πο-
λεμούσαν για την προάσπιση της νόμιμης κυ-
βέρνησης του νόμιμου κράτους, εναντίον των
«στασιαστών». Όταν, όμως, αυτή η νόμιμη κυ-
βέρνηση, μετά την απόφαση αποχώρησης αυ-
τοδιαλύθηκε και το έβαλε στα πόδια, ο αφγανικός
στρατός βρέθηκε ακέφαλος και προ του εφιάλτη
ενός γενικού εμφυλίου. Γι’ αυτό επέλεξαν τη
Λευκή Σημαία.Η Αμερική κατέληξε στην απόφαση

αποχώρησης, με πλήρη επίγνωση των συνεπειών
εις βάρος της αξιοπιστίας της. Προσωπική μου
άποψη είναι ότι η Αμερική προσμέτρησε ότι η
κάλυψη του «κενού ισχύος» που δημιούργησε
θα φέρει αντιμέτωπους πρωτίστως τη Ρωσία, την
Κίνα, το Ιράν, την Τουρκία,, το Πακιστάν, για
σφαίρα ελέγχου και επιρροής εντός του ίδιου
του νέου καθεστώτος στο Αφγανιστάν. Η ίδια η
Αμερικήθεωρώ ότι προσμέτρησε επίσης σφαιρικά
και τις αρνητικές συνέπειες της απόφασής της
έναντι του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των φιλικών αραβικών χωρών
και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την εκτίμησή μου αυτή στηρίζω και στο γε-
γονός της «ήπιας κατσάδας» του Μπάιντεν προς
τον αυθάδη Ερντογάν για τους S-400, όταν ο
Τούρκος προσφέρθηκε να επωμισθεί τη λειτουργία
και ασφάλεια του αεροδρομίου της Καμπούλ, για
να διευκολύνει την εκκένωση των Αμερικανών.
Το τραύμα στην αξιοπιστία της υπερδύναμης,
το δεύτερο μετά την εγκατάλειψη των γενναίων
Κούρδων της Συρίας, αποτυπώνεται και στην
κάθετη πτώση της δημοφιλίας του Μπάιντεν με-
ταξύ των Αμερικανών. Το δραστήριο ελληνικό
λόμπυ στην Αμερική και ο υπέρμαχος των ελλη-
νικών δικαίων γερουσιαστής Μενέντεζ, αποτελούν
σταθερούς μοχλούς προώθησης των δικαίων Ελ-
λάδας -Κύπρου.

Ο Άξονας Ρωσίας-Ιράν-Τουρκίας
Ο Άξονας αυτός, που γεννήθηκε και λειτούρ-

γησε κατά και, κυρίως μετά, τον όλεθρο της

Συρίας, επανέρχεται με συγκεχυμένους εθνικούς
στόχους.

Η Τουρκία ως προστάτιδα των ομόθρησκων
Ταλιμπάν, είναι πρόθυμη να φιλοξενήσει και να
εργαλειοποιήσει πρόσφυγες αδελφούς προς τον
παράδεισο της Ευρώπης. Εκτός από τα ευρωπαϊκά
κέρδη, ελπίζει να εδραιωθεί και ως μεγάλη διεθνής
δύναμη, με ουσιαστική παρουσία από τα ευρω-
παϊκά Βαλκάνια, την Αφρική, την Ανατολική Με-
σόγειο, την Ευρασία και την Κίνα (Το Αφγανιστάν
έχει κάποιο σύνορο και με την Κίνα).

Το Ιράν, αν και είναι η κοιτίδα του Σιιτικού
Ισλάμ, αποτελεί φιλόξενο καταφύγιο Αφγανών
προσφύγων. Επιχαίρει, βέβαια, για την εκκένωση
των Αμερικανών, οι οποίοι έχουν καταγγείλει και
αποχωρήσει από τη Συμφωνία του Ιράν με την
Ευρώπη και τη Ρωσία, για το πυρηνικό πρόγραμμα
του Ιράν.Ελπίζουν ότι θα βρουν τρόπο να εισπρά-
ξουν ευρωπαϊκά κονδύλια για τους πρόσφυγες.
Το Ιράν θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα ελέγχει
τη διοχέτευση των προσφύγων στα σύνορά του
με την Τουρκία και εκείθεν προς την Ευρώπη
μέσω Ελλάδας - Κύπρου ή θα τους κρατά στο
έδαφός του. Επιπλέον, θα επωμισθούν, πιστεύω,
μεγάλες ευθύνες για να μην κατηγορηθούν για
συνεργασία με τους Ταλιμπάνεναντίον του Ισραήλ
ή άλλων δυτικών συμφερόντων. Σημαντικό για
την Κύπρο είναι το γεγονός ότι οι σχέσεις μας με
το Ιράν είναι παραγωγικές και φιλικές.

Από την άποψη αυτή, το Ισραήλ θα αναθεω-
ρήσει κάποια σχέδιά του, που, ίσως, να περιλαμ-
βάνουν, γεωστρατηγικάκαι την εν γένει επικράτεια
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τρίγωνο Τουρκία
- Ταλιμπάν - Ιράν σίγουρα θα ανησυχεί τη Ρωσία,
η οποία ποτέ δεν θα ήθελε να αιφνιδιασθεί από
κάποια ανόητη, συλλογική ή μεμονωμένη πρω-
τοβουλία τους. Παράλληλα, θα διεισδύει σε όλα
τα κενά και θα αυξάνει τον βαθμό επιρροής της
και σε σχέση με την Κίνα, όπου, ως γνωστό πριν
από λίγα χρόνια η Κίνα είχε καταστείλει την ε-
ξέγερση της μουσουλμανικής της μειονότητας
(Χουέι).

Την Κίνα, την απασχολεί ειδικότερα ο έλεγχος
των διεθνών συγκοινωνιών χερσαίων και εναέριων,
που επηρεάζονται από το Αφγανιστάν. Η Ρωσία,
πέραν των πολλών άλλων παραγόντων, ανησυχεί
και για τυχόν νέα ενθάρρυνσητων μουσουλμάνων

αποσχιστών στη ρωσική επαρχία της Τσετσενίας.
Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ερώτημα εάν τα
ρωσικά και τα τουρκικά συμφέροντα στο Αφγα-
νιστάν θα επηρεάσουν τις ευρύτερες σχέσεις
Τουρκίας - Ρωσίας. Προσωπικά πιστεύω ότι η
Ρωσία δυσφορεί έντονα για την εμπλοκή της
Τουρκίας στο Αφγανιστάν. Οφείλουμε να το α-
ξιοποιήσουμε.

Σε σχέση με την Ευρώπη
Η Ευρώπη έχει τη δύναμη να θέσει τα πλαίσια

και τους όρους της για όσα αφορούν τα κύματα
προσφύγων από Αφγανιστάν. Διότι ο Ερντογάν,
εκτός από χρήμα, θα απαιτήσει επιτακτικά να
του δώσουνκαι την αναβάθμιση της τελωνειακής
ένωσης, την κατάργηση της βίζας και να ξεχάσουν
κάθε σκέψη κυρώσεων για το Βαρώσι, το Αιγαίο,
την ΑΟΖ κ.λπ. Η πρόγνωση των ελιγμών της Ά-
γκυρας για να αξιοποιήσει εις βάρος μας τους
πρόσφυγες, επιβάλλει την άμεση ανάληψη δράσης
της FRONTEX για τον έλεγχο των παράλιων τουρ-
κικών χώρων προώθησης των προσφυγικών
ροών. Την ίδια ώρα πρέπει να συμπληρωθούν
τα απαιτούμενα μέτρα και τα αναγκαία έργα για
να κλείσουμε τις διόδους διοχέτευσης των προ-
σφύγων από τα Κατεχόμενα στα ελεύθερα εδάφη
μας. Οι θεσμοί της Ευρώπης έχουν, επιτέλους,
της ευθύνη μιας έγκαιρης και αποτελεσματικής
αποτροπής. Έζησα στο επίκεντρο της «μάχης»
του Έβρου την κτηνώδη χρησιμοποίηση των
προσφύγων ως όπλο επιθέσεως, κατά της Ελλάδας.
Αποκαλύπτομαι, παράλληλα, στο μεγαλείο όχι
μόνο της αδάμαστης θέλησης ηγεσίας και λαού
αλλά και της μεθοδικής απόκρουσης με τα έργα,
το τείχος και τις νικηφόρες αντεπιθέσεις της Ελ-
λάδας. Η Τουρκία εξευτελίσθη διεθνώς.

Ο ΟΗΕ
Η κρίση στο Αφγανιστάν θα μπορούσε να έχει

προβλέψιμη και αναίμακτη εξέλιξη. Αφέθηκε,
όμως, στην τύχη της! Την ώρα που ο Γκουτέρες
προσπαθεί να εξισώσει την ΚυπριακήΔημοκρατία
με την «ΤΔΒΚ», και να ασεβεί στις αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όταν αποκτήσουμε
επίγνωση της αξίας και των δυνατοτήτων μας
θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την κάθε α-
πειλή.

Κυπριακή Δημοκρατία: Ο γεωπολιτικός άρχων της Ανατολικής Μεσογείου
<<<<<<

Ο λαός του Αφγανιστάν αποδεί-
χθηκε ανώριμος να στηρίξει μία,
κάποιου είδους, σύγχρονη Δημο-
κρατία, αλλά και ατίθασος, που
δεν υποτάσσεται σε αλλοεθνείς
και αλλόθρησκους εισβολείς, ο-
ποιωνδήποτε καλόπιστων προ-
θέσεων.

Επένδυση 85 εκατ.
Από το 2016 άρχισαν οι σκέψεις για
την δημιουργία εμπορικού κέντρου
στην Λάρνακα και τελικά οι διαδικα-
σίες έγκρισης προχώρησαν το 2017.
Το Metropolis Mall βρίσκεται σε τε-
μάχιο γης της Μητρόπολης Λάρνακας
και γειτνιάζει με το στρατόπεδο ΚΕΝ
Λάρνακας και το στάδιο ΓΣΖ. Το κό-
στος κατασκευής του έργου σε συν-
δυασμό με τις αλλαγές στο οδικό δί-
κτυο τις οποίες ανέλαβε η ιδιοκτή-
τρια εταιρεία  Acsion, ανέρχεται γύ-
ρω στα 85 εκατ. ευρώ.  Το εμπορικό
κέντρο περιλαμβάνει 135 καταστήμα-
τα και 1450  χώρους στάθμευσης. Το
εμβαδόν του εμπορικού κέντρου α-
νέρχεται στα 68 χιλιάδες τετραγωνι-
κά μέτρα ενώ συνολικά ο χώρος λια-
νικής πώλησης ανέρχεται στα 30 χι-
λιάδες τετραγωνικά μέτρα.

<<<<<<

« Έχουμε ακόμα μερικά 
καταστήματα διαθέσιμα, 
με τα οποία συζητάμε με 
μια σειρά συγκροτημάτων,
μερικά από τα οποία δεν 
εκπροσωπούνται ακόμη
στην Κύπρο».
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Διάσπαση της Alipay
του ομίλου Alibaba
επιδιώκει το Πεκίνο
Το γεγονός ότι ο όμιλος Alibaba
βρίσκεται και πάλι στο στόχαστρο
των κινεζικών Αρχών, οι οποίες
επιδιώκουν να διασπάσουν τη
μονάδα του Alipay, προκάλεσε
χθες μεγάλη πτώση στην τιμή
της μετοχής της πρώτης σε πο-
σοστό έως και 5%. Σύμφωνα με
τους Financial Times, το Πεκίνο
έχει στόχο να κατατμήσει την
Alipay, η οποία ανήκει στον χρη-
ματοπιστωτικό όμιλο της Ant και
η Ant στην Alibaba. Η Αlipay αυ-
τήν τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη
εφαρμογή ψηφιακών πληρωμών
στην Κίνα, διαθέτοντας περισ-
σότερους από 1 δισεκατομμύριο
χρήστες. 

Σύμφωνα με τα όσα σχεδιά-
ζονται, θα πρέπει να δημιουργη-
θεί μια ξεχωριστή πλατφόρμα,
στο πλαίσιο της οποίας θα διεκ-
περαιώνεται και η χορήγηση πι-
στώσεων, μια ιδιαίτερα κερδο-
φόρα δραστηριότητα της Alipay,
η οποία κάλυψε το 10% των κα-
ταναλωτικών και μη στεγαστικών
δανείων της χώρας.

Παράλληλα, ο χρηματοπιστω-
τικός όμιλος της Ant (που κατέχει
και την Alipay) ενδεχομένως να
αναγκαστεί να παραδώσει τα
προσωπικά δεδομένα των χρη-
στών της, στα οποία και βασίζο-
νται οι αποφάσεις για τις χορη-
γήσεις δανείων, με αποδέκτρια
νέα εταιρεία πιστοληπτικής α-
ξιολόγησης. Η τελευταία ενδέ-
χεται να είναι εν μέρει κρατική. 

Οπως γίνεται αντιληπτό, η
πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται
στη γενικευμένη εκστρατεία του
Πεκίνου να περιορίσει την ισχύ
και την επιρροή των μεγάλων ε-
πιχειρήσεων του κλάδου της υ-
ψηλής τεχνολογίας. 

Αξίζει να υπενθυμίζουμε πως
ο όμιλος Ant δεν βρίσκεται πρώτη
φορά στο στόχαστρο των κινε-
ζικών Αρχών. Από τα τέλη του
2020 ο ιδρυτής της Alibaba, ο με-
γιστάνας Τζακ Μα, είχε εντοπι-
στεί από το ραντάρ του Πεκίνου
όταν άσκησε δημοσίως κριτική
στις εποπτικές υπηρεσίες, τονί-
ζοντας πως παρεμποδίζουν την

καινοτομία. Η δήλωση έγινε πέ-
ρυσι τον Οκτώβριο και τον Νο-
έμβριο το Πεκίνο ακύρωσε την
αρχική δημόσια εγγραφή για αρ-
χική δημόσια διάθεση των με-
τοχών της Ant Group, που είχε
αποτιμηθεί στα 37 δισ. δολάρια.
Φέτος τον Απρίλιο, δε, επιβλή-
θηκε ένα πρόστιμο-μαμούθ της
τάξεως των 2,8 δισ. δολαρίων επί
της Alibaba, διότι κρίθηκε πως
ακολουθεί μονοπωλιακές τακτι-
κές.

Πέραν όλων αυτών οι αρμόδιες
Αρχές, κάνοντας ακόμα μία κί-
νηση για να χαλιναγωγήσουν
τους τεχνολογικούς κολοσσούς,

τους έδωσαν χθες εντολή να παύ-
σουν μια συνήθη πρακτική τους
και να μην μπλοκάρουν η μία
τους συνδέσμους της άλλης στις
πλατφόρμες τους. Ειδάλλως θα
υπάρξουν συνέπειες, οι οποίες,
ωστόσο, δεν διασαφηνίστηκαν.
Τα σχετικά αναφέρθηκαν σε συ-
νέντευξη Τύπου του υπουργείου
Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της
Πληροφορίας. 

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου
Ζάο Ζιγκούο επεσήμανε πως «η
παρεμπόδιση της πρόσβασης σε
συνδέσμους χωρίς αποχρώντα
λόγο επηρεάζει την εμπειρία των
χρηστών, παραβιάζει τα δικαιώ-
ματά τους, κλονίζοντας και την
τάξη της αγοράς». Επιπλέον προ-
σέθεσε πως το υπουργείο είχε
λάβει καταγγελίες για τέτοιες
πρακτικές. Τέλος, αν και επισή-
μως δεν κατονομάσθηκαν οι ε-
ταιρείες που τους δόθηκε η ε-
ντολή να παύσουν την ανωτέρω
πρακτική, η οικονομική εφημε-
ρίδα 21st Century Business
Herald ανέφερε σε δημοσίευμά
της πως ανάμεσά τους συγκατα-
λέγονται οι Alibaba και Tencent.

Τα 340 δισ. δολάρια έφθασαν 
τα χρέη των αεροπορικών εταιρειών
Αυξήθηκαν κατά 23% το 2020 λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας και των περιορισμών

Δικαστική ήττα για Uber στην Ολλανδία
Οι οδηγοί της εταιρείας διαμοιρασμού με-
τακινήσεων Uber θα πρέπει να θεωρού-
νται κανονικοί υπάλληλοι και όχι συμ-
βεβλημένοι συνεργάτες, αποφάσισε δι-
καστήριο στην Ολλανδία, απόφαση που
συνιστά μια ακόμη νίκη των εργατικών
σωματείων. Σημειώνεται πως είχε προη-
γηθεί παρόμοια απόφαση δικαστηρίου
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το περιφερειακό
δικαστήριο του Αμστερνταμ δέχθηκε τα
επιχειρήματα της ομοσπονδίας των Ολ-
λανδικών Εμπορικών Ενώσεων (FNV) και
αποφάνθηκε ότι επί της ουσίας οι οδηγοί
είναι κανονικοί υπάλληλοι και ως εκ τού-
του θα πρέπει να απολαμβάνουν τα προ-
νόμια και να πληρώνονται όπως οι υπό-
λοιποι οδηγοί στον ίδιο κλάδο. Από την
πλευρά της, η Uber δήλωσε ότι θα ασκήσει
έφεση κατά της απόφασης και πως δεν

σχεδιάζει να προσλάβει προσωπικό στην
Ολλανδία. «Είμαστε απογοητευμένοι με
την απόφαση, διότι γνωρίζουμε ότι στη
συντριπτική τους πλειονότητα οι οδηγοί
επιθυμούν να παραμείνουν ανεξάρτητοι.
Οι οδηγοί δεν θέλουν να απεμπολήσουν
την ελευθερία να επιλέξουν αν, πότε και
πού θα δουλέψουν», δήλωσε ο Μαουρίτς
Σόνφελντ, γενικός διευθυντής στην Uber
για τη βόρεια Ευρώπη.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικα-
στηρίου, οι οδηγοί που μεταφέρουν επι-
βάτες μέσω της εφαρμογής της Uber, κα-
λύπτονται από τη συλλογική σύμβαση
εργασίας για τις μεταφορές με ταξί. «Η
νομική σχέση μεταξύ της εταιρείας και
αυτών των οδηγών συμβαδίζει με τα χα-
ρακτηριστικά μιας σύμβασης εργασίας»,
αναφέρεται στην ανακοίνωση της από-

φασης του δικαστηρίου. Η απόφαση έγινε
δεκτή με ενθουσιασμό από την FNV, την
οποία χαρακτήρισε τεράστια νίκη που
θα τους αποφέρει καλύτερες αμοιβές και
περισσότερα προνόμια. Σημειώνεται ότι
τον περασμένο Μάρτιο η Uber δεσμεύ-
τηκε να βελτιώσει τα δικαιώματα των
εργαζομένων της στο Ηνωμένο Βασίλειο,
μεταξύ άλλων και τον κατώτερο μισθό
για τους περισσότερους από τους 70.000

οδηγούς της, μετά την απόφαση εις βάρος
της του ανωτάτου δικαστηρίου ένα μήνα
νωρίτερα. 

Στο μεταξύ, σύμφωνα με σχετικά πρό-
σφατο δημοσίευμα του Bloomberg, στη
Βρετανία οι οδηγοί εγκαταλείπουν την
Uber εξαιτίας της υψηλής προμήθειας
που χρεώνει η εταιρεία. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με έρευνα που διεξήγαγε η ίδια η
εταιρεία με συμμετοχή 1.212 εργαζομέ-
νων, μέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ
μήνες το 49% των οδηγών μετακινήθηκε
σε άλλες εταιρείες της ψηφιακής οικο-
νομίας. Οδηγοί, οι οποίοι μίλησαν στο
ειδησεογραφικό πρακτορείο του
Bloomberg, είπαν ότι οι χρεώσεις από
20% φθάνουν το 25% επί των εισπράξεων
και έτσι αλλάζουν εργασία. Ορισμένοι
μάλιστα στρέφονται σε ανταγωνίστριες

της Uber με χαμηλότερη προμήθεια, μία
εξ αυτών είναι η Bolt Technology. Επί
σειράν ετών η Uber, η καλιφορνέζικη ε-
ταιρεία υψηλής τεχνολογίας, δεχόταν
σκληρή κριτική για τον τρόπο με τον
οποίο συμπεριφερόταν στους εργαζομέ-
νους της. 

Σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με έλ-
λειψη εργατικών χεριών σε διεθνή κλί-
μακα. Τον Απρίλιο είχε δηλώσει πως θα
διαθέσει περί τα 250 εκατ. σε μπόνους
και άλλα κίνητρα, αποσκοπώντας να προ-
σελκύσει ενδιαφερόμενους οδηγούς στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Αξίζει, βέβαια, να
σημειωθεί πως οι ελλείψεις σε προσωπικό
σε όλο τον κόσμο αυξήθηκαν κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, ενώ οι εργαζό-
μενοι ζητούν καλύτερα κίνητρα σήμερα
για να επανέλθουν στην εργασία.

Σε αύξηση κατώτατου μισθού προχωρούν Γαλλία και Ισπανία
Την ώρα που ο πληθωρισμός στην Ευρω-
ζώνη ενισχύεται εξαιτίας της ανόδου των
τιμών ενέργειας και των βασικών ειδών,
σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια πρώτων
υλών στη βιομηχανία, βαρύνοντας νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις, η Γαλλία και η Ι-
σπανία προωθούν την αύξηση του κατώ-
τατου μισθού, ώστε να μπορούν οι εργα-
ζόμενοι ώς ένα βαθμό να αντεπεξέλθουν
στο αυξημένο κόστος ζωής. Η κίνηση αυτή,
ειδικά, από τη γαλλική κυβέρνηση του Ε-
μανουέλ Μακρόν, τοποθετείται πιθανώς
την 1η Οκτωβρίου. Οπως δήλωσε ο υπουρ-
γός Οικονομικών Μπρινό Λε Μερ, η άνοδος
των τιμών είναι απόρροια της ισχυρής α-
νάκαμψης της Γαλλίας και όχι ένα δείγμα
διαρθρωτικού πληθωρισμού. Ο Μπρινό
Λε Μερ επισήμανε, πάντως, ότι θα προτι-
μούσε να αυξηθεί ο αριθμός των απασχο-
λουμένων και όχι ο κατώτατος μισθός, φο-
βούμενος πως θα δημιουργηθούν περαι-
τέρω πληθωριστικές πιέσεις. Υπενθυμίζεται
πως οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ παρατηρούν
πως το φαινόμενο αυτό έχει παροδικό χα-
ρακτήρα. Στην τελευταία συνεδρίαση της
τράπεζας, η πρόεδρός της Κριστίν Λαγκάρντ
επισήμανε ότι βραχυπρόθεσμα ο πληθω-
ρισμός φαίνεται να υπερβαίνει τον επίσημο
στόχο και φέτος αναμένεται να διαμορ-
φωθεί στο 2,2% (έναντι εκτίμησης της
ΕΚΤ για 1,9% τον Ιούλιο). Ωστόσο, όπως
προσέθεσε, ο πληθωρισμός δείχνει πως
κινείται κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ σε

μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στην πε-
ρίπτωση της Ισπανίας, τώρα, o δείκτης
είναι σαφώς υψηλότερος, εντείνοντας τον
προβληματισμό στους κόλπους της κυ-
βέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ. Τον Αύ-
γουστο ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε σε υ-
ψηλό δεκαετίας στο 3,3% κυρίως εξαιτίας
την ανόδου στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα El
Pais, ο κ. Σάντσεθ δεσμεύθηκε να επανα-
φέρει τα τιμολόγια ηλεκτρικού στα επίπεδα
του 2018, εκφράζοντας την πεποίθηση
ότι μετά την πανδημία η ανάκαμψη θα
είναι δίκαιη και επιμερισμένη. Εξ ου και
εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει
σε αύξηση του κατώτατου μισθού, ώστε
να περιορίσει τις ανισότητες και το εισο-

δηματικό χάσμα. Και είναι χαρακτηριστικά
τα όσα επισημαίνει η Νάντια Καλβίνο, υ-
πουργός Οικονομίας της χώρας στο ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο Bloomberg: «Από
τη στιγμή που γίναμε κυβέρνηση πριν από
τρία χρόνια, η αύξηση του κατώτατου μι-
σθού συγκαταλέγεται μεταξύ των οικονο-
μικών προτεραιοτήτων μας». Το παρελθόν

έτος η οικονομία της χώρας συρρικνώθηκε
κατά 11%, ενώ εφέτος εκτιμάται ότι θα
εμφανίσει τους υψηλότερους ρυθμούς α-
νάπτυξης από τη δεκαετία του 1970.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός σχεδιάζει να
αυξήσει τον κατώτατο μισθό των 950 ευρώ
φέτος, αποπειρώμενος να θωρακίσει την
αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, ε-

νόσω το κόστος ζωής ανεβαίνει. Η Νάντια
Καλβίνο θεωρεί, πάντως, ότι ο τόσο υψηλός
πληθωρισμός σε επίπεδα-ρεκόρ 10ετίας
είναι προσωρινός, όπως δήλωσε προσφάτως
σε ομιλία της: «Η αναθέρμανση του πλη-
θωρισμού δεν είναι δυνατόν να μας εκ-
πλήσσει, όταν έχουν προηγηθεί πολλά
χρόνια με τον δείκτη να βρίσκεται σε χα-
μηλά επίπεδα, ενώ κατά τη διάρκεια της
πανδημίας σημειώθηκε σταθερότητα τι-
μών». Και υπογράμμισε σε καθησυχαστικό
ύφος η Ισπανίδα υπουργός Οικονομίας:
«Οφείλουμε να αποφύγουμε τη μετατροπή
του μεταβατικού πληθωρισμού σε διαρ-
θρωτικό, αλλά η τόνωσή του πρέπει να
θεωρηθεί φυσιολογική λόγω της πολύ δυ-
ναμικής ανάκαμψης, την οποία ζούμε».
Στη διεθνή αγορά ενέργειας εντύπωση
προκάλεσε η απόφαση της Κίνας να απο-
δεσμεύσει αργό από τα στρατηγικά της
αποθέματα για να σταθεροποιήσει τις
τιμές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από
την Εθνική Διοίκηση Τροφίμων και Στρα-
τηγικών Αποθεμάτων της Κίνας, «στόχος
της κίνησης ήταν να αποκλιμακωθεί η πίε-
ση στις ανοδικές τιμές των πρώτων υλών».
Την Παρασκευή κατά τις μεσημβρινές συ-
ναλλαγές το αργό Νέας Υόρκης παράδοσης
Οκτωβρίου ενισχύθηκε 1,21 δολάρια, στα
69,35 δολάρια το βαρέλι, και το πετρέλαιο
τύπου Brent στο Λονδίνο ανήλθε 1,24 δο-
λάρια, στα 72,69 δολάρια το βαρέλι. Ο τυ-
φώνας «Αϊντα» έχει διακόψει σε μεγάλο

βαθμό την παραγωγή στον Κόλπο του Με-
ξικού και τα αποθέματα των ΗΠΑ βαίνουν
μειούμενα, δίνοντας κίνητρα για να ανα-
πτυχθεί μεταξύ των επενδυτών αγοραστικό
ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα η πανδημία
λειτουργεί αποτρεπτικά, όπως αναφέρει
το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.
Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι το 77%
της παραγωγής πετρελαίου στον Κόλπο
του Μεξικού δεν έχει αποκατασταθεί, το
οποίο μεταφράζεται σε σχεδόν 1,4 εκατ.
βαρέλια ημερησίως. Με την απόφασή της
να παρέμβει στην αγορά πετρελαίου, η
Κίνα καθίσταται μία από τις ελάχιστες
χώρες που χρησιμοποιούν ευθέως τα α-
ποθέματά τους ως εργαλείο για να επηρε-
άσουν τις διεθνείς αγορές, ενώ ορισμένοι
το ερμηνεύουν και ως επίδειξη ισχύος έ-
ναντι του ΟΠΕΚ.

Εκτός από το πετρέλαιο, εκτίναξη στις
τιμές παρατηρείται και στο φυσικό αέριο.
Στην αμερικανική προθεσμιακή αγορά οι
τιμές του εκτινάχθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ
επτά ετών εξαιτίας των ανησυχιών ότι θα
παρατηρηθούν ελλείψεις ενόψει της α-
παιτητικής χειμερινής περιόδου. Στα μέσα
της εβδομάδας, ειδικότερα, το φυσικό
αέριο παράδοσης Οκτωβρίου ανήλθε 8,8%
στα 4,968 δολάρια ανά εκατομμύριο βρε-
τανικών μονάδων θερμότητας (ΒΤU) στην
αγορά της Νέας Υόρκης, και αυτή ήταν
και η υψηλότερη ενδοσυνεδριακή του
τιμή από τον Φεβρουάριο του 2014. Η πο-

ρεία αυτή ουσιαστικά παρατείνει το ζωηρό
αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε
λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του κα-
λοκαιριού σε πολλές χώρες, οι οποίες έ-
καναν αναγκαία τη συχνά πολύωρη χρήση
των κλιματιστικών. Η συνθήκη αυτή σε
συνδυασμό με τη διατάραξη της αμερι-
κανικής παραγωγής λόγω του τυφώνα
«Αϊντα» ελάττωσε την όποια αύξηση είχε
σημειωθεί στα αποθέματα. Εν τω μεταξύ,
ήδη στη Γηραιά Ηπειρο οι τιμές του φυ-
σικού αερίου έχουν εκτιναχθεί σε επίπε-
δα-ρεκόρ λόγω ανεπάρκειας προμηθειών,
οι οποίες δεν θα αποκατασταθούν, έως
ότου λειτουργήσει ο νέος αγωγός από τη
Ρωσία, όπως αναφέρει το Bloomberg. Η
τιμή αναφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για
παράδοση το 2022 στη Γαλλία ανήλθε
2,2% φτάνοντας στο ρεκόρ των 99,50
ευρώ η μεγαβατώρα και στη Γερμανία έ-
φθασε στα 96,10 ευρώ. Τέλος, στα υψη-
λότερα επίπεδα από το 2015 έχει εκτιναχθεί
η τιμή του ουρανίου, ενός πολύτιμου χη-
μικού στοιχείου, το οποίο χρησιμοποιείται
από τα πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής
ενέργειας. Αυτό εν μέρει οφείλεται σε ε-
πενδυτικά κεφάλαια, τα οποία κυκλώνουν
με επιθετικές κινήσεις την αγορά. Συγκε-
κριμένα, στην προθεσμιακή αγορά ουρα-
νίου της Νέας Υόρκης παρατηρήθηκε την
προηγούμενη εβδομάδα άνοδος 15%, ε-
πίδοση η οποία θεωρείται και η υψηλότερη
σε διάστημα δέκα ετών και πλέον.

Μεγάλο χρέος έχουν συσσωρεύσει οι αερο-
πορικές εταιρείες, καθώς η πανδημία ανά-
γκασε εκατομμύρια επιβάτες ανά τον κόσμο
να ακυρώσουν ή να αναβάλουν τα ταξίδια
τους, επιφέροντας σημαντικό πλήγμα στον
κλάδο των αερομεταφορών. Στο σύνολό
της η αεροπορική βιομηχανία είδε το χρέος
να γιγαντώνεται κατά 23% από το 2020 και
να διαμορφώνεται στα 340 δισ. δολάρια,
ενώ μέχρι στιγμής οι αεροπορικές εταιρείες
παντού στον κόσμο έχουν πουλήσει 63 δισ.
δολ. σε ομόλογα και δάνεια. Οπως σχολιάζει
το Bloomberg σε σχετικό δημοσίευμα, είναι
σαφές πως η αεροπορική βιομηχανία έχει
να αντιμετωπίσει κάποια εμπόδια, καθώς
ακόμη επιβάλλονται ορισμένοι περιορισμοί
στα σύνορα, ενώ οι καλοκαιρινές εξορμήσεις
στην Αμερική και την Ευρώπη ολοκληρώ-
νονται. Ηδη η easyJet αλλά και η Japan
Airlines γνωστοποίησαν νωρίτερα μέσα
στον μήνα τα σχέδια αύξησης κεφαλαίου
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο περι-
βάλλον που έχει δημιουργήσει η πανδημία.
«Η ταχύτητα μετάδοσης της μετάλλαξης
“Δέλτα” μπορεί να εξαναγκάσει τις χώρες
να επιβάλουν σκληρότερα περιοριστικά μέ-
τρα στους ταξιδιώτες» επεσήμανε στο
Bloomberg η Σουζάνα Στρίτερ, επικεφαλής
αναλύτρια επενδύσεων και αγορών στη

Hargreaves Lansdown. Υπενθυμίζεται ότι
μετά το ξέσπασμα της πανδημίας αρκετές
αεροπορικές εταιρείες απευθύνθηκαν στην
αγορά ομολόγων. Ο μεγάλος όγκος πωλήσεων
ομολόγων καταδεικνύει ότι οι επενδυτές
είναι ακόμη έτοιμοι και πρόθυμοι να διο-
χετεύσουν αρκετά κεφάλαια στη συγκεκρι-
μένη βιομηχανία.
Ενδεικτικά, η easyJet συγκέντρωσε 400

εκατ. δολ. νέου χρέους, καθώς και 1,7 δισ.
δολ. σε μετοχές. Η συγκεκριμένη χρημα-
τοδότηση θα αποτελέσει στήριγμα για την
εταιρεία προκειμένου να αντεπεξέλθει στον

δύσκολο χειμώνα, αλλά και να ανακάμψει
στον κλάδο των ταξιδιών αναψυχής. Από
την πλευρά της η Japan Airlines εξασφάλισε
κεφάλαια ύψους 2,7 δισ. δολ. μέσω ομολόγων
και δανείων, με αρκετά από αυτά να προο-
ρίζονται για την αναβάθμιση του στόλου
της εταιρείας. Tην ίδια στιγμή, η αυστραλιανή
Qantas Airways ανακοίνωσε τα σχέδιά της
για πώληση ομολόγου. Αξίζει να σημειωθεί
πως η πώληση ομολόγων και η ανάκαμψη
της αγοράς στην Ε.Ε. αναμένεται να οδηγήσει
σε μεγάλη αύξηση των πωλήσεων αυτή την
εβδομάδα από Ευρωπαίους αγοραστές. 

Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται ήδη
σε φάση ανασυγκρότησης στην προσπάθειά
τους να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην
εποχή μετά την πανδημία. Αυτό το μήνυμα
εξέπεμψε και η πρόσφατη πρόταση εξαγοράς
της easyJet από τη Wizz. Oι αερομεταφορείς
κοιτάζουν πέρα από την πανδημία προε-
τοιμάζοντας ένα νέο επιχειρηματικό περι-
βάλλον, επεσήμανε ο Ρος Χάρβεϊ –αναλυτής
στην Davy Research– στους Financial Times,
σημειώνοντας πως οι εταιρείες προετοιμά-
ζουν το έδαφος για την εποχή μετά την παν-
δημία. Οπως αναφέρει το ρεπορταζ, ο δι-

ευθύνων σύμβουλος της Wizz, Ζόζεφ Βα-
ραντί, αλλά και ο επικεφαλής της Ryanair,
Μάικλ Ο’ Λίρι, εμφανίζονται περισσότερο
αισιόδοξοι, επιθυμώντας να αναδειχθούν
σε πιθανούς νικητές την περίοδο που θα α-
κολουθήσει μετά την πανδημία. Για τον κ.
Βαραντί, ο οποίος ίδρυσε πριν από περίπου
20 χρόνια τον αερομεταφορέα Wizz, μετα-
τρέποντάς τον από νεοφυή εταιρεία σε μία
από τις μεγαλύτερες εταιρείες χαμηλού κό-
στους στην Ευρώπη, η πανδημική κρίση α-
ποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης των δραστη-
ριοτήτων της.

EasyJet και Japan Airlines γνωστοποίησαν νωρίτερα μέσα στον μήνα τα σχέδια αύξησης κεφαλαίου προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο περι-
βάλλον που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού.

<<<<<<

Η βιομηχανία αερομεταφο-
ρών σε όλο τον κόσμο έχει
πουλήσει 63 δισ. δολ. σε ομό-
λογα και δάνεια.

<<<<<<

Οι οδηγοί είναι κανονικοί 
εργαζόμενοι και όχι συνερ-
γάτες, απεφάνθη το δικαστή-
ριο του Αμστερνταμ.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρί-
ου, οι οδηγοί που μεταφέρουν επιβάτες
μέσω της εφαρμογής της Uber, καλύπτο-
νται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας
για τις μεταφορές με ταξί.

<<<<<<

Στόχος του, να 
περιορίσει την ισχύ
των τεχνολογικών 
κολοσσών.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρινό
Λε Μερ επισήμανε, πάντως, ότι θα προτι-
μούσε να αυξηθεί ο αριθμός των απασχο-
λουμένων και όχι ο κατώτατος μισθός, φο-
βούμενος πως θα δημιουργηθούν περαιτέ-
ρω πληθωριστικές πιέσεις.

<<<<<<

Η άνοδος του πληθωρισμού
έχει ενισχύσει αισθητά 
το κόστος διαβίωσης.
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Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Πιστός στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει
οικοδομήσει με φορολογικούς παραδείσους
φαίνεται ότι παραμένει ο ευρωπαϊκός τρα-
πεζικός τομέας. Σύμφωνα με νέα έκθεση
του νεότευκτου Παρατηρητηρίου της Ε.Ε.
για τη Φορολογία, «παρά την αυξανόμενη
προβολή αυτών των ζητημάτων στον δη-
μόσιο διάλογο και στον χώρο της διαμόρ-
φωσης πολιτικής, οι ευρωπαϊκές τράπεζες
δεν έχουν μειώσει σημαντικά τη χρήση των
φορολογικών παραδείσων από το 2014». Οι
συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν ότι για
να αλλάξουν συμπεριφορά οι τράπεζες «μπο-
ρεί να είναι αναγκαίες πιο φιλόδοξες πρω-
τοβουλίες – όπως ένας παγκόσμιος ελάχιστος
φορολογικός συντελεστής ύψους 25%».

Οι 36 συστημικές ευρωπαϊκές τράπεζες
που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας
για την έκθεση (μεταξύ των οποίων καμία
ελληνική) αθροιστικά εγγράφουν 20 δισ.
ευρώ σε κέρδη ετησίως (το 14% του συνόλου)
σε 17 φορολογικούς παραδείσους, με το πο-
σοστό αυτό να παραμένει σταθερό το διά-
στημα 2014-2020. Το ποσοστό του προσω-
πικού τους που απασχολείται στους φορο-
λογικούς αυτούς παραδείσους είναι μόλις

4%. Συνολικά 16 τράπεζες μείωσαν την πα-
ρουσία τους σε φορολογικούς παραδείσους
κατά την περίοδο υπό ανάλυση, κατά έναν
μέσο όρο επτά ποσοστιαίων μονάδων. Α-
ντίθετα, οκτώ τράπεζες ενίσχυσαν τη φο-
ρολογική παρουσία τους στις επίμαχες δι-
καιοδοσίες κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες
(μέσος όρος). Υπενθυμίζεται ότι το 2015 ε-
πιβλήθηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση
δημοσιοποίησης των δικαιοδοσιών όπου
εγγράφονται τα κέρδη των τραπεζών
(country-by-country reporting).

Εννέα τράπεζες δεν έκαναν καθόλου (ή
σχεδόν καθόλου) χρήση φορολογικών πα-
ραδείσων για να μειώσουν τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις. H πιο ένθερμη φίλη των
φορολογικών παραδείσων στην περίοδο
υπό ανάλυση ήταν η HSBC, που ενέγραψε
το 58% των κερδών της εκεί. Ακολουθεί με
56% η πολύπαθη ιταλική Monte dei Paschi,
που εθνικοποιήθηκε το 2017, ενώ τέταρτη
με 28% είναι η Deutsche Bank.

Συνολικά, όπως αναφέρει η έκθεση, το
25% των κερδών των 36 συστημικών τρα-
πεζών εγγράφηκε σε δικαιοδοσίες με φο-
ρολογικό συντελεστή χαμηλότερο του 15%.
Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής
επτά εκ των τραπεζών ήταν κάτω από 15%.
Πρόκειται για τις: HSBC, Barclays, Royal

Bank of Scotland, Bayern L.B., Nord L.B.,
KBC, Intesa Sanpaolo.

Οι συντάκτες της έκθεσης υπολόγισαν
πόσο θα αυξάνονταν τα φορολογικά έσοδα
αν όλα τα κέρδη των τραπεζών φορολογού-
νταν στο επίπεδο του 15% – τον ελάχιστο
συντελεστή για την εταιρική φορολογία
στον οποίο συμφώνησαν περισσότερες από
130 χώρες τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα
με την έκθεση, αν οι χώρες στις οποίες ε-
δρεύουν οι τράπεζες συνέλεγαν τη διαφορά
μεταξύ του φορολογικού συντελεστή που
πληρώνουν οι τράπεζες στους φορολογικούς
παραδείσους με τους οποίους συνεργάζονται

και του 15%, τα επιπλέον φορολογικά έσοδα
ετησίως θα ήταν 3-5 δισ. ευρώ. Αν ο ελάχιστος
συντελεστής ήταν 25%, τα επιπλέον έσοδα
θα ήταν 10-13 δισ. ευρώ.

Οι 17 δικαιοδοσίες που χαρακτηρίζονται
φορολογικοί παράδεισοι του ευρωπαϊκού
τραπεζικού τομέα, βάσει των συναλλαγών
τους με τις 36 τράπεζες, περιλαμβάνουν
τρία κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ιρλανδία, Λου-
ξεμβούργο, Μάλτα), καθώς και τα Νησιά
Κέιμαν, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους,
το Γκέρνσι, το Χονγκ Κονγκ, τις Μπαχάμες,
τη Βερμούδα, το Γιβραλτάρ, το Μακάο, το
Κουβέιτ, τον Παναμά, το Κατάρ, το Τζέρσεϊ,

τη Νήσο του Μαν και τον Μαυρίκιο. Τα
κέρδη ανά εργαζόμενο των τραπεζών στις
δικαιοδοσίες αυτές είναι σημαντικά υψη-
λότερα από τον μέσο όρο στην εγχώρια
αγορά και σε ξένες αγορές που δεν είναι
φορολογικοί παράδεισοι, υποδηλώνοντας
ότι η δηλωθείσα κερδοφορία σε αυτές δεν
συνδέεται με πραγματική οικονομική δρα-
στηριότητα. 

Οι φορολογικοί συντελεστές στις δικαι-
οδοσίες αυτές κυμαίνονται από 15% (στο
Λουξεμβούργο) έως μηδέν (Βερμούδα, Πα-
ναμάς, Βρετανικές Παρθένες Νήσοι, Νησιά
Κέιμαν).

<<<<<<<

Σύμφωνα με έρευνα, 
36 συστημικές ευρωπαϊκές
τράπεζες, μεταξύ των οποίων
καμία ελληνική, σημείωναν
κέρδη 20 δισ. ετησίως 
το διάστημα 2014-2020.

«Καμπανάκι» Ε.Ε. για τις σχέσεις
τραπεζών - φορολογικών παραδείσων
Παρά τις πιέσεις δεν έχουν αλλάξει πολιτική, αντλώντας κέρδη δισ. από εκεί

H πιο ένθερμη φίλη των φορολογικών παραδείσων στην υπό ανάλυση περίοδο ήταν η HSBC, που ενέγραψε το 58% των κερδών της εκεί. Ακολου-
θεί με 56% η πολύπαθη ιταλική Monte dei Paschi, που εθνικοποιήθηκε το 2017, ενώ τέταρτη με 28% είναι η Deutsche Bank.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Της CHARLOTTE RYAN / BLOOMBERG

Επιστρέφει η κίνηση
στο αεροδρόμιο 
του Λονδίνου

Επανέρχεται σταδιακά η ταξιδιω-
τική κίνηση στο αεροδρόμιο του
Λονδίνου (London City Airport),
ένα από τα αγαπημένα όσων τα-
ξιδεύουν για επαγγελματικούς λό-
γους, αφού εταιρείες όπως η British
Airways και η Deutsche Lufthansa
επαναφέρουν πτήσεις προς μεγάλα
οικονομικά κέντρα. 

Οπως ανέφερε η επικεφαλής
διοίκησης του αεροδρομίου, Αλι-
σον Φιτζγκέραλντ, σε συνέντευξή
της, πτήσεις προς τη Ζυρίχη, τη
Φρανκφούρτη και το Ρότερνταμ
ξεκινούν αυτό τον μήνα. «Εχουμε
αρχίσει να παρατηρούμε κάποια
καλά σημάδια και κάποιες πρώτες

κρατήσεις», είπε η ίδια στη συνέ-
ντευξή της, τονίζοντας χαρακτη-
ριστικά: «Ελπίζουμε πως η συχνό-
τητα θα αρχίσει να αυξάνεται». 

Ο αριθμός των πτήσεων που
πραγματοποιούνται από το συ-
γκεκριμένο αεροδρόμιο αναμέ-
νεται να σημειώσει αύξηση της
τάξεως του 70% τον Σεπτέμβριο,
φθάνοντας τις 260 πτήσεις την ε-
βδομάδα μέχρι το τέλος του μήνα,
σύμφωνα με στοιχεία του
Bloomberg. 

Ωστόσο, όπως σχολιάζει η κ.
Φιτζγκέραλντ, η ταξιδιωτική κί-
νηση συνεχίζει να κινείται 80%
χαμηλότερα σε σύγκριση με το
2019. Το αεροδρόμιο, το οποίο
παρέχει εύκολη πρόσβαση στο
κέντρο του Λονδίνου, εστιάζει πε-
ρισσότερο σε πτήσεις μικρής διάρ-
κειας. Αυτό συμβαίνει διότι ο αε-
ροδιάδρομος που διαθέτει είναι
περιορισμένος και απευθύνεται

συνήθως σε μικρότερα αεροσκά-
φη. Οπως εξηγεί και η κ. Φιτζγκέ-
ραλντ, κατά τη διάρκεια της κα-
λοκαιρινής περιόδου και όταν τα
περιοριστικά μέτρα για τη συ-
γκράτηση της πανδημίας άρχισαν
να αίρονται, πραγματοποιήθηκαν
εντός του αεροδρομίου ταξίδια α-
ναψυχής. Σύμφωνα με την ίδια,
καθώς η ζήτηση για επαγγελματικά
ταξίδια παραμένει αβέβαιη ακόμη
και μετά την παρέλευση της παν-
δημίας, αρκετά στελέχη αναζητούν
ευκαιρίες να συναντήσουν από
κοντά τους πελάτες τους. Παράλ-
ληλα, αρκετοί ψάχνουν να συν-
δυάσουν επαγγελματικά ταξίδια
με ταξίδια αναψυχής. 

Ενδεικτικά, η εταιρεία
Lufthansa θα επαναφέρει τις πτή-
σεις για Φρανκφούρτη από τις 16
Σεπτεμβρίου, ενώ ελβετική αερο-
πορική εταιρεία, που ανήκει στον
όμιλο, επανέφερε τις υπηρεσίες
της προς τη Ζυρίχη την προηγού-
μενη εβδομάδα. Tην ίδια στιγμή,
η British Airways θα προσθέσει
και το Ρότερνταμ, έδρα αρκετών
πολυεθνικών εταιρειών, ανάμεσα
στις οποίες οι Unilever, Royal
Dutch Shell κ.ά. Οι πτήσεις θα
πραγματοποιούνται από τις 20
Σεπτεμβρίου, ύστερα από την προ-
σωρινή διακοπή των δρομολογίων
εξαιτίας της έξαρσης της πανδη-
μίας. Το Αμστερνταμ ήδη εξυπη-
ρετείται από άλλον αερομεταφο-
ρέα, συγκεκριμένα την KLM, που
αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία
που έχει παρουσία στο αεροδρό-
μιο, μετά την British Airways.

Αξίζει να σημειωθεί πως έρευνα
που διεξήγαγε το πρακτορείο
Bloomberg, στην οποία συμμε-
τείχαν 45 μεγάλες επιχειρήσεις
σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία,
κατέδειξε πως το 84% σχεδιάζει
να ξοδέψει λιγότερα σε ταξίδια
την περίοδο που θα ακολουθήσει
μετά την παρέλευση της πανδη-
μίας. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε
στη συνέντευξή της η κ. Φιτζγκέ-
ραλντ, η ζήτηση για ταξίδια δια-
τηρείται σε χαμηλά επίπεδα εξαι-
τίας και του γεγονότος ότι η βρε-
τανική κυβέρνηση αλλάζει συνε-
χώς τους κανονισμούς. Αυτό κα-
θιστά δυσκολότερο το άνοιγμα
της δραστηριότητας των αερο-
μεταφορέων, τόνισε η ίδια. «Πρό-
κειται για ένα προσεκτικό άνοιγμα,
δεδομένου και του οικονομικού
πλήγματος που υπέστησαν οι ε-
ταιρείες. Πρέπει να βεβαιωθούν
πως η ζήτηση είναι εκεί». Υπεν-
θυμίζεται πως ο κλάδος των αε-
ρομεταφορών επηρεάστηκε ση-
μαντικά από την έξαρση της παν-
δημίας, ενώ αρκετές εταιρείες
προσπαθούν σταδιακά να ανα-
κάμψουν και να αναπληρώσουν
το χαμένο έδαφος.

Τον Οκτώβριο η πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου από την Ε.Ε. 
Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Την υιοθέτηση του πλαισίου για την έκ-
δοση πράσινων ομολόγων ανακοίνωσε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιτροπή έχει
γνωστοποιήσει ότι στοχεύει στην άντληση
250 δισ. ευρώ –σχεδόν το 1/3 των συνο-
λικών πόρων– του Ταμείου Ανάκαμψης
μέσω πράσινων ομολόγων. Το ποσό αυτό
θα μπορούσε να αυξηθεί, δεδομένου ότι
–όπως ανέφερε κοινοτικός αξιωματού-
χος– «περισσότερο από το 40% των δα-
πανών των εγκεκριμένων αχεδίων ανά-
καμψης και ανθεκτικότητας συνδέονται
με την πράσινη μετάβαση».

Το πλαίσιο που υιοθετήθηκε έχει σκοπό
την παροχή εξασφαλίσεων στους επεν-
δυτές που θα αγοράσουν τα ομόλογα
αυτά, ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν
για πράσινα εγχειρήματα και ότι η Κο-
μισιόν θα δίνει αναφορά  για τον περι-
βαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης τους.
Περιλαμβάνει εννέα κατηγορίες επενδύ-
σεων οι οποίες μπορούν να χρηματοδο-
τηθούν από πράσινα ομόλογα (έρευνα
για την πράσινη μετάβαση, ψηφιακές
τεχνολογίες που στηρίζουν την πράσινη
μετάβαση, ενεργειακή αποδοτικότητα,
καθαρή ενέργεια, προσαρμογή στην κλι-
ματική αλλαγή, διαχείριση υδάτων και

απορριμμάτων, καθαρές μεταφορές, προ-
στασία της φύσης και της βιοποικιλότητας
κ.ά.).

Με την υιοθέτηση του πλαισίου ανοίγει
ο δρόμος για την έκδοση των πρώτων
πράσινων ομολόγων από την Κομισιόν
εντός του Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι
όρος έγκρισης των εθνικών σχεδίων α-
νάκαμψης και ανθεκτικότητας, που θα
χρηματοδοτηθούν από το Recovery and
Resilience Facility (RRF), είναι το 37%
τουλάχιστον των επενδύσεων που περι-
λαμβάνονται σε αυτά να αφορά πράσινες
δραστηριότητες.

Ο αρμόδιος επίτροπος Προϋπολογι-
σμού, Γιοχάνες Χαν, δήλωσε σχετικά ότι
με τις εκδόσεις που προβλέπονται θα με-
τατρέψουν την Ε.Ε. «στον μεγαλύτερο
εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο».
Η πρόθεση των κρατών - μελών να επεν-
δύσουν στον πράσινο μετασχηματισμό
των οικονομιών τους, υπογράμμισε ο Αυ-
στριακός επίτροπος, συμβαδίζει με την
αυξημένη ζήτηση για επενδυτικά εργαλεία
που προωθούν τον ίδιο σκοπό, οδηγώντας
σε «αξιοσημείωτη επέκταση της αγοράς
πράσινων ομολόγων τα τελευταία χρόνια».
Το πλαίσιο για τα πράσινα ομόλογα συ-
στάθηκε, σύμφωνα με την Κομισιόν,
βάσει των αρχών του International Capital
Market Association (ICMA), που αποτε-
λούν το κοινώς αποδεκτό πρότυπο για
τη συγκεκριμένη αγορά. Το τελικό απο-
τέλεσμα αξιολογήθηκε από τη Vigeo Eiris
(θυγατρική της Moody’s ESG Solutions),
η οποία έκρινε ότι το πλαίσιο συμμορ-
φώνεται με τις αρχές για τα πράσινα ο-
μόλογα του ICMA, ότι είναι συνεπές με
τη στρατηγική της Ε.Ε. για το περιβάλλον,
την κοινωνία και τη διακυβέρνηση και
ότι θα συμβάλει «σθεναρά» (η δεύτερη

υψηλότερη βαθμίδα) στην αειφορία. Ε-
πιπλέον, το πλαίσιο ευθυγραμμίζεται –
«στον βαθμό του εφικτού»– με τα στάνταρ
της Ε.Ε. για τα πράσινα ομόλογα, όπως
αποτυπώνονται στη σχετική πρόταση
που κατέθεσε η επιτροπή τον περασμένο
Ιούλιο. Η ευθυγράμμιση αυτή αντανα-
κλάται στο γεγονός ότι οι πράσινες ε-
πενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από
το RRF έχουν ενσωματώσει τα τεχνικά
κριτήρια του συστήματος πράσινης τα-
ξινόμησης (taxonomy) της E.E. Το σύ-
στημα αυτό, που ορίζει ποιες οικονομικές
δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά
βιώσιμες, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα
(αν και ο σχετικός κανονισμός έχει ε-
γκριθεί από τον Ιούνιο του 2020). Κοινο-
τικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πάντως
χθες ότι το πλαίσιο δεν θα αλλάξει ανά-
λογα με την τελική μορφή της ταξινόμη-
σης, συνεπώς τα πράσινα ομόλογα δεν
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ε-
πενδύσεις που συνδέονται με την πυρη-
νική ενέργεια ή το φυσικό αέριο.

Επιπλέον, η επιτροπή επιβεβαίωσε
χθες το ευρύτερο πρόγραμμα άντλησης
πόρων για το Ταμείο Ανάκαμψης εντός
του 2021. Η Κομισιόν θα εκδώσει φέτος
άλλα 35 δισ. ευρώ σε μακροπρόθεσμα ο-
μόλογα, σε τρεις εκδόσεις τον Σεπτέμβριο,
τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, φθάνο-
ντας τα 80 δισ. έως το τέλος της χρονιάς.
Σε αυτά θα προστεθούν 3,5-5 δισ. ευρώ
τον μήνα μέσω βραχυπρόθεσμων  –τρί-
μηνων και εξάμηνων– χρεογράφων (EU
Bills). Τα χρεόγραφα αυτά θα διατίθενται
αποκλειστικά μέσω δημοπρασιών ξεκι-
νώντας από την επόμενη εβδομάδα (15
Σεπτεμβρίου). Θα διεξάγονται δύο δημο-
πρασίες τον μήνα, την πρώτη και την
τρίτη Τετάρτη κάθε μηνός.

Ο αρμόδιος επίτροπος Προϋπολογισμού, Γιοχάνες Χαν, δήλωσε ότι οι εκδόσεις που προβλέπονται θα μετατρέψουν την Ε.Ε. «στον μεγαλύ-
τερο εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο».

<<<<<<<

Η Κομισιόν θα εκδώσει επι-
πλέον έως το τέλοςτης χρο-
νιάς 80 δισ. ευρώ σε μακρο-
πρόθεσμα ομόλογα.

Το αεροδρόμιο, το οποίο παρέ-
χει εύκολη πρόσβαση στο κέ-
ντρο του Λονδίνου, εστιάζει πε-
ρισσότερο σε πτήσεις μικρής
διάρκειας.

<<<<<<

Τον Σεπτέμβριο  ανα-
μένεται να πραγματο-
ποιούνται  260 πτήσεις
την  εβδομάδα.
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Σημάδια επιβράδυνσης στην Ευρωζώνη λόγω ελλείψεων στην εφοδιαστική αλυσίδα

Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες από
όταν άνοιξε την οικονομία της στην ε-
λεύθερη αγορά, η Κίνα φαίνεται να επι-
χειρεί κάποιου είδους επιστροφή στα σο-
σιαλιστικά οράματα του παρελθόντος.
Λίγες ημέρες αφότου μίλησε για αλλαγή
πολιτικής με στόχο την «κοινή ευημερία»,
όπως την προανήγγειλε προ ημερών ο Κι-
νέζος πρόεδρος, το Πεκίνο παρουσίασε
νέο σχέδιό του που προβλέπει τη δημι-
ουργία 55 εκατ. θέσεων εργασίας σε αστικά
κέντρα μέχρι το 2025, κατοχύρωση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων και ανα-
βάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος
και του συστήματος επαγγελματικής κα-
τάρτισης.

Σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg α-
ναφέρεται στο λεπτομερές σχέδιο που έ-
δωσε στη δημοσιότητα το Συμβούλιο του
Κράτους, το πλησιέστερο ανάλογο του
υπουργικού συμβουλίου. Στο εν λόγω
σχέδιο τονίζει πως με τις νέες θέσεις ερ-
γασίας θα μειωθεί η ανεργία στο 5,5%,
ενώ θα αυξηθεί η διάρκεια της περιόδου
εκπαίδευσης του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα
των εργαζομένων, το σχέδιο δεσμεύεται
να ασκεί εφεξής ελέγχους στις επιχειρήσεις

ώστε να διασφαλίσει πως θα υιοθετήσουν
τα νόμιμα ωράρια εργασίας και ότι οι ερ-
γαζόμενοι θα έχουν τον αναγκαίο ελεύθερο
χρόνο. Δεσμεύεται επίσης να αναλάβει
δράση προκειμένου να καταργηθούν οι
διακρίσεις στην αγορά εργασίας και να
ενθαρρύνει τους εργοδότες ώστε να προ-
σφέρουν στο προσωπικό τους ευέλικτες
συνθήκες για να διευκολύνουν τη φρο-
ντίδα των παιδιών αλλά και να προσφέ-
ρουν προγράμματα επαγγελματικής κα-
τάρτισης σε γυναίκες που έχουν αναγκα-
στεί να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας
για να αποκτήσουν παιδιά. 

Οι ανακοινώσεις έπονται ανακοίνωσης
που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της
Κίνας με την οποία καταδίκαζε απερί-
φραστα την πρακτική εκμετάλλευσης
των εργαζομένων που έχει γίνει γνωστή
ως «996», δηλαδή από τις 9 το πρωί μέχρι
τις 9 το βράδυ και για 6 ημέρες την εβδο-
μάδα. 

Οπως σχολιάζει σχετικό ρεπορτάζ του
CNN πρόκειται για συνήθη πρακτική των
τεχνολογικών κολοσσών της Κίνας καθώς
και των νεοφυών και πολλών ιδιωτικών
επιχειρήσεων. Πρόκειται για ανακοίνωση
την οποία εξέδωσε από κοινού με το υ-
πουργείο Ανθρώπινων Πόρων και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και στην οποία το-
νίζει πως οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα
στην «ανάπαυση και στις διακοπές» και
προσθέτει ότι «αποτελεί νομικά δεσμευ-
τική υποχρέωση των εργοδοτών η τήρηση
του ωραρίου εργασίας που ισχύει σε εθνικό
επίπεδο». 

Δεν παραλείπει, μάλιστα, να αναφέρει
συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρήσεων
σε διάφορους κλάδους της οικονομίας
που παραβίασαν τα νόμιμα ωράρια εργα-
σίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το

Πεκίνο τοποθετείται δημοσίως κατά αυτής
της πρακτικής των υπερβολικών ωρών
εργασίας. 

Πριν από δύο χρόνια υπέστη δριμύτατη
κριτική ο Τζακ Μα, ιδρυτής του κολοσσού
του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, επειδή
είχε χαρακτηρίσει «ευλογία» την πρακτική
του «996». Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι
από τον Νοέμβριο του 2020 ο κλάδος των
τεχνολογικών κολοσσών βρέθηκε στο
στόχαστρο του Πεκίνου, που επιχειρεί τη
γενικότερη αποδυνάμωσή του ξεκινώντας
από τον Τζακ Μα.

Στο σχέδιο για τη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας περιλαμβάνεται, μεταξύ
άλλων, και μια δέσμευση ότι θα αυξηθεί

το μερίδιο της οικονομίας που θα αντι-
προσωπεύουν οι μισθοί των εργαζομένων,
ώστε να αρχίσει να γεφυρώνεται σταδιακά
το χάσμα της ανισότητας. 

Η υπόσχεση για αύξηση των μισθών
συνοδεύεται πάντως και από προβλέψεις
για την αύξηση της παραγωγικότητας,
μεταξύ άλλων, με ειδικά προγράμματα ε-
παγγελματικής κατάρτισης. Σύμφωνα με
το νέο σχέδιο, η χρονική διάρκεια της βα-
σικής εκπαίδευσης στη χώρα θα αυξηθεί
στα 11,3 χρόνια από τα 10,8 χρόνια στα
οποία ορίζεται τώρα. Την περασμένη ε-
βδομάδα, άλλωστε, η φορολογική αρχή
της Κίνας ανακοίνωσε ότι δεσμεύεται να
εφαρμόσει τις κατευθυντήριες γραμμές

που έχει εκδώσει το Πεκίνο από τον Μάρ-
τιο, οι οποίες προβλέπουν ενισχυμένους
ελέγχους στα υψηλά εισοδήματα και στον
μεγάλο πλούτο. Στην ανακοίνωσή της το-
νίζει, επίσης, ότι θα συνεχίσει την εκ-
στρατεία πάταξης κάθε παράνομης πρα-
κτικής φοροαποφυγής.

Οπως επισημαίνει σχετικό σχόλιο της
Wall Street Journal, η Κίνα εδώ και πολλά
χρόνια συγκαταλέγεται στις χώρες με τη
μεγαλύτερη ανισότητα στον κόσμο, καθώς
το πλουσιότερο 1% ελέγχει το 30,6% του
πλούτου της χώρας, σύμφωνα με υπολο-
γισμούς της Credit Suisse. Σύμφωνα με
την αμερικανική εφημερίδα, ο συνδυασμός
της πανδημίας με τη ραγδαία μείωση των

γεννήσεων ήταν αυτός που ανάγκασε το
Πεκίνο να μην αδιαφορεί πλέον για την
ανισότητα. Οι μονοπωλιακές τακτικές
των τιτάνων της κινεζικής τεχνολογίας,
όπως οι Alibaba και Tencent, προσφέρο-
νταν –σύμφωνα με την αμερικανική ε-
φημερίδα– για να διοχετεύσει την οργή
της κοινής γνώμης ο πρόεδρος Σι. Ως εκ
τούτου δεν αποκλείεται να υποστούν πε-
ραιτέρω πιέσεις οι τεχνολογικοί κολοσσοί
και οι βαθύπλουτοι της Κίνας για να προ-
σφέρουν στην κοινωνία από τους πόρους
τους τόσο μέσω δωρεών όσο και μέσω
της αυξημένης φορολογίας που σχεδιάζει
το Πεκίνο.

BLOOMBERG

Υστερα από έντονες αναταράξεις προς
τα τέλη της άνοιξης και τις αρχές του κα-
λοκαιριού, η αγορά των κρυπτονομισμά-
των έχει πάρει και πάλι τα πάνω της. Το
Bitcoin, το Ether, το Dogecoin βρίσκονται
σε τροχιά δυναμικής ανόδου. Υπάρχει
όμως ένα κρυπτονόμισμα, του οποίου η
άνοδος είναι πιο εντυπωσιακή από οποι-
ουδήποτε άλλου. 

Πρόκειται για το Ada, ένα ψηφιακό
νόμισμα που στηρίζεται στην blockchain
πλατφόρμα Cardano. Από τις αρχές του
έτους έχει δει την αξία του να εκτινάσ-
σεται σχεδόν 1.500%. Στο ίδιο διάστημα
το Bitcoin καταγράφει κέρδη 67% και το
Ether έχει ενισχυθεί 340%. 

Η πλατφόρμα Cardano ιδρύθηκε το
2017 και διακηρυγμένος στόχος της είναι
να προσφέρει ένα πιο βιώσιμο περιβαλ-
λοντικά δίκτυο blockchain, που θα απαιτεί
λιγότερες εξορύξεις, καθώς αυτές κατα-

ναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέρ-
γειας.

Το Ada έχει πάρει το όνομά του από
την Ada Lovelace, μαθηματικό του 19ου
αιώνα, που θεωρείται η πρώτη προγραμ-
ματίστρια υπολογιστών. Ο ενθουσιασμός
των τελευταίων μηνών γύρω από το συ-
γκεκριμένο κρυπτονόμισμα έχει εν μέρει
να κάνει με την επικείμενη αναβάθμιση
της Cardano, που αναμένεται να ενισχύσει
τη θέση της στον ανταγωνισμό έναντι
του δικτύου Ethereum. Θα προσφέρει

τα λεγόμενα έξυπνα συμβόλαια, δηλαδή
ψηφιακές συμφωνίες γραμμένες σε κώ-
δικα, που θα μπορούν να εκτελούνται
χωρίς διαμεσολαβητή, εφόσον τηρούνται
ορισμένες προϋποθέσεις. 

Μια βασική διαφορά της πλατφόρμας
Cardano είναι ότι δεν χρειάζεται τόσο ε-
ντατικές «εξορύξεις» – τις ενεργοβόρες
διαδικασίες για τις οποίες έχει επικριθεί
έντονα το Bitcoin.

Εν μέσω της ανησυχίας για τον αντί-
κτυπο των κρυπτονομισμάτων στην κλι-
ματική αλλαγή να εντείνεται, το Ada προ-
βάλλει ως ελκυστική εναλλακτική και
έχει δει την αξία του να υπερδιπλασιάζεται
σε λιγότερο από έναν μήνα. 

Την Παρασκευή έκλεισε στα 2,85 δο-
λάρια, σύμφωνα με την CoinDesk, γεγονός
που σημαίνει ότι έχει κεφαλαιοποίηση
άνω των 90 δισ. δολαρίων. Είναι έτσι το
τρίτο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, βάσει

χρηματιστηριακής αξίας, μένοντας πίσω
μόνο από το Bitcoin και το Ether. 

Την ίδια στιγμή ο Τζον Πόλσον, ιδρυτής
του επενδυτικού fund Paulson & Co, μι-
λώντας στο Bloomberg τονίζει πως δεν
θα συνιστούσε σε κανέναν να επενδύσει
σε κρυπτονομίσματα, καθώς εκτιμά ότι
αυτά «τελικά θα αποδειχθούν άνευ αξίας».
Οπως υπογραμμίζει, «με τα κρυπτονομί-
σματα τα ποσά που μπορεί να χάσεις
είναι απεριόριστα» και προσθέτει πως
ακόμη κι αν πρόκειται να δικαιωθεί μόνον
μακροπρόθεσμα, «σε βραχυπρόθεσμο ο-
ρίζοντα θα μπορούσα να χάσω τα πάντα».
Επικαλείται τις μεγάλες διακυμάνσεις
που παρουσιάζουν οι τιμές των κρυπτο-
νομισμάτων, όπως του Bitcoin, που από
τα 5.000 δολάρια εκτοξεύθηκε στα 45.000
και τα 60.000 δολάρια, για να υποχωρήσει
στα 20.000 και να επανέλθει στα 50.000
δολάρια.

Αντίθετα, ο Πόλσον επιμένει να επεν-
δύει στον χρυσό, καθώς εκτιμά ότι η με-
γάλη επέκταση της προσφοράς χρήματος
θα φέρει τον πληθωρισμό πολύ υψηλότερα
από τις προβλέψεις και άρα θα ωφελήσει
το πολύτιμο μέταλλο.

Βέβαια, οι μέχρι στιγμής επενδύσεις
του στον χρυσό δεν έχουν καταφέρει να
αποφέρουν στον Πόλσον μεγάλα κέρδη.
Με τα υπό διαχείριση κεφάλαια της
Paulson & Co να πέφτουν από τα 38 δισ.
δολάρια που ήταν το 2011 στα 9 δισ. δο-
λάρια το 2019, ο διαχειριστής αποφάσισε
να μετατρέψει το hedge fund του σε
family office, δηλαδή εταιρεία διαχείρισης
οικογενειακού πλούτου, που σημαίνει
ότι πλέον ασχολείται μόνο με την επέν-
δυση των δικών του χρημάτων και όχι
πελατών. Οπως λέει, αυτό που ήθελε πά-
ντα ήταν να επενδύει και όχι να ασχο-
λείται με το επιχειρηματικό κομμάτι.

Ενδείξεις επιβράδυνσης εμφανίζει η οι-
κονομία της Ευρωζώνης, καθώς ο δείκτης
οικονομικής εμπιστοσύνης υποχώρησε
για πρώτη φορά μέσα στο 2021. Η επι-
δείνωση καταγράφεται εν μέσω των α-
ναταράξεων στην εφοδιαστική αλυσίδα
και του νέου, επιθετικού κύματος της
πανδημίας και του ιδιαίτερα μεταδοτικού
στελέχους «Δέλτα».

Ο ευρύτερος δείκτης υπηρεσιών, βιο-
μηχανίας και κατανάλωσης της Κομισιόν
διαμορφώθηκε στις 117,5 μονάδες τον
Αύγουστο, υποχωρώντας από το ιστορικό
υψηλό του Ιουλίου. Με την υποχώρησή
του επιβεβαιώνεται η εικόνα επιδείνωσης
που εμφανίζουν οι προοπτικές της ευ-

ρωπαϊκής οικονομίας. Η γενικότερη ε-
πιδείνωση είναι απότοκος μιας σειράς
προκλήσεων, ανάμεσα στις οποίες οι κυ-
ριότερες είναι οι ελλείψεις βασικών αγα-
θών, η ραγδαία αύξηση του κόστους λει-
τουργίας των βιομηχανιών αλλά και των
μεταφορών, τα εμπόδια στις μεταφορές
και στα logistics και βέβαια η εξάπλωση
της μετάλλαξης «Δέλτα», που εγκυμονεί
την απειλή για νέα περιοριστικά μέτρα.
Δεν είναι τυχαίο ότι, με βάση τα ίδια στοι-
χεία, οι βιομηχανικές παραγγελίες ση-
μείωσαν πτώση τον Αύγουστο, ενώ οι
προοπτικές του κλάδου υπηρεσιών έγιναν
λιγότερο ευοίωνες για το μέλλον. Την
ίδια ώρα, οι καταναλωτές εκφράζουν ε-

ντεινόμενη ανησυχία, με αποτέλεσμα
να μειώνουν και πάλι τις δαπάνες τους.

Ενδεικτικά, το εργοστάσιο της
Volkswagen στο Βόλφσμπουργκ, το οποίο
αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη στην
Ευρώπη με προσωπικό 60.000 υπαλλήλων,
λειτουργεί πλέον με μόνο μία βάρδια. Αι-
τία, η ανεπάρκεια πρώτων υλών, μεταξύ
των οποίων οι ελλείψεις μικροεπεξεργα-

στών, που έχει πλήξει σημαντικά την
παραγωγική δυνατότητα της εμβλημα-
τικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το ίδιο ι-
σχύει και με την Audi, θυγατρική του
γερμανικού ομίλου, που αναγκάστηκε
να παρατείνει κατά μία εβδομάδα τις κα-
λοκαιρινές άδειες στα δύο γερμανικά ερ-
γοστάσια.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παραμένει αισιό-
δοξη ότι οι ελλοχεύοντες κίνδυνοι δεν
θα ανακόψουν την πορεία της ανάκαμψης,
με τον επικεφαλής οικονομολόγο Φίλιπ
Λέιν να διαβεβαιώνει ότι η Ευρωζώνη
«δεν απέχει πολύ» από τον στόχο για α-
νάπτυξη 4,6% εντός του 2021.

<<<<<<

Στο ίδιο διάστημα το Bitcoin
καταγράφει κέρδη 67% 
και το Ether έχει ενισχυθεί
340%. 

<<<<<<<

Ο δείκτης οικονομικής εμπι-
στοσύνης υποχώρησε για
πρώτη φορά μέσα στο 2021.

<<<<<<

Το Ανώτατο Δικαστήριο
καταδίκασε το ωράριο εργα-
σίας «996», δηλαδή από 
τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το
βράδυ και για 6 ημέρες την
εβδομάδα.

The New Equation.
 

www.pwc.com.cy/en/the-new-equation.html

Το κρυπτονόμισμα Ada έχει εκτιναχθεί 1.500% από τις αρχές του έτους

Αύξηση μισθών
και βελτίωση
συνθηκών εργασίας
επιδιώκει το Πεκίνο
Σχέδιο για 55 εκατομμύρια νέες
θέσεις έως το 2025 στις πόλεις

Το υπουργείο Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τονίζει πως οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην «ανάπαυση και στις διακοπές» και προσθέτει ότι «αποτελεί νομικά δε-
σμευτική υποχρέωση των εργοδοτών η τήρηση του ωραρίου εργασίας που ισχύει σε εθνικό επίπεδο».

Ο μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον δεν συνι-
στά σε κανέναν να επενδύσει σε κρυπτονο-
μίσματα, καθώς εκτιμά ότι «τελικά θα απο-
δειχθούν άνευ αξίας». 

Tο εργοστάσιο της Volkswagen στο Βόλφσμπουργκ, το οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο ερ-
γοδότη στην Ευρώπη με προσωπικό 60.000 υπαλλήλων, λειτουργεί πλέον με μόνο μία
βάρδια. 
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Δεν του έβγαλαν πιστωτική 
και έφτιαξε δική του εταιρεία
Η startup Paidy του Ράσελ Κάμερ αποτιμάται σήμερα άνω του 1 δισ. δολ. 

O Ράσελ Κάμερ εργαζόταν παλαιότερα
στην Goldman Sachs στο Τόκιο και συ-
γκεκριμένα στο τμήμα πιστωτικών καρ-
τών της. Οταν όμως ο ίδιος προσπάθησε
να λάβει πιστωτική κάρτα, το σχετικό
αίτημά του δεν εγκρίθηκε. Οπότε, απο-
φάσισε να ιδρύσει μια νεοφυή εταιρεία
στον κλάδο τού «αγόρασε τώρα, πλήρωσε
μετά» και να προσφέρει εναλλακτική.
Πάντως, η εμπειρία του δεν είναι σπάνια
στην Ιαπωνία, διότι οι νέοι άνθρωποι
δεν έχουν ιστορικό ως δανειολήπτες,
οπότε δυσκολεύονται να αποκτήσουν
πιστωτική κάρτα.

Ο Ράσελ Κάμερ συνέστησε την Paidy,
εταιρεία με χρηματοδότες μεταξύ άλλων

τον οίκο διαχείρισης κεφαλαίων του
Τζορτζ Σόρος Soros Capital Management
και τον κολοσσό πιστωτικών καρτών
της Visa. Πρόκειται, δε, για μια νεοφυή
επιχείρηση-μονόκερο, δηλαδή μία από
τις λίγες της Ιαπωνίας που έχει αποτί-
μηση τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια. Επι-
πλέον, η Paidy θεωρείται μία από τις
μεγάλες παίκτριες του κλάδου «αγόρασε
τώρα, πλήρωσε αργότερα», που γνωρίζει
διεθνή άνθηση. «Αποδείχθηκε πολύ δύ-
σκολο να βγάλω την πρώτη μου πιστω-
τική κάρτα στην Ιαπωνία», λέει σήμερα
ο 41χρονος Ράσελ Κάμερ και εκτελεστι-
κός πρόεδρος της Paidy, σε ψηφιακή
συνέντευξη. «Αποφασίσαμε στην εται-
ρεία να γίνουμε το αντίστοιχο της πι-

στωτικής κάρτας για όσους δεν μπορούν
να έχουν μία». Η λογική της καθυστέ-
ρησης στην πληρωμή είναι αυτή στην
οποία βασίζεται το μοντέλο «αγόρασε
τώρα, πλήρωσε αργότερα». Και έχει γίνει
λόγω πανδημίας πολύ δημοφιλέστερο,
αφού ευνοήθηκε ιδιαίτερα με τα μέτρα

περιορισμού και την έκρηξη του ηλε-
κτρονικού εμπορίου. Προβλέπει, δε, ά-
τοκες δόσεις και έχει απήχηση ειδικά
σε νεότερες ηλικίες. Τον Αύγουστο η ε-
ταιρεία Square εξαγόρασε την αυστρα-
λιανή εταιρεία του κλάδου Afterpay αντί
29 δισ. δολαρίων, ενώ η Apple αναζητεί

τρόπους να εγκαταστήσει ανάλογες υ-
πηρεσίες στο πρόγραμμά της Apple Pay
σε συνεργασία με την Goldman, σύμ-
φωνα με πληροφορίες του Bloomberg
News. Βέβαια, το εν λόγω μοντέλο έχει
μπει στο μικροσκόπιο των αρμόδιων
αρχών στη Βρετανία, οι οποίες επιση-
μαίνουν ότι θα αρχίσουν να θέτουν πε-
ριορισμούς στον κλάδο «αγόρασε τώρα,
πλήρωσε αργότερα», διότι παρακινεί
τους ανθρώπους να ξοδεύουν υπεράνω
των δυνατοτήτων τους.

Oι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει
η εταιρεία του Ράσελ Κάμερ δίνουν την
επιλογή να επιμερίσει κανείς την πλη-
ρωμή σε ορισμένες άτοκες δόσεις, όπως
το κάνει και η Afterpay ή η άλλη αντα-
γωνίστρια, Klarna. 

Οπως όμως επεξηγεί ο κ. Κάμερ, στην
περίπτωση της Ιαπωνίας υπάρχει δια-
φορά, διότι συχνά οι καταναλωτές χρη-
σιμοποιούν ρευστό ακόμα και για ψη-
φιακές αγορές με αντικαταβολή, φοβού-
μενοι τις διαδικτυακές απάτες. «Παρα-
μένει πολύ έντονη η προτίμηση για ρευ-
στό και οι μεγαλύτεροι έμποροι στην
Ιαπωνία έχουν αντιληφθεί πως αυτό το
πρόβλημα πρέπει να λυθεί», προσθέτει.
Η εταιρεία του λειτουργεί ως ενδιάμεσος
ανάμεσα σε καταναλωτές και εμπόρους,
πληρώνοντας εκ των προτέρων τους τε-
λευταίους και εισπράττοντας ακολούθως
από τους πρώτους τα χρήματα. Μπορούν
οι υπηρεσίες της Paidy να χρησιμοποι-
ηθούν σε ψηφιακά εμπορικά κέντρα, ό-
πως ο ιαπωνικός ιστότοπος της Amazon,
αλλά και για αγορές από την Apple στην
Ιαπωνία. Τέλος, οι προμήθειες επί των
συναλλαγών που καταβάλλουν οι έμποροι
αποτελούν τον κύριο όγκο των εσόδων
της Paidy και έπονται οι προμήθειες
από τον διακανονισμό αποπληρωμής.

BLOOMBERG

«Αποδείχθηκε πολύ δύσκολο να βγάλω την πρώτη μου πιστωτική κάρτα στην Ιαπωνία»,
λέει σήμερα ο 41χρονος Ράσελ Κάμερ, εκτελεστικός πρόεδρος της Paidy, σε ψηφιακή συ-
νέντευξη. «Αποφασίσαμε στην εταιρεία να γίνουμε το αντίστοιχο της πιστωτικής κάρτας
για όσους δεν μπορούν να έχουν μία».

<<<<<<<

Μεταξύ των χρηματοδοτών
συγκαταλέγονται ο οίκος
διαχείρισης κεφαλαίων του
Τζορτζ Σόρος και η Visa.

Αύξηση του τζίρου
ξενοδοχείων, εστίασης
τον Ιούνιο στη Γερμανία
Καλά είναι τα νέα από τον χώρο του του-
ρισμού και της εστίασης στη Γερμανία,
καθώς τυπικά η θερινή περίοδος τελει-
ώνει. Με το που χαλάρωσαν τα ανασχε-
τικά της καραντίνας μέτρα τον Μάιο,
σημειώθηκε σημαντική αύξηση στα έ-
σοδα των επιχειρήσεων της εστίασης
και του τουρισμού. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
που αφορούν την κίνηση του Ιουνίου,
τα καφέ, τα εστιατόρια καθώς και τα ξε-
νοδοχεία αύξησαν κατά 61,7% τα έσοδά
τους σε σχέση με τον Μάιο. Οι επιχει-
ρήσεις ωφελήθηκαν από τη σταδιακή
χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Ωστόσο, ο τζίρος ήταν κατά 40,7% χα-
μηλότερος σε σχέση με τα επίπεδα του
Φεβρουαρίου του 2020, τον μήνα πριν
από την έξαρση της πανδημίας στη Γερ-
μανία, όπως αναφέρει σχετικά σε δημο-
σίευμά της η Deutsche Welle.

«Οι αριθμοί απεικονίζουν τις κατα-
στροφικές επιπτώσεις της πανδημίας
στον κλάδο της εστίασης και του του-
ρισμού», ανέφερε ο Γκίντι Τσέλιγκ, πρό-
εδρος της Ενωσης Dehoga, που εκπρο-
σωπεί δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες
του τουρισμού και της εστίασης. Οι ε-
πιχειρήσεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν
τη σκληρή απαγόρευση της λειτουργίας
τους μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαΐου
2021, για περίπου εννέα μήνες δηλαδή.
«Οι πολιτικοί καλούνται τώρα να εξα-
σφαλίσουν το άνοιγμα όλων των επιχει-
ρήσεων», τόνισε ο κ. Γκίντι Τσέλιγκ. «Δεν
πρέπει να υπάρξει νέο πλαίσιο εγκλει-
σμού», προσέθεσε. 

Ωστόσο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο
του τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε μια
δυσμενής εξέλιξη. Οι εισπράξεις ήταν
μειωμένες περισσότερο από ένα τρίτο
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2020. Πάντως, εκείνοι οι οποίοι ευ-
εργετήθηκαν ιδιαίτερα από τη χαλάρωση
των μέτρων ήταν οι ξενοδόχοι, οι οποίοι
αύξησαν σε σημαντικό βαθμό τον τζίρο

τους από τον Μάιο έως τον Ιούνιο: ούτε
λίγο ούτε πολύ τον υπερδιπλασίασαν,
καταγράφοντας 114,0% αύξηση. Και οι
εστιάτορες όμως είδαν περισσότερα χρή-
ματα στο ταμείο τους από ό,τι τον προη-
γούμενο μήνα. Ο τζίρος τους αυξήθηκε
κατά 44,7%.

Πρέπει να επισημανθεί ότι μολονότι
το καλοκαίρι θεωρείται ιδανική περίοδος
κερδοφορίας για την εστίαση και τον
τουρισμό, τα προβλήματά τους δεν έχουν
λυθεί ακόμα. Τα δύσκολα δεν έχουν πε-
ράσει, όπως σχετικώς αναφέρει η
Deutsche Welle. Τον Ιούλιο οι επιχειρή-
σεις κατέγραψαν μείωση 11% στον τζίρο
τους σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019,

την περίοδο δηλαδή πριν από την παν-
δημία. Τα στοιχεία προέρχονται από έ-
ρευνα που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής
της Ενωσης Dehoga και σε αυτήν συμ-
μετείχαν 5.500 επιχειρήσεις. Συν τοις
άλλοις, μία στις τρεις επιχειρήσεις εξέ-
φρασε σοβαρές ανησυχίες για το εάν θα
κατορθώσει να επιβιώσει. Παρ’ όλα αυτά,
η Ενωση αναμένει για τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο καλύτερα νούμερα. «Επιχει-
ρήσεις σε τουριστικές περιοχές ανέφεραν
ότι είχαν ικανοποιητική ζήτηση, ενώ η
εμπιστοσύνη τους για τις προοπτικές
της οικονομίας φαίνεται να ενισχύεται»,
δήλωσε ο Γκίντι Τσέλιγκ.

Η κατάσταση, τέλος, παραμένει δύ-
σκολη όσον αφορά τη διοργάνωση με-
γάλων εκδηλώσεων στα κλαμπ και στις
ντισκοτέκ, καθώς και στο πλαίσιο του
συνεδριακού τουρισμού.

<<<<<<

Οι εισπράξεις ήταν μειωμέ-
νες κατά περισσότερο από
ένα τρίτο σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του
2020.

Στο κενό έπεσε η προσπάθεια του Πεκίνου
να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών του
πετρελαίου, καθώς στις αγορές επικρατεί
πυρετός ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα, το Πε-
κίνο, σε μια κίνηση που πραγματοποίησε
για πρώτη φορά, ανακοίνωσε την αποδέ-
σμευση στρατηγικών αποθεμάτων αργού
πετρελαίου προκειμένου να σταθεροποιήσει
τις τιμές, τόσο του «μαύρου χρυσού» όσο
και των πρώτων υλών γενικότερα. Αν και
υπό κανονικές συνθήκες μια τέτοια κίνηση
από έναν τόσο ισχυρό παίκτη των διεθνών
αγορών οδηγεί σε υποχώρηση των τιμών,
οι αγορές θεώρησαν ότι η κίνηση αυτή θα
οδηγήσει σύντομα σε αυξημένες αγορές πε-
τρελαίου από την Κίνα, με αποτέλεσμα η
τιμή του βαρελιού να κινηθεί ανοδικά.  

Την Παρασκευή, στην προθεσμιακή αγορά
πετρελαίου της Νέας Υόρκης παρατηρήθηκε
κατά τις απογευματινές συναλλαγές άνοδος
1,8% στην τιμή του αργού. Καλά πληροφο-
ρημένες πηγές τονίζουν ότι η κινεζική κυ-
βέρνηση διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια
πετρελαίου στα κρατικά διυλιστήρια τον πε-
ρασμένο Ιούλιο, αλλά η σχετική ανακοίνωση
έγινε μόλις χθες.

Κατά τις εκτιμήσεις ορισμένων αναλυτών,
η παρέμβαση της Κίνας προαναγγέλλει αυ-
ξημένες αγορές σε «μαύρο χρυσό» αργότερα,

για να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε.
Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδο-
μένων Oilytics, «η αποδέσμευση κινεζικών
αποθεμάτων για πρώτη φορά στην Ιστορία
είναι μια δυναμική κίνηση, ενόσω προετοι-
μάζεσαι ως χώρα για την ενισχυμένη ζήτηση
του τελευταίου τριμήνου της χρονιάς». Παρά
την αβεβαιότητα που προκλήθηκε εξαιτίας
της Κίνας, η τιμή του αργού Νέας Υόρκης
παραμένει άνω των 65 δολαρίων από τα τέλη
Αυγούστου. Χθες, κατά τις μεσημβρινές συ-
ναλλαγές, το αργό Νέας Υόρκης παράδοσης
Οκτωβρίου ενισχύθηκε 1,21 δολ. στα 69,35
δολάρια το βαρέλι, και το πετρέλαιο τύπου
Brent στο Λονδίνο ανήλθε 1,24 δολ. στα
72,69 δολάρια το βαρέλι, ενώ είχε απώλεια
προηγουμένως κατά 1,6%. Αξίζει να επιση-
μανθεί στο σημείο αυτό ότι η αγορά κινείται
ακολουθώντας διαφορετικές κατευθύνσεις.
Ο τυφώνας «Αϊντα» έχει διακόψει σε μεγάλο
βαθμό την παραγωγή στον Κόλπο του Μεξικού
και τα αποθέματα των ΗΠΑ βαίνουν μειού-

μενα, δίνοντας κίνητρα για αγοραστικό εν-
διαφέρον, ενώ παράλληλα η πανδημία λει-
τουργεί αποτρεπτικά, όπως αναφέρει σε δη-
μοσίευμά του το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Bloomberg. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι
το 77% της παραγωγής πετρελαίου στον
Κόλπο του Μεξικού δεν έχει αποκατασταθεί,
το οποίο μεταφράζεται σε σχεδόν 1,4 εκατ.
βαρέλια ημερησίως.

Με την απόφασή της να παρέμβει στην
αγορά πετρελαίου, η Κίνα καθίσταται μία
από τις ελάχιστες χώρες που χρησιμοποιούν
ευθέως τα αποθέματά τους ως εργαλείο για
να επηρεάσουν τις διεθνείς αγορές, ενώ ο-
ρισμένοι το ερμηνεύουν και ως επίδειξη ι-
σχύος έναντι των κρατών-μελών του ΟΠΕΚ.
Η Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη εισαγωγέα
πετρελαίου παγκοσμίως και υπολογίζεται
από αναλυτές πως έχει δημιουργήσει την
τελευταία δεκαετία μια ποσότητα στρατη-
γικών αποθεμάτων που ανέρχεται σε 220
εκατ. βαρέλια αργού. Σε μια πρώτη εκτίμηση,

η κινεζική πρωτοβουλία δεν είχε σοβαρό α-
ντίκτυπο στις διεθνείς τιμές, κυρίως διότι η
αμερικανική παραγωγή παραμένει περιορι-
σμένη λόγω του τυφώνα «Αϊντα».

Εκτός από το πετρέλαιο και την άνοδό
του, που δημιουργεί πονοκέφαλο σε κυβερ-
νήσεις και νοικοκυριά, αντιμέτωπα με τα
αυξημένα τιμολόγια και τον πληθωρισμό, ε-
κτίναξη στις τιμές παρατηρείται και στο φυ-
σικό αέριο. Στην αμερικανική προθεσμιακή
αγορά, οι τιμές του εμπορεύματος εκτινά-
χθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ επτά ετών εξαιτίας
των ανησυχιών ότι θα παρατηρηθούν ελλεί-
ψεις ενόψει της απαιτητικής χειμερινής πε-
ριόδους. Στα μέσα της εβδομάδας, ειδικότερα,
το φυσικό αέριο παράδοσης Οκτωβρίου α-
νήλθε 8,8% στα 4,968 δολάρια ανά εκατομ-
μύριο βρετανικών μονάδων θερμότητας
(ΒΤU) στην αγορά της Νέας Υόρκης και αυτή
ήταν και η υψηλότερη ενδοσυνεδριακή τιμή
του από τον Φεβρουάριο του 2014. Η πορεία
αυτή ουσιαστικά παρατείνει το ζωηρό αγο-

ραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε λόγω
των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού
σε πολλές χώρες, οι οποίες έκαναν αναγκαία
τη συχνά πολύωρη χρήση των κλιματιστικών.
Η συνθήκη αυτή σε συνδυασμό με τη δια-
τάραξη της αμερικανικής παραγωγής λόγω
του τυφώνα «Αΐντα» ελάττωσε την όποια αύ-
ξηση είχε σημειωθεί στα αποθέματα. Οι ε-
πενδυτές στη διεθνή αγορά εμπορευμάτων
στοιχηματίζουν ότι το όλο πλαίσιο θα ευ-
νοήσει το ζωηρό ενδιαφέρον για αγορές τον
χειμώνα. Εν τω μεταξύ, ήδη στη Γηραιά Η-
πειρο οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν ε-
κτιναχθεί σε επίπεδα ρεκόρ λόγω ανεπάρκειας
προμηθειών, οι οποίες δεν θα αποκαταστα-
θούν έως ότου λειτουργήσει ο νέος αγωγός
από τη Ρωσία. Η τιμή αναφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας για παράδοση το 2022 στη Γαλλία
ανήλθε 2,2% στο ρεκόρ των 99,50 ευρώ η
μεγαβατώρα και στη Γερμανία έφθασε τα
96,10 ευρώ.

BLOOMBERG

Η Κίνα δεν κατάφερε να ανακόψει
την αύξηση της τιμής πετρελαίου
Ανοδος 1,8% για το αργό, παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων

Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Του ΣΕΡΑΦΕΊΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗ

Η νέα κούρσα 
ανταγωνισμού

για την πράσινη ενέργεια
Νέο πεδίο ανάπτυξης, ανταγω-
νισμού και ευημερίας δημιουργεί
η προσπάθεια για την πράσινη
ανάπτυξη, η αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. Βέβαια, στην
αρχική αυτή φάση η νέα αγορά
προκαλεί ενοχλητικά αλλά ου-
σιαστικά ερωτήματα: Η κλιματική
αλλαγή μπορεί να πυροδοτήσει
έντονη οικονομική κρίση; Η ει-
λικρινής απάντηση είναι ότι κα-
νείς δεν ξέρει, αλλά και κανείς
δεν μπορεί να αποκλείσει το εν-
δεχόμενο.

Ωστόσο, είναι γνωστό ότι οι
καταστροφές που οφείλονται σε
μετεωρολογικά - κλιματικά φαι-
νόμενα, πλημμύρες κ.λπ. αυξή-
θηκαν εντυπωσιακά. Μελέτη της
Τράπεζας Διεθνών Διακανονι-
σμών, της κεντρικής τράπεζας
Γαλλίας και της MunichRe κατα-
λήγει σε αποκαλυπτικά συμπε-
ράσματα. Τη δεκαετία 1980-89,
το οικονομικό κόστος από τις
φυσικές καταστροφές (χωρίς συ-
νέπειες σεισμών) ήταν 359 δισ.
δολ. Τη δεκαετία 2010-19 το κό-
στος αυτό ξεπέρασε το 1,4 τρισ.
δολ. Το πρόβλημα, όμως, δεν πε-
ριγράφεται πλήρως με το κόστος
των καταστροφών. Αυτό σε τε-
λική ανάλυση μπορούσε να είναι
πρόβλημα ασφαλιστικών εται-
ρειών. Μια απότομη μετάβαση
σε οικονομία χαμηλών εκπομπών
άνθρακα θέτει σε κίνδυνο τη
σταθερότητα του παγκόσμιου
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ο κίνδυνος από τη μετάβαση
μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ
το ρίσκο από τις φυσικές κατα-
στροφές για τις οποίες υπάρχει
απειλή.

Τα περιουσιακά στοιχεία που
συνδέονται με την «παλιά» οι-
κονομία των εκπομπών αερίων
είναι τεράστια και θεωρητικά θα
μπορούσαν να προκαλέσουν κα-
τάρρευση των αγορών αν οι ε-
πενδυτές αρχίσουν να πωλούν
απελπισμένοι μετοχές, ομόλογα,
δάνεια, ακίνητα που συνδέονται
με δραστηριότητες χωρίς μέλλον.
Στο «ταπεινό» Χρηματιστήριο
Αθηνών, δεκάδες μετοχές ανή-
κουν σε εταιρείες που πλήττο-
νται, ενώ άλλες έχουν συνέπειες
επειδή συνδέονται με τις προη-
γούμενες. Σε παγκόσμιο επίπεδο
υπολογίζεται ότι μετοχές αξίας
περίπου 18 τρισ. δολ. συνδέονται
με δραστηριότητες που ενοχο-

ποιούνται για εκπομπή αερίων.
Οι εποπτικές αρχές άρχισαν

ήδη μεγάλη προσπάθεια για να
εκτιμήσουν ενδεχόμενες ζημιές
«συστημικών» οργανισμών, ενώ
επιχειρείται να κλιμακωθούν
στον χρόνο οι κινήσεις απεμπλο-
κής από δραστηριότητες που
πλήττουν το περιβάλλον ώστε
να υπάρχει χρόνος για ομαλή ε-
νεργειακή μετάβαση.

Ουσιαστικά όμως απαιτείται
νέα αντίληψη, που όπως συνο-
ψίζεται από σχετικό μη κερδο-
σκοπικό οργανισμό (Carbon
Tracker) η μεγάλη πρόκληση κρύ-
βεται στην επιδίωξη η ενέργεια
από σπάνια να γίνει άφθονη. Τον
αιώνα που πέρασε, όλοι μάθαμε
ότι η ανακάλυψη πηγών ενέρ-
γειας είναι ζήτημα τύχης, τώρα
αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί
να δημιουργείται από τους επι-
μελείς που αξιοποιούν νέες τε-
χνολογίες. Η ενέργεια φέρνει έως
τώρα τεράστια πλούτη για λίγους
τυχερούς, αλλά μπορεί να δημι-
ουργήσει ευημερία για πολλούς.

Η διαφορετική αυτή αντίληψη
των πραγμάτων ανοίγει νέο πεδίο
ανταγωνισμού κρατών, εταιρειών
που μπαίνουν σε κούρσα για την
αξιοποίηση καινούργιων πλεο-
νεκτημάτων. Ενας νέος, ανερ-
χόμενος κόσμος ανταγωνίζεται
για να «ανακαλύψει» πηγές ε-
νέργειες που δεν είχαν αξιοποι-
ηθεί, όπως η ηλιακή ενέργεια, η
αιολική, μπαταρίες νέου τύπου,
υδρογόνο, πράσινος χάλυβας.

Ο ανταγωνισμός για νέες πη-
γές ενέργειες γίνεται όπως η ά-
ναρχη έρευνα για πετρέλαιο το
1850. Ολοι θέλουν να πετύχουν
πιο γρήγορα από τους άλλους,
να ανακαλύψουν πετρελαιοπηγή
με απόθεμα και είναι βέβαιο ότι
θα γίνουν λάθη. Ηδη, τα φωτο-
βολταϊκά που πριν από λίγα χρό-
νια ήταν «χρυσή επένδυση» τώρα
θεωρούνται χαμηλής απόδοσης.
Ικανοποιητική απόδοση έχουν
πλέον τα αιολικά πάρκα και άλλες
πηγές όπως τα κύματα, το υδρο-
γόνο, που όμως έχει δικά του
προβλήματα.

Ο αγώνας για άφθονη, φθηνή
ενέργεια, που δεν επιβαρύνει το
περιβάλλον, μόλις άρχισε να ε-
πιταχύνεται και τελικά θα κερ-
δίσουν όσοι μπορέσουν να συμ-
μετάσχουν στην κούρσα πριν ω-
ριμάσει η νέα αγορά.

Ο τυφώνας «Αϊντα» έχει διακόψει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή στον Κόλπο του Μεξικού και τα αποθέματα των ΗΠΑ βαίνουν μειούμενα. Συγκε-
κριμένα, υπολογίζεται ότι το 77% της παραγωγής πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού δεν έχει αποκατασταθεί, το οποίο μεταφράζεται σε σχεδόν 1,4
εκατ. βαρέλια σε ημερήσια βάση.

<<<<<<

Στην αμερικανική προθεσμια-
κή αγορά, οι τιμές του φυσικού
αερίου εκτινάχθηκαν σε επίπε-
δα ρεκόρ επτά ετών.
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«Καμπανάκι» ΟΟΣΑ για αύξηση ανισοτήτων στην Ευρώπη

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Η διαφαινόμενη ανάκαμψη της ευρωπαϊ-
κής οικονομίας φέρνει μεν χαμόγελα στα
χείλη των ιθυνόντων στις Βρυξέλλες, στο
Λουξεμβούργο και στη Φρανκφούρτη.
Παράλληλα, όμως, επαναφέρει στην ε-
πιφάνεια το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νό-
του σχετικά με τους δημοσιονομικούς
κανόνες, που φαίνεται ότι η εμπειρία της
πανδημίας και οι επιταγές της πράσινης
μετάβασης δεν πέτυχαν να γεφυρώσουν.

Σε non paper που διένειμαν οκτώ βό-
ρειες και ανατολικές χώρες με πρωτο-
βουλία της Αυστρίας (οι υπόλοιπες είναι
η Ολλανδία, η Σουηδία, η Δανία, η Λετονία,
η Σλοβακία, η Φινλανδία και η Τσεχία),
υπογεγραμμένο από τους υπουργούς Οι-
κονομικών τους, δίνεται έμφαση στην
ανάγκη αποκατάστασης της δημοσιονο-
μικής πειθαρχίας μετά την εκπνοή ισχύος
στο τέλος του 2022 της Γενικής Ρήτρας
Διαφυγής, με την οποία ανεστάλη το Σύμ-

φωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Οπως αναφέρεται στο έγγραφο, «η

μείωση των υπερβολικών δεικτών χρέους
πρέπει να παραμείνει κοινός στόχος» και
«η Συνθήκη [της Ε.Ε.] υποχρεώνει όλα
τα κράτη-μέλη να αποφεύγουν τα υπερ-
βολικά ελλείμματα». Οι χώρες που το συ-
νυπογράφουν δηλώνουν ανοιχτές σε αλ-
λαγές στους κανόνες, που θα τους απλο-
ποιήσουν και θα ευνοήσουν τη «συνεπή,
διαφανή και καλύτερη εφαρμογή αλλά
και επιβολή» τους.

Οι «8» επίσης τάσσονται κατά της προ-
τροπής του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού
Συμβουλίου και άλλων να ολοκληρωθεί
η διαδικασία αναθεώρησης των δημο-
σιονομικών κανόνων προτού τεθεί εκ
νέου εν ισχύι το ΣΣΑ. «Δεν πρέπει να υ-
πάρξει διασύνδεση μεταξύ της απενερ-
γοποίησης της Γενικής Ρήτρας Διαφυγής
και μιας πιθανής αναθεώρησης του Συμ-
φώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης»,
σημειώνεται. «Οι συζητήσεις για τη βελ-
τίωση του υφιστάμενου πλαισίου οικο-
νομικής διακυβέρνησης απαιτούν άφθονο
χρόνο και πρέπει να βασίζονται σε ευρείες
διαβουλεύσεις από την Κομισιόν. Η ποι-
ότητα είναι πιο σημαντική από την τα-
χύτητα».

Το non paper των «8» θα συζητηθεί
σήμερα στο Ecofin στο πλαίσιο μιας πρώ-
της, άτυπης διαβούλευσης για τη διαδι-
κασία αναθεώρησης. Στη χθεσινή συνέ-
ντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του
Eurogroup, ο επίτροπος Οικονομίας Πά-
ολο Τζεντιλόνι είπε ότι η Κομισιόν θα ε-
πανεκκινήσει τη διαδικασία «μέσα στο
φθινόπωρο» (υπενθυμίζεται ότι είχε ξε-

κινήσει στις αρχές του 2020, αλλά είχε
«παγώσει» λόγω του ξεσπάσματος της
πανδημίας). Στην πράξη δεν αναμένεται
να προχωρήσει σημαντικά έως ότου σχη-
ματιστεί νέα κυβέρνηση στη Γερμανία.   

Ο κ. Τζεντιλόνι, που υποστηρίζει τη
χαλάρωση των κανόνων, παρότι συμφώ-
νησε ότι η ποιότητα προέχει της ταχύ-
τητας, τόνισε ότι οι διαβουλεύσεις δεν
αποτελούν ένα νέο κεφάλαιο στη συζή-
τηση της περασμένης δεκαετίας. Πρέπει,
αντιθέτως, όπως είπε, να γίνουν στο πλαί-
σιο που έχουν δημιουργήσει η οικονομική
απάντηση στην πανδημία και οι απαι-

τήσεις των ευρωπαϊκών στόχων για την
πράσινη μετάβαση. Σε ερώτηση για τα
επίπεδα δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη
(ο κανόνας του ΣΣΑ αναφέρεται σε μέ-
γιστο επίπεδο 60% του ΑΕΠ), ο Ιταλός ε-
πίτροπος ανέφερε ότι ο μέσος όρος σή-
μερα στην Ευρωζώνη είναι 100% του
ΑΕΠ, επίπεδο που είναι «βιώσιμο», προ-
σθέτοντας ωστόσο ότι πρέπει να μειωθεί.
Υπενθύμισε επίσης ότι η βιωσιμότητα
δεν κρίνεται μόνο από το ύψος του χρέους
ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν
Λαγκάρντ, που συμμετείχε κι αυτή στο

Eurogroup, κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύ-
ματος σημειώνοντας ότι «πρέπει να εξε-
τάζουμε για τι χρησιμοποιείται το χρέος
και ποιο είναι το κόστος εξυπηρέτησής
του».

Η κ. Λαγκάρντ, μιλώντας για τη στάση
που θα τηρήσει τους επόμενους μήνες
η ΕΚΤ καθώς ενισχύεται η οικονομική
δραστηριότητα και δείχνει αυξητικές τά-
σεις ο πληθωρισμός, είπε ότι ο στόχος
είναι να διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη
δεν θα είναι παροδική. Οι επόμενες κι-
νήσεις της ΕΚΤ συνεπώς, όπως τόνισε,
θα έχουν αυτό ως γνώμονα, παρακολου-

θώντας στενά τα δεδομένα για την εξέλιξη
της οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του
Eurogroup Πασκάλ Ντόνοχιου εξέφρασε
την ανακούφιση του Σώματος για την α-
ποφυγή των αρνητικών σεναρίων που
εξετάζονταν προ μηνών για ένα πιθανό
κύμα πτωχεύσεων επιχειρήσεων, καθώς
θα ξεκινούσε η απόσυρση των οριζόντιων
μέτρων στήριξης. Τόνισε, πάντως, ότι
δεν υπάρχει εφησυχασμός για το συγκε-
κριμένο ζήτημα και πως «παρότι τα μέτρα
θα είναι πιο στοχευμένα του χρόνου, η
στάση θα παραμείνει υποστηρικτική».

Σχέδια για να επεκτείνει τους διασυνο-
ριακούς δασμούς στους ρύπους, προκει-
μένου να καλύψει περισσότερους τομείς
και προϊόντα μετά το 2030, εξετάζει η Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση, όπως ανακοίνωσε κο-
ρυφαίος αξιωματούχος της Κομισιόν και
αναφέρεται σε δημοσίευμα του
moneyreview.gr. Σε πρόταση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε
τον Ιούλιο, αναφέρεται η επιβολή διασυ-
νοριακού δασμού βάσει των εκπομπών
ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, με στόχο
να εξασφαλιστεί πως οι ξένες μεταποιητικές
μονάδες δεν θα έχουν ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα έναντι των εταιρειών της Ε.Ε.,
η οποία προωθεί συγκριτικά πολύ αυστη-
ρότερες ρυθμίσεις ώστε να αντιμετωπίσει
την κλιματική αλλαγή. Επί του πρακτέου
και εάν τελικώς η πρόταση γίνει αποδεκτή,
αυτό θα σημαίνει ότι από το 2026 οι ει-
σαγωγείς θα βαρύνονται με τέλη στο δια-
συνοριακό εμπόριο γαιάνθρακα και με

γνώμονα τις εκπομπές αερίων ρύπων διο-
ξειδίου του άνθρακα, οι οποίες προκαλού-
νται από την παραγωγή των δικών τους
προϊόντων εκτός συνόρων Ε.Ε. Ο δασμός
αυτός προβλέπεται πως θα αφορά το τσι-
μέντο, τον σίδηρο, τον χάλυβα και το α-
λουμίνιο, καθώς και τα λιπάσματα και την
ηλεκτρική ενέργεια.

Ο γενικός διευθυντής στο τμήμα της
φορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Γεράσιμος Θωμάς, επισήμανε ότι προϊόντος
του χρόνου θα προστεθούν ακόμα περισ-
σότεροι κλάδοι οικονομικής δραστηριό-
τητας, οι οποίοι θα βαρύνονται με δασμούς.
Οπερ εστί μεθερμηνευόμενον, οι φόροι

θα βαρύνουν και τα αυτοκίνητα αυτά κα-
θαυτά και όχι μόνο τον χάλυβα, ο οποίος
ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται στην κα-
τασκευή τους. Η Επιτροπή επί κάθε νέου
κλάδου θα εξετάζει τις εμπορικές ροές,
την αξία των αγαθών και το κόστος στις
υπηρεσίες από την επιβολή του διασυνο-
ριακού φόρου, όπως εξήγησε ο κ. Θωμάς,
Η διαρροή εκπομπών αερίων ρύπων α-
ποτελεί τον βασικό κίνδυνο υπό το πρίσμα
της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Πολλές εταιρείες επιλέγουν να μεταφέρουν
τις δραστηριότητές τους σε περιοχές όπου
ισχύουν πιο χαλαροί περιβαλλοντικοί κα-
νονισμοί, εξακολουθώντας να ρυπαίνουν
κι εκεί, αντί να προβαίνουν σε επενδύσεις
απορρύπανσης και πράσινης τεχνολογίας.
Η απειλή αυτή αναμένεται να κλιμακωθεί
ενόσω η Ευρωπαϊκή Ενωση αποπειράται
να εκπληρώσει τους στόχους της για δρα-
στική περικοπή των ρύπων, που προκα-
λούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, σε

ποσοστό 55% έως το 2030 σε σύγκριση
με τα επίπεδα του 1990. Η Ε.Ε. αριθμεί
περίπου 60 βιομηχανικούς τομείς, οι οποίοι
είναι επιρρεπείς σε διαρροή αερίων ρύπων,
συμπεριλαμβανομένων των μονάδων διύ-
λισης και των κατασκευαστών κεραμικών
και γυαλιού.

Οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. και το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο θα διαπραγματευθούν
τις λεπτομέρειες της επιβολής του φόρου
στις διασυνοριακές συναλλαγές γαιάν-
θρακα, προτού τεθεί σε ισχύ. Οι διαπραγ-
ματεύσεις αυτές μπορεί να διαρκέσουν
έως και δύο χρόνια. Είναι ενδιαφέρουσα
η προσέγγιση της αναλύτριας στο
Breakingviews/Reuters, Τζίνα Τσον, η ο-
ποία επισημαίνει ότι ο διασυνοριακός
φόρος επί των εκπομπών αερίων ρύπων
είναι απλώς το επόμενο επεισόδιο της
πολιτικής διαμάχης γύρω από τη φορο-
λόγηση των κερδών των πολυεθνικών,
ώστε να μη μετακινούνται σε χώρες/πε-

ριφέρειες, όπου οι συντελεστές είναι χα-
μηλότεροι. Η Δύση δεν επιθυμεί να με-
ταφέρουν οι επιχειρήσεις της τη βάση
τους στην Ινδία ή την Κίνα, όπου οι πε-
ριβαλλοντικές ρυθμίσεις είναι χαλαρές,
καθιστώντας την παραγωγή φθηνότερη.
Με την επιβολή ενός διασυνοριακού
φόρου ρύπων τα προϊόντα αυτά θα ακρι-
βύνουν, αποδυναμώνοντας το κίνητρο
των ομίλων να μετακινούν θέσεις εργασίας
στο εξωτερικό. Επίσης μπορεί να έχει και
άλλη επίδραση. Δηλαδή, οι εγχώριες ε-
ταιρείες, των οποίων τα προϊόντα είναι
ακριβότερα λόγω των αυστηρότερων κα-
νονισμών ή για άλλους λόγους, μπορεί
να εξασφαλίζουν εκπτώσεις φόρων, όταν
τα εν λόγω εξάγονται. Αμβλύνονται, ως
εκ τούτου, οι δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν στην παγκόσμια αγορά, εξ ου και
στις ΗΠΑ τον φόρο υποστηρίζουν εργατικά
συνδικάτα και ενώσεις ντόπιων παραγω-
γών χάλυβα.

Μια πολύ αδύναμη ανάκαμψη της ευρω-
παϊκής οικονομίας δημιουργεί τον κίνδυνο
να επιδεινωθούν οι ανισότητες και να υ-
πονομευθεί η εμπιστοσύνη επιχειρήσεων,
επενδυτών και νοικοκυριών στην Ευρω-
παϊκή Ενωση, όπως εκτιμά ο ΟΟΣΑ (Oργα-
νισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Α-
νάπτυξης) σε έκθεσή του που δημοσιεύ-
θηκε χθες και έχει ως θέμα την επίπτωση
της πανδημίας του κορωνοϊού στη Γηραιά
Ηπειρο. 

Ο διεθνής οργανισμός ζητάει να χρη-
σιμοποιηθεί ο σχεδιασμός για την απο-
κατάσταση της ανάκαμψης με το ειδικό
ταμείο που έχει συσταθεί, ώστε να αμ-
βλυνθούν οι μεταξύ των περιφερειών δια-
φορές και ανισότητες. «Η κρίση θα μπο-
ρούσε να αφήσει σημάδια και να ξανα-

νοίξει παλιές πληγές», επισημαίνει ο Ορ-
γανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης και αναφέρει σε δημοσίευμά
του το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων. Η υγειονομική κρίση, η οποία
ξέσπασε πριν από ενάμιση χρόνο επη-
ρέασε με τρόπο ιδιαζόντως ανομοιόμορφο
τα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ οι διαδοχικοί
εγκλεισμοί και οι απαγορεύσεις μετακι-
νήσεων απέβησαν καταστροφικότατοι
για τον κλάδο των υπηρεσιών – ως επί

το πλείστον. Ωστόσο, ο κλάδος αυτός α-
πασχολεί συχνά «πληθώρα ανειδίκευτων
εργαζομένων, που θα μπορούσε να οδη-
γήσει σε αύξηση των ανισοτήτων και της
φτώχειας» στην Ευρώπη, σύμφωνα με
τον ΟΟΣΑ. Και προσθέτει ο διεθνής ορ-
γανισμός: «Οι οικονομίες του νότου της
Ε.Ε. είδαν το ΑΕΠ τους να μειώνεται πιο
απότομα το 2020 λόγω της μεγάλης εξάρ-
τησής τους από τον τουρισμό και του αυ-
ξημένου αριθμού των πολύ μικρών επι-
χειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται
σε αυτές».

Η Ιταλία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή
χώρα που επλήγη από την πανδημία τον
Φεβρουάριο του 2020. Ο ιός εξαπλώθηκε
με ταχείς ρυθμούς στη Λομβαρδία, το οι-
κονομικό κέντρο της χώρας, το οποίο για

ένα διάστημα κατέστη το παγκόσμιο ε-
πίκεντρο της ασθένειας. Το παρελθόν
έτος το ΑΕΠ της Ιταλίας συρρικνώθηκε
κατά 8,9%. Για να αντιμετωπιστεί αυτή
η όξυνση των διαφορών μεταξύ κρατών
και περιφερειών, ο ΟΟΣΑ ζητάει να αξιο-
ποιηθούν τα κονδύλια από το ευρωπαϊκό
σχέδιο ανάκαμψης των 750 δισ. ευρώ
μέσω επενδύσεων στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό και τη μετάβαση σε μια οι-
κονομία περισσότερο φιλική στο περι-
βάλλον. «Εάν δεν αποτελέσει αντικείμενο
δημόσιας δράσης ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός, θα επιδεινώνονταν οι περιφε-
ρειακές ανισότητες και θα παρατηρούνταν
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας
σε συγκεκριμένες περιοχές και μόνον»,
επισημαίνει στην έκθεσή του ο ΟΟΣΑ.

<<<<<<

Στόχος, να καλυφθούν 
περισσότεροι τομείς και 
προϊόντα μετά το 2030.

<<<<<<<

Εκθεση του οργανισμού για
τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας στην οικονομία.

<<<<<<

Με non paper τάσσονται 
κατά της προτροπής να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αναθεώρησης των δημοσιο-
νομικών κανόνων προτού 
το Σύμφωνο τεθεί εκ νέου
εν ισχύι.

H Κομισιόν σχεδιάζει επέκταση των διασυνοριακών δασμών στους ρύπους

Σε σκληρή γραμμή
για το Σύμφωνο
Σταθερότητας
οκτώ χώρες της Ε.Ε.
Ζητούν την επιστροφή του
μετά το τέλος του 2022

Το non paper των «8» θα συζητηθεί σήμερα στο Ecofin στο πλαίσιο μιας πρώτης, άτυπης διαβούλευσης για τη διαδικασία αναθεώρησης.

Η διαρροή εκπομπών αερίων ρύπων αποτε-
λεί τον βασικό κίνδυνο υπό το πρίσμα της α-
ντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Οι οικονομίες του νότου της Ε.Ε. είδαν το ΑΕΠ τους να μειώνεται πιο απότομα το 2020 λό-
γω της μεγάλης εξάρτησής τους από τον τουρισμό, επισημαίνει ο διεθνής οργανισμός.
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Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

Ως διπλωματικά επιτεύγματα που συν-
δυάζονται και αυξάνουν τη σταθερότητα
στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανα-
τολής και της Ανατολικής Μεσογείου πε-
ριγράφει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ο εκ-
πρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών
του Ισραήλ Λαϊόρ Χάιατ στην αποκλει-
στική συνέντευξη που παραχώρησε στην
«Κ», με αφορμή τη συμπλήρωση ενός
έτους από τις πρώτες συμφωνίες της
χώρας του αρχικά με τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και έπειτα με το Μπαχρέιν και
το Μαρόκο. Ο κ. Χάιατ θεωρεί τις συμ-
φωνίες μοντέλο και για την ομαλοποίηση
των σχέσεων και με άλλες χώρες, ενώ ση-
μειώνει ότι, σε συνδυασμό με την τριμερή
Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου, οι συμφωνίες
του Αβραάμ ανοίγουν εμπορικούς διαύλους
ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ασία.
– Ενα χρόνο μετά τις Συμφωνίες του
Αβραάμ, μπορείτε να μοιραστείτε

μαζί μας κάποια χειροπιαστά αποτε-
λέσματα αυτής της διαδικασίας;

– Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά χειρο-
πιαστά αποτελέσματα. Πρώτα απ’ όλα
ζούμε σε μια νέα πραγματικότητα στη
Μέση Ανατολή. Σίγουρα σε μια πραγμα-
τικότητα με περισσότερη σταθερότητα
και ευημερία, σε μια περιοχή γνωστή για
την αστάθειά της. Εχουμε υπογράψει πε-
ρισσότερες από 40 συμφωνίες με τα ΗΑΕ,
το Μπαχρέιν και το Μαρόκο. Αυτές οι

συμφωνίες είναι υποδομή των ειρηνικών
σχέσεων με αυτές τις χώρες. Και ο στόχος
που βλέπουμε στο Ισραήλ σε αυτές τις
συμφωνίες ειρήνης, ομαλοποίησης των
σχέσεων είναι ότι η ειρήνη δεν θα περιο-
ριστεί μεταξύ των ηγεσιών των κρατών,
αλλά ότι θα ωφελήσει το σύνολο των πο-
λιτών σε όλες τις χώρες, ότι θα επηρεάσει
τη ζωή όλων με θετικό τρόπο. Μια από
τις επιπτώσεις που έχουμε δει και είναι
πολύ χειροπιαστή είναι οι 200.000 Ισραη-

λινοί που επισκέφθηκαν τα ΗΑΕ, σε μια
χρονιά στην οποία κυριάρχησε η κρίση
της COVID-19.
– Η ισραηλινή κοινωνία έχει ενστερ-
νιστεί τις συμφωνίες αυτές;

– Νομίζω ότι η ισραηλινή κοινωνία
έχει ενστερνιστεί τις συμφωνίες, η υπο-
στήριξη στις συμφωνίες είναι κατά βάση
σχεδόν συνολική. Βλέπουμε τα οφέλη.
Είναι μέρος των μακροπρόθεσμων στόχων
μας για ειρήνη με όλους τους γείτονές

μας. Σίγουρα κάθε χώρα έχει τον δικό της
ρυθμό, αλλά είμαστε σε αυτή την προ-
σπάθεια για ειρηνευτική διαδικασία από
τη δεκαετία του ’70, με τη συμφωνία με
την Αίγυπτο το 1979, την Ιορδανία λίγα
χρόνια αργότερα. Αναζητούμε να υπο-
γράψουμε συμφωνίες με όλους τους γεί-
τονές μας.
– Πιστεύετε ότι θα έχουμε κάποια

αποτελέσματα στις συζητήσεις για
επέκταση των Συμφωνιών του Αβρα-

άμ, τους επόμενους μήνες ίσως;
– Νομίζω πως θα τα καταφέρουμε. Δεν

είμαι σίγουρος ότι μπορώ να πω πως θα
γίνει τους επόμενους μήνες, αλλά σίγουρα
θα γίνει στο εγγύς μέλλον. Και θα είναι
παραπάνω από μία χώρα. Υπάρχουν αρ-
κετές χώρες που επιζητούν να ενταχθούν
σε αυτό τον κύκλο ειρήνης. Δεν θέλω να
αναφέρω καμία από αυτές τις χώρες, διότι
δεν θεωρώ ότι ωφελεί τη διαδικασία.
Αλλά σίγουρα, αυτό που έχουμε κάνει

τον τελευταίο χρόνο είναι ένα μοντέλο
για άλλες χώρες. Αλλοι ηγέτες βλέπουν
τις σχέσεις Ισραήλ με ΗΑΕ, Μπαχρέιν
και Μαρόκο και καταλαβαίνουν τα οφέλη
από τις σχέσεις με το Ισραήλ για τις δικές
τους χώρες και τους δικούς τους πολίτες.
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι η
ειρήνη δεν είναι κάτι που δόθηκε ως
δώρο στο Ισραήλ. Η ειρήνη είναι μια δια-
δικασία αμοιβαία επωφελής (win-win) ή
θα μπορούσα να πω «win-win-win», διότι
άλλες χώρες που δεν είναι μέρος των δι-
μερών συμφωνιών θα επωφεληθούν από
τη σταθερότητα και την ευημερία στην
περιοχή.
– Το Ισραήλ μετατρέπεται σε διπλω-
ματικό κόμβο στην περιοχή; Υπάρ-
χουν οι Συμφωνίες του Αβραάμ, η
τριμερής με την Ελλάδα και την Κύ-
προ. Αυτά τα διπλωματικά επιτεύγ-
ματα μπορεί να συνδυαστούν κατά
κάποιον τρόπο, ώστε να βοηθήσουν
στην ολοκλήρωση της περιοχής, από
τη Βόρεια Αφρική, στη Μεσόγειο,
στη Μέση Ανατολή;

– Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται
για μέρος των μακροπρόθεσμων στόχων
μας. Ενας από τους ειδικούς μας για την
οικονομία στη Μέση Ανατολή σύγκρινε
τη συνεργασία ανάμεσα στο Ισραήλ και
στα ΗΑΕ με την Ανατολική και τη Δυτική
Ακτή των ΗΠΑ. Το Ισραήλ είναι η Δυτική
Ακτή της Μέσης Ανατολής και ανοίγουμε
την πύλη για τις ευρωπαϊκές αγορές. Και
η τριμερής σχέση που έχουμε με την Κύ-
προ και την Ελλάδα τείνει σίγουρα προς
αυτή την κατεύθυνση. Τα ΗΑΕ είναι η Α-
νατολική Ακτή της Μέσης Ανατολής και
θα ανοίξει τις αγορές προς την Ασία. Οχι
μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για τους ε-
ταίρους του Ισραήλ στην Ευρώπη. Και
θα υπάρχουν διαφορετικά στρώματα, δια-
φορετικοί κύκλοι που θα επωφεληθούν
από τις συμφωνίες που υπογράψαμε με
τα ΗΑΕ.

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας,
τα οποία είτε ελέγχονται είτε διατηρούν
στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του
Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
(ΑΚΡ), επιχειρούν να περάσουν το μήνυμα
ότι το κάλεσμα αρκετών τουρκικών επι-
χειρήσεων προς τον νεανικό πληθυσμό
της Τουρκίας για εργοδότηση με ελκυ-
στικούς όρους και ικανοποιητικό μισθό
δεν βρίσκει θετική ανταπόκριση. Σύμφωνα
με τους φιλοκυβερνητικούς Τούρκους δη-
μοσιογράφους, το γεγονός ότι μια μερίδα
της τουρκικής νεολαίας παρουσιάζει ε-
πιλεκτική διάθεση στην αγορά εργασίας
είναι μια εξέλιξη που μιλά από μόνη της
και αποδεικνύει ότι η τουρκική οικονομία
επιστρέφει σταδιακά σε τροχιά ομαλό-
τητας. 

Το παραπάνω προπαγανδιστικό μήνυμα
των φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης
δεν πείθει τους Τούρκους και ξένους α-
ναλυτές. Οι οικονομολόγοι, που προσεγ-
γίζουν με επιφυλακτικότητα τα μηνύματα
της κυβέρνησης Ερντογάν για την τουρ-
κική οικονομία, υπενθυμίζουν ότι την πα-
ρούσα στιγμή ο πληθωρισμός τείνει να
ξεπεράσει το φράγμα του 20%. Την ίδια
στιγμή, παρά το γεγονός ότι το Ίδρυμα
Στατιστικής της Τουρκίας παρουσιάζει
το επίσημο ποσοστό ανεργίας στο 12,4%,
τα πραγματικά δεδομένα στην τουρκική
οικονομία είναι άκρως αποκαρδιωτικά.
Οι πληροφορίες που φτάνουν στα επιτελεία
των κομμάτων της αντιπολίτευσης από
ολόκληρη την Τουρκία δείχνουν ότι το
πραγματικό ποσοστό ανεργίας είναι πολύ
μεγαλύτερο. Σε ορισμένες επαρχίες σχεδόν
ένας στους δυο νέους Τούρκους πολίτες
παραμένει δίχως εισόδημα.

Στα επικριτικά σχόλια και στις προει-
δοποιήσεις της αντιπολίτευσης και των

αναλυτών, η κυβέρνηση Ερντογάν «απα-
ντά» κάνοντας αναφορά στο νέο «κατα-
ναλωτικό όργιο» που παρατηρείται τους
τελευταίους μήνες, κυρίως μετά την άρση
των απαγορεύσεων για την πανδημία, σε
ολόκληρη την Τουρκία. Την περίοδο του
καλοκαιριού η τουρκική οικονομία πα-
ρουσιάζει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανά-
πτυξης. Τον Ιούνιο λ.χ. οι πωλήσεις κα-
τοικιών στην Τουρκία αυξήθηκαν κατά
περίπου 75.000 από τον προηγούμενο μή-
να, φθάνοντας τις 135.000, σύμφωνα
πάντα με τα επίσημα στοιχεία της τουρ-
κικής κυβέρνησης. Περίπου το 20% των
πωλήσεων πραγματοποιήθηκαν με ενυ-
πόθηκα δάνεια, με το μεγαλύτερο μέρος

των αγοραστών να χρησιμοποιούν τα δικά
τους οικονομικά κονδύλια. Την ίδια στιγμή,
το πρώτο εξάμηνο του έτους οι πωλήσεις
αυτοκινήτων ανήλθαν σε περισσότερες
από 310.000. Πρόκειται για μια αύξηση
της τάξης του 52,4% σε σχέση με την ίδια
περίοδο το 2020. Οι πωλήσεις ελαφρών
επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκαν,
επίσης, κατά 67% σε 85.000 την ίδια πε-
ρίοδο. Όλα αυτά συνέβησαν σε μια περίοδο
που οι ξένοι τουρίστες επέστρεψαν στην
Τουρκία και η τουρκική τουριστική βιο-
μηχανία ξεκίνησε να παρουσιάζει εκ νέου
εντυπωσιακούς αριθμούς. Οι Τούρκοι πο-
λιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι οι παραπάνω

εξελίξεις παρέχουν στην κυβέρνηση Ερ-
ντογάν την δυνατότητα να ξεκινήσει την
προεκλογική περίοδο από θέση ισχύος.
Ύστερα από περίπου δυο χρόνια πανδη-
μίας και διαιωνιζόμενη περίοδο οικονο-
μικής αστάθειας, η κυβέρνηση Ερντογάν
έχει την δυνατότητα να εντυπωσιάσει
την συντηρητική και εθνικιστική εκλογική
βάση της κυβερνητικής συμμαχίας με ε-
ντυπωσιακά οικονομικά δεδομένα. Σε
κάθε περίπτωση η κυβέρνηση Ερντογάν
είναι σε θέση να εκπέμψει το μήνυμα ότι
«οι τροχοί της τουρκικής οικονομίας αρ-
χίζουν να γυρίζουν και πάλι». 

Υπό κανονικές συνθήκες στην Τουρκία
οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές
είναι προγραμματισμένες για τον Ιούνιο
του 2023. Ωστόσο, στην Άγκυρα το τε-
λευταίο διάστημα πολιτικοί και δημοσιο-
γραφικοί κύκλοι δεν αποκλείουν το ενδε-
χόμενο των πρόωρων εκλογών εντός του
2022. Και αυτό διότι, σύμφωνα με ορισμένες
εταιρείες δημοσκοπήσεων, η αισθητή
πτώση των ποσοστών των κομμάτων που
υποστηρίζουν την κυβέρνηση Ερντογάν
δεν αφήνει πολλά περιθώρια ελιγμών για
τον ισχυρό πολιτικό άνδρα της Τουρκίας.
Δημοσκοπήσεις του αντιπολιτευόμενου
τύπου της Τουρκίας, θέλουν το ποσοστό
του ΑΚΡ να έχει «αγκυροβολήσει» το τε-
λευταίο διάστημα στο 30-32%. Την ίδια
στιγμή, το ποσοστό του Κόμματος Εθνι-
κιστικής Δράσης (ΚΕΔ) βρίσκεται στο 7-
8%. Σύμφωνα με τους Τούρκους αναλυτές
σε περίπτωση που συνεχιστεί η κατρακύλα
των ποσοστών των συγκυβερνώντων κομ-
μάτων το εγχείρημα της επανεκλογής του
Ερντογάν θα καταστεί ιδιαίτερα δύσκολο.
Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Τουρκίας, λαμβά-
νοντας υπόψη του την σοβαρότητα της
όλης κατάστασης, ανέλαβε ήδη κάποιες
πρωτοβουλίες με φόντο την κάλπη. Ο Ερ-
ντογάν ανακοίνωσε την εντατικοποίηση

των εργασιών της κυβερνητικής συμμαχίας
για δημιουργία νέου πολιτεύματος. Στο
τέλος αυτής της προσπάθειας η Τουρκία
θα οδηγηθεί στις κάλπες για δημοψήφισμα
για το νέο πολίτευμα και τις προγραμμα-
τισμένες προεδρικές και βουλευτικές ε-
κλογές. Η ανακοίνωση και προβολή του
νέου συντάγματος αναμένεται εντός του
επόμενου έτους. 

Aνησυχούν οι οικονομολόγοι
Πολιτικοί αναλυτές και οικονομολόγοι

προσεγγίζουν με επιφυλακτικότητα το
σχέδιο της κυβέρνησης Ερντογάν για το
νέο πολίτευμα της χώρας και το νέο «κα-
ταναλωτικό όργιο» στην τουρκική αγορά,
πάνω στο οποίο η κυβερνητική συμμαχία
αναμένεται να οικοδομήσει το προεκλογικό
κοινωνικοοικονομικό αφήγημα της. Σύμ-
φωνα με τους Τούρκους οικονομολόγους,
το γεγονός ότι μια μικρή μερίδα της τουρ-
κικής κοινωνίας, περίπου το 10%, επιλέγει
το τελευταίο διάστημα να επενδύσει το
κεφάλαιο της στον τομέα των οικοδομών
και σε είδη πολυτελείας δεν πρέπει να
μας οδηγήσει σε λανθασμένα συμπερά-
σματα. Το κλίμα αβεβαιότητας στην τουρ-
κική οικονομία διαιωνίζεται και οι χειρισμοί

της κυβέρνησης Ερντογάν στο οικονομικό
πεδίο εξακολουθούν να βρίσκονται σε α-
ντίθεση με τους κανόνες της φιλελεύθερης
οικονομίας. 

«Η καταπολέμηση του πληθωρισμού
απαιτεί νομισματική λιτότητα», επισημαίνει
ο Τούρκος οικονομολόγος Μουσταφά Σον-
μέζ, ο οποίος προσθέτει τα εξής: «Με άλλα
λόγια, το οικονομικό επιτελείο της Τουρκίας
θα πρέπει να αποθαρρύνει την κατανά-
λωση και να ενθαρρύνει την αποταμίευση,
και η κεντρική τράπεζα πρέπει να αυξήσει
το τρέχον επιτόκιο του 19% για να κατα-
στήσει την τουρκική λίρα πιο ελκυστική
τόσο για τους εγχώριους καταθέτες όσο
και για τους ξένους επενδυτές εν όψει του
αυξανόμενου πληθωρισμού. Ο περιορισμός
της χρήσης των πιστωτικών οδών θα ήταν
ένα άλλο αναπόφευκτο μέτρο για τον πε-
ριορισμό της όρεξης για εγχώρια κατα-
νάλωση». 

Σύμφωνα με τον Σονμέζ, την παρούσα
στιγμή η κυβέρνηση Ερντογάν παραγνω-
ρίζει την παραπάνω συνταγή οικονομικής
λιτότητας, την οποία προτείνουν οι ξένοι
οικονομολόγοι σε αναπτυσσόμενες οικο-
νομίες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις
παρόμοιες με αυτές της Τουρκίας. Επι-

πλέον, στην πράξη η αυτονομία της Κε-
ντρικής Τράπεζας της Τουρκίας έχει κα-
ταργηθεί εδώ και καιρό, με αποτέλεσμα
την παρούσα στιγμή στην Άγκυρα να μην
υφίσταται ένας ανεξάρτητος οικονομικός
φορέας που είναι σε θέση να λάβει «ψύ-
χραιμες» αποφάσεις για το μέλλον της
τουρκικής οικονομίας. 

Η έναρξη της προεκλογικής περιόδου
στην Τουρκία, σε συνδυασμό με τις ανορ-
θολογικές, λαϊκιστικές επιλογές και πρα-
κτικές της κυβέρνησης Ερντογάν, θα μπο-
ρούσαν το επόμενο διάστημα να οδηγήσουν
τον πληθωρισμό σε επίπεδα-ρεκόρ και την
τουρκική λίρα σε νέα κατρακύλα. Χαρα-
κτηριστικό είναι το γεγονός ότι την στιγμή
που γραφόταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ,
οι αντοχές της τουρκικής λίρας έναντι των
ξένων νομισμάτων είχαν τεθεί σε μια νέα
δοκιμασία, με το αμερικανικό δολάριο, από
το οποίο εξαρτώνται αρκετοί τομείς της
τουρκικής οικονομίας, να σπάζει για μια
ακόμη φορά το φράγμα των 8,5 μονάδων.
Υπενθυμίζεται ότι στις απαρχές της νέας
κρίσης στην τουρκική οικονομία, προς τα
τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, στην
τουρκική αγορά το αμερικανικό δολάριο
βρισκόταν στην μπάντα των 4-5 μονάδων.

Το Ισραήλ, δίαυλος ανάμεσα σε Ευρώπη και Ασία
«Οι Συμφωνίες του Αβραάμ είναι μοντέλο για την ομαλοποίηση των σχέσεων με άλλες χώρες», τονίζει στην «Κ» ο Λαϊόρ Χάιατ

<<<<<<<

Ο εκπρόσωπος
του ΥΠΕΞ του Ισραήλ 
επισημαίνει τη σημασία της
τριμερούς μεταξύ Τελ Αβίβ,
Αθήνας και Λευκωσίας. 

Πρότυπο
– Θεωρείτε ότι οι συμφωνίες μπορεί
να αποτελέσουν πρότυπο για την ο-
μαλοποίηση των σχέσεων με άλλες,
μη αραβικές χώρες της περιοχής, ό-
πως για παράδειγμα η Τουρκία;
– Oι συμφωνίες αποτελούν αδιαμ-
φισβήτητα πρότυπο. Ο τρόπος με
τον οποίο τις επιτυγχάνουμε, ο τρό-
πος με τον οποίο χτίζουμε τις σχέ-
σεις... Πρόκειται για μια αλλαγή πα-
ραδείγματος στην περιοχή και θα ε-
πηρεάσει και άλλες διαδικασίες.
Χωρίς να αναφέρω άλλες χώρες,
νομίζω ότι η σταθερότητα στην πε-
ριοχή θα επηρεάσει όχι μόνο τη
Μέση Ανατολή, αλλά το σύνολο της
ευρύτερης περιφέρειας, που χρει-
άζεται σταθερότητα. Η περιφέρεια
είναι γνωστή για την αστάθειά της,
για τις συγκρούσεις. Ο τελευταίος
χρόνος ήταν εκπληκτικός για εμένα
ως διπλωμάτη και εκπρόσωπο του
υπουργείου Εξωτερικών, διότι μι-
λήσαμε για ειρήνη... Είμαι βέβαιος
ότι η ειρήνη δεν ήταν βασικό θέμα
στις ειδήσεις για χρόνια. Οπότε
πρόκειται για ένα γενικότερα καλό
σημάδι για το μέλλον της Μέσης Α-
νατολής.«Η ειρήνη είναι μια διαδικασία αμοιβαία επωφελής (win-win) ή θα μπορούσα να πω “win-win-win”, διότι άλλες χώρες που δεν είναι μέ-

ρος των διμερών συμφωνιών θα επωφεληθούν από τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή», επισημαίνει ο κ. Λαϊόρ Χάιατ.

Πληθωρισμός και ανεργία
πιέζουν τον Ταγίπ Ερντογάν
Eναρξη προεκλογικής περιόδου εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας

<<<<<<<

Υψηλό παραμένει το ποσο-
στό ανεργίας στην Τουρκία.
Σε ορισμένες επαρχίες σχε-
δόν ένας στους δυο νέους
Τούρκους πολίτες παραμέ-
νει δίχως εισόδημα.

Το κλίμα αβεβαιότητας στην τουρκική οικονομία διαιωνίζεται και οι χειρισμοί της κυβέρνησης Ερντογάν στο οικονομικό πεδίο εξακολου-
θούν να βρίσκονται σε αντίθεση με τους κανόνες της φιλελεύθερης οικονομίας. Στη φωτογραφία σπίτι σε συνοικία της Κωνσταντινούπο-
λης κατεδαφίζεται για να δώσει τη θέση του σε πύργο.
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Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

«Εμφραγμα» στα περισσότερα δημόσια
έργα που εκτελούνται στη χώρα αυτή
την περίοδο έχει δημιουργήσει η σημα-
ντική αύξηση των τιμών των υλικών κα-
τασκευής, ωθώντας τους αναδόχους σε
«πάγωμα» των εργασιών σε πλειάδα ερ-
γοταξίων, έως ότου βρεθεί λύση. Ταυτό-
χρονα γεννάται και ζήτημα για διαγωνι-

σμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς
είναι εξαιρετικά δύσκολη η υποβολή προ-
σφορών, με δεδομένο ότι οι τιμές των υ-
λικών έχουν αυξηθεί έως και 75% σε ο-
ρισμένες περιπτώσεις, χωρίς να έχουν
αναθεωρηθεί οι αρχικοί προϋπολογισμοί
των έργων.

Οπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς,
η διατάραξη της παγκόσμιας εφοδιαστικής
αλυσίδας έχει επιδράσει και στις τιμές
μιας σειράς υλικών, προκαλώντας αυξή-
σεις που κυμαίνονται από 15% μέχρι και
75% σε πολλές περιπτώσεις, ενώ επιπλέον
επιβάρυνση προκαλεί και η αύξηση των

τιμών του πετρελαίου που είναι καθορι-
στικός παράγοντας όχι μόνο στο κόστος
χρήσης των μηχανημάτων αλλά και σε
υλικά, όπως τα ασφαλτικά προϊόντα και
οι πλαστικοί σωλήνες. Μεγάλες αυξήσεις,
τουλάχιστον κατά 50%, έχει καταγράψει
και ο σίδηρος. Πρόκειται για ένα πρόβλημα
που έθιξαν πρόσφατα και στελέχη του
ομίλου ΤΙΤΑΝ, απευθυνόμενα σε αναλυ-
τές, με αφορμή τα αποτελέσματα εξαμή-
νου της ελληνικής βιομηχανίας τσιμέντου
και δομικών υλικών. Οπως τόνισαν, πολλά
έργα, μικρά ή και μεγαλύτερα, τόσο δη-
μόσια όσο και ιδιωτικά, έχουν «κολλήσει»
λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κό-
στους του χάλυβα και άλλων υλικών, με
αποτέλεσμα οι κατασκευαστές να προ-
χωρούν σε αναδιαπραγματεύσεις με τους
προμηθευτές τους. Αλλωστε, το περιθώριο
ανάμεσα σε ένα κερδοφόρο κι ένα ζη-
μιογόνο έργο είναι ιδιαίτερα στενό, με
αποτέλεσμα να απειλείται η ομαλή εκτέ-
λεση πληθώρας συμβάσεων, που έχουν
υπογραφεί τους τελευταίους μήνες.

Η μεγάλη αύξηση του κόστους εκτέ-
λεσης πολλών έργων έχει ουσιαστικά
«πετάξει από το παράθυρο» τους προϋ-
πολογισμούς και τις προσφορές που έχουν
δοθεί για την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων, καθώς δεν έχουν γίνει προ-
βλέψεις για τόσο σημαντικές διακυμάν-
σεις. Ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται η εκ
των υστέρων αναθεώρησή τους, τη στιγμή
που μια τέτοια κίνηση κρίνεται από ορι-
σμένους φορείς του κλάδου ως δυνητικά
προβληματική, καθώς ουσιαστικά θα δια-
φοροποιήσει τους όρους του διαγωνισμού,

ανοίγοντας τον δρόμο στους υπόλοιπους
μειοδότες ενός διαγωνισμού να προσφύ-
γουν στη Δικαιοσύνη.

Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο σε δη-
μόσια έργα, είτε του υπουργείου Υποδο-
μών είτε των δήμων και των περιφερειών.
Αντιθέτως, σε έργα ΣΔΙΤ και έργα παρα-
χώρησης υπάρχουν σχετικές προβλέψεις,
με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερη η
διαχείριση του σημερινού προβλήματος.
Παράλληλα, οι μεγαλύτερες εταιρείες έ-
χουν τη δυνατότητα, έστω κι αν υφίστα-
νται και αυτές οικονομική πίεση, να δια-
χειριστούν την κατάσταση, δεδομένων
και των οικονομιών κλίμακας. Στον α-
ντίποδα, οι μικρότερες εταιρείες αντιμε-

τωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας, καθώς
το ζήτημα αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας
από τις πιο δύσκολες περιόδους για τον
κλάδο, ως αποτέλεσμα της ένδειας έργων
και των υπερβολικών εκπτώσεων.

Το ζήτημα έχουν αναδείξει οι εργο-
ληπτικοί φορείς ήδη από τις αρχές του
έτους, καταθέτοντας μάλιστα και πρόταση
νομοθετικής παρέμβασης από το τέλος
Απριλίου για τη θεσμοθέτηση αναθεω-
ρήσεων στις τιμές, ώστε να μπορέσουν
να προχωρήσουν τα έργα με αλλαγές
στους προϋπολογισμούς, ενσωματώνο-
ντας τις αυξήσεις των υλικών. Ωστόσο,
μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια
σχετική αντίδραση από τους αρμόδιους

κυβερνητικούς παράγοντες. Εκτός από
την παραπάνω πρωτοβουλία των θεσμι-
κών εκπροσώπων του κλάδου, έχουν
γίνει και εισηγήσεις προς την κυβέρνηση
να προχωρήσει σε μια συνολική αναθε-
ώρηση του τιμοκαταλόγου των υλικών,
ο οποίος δεν έχει ανανεωθεί από το 2015.
Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι
τουλάχιστον τα έργα που θα προκηρυ-
χθούν στο άμεσο μέλλον θα είναι τιμο-
λογημένα σωστά.

Σημειωτέον ότι το πρόβλημα των α-
νατιμήσεων των υλικών κατασκευής δεν
είναι ελληνικό, αλλά παγκόσμιο. Εχει ε-
πισημανθεί σε διεθνές επίπεδο και μά-
λιστα προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο

σύνολο του κλάδου. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα αποτελεί η αγορά ράβδων ο-
πλισμού, όπου οι τιμές τους αυξήθηκαν
κατά 110% στην Ιταλία μέσα σε διάστημα
τεσσάρων μηνών. Σύμφωνα με θεσμικούς
φορείς του κλάδου, εκτός από τις ανατι-
μήσεις παρατηρούνται σημαντικές κα-
θυστερήσεις στην παραλαβή των υλικών.
Συχνά οι προμηθευτές είναι απρόθυμοι
να συμφωνήσουν σε μια συγκεκριμένη
προθεσμία παράδοσης των υλικών, λόγω
των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών
της αγοράς, που με τη σειρά τους οδηγούν
σε αδυναμία καθορισμού όχι μόνο της
ημερομηνίας παράδοσης αλλά και της
τιμής των υλικών. 

Του ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Δραστική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα των
μεγάλων Eλλήνων παραγωγών βιομηχανικών μετάλλων
και επεξεργασμένων προϊόντων τους διαμορφώνει το διε-
θνές περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από μειωμένη προ-
σφορά παγκοσμίως και αυξημένη ζήτηση. 

Σε αυτό το περιβάλλον ο απόλυτα καθετοποιημένος
βραχίονας μεταλλουργίας της Mytilineos απολαμβάνει ι-
στορικά υψηλά περιθώρια κέρδους στο αλουμίνιο, ωφε-
λούμενος περαιτέρω και από τα περιβαλλοντικά φιλικά
χαρακτηριστικά της ενέργειας που χρησιμοποιεί στην
παραγωγή. Σημαντική ενίσχυση αναμένεται να παρου-
σιάσουν και τα αποτελέσματα του βραχίονα της χαλυ-
βουργίας της Viohalco του ομίλου Στασινόπουλου, με το
συγκρότημα Σιδενόρ / Sovel να εκτιμάται από την αγορά
πως σημειώνει πλέον εύρωστη κερδοφορία μετά τις προη-
γούμενες ζημιογόνες χρήσεις. Ομοίως βελτιωμένες είναι,
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και οι επιδόσεις της
«Χαλυβουργίας Ελλάδος» του ομίλου Ν. Μάνεση. 

• Χάλυβας. Η μεγάλη άνοδος των τιμών του χάλυβα
διεθνώς έχει και σε αυτή την περίπτωση βελτιώσει τα
περιθώρια κέρδους. Τον Μάρτιο του 2020, πριν από την
πανδημία, οι τιμές του χάλυβα διαπραγματεύονταν μεταξύ
500 και 800 δολαρίων ο τόνος και τώρα διαπραγματεύεται

στα 1.800 δολάρια. Πολλοί που εμπλέκονται στην αγορά
δεν βλέπουν μείωση της τιμής τουλάχιστον μέχρι το 2022.
Κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας, πολλά χαλυ-
βουργεία διέκοψαν την παραγωγή με την υπόθεση ότι ο
κόσμος οδεύει προς μια βαθιά ύφεση. Ωστόσο, η μείωση
της ζήτησης σιδηρομεταλλεύματος και χάλυβα δεν κράτησε
πολύ. Αρκετά νωρίς στην πανδημία υπήρξε αλλαγή στα
πρότυπα κατανάλωσης, και οι άνθρωποι αντί να πηγαίνουν
διακοπές ή να πληρώνουν για εμπειρίες αγόραζαν προϊόντα
έντασης χάλυβα, όπως καινούργια αυτοκίνητα, οικιακές
συσκευές κ.ο.κ. Αυτό προκάλεσε πολύ μεγαλύτερη ζήτηση
από την αναμενόμενη στη βιομηχανία χάλυβα. Σε συν-
δυασμό με μια πολύ περιορισμένη προσφορά λόγω του
κλεισίματος πολλών χαλυβουργείων, οδήγησε στην
εκτίναξη της τιμής του.

Ωστόσο η εγχώρια αγορά χάλυβα που αφορά τον πα-
ραγόμενο από τις ελληνικές χαλυβουργίες μπετοσίδερο
δεν χαρακτηρίζεται ακόμα από ιδιαίτερα ενισχυμένη ζή-
τηση, λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη μεγάλων δη-
μοσίων και ιδιωτικών έργων, ενώ παράλληλα η δυνατότητα
εξαγωγών υπονομεύεται έως ένα βαθμό από το ιδιαίτερα
αυξημένο μεταφορικό κόστος. Επιπλέον, ο ανταγωνισμός
μεταξύ των δύο ελληνικών χαλυβουργιών διατηρεί σχετικά
συγκρατημένες τις τελικές τιμές του προϊόντος. Αξίζει
να σημειωθεί πως και η τιμή της πρώτης ύλης για την
παραγωγή του χάλυβα, το scrap, δηλαδή τα παλιοσίδερα,
έχει αυξηθεί στα επίπεδα των 450 δολαρίων ο τόνος (που
περιλαμβάνει και φύρα), ενώ οι εγχώριες τιμές του τελικού
προϊόντος κινούνται κοντά στα 750 ευρώ ο τόνος. Ομως,

ένα σημαντικό μέρος του περιθωρίου διαβρώνεται από
τις ιδιαίτερα αυξημένες τιμές ενέργειας, εξηγούν οι ειδικοί.
Ηδη, πάντως, οι εξαγωγές προς τις χώρες της Βαλκανικής
και όχι μόνο έχουν ενισχυθεί σημαντικά και για τις δύο
ελληνικές χαλυβουργίες.

• Αλουμίνιο. Εκεί που είναι ιδιαίτερα ορατή η χρυσή
στιγμή του «σούπερ κύκλου» στα εμπορεύματα, είναι στο
αλουμίνιο της Mytilineos. Με τις διεθνείς τιμές να έχουν
φτάσει στις 2.700 δολάρια ο τόνος από 2.000 τον Ιανουάριο
του 2020, η «Αλουμίνιον της Ελλάδος» βρίσκεται σε προ-
νομιακή θέση: όντας καθετοποιημένη, λειτουργώντας
σε περιβάλλον Ευρωζώνης και έχοντας «κλειδώσει» το
κόστος ενέργειας (με ένα μεγάλο μέρος της, δε, να προ-
έρχεται από ανανεώσιμες πηγές), προσδίδοντας περαιτέρω
ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά στο τελικό προϊόν (πολλοί
αγοραστές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω
για αλουμίνιο που έχει «πράσινο» προφίλ παραγωγής
καθώς το ενσωματώνουν στους δικούς τους δείκτες ESG),
απολαμβάνει εξαιρετικά υψηλά premium για τις μπιγιέτες
αλουμινίου που παράγει. Οι μπιγιέτες είναι το προϊόν που
έχει το μεγαλύτερο περιθώριο σε σχέση με άλλα τελικά
προϊόντα αλουμινίου και πωλείται έως και 1.200 δολάρια
ο τόνος ακριβότερα από τη διεθνή χρηματιστηριακή τι-
μή.

Τι συμβαίνει όμως και «τρέχουν» έτσι οι τιμές του α-
λουμινίου; Κατ’ αρχάς η ενεργειακή μετάβαση φέρνει σε
πρώτο πλάνο το αλουμίνιο που είναι ένα μέταλλο με ση-
μαντικό ρόλο στην απανθρακοποίηση αφού –αν και η
παραγωγή του απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας–
είναι επίσης πολύ ελαφρύ και πλήρως ανακυκλώσιμο και

χρησιμοποιείται ευρέως, όπως για παράδειγμα στην κα-
τασκευή ηλεκτρικών αυτοκίνητων και φωτοβολταϊκών.
Επιπλέον, οι κλιμακούμενες διεθνώς πληθωριστικές
πιέσεις οδηγούν επενδυτικά κεφάλαια σε τοποθετήσεις
σε μέταλλα και άλλα εμπορεύματα που παραδοσιακά α-
ντιμετωπίζονται ως τρόπος προστασίας της αξίας των
κεφαλαίων έναντι του πληθωρισμού. Η ζήτηση για τα
βασικά μέταλλα και το αλουμίνιο ενισχύεται και από τα
μέτρα τόνωσης των οικονομιών λόγω της πανδημίας σε
συνδυασμό με τη χαλαρή νομισματική πολιτική. Χαρα-
κτηριστικό του κλίματος είναι ότι η Goldman Sachs προ-
βλέπει πως οι τιμές του αλουμινίου θα φτάσουν το 2023
στις 3.000 δολάρια. 

• Χαλκός. Δεν είναι όμως μόνο ο χάλυβας και το αλου-
μίνιο τα μόνα μέταλλα των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί.
Σε υψηλότερα επίπεδα από το πρόσφατο παρελθόν κι-
νούνται και οι τιμές του χαλκού. Ωστόσο το όφελος για
τη Χαλκόρ του ομίλου Στασινόπουλου αν και σαφές πε-
ριορίζεται από το γεγονός ότι παραδοσιακά το συγκρότημα
αγοράζει συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedging)
προκειμένου να προστατευθεί από μεγάλες μειώσεις των
τιμών. Ετσι, όμως, περιορίζεται και το όφελος από τις α-
νόδους. Ακόμα και έτσι όμως, η διεθνής και εγχώρια
ζήτηση και η περιορισμένη προσφορά βελτιώνουν τις
συνθήκες λειτουργίας της Χαλκόρ, εξηγούν οι αναλυτές.
Το ίδιο συμβαίνει και για την ΕΛΒΑΛ που ευνοείται όμως
από την πολύ μεγάλη ζήτηση για τα προϊόντα της, τα
φύλλα αλουμινίου, που χρησιμοποιούνται από την αυτο-
κινητοβιομηχανία και τα φωτοβολταϊκά έως την κατασκευή
πλοίων και αεροπλάνων.

<<<<<<

Η άνοδος του κόστους εκτέ-
λεσης πολλών έργων έχει
«πετάξει από το παράθυρο»
τους προϋπολογισμούς και
τις προσφορές που έχουν
δοθεί.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι από το ράλι στα μέταλλα

Oι μεγάλες 
αυξήσεις τιμών
μπλοκάρουν
τα εργοτάξια
Ανοδος από 15% έως και 75% 
στο κόστος υλικών κατασκευής

Επιπλέον επιβάρυνση στα κατασκευαστικά έργα προκαλεί και η αύξηση των τιμών του πετρελαίου, που είναι καθοριστικός παράγοντας ό-
χι μόνο στο κόστος χρήσης των μηχανημάτων αλλά και σε υλικά, όπως τα ασφαλτικά προϊόντα και οι πλαστικοί σωλήνες. Μεγάλες αυξή-
σεις, τουλάχιστον κατά 50%, έχει καταγράψει και ο σίδηρος.

Νέο σύστημα

Το πρόβλημα που γεννάται από τις με-
γάλες διακυμάνσεις στις τιμές των υλι-
κών κατασκευής επιχειρείται να αντι-
μετωπιστεί θεσμικά και σε βάθος χρό-
νου, μέσω της δημιουργίας Ενιαίου Συ-
στήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και
Τιμολόγησης Τεχνικών Εργων και Με-
λετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ), αλλά και ε-
νός Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσ-
διορισμού Κόστους Συντελεστών Πα-
ραγωγής Τεχνικών Εργων (Η-
ΣΠΚΣΠΤΕ). Το εν λόγω σύστημα θα α-
ποτελέσει την ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα υποστήριξης του Ενιαίου Συστήμα-
τος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμο-
λόγησης και αποτελεί ένα πάγιο αίτη-
μα του τεχνικού κόσμου, καθώς θεω-
ρείται ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι
πιο ακριβείς οι προϋπολογισμοί ανά-
θεσης δημοσίων έργων, θα ενισχυθεί
η διαφάνεια και θα εξαλειφθεί το φαι-
νόμενο των ασυνήθιστα υψηλών εκ-
πτώσεων, που δημιουργεί συνθήκες α-
θέμιτου ανταγωνισμού και πολλές φο-
ρές οδηγεί σε ημιτελή έργα. Η ίδρυση
του νέου συστήματος ψηφίστηκε με
τον πρόσφατο νόμο 4782/2021 για τις
δημόσιες συμβάσεις και το σχετικό έρ-
γο πρόκειται να υλοποιηθεί από σχετι-
κή εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, η οποία θα τελεί υπό την επο-
πτεία του υπ. Υποδομών. Ωστόσο εκτι-
μάται ότι θα απαιτηθεί σημαντικό χρο-
νικό διάστημα έως ότου ολοκληρωθεί
το εν λόγω σύστημα, κάτι που σημαίνει
ότι θα προσφέρει λύση σε μια μελλο-
ντική κρίση και όχι στη σημερινή συ-
γκυρία. Ως εκ τούτου, φορείς του κλά-
δου σημειώνουν ότι αποτελεί επιτακτι-
κή ανάγκη να αντιμετωπιστεί άμεσα το
σχετικό πρόβλημα. 

Οι ανατιμήσεις στις πρώτες 
ύλες πιέζουν τον κλάδο 
της κλωστοϋφαντουργίας
Tης ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ 

Ισχυρές πιέσεις δέχονται επιχειρή-
σεις και βιομηχανίες που δραστη-
ριοποιούνται στον κλάδο της ένδυ-
σης και της υπόδησης από τις ανα-
τιμήσεις στις εισαγόμενες πρώτες
ύλες, τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και από την εκρη-
κτική αύξηση του μεταφορικού κό-
στους από τρίτες χώρες όπως η Κίνα
και η Ινδία. Την ίδια στιγμή, παρά-
γοντες της αγοράς διακρίνουν ευ-
καιρίες για την ενίσχυση ή και α-
ναγέννηση βιομηχανιών, όπως αυτή
της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας,
οι οποίες τα τελευταία χρόνια απώ-
λεσαν τη δυναμική και τη λάμψη
που είχαν πριν από κάποιες δεκαε-
τίες. «Δυστυχώς, αναμένουμε αυξή-
σεις στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος,
οι οποίες μπορεί να αγγίξουν το
100% σε σχέση με πέρυσι. Ως βιο-
μηχανία, δουλεύουμε 24 ώρες το
24ωρο, πράγμα που σημαίνει ότι κα-
ταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα η-
λεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση
λοιπόν που διατηρηθούν οι τιμές
σε τόσο υψηλά επίπεδα για μεγάλο
χρονικό διάστημα, είναι πολύ πιθα-
νόν η αύξηση αυτή να περάσει στο
τελικό προϊόν –δηλαδή το βαμβα-
κερό νήμα– που πουλάμε στον πε-
λάτη μας. 

Επίσης, είμαστε επιφυλακτικοί
και για την επίπτωση που θα μπο-
ρούσε να έχει η αύξηση αυτή στα
οικονομικά αποτελέσματα του 2022»,
επισημαίνει στην «Κ» ο Βασίλης Πο-
λύχρονος, πρόεδρος της Κλωστοϋ-
φαντουργίας Ναυπάκτου, εισηγμέ-
νης εταιρείας στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, που παράγει ημερησίως
περίπου 7,5 τόνους νήματος. Η ε-
ταιρεία, που χρησιμοποιεί ως πρώτη
ύλη ελληνικό βαμβάκι, υλοποιεί ήδη
επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους
5,7 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία
νέας μονάδας με στόχο να αυξήσει
την παραγωγική της δυναμική κατά
35%. Παρά την αβεβαιότητα, ο κ.
Πολύχρονος διαβλέπει σημαντικές
ευκαιρίες για την ανάπτυξη του κλά-
δου λόγω της αύξησης του μεταφο-
ρικού κόστους (κοντέινερ) από τρίτες
χώρες. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάτι τέτοιο
μπορεί να στρέψει πολλές επιχει-
ρήσεις του κλάδου που εισήγαγαν

νήματα από την Κίνα σε ελληνικές
βιομηχανίες. «Ηδη υπάρχει ενδια-
φέρον από εταιρείες επεξεργασίας
υφάσματος της Ευρώπης καθώς και
από μερικές στην Ελλάδα για το
προϊόν μας. Η κρίση που υπάρχει
στις μεταφορές παγκοσμίως, απο-
τελεί ευκαιρία να επαναλειτουργή-
σουν βιομηχανίες και κλωστοϋφα-
ντουργίες που κάποτε είχαν πολύ
καλούς τζίρους». Σημειώνεται πως
το μεταφορικό κόστος έχει σημει-
ώσει άνοδο 8 με 12 φορές πάνω το
τελευταίο διάστημα ενώ, όσον αφορά
την τιμή του νήματος, στελέχη του

κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας
και ένδυσης επισημαίνουν πως έχει
ήδη σημειώσει αύξηση 30%-35% σε
σύγκριση με την περίοδο πριν από
την πανδημία, όταν δηλαδή οι οι-
κονομίες ήταν κλειστές και η ζήτηση
υποτονική. 

Από την πλευρά του, ο Ρότζερ
Βρεχόπουλος, πρόεδρος του ΕΛΣΕΒ-
ΒΥΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομη-
χάνων Βιοτεχνών και Εξαγωγέων
Υποδημάτων), τονίζει πως «πάντα
σε μία κρίση υπάρχει ευκαιρία». Ε-
ξαιτίας της αύξησης του μεταφορι-
κού κόστους από τρίτες χώρες, οι
ελληνικές επιχειρήσεις υποδημάτων
μπορούν να ενισχύσουν την παρα-
γωγή τους ώστε να προσφέρουν ένα
ποιοτικό προϊόν και να παραδώσουν
μικρότερο όγκο παραγγελιών σε διά-
στημα συντομότερο σε σχέση με
χώρες όπως η Κίνα. Οσον αφορά
την ένδυση, παράγοντες της αγοράς
μιλούν για αυξήσεις σε όλες τις πρώ-
τες ύλες: βαμβάκι, πολυεστέρας,
όλες οι συνθέσεις πρώτων υλών για
την παραγωγή νημάτων, καθώς και
τα χημικά που χρησιμοποιούνται
στα βαφεία. Το ράλι τιμών στα διεθνή
εμπορεύματα επιβεβαιώνει και η ά-
νοδος της χρηματιστηριακής τιμής
του βαμβακιού, που αυξήθηκε σχε-
δόν 50% μέσα σε ένα έτος. 

<<<<<<

Η μεγάλη αύξηση του 
μεταφορικού κόστους 
αποτελεί ευκαιρία για 
να επαναλειτουργήσουν
βιομηχανίες.

<<<<<<

Η εκτόξευση της ζήτησης και των τιμών
σε αλουμίνιο, χάλυβα και χαλκό ισχυ-
ροποιεί Mytilineos, Viohalco και 
Ν. Μάνεση.
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Πριν από μερικές ημέρες ο Αγροτικός
Συνεταιρισμός Νίκαιας στη Λάρισα πού-
λησε 1.000 τόνους σκληρού σιταριού
–του σιταριού που χρησιμοποιείται
στην παραγωγή ζυμαρικών– στους Μύ-
λους Κεπενού προς 53,6 λεπτά ανά κιλό. 

Πρόκειται για τιμή-ρεκόρ τόσο αυτή,
όσο και τα 52 λεπτά/κιλό που θα κατα-
λήξουν στην τσέπη των παραγωγών.
Πέρυσι ο ίδιος συνεταιρισμός είχε που-
λήσει την ίδια περίοδο σκληρό σιτάρι
προς 24 λεπτά/κιλό. 

Ο υπερδιπλασιασμός της τιμής του
σκληρού σιταριού μέσα σε ένα χρόνο
δυστυχώς δεν αφορά μόνο τους παρα-
γωγούς της Λάρισας και τους Μύλους

Κεπενού. Πρόκειται για παγκόσμιο φαι-
νόμενο με κύρια αιτία τους καταστρο-
φικούς καύσωνες που έπληξαν φέτος
τον... Καναδά!

Ο Καναδάς αποτελεί έναν από τους
μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως
στο σκληρό σιτάρι και από εκεί προ-
μηθεύεται κυρίως πρώτη ύλη για να
καλύψει τις ανάγκες της βιομηχανίας
ζυμαρικών η Ιταλία, η κατεξοχήν χώρα
παραγωγής του δημοφιλούς τροφίμου.
Φέτος η παραγωγή του Καναδά αντί
για 6 εκατομμύρια τόνους που είναι συ-
νήθως υπολογίζεται σε 3,5 εκατομμύρια

τόνους, ενώ στη χαμηλή προσφορά έρ-
χεται να προστεθεί και το υψηλό μετα-
φορικό κόστος. «Οι παραπάνω παρά-
γοντες καθιστούν απαγορευτική την
εισαγωγή στην Ευρώπη σκληρού σιτα-
ριού από τον Καναδά. Ετσι, οι Ιταλοί
αναζητούν άλλους προμηθευτές, μεταξύ
αυτών και στην Ελλάδα. Λόγω της υ-
ψηλής ζήτησης, αλλά και λόγω της μει-
ωμένης παραγωγής και στην Ελλάδα,
οι τιμές των ελληνικών σιταριών έχουν
διπλασιαστεί. 

Αφού κάποιος μπορεί να εξάγει 500
ευρώ τον τόνο στην Ιταλία γιατί να το
πουλήσει σε χαμηλότερη τιμή στην εγ-
χώρια αγορά;», επισημαίνει, μιλώντας
στην «Κ», ανώτατο στέλεχος γνωστής
βιομηχανίας ζυμαρικών. 

Ενδεχόμενο και ελλείψεων
Με δεδομένη την κατάσταση αυτή,

μάλιστα, παράγοντες της αγοράς δεν
αποκλείουν το ενδεχόμενο στα μέσα
του φθινοπώρου να παρατηρηθούν α-
κόμη και ελλείψεις σε σκληρό σιτάρι.
Ηδη με βάση τους τιμοκαταλόγους που
έχουν ανακοινωθεί από τους προμη-
θευτές στα σούπερ μάρκετ, στοιχεία
που έχει στη διά-θεσή της η «Κ», προ-
κύπτει ανατίμηση της τιμής των ζυμα-
ρικών σε δύο φάσεις, αρχικά 4% και εν
συνεχεία 9%.

Από το παραπάνω παράδειγμα προ-
κύπτει αν μη τι άλλο ότι μέρος της αύ-
ξησης του κόστους εισροών έχει απορ-
ροφηθεί από τη βιομηχανία, ενώ σε σχε-
τικές κινήσεις προβαίνουν και οι λια-
νέμποροι.

«Το λιανεμπόριο έχει απορροφήσει
μεγάλο ποσοστό των ανατιμήσεων μέχρι
στιγμής, αφενός με την αποθεματοποί-
ηση σε τιμή πριν από την ανατίμηση
και αφετέρου με αναβολή της ημερο-
μηνίας έναρξης αυτών, μέσω της δια-
πραγμάτευσης με τους προμηθευτές.

Βέβαια αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει
για πάντα και αναμένεται μέχρι το τέλος
του χρόνου μεγάλο μέρος αυτών να πε-
ράσει και στον καταναλωτή», εξηγεί
στην «Κ» επικεφαλής κορυφαίας αλυ-
σίδας σούπερ μάρκετ με πανελλαδικό
δίκτυο. Η εκτίμηση των παραγόντων
του κλάδου είναι ότι οι ανατιμήσεις θα
επηρεάσουν σε ετήσια βάση τις τιμές
μεσοσταθμικά (στο σύνολο όλων των
προϊόντων) κατά 2% με 3%. 

Η «λυπητερή»
Τα ζυμαρικά, που αποτελούν από τα

πλέον κύρια είδη διατροφής και απο-
τελούν βασική λύση και για τα ευάλωτα
οικονομικά νοικοκυριά, δεν είναι δυ-
στυχώς το μοναδικό παράδειγμα όπου
έχουν γίνει ήδη ή αναμένονται το προ-
σεχές διάστημα ανατιμήσεις. Σύμφωνα
με ασφαλείς πληροφορίες, από τις αρχές
του χρόνου έως σήμερα έχουν ανακοι-
νωθεί από τους προμηθευτές προς τους
λιανεμπόρους ανατιμήσεις σε 15 κατη-
γορίες βασικών προϊόντων σούπερ μάρ-
κετ, ανατιμήσεις που κυμαίνονται από
1,3% έως 30%.

Η «λυπητερή» περιλαμβάνει γαλα-
κτοκομικά (ανατιμήσεις 4%-5%), τυριά
(αυξήσεις τιμών 5% και έως 15% για τα
λευκά τυριά), λάδι (5%), ηλιέλαιο (30%),

όσπρια (5%), άλευρα (6%), ζάχαρη (5%),
καφέ (δύο ανατιμήσεις 3% και 6%). 

Το ενεργειακό κόστος
Ενας επιπλέον λόγος που ο κλάδος

των σούπερ μάρκετ υποστηρίζει ότι δεν
μπορεί να απορροφήσει μεγαλύτερο μέ-
ρος των ανατιμήσεων είναι τα ήδη χαμηλά
περιθώρια κέρδους με τα οποία λειτουργεί
ο κλάδος (κάτω από 2% το λειτουργικό
και κοντά στο 1% το καθαρό περιθώριο
κέρδους) – πιέζονται από τη σημαντική
αύξηση του ενεργειακού κόστους. Τα
καταστήματα σούπερ μάρκετ είναι από
τις πλέον ενεργοβόρες επιχειρήσεις του
λιανεμπορίου. Σε ετήσια βάση η αύξηση
του ενεργειακού και του μεταφορικού
κόστους υπολογίζεται ότι επιβαρύνει μια
μεγάλη αλυσίδα με πανελλαδικό δίκτυο
με επιπλέον 3 εκατ. ευρώ και άνω. Σε
αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνεται ούτε
η έμμεση επίπτωση, δηλαδή το πόσο ε-
πιβαρύνει η αύξηση του ενεργειακού και
του μεταφορικού κόστους τον προμη-
θευτή και τελικά τις τιμές των προϊόντων,
ούτε το κόστος αναδρομικής αύξησης
ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπο-
μπών Αερίων Ρύπων), που εάν τελικά ε-
πιβληθεί σημαίνει επιβάρυνση γι’ αυτού
του μεγέθους την αλυσίδα σούπερ μάρκετ
με επιπλέον ένα εκατ. ευρώ.

<<<<<<<

Από τις αρχές του χρόνου
έχουν ανακοινωθεί από
τους προμηθευτές προς
τους λιανεμπόρους ανατιμή-
σεις σε 15 κατηγορίες βασι-
κών προϊόντων.

Ισχυρές πιέσεις
στη βιομηχανία
από τις αυξήσεις
των πρώτων υλών
Αδύνατη η απορρόφηση όλου
του μέρους των ανατιμήσεων

Δοκιμάζονται οι αντοχές των ενεργειακών παρόχων
Της ΧΡΎΣΑΣ ΛΙΆΓΓΟΥ 

Με το μάτι στραμμένο πρωτίστως στη διε-
θνή σκηνή και στο πώς θα διαμορφωθούν
οι τιμές φυσικού αερίου και CO2 το επόμενο
διάστημα και, παράλληλα, στη στάση που
θα κρατήσει η ΔΕΗ ως δεσπόζων παίκτης
στην εσωτερική αγορά, καθώς είναι κοινή
η ανησυχία ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως «όχημα» από την κυβέρνηση για τη
συγκράτηση των εισαγομένων αυξήσεων
στην τιμή του ρεύματος, βρίσκονται οι ι-
διωτικές εταιρείες προμήθειας, τις αντοχές
των οποίων δοκιμάζουν οι πρωτοφανείς
αυξήσεις στη χονδρεμπορική αγορά. 

Οι ιδιώτες προμηθευτές, καθετοποιη-
μένοι και μη, δεν διαβλέπουν σύντομα ε-
ξομάλυνση των τιμών. Αντιθέτως, με δε-
δομένες τις υψηλές τιμές στα μελλοντικά
συμβόλαια πώλησης φυσικού αερίου στην
ευρωπαϊκή αγορά, εκτιμούν ότι δεν πρό-

κειται να υπάρξει αποκλιμάκωση της τιμής
του φυσικού αερίου πριν από το δεύτερο
τρίμηνο του 2022, που σημαίνει ότι μέχρι
τότε οι τιμές του ρεύματος θα παραμείνουν
υψηλές. 

Η εξέλιξη αυτή θα συνεχίσει να πιέζει
τις εταιρείες του κλάδου, οι οποίες συγκε-
ντρώνουν το 35,63% της κατανάλωσης
(Αύγουστος 2021) και οι παράγοντες που
θα κρίνουν τις αντοχές τους στο νέο αυτό
τοπίο που διαμορφώνεται είναι αφενός η
δυνατότητα στήριξης με κεφάλαια κίνησης
των μετόχων τους και αφετέρου η εμπορική
πολιτική που επέλεξαν το προηγούμενο
διάστημα. 

Υπό αυτήν την οπτική, εταιρείες κα-
θετοποιημένες –Εlpedison, Protergia,
Hρων, NRG– θα επιδείξουν μεγαλύτερες
αντοχές σε σχέση με τις μη καθετοποιη-
μένες, όπως Watt and Volt,  Voltera και
ΚΕΝ, ενώ δύο ξεχωριστές περιπτώσεις α-
ποτελούν η Φυσικό Αέριο Αττικής και η
Zeniθ, λόγω της ισχυρής θέσης τους στη
λιανική αγορά φυσικού αερίου ως πρώην
μονοπώλια αλλά και της μικρής έκθεσής
τους στην αγορά ηλεκτρισμού.

Ο παράγοντας «εμπορική πολιτική»
έχει ήδη αρχίσει να «σκάει» και να επι-
βαρύνει δυσανάλογα τις εταιρείες λιανικής,
με όσες κινήθηκαν στη λογική της προ-
σφοράς χαμηλών τιμών «για να πάρουν
εύκολα και γρήγορα τον πελάτη από τον
ανταγωνισμό» να δέχονται τώρα τις με-
γαλύτερες πιέσεις. Οι μεγαλύτερες ζημίες
καταγράφονται από το χαρτοφυλάκιο των
πελατών μέσης τάσης, όπου η μέση τιμή
των συμβολαίων λόγω του έντονου αντα-
γωνισμού είχε διαμορφωθεί στα 60 με 70
ευρώ η μεγαβατώρα και ξεπέρασε τα 100,
φτάνοντας ακόμη και τα 120 τον Αύγουστο.
Την απόκλιση αυτή φορτώθηκαν οι προ-
μηθευτές, αφού πουλούσαν σε σταθερά
τιμολόγια, συσσωρεύοντας αντίστοιχες
ζημίες, δεδομένης και της μεγάλης κατα-
νάλωσης. Γενικότερα, ένα μεγάλο μέρος
των ζημιών για τις εταιρείες προμήθειας
είναι αποτέλεσμα των σταθερών τιμολο-

γίων, αφού κανείς δεν μπορούσε να προ-
βλέψει την πορεία της χονδρεμπορικής
τιμής, ενώ η ελληνική αγορά εξακολουθεί
να είναι ανώριμη σε εργαλεία αντιστάθ-
μισης κινδύνου. 

Το γεγονός ότι σχεδόν το 90% των συμ-
βολαίων στους ιδιώτες προμηθευτές είναι
κυμαινόμενο, αναπροσαρμόζεται δηλαδή
βάσει της χονδρεμπορικής τιμής (ρήτρα
αναπροσαρμογής), έσωσε κυριολεκτικά
τις εταιρείες προμήθειας από το να αρχί-
σουν να βαράνε «κανόνι». Μέσω των κυ-
μαινόμενων τιμολογίων οι υψηλές τιμές
μετακυλίστηκαν στην κατανάλωση, με-
ταφέροντας την πίεση σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις και εμμέσως στην κυβέρνηση,
η οποία καλείται να διαχειριστεί τις επι-
πτώσεις στα εισοδήματα και την αντα-
γωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά
και το ανατιμητικό κύμα σε σειρά προϊό-
ντων και υπηρεσιών. 

Το ενδεχόμενο ένα μέρος του προβλή-
ματος να επιστρέψει στην αγορά, με τη
μορφή ενός νέου κύματος ανεξόφλητων
οφειλών, ασκώντας πιέσεις στη ρευστότητα
των προμηθευτών, είναι μια από τις με-
γάλες ανησυχίες τους, σύμφωνα με τα
όσα μεταφέρουν εκπρόσωποί τους στην
«Κ», γι’ αυτό και αξιολογούν ως πολύ θετική
την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη
λήψη μέτρων επιδότησης του λογαριασμού
ρεύματος. «Είναι μέτρα που θα προσφέρουν
κάποια ανακούφιση και θα διευκολύνουν
ένα κομμάτι των καταναλωτών, όμως το
πρόβλημα των υψηλών τιμών ρεύματος
και των επιπτώσεων σε όλη την αλυσίδα
της οικονομίας δεν λύνεται. 

Χρειάζονται ποσά που μπορεί να υπερ-
βαίνουν το 1 δισ. για να υπάρξει αντιστάθ-
μιση», τονίζουν εκπρόσωποι των προμη-
θευτών, σημειώνοντας ότι μόνο με κε-
ντρικά ευρωπαϊκά μέτρα μπορεί να αντι-

μετωπιστεί. Κάποιοι μάλιστα εκτιμούν ότι
η Ευρώπη θα υποχρεωθεί να πάρει μέτρα
σε αυτή την κατεύθυνση με την έλευση
του χειμώνα, όταν οι καταναλωτές θα κλη-
θούν να πληρώσουν το φυσικό αέριο για
θέρμανση σε υπερδιπλάσια τιμή από πέ-
ρυσι και οι πιέσεις θα γενικευθούν.

Η ΔΕΗ και η κυβέρνηση
Τα όποια κυβερνητικά μέτρα για την

επιδότηση του ρεύματος είναι «καλοδε-
χούμενα και αναγκαία» από την πλευρά
των προμηθευτών. Κάθετα αντίθετοι, ω-
στόσο, είναι με την επικοινωνιακή γραμμή
συγκράτησης των τιμών μέσω της ΔΕΗ.
Εκφράζουν μάλιστα έντονη ανησυχία για
το ενδεχόμενο η ΔΕΗ να υποχρεωθεί να
απορροφήσει το κόστος των αυξήσεων
πουλώντας κάτω του κόστους. «Μας α-
νησυχεί το μήνυμα που περνάει από την
κυβέρνηση για χαμηλές τιμές από τη ΔΕΗ.
Θα πρέπει να αναζητήσει άλλους τρόπους
κοινωνικής πολιτικής και όχι να χρησι-
μοποιεί τη ΔΕΗ ως όχημα για τη συγκρά-
τηση των τιμών. Η πώληση κάτω του κό-
στους θα οδηγήσει σε ζημιογόνες δρα-
στηριότητες», τονίζουν.

Οι ιδιώτες πάροχοι αναμένουν την πο-
λιτική που θα ακολουθήσει η ΔΕΗ το ε-
πόμενο διάστημα για να προσφύγουν τόσο

στη ΡΑΕ όσο και στα ευρωπαϊκά όργανα
για αθέμιτο ανταγωνισμό. «Το αφήγημα
η καλή ΔΕΗ είναι ό,τι χειρότερο για την
αξιοπιστία της αγοράς, η οποία κτίστηκε
με πολύ κόπο μετά τα γνωστά φαινόμενα
του 2012 (σ.σ. Εnerga, Hellas Power) και
δημιούργησε ανταγωνισμό, τα αποτελέ-
σματα του οποίου είδαν οι καταναλωτές
στα πορτοφόλια τους», τονίζουν και θυ-
μίζουν επίσης ότι η ΔΕΗ έχει μια υποχρέ-
ωση μείωσης του μεριδίου της. «Τέτοιες
πολιτικές θα είναι εις βάρος του ανταγω-
νισμού και θα φέρουν σε αδιέξοδο εταιρείες
του κλάδου, καθώς καμία δεν μπορεί να
απορροφήσει το κόστος αυτών των αυ-
ξήσεων, ακόμη και εταιρείες με ισχυρούς
μετόχους, αφού δεν θα μπορέσουν να το
ανακτήσουν στο μέλλον», σημειώνουν.
Κάποιοι επίσης υπενθυμίζουν το πλεονέ-
κτημα των υδροηλεκτρικών που διαθέτει
η ΔΕΗ και στην παρούσα φάση τής πε-
ριορίζει σημαντικά το κόστος σε σχέση
με τους ανταγωνιστές της. Εκτίμηση της
αγοράς είναι ότι η κατάσταση που δια-
μορφώνεται με τις υψηλές τιμές θα οδη-
γήσει και σε βίαιη αναδιάρθρωση, η οποία
όμως δεν θα αλλάξει τον συνολικότερο
χάρτη στον οποίο κυριαρχούν, εκτός από
τη ΔΕΗ, τέσσερις μεγάλοι ενεργειακοί ό-
μιλοι. 

<<<<<<

Η εκτίναξη των τιμών 
φυσικού αερίου και ρύπων
έχει φέρει σε δύσκολη 
θέση τον κλάδο. 

Τόσο η βιομηχανία όσο και το οργανωμένο
λιανεμπόριο τροφίμων εκτιμούν ότι όπως
έχει η κατάσταση, με τη διεθνή συγκυρία
να είναι αυτή που καθορίζει τις εξελίξεις
στο κόστος εισροών, τα περιθώρια αντί-
δρασης των ιδίων αλλά και της κυβέρνησης
είναι περιορισμένα. Ακόμη και η μείωση
έμμεσης φορολογίας, ειδικών φόρων κα-
τανάλωσης και ΦΠΑ, σε μεγάλες κατηγο-
ρίες προϊόντων όπως είναι τα βασικά είδη
διατροφής, δεν φαίνεται ορατή στο άμεσο
μέλλον. Το ζήτημα τίθεται κατά καιρούς
από τους εκπροσώπους του κλάδου, όμως
το συμπέρασμα που έχουν αποκομίσει
από τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη με
τα οποία συνομιλούν τις τελευταίες ημέρες
είναι ότι τώρα δεν υπάρχουν δημοσιονο-
μικά περιθώρια για να γίνει κάτι τέτοιο.
Η πλέον πρόσφατη παρέμβαση για το ζή-
τημα αυτό ήταν μέσα στην εβδομάδα του
Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Κα-
ταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), το οποίο
επεσήμανε αφενός ότι η Ελλάδα έχει τον
έκτο υψηλότερο ΦΠΑ στα τρόφιμα στην
Ε.Ε., αφετέρου ότι πολλές χώρες εφαρμό-

ζουν πολύ χαμηλό ή ακόμη και μηδενικό
συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη διατρο-
φής. Η αναζήτηση εναλλακτικών προμη-
θευτών πρώτων υλών είναι μια λύση για
την ανάσχεση της αύξησης του κόστους
λειτουργίας, όμως δεν είναι πάντα εφικτή.
Μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, στην
προμήθεια παιχνιδιών, πλαστικών, τελικών
προϊόντων χαμηλού κόστους, με επιχει-
ρήσεις, κυρίως εμπορικές, να βρίσκουν
πιο συμφέρουσες τιμές στην Ινδία απ’
ό,τι στην Κίνα (σ.σ. εκεί φέρεται να έχει
στραφεί περισσότερο η Jumbo, καθώς
έτσι κι αλλιώς προμηθευόταν από την
Ινδία αρκετά προϊόντα). Ωστόσο κι εκεί
επιβάλλονται συνεχώς περιορισμοί λόγω
COVID-19, ενώ η χώρα δεν διαθέτει δικά
της εμπορευματοκιβώτια. Κάποιες βιομη-
χανίες, όπως για παράδειγμα του κλάδου
των χημικών, στρέφονται σε προμηθευτές
στην Ευρώπη. Ωστόσο, η πολύ αυξημένη
ζήτηση σε πρώτες ύλες τόσο από την Ευ-
ρώπη όσο και από τις ΗΠΑ την ώρα που
η προσφορά δεν είναι μεγάλη προκαλεί
νέο κύκλο ανατιμήσεων. 

Οι επιχειρήσεις αναζητούν
εναλλακτικούς προμηθευτές

Εκτίμηση της αγοράς είναι ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται με τις υψηλές τιμές θα οδηγήσει και σε βίαιη αναδιάρθρωση, η οποία ό-
μως δεν θα αλλάξει τον συνολικότερο χάρτη στον οποίο κυριαρχούν, εκτός από τη ΔΕΗ, τέσσερις μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι. 
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Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ 

Ανάχωμα στις υψηλές αυξήσεις ρεύματος
για τουλάχιστον ένα τρίμηνο και για το
σύνολο των νοικοκυριών της χώρας α-
νεξαρτήτως κατανάλωσης και εισοδή-
ματος καθώς και για τις επιχειρήσεις που
συνδέονται με το δίκτυο χαμηλής τάσης
θα αποτελέσουν τα κυβερνητικά μέτρα
που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από
το βήμα της ΔΕΘ. 

Ωστόσο, το συνολικό κόστος αυτών
των μέτρων αλλά και ο επιμερισμός τους
παραμένουν ασαφή.  

Εν αναμονή της εξειδίκευσης των μέ-
τρων βρίσκονται τόσο οι επωφελούμενοι
καταναλωτές όσο και οι προμηθευτές ε-
νέργειας, που φέρονται να μην είχαν
προηγούμενη ενημέρωση, μηδέ της ΔΕΗ
εξαιρουμένης. Τα κυβερνητικά μέτρα α-
φορούν περί τα επτά εκατομμύρια με-
τρητές που αντιπροσωπεύουν το 65%
της ετήσιας κατανάλωσης, δηλαδή γύρω
στις 35 τεραβατώρες (33 εκατ. μεγαβα-
τώρες). Η κυβέρνηση θα συστήσει Ειδικό

Ταμείο Στήριξης για την Ενεργειακή Με-
τάβαση, στο οποίο θα διοχετεύσει σε
πρώτη φάση ποσό 150 εκατ. ευρώ από
τα αυξημένα έσοδα που αντιστοιχούν
στη χώρα μας για το 2021 από το Σύστημα
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων.
Μέσω του ειδικού αυτού Ταμείου θα ε-
πιδοτηθούν με το ποσό των 30 ευρώ/με-
γαβατώρα οι πρώτες 300 κιλοβατώρες

κατανάλωσης για κάθε μήνα, που μετα-
φράζεται σε όφελος 9 ευρώ για τον κα-
ταναλωτή. 

Ανεξαρτήτως παρόχου
Η στήριξη αφορά όλους τους κατανα-

λωτές χαμηλής τάσης, ανεξάρτητα από
τον πάροχο με τον οποίο είναι συμβε-
βλημένοι και, σύμφωνα με τον πρωθυ-

πουργό, θα απορροφήσει το 80% των αυ-
ξήσεων για καταναλώσεις από 300 έως
600 κιλοβατώρες τον μήνα. Το μέτρο,
όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, τίθεται άμεσα
σε εφαρμογή και την επιδότηση θα τη
δουν οι καταναλωτές στον λογαριασμό
του Οκτωβρίου, σε διακριτή γραμμή στις
χρεώσεις ρεύματος.  Στο τέλος του έτους

θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση και
εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν έκτα-
κτες συνθήκες στη διεθνή αγορά θα ε-
ξεταστεί η επέκταση της στήριξης από
το Ειδικό Ταμείο. Εκτίμηση της αγοράς,
πάντως, είναι ότι οι χειμερινές αυξήσεις
θα αποτυπωθούν στους λογαριασμούς
του πρώτου τριμήνου του 2022, που ση-
μαίνει ότι τα μέτρα θα πρέπει να επεκτα-

θούν αντιστοίχως.  Αυτό που δεν έγινε
σαφές είναι το πώς θα μειωθεί το κόστος
ρεύματος για τις καταναλώσεις μεταξύ
300-600 κιλοβατωρών, στο οποίο ανα-
φέρθηκε ο πρωθυπουργός. Το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη χθεσινή
ανακοίνωσή του αναφέρθηκε ειδικά στη
ΔΕΗ, η οποία, όπως είπε, θα επεκτείνει
την εκπτωτική πολιτική της, «καλύπτο-

ντας πλήρως τις ανατιμήσεις που θα είχε
ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση έως
600 kWh ανά μήνα». Κύκλοι της ΔΕΗ τό-
νιζαν χθες ότι εξετάζεται πράγματι η ε-
πέκταση της έκπτωσης του 30% που πα-
ρέχει ήδη στους πελάτες της στα επίπεδα
του 33%-35%, ποσοστό που θα καθοριστεί
από την άσκηση που έλυναν χθες τα αρ-
μόδια επιτελεία της εταιρείας. Το πόσο,
δηλαδή, θα επιβαρύνει τη ΔΕΗ το κόστος
που προκύπτει και το πώς αυτό θα επη-
ρεάσει συνολικότερα τα οικονομικά της,
δεδομένου ότι το 2021 αποτελεί έτος στα-
θεροποίησης των EBITDA της εισηγμένης
σε υψηλά επίπεδα. 

Με το βλέμμα στη ΔΕΗ
Το τι θα πράξει η ΔΕΗ είναι αυτό που

αναμένουν να δουν και οι ιδιώτες προ-
μηθευτές, οι οποίοι μετά τις πρωθυπουρ-
γικές εξαγγελίες νιώθουν πιο έντονα την
πίεση για απορρόφηση των αυξήσεων.
«Η ΔΕΗ είναι ο κυρίαρχος παίκτης της α-
γοράς και το πώς θα κινηθεί έχει μεγάλη
βαρύτητα για εμάς. Εάν η απορρόφηση
υπερβαίνει το κόστος, τότε μιλάμε για
παραγωγή ζημιών», τονίζουν εκπρόσωποι
των ιδιωτών προμηθευτών, εγείροντας
εμμέσως ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Επιδότηση λογαριασμών ρεύματος
Τι προβλέπει ο σχεδιασμός – Εν αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων στήριξης, καταναλωτές, ενεργειακοί πάροχοι και ΔΕΗ

<<<<<<

Σύμφωναμε τον πρωθυ-
πουργό, θα απορροφήσει το
80% των αυξήσεων για κα-
ταναλώσεις από 300 έως
600 κιλοβατώρες τον μήνα.

«Επίδομαθέρμανσης για όλους» θα ζητήσει
η αγορά καυσίμων από την κυβέρνηση
για τη φετινή σεζόν, που θα είναι ιδιαίτερα
τσουχτερή για τους καταναλωτές. Τα
μέχρι στιγμής δεδομένα στη διεθνή αγορά
πετρελαίου και φυσικού αερίου προεξο-
φλούν πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμαν-
σης στις 15 Οκτωβρίου με αυξημένη τιμή
κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και του
φυσικού αερίου κατά 100%. Η αγορά καυ-
σίμων τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης του
επιδόματος έναντι της αύξησης κατά 20%
που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι τα
κριτήρια που τίθενται αποκλείουν πάρα
πολλούς χρήστες.

Η συνολική επιδότηση για φέτος, με
την αύξηση του 20%, θα ανέλθει σε 90
εκατ. ευρώ από 75 εκατ. ευρώ πέρυσι. Εκ-
πρόσωποι του κλάδου εμπορίας πετρε-
λαιοειδών εκτιμούν ότι «η συνολική επι-
δότηση θα πρέπει να αυξηθεί στα 200
εκατ. ευρώ και να διευρυνθεί για όλους
τους χρήστες». Ενδεχομένως θα μπορού-
σαν να εξαιρεθούν τα πολύ υψηλά εισο-
δηματικά κλιμάκια, τονίζουν, ενώ σε κάθε
περίπτωση επισημαίνουν ότι δεν θα πρέπει
να υπάρχουν κριτήρια τουλάχιστον για
τους καταναλωτές στις πυρόπληκτες πε-
ριοχές. Η πρόταση της αγοράς καυσίμων
για οριζόντια επιδότηση θέρμανσης ξε-
κινάει από σκεπτικό ότι το επίδομα δόθηκε
σε αντιστάθμιση της αύξησης του ΕΦΚ
στο πετρέλαιο θέρμανσης από τα 60 ευρώ
στα 240 ευρώ που επιβλήθηκε ως μνη-
μονιακό μέτρο για την καταπολέμηση
του λαθρεμπορίου.

Σήμερα θεωρεί ότι τα χρήματα αυτά
που βγήκαν από την αγορά με την αύξηση

της φορολογίας μπορούν να επιστραφούν
όχι με τη μείωσή της, αλλά με τη διεύρυνση
του επιδόματος θέρμανσης. Σχετικό αίτημα
αναμένεται να υποβληθεί επισήμως μέσα
στις επόμενες ημέρες στα συναρμόδια
υπουργεία.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση καυσίμων,
πάντως, η αγορά άρχισε από τον Ιούνιο
και μετά να ανακάμπτει στα επίπεδα του
2019, και μάλιστα σε κάποιες περιοχές
με υψηλή τουριστική κίνηση, όπως οι
Κυκλάδες, η Κρήτη και τμήμα της Πελο-
ποννήσου, ξεπέρασε και τα επίπεδα του
2019. «Η αγορά φέτος σε σχέση με πέρυσι
κάλυψε τις απώλειες του πρώτου εξαμήνου
και θα κλείσει θετικά στο τέλος της χρο-
νιάς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υ-
πάρξουν εθνικά lockdowns», τονίζει εκ-

πρόσωπος του κλάδου στην «Κ». Τον Ι-
ούλιο οι πωλήσεις βενζινών αυξήθηκαν
κατά 5,5% και του ντίζελ κίνησης κατά
13%. Σε επίπεδο επταμήνου, οι πωλήσεις
βενζινών αυξήθηκαν κατά 1% και του
ντίζελ κίνησης κατά 4%. Επειτα από έναν
πολύ καλό Αύγουστο και έναν Σεπτέμβριο
που δείχνει να κινείται επίσης ικανοποι-
ητικά, η αγορά εκτιμάει ότι η χρονιά θα
κλείσει με θετικό πρόσημο. Εντονη είναι
πάντως η αγωνία για την πορεία της ζή-
τησης φυσικού αερίου για θέρμανση, κα-
θώς συνεχίζεται το ράλι της τιμής του
καυσίμου στη διεθνή αγορά και στα ευ-
ρωπαϊκά χρηματιστήρια, διαμορφώνοντας
για τους Ελληνες καταναλωτές διπλάσιες
τιμές σε σχέση με πέρυσι.

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Η κυβέρνηση θα συστήσει Ειδικό Ταμείο Στήριξης για την Ενεργειακή Μετάβαση, στο οποίο θα διοχετεύσει σε πρώτη φάση ποσό 150 εκατ. ευρώ από τα αυξημένα έσοδα που αντιστοι-
χούν στη χώρα μας για το 2021 από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων. Μέσω του ειδικού αυτού Ταμείου θα επιδοτηθούν με το ποσό των 30 ευρώ/μεγαβατώρα οι πρώ-
τες 300 κιλοβατώρες κατανάλωσης για κάθε μήνα, που μεταφράζεται σε όφελος 9 ευρώ για τον καταναλωτή. 

Η αγορά καυσίμων τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης του επιδόματος έναντι της αύξησής
του κατά 20%.

Αυξάνονται από τα 75 στα 90 εκατ. ευρώ
οι πόροι για το επίδομα θέρμανσης

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς
κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να φέρει
η αναπροσαρμογή του ειδικού τέλους
κινητής από την 1η Ιανουαρίου 2022.
Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες,
το ειδικό τέλος κινητής και δεδομένων
από τον νέο χρόνο καταργείται για τους
νέους έως 29 ετών και μειώνεται στο
10% για όλους τους υπόλοιπους συν-
δρομητές. Το ειδικό τέλος αποτελεί στρέ-
βλωση, όπως αναφέρουν παράγοντες
του κλάδου τηλεπικοινωνιών, επειδή,
εκτός από φορολογική επιβάρυνση που
δεν εντοπίζεται σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, επί αυτού όπως και επί της χρέ-
ωσης της κατανάλωσης προστίθεται ο
ΦΠΑ 24%. Συνεπώς προκύπτει μια με-
γάλη έμμεση φορολογική επιβάρυνση
που «φουσκώνει» τον τελικό λογαριασμό
κινητής τηλεφωνίας.

Το τέλος κινητής, που υπολογίζεται
προ του ΦΠΑ 24%, διαμορφώνεται για
χρεώσεις έως 50 ευρώ σε 12%, από 50,01
μέχρι και 100 ευρώ σε 15%, από 100,01
μέχρι και 150 ευρώ σε 18% και από 150
ευρώ και άνω σε 20%. Στο ποσό, που
προκύπτει μετά την επιβολή του ειδικού
τέλους κινητής, προστίθεται ο ΦΠΑ 24%,
με αποτέλεσμα η έμμεση φορολογία των
κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα να
κυμαίνεται από 37,8% έως 47,6% και να
είναι η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ε-
νωση. Υπολογίζεται ότι σε κάθε ευρώ
κατανάλωσης αντιστοιχεί έμμεση επι-
βάρυνση 0,37 ευρώ.

«Η διάθεση δημοσιονομικού χώρου
για την κατάργηση για νέους έως 29
ετών και τη μείωση του ειδικού τέλους

για τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες
συνδρομητών φανερώνει τη σημασία
των τηλεπικοινωνιών για την υλοποίηση
του εθνικού σχεδίου ψηφιοποίησης. Το
ειδικό τέλος αποτελεί αντικίνητρο για
την αύξηση της χρήσης, ενώ η φορο-
λογική επιβάρυνση αυξάνεται και κατά
μία ακόμη μονάδα επειδή ο ΦΠΑ επι-
βάλλεται στο ποσό που προκύπτει μετά
τον υπολογισμό του ειδικού τέλους», α-
ναφέρει στην «Κ» ο γενικός διευθυντής
της Ενωσης Εταιρειών Κινητής Τηλε-
φωνίας Γιώργος Στεφανόπουλος.

Σήμερα, για χρέωση 25 ευρώ –ισο-
δυναμεί με τα πάγια μηνιαία τέλη και
τα τέλη χρήσης– το τέλος διαμορφώνεται
σε 12%, δηλαδή σε 3 ευρώ. Εάν στα 28
ευρώ προστεθεί ο ΦΠΑ 24%, το ποσό
που πληρώνει ο καταναλωτής διαμορ-

φώνεται σε 34,72 ευρώ. Από το 2022, οι
συνδρομητές ηλικίας έως 29 χρόνων για
χρέωση 25 ευρώ θα πληρώνουν συνολικά
31 ευρώ, δηλαδή ο λογαριασμός θα μει-
ωθεί κατά 3,72 ευρώ ή κατά 11% λόγω
της κατάργησης του ειδικού τέλους. Ση-
μαντική είναι η εξοικονόμηση και για
τις υπόλοιπες (ηλικιακές) κατηγορίες
χρηστών, για τις οποίες το ειδικό τέλος
μειώνεται στο 10%. Για παράδειγμα, σε
χρέωση (χωρίς ΦΠΑ) ύψους 50 ευρώ θα
αντιστοιχεί τέλος 10% (από 15% σήμερα),
δηλαδή 5 ευρώ. Ο συνολικός λογαρια-
σμός, δηλαδή, θα ανέρχεται σε 68,2
ευρώ από 71,3 ευρώ (-4,3%) σήμερα.

Για τον προπληρωμένο χρόνο ομιλίας
κινητής, η αναπροσαρμογή του ειδικού
τέλους, που ανέρχεται σε 12%, αφορά
μόνο τα προγράμματα καρτοκινητής. 

Υπολογίζεται ότι σε κάθε ευρώ κατανάλωσης αντιστοιχεί έμμεση επιβάρυνση λόγω του
τέλους και του ΦΠΑ ύψους 0,37 ευρώ.

Μειώνονται οι χρεώσεις κινητής μετά
την αναπροσαρμογή του ειδικού τέλους

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Ελλάδας
όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά της
στην προσέλκυση νέων ταλέντων, ωστόσο
παρά τη θετική εικόνα παράγοντες της
αγοράς δυσκολεύονται να βρουν καταρ-
τισμένο προσωπικό σε συγκεκριμένες
κατηγορίες επαγγελμάτων, που συνδέ-
ονται κυρίως με τον κλάδο της τεχνολο-
γίας και γνωρίζουν σημαντική ζήτηση
παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. 

Σύμφωνα με την έρευνα ΙΜD World
Talent Ranking 2020, την οποία επικα-
λείται και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος,
μεταξύ 63 χωρών παγκοσμίως η Ελλάδα
κατατάσσεται στην 37η θέση το 2020
στη λίστα με τις πιο ανταγωνιστικές οι-
κονομίες του κόσμου ως προς την προ-
σέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, από
την 40ή θέση που κατείχε το 2019, την
44η το 2018 και την 41η ένα χρόνο νω-
ρίτερα. Στην πρώτη θέση για πέμπτη συ-

νεχόμενη χρονιά βρίσκεται η Ελβετία,
ακολουθούμενη από τη Δανία, το Λου-
ξεμβούργο και την Ισλανδία, η οποία συ-
μπληρώνει τη λίστα με τις τέσσερις πιο
ανταγωνιστικές οικονομίες ως προς την
προσέλκυση ταλέντου. Ο δείκτης World
Talent Ranking της IMD World λαμβάνει
υπόψη δεκάδες κριτήρια, τα οποία στοι-
χίζονται κάτω από τρεις βασικούς πυλώ-
νες: επενδύσεις και ανάπτυξη σε νέα τα-
λέντα από την εκάστοτε οικονομία
(investment and development), προσέλ-
κυση ταλέντων (appeal) και, τέλος, επί-
πεδο ετοιμότητας, δηλαδή την ποιότητα
των δεξιοτήτων που εντοπίζονται σε μια
χώρα (readiness). Ως προς τον πρώτο πυ-
λώνα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 30ή
θέση, ενώ ως προς τον τρίτο πυλώνα κα-
ταλαμβάνει την 36η θέση, συνεχίζοντας
ωστόσο να μην είναι αποδοτική όσον α-
φορά τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς
αλλά και όσον αφορά τα προσόντα που
διαθέτουν οι απόφοιτοι σε επίπεδο

management και τα οποία αποζητάει η
επιχειρηματική αγορά. Ως προς τον δεύ-
τερο πυλώνα, που αφορά και την προ-
σέλκυση ταλέντων, η χώρα μας κατα-
τάσσεται στην 50ή θέση, με το brain
drain να αποτελεί εμπόδιο για την απορ-
ρόφηση ικανών επιστημονικών ταλέντων.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την έρευνα,
μικρός παραμένει και ο αριθμός ξένων
εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης –σε
σχέση με τις άλλες χώρες– που δείχνουν
ενδιαφέρον να εργαστούν σε επιχειρήσεις
στην Ελλάδα.

Παράγοντες της αγοράς νεοφυών ε-
πιχειρήσεων αναγνωρίζουν πως τα φο-
ρολογικά κίνητρα που έδωσε πρόσφατα
η πολιτεία σε συνδυασμό με τις πρόσφατες
επενδύσεις μεγάλων πολυεθνικών εται-
ρειών, όπως της Pfizer και της Cisco, θα
επιδράσουν θετικά στην εύρεση επιστη-
μονικών ταλέντων, όμως τονίζουν πως
παραμένει το πρόβλημα της έλλειψης έ-
μπειρων εργαζομένων σε συγκεκριμένους
κλάδους, κυρίως σε προγραμματιστές -

μηχανικούς λογισμικού. «Επειδή η Ελλάδα
είναι μια μικρή οικονομία και επειδή ο
κλάδος των νεοφυών επιχειρήσεων έχει
αρχίσει να αναπτύσσεται εντυπωσιακά
και οι ανάγκες αυξάνονται, δυσκολευό-
μαστε να βρούμε κυρίως έμπειρους
software engineers (mid-senior level). Η
ζήτηση παγκοσμίως γι’ αυτόν τον κλάδο
είναι τεράστια και γίνονται πραγματικά
αγωνιώδεις προσπάθειες για να εντοπίσεις
τέτοιο ταλέντο και να του παράσχεις κί-
νητρα, ικανά ώστε να παραμείνει στην
εταιρεία», αναφέρει στέλεχος της αγοράς.
«Τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν βγάζουν
αρκετούς έμπειρους data scientists και
software engineers, ενώ αρκετοί εξ αυτών
φεύγουν στο εξωτερικό», αναφέρει. «Εν-
δεικτικά, σε παιδιά 24 και 25 χρόνων που
δουλεύουν ως software engineers στην
εταιρεία μου δίνω bonus και καθαρό
μισθό 1.600 ευρώ και παλεύω για να τους
κρατήσω, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο
επάγγελμα παρουσιάζει έντονη κινητι-
κότητα». 

Το brain drain αποτελεί εμπόδιο για την απορρόφηση ικανών επιστημονικών ταλέντων
στην Ελλάδα.

Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στην προσέλκυση νέων ταλέντων

Επέκταση
μειωμένου ΦΠΑ
Επεκτείνεται η εφαρμογή των μειω-
μένων συντελεστών ΦΠΑ στις μετα-
φορές, στον καφέ και στα μη αλκοο-
λούχα ποτά, στους κινηματογράφους
και στο τουριστικό πακέτο έως τoν Ιού-
νιο του 2022. Ταυτόχρονα μειώνεται ο
συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια
και στις σχολές χορού, από το 24% στο
13%, έως τον Ιούνιο του 2022.
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Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Σε δύο δόσεις θα δίνεται η εφάπαξ παροχή
των 1.200 ευρώ σε νεοπροσλαμβανόμενους
ηλικίας 18-29 ετών και τους εργοδότες
τους, με στόχο τον περιορισμό της ανεργίας
των νέων. Η νέα αυτή παροχή, που εξαγ-
γέλθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, αναμένεται να θεσμοθετηθεί
μαζί με τα άλλα μέτρα που αφορούν τη
στήριξη εργαζομένων και εργοδοτών το
αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου
να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανου-
αρίου 2022. Οπως διευκρίνισε χθες και το
οικονομικό επιτελείο, θα δίνεται σε όλους

τους νέους από 18 έως 29 ετών που δεν
έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
και θα προσληφθούν εντός του επόμενου
έτους.  Τα 600 ευρώ θα καταβάλλονται
στους νέους πιθανότατα σε δύο δόσεις
(300 συν 300 ευρώ) μέσα στο πρώτο 6μηνο
εργασίας τους, ενώ άλλα 600 θα δίνονται
στους εργοδότες τους για την κάλυψη του
μισθολογικού κόστους. Για εργασία μερικής
απασχόλησης που αντιστοιχεί τουλάχιστον
στο 50% της πλήρους θα δίνεται το ήμισυ
του ποσού, ήτοι από 300 ευρώ έκαστος

(εργαζόμενος και εργοδότης). Το δημο-
σιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται
σε 42 εκατ. ευρώ, τα οποία θα επιμεριστούν
σε 28 εκατ. ευρώ για το 2021 και 14 εκατ.
ευρώ για το 2022.

Eτσι, για παράδειγμα, νέος που θα προ-
σληφθεί με τον κατώτατο μισθό των 663
ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα λάβει
καθαρά 570 ευρώ τον μήνα συν 100 ευρώ
από την επιδότηση του πρώτου ενσήμου.
Αυτά τα 100 ευρώ θα τα λαμβάνει για έξι
μήνες, όχι απαραίτητα κάθε μήνα. Πιθα-

νότατα να τα λάβει στη μέση και στο τέλος
του 6μήνου. Αντίστοιχα, 100 ευρώ τον
μήνα θα λαμβάνει και ο εργοδότης, με τα
οποία θα καλύπτει ένα μέρος του μισθού. 

• Εισφορές. Σημαντική αναμένεται η
ελάφρυνση για εργοδότες και εργαζομένους
σε όλο τον ιδιωτικό τομέα από τη διατή-
ρηση και το 2022 των μειωμένων κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες ασφαλιστικών ει-
σφορών. Ηδη το σχετικό μέτρο έχει ψη-
φιστεί, καθώς η τροπολογία του υπουργείου
Εργασίας προηγήθηκε των εξαγγελιών,

με το συνολικό κόστος του μέτρου να α-
νέρχεται σε 816 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
τα 245 εκατ. βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του ΕΦΚΑ και τα υπόλοιπα τον προϋπο-
λογισμό του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα βέβαια με
την πρόβλεψη στον σχετικό νόμο, τα ποσά
αυτά θα καλυφθούν από άλλες πηγές ε-
σόδων.  

• Επιχορήγηση. Ανοικτό, και μάλιστα
μέχρι να καλυφθούν 150.000 θέσεις ερ-
γασίας, θα παραμείνει το 2022 και το πρό-
γραμμα επιχορήγησης των ασφαλιστικών
εισφορών, για προσλήψεις πλήρους απα-
σχόλησης. Να σημειωθεί ότι πρόκειται
για πρόγραμμα που αρχικά αφορούσε
100.000 ανέργους, με τις περίπου 80.000
θέσεις να έχουν ήδη καλυφθεί. Πλέον ε-
πεκτείνεται ώστε να φθάσει τις 150.000
θέσεις εργασίας, με επιπλέον κόστος για
τον προϋπολογισμό του 2022, ύψους 169
εκατ. ευρώ. 

• «Συν-Εργασία». Παράλληλα επεκτεί-
νεται το πρόγραμμα «Συν-Εργασία», το ο-
ποίο βέβαια δεν φαίνεται πως βρίσκεται
στις πρώτες προτιμήσεις των εργοδοτών,
τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, με
επιπλέον κόστος 50 εκατ. ευρώ. Να ση-
μειωθεί ότι τον Ιούλιο ήταν ενταγμένοι
στο πρόγραμμα μόλις 36.052 εργαζόμενοι,
οι οποίοι στο τέλος Αυγούστου πληρώθη-
καν συνολικά 7,2 εκατ. ευρώ.

• Πολιτισμός. Τέλος, το πρόγραμμα ε-
πιδότησης κενών θέσεων στον πολιτισμό
επεκτείνεται έως τον Δεκέμβριο του 2021,
όπως επεκτείνονται για δύο μήνες και οι
αποζημιώσεις ειδικού σκοπού στους καλ-
λιτέχνες και στους ξεναγούς.

Σε δύο δόσεις τα 1.200 ευρώ
για προσλήψεις νέων 18-29 ετών
Πώς θα δοθεί η κρατική ενίσχυση σε νεοπροσλαμβανόμενους και εργοδότες

Αίτημα πληρωμής 4 δισ.
στο Ταμείο Ανάκαμψης
θα υποβάλει το ΥΠΟΙΚ
Της ΕΙΡΉΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ

Το πρώτο αίτημα πληρωμής από το Τα-
μείο Ανάκαμψης, μετά την προκαταβολή
των 4 δισ. ευρώ, ύψους –και αυτό– πε-
ρίπου 4 δισ. ευρώ, θα υποβάλει η κυ-
βέρνηση σύντομα, με στόχο να εκτα-
μιευθεί το ποσό έως το τέλος του χρό-
νου.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος
Σκυλακάκης, το αίτημα θα αφορά περί
το 1,97 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 2,12
δισ. ευρώ δάνεια. Το ποσό είναι υψη-
λότερο από την αρχική εκτίμηση για
πρώτη δόση ύψους 3,5-3,8 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, το οικονομικό επιτελείο
προετοιμάζεται, σύμφωνα με τον ίδιο,
για μια αναπροσαρμογή, εφόσον χρει-
αστεί, του προγράμματος «στη νέα
πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης,
που έγινε με οδυνηρό τρόπο ορατή σε
αρκετές χώρες της Ε.Ε. το καλοκαίρι
αυτό, μέσω και της αξιοποίησης της
δυνατότητας μερικής ανακατεύθυνσης
πόρων του Ταμείου, σύμφωνα πάντοτε
με τις προβλέψεις του κανονισμού».

Προτού, όμως, υποβληθεί το αίτημα
για την εκταμίευση της πρώτης δόσης
του Ταμείου, η χώρα πρέπει να ολο-
κληρώσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου δε-
καπέντε ορόσημα. Ο κ. Σκυλακάκης ε-
κτίμησε χθες ότι ο στόχος αυτός θα ε-
πιτευχθεί στην ώρα του.

Οπως είπε, πέραν των δώδεκα έργων
που είχαν ήδη ενταχθεί στο Ταμείο έως
τον Ιούλιο, άλλα δεκαέξι έχουν εγκριθεί
προς ένταξη από τον Ιούλιο έως σήμερα,
μεταξύ των οποίων και σημαντικές δρά-
σεις αντιμετώπισης της κλιματικής κρί-

σης: το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, α-
ντιπλημμυρικά, εγγειοβελτιωτικά και
αρδευτικά έργα, καθώς επίσης και έργα
εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ε-
νίσχυσης καινοτομίας και επιχειρημα-
τικότητας.

Ο κ. Σκυλακάκης εκτίμησε ότι θα έ-
χουν ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμ-
βρίου ή των πρώτων ημερών του Ο-
κτωβρίου οι προγραμματικές συμφωνίες
της χώρας μας με δύο διεθνή χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα (Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων/EIB και Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ-
ξης/EBRD) για την παροχή δανειοδό-
τησης επιχειρηματικών επενδύσεων.

Επίσης, εντός των προσεχών ημερών
θα δημοσιευθεί η σχετική πρόσκληση
προς τις ελληνικές τράπεζες και θα τε-
θούν σε διαβούλευση οι επιλεξιμότητες
με βάση τις οποίες θα εντάσσονται στο
σχήμα δανεισμού του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης οι επιχειρηματικές επενδύσεις.

Οπως εξήγησε, εξάλλου, σε ενημε-
ρωτική εκδήλωση από τη Θεσσαλονίκη
για το Ταμείο Ανάκαμψης ο κ. Νίκος
Μαντζούφας, διοικητής της Ειδικής Υ-
πηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Α-
νάκαμψης, τα πέντε κριτήρια επιλεξι-
μότητας είναι τα εξής: πράσινη και ψη-
φιακή μετάβαση, έρευνα και καινοτομία,
εξωστρέφεια και μεγέθυνση.

<<<<<<<

Θα αφορά περί το 1,97 δισ.
ευρώ ενισχύσεις και 2,12
δισ. ευρώ δάνεια.

<<<<<<<

Διατηρούνται και το 2022 
οι μειωμένες ασφαλιστικές
εισφορέςστον ιδιωτικό 
τομέα.

Τα 600 ευρώ θα καταβάλλονται στους νέους πιθανότατα σε δύο δόσεις (300 συν 300
ευρώ) μέσα στο πρώτο 6μηνο εργασίας τους, ενώ άλλα 600 θα δίνονται στους εργοδότες
τους για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους. 

Με το βλέμμα στραμμένο στο 2023 το ΥΠΟΙΚ
Προβληματισμός στο οικονομικό επιτελείο για την εποχή χωρίς νομισματική και δημοσιονομική χαλάρωση 

Της ΕΙΡΉΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ

Διπλή πίεση κινδυνεύει να δεχθεί η χώρα
τo 2022, καθώς οι οικονομίες της Ευρώπης
θα βγαίνουν από τα ειδικά καθεστώτα της
πανδημίας, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα να αποσύρει το έκτακτο πρό-
γραμμα αγοράς ομολόγων (PEPP) και την
Ευρωπαϊκή Ενωση να αίρει τη «ρήτρα γε-
νικής διαφυγής» και να επιστρέφει σε κα-
νόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Αν η παροχή ρευστότητας και η στήριξη
των ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ
περιοριστεί, τα επιτόκια δανεισμού της
χώρας μοιραία θα αυξηθούν. Σε μια τέτοια
περίπτωση, η Ε.Ε. θα ζητήσει υψηλά πρω-
τογενή πλεονάσματα, προκειμένου να ε-
ξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του χρέους,
όταν έρθει η ώρα καθορισμού νέων δη-
μοσιονομικών στόχων για το 2023 και

μετά. Η ανησυχία για τα νέα αυτά δεδομένα
βρίσκεται πίσω από την ιδιαιτέρως προ-
σεκτική στάση του οικονομικού επιτελείου
της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις ελα-
φρύνσεις και τις κάθε είδους παροχές, α-
κόμη και προσωρινού χαρακτήρα. Οι υ-
πεύθυνοι της άσκησης οικονομικής πο-
λιτικής προτιμούν να δείχνουν σύνεση
τώρα, για να ισχυροποιήσουν τη διαπραγ-

ματευτική τους θέση αργότερα. «Εχουμε
κερδίσει λόγω πανδημίας», υποστηρίζει
υψηλόβαθμος οικονομικός παράγων, α-
ναδεικνύοντας το παράδοξο να έχει εξα-
σφαλίσει ισότιμη αντιμετώπιση για την
Ελλάδα στην Ε.Ε. μια καταστροφή, όπως
αυτή του κορωνοϊού.

Το καλό είναι ότι τα μηνύματα που ήρ-
θαν την προηγούμενη εβδομάδα από τη

Φρανκφούρτη και τη Σλοβενία, όπου συ-
νεδρίασε το Ecofin, έδωσαν ελπίδες ότι
η χώρα ίσως μπορέσει να μεταβεί στη με-
τα-κορωνοϊό εποχή ομαλά, χωρίς μεγάλες
αναταράξεις.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρ-
ντ, μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της τρά-
πεζας, παρέπεμψε στον Δεκέμβριο για
την απόφαση σχετικά με την τύχη της

Ελλάδας στην εποχή μετά το ΡΕΡΡ, του
έκτακτου προγράμματος παροχής ρευ-
στότητας λόγω πανδημίας. Ούτως ή άλλως,
τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί και η
τύχη του PEPP, δηλαδή αν θα λήξει τον
Μάρτιο ή θα παραταθεί και πώς θα δια-
μορφωθεί το κανονικό πλέον πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης, το ΑPP. «Προσω-
πική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα μας

αφήσει έξω η ΕΚΤ, όσο ακολουθούμε την
ορθή οικονομική πολιτική», είπε στην «Κ»
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννης Στουρνάρας. Αυτό φαίνεται ότι
πιστεύουν προς το παρόν και οι αγορές,
αν κρίνει κανείς από τις αποδόσεις των
ελληνικών ομολόγων που υποχώρησαν
την Παρασκευή. Ωστόσο, η φράση «όσο
ακολουθούμε την ορθή οικονομική πολι-
τική» δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη.
Προϋπόθεση για να αναζητηθεί ένας τρό-
πος να περιληφθούν τα ελληνικά ομόλογα
στο όποιο πρόγραμμα παροχής ρευστό-
τητας από την ΕΚΤ είναι να επιδεικνύει
σύνεση στην άσκηση πολιτικής η κυβέρ-
νηση.

Η διαδικασία είναι αλυσιδωτή. Αν οι
οίκοι αξιολόγησης διαπιστώσουν ότι υ-
πάρχει δυναμική ταχείας μείωσης του
χρέους, με άλλα λόγια ότι ασκείται συνετή
δημοσιονομική πολιτική, αναμένεται να
αναβαθμίσουν την Ελλάδα κατά ακόμη
μία βαθμίδα την προσεχή άνοιξη, έτσι
ώστε να τη χωρίζει ακόμη μία βαθμίδα
από την επενδυτική, που –καλώς εχόντων
των πραγμάτων– θα την πάρει στις αρχές
του 2023. Η ΕΚΤ προφανώς θα λάβει υπόψη
της αυτή την εξέλιξη και θα αναζητήσει
έναν τρόπο να καλύψει τη χώρα στο με-
σοδιάστημα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται
άλλωστε το ενδεχόμενο να παραταθεί έως
το τέλος του 2022, τουλάχιστον, η παρα-
μονή της χώρας στο καθεστώς της ενι-
σχυμένης εποπτείας, καθώς αυτό παρέχει
διασφαλίσεις στην ΕΚΤ ως προς την ά-
σκηση συνετής πολιτικής.

Η εντυπωσιακή αύξηση του ΑΕΠ το β΄
τρίμηνο, με ρυθμό 16,2%, βοηθάει επίσης
σε αυτή την κατεύθυνση. «Η Ελλάδα φαί-
νεται να βρίσκεται σε ενάρετο κύκλο», α-
ναφέρει ευρωπαϊκή πηγή, προσθέτοντας
ότι αυτό θα βοηθήσει στην εξεύρεση λύ-

σεων όταν θα έρθει η ώρα για αποφάσεις
σε ό,τι αφορά την παροχή ρευστότητας
αλλά και τους δημοσιονομικούς στόχους
της. Στις Βρυξέλλες εκτιμούν πλέον, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ότι ο ρυθμός ανά-
πτυξης της χώρας θα κινηθεί σε επίπεδα
πάνω από 6% φέτος, έτσι ώστε η χώρα
να ανακτήσει το χαμένο έδαφος της παν-
δημίας το α΄ τρίμηνο του 2022.

Η συζήτηση για τους νέους δημοσιο-
νομικούς κανόνες θα ξεκινήσει επί της
ουσίας μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης
στη Γερμανία και θα πάρει περισσότερο
χρόνο, αφού άλλωστε η δημοσιονομική
χαλάρωση θα συνεχιστεί και το 2022.
Ηδη, όμως, από χθες στη Σλοβενία, στο
άτυπο Ecofin, ξεκίνησε η εξέταση της
πρότασης για εξαίρεση των πράσινων ε-
πενδύσεων από τον υπολογισμό των ελ-
λειμμάτων, δίνοντας ένα πρώτο σήμα
προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης
ευελιξίας. Οι πρώτες δηλώσεις αξιωμα-
τούχων επιβεβαίωσαν ότι αυτή είναι η
τάση. «Θα χρειαστεί μια διαδικασία μεί-
ωσης του χρέους που θα είναι ρεαλιστική
για όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να
βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της δημο-
σιονομικής βιωσιμότητας και της ανα-
γκαίας στήριξης της οικονομικής ανάπτυ-
ξης», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις,
σε μια έμμεση αναφορά στον σημερινό
κανόνα που προβλέπει μείωση του ποσο-
στού του χρέους πάνω από το 60% του
ΑΕΠ κατά 1/20 κάθε χρόνο. Ενα ποσοστό
υπερβολικά υψηλό για μια χώρα με χρέος
πάνω από 200% του ΑΕΠ, όπως η Ελλάδα.
Ωστόσο έκαναν την εμφάνισή τους και
οι σκληροί του ευρωπαϊκού Βορρά. Οκτώ
από αυτούς ζήτησαν σε κοινό κείμενό
τους να μην υπάρξει σπουδή για την αλ-
λαγή των δημοσιονομικών κανόνων.

<<<<<<<

«Προσωπική μου εκτίμηση
είναι ότι δεν θα μας αφήσει
έξω η ΕΚΤ, όσο ακολουθού-
με την ορθή οικονομική πο-
λιτική», δήλωσε ο Γ. Στουρ-
νάρας.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, την περασμένη Πέμπτη, μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της τράπεζας,   παρέπεμψε στον Δεκέμ-
βριο για την απόφαση σχετικά με την τύχη της Ελλάδας στην εποχή μετά το ΡΕΡΡ, το έκτακτο πρόγραμμα παροχής ρευστότητας λόγω παν-
δημίας.

Διασύνδεση επιδόματος ανεργίας με προγράμματα κατάρτισης 
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Τη σύνδεση του επιδόματος ανεργίας με
τον μισθό που έπαιρνε ο άνεργος πριν
απολυθεί και τον ορισμό ενός ανώτερου
ορίου που θα είναι πιο κοντά στον μισθό
του και ενός κατώτατου, το οποίο δεν
θα είναι κατώτερο του σημερινού επι-
δόματος των 400 ευρώ, περιλαμβάνει το
σχέδιο αναμόρφωσης των λεγόμενων
«παθητικών πολιτικών» του ΟΑΕΔ. Ηδη
η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, σε
συνεργασία με τη διοίκηση του Οργα-
νισμού, καταρτίζουν σχέδιο νόμου για
τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ και την
αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης
και επανακατάρτισης κι όπως «φωτο-
γραφίζεται» στην ειδική έκδοση του Ο-
ΑΕΔ, που μοιράζεται στο περίπτερο του
Οργανισμού στη Διεθνή Εκθεση Θεσ-
σαλονίκης, οι αλλαγές αφορούν και το
επίδομα ανεργίας. Συγκεκριμένα, επι-
σημαίνεται ότι το σύστημα των παθη-

τικών πολιτικών, που στήθηκε πολλά
χρόνια πριν, «εξελίσσεται» αναλλοίωτο,
γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη
εκσυγχρονισμού του. Μεταξύ δε των
προτεινόμενων ενεργειών, συγκαταλέ-
γονται:

• Ο ανασχεδιασμός του υφιστάμενου
νομικού πλαισίου, με απλοποίηση και
συγχώνευση επιδομάτων και παροχών.

• Η  ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου υ-
ποχρεώσεων των ανέργων, με την ενεργό
αναζήτηση εργασίας να αναδεικνύεται
σε καθοριστικό παράγοντα διατήρησης
των «προνομίων» που απορρέουν από
την ιδιότητα του ανέργου.

• Η έμφαση στην αναβάθμιση των
προσόντων και η κατάργηση πιθανών
αντικινήτρων.

• Η διασύνδεση του ύψους του επι-
δόματος ανεργίας με τον μισθό, με α-
σφαλιστική δικλίδα τον καθορισμό ενός
ανώτατου και ενός κατώτατου ορίου (που
δεν θα είναι χαμηλότερο από αυτό που

είναι σε ισχύ με τις ισχύουσες διατάξεις).
• Ο εκσυγχρονισμός του επιδόματος

μακροχρονίως ανέργων.
Μάλιστα, στο πλαίσιο του εκσυγχρο-

νισμού των παθητικών πολιτικών του Ο-
ΑΕΔ, επισημαίνεται και η πρόσφατη θέ-
σπιση της χορήγησης γονικής άδειας και
στους δύο γονείς και η επιδότηση τμή-

ματος αυτής από τον ΟΑΕΔ (για τους δύο
πρώτους μήνες).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουρ-
γείο Εργασίας εξετάζουν τη σταδιακή
διασύνδεση της καταβολής του επιδό-
ματος ανεργίας με τα νέα προγράμματα
κατάρτισης και την «ενεργή αναζήτηση
εργασίας» ως υποχρέωση του ανέργου,
με στόχο την επανένταξή του  στην αγορά
το ταχύτερο δυνατό. 

Στην πράξη, αυτό θα σημαίνει ότι ε-
φόσον ο άνεργος εγγράφεται στους κα-
ταλόγους του ΟΑΕΔ και λαμβάνει επίδομα,
θα δηλώνει και ότι είναι άμεσα διαθέσιμος
για να συμμετάσχει σε προγράμματα κα-
τάρτισης.

Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών εξε-
τάζεται επίσης η κλιμάκωση του επιδό-
ματος με βάση τον μισθό που έπαιρνε ο
άνεργος, πριν από την απόλυση. Θα υ-
πάρξει βέβαια ένα ανώτατο όριο, όπως
κι ένα κατώτατο, το οποίο –σύμφωνα με
στελέχη του υπουργείου Εργασίας– δεν

θα είναι κάτω από τα 400 ευρώ που είναι
σήμερα το επίδομα ανεργίας ή τα 407
ευρώ, όπως θα διαμορφωθεί από την 1η
Ιανουαρίου 2022 και μετά (ακολουθεί
την αύξηση του κατώτατου μισθού). 

145.000 νέες θέσεις
Στην ίδια έκδοση και στο πλαίσιο του

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας «Ελλάδα 2.0», αποκαλύπτεται
και ο σχεδιασμός για  την ανάκαμψη της
αγοράς εργασίας μέσα από την υλοποίηση
απλουστευμένων προγραμμάτων απα-
σχόλησης «ανοικτού τύπου». Στόχος είναι
η δημιουργία 75.000 νέων θέσεων εργα-
σίας στην πραγματική οικονομία της χώ-
ρας, επιπλέον των 70.000 νέων θέσεων
εργασίας που περιλαμβάνονται στον σχε-
διασμό του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ετσι, συνολικά, για τα επόμενα χρόνια
ο στόχος είναι η δημιουργία περίπου
145.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω
νέων επιχορηγήσεων.

Εφόσον ο άνεργος εγγράφεται στους καταλόγους του ΟΑΕΔ και λαμβάνει επίδομα, θα δη-
λώνει και ότι είναι άμεσα διαθέσιμος για να συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης.
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Διπλό όφελος
από τη μείωση
μη μισθολογικού
κόστους
Ενίσχυση αγοραστικής δύναμης
μισθωτών και επίσημης απασχόλησης

ΤηςΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Η πρόσφατη διάταξη που επέκτεινε και για
το 2022 τη μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες απο-
κάλυψε την πρόθεση της κυβέρνησης να
δώσει προτεραιότητα στη μείωση του μη
μισθολογικού κόστους και στην προώθηση
μέτρων μόνιμης διάρκειας στον τομέα της
φορολογίας της εργασίας. 

Είχε βέβαια προηγηθεί και η απόφαση
για αύξηση του κατώτατου μισθού, από
την 1η Ιανουαρίου 2022, κατά 2%, μέσω
της οποίας σχεδόν ένας στους τέσσερις μι-
σθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που αμείβεται
με τα κατώτατα όρια, θα δει έστω και πε-
ριορισμένες αυξήσεις στον μισθό του. Υπό
την προϋπόθεση βέβαια ότι και ο πληθω-
ρισμός θα ξεκινήσει την πορεία αποκλιμά-
κωσής του μετά το φθινόπωρο. Τον Ιούνιο
του επόμενου έτους, άλλωστε, θα υπάρξει
και νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, στον κλάδο
της επικούρησης, με το «κέρδος» να επι-
μερίζεται εξίσου σε εργοδότες και εργαζο-
μένους. Στο προσκήνιο παραμένει και η ε-
πιπλέον μείωση κατά 0,6 ποσοστιαία μονάδα,
καθώς αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης
η σωρευτική μείωση των εισφορών, έως
το τέλος του 2023, κατά 5 ποσοστιαίες μο-
νάδες.

Η επιλογή μονιμοποίησης των ήδη ε-
φαρμοζόμενων μειώσεων καθώς και η ε-
πέκτασή τους εκτιμάται από τους οικονο-
μολόγους αλλά και στελέχη της αγοράς ότι
θα έχει άμεσα θετικές συνέπειες στο δια-
θέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, βελ-
τιώνοντας την αγοραστική δύναμη των χα-
μηλόμισθων εισοδηματικών κλιμακίων,

ενώ θα αποτελέσει κίνητρο για την αύξηση
της «επίσημης» απασχόλησης, με ευεργε-
τικές επιδράσεις για την πραγματική οικο-
νομία.

Είναι άλλωστε γνωστό ότι η εγχώρια α-
γορά εργασίας χαρακτηρίζεται από μεγάλο
μη μισθολογικό κόστος, με αποτέλεσμα να
μη λειτουργεί αποδοτικά, αφού το κόστος
αυτό αποτελεί στην ουσία μια στρέβλωση
στη λειτουργία της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε., η χώρα
μας εμφανίζεται στην 6η θέση των χωρών
με τον υψηλότερο συντελεστή ασφαλιστικών
εισφορών του εργαζομένου στην περίπτωση
ενός χαμηλόμισθου μισθωτού, 5,9 ποσο-
στιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο
των ανεπτυγμένων οικονομιών του ΟΟΣΑ.
Αντίστοιχα, το 2019 η Ελλάδα είχε το έβδομο
υψηλότερο ποσοστό εισφορών των εργο-
δοτών στις χώρες της Ε.Ε., κατά 14,1 πο-
σοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον μέσο
όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών του Ο-
ΟΣΑ. Ετσι προκύπτει ότι το άθροισμα ει-
σφορών εργαζομένου και εργοδότη είναι
το πέμπτο υψηλότερο στις χώρες της Ε.Ε.
και κατά 14,2 ποσοστιαίες μονάδες υψη-
λότερο από τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων
οικονομιών του ΟΟΣΑ. 

Οπως φαίνεται από τα παραδείγματα
που παρουσιάζει σήμερα η «Κ», η διατή-
ρηση των μειωμένων ασφαλιστικών ει-
σφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες για
εργοδότες και εργαζομένους του ιδιωτικού
τομέα, σε συνδυασμό με την αύξηση του
κατώτατου μισθού, έχει ως αποτέλεσμα,
στις αρχές του 2022, ένας εργαζόμενος
που αμείβεται με τα κατώτατα όρια να
λάβει «καθαρά» στο χέρι 569,39 ευρώ,
έναντι 550 ευρώ που λάμβανε το 2020,

πριν δηλαδή από την αύξηση της τάξης
του 2% αλλά και τη μείωση των εισφορών.
Το όφελος σε μεικτούς μισθούς της τάξης
των 2.000 ευρώ θα είναι 23 ευρώ τον μήνα,
τα οποία θα «χάνονταν» αν η ελάφρυνση
δεν διατηρούνταν και το 2022. Το όφελος
παραμένει ισχυρό και για τους εργοδότες,
καθώς ξεπερνάει τα 12 ευρώ για τον κα-
τώτατο μισθό και τα 35 ευρώ εάν ο μισθός
είναι άνω των 2.000 ευρώ.

Με την εφαρμογή και της μείωσης των
εισφορών επικουρικής ασφάλισης κατά 0,5
ποσοστιαία μονάδα το «κέρδος» αυξάνεται.
Ετσι, μισθωτός με τον κατώτατο μισθό θα
λάβει καθαρά 571,04 ευρώ, ενώ στον ερ-
γοδότη το κόστος θα μειωθεί από 812,44
ευρώ σε 810,32 ευρώ. Ετησίως, το νέο αυτό

όφελος για τον εργαζόμενο των 663 ευρώ
θα είναι 23,24 ευρώ και για τον εργοδότη
29,68 ευρώ. Σε μισθό 1.500 ευρώ (μεικτά)
το επιπλέον κέρδος για τον εργοδότη α-
νέρχεται σε 67,20 ευρώ τον χρόνο και για
τον εργαζόμενο σε 39,9 ευρώ. Με την πε-
ραιτέρω μείωση των εισφορών κατά 0,6
ποσοστιαία μονάδα, ο μισθωτός με τον κα-
τώτατο μισθό θα λάβει στο χέρι 573,03 ευρώ
και ο εργοδότης θα επιβαρυνθεί για εισφορές
808,33 ευρώ, κερδίζοντας συνολικά, το έτος,
57,54 ευρώ. Στα 800 ευρώ μεικτό μισθό, το
ετήσιο όφελος για τον εργαζόμενο είναι 56
ευρώ και για τον εργοδότη 69,44 ευρώ. 

Στα 245 εκατ. το κόστος
Υπενθυμίζεται ότι η μείωση των 3 πο-

σοστιαίων μονάδων επιμερίζεται σε -1,79
ποσοστιαία μονάδα για τον εργοδότη και -
1,21 ποσοστιαία μονάδα για τους εργαζο-
μένους, περιορίζοντας τη συνολική επιβά-
ρυνσή τους, και συμβάλλει αφενός στην
αύξηση της αγοραστικής δύναμης των ερ-
γαζομένων, αφετέρου στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Οσο για το κόστος, εκτιμάται σε περίπου
245 εκατ. ευρώ ετησίως.

Υπενθυμίζεται ότι οι εισφορές είχαν ήδη
μειωθεί κατά 0,9 ποσοστιαία μονάδα τον
Ιούνιο του 2020 για τους εργαζομένους πλή-
ρους απασχόλησης και πλέον η συνολική
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ανέρ-
χεται σε 3,9 ποσοστιαίες μονάδες.Επομένως
οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές των

μισθωτών –εργοδοτικές και εργατικές– α-
νέρχονται σε 36,66%.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.
4387/2016, γνωστού και ως νόμου Κατρού-
γκαλου, από τον Ιούνιο του 2019 έως τον
Μάιο του 2022 οι εισφορές επικουρικής α-
σφάλισης –υποχρεωτικές για τους μισθωτούς
του ιδιωτικού τομέα– ανέρχονται σε 6,5%.
Από τον Ιούνιο του 2022 οι εν λόγω εισφορές
ήδη προβλέπεται να πέσουν στο 6%.

Με την επιπλέον μείωση κατά 0,6 πο-
σοστιαία μονάδα η σωρευτική ελάφρυνση
του μη μισθολογικού κόστους της μισθωτής
απασχόλησης θα φτάσει τις 5 ποσοστιαίες
μονάδες και οι εισφορές θα μειωθούν στο
35,56%, ήτοι μια ελάφρυνση της τάξης του
12,32%.
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New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 182.41 -1.5224

ALCOA CORP 48.41 -1.6457

ALLEGHANY CRP 622.25 -1.9492

ALTRIA GROUP 48.43 -1.525

AMAZON COM 3453.28 -0.1125

AMER EXPRESS C 160.48 -0.6008

AMER INTL GROU 54.42 -1.27

AMGEN 215.85 -0.4014

APPLE INC 148.0918 -0.9751

BANK OF AMERIC 39.79 -2.809

BAXTER INTL IN 81.49 1.0666

BOEING CO 211.8936 -1.2059

BRISTOL MYERS  62.0124 -1.317

CAMPBELL SOUP  43.25 -1.3233

CATERPILLAR IN 203.37 -1.3725

CIGNA CORP 205.15 -1.889

CHEVRON 96.56 -1.4392

CISCO SYSTEMS 57.92 -0.3098

CITIGROUP 69.1454 -1.9492

CERVECERIAS 18.71 -0.7427

COCA-COLA CO 55.675 0.0449

COLGATE PALMOL 77.35 -0.0388

DANAOS CORP 82.41 -1.4588

DIANA SHIPPING 6.25 5.9322

DOW INC 59.86 -1.4163

DUPONT DE NMOU 68.64 -2.8725

ENTERGY CP 114.185 0.7367

EXXON MOBIL 54.775 -1.0746

FEDEX CORP 255.74 -2.3371

FORD MOTOR CO 12.935 -0.4234

INTL BUS MACHI 136.03 -1.5346

GENERAL DYNAMI 196.37 -1.5294

GENERAL ELEC C 101.13 -3.1878

GOLDM SACHS GR 403.31 -1.4538

HALLIBURTON CO 20.215 -1.1008

HARTFORD FINL 69.8 -0.7395

HP INC 27.77 -2.1494

HOME DEPOT INC 333.88 -0.468

INTEL CORP 54.62 -0.6728

JOHNSON JOHNSO 164.76 -0.6273

JPMORGAN CHASE 156.75 -1.9455

LAZARD 46.98 -2.125

MCDONALD’S COR 240.52 -0.2861

MERCK & CO 72.085 -0.6135

MICROSOFT CP 300.44 1.1617

3M COMPANY 182.39 -1.5332

MORGAN STANLEY 102.02 -2.2797

NIKE INC CL B 159.09 -0.2696

NORFOLK SOUTHE 244.04 -0.6109

PFIZER INC 44.585 0.0112

PROCTER & GAMB 145.275 -0.278

ROCKWELL AUTOM 314.66 -0.3578

SCHLUMBERGER L 27.855 -0.9072

SOUTHERN 65.86 -0.7086

STEALTHGAS 2.7 -3.2258

TSAKOS ENERGY 8.03 -0.8642

UNISYS CORP 23.395 -0.9106

UNITEDHEALTH G 413.04 -0.357

US BANCORP 55.705 -1.4768

VERIZON COMMS 54.37 -0.4577

WALT DISNEY CO 182.79 -1.1839

WELLS FARGO &  46.03 0.59

WALMART INC 144.19 -0.5998

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 2996.5 -3.12

A.B.FOOD 1909.5 -0.52

ADMIRAL GRP 3526 0.142

ASHTEAD GRP. 5860 0.446

ANTOFAGASTA 1427.5 -2.125

AVIVA 406.1 -1.773

ASTRAZENECA 8130 0.395

BABCOCK INTL 360.2 1.351

BAE SYS. 553.9581 -0.613

BARCLAYS 183.1425 -1.716

BR.AMER.TOB. 2659 0.019

BARRATT DEVEL. 686 -1.578

BERKELEY GP.HL 4652.4655 -0.237

BR.LAND 517.6 -0.385

BUNZL 2603 1.402

BP 299.75 -0.761

BURBERRY GRP 1842 -1.76

BT GROUP 155.75 -2.629

COCACOLA HBC A 2453.02481 0.041

CARNIVAL 1491.4 -1.791

CENTRICA 51.2 0

COMPASS GROUP 1436 -1.509

CAPITA GROUP 49.81 -0.38

CRH 3740 -0.08

DIXONS CARPHO 138.9 -0.072

DCC 6202 -0.386

DIAGEO 3509 -0.637

DIRECT LINE 305 0.23

EXPERIAN 3322.3738 0.784

EASYJET 575.6 -2.508

FRESNILLO 841 -0.379

GLENCORE 336.05 -1.177

GLAXOSMITHKLIN 1414.2 -0.085

HIKMA 2485 -0.6

HAMMERSON 33.4 0.15

HARGREAVES LS 1432 -1.342

HSBC HLDGS.UK 372.9 -1.959

INTL CONSOL AI 142.4 -4.181

INTERCON. HOTE 4617 0.13

3I GRP. 1268 -1.815

IMP.BRANDS 1525.5 -0.813

INTERTEK GROUP 5438 0.816

ITV 110.7 -0.895

JOHNSON MATTHE 2800.74845 -3.256

KINGFISHER 360.6 1.435

LAND SECS. 695.8 -1.333

LEGAL&GEN. 277.9 -0.715

LLOYDS GRP. 43.6345 -0.491

MARKS & SP. 2072 0.186

MONDI 1951.5 -1.439

NATIONAL GRID 966.3 0.688

NEXT 7947.0596 1.681

PROVIDENT FIN. 334.6 -1.934

PRUDENTIAL 1448.9131 -1.859

PERSIMMON 2789.6461 -0.823

PEARSON 736.8 -0.379

RDS ‘A 1450 -0.151

RDS ‘B 1451.2 -0.371

RELX 2193 0.228

RIO TINTO 5179 -2.043

ROYAL MAIL 487.3 -0.021

ROLLS-ROYCE HL 109.16 -2.483

SAINSBURY(J) 289.58905 -0.516

SCHRODERS 3809.70574 -0.835

SAGE GRP. 743 -0.081

ST JAMESS PLAC 1617 -1.523

SMITHS GROUP 1414.5 -1.291

SMITH&NEPHEW 1335 -0.299

SSE 1659 1.686

STAND.CHART. 439.2 -2.313

SEVERN TRENT 2840 1.104

TRAVIS PERKINS 1830 0.688

TESCO 255.7 -0.156

TUI AG 289.3 -2.032

TAYLOR WIMPEY 168.5 -1.721

UNILEVER 4007.5 0.238

UTD. UTILITIES 1061 0.664

VODAFONE GROUP 116.06 -1.343

WPP 972.9 -1.409

WHITBREAD 3285 -0.243

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 33.93 0.33

RICHEMONT N 103.4 -3.54

GEBERIT N1 764.8 0.29

NOVARTIS N 78.8 0.25

ROCHE HOLDING  346.2 1.33

SGS N 2900 0.8

SWATCH GROUP I 259.8 -1.67

ADECCO N 47.47 -3.42

JULIUS BAER N 63.22 -0.44

CS GROUP AG 9.66 -1.25

GIVAUDAN N 4546 0.35

NESTLE SA 114.56 -0.43

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 532.6 0.45

SWISS RE N 82.46 -0.6

UBS GROUP N 15.315 -0.52

ZURICH INSURAN 399 -0.55

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 293.55 -3.9

ALLIANZ SE 192.84 -1.9

BASF SE 65.57 -0.04

BAY MOT WERKE 82.15 0.52

BEIERSDORF 105.3 -0.2

BAYER N AG 45.895 -0.03

COMMERZBANK 5.45 -0.106

CONTINENTAL AG 112.18 0.24

DAIMLER AG N 72.52 0.82

DEUTSCHE BANK  10.964 -0.088

DEUTSCHE POST  59.42 1.29

DT BOERSE N 142.1 -0.1

DT LUFTHANSA A 8 -0.163

DT TELEKOM N 17.416 -0.1

E.ON  SE NA 11.222 0.094

FRESENIUS MEDI 61.88 0.08

FRESENIUS SE 42 0.42

HEIDELBERGCEME 69.4 -0.58

HENKEL AG&CO V 78.74 -0.08

INFINEON TECH  37.915 0.825

K+S AG NA 12.475 -0.105

MERCK KGAA 199.7 -2.4

MUENCH. RUECK  244.2 -0.85

RWE AG 33.47 0.44

THYSSENKRUPP A 9.296 -0.144

VOLKSWAGEN VZ 197.08 0.46

VONOVIA SE 53.32 0.5

SIEMENS N 147.84 1.3

SAP SE 122.9 0.2

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 52.24 -0.46

AEGON 4.176 -1.04

ABN AMRO BANK 11.778 -0.46

AKZO NOBEL 101 0.5

ARCELORMITTAL 27.52 -1.34

ASML HOLDING 753.4 2.5

BOSKALIS WESTM 27.32 -0.07

GALAPAGOS 48.445 -0.32

HEINEKEN 89.78 -0.38

ING GROEP 11.738 -0.56

KONINKLIJKE DS 184.95 4.52

KPN KON 2.799 -0.07

NN GROUP 44.1 -0.47

KONINKLIJKE DS 184.95 4.52

IMCD 168.75 0.99

RANDSTAD 59.96 -1.48

RELX 25.79 0.39

ROYAL DUTCH SH 17.094 -0.27

UNIBAIL RODAM  66.84 -0.73

VOPAK 35.06 -0.37

WOLTERS KLUWER 96.92 0.77

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.83 1.83

ATLANTIA 15.70 15.52

AZIMUT HLDG 23.95 23.77

ENEL 7.44 7.46

EXOR 70.10 69.26

ENI 10.90 10.81

GENERALI ASS 17.60 17.61

GEOX 1.08 1.08

INTESA SANPAOL 2.3865 -0.31

MEDIASET 2.52 2.54

MEDIOBANCA 9.73 9.73

RCS MEDIAGROUP 0.70 0.70

PRYSMIAN 32.81 32.50

SNAM 4.98 4.95

STMICROELEC.N. 39.50 38.12

TELECOM ITALIA 0.36 0.36

TENARIS 8.53 8.59

TERNA 6.71 6.63

UNICREDIT 10.76 -1.23

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 3523 -0.51

ASAHI GROUP HL 5679 2.27

ASTELLAS PHARM 1904.5 -0.03

BRIDGESTONE CO 5311 -0.36

CANON INC 2728 0.65

CASIO COMPUTER 1912 2.41

CITIZEN WATCH 540 2.47

CREDIT SAISON 1389 2.51

DAIWA SEC GROU 702.2 2.12

SUBARU 2131.5 2.21

FUJIFILM HOLDI 9917 1.95

FUJITSU LTD 22035 -0.18

HINO MOTORS 1037 2.37

HITACHI 6697 0.93

HONDA MOTOR 3445 1.71

IHI 2723 2.79

ISUZU MOTORS 1488 2.27

KAWASAKI HVY I 2596 4.01

KAJIMA CORP 1536 1.05

KEIO 5870 0.17

KOBE STEEL 757 2.71

KONICA MINOLTA 596 0.17

JTEKT 1012 2.53

MITSUB UFJ FG 646.7 1.7

MITSUBISHI COR 3649 1.39

MITSUBISHI ELE 1598 1.14

MITSUBISHI MOT 290 2.11

NEC CORPORATIO 6220 1.3

NIKKON HLDG 2502 2.08

NIKON CORP 1355 0.44

NIPPON SUISAN 5679 0.16

NISSAN MOTOR C 578.6 2.39

NOMURA HOLDING 585.7 1.67

NISSAN CHEMICA 6960 2.81

NIPPON PAPER I 1263 

OBAYASHI CORP 970 0.94

ODAKYU ELEC RA 2528 0.32

OJI HOLDINGS 599 1.53

OSAKA GAS 2171 0.93

RICOH CO LTD 1124 0.36

SECOM 8540 -0.12

SEVEN & I HLDG 5116 -1.62

SHARP CORP 1465 0.69

SHIMIZU CORP 846 1.44

SHISEIDO 8195 -0.67

SONY GROUP COR 12350 0.98

SMFG 4060 1.25

SUMITOMO CHEM 609 1

SUZUKI 916 2.12

TAISEI CORP 3700 0.95

TDK CORPORATIO 12890 1.34

TOBU RAILWAY 2914 0.1

TOKIO MARINE H 6098 6.2

TORAY INDUSTRI 757.1 0.5

TREND MICRO 6340 -0.63

TOPY INDS LTD 1276 0.95

TORAY INDUSTRI 757.1 0.5

TOSHIBA CORP 4765 0.32

TOYOBO 1472 0.55

TOYOTA MOTOR C 9946 1.54

YAMAHA CORP 7300 1.81

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 28.72 0.17

AIR LIQUIDE 149.06 -0.39

ALSTOM 31.69 -0.16

AXA 23.26 -0.96

BNP PARIBAS 53.39 -1.17

BOUYGUES 36.04 -0.19

CAPGEMINI 191.80 1.37

CARREFOUR 15.04 -0.89

CASINO GUICHAR 23.67 -1.87

CREDIT AGRICOL 11.82 -2.54

DANONE 60.10 0.45

DASSAULT SYSTE 48.88 1.95

EDF 10.96 1.06

L’OREAL 398.60 0.28

L.V.M.H. 646.80 -1.55

LAGARDERE 20.02 -0.79

MICHELIN 136.65 0.07

PERNOD RICARD 189.60 -0.03

KERING 658.30 -2.76

PUBLICIS GROUP 56.26 -0.07

RENAULT 29.83 -0.63

SAINT-GOBAIN 61.26 -0.2

SANOFI 81.82 0.42

SCHNEIDER ELEC 154.66 0.78

SOCIETE GENERA 26.26 -1.83

SODEXO 71.28 -0.83

TF1 8.60 1.18

THALES 83.16 -1.35

VEOLIA ENVIRON 29.06 0.45

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 23.35 -0.2137

AENA SME 132.3 -0.8989

ACERINOX 11.185 -1.4971

ACCIONA 148 -0.0675

AMADEUS 51.04 -1.8462

BBVA 5.58 -0.3037

BANKINTER 4.93 -0.263

CAIXABANK 2.592 -1.8925

DSTR INT ALIME 0.0198 3.125

ENDESA 19.41 -5.1783

ENAGAS 18.82 -0.3706

FERROVIAL 24.92 0.0401

FOMENTO DE CON 11.22 -1.2324

GRIFOLS 21.17 1.3404

IBERDROLA 10.08 -1.7065

INT AIRLINES G 1.669 -3.9701

INDRA SISTEMAS 9.04 0.6121

INDITEX 30.18 2.3051

MAPFRE 1.816 -0.9274

MERLIN PROP 9.348 0.7545

ARCELORMITTAL 27.5 -1.4514

RED ELECTR COR 17.12 0.3517

REPSOL 9.84 0.5826

BCO DE SABADEL 0.5958 -0.8322

BANCO SANTANDE 3.091 -0.7386

SACYR 2.14 -1.6544

TELEFONICA 4.1495 -0.2764

MEDIASET ES CO 4.85 -1.1817

TECNICAS REUN 7.65 -2.7954

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με μικρές διακυμάνσεις και ήπια κέρδη κι-
νήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακο-
λουθώντας τον επιφυλακτικό βηματισμό
των ευρωπαϊκών αγορών, με το επενδυτικό
ενδιαφέρον να παραμένει χαμηλό και τις
πιέσεις σε αρκετά blue chips και τράπεζες
να μην βοηθούν το Χ.Α. να ξεφύγει από την
περιοχή των 905 μονάδων.

Οπως σχολιάζουν εγχώριοι αναλυτές, το
θετικό αφήγημα του Χ.Α. σε καμία περίπτωση
δεν έχει χαθεί, ωστόσο θα χρειαστεί χρόνος
για να ξεπεραστεί η γενικευμένη αποστροφή
των επενδυτών προς το ρίσκο και να αρχί-
σουν να αποτυπώνονται στα χαρτοφυλάκια
οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικο-
νομίας. Προς το παρόν εκτιμούν ότι θα συ-
νεχιστούν οι διακυμάνσεις με σκοπό τη με-
τακύλιση των θέσεων στα παράγωγα, ενώ
το ενδιαφέρον θα συνεχίσει να επικεντρώ-

νεται σε τίτλους με θετικούς καταλύτες. Στα
στατιστικά του Χ.Α., ο Γενικός Δείκτης ση-
μείωσε άνοδο της τάξεως του 0,16%, στις
906,81 μονάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε
στα 57,18 εκατ. ευρώ. Κατά τη Merit
Securities, η βραχυπρόθεσμη τάση είναι α-
νοδική, με τα σημεία στήριξης να εντοπί-
ζονται στις 900 και 890 μονάδες και τα σημεία
αντίστασης στις 910 και 920 μονάδες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κα-
τέγραψε κέρδη 0,16%, στις 2.182,56 μονάδες,
ενώ κατά 0,42% ενισχύθηκε ο δείκτης με-
σαίας κεφαλαιοποίησης, κλείνοντας στις
1.498,65 μονάδες.

Από τα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά
κινήθηκαν ο ΟΠΑΠ στο +1,75%, η ΤΕΡΝΑ
Ενεργειακή στο +1,52% και ο ΟΤΕ στο

+1,14%, ενώ απώλειες 2,03% κατέγραψε η
«Ελλάκτωρ» και πτώση άνω του 1% σημεί-
ωσαν οι Jumbo, ΕΧΑΕ και ΕΥΔΑΠ.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε οριακά
κατά 0,05%, στις 567,18 μονάδες, λόγω της
ανόδου σε Τράπεζα Πειραιώς (+1,72%) και
Eurobank (+0,93%), ενώ η Alpha Bank, η
οποία αυτή την εβδομάδα θα βγει στις αγορές
με senior preferred ομόλογο όπως ανακοι-
νώθηκε, έκλεισε στο -0,86% και η Εθνική
Τράπεζα στο -0,63%.

Μετά την επίδοση-έκπληξη στο ΑΕΠ του
β΄ τριμήνου, η εγχώρια επικαιρότητα συ-
νέχισε να καταγράφει θετικά μηνύματα: το
τίμημα για τη ΔΕΠΑ Υποδομών ξεπέρασε
τις προσδοκίες, ενώ η αναγγελία του ονό-
ματος του αυστραλιανού fund Macquarie

και του ποσού-έκπληξη που προσέφερε για
το 49% του ΔΕΔΔΗΕ αποτέλεσε ψήφο εμπι-
στοσύνης, σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας
της «Κύκλος Χρηματιστηριακής». Ταυτό-
χρονα, όπως προσθέτει, η αναβάθμιση της
ελληνικής οικονομίας από τη Scope Ratings
προϊδεάζει για ανάλογη κίνηση από την
DBRS το βράδυ της Παρασκευής, ενώ το
πακέτο στήριξης ύψους 3,4 δισ. ευρώ που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση περιλαμβάνει φο-
ρολογικές ελαφρύνσεις που συμβάλλουν
στη βελτίωση του επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος προς το φιλικότερο.

Η εξήγηση της συνεχιζόμενης απροθυμίας
για εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος
μετοχικών τίτλων από ξένους αλλά και Ελ-
ληνες επενδυτές, που συνεχίζουν να δια-

κρατούν «βουνά» καταθέσεων με μηδενικές
αποδόσεις, πρέπει να αναζητηθεί στο εξω-
τερικό περιβάλλον, όπου το κύμα γενικευ-
μένων ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες και
στα τρόφιμα συνεχίζεται, ενώ την ίδια ώρα
ο αριθμός των κρουσμάτων από την παν-
δημία υπενθυμίζει ότι η υγειονομική κρίση
συνεχίζει να απασχολεί την καθημερινότητα
όλων των πολιτών.

Ως αποτέλεσμα, οι κεντρικές τράπεζες
αδυνατούν να διαμορφώσουν μια σαφή στά-
ση σε σχέση με τον σχεδιασμό της μελλο-
ντικής νομισματικής πολιτικής, με τις αγορές
να παρακολουθούν στενά όλες τις ανακοι-
νώσεις. Είναι λοιπόν εύλογη η στάση ανα-
μονής της επενδυτικής κοινότητας ενόσω
το περιβάλλον παραμένει ομιχλώδες.

Με μικρές μεταβολές και μεικτά
πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλ-
λαγές της Τρίτης τα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια, με την επενδυτική
προσοχή να στρέφεται σήμερα
στα στοιχεία που ανακοινώθηκαν
στις ΗΠΑ για τον πληθωρισμό. 

Τα στοιχεία που δημοσιοποιή-
θηκαν χθες έδειξαν ότι ο ετήσιος
πληθωρισμός σημείωσε και νέο
άλμα τον Αύγουστο, ωστόσο ήταν
χαμηλότερος των εκτιμήσεων. Ει-
δικότερα, ο δείκτης τιμών κατα-
ναλωτή αυξήθηκε 0,3% από τον
προηγούμενο μήνα, με την ετήσια
άνοδο να φτάνει το 5,3% έναντι
των εκτιμήσεων των αναλυτών
για άνοδο 0,4% και 5,4% σε μηνιαία
και ετήσια βάση σε δημοσκόπηση
αναλυτών. 

Τα στοιχεία έδωσαν μια νότα
αισιοδοξίας ότι ο πληθωρισμός εν-
δεχομένως να κορυφώθηκε τους
προηγούμενους μήνες και να έχει
αρχίσει πλέον να επιβραδύνει, αν
και θα μπορούσε να παραμείνει
πάνω από τον στόχο του 2% για
κάποιο διάστημα λόγω και των
προβλημάτων στις παγκόσμιες ε-
φοδιαστικές αλυσίδες. 

Η αποκλιμάκωση των ανοδικών
πιέσεων στον πληθωρισμό θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει την αμερικα-
νική Federal Reserve να καθυστε-
ρήσει λίγο την ανακοίνωση της
μείωσης της νομισματικής τόνω-
σης, όπως εκτιμούν οι αναλυτές.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός
δείκτης STOXX 600 έκλεισε με ο-
ριακές απώλειες 0,01%, στις 467,65
μονάδες, με τον δείκτη βασικών
πόρων να χάνει 1,9% και τις τρά-
πεζες να υποχωρούν 1,1%. Ο γερ-
μανικός DAX σημείωσε μικρά κέρ-
δη 0,1%, στις 15.722,99 μονάδες,
ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε
0,4%, στις 6.652,97 μονάδες, ενώ
ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,5%,
στις 7.034,06 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός
FTSE MIB κέρδισε 0,4%, ενώ ο ι-
σπανικός IBEX 35 υποχώρησε σε
ποσοστό 0,4%. 

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις,
εταιρείες του κλάδου πολυτελών
ειδών, όπως οι LVMH, Kering,
Richemont και Burberry, υποχώ-
ρησαν από 1,9% έως 3%, καθώς
εντείνονται και πάλι οι ανησυχίες
για την εξάπλωση της COVID-19
στην Κίνα.

Οριακή άνοδος με περιορισμένο
όγκο συναλλαγών στο Χ.Α.
Στις 906,81 μονάδες ο Γενικός Δείκτης – Συνεχίζεται η διστακτικότητα των επενδυτών 

Το κύμα γενικευμένων ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες και στα τρόφιμα συνεχίζεται, ενώ η υγειονομική κρίση εξακολουθεί να απασχολεί την κα-
θημερινότητα όλων των πολιτών, και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται εντείνει την αποστροφή των επενδυτών στην ανάληψη ρίσκου, τονίζουν
χρηματιστηριακοί αναλυτές.

Περιορισμένη αύξηση
πληθωρισμού στις ΗΠΑ
καθησύχασε τις αγορές 

<<<<<<<

Μικρό εύρος διακύμανσης 
για τον Γενικό Δείκτη, με τη
συναλλακτική δραστηριότητα
να παραμένει χαμηλή.

Τα στοιχεία από τις ΗΠΑ έδωσαν
μια νότα αισιοδοξίας στις αγορές ότι
ο πληθωρισμός ενδεχομένως να κο-
ρυφώθηκε τους προηγούμενους
μήνες και να έχει αρχίσει πλέον να
επιβραδύνει.

<<<<<<

Ο δείκτης τιμών 
καταναλωτή για τον
Αύγουστο αυξήθηκε
κατά 0,3%, σημαντικά
χαμηλότερα του ανα-
μενόμενου 0,4%.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0,8620               0,8700                 0,8700               0,1100                  2.004                0,8640                0,8700                0,8700                0,46
ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1,0750               1,0750                 1,0750             -0,7460              134.883                1,0750                1,0900                1,0750                0,47
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0,4000               0,4000                 0,4000               0,0000                     526                0,4000                0,4100                0,4000                0,00
ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                          0,0115               0,0115                 0,0115             -0,0480                47.700                0,0115                0,0120                0,0115              -4,17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0,0745               0,0790                 0,0767               0,1660                  5.000                0,0705                0,0790                0,0790                5,33
ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                      0,1090               0,1090                 0,1090               0,9800                  3.990                0,0000                0,1090                0,1090                0,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                              1,5800                1,5900                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                   1,6000               1,6000                 1,6000               0,0000                     250                1,5900                1,6000                1,6000                0,00
ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0,0650                0,0000                                                 
ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                0,0165               0,0175                 0,0172             -0,0460                11.960                0,0170                0,0190                0,0170              -2,86
ΑΚΕΠ         ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                            0,0000                0,0220                                                 
ΓΙΕΠ          UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)                                                                                                                                                                                    0,0380                0,0000                                                 
ΕΛΛΗ         ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                               0,3300                0,0000                                                 
ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0,0000                0,1170                                                 
ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0,0000                0,0855                                                 
ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0,0025                0,0035                                                 
ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                              0,0005                0,0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                                                                                                                                                        0,2100                0,0000                                                 
ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                                                                                                                                                      0,0020                0,0000                                                 
ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                           1,1000                0,0000                                                 
ΑΜΑΘ        AMATHUS PUBLIC LTD                                                                                       0,1180               0,1200                 0,1190             -0,2200                10.000                0,1190                0,1360                0,1180              -5,60
ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0,0150                0,0160                                                 
ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                               0,0940               0,0940                 0,0940               0,8500                  4.600                0,0775                0,0940                0,0940                9,94
ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                             0,0475               0,0475                 0,0475               0,4000                  8.000                0,0415                0,0000                0,0475                9,20
ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0,7200                0,8600                                                 
ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0,0000                0,0000                                                 
ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        1,4500                1,6500                                                 
ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                      0,1370               0,1370                 0,1370               0,1000                     900                0,1340                0,1370                0,1370                0,74
ΤΟΚΙ           TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0,0570                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                                                                                                                                                                                        0,6300                0,0000                                                 
ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0,5200               0,5200                 0,5200             -0,3010                  2.000                0,5200                0,5300                0,5200              -1,89
ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0,1210                0,0000                                                 
ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2,5400               2,5800                 2,5484               3,1470                  8.941                2,5200                2,5600                2,5600                0,79
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0,0080                0,0000                                                 
ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1,3500                1,4500                                                 
ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0,2300                0,2500                                                 
ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0,6800                0,7700                                                 
ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                       0,3020               0,3020                 0,3020               1,0000                  5.000                0,2820                0,3020                0,3020                3,42
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0,0000                1,2500                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                  0,0740                0,0790                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0,2320                0,0000                                                 
ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                      0,0425                0,0470                                                 
ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0,0000                0,2740                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1,0300               1,0400                 1,0351               0,4070                  4.100                1,0300                1,0400                1,0400                0,97
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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 (AN, Σ)                                                                                                                                                                                              0,0000                0,0325                                                 
ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, Σ)                                                                                                                                                                                           0,0000                0,0315                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΣΤΣΔ          CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)                                                                                                                                                                                          0,1540                0,0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΓΟΥΛ          WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)                                                                                                                                                                                   0,0000                0,1030                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                                                                                                                                                                                              60,2000              67,0000                                                 
ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 
                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                                                              62,2000              63,0000                                                 
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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Του KENNETH CHANG
THE NEW YORK TIMES

Την ενεργειακή ισχύ του Ηλίου φιλοδοξούν
να αναπαραγάγουν, σε μικρότερη φυσικά
κλίμακα, στη Γη επιστήμονες του εργα-
στηρίου Λόρενς Λίβερμορ της Καλιφόρ-
νιας, οι οποίοι χρησιμοποίησαν 192 γι-
γάντια λέιζερ για να εξαερώσουν σφαι-
ρίδιο υδρογόνου, παράγοντας με τον
τρόπο αυτό σύντομη έκρηξη, ισχύος 10
τετράκις εκατομμυρίων βατ. Η θερμο-
πυρηνική σύντηξη κατέστη δυνατή όταν
άτομα υδρογόνου συγχωνεύθηκαν σε
ήλιο, διαδικασία που πραγματοποιείται
στους πυρήνες των αστέρων και απε-
λευθερώνει τεράστια ποσά ενέργειας.

Ο Μαρκ Χέρμαν του εργαστηρίου Λί-
βερμορ εξηγεί ότι η θερμοπυρηνική σύ-
ντηξη που συντελείται στον Ηλιο, πα-
ρέχοντας ηλιακό φως στη Γη, έχει ισχύ
170 τετράκις εκατομμυρίων βατ. «Η σύ-
ντηξη που επιτεύχθηκε στο εργαστήριο
παρήγαγε ισχύ περίπου 10% εκείνης του
Ηλίου», λέει ο δρ Χέρμαν. Το φορτίο ε-
νέργειας που παρήχθη εργαστηριακά
προήλθε από την έκρηξη πραγματικής
«μίνι βόμβας υδρογόνου» με εμβαδόν
όσο μιας ανθρώπινης τρίχας και διάρκεια
100 τρισ. του δευτερολέπτου. 

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει την αισιο-
δοξία της επιστημονικής κοινότητας για
τις δυνατότητες της θερμοπυρηνικής
σύντηξης και την αξιοποίησή της ως α-
περιόριστη, αξιόπιστη και φθηνή πηγή
ενέργειας. 

«Νιώθω ενθουσιασμό. Το πείραμα δη-
μιουργεί μεγάλες ελπίδες για τη δημι-
ουργία πηγής ενέργειας, η οποία δεν θα
εκλύει διοξείδιο του άνθρακα», λέει ο
Ζίγκφριντ Γκλέντσερ, επικεφαλής ερευ-
νών στον μεγάλο επιταχυντή του Μένλο
Παρκ στην Καλιφόρνια. Η επιτυχία του
πειράματος δικαίωσε τη ακριβή επένδυση
για την κατασκευή της συστοιχίας λέιζερ,
μεγέθους ποδοσφαιρικού γηπέδου. Η
κατασκευή των εγκαταστάσεων ξεκίνησε
το 1997, ενώ η λειτουργία τους εγκαι-
νιάστηκε το 2009. 

Παρά την επένδυση ενός δισ. δολα-
ρίων, οι εγκαταστάσεις δεν παρήγαγαν
σχεδόν καθόλου ενέργεια. Το 2014, η ε-
πιστημονική ομάδα κατέγραψε την πρώ-
τη της επιτυχία, αν και το ενεργειακό

φορτίο που παρήχθη ήταν ελάχιστο.
Στις 8 Αυγούστου, όμως, η έκρηξη ενέρ-
γειας ήταν σημαντική, αν και ιδιαίτερα
σύντομη, ενώ η σταθερή ισχύς των λέιζερ
παρέμεινε συνολικά μεγαλύτερη από το
παραγόμενο ενεργειακό φορτίο. Ο δρ
Χέρμαν εκτιμά, ωστόσο, πως η ακριβής

ρύθμιση των λέιζερ θα επιτρέψει την
έκκληση μεγαλύτερου φορτίου χάρη
στην έκρηξη του υδρογόνου. Υπό κανο-
νικές συνθήκες, η επιστημονική ομάδα
θα περίμενε να δημοσιεύσει τα αποτε-
λέσματα της έρευνας, προτού προβεί σε
δημόσιες ανακοινώσεις. «Τα νέα διαδό-
θηκαν σαν τον άνεμο και αποφασίσαμε
έτσι να δημοσιοποιήσουμε από τώρα ο-
ρισμένα στοιχεία», υπογραμμίζει ο δρ
Χέρμαν.

Ακόμη σημαντικότερο χαρακτηρίζεται
το γεγονός ότι η σύντηξη έμοιαζε για
πρώτη φορά να αυτοσυντηρείται. Ο χεί-
μαρρος σωματιδίων που εκλύεται από
το σημείο της έκρηξης του σφαιριδίου
υδρογόνου θερμαίνει τα μόρια υδρογόνου

στον περιβάλλοντα χώρο, προκαλώντας
και τη δική τους σύντηξη. 

Παρ’ όλα αυτά, ο δρ Χέρμαν καλεί σε
αυτοσυγκράτηση, καθώς το πείραμα δεν
στέφθηκε με επιτυχία σύμφωνα με τον
ορισμό της ακαδημίας επιστημών, η ο-
ποία αναφέρει ότι η παραγόμενη ενέργεια
πρέπει να υπερβαίνει αυτή που εκπέ-
μπεται από τα λέιζερ με στόχο το υδρο-
γόνο. 

Ο δρ Γκλέντσερ, όμως, επιμένει ότι
η σύντηξη μεταδόθηκε και στα γύρω
μόρια, παράγοντας χείμαρρο νετρονίων,
σε τέτοια ποσότητα που τα όργανα α-
δυνατούσαν να τα υπολογίσουν. «Τα
στοιχεία μιλούν από μόνα τους», τονίζει
ο δρ Γκλέντσερ. 

Aλμα προς την πυρηνική σύντηξη
Ελπίδες από διεξαγωγή πειράματος σε ερευνητικό εργαστήριο της Καλιφόρνιας

Ενα ακόμη εντυπωσιακό εύρημα επιφύ-
λασσε η Πομπηία στους αρχαιολόγους,
που ανακαλύπτουν ολοένα και περισσό-
τερους θησαυρούς στις ανασκαφές της
αρχαίας ρωμαϊκής πόλης, κοντά στη Νά-
πολη. Πρόκειται για το μερικώς μουμιο-
ποιημένο λείψανο απελεύθερου σκλάβου,
ο οποίος κατάφερε να αναρριχηθεί στην
κοινωνική ιεραρχία της εποχής, αποκτώ-
ντας θέση και χρήματα. 

Το λείψανο ανήκε σε έναν πολίτη ο-
νόματι Μάρκο Βενέριο Σεκούντιο και
είχε ταφεί στη νεκρόπολη της Πόρτα
Σάρνο, μία από τις βασικές πύλες της
Πομπηίας. Μάλιστα, οι αρχαιολόγοι που
πραγματοποίησαν την ανασκαφή επι-
σημαίνουν ότι ο τάφος είναι αρκετά προ-
γενέστερος της καταστροφής της πόλης
από την ιστορική έκρηξη του Βεζουβίου,
το 79 μ.Χ. Θεωρούν, επίσης, ότι το εύρημά
τους είναι ο καλύτερα διατηρημένος νε-
κρός που ανακαλύφθηκε ποτέ στην πόλη.
Ακόμη και σήμερα, φαίνονται ίχνη από
τα λευκά μαλλιά του όπως και τμήμα του
αυτιού του. Σύμφωνα με τις γενετικές α-
ναλύσεις, ο Σεκούντιο πέθανε σε ηλικία
60 ετών. Οι αρχαιολόγοι εξεπλάγησαν
από τον εντοπισμό του μουμιοποιημένου
λειψάνου διότι την εποχή εκείνη οι σοροί
των ανδρών συνήθως αποτεφρώνονταν.
Στο εσωτερικό του τάφου του βρέθηκε,
επίσης, τεφροδόχος από γυαλί που φέρει
το όνομα Νόβια Αμάμπιλις και κατά πάσα
πιθανότητα ανήκει στη σύζυγο του νε-
κρού. Ο Σεκούντιο ήταν σκλάβος στον
ναό της Αφροδίτης και μετά την απελευ-
θέρωσή του εντάχθηκε στην τάξη ιερέων
που επιμελούνταν τη λατρεία του θεο-
ποιημένου αυτοκράτορα (Αυγουστάλιοι).
Η τοποθεσία του τάφου του μαρτυρεί
ότι, αν και ξεκίνησε από τη βάση της
κοινωνικής πυραμίδας, στη διάρκεια της
ζωής του είχε αποκτήσει κοινωνικό κύρος
και περιουσία.

Ελληνική επιγραφή
Πέρα από τη μερικώς μουμιοποιημένη

σορό, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επι-
γραφή σε μαρμάρινη πλάκα επί του τάφου
του, η οποία αναφέρεται σε θεατρικές
παραστάσεις στην Πομπηία που γίνονταν
στα ελληνικά. Ο επικεφαλής του αρχαι-

ολογικού πάρκου της Πομπηίας, Γκά-
μπριελ Τσουτρίεγκελ, επισημαίνει ότι η
επιγραφή αποτελεί την «πρώτη απόδειξη»
πραγματοποίησης παραστάσεων στην
πόλη στην ελληνική γλώσσα. «Αυτές οι
παραστάσεις καταδεικνύουν το θερμό
και ανοικτό πολιτισμικό κλίμα της Πο-
μπηίας», υπογράμμισε.

Οι ανασκαφές στη νεκρόπολη Πόρτα
Σάρνο πραγματοποιούνται από τους αρ-
χαιολόγους του αρχαιολογικού πάρκου
της Πομπηίας, με τη συνεργασία του Ευ-
ρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Βαλένθιας.
Η κοινή προσπάθεια έχει φέρνει στο φως
εξαιρετικά ευρήματα, όπως σοροί αν-
θρώπων, αλλά και ζώων, που σκοτώθηκαν
κατά την έκρηξη του Βεζούβιου από ένα
τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος
ακόμη δεν έχει παραδοθεί στο κοινό. «Η
Πομπηία δεν σταματά ποτέ να μας εκ-
πλήσσει, είναι το καμάρι της Ιταλίας»,
δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού, Ντάριο
Φρανσεσκίνι. Από την πλευρά του, ο Μά-
σιμο Οσάνα, πρώην διευθυντής του αρ-
χαιολογικού πάρκου της Πομπηίας, τόνισε
ότι η ελληνική επιγραφή «είναι μια εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα μαρτυρία, η οποία
πρέπει να συνδεθεί με άλλες παρόμοιες
για να συνθέσουμε μια εικόνα της πα-
ρουσίας των Ελλήνων και κυρίως της ε-
πιρροής του ελληνικού πολιτισμού στην
Πομπηία».

A.P., REUTERS

Εκπληκτικό εύρημα
στις ανασκαφές
της Πομπηίας

Το λείψανο ανήκε σε έναν πολίτη ονόματι
Μάρκο Βενέριο Σεκούντιο, ο οποίος, σύμ-
φωνα με τις γενετικές αναλύσεις, πέθανε
σε ηλικία 60 ετών. 

Το πείραμα διεξήχθη από επιστήμονες του εργαστηρίου Λόρενς Λίβερμορ της Καλιφόρνιας.

<<<<<<<

Η προοπτική παραγωγής 
ενέργειας χωρίς εκπομπές
καυσαερίων ίσως να προ-
σφέρει απαντήσεις για το
μέλλον της ανθρωπότητας.
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Του MICHAEL KIMMELMAN
THE NEW YORK TIMES

Τις ημέρες μετά την επίθεση της 11ης Σε-
πτεμβρίου 2001, oι κάτοικοι της Νέας Υόρκης
επέδειξαν πνεύμα αλληλεγγύης και αγκά-
λιασαν πάλι τους δημόσιους χώρους της
μεγαλούπολης. Δύο δεκαετίες μετά τις επι-
θέσεις, το νότιο Μανχάταν παραμένει τόπος
αρχιτεκτονικού πειραματισμού, με ορισμένα
δείγματα επιτυχημένων παρεμβάσεων, αλλά
και σημαντικές και δαπανηρές αποτυχίες. 

Μία από τις θετικές επιπτώσεις των ε-
πιθέσεων υπήρξε η σταδιακή μετατόπιση
του αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού κέντρου

βάρους της Νέας Υόρκης από το Μανχάταν
στους γύρω δήμους, όπως το Μπρούκλιν
και το Κουίνς. 

Το παραδοσιακό πρότυπο της αστικής
οικονομικής ανάπτυξης, με τις παραγωγικές
τάξεις να συνωστίζονται σε ουρανοξύστες,
παραχώρησε τη θέση του σε ευρύτερη οι-
κιστική θεώρηση εύκολης κινητικότητας
και συνοικιακής θαλπωρής.

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι οπαδοί
της ποδηλασίας, του βαδίσματος, των δη-
μόσιων συγκοινωνιών και των δημόσιων
κήπων βρήκαν συμμάχους στη Γουόλ Στριτ
και στο δημαρχείο. Οι σύμμαχοι αυτοί συ-

νειδητοποίησαν ότι το νότιο Μανχάταν δεν
άξιζε να μετατραπεί αποκλειστικά σε τόπο
μνήμης, πλαισιωμένο από ουρανοξύστες
γραφείων. Ομάδα αρχιτεκτόνων εγκαινίασε,
έτσι, εκστρατεία με στόχο να προσελκύσει
εργαζομένους που είχαν γοητευθεί από τη
ζωντάνια των δρόμων του Μπρούκλιν, προ-
κειμένου να επιστρέψουν στο νότιο Μαν-
χάταν. 

Νέες αντιλήψεις αστικού σχεδιασμού
προέκυψαν, λοιπόν, από τα ερείπια των Δί-
δυμων Πύργων. Οι αρχιτέκτονες φρόντισαν
αυτή τη φορά να εντάξουν στα σχέδια α-
νανέωσης κατοικίες για χαμηλόμισθους ερ-
γαζομένους ή ανέργους. Οι Αρχές αντιμε-
τώπισαν μεγάλες δυσκολίες από τις οικο-
γένειες των θυμάτων, οι οποίες απαιτούσαν
τη δημιουργία μεγάλου μνημείου. «Ο συν-
δυασμός μεγάλων επενδύσεων, υψηλών τι-
μών γης, της θλίψης των συγγενών και του
ναρκισσισμού κάποιων αρχιτεκτόνων οδή-
γησαν στην παρούσα μπλεγμένη κατάστα-
ση», έγραφε το 2016 η εφημερίδα αυτή. Τα
κίνητρα που προσέφερε η δημαρχία Μπλού-
μπεργκ για την επιστροφή των κατοίκων
στο νότιο Μανχάταν στάθηκαν ικανά να
προσελκύσουν στην περιοχή πολλούς νέους
επαγγελματίες, διαψεύδοντας όσους υπο-
στήριζαν ότι κανείς δεν θα ήθελε πια να
ζει σε ψηλά κτίρια, μετά τις επιθέσεις στους
Πύργους. Το σημείο όπου υψώνονταν οι
Δίδυμοι Πύργοι, όμως, συνεχίζει να δίνει
την αίσθηση εξωγήινης ζώνης. Η έντονη
παρουσία της αστυνομίας σε κάθε δημόσιο
χώρο και το επιβλητικό μνημείο των θυμά-
των στερούν από τη συνοικία κάθε ζεστασιά.
Η συζήτηση, ωστόσο, γύρω από την τρο-
μοκρατία έχει πλέον παρέλθει, με νέα ζη-
τήματα να απασχολούν την κοινωνία.

Νότιο Μανχάταν:
Μια αποτίμηση
μετά 20 έτη
Η ανοικοδόμηση ως θετική επίπτωση 
των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου

Η αστική οικονομική ανάπτυξη, με τις παραγωγικές τάξεις να συνωστίζονται σε ουρανοξύστες,
παραχώρησε τη θέση της σε μια ευρύτερη οικιστική θεώρηση εύκολης κινητικότητας και συνοι-
κιακής θαλπωρής.

Μισός αιώνας συμπληρώθηκε από την κυ-
κλοφορία του διάσημου δίσκου του Τζον
Λένον «Imagine», ο οποίος περιέχει το ο-
μώνυμο τραγούδι, που οραματίζεται ένα
διαφορετικό, ειρηνικό μέλλον για την αν-
θρωπότητα. 

Με αφορμή την επέτειο, ο εμβληματικός
στίχος «Φαντασθείτε όλοι οι άνθρωποι να
ζουν ειρηνικά» προβλήθηκε χθες σε διάφορα
αξιοσημείωτα κτίρια και τοποθεσίες ανά
την υφήλιο, από τον καθεδρικό ναό του
Αγίου Παύλου στο Λονδίνο μέχρι την Times
Square της Νέας Υόρκης.

«Το τραγούδι αυτό ενσαρκώνει όλα όσα
πιστεύαμε την εποχή που κυκλοφόρησε»,
ανέφερε συγκινημένη η Γιαπωνέζα καλλι-
τέχνις, χήρα του Βρετανού μουσικού, Γιόκο
Ονο, συμπληρώνοντας ότι ο Λένον θα έ-
νιωθε ιδιαίτερα χαρούμενος με τους επε-
τειακούς εορτασμούς. «Το μήνυμα του τρα-
γουδιού παραμένει σήμερα εξίσου σημα-
ντικό όσο και την εποχή που γράφτηκε»,
αναφέρει σε δήλωσή της που δημοσιεύθηκε
την προηγούμενη εβδομάδα. Με τους στί-

χους του να κάνουν έκκληση για μια ειρη-
νική παγκόσμια συνύπαρξη και έναν κόσμο
δίχως κράτη, ιδιοκτησία και κοινωνικές
τάξεις, το «Imagine» εξελίχθηκε σε έναν
από τους πιο διαχρονικούς αντιπολεμικούς
ύμνους της τελευταίας πεντηκονταετίας.
Εκτός από το «Imagine», το ομώνυμο άλ-
μπουμ του Λένον περιέχει ακόμη εννέα
τραγούδια –μεταξύ αυτών τα δημοφιλή
«Jealous guy» και «It’s so hard»– και πα-
ραμένει μέχρι σήμερα ο πιο επιτυχημένος
σόλο δίσκος του τραγουδιστή των Beatles.

Για την επέτειο των 50 ετών από την

κυκλοφορία του, η Γιόκο Ονο, ο γιος τους
Σον και το Ιδρυμα «Τζον Λένον», καθώς
και η εταιρεία Universal, προσκάλεσαν
κάθε μουσικόφιλο να παρακολουθήσει την
ταινία «Imagine», που λόγω της περίστασης
επανακυκλοφόρησε στις περισσότερες
πλατφόρμες ψυχαγωγίας, η οποία περιέχει
εκτελέσεις όλων των τραγουδιών του δί-
σκου, καθώς και επιπλέον συνθέσεις των
Λένον και Ονο. Ταυτόχρονα, σήμερα κυ-
κλοφορεί μια περιορισμένη συλλεκτική
έκδοση του δίσκου, σε διπλό βινύλιο, που
περιλαμβάνει το αρχικό demo και ακυκλο-
φόρητες ηχογραφήσεις από τότε.

Παράλληλα, μια συναρπαστική συλλογή
κασετών με συνεντεύξεις του Λένον, όπου
αναφέρεται στα αγαπημένα του τραγούδια
των Beatles, στην αγάπη του για την Ονο
και στη δύναμη της υστεροφημίας, ανα-
μένεται να δημοπρατηθεί αυτόν τον μήνα.
Οι 91 λεπτών ηχογραφήσεις ανήκαν στον
Καναδό δημοσιογράφο Κεν Ζέιλινγκ, ο ο-
ποίος συνάντησε τον τραγουδιστή τρεις
φορές, το 1969 και το 1970.

Το «Imagine» του Τζον Λένον έκλεισε τα 50

<<<<<<

Χάρη στις νέες αντιλήψεις 
περί αστικού σχεδιασμού, η
συνοικία έγινε πιο φιλική προς
τους κατοίκους της.

<<<<<<

Ο εμβληματικός στίχος 
«Φαντασθείτε όλοι οι 
άνθρωποι να ζουν ειρηνικά»
προβλήθηκε σε διάφορες 
τοποθεσίες ανά την υφήλιο.

Μοντέρνα ποίηση του 2ου αιώνα μ.Χ. σε ελληνική επιγραφή
ΛΟΝΔΙΝΟ. «Λέγουσιν/ α θέλουσιν/ λεγέτωσαν/
ου μέλι μοι /συ φιλί με/ συνφέρι σοι» («Ας
λένε ό,τι θέλουν, δεν με νοιάζει, αγάπα με,
σου κάνει καλό»). Τους στίχους σύγχρονου
μουσικού κομματιού θυμίζει η ελληνική ε-
πιγραφή που βρέθηκε στην Καρταχένα της
Ισπανίας και χρονολογείται από τον 2ο με
3ο αιώνα μ.Χ., κάνοντας τον καθηγητή Κλα-
σικών Σπουδών Τιμ Ουίτμαρς να μιλάει για
το πρώτο μοντέρνο ποίημα στην ιστορία
της λογοτεχνίας. Το ποίημα, που εντοπίσθηκε
σε 20 μικροσκοπικά κοσμήματα και σφρα-
γιδόλιθους, αλλά και σε σκάλισμα σε τοίχο

ανασκαφής στην Ισπανία, κάνει λόγο για
την αδιαφορία του ερωτευμένου απέναντι
στις επικρίσεις της κοινωνίας και αποτελεί
κάλεσμα ή νουθεσία σε ανώνυμο ερωτικό
σύντροφο.

Ο καθηγητής Ουίτμαρς επισημαίνει ότι
ο δημιουργός του έχει εγκαταλείψει τη ρίμα,
εκφράζοντας ίσως για πρώτη φορά στην
καταγεγραμμένη ιστορία τον έρωτά του
χωρίς τους περιορισμούς των ποιητικών κα-
νόνων της αρχαιοελληνικής γραμματείας.
«Γνωρίζαμε εδώ και χρόνια για την ύπαρξη
λαϊκής ποίησης στην αρχαία Ελλάδα. Οσα
έργα επέζησαν, όμως, υποτάσσονταν στις

επιταγές της λόγιας ποίησης. Το ποίημα
αυτό, αντίθετα, αποκαλύπτει ότι οι ρίζες
του βρίσκονται στην προφορική παράδοση.
Οφείλουμε να είμαστε ευγνώμονες που το
έργο αυτό αποτυπώθηκε σε σημαντικό α-
ριθμό πολύτιμων λίθων. Δεν χρειάζονται
λόγιοι ποιητές για τη δημιουργία μιας τόσο
μουσικής γλώσσας. Επρόκειτο για δημο-

κρατική, προσιτή σε όλους, μορφή λογοτε-
χνίας. Αποκτήσαμε συναρπαστική εικόνα
της λαϊκής –ή ποπ– κουλτούρας της εποχής,
κάτω από τον μανδύα της κλασικής κουλ-
τούρας», λέει ο δρ Ουίτμαρς στην εφημερίδα
The Guardian.

«Η ποίηση είχε μεγάλη σημασία στην
αρχαιότητα. Ολοι γνώριζαν τα έπη του Ο-

μήρου. Ο προφορικός λόγος όμως, για πα-
ράδειγμα, δεν θεωρείτο κατάλληλος για ε-
λεγειακή ποίηση. Η χρήση της προφορικής
γλώσσας στην ποίηση σημειώνεται για
πρώτη φορά σε κάποια άγνωστη ακόμη χρο-
νική συγκυρία του ελληνικού πολιτισμού.
Αυτό που μπορώ να πω, όμως, με βεβαιότητα
είναι ότι το ποίημα αυτό μετατοπίζει την
πρώτη εμφάνιση της σύγχρονης ποίησης
κατά τουλάχιστον τρεις αιώνες πίσω», ση-
μειώνει ο Ουίτμαρς, η μελέτη του οποίου
δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώ-
ρηση Cambridge Classical Journal. 

Ο τονισμένος λόγος, πρόγονος της σύγ-
χρονης ποίησης και του τραγουδιού, ήταν
άγνωστος πριν από τον 5ο αιώνα, όταν
άρχισε να χρησιμοποιείται σε βυζαντινούς
χριστιανικούς ύμνους. Πριν από την εμφά-
νιση της ρίμας η ποίηση ήταν μάλλον πο-
σοτική, αφού βασιζόταν στο μήκος της συλ-
λαβής. Το ποίημα εντόπισε ο Ουίτμαρς χάρη
στην παρατηρητικότητα της συναδέλφου
του στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, Αννας
Λευτεράτου, η οποία επεσήμανε πρώτη την
υφολογική και νοηματική συνάφεια του ποι-
ήματος με τη βυζαντινή ποίηση. O Ουίτμαρς
θεωρεί το θέμα του εξαιρετικά σύγχρονο,
φθάνοντας στο σημείο να το συγκρίνει με
στίχους των Sex Pistols στο «Pretty vacant»:
«Είμαστε αρκετά κενοί / και δεν μας νοιάζει».
Το πιο καλοδιατηρημένο από τα κοσμήματα
επάνω στα οποία είχε καταγραφεί το ποίημα
βρέθηκε στον λαιμό νεαρής γυναίκας που
είχε ενταφιασθεί σε σαρκοφάγο, στη σημε-
ρινή Ουγγαρία. 

<<<<<<

Οι στίχοι θυμίζουν σύγχρονα
τραγούδια και ειδικότερα ένα
των Sex Pistols.

Το ποίημα εντοπίσθηκε σε 20 μικροσκοπικά κοσμήματα και σφραγιδόλιθους, αλλά και σε σκά-
λισμα σε τοίχο ανασκαφής, στην Ισπανία.

H Γιόκο Ονο σε παλαιότερη συνέντευξη Τύ-
που στο Τόκιο, με φόντο ένα πορτρέτο του
Λένον και της ίδιας.

Δωρεάν αντισύλληψη
για όλες τις Γαλλίδες
κάτω των 25 ετών
ΠΑΡΙΣΙ. Δωρεάν θα είναι εφεξής η
αντισύλληψη για κάθε Γαλλίδα
κάτω των 25 ετών, σύμφωνα με
χθεσινή ανακοίνωση του υπουρ-
γού Υγείας της χώρας, Ολιβιέ Βε-
ράν. Μέχρι τώρα, δωρεάν αντι-
σύλληψη στη Γαλλία μπορούσαν
να εξασφαλίσουν μόνο οι ανήλι-
κες.

«Διαπιστώσαμε, από κοινού με
τις επιστημονικές υπηρεσίες, υ-
ποχώρηση της χρήσης αντισυλ-
ληπτικών σε σημαντικό αριθμό
νέων γυναικών. Το κίνητρο για
την απόφασή τους αυτή ήταν η
έλλειψη χρημάτων», είπε ο υπουρ-
γός. Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να
αναλάβει τη δαπάνη των ορμονι-
κών μεθόδων αντισύλληψης και
κάθε ιατροφαρμακευτική δαπάνη
που συνδέεται με την αντισύλληψη
για όλες τις γυναίκες κάτω των 25
ετών από την 1η Ιανουαρίου 2022.
«Ολες οι μέθοδοι αντισύλληψης
θα καλύπτονται από τα ασφαλι-
στικά ταμεία, χωρίς καμία εξαίρε-
ση», υπογράμμισε ο Βεράν. 

Μέχρι πρότινος, οι υγειονομικές
υπηρεσίες κάλυπταν πλήρως κάθε
δαπάνη αντισύλληψης για ανήλικα
κορίτσια, όπως συγκεκριμένα χά-
πια, εμφυτεύματα και διαφράγμα-
τα. Αλλα χάπια όμως, όπως και τα
σπερματοκτόνα επιθέματα, οι κολ-
πικοί δακτύλιοι και τα προφυλα-
κτικά (εκτός από δύο μάρκες), θα
εξακολουθήσουν να μην καλύπτο-
νται από την κοινωνική ασφάλιση. 

Η δωρεάν αντισύλληψη χορη-
γείται ήδη από το 2013 σε κορίτσια
ηλικίας 15-18 ετών, όπου το πο-
σοστό αμβλώσεων έχει μειωθεί α-
πό 9,5% σε 6% ανά 1.000, μεταξύ
2012 και 2018. Από τον Αύγουστο
επεκτάθηκε σε κορίτσια κάτω των
15 ετών. 

Για να δικαιολογήσει την ηλι-
κιακή επέκταση, η κυβέρνηση
είχε αναφέρει στα τέλη του 2019
ότι «κάθε χρόνο, περίπου 1.000
κορίτσια ηλικίας 12 έως 14 ετών
μένουν έγκυοι στη Γαλλία» και «α-
πό αυτές τις εγκυμοσύνες, οι 770
καταλήγουν σε άμβλωση».

«Η διεύρυνση της δωρεάν πα-
ροχής αντισυλληπτικών αποτελεί
προσπάθεια με ετήσιο κόστος 21
εκατ. ευρώ. Επιλέξαμε το 25ο έτος
της ηλικίας ως ανώτατο όριο, κα-
θώς η ηλικία αυτή αντιπροσωπεύει
συνήθως ορόσημο οικονομικής
ανεξαρτησίας και κοινωνικής ο-
λοκλήρωσης μιας γυναίκας. Είναι

επίσης η ηλικία στην οποία οι πε-
ρισσότερες εγκαταλείπουν το α-
σφαλιστικό πρόγραμμα των γονιών
τους», σημείωσε ο υπουργός Υ-
γείας, ο οποίος καλείται να εξευ-
μενίσει ορισμένες καθολικές ορ-
γανώσεις που αντιδρούν στη μεί-
ωση του κατώτατου ορίου χορή-
γησης δωρεάν αντισυλληπτικών
σε κορίτσια, από τα 15 έτη στα
12. Τη διαφωνία τους με τον απο-
κλεισμό των γυναικών άνω των
25 ετών από τη δωρεάν αντισύλ-
ληψη εξέφρασαν φεμινιστικές ορ-
γανώσεις, κάνοντας λόγο για υ-
ποχώρηση της φιλελεύθερης κυ-
βέρνησης απέναντι στις απαιτή-
σεις των καθολικών εξτρεμιστών.
Οι συγκεκριμένες οργανώσεις ε-
κτιμούν ότι η αντισύλληψη –όπως
και η άμβλωση– πρέπει να προ-
σφέρεται δωρεάν σε γυναίκες κάθε
ηλικίας.

REUTERS

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι, 
επιτέλους, ελεύθερη
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Ο Τζέιμι Σπίαρς, πα-
τέρας της Αμερικανίδας τραγου-
δίστριας Μπρίτνεϊ Σπιρς, συμφώ-
νησε τελικά να τερματίσει την κη-
δεμονία της κόρης του. Αυτή η ε-
ξέλιξη έρχεται δύο μήνες αφότου
η τραγουδίστρια κατέθεσε δημόσια
εναντίον της κηδεμονίας της τα
τελευταία 13 χρόνια, περιγράφο-
ντάς την σχεδόν ως ομηρία. 

Σύμφωνα με το CNN, η αλλαγή
πλεύσης του Τζέιμι Σπίαρς ήρθε
ύστερα από πρόσφατες δηλώσεις
της κόρης του. Οπως επισημαίνει
στο σχετικό αίτημα ο πατέρας της,
«η κ. Σπίαρς είπε στο δικαστήριο
ότι θέλει τον έλεγχο της ζωής της
πίσω, χωρίς τις μπάρες ασφαλείας
μιας κηδεμονίας. Θέλει να μπορεί
να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά
με τη δική της ιατρική φροντίδα,
αποφασίζοντας πότε, πού και πόσο
συχνά θα λάβει θεραπεία. Θέλει
να ελέγχει τα χρήματα που έχει
κερδίσει από την καριέρα της και
να τα ξοδεύει χωρίς επίβλεψη. Θέλει
να μπορεί να παντρευτεί και να α-
ποκτήσει παιδί, εάν το επιλέξει.
Εν ολίγοις, θέλει να ζήσει τη ζωή
της όπως επιλέγει, χωρίς τους πε-
ριορισμούς ενός κηδεμόνα ή κά-
ποιας δικαστικής διαδικασίας».

Η 39χρονη τραγουδίστρια έχει
καταφύγει δύο φορές στο δικαστή-
ριο τους τελευταίους μήνες, χαρα-
κτηρίζοντας την κηδεμονία της
«καταχρηστική» και ζητώντας την
απομάκρυνση του πατέρα της από
τον ρόλο του. Οι δικηγόροι του
Τζέιμι Σπίαρς δήλωσαν ότι «όπως
είπε ο κ. Σπίαρς ξανά και ξανά, το
μόνο που θέλει είναι το καλύτερο
για την κόρη του. Εάν η κ. Σπίαρς
θέλει να τερματίσει την κηδεμονία
και πιστεύει ότι μπορεί να διαχει-
ρισθεί τη ζωή της, ο κ. Σπίαρς θε-
ωρεί ότι πρέπει να της δοθεί αυτή
η ευκαιρία».  Ο νέος δικηγόρος της
τραγουδίστριας, Μάθιου Ρόζεν-
γκαρτ, δήλωσε στο Associated Press
ότι το αίτημα του πατέρα της ήταν

μια νίκη και δικαίωση για την ίδια,
προσθέτοντας: «Ο κ. Σπίαρς πι-
στεύει ότι μπορεί να προσπαθήσει
να αποφύγει τις ευθύνες και τη Δι-
καιοσύνη, όπως και να δώσει έ-
νορκη κατάθεση και να απαντήσει
σε άλλες αποκαλύψεις. Εκτιμάμε
όμως την αλλαγή στάσης του, πα-
ρότι δημοσιοποιήθηκε πρώτα στα
ΜΜΕ – προτού γνωστοποιηθεί σε
δικηγόρο. Θα συνεχίσουμε να διε-
ρευνούμε όλες μας τις επιλογές».

CNN, A.P.

<<<<<<

Αφορμή για την απόφα-
ση του υπουργού Υγείας
στάθηκε η υποχώρηση
της χρήσης αντισυλλη-
πτικών από νέες γυναί-
κες εξαιτίας του υψη-
λού κόστους.

Μέχρι πρότινος, οι υγειονομικές υ-
πηρεσίες κάλυπταν πλήρως κάθε δα-
πάνη αντισύλληψης μόνο για ανήλι-
κα κορίτσια.

Η 39χρονη σήμερα Μπρίτνεϊ Σπίαρς
τους τελευταίους μήνες είχε κατα-
φύγει δύο φορές στο δικαστήριο.

<<<<<<

Ο πατέρας της συμφώ-
νησε στο αίτημά της να
τερματίσει την κηδεμο-
νία της κόρης του, την ο-
ποία η ίδια περιέγραφε
σχεδόν ως ομηρία. 
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Ο περιορισμός του ΡΕΡΡ
δεν επηρέασε το ευρώ

Στη συνεδρίαση νομισματικής
πολιτικής την Πέμπτη, η Ε-
ΚΤ αποφάσισε να επιβρα-
δύνει «ελαφρώς» τον ρυθμό
αγοράς στοιχείων ενεργη-
τικού στο πλαίσιο του έκτα-
κτου προγράμματος λόγω
πανδημίας (PEPP) τους επό-
μενους τρεις μήνες σε σύ-
γκριση με τα προηγούμενα
δύο τρίμηνα. 

Η απόφαση αυτή ήταν α-
ναμενόμενη, δεδομένης της
πρόσφατης βελτίωσης των
χρηματοοικονομικών συν-
θηκών και της συνεχιζόμε-
νης ενίσχυσης των πληθω-
ριστικών πιέσεων τους τε-
λευταίους μήνες στην Ευ-
ρωζώνη. Σύμφωνα με την ε-
πίσημη ανακοίνωση, η ΕΚΤ
εκτιμά ότι οι ευνοϊκές συν-
θήκες χρηματοδότησης μπο-
ρούν να διατηρηθούν με έ-
ναν μέτρια χαμηλότερο ρυθ-
μό καθαρών αγορών, ενώ
στη συνέντευξη Τύπου, η
πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ
τόνισε ότι η ανάκαμψη στην
Ευρωζώνη προχωράει όλο
και περισσότερο βοηθούμε-
νη από το επιτυχημένο πρό-
γραμμα εμβολιασμού, ση-
μειώνοντας όμως ότι η εξά-
πλωση της μετάλλαξης «Δέλ-
τα» παγκοσμίως ενέχει τον
κίνδυνο διατάραξης της πο-
ρείας προς την πλήρη ανά-
καμψη.

Η πρόβλεψη για τον ετή-
σιο πραγματικό ρυθμό αύ-
ξησης του ΑΕΠ για το τρέχον
έτος αναθεωρήθηκε ανοδικά
στο 5,0% από 4,6% τον Ιού-
νιο, εκτιμώντας επιστροφή
στα προ πανδημίας επίπεδα
μέχρι το τέλος του έτους,
δηλαδή ένα τρίμηνο νωρί-
τερα σε σύγκριση με την
προηγούμενη πρόβλεψη. Α-
ναφορικά με τον πληθωρι-
σμό, η πρόεδρος επανέλαβε
την άποψη ότι οι παράγοντες
που τον ωθούν ανοδικά θε-
ωρούνται σε μεγάλο βαθμό
παροδικοί, σημειώνοντας

όμως τον κίνδυνο να απο-
δειχθούν πιο επίμονοι σε
περίπτωση που τα προβλή-
ματα στις εφοδιαστικές α-
λυσίδες παραγωγής παρα-
ταθούν και οδηγήσουν σε
υψηλότερες από τις αναμε-
νόμενες αυξήσεις μισθών.

Στο μέτωπο του πληθω-
ρισμού, οι προβλέψεις για
τον δείκτη τιμών κατανα-
λωτή αναθεωρήθηκαν ανο-
δικά και για τα τρία χρόνια
της περιόδου πρόβλεψης,
ήτοι 2,2% το τρέχον έτος,
1,7% το 2022 και 1,5% το
2023, παραμένοντας δηλαδή
μεσοπρόθεσμα κάτω από
τον στόχο της κεντρικής
τράπεζας, γεγονός που στη-
ρίζει την εκτίμηση για δια-
τήρηση χαλαρής νομισμα-
τικής πολιτικής ακόμα και
όταν τερματιστεί το πρό-
γραμμα ΡΕΡΡ τον Μάρτιο
του 2022, όπως έχει προ-
γραμματιστεί.

Αντιδρώντας στην από-
φαση της ΕΚΤ για μικρή μό-
νο μείωση του ρυθμού αγο-
ράς στοιχείων ενεργητικού,
τα ευρωπαϊκά κυβερνητικά
ομόλογα ενισχύθηκαν, με
την απόδοση του 10ετούς
γερμανικού τίτλου να υπο-
χωρεί κατά περίπου 2 μ.β.
σε σχέση με τα επίπεδα στα
μέσα της εβδομάδας πριν α-
πό τη συνεδρίαση της κε-
ντρικής τράπεζας. 

Στις αγορές συναλλάγμα-
τος, το ευρώ τελικά δεν ε-
πηρεάστηκε σημαντικά, με
την ισοτιμία ευρώ/δολ.  να
διατηρείται πάνω από το τε-
χνικά σημαντικό επίπεδο
στήριξης 1,1800 αλλά και
χωρίς να φαίνεται να έχει
τη δυναμική να τεστάρει το
υψηλό έξι εβδομάδων 1,1908
που είδαμε την προηγούμε-
νη εβδομάδα.

* Tομέας Οικονομικής Ανάλυ-
σης & Ερευνας Διεθνών Κεφα-
λαιαγορών της Εurobank.

Αυξήθηκε κατά 17,1% το εμπορικό έλλειμμα στο επτάμηνο
Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν οι ελληνικές εξα-
γωγές και τον Ιούλιο, με συνέπεια συνολικά το
επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021 να κατα-
γράψουν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, κοντά στο
25%. Η αύξηση, ωστόσο, την ίδια ώρα της τιμής
των ενεργειακών προϊόντων και άλλων εισα-
γομένων πρώτων υλών, σε συνδυασμό με την
ενίσχυση της ζήτησης που προκάλεσε η ανα-
θέρμανση της οικονομίας, έχει προκαλέσει ση-
μαντική περαιτέρω διεύρυνση του εμπορικού
ελλείμματος, με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ε-
ξαγωγέων (ΠΣΕ) να χαρακτηρίζει το εμπορικό
έλλειμμα «μόνιμο πονοκέφαλο».

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε
η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η συ-
νολική αξία των εξαγωγών τον Ιούλιο του 2021
διαμορφώθηκε, συμπεριλαμβανομένων των

πετρελαιοειδών, σε 3,53 δισ., σημειώνοντας
αύξηση 20,7%. Εξαιρουμένων των πετρελαιο-
ειδών η αύξηση των εξαγωγών ήταν 10,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών το διάστημα
Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021 διαμορφώθηκε σε
22,11 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 24,7%.
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών οι εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 18,1%.

Οι εισαγωγές, από την άλλη, ενισχύθηκαν
ακόμη περισσότερο. Τον Ιούλιο διαμορφώθηκαν
σε 5,65 δισ., συμπεριλαμβανομένων των πε-
τρελαιοειδών, καταγράφοντας αύξηση σε σύ-
γκριση με τον περυσινό Ιούλιο κατά 23,7%. Ε-
ξαιρουμένων των πετρελαιοειδών οι εισαγωγές
ενισχύθηκαν κατά 11,1%. Στο επτάμηνο Ια-
νουαρίου - Ιουλίου 2021 οι εισαγωγές διαμορ-
φώθηκαν σε 34,50 δισ. καταγράφοντας αύξηση
21,9%, ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών
η αύξηση ήταν 17,1%. Αποτέλεσμα των παρα-
πάνω ήταν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
να αυξηθεί τον Ιούλιο του 2021 κατά 28,9%,
φτάνοντας τα 2,12 δισ., συμπεριλαμβανομένων
των πετρελαιοειδών. Το επτάμηνο Ιανουαρίου
- Ιουλίου 2021 το εμπορικό έλλειμμα διαμορ-
φώθηκε σε 12,38 δισ., καταγράφοντας αύξηση

17,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2020. Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες
προϊόντων, τον Ιούλιο του 2021 καταγράφονται
ανοδικές τάσεις σε όλους τους κλάδους ανε-
ξαιρέτως. Πιο συγκεκριμένα, τη σημαντικότερη
ποσοστιαία αύξηση για τον Ιούλιο του 2021 κα-
ταγράφουν οι κλάδοι των πετρελαιοειδών - καυ-
σίμων (63,9%), των χημικών (3,4%), των βιο-
μηχανικών προϊόντων (30,3%), των τροφίμων
(5,8%), των μηχανημάτων (6,1%), των διαφόρων
βιομηχανικών προϊόντων (11,9%) και των πρώ-
των υλών (23,8%). 

Ανάλογη είναι η εικόνα και το επτάμηνο, με
τις εξαγωγές πετρελαιοειδών να είναι αυξημένες
κατά 48,9%, των τροφίμων - πρώτων υλών κατά
10,6%, των βιομηχανικών προϊόντων κατά
21,2%, των χημικών κατά 16,6%.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ευχάριστα νέα θα πρέπει να αναμένει σύντομα
το οικονομικό επιτελείο από το μέτωπο των
οίκων αξιολόγησης, μετά τις εντυπωσιακές
επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας στο β΄
τρίμηνο και το +16,2% που σημείωσε η ανά-
πτυξη σε ετήσια βάση. Καθώς τα στοιχεία του
γ΄ τριμήνου είναι αυτά που θα δείξουν την
ώθηση από τον τουρισμό, αυτό οδηγεί σε ένα
συνολικό αποτέλεσμα για το 2021 που σίγουρα
ξεπερνάει τις αρχικές προσδοκίες, με την Ελ-
λάδα να έχει κλείσει το κενό παραγωγής που
προκάλεσε η πανδημία. Οι επικεφαλής των
οίκων αξιολόγησης που μίλησαν στην «Κ» ε-
κτιμούν πως η ανάπτυξη φέτος μπορεί να ξε-
περάσει το 7% ή το 8%, στηρίζοντας εμμέσως
πλην σαφώς την αναθεώρηση των πολύ συ-
ντηρητικών εκτιμήσεων που έχει δώσει η ελ-
ληνική κυβέρνηση για ρυθμούς της τάξης του
3,6% φέτος, και διαμηνύοντας παράλληλα
πως και οι ίδιοι θα «ανεβάσουν» τις τρέχουσες
προβλέψεις τους στο αμέσως επόμενο διά-
στημα.

Ετοιμος να αναβαθμίσει τις εκτιμήσεις του
για την ελληνική οικονομία εμφανίζεται ο
οίκος Moody’s, επισημαίνοντας στην «Κ» ότι
αιφνιδιάστηκε θετικά από τις πολύ καλές ε-
πιδόσεις της χώρας στο δεύτερο τρίμηνο.
«Ηταν πολύ ισχυρότερες από ό,τι περιμέναμε,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις», όπως
επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της Moody’s και
νέος επικεφαλής της για την Ελλάδα, Στέφεν
Ντικ. «Συνολικά, η ελληνική οικονομία έχει
πλέον σημειώσει τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα

όπου το πραγματικό ΑΕΠ αυξάνεται περισσό-
τερο από 3% σε τριμηνιαία βάση. Συγκριτικά,
ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης ανά τρίμηνο ήταν
μόνο 0,1% μεταξύ του 2013 και του 2019, και
μόνο οριακά υψηλότερος στο 0,3% μεταξύ του
2018 και του 2019», σημειώνει χαρακτηριστικά
και μας... προετοιμάζει έτσι για θετικές ανα-

θεωρήσεις προσεχώς.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, η ισχυρή ε-

πίδοση στο δεύτερο τρίμηνο αποτελεί σαφώς
ανοδικό κίνδυνο για την πρόβλεψη της Moody’s
η οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις
της, τοποθετεί την ετήσια ανάπτυξη της Ελλάδα
περίπου στο 4% για το 2021. «Η ελληνική οι-
κονομία θα μπορούσε να καταγράψει ρυθμούς
της τάξης του 6,5% ή 7% τελικά φέτος», όπως
τονίζει ο κ. Ντικ.

Η αύξηση των επενδύσεων ήταν πολύ ι-
σχυρή πρόσφατα, θα παραμείνει υποστηρι-
ζόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλες
εισροές το 2022 και μετά, αλλά σίγουρα αντι-
μετωπίζει επίσης προκλήσεις από περιορισμούς
δυναμικότητας και περιορισμούς στην προ-
σφορά, επισημαίνει. Η ισχυρή αύξηση των ε-
πενδύσεων οδηγεί επίσης σε γρήγορη αύξηση
των εισαγωγών, γεγονός που εξισορροπεί σε
κάποιο βαθμό την ανάκαμψη του τουρισμού,

αλλά οι συνολικές καθαρές εξαγωγές θα πρέπει
να βελτιωθούν. Συνολικά, εάν η ανάπτυξη του
2021 αποδειχθεί ότι θα φτάσει κοντά στο 6%
ή το 7%, το 2022 θα μπορούσε να κινηθεί πε-
ρίπου στο 4% έως 5%, καταλήγει ο κ. Ντικ.

Από την πλευρά του ο οίκος Scope Ratings
εκτιμά ότι το ελληνικό ΑΕΠ μπορεί φέτος να
εκτιναχθεί ακόμα και άνω του 8%. Οπως ση-
μειώνει μιλώντας στην «Κ» ο Ντένις Σεν, νέος
επικεφαλής της Scope για την Ελλάδα, τον πε-
ρασμένο Ιούνιο αναβάθμισε την εκτίμησή του
για την ανάπτυξη φέτος στο 6,5%, πολύ υψη-
λότερα από τις εκτιμήσεις των θεσμών και
της ελληνικής κυβέρνησης. Παρόλο που ο
οίκος ανέμενε ότι η αύξηση του ΑΕΠ στο β΄
τρίμηνο θα ήταν ισχυρή (στο 2,5% σε τριμηνιαία
βάση), το αποτέλεσμα του 3,4% ξεπέρασε τις
προσδοκίες και παρουσίασε ανοδικό κίνδυνο
για τις ήδη υψηλές του προβλέψεις όσον αφορά
το σύνολο του έτους. 

«Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας φέτος
φαίνεται πιο πιθανό να κινηθεί ακόμα και άνω
του 8%, υποστηριζόμενος από την απελευθέ-
ρωση της συσσωρευμένης εγχώριας ζήτησης,
καθώς οι “αναγκαστικές” αποταμιεύσεις δα-
πανώνται μετά το άνοιγμα της οικονομίας, αλλά
αυξάνονται παράλληλα από τα νομισματικά
και δημοσιονομικά κίνητρα, συμπεριλαμβανο-
μένων των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης», τονίζει ο κ. Σεν. Οπως παρατηρεί, η ελ-
ληνική οικονομία έφτασε τα επίπεδα παραγωγής
προ κρίσης κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Υψηλότερα από ό,τι έχει προβλέψει έως
τώρα βλέπει την ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ
φέτος και η Fitch Ratings. Οπως εξηγεί στην

«Κ» ο Αλεξ Μουσκατέλι, επικεφαλής αναλυτής
της Fitch για την Ελλάδα, η τρέχουσα πρόβλεψη
του οίκου είναι για ανάπτυξη 4,3% φέτος. «Τα
στοιχεία του ΑΕΠ του δευτέρου τριμήνου, μαζί
με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, υποδη-
λώνουν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από
αυτόν που περιμέναμε. Κατά το πρώτο εξάμηνο
του έτους, η αύξηση του ΑΕΠ ήταν περίπου
7,0% σε ετήσια βάση και εάν διατηρηθεί αυτή
η δυναμική ανάπτυξης, το επίπεδο αυτό θα
μπορούσε να είναι κοντά στο πραγματικό α-
ποτέλεσμα για το σύνολο του έτους», επιση-
μαίνει.

Η Fitch αναμένει ότι η ανάκαμψη της ελ-
ληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί το 2022, με
τη διάθεση των κεφαλαίων της NGEU να α-
νεβάζει ρυθμούς και να οδηγεί σε αύξηση των
πραγματικών δαπανών καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους.

Ισχυρή ανάπτυξη και στο β΄ εξάμηνο ανα-
μένει από την πλευρά της η S&P, η οποία πρό-
σφατα αναβάθμισε την εκτίμησή της για την
Ελλάδα, τονίζοντας ότι παραμένει αισιόδοξη
για τις προοπτικές της χώρας. «Η ανακοίνωση
του ΑΕΠ β΄ τριμήνου επιβεβαιώνει την ισχυρή
ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας,
η οποία είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες μας,
καθώς παραμένουμε πολύ εποικοδομητικοί
στις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας. Τον
Ιούνιο αναθεωρήσαμε την πρόβλεψή μας για
οικονομική ανάπτυξη για το 2021 στο 5,6%
από 4,9% τον Απρίλιο, ενώ αναμένουμε ισχυρές
επιδόσεις και κατά το δεύτερο εξάμηνο του
τρέχοντος έτους», σημειώνει στην «Κ» ο Μάρκο
Μρσνίκ, επικεφαλής αναλυτής του οίκου.

Ανάπτυξη πάνω από 7% βλέπουν
οι διεθνείς οίκοι για την Ελλάδα
Μετά το 16,2% του β΄ τριμήνου «ανεβάζουν» τις προβλέψεις τους

<<<<<<<

Η άνοδος της τιμής των ενεργεια-
κών προϊόντων και άλλων 
εισαγόμενων πρώτων υλών 
διεύρυνε το έλλειμμα.

<<<<<<

Η ελληνική οικονομία έφτασε 
τα επίπεδα παραγωγής προ 
κρίσης κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Ετοιμος να αναβαθμίσει τις εκτιμήσεις του για την ελληνική οικονομία εμφανίζεται ο οίκος Moody’s, επισημαίνοντας στην «Κ» ότι αιφνιδιάστηκε θετικά από τις πολύ καλές επιδόσεις της χώρας στο δεύτερο τρί-
μηνο. «Ηταν πολύ ισχυρότερες από ό,τι περιμέναμε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις».

Μικρά κέρδη κατέγραψε 
την Τρίτη το Χρηματιστήριο

Μικρά κέρδη κατέγραψε την
Τρίτη το Χρηματιστήριο Α-
ξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δεί-
κτης σημείωσε άνοδο σε πο-
σοστό 0,37% και έκλεισε στις
67,75 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE20
έκλεισε με άνοδο 0,40%, στις
40,50 μονάδες. Η αξία των
συναλλαγών διαμορφώθηκε
στις €180.630.

Σε ό,τι αφορά τους επιμέ-
ρους χρηματιστηριακούς δεί-
κτες, κέρδη σημείωσαν η Κύ-
ρια Αγορά σε ποσοστό 0,48%,
η Εναλλακτική Αγορά σε πο-
σοστό 0,25% και ο δείκτης
των Ξενοδοχείων κατά
0,74%. Αμετάβλητος παρέ-
μεινε ο δείκτης των Επενδυ-
τικών Εταιρειών.

Το μεγαλύτερο επενδυτι-
κό ενδιαφέρον προσέλκυσαν
οι μετοχές της Τράπεζας Κύ-
πρου με €144.999 (τιμή κλει-
σίματος €1,07 – άνοδος
0,47%), της Τσιμεντοποιίας
Βασιλικού με όγκο συναλλα-
γών €22.785 (τιμή κλεισίμα-
τος €2,56 – άνοδος 0,79%),
της Πετρολίνα με όγκο συ-
ναλλαγών €4.244 (τιμή κλει-
σίματος €1,04 – άνοδος
0,97%), της Ελληνικής Τρά-
πεζας με όγκο συναλλαγών

€1.743 (τιμή κλεισίματος
€0,87 – άνοδος 0,46%) και
της Φρου Φρου με όγκο συ-
ναλλαγών €1.510 (τιμή κλει-
σίματος €0,30 – άνοδος
3,42%).

Από τις μετοχές που έτυ-
χαν διαπραγμάτευσης, 9 κι-
νήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά
και 3 παρέμειναν αμετάβλη-
τες. Ο αριθμός των συναλ-
λαγών ανήλθε στις 43.

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης
σημείωσε άνοδο σε
ποσοστό 0,37% και
έκλεισε στις 67,75
μονάδες.
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