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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΔΕΝ ΕΠΕΙΣΕ Η ΛΑΓΚΑΡΝΤ

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αρνητικός προς το ενδεχόμενο να αλλάξει το όριο χρέους στο

Οι αγορές δεν πείστηκαν, παρά τις προσπάθειες της Κριστίν Λα-

Νέες, μεγάλες ξένες επενδύσεις προαναγγέλλει για το 2022 ο

πλαίσιο της αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης εμφανίζεται ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις. Σημειώνει ταυτόχρονα ότι πρέπει να κοιτάξουμε πιο ρεαλιστικούς και φιλικούς
προς την ανάπτυξη τρόπους μείωσης του χρέους. Σελ. 19

γκάρντ να τις πείσει να μη στοιχηματίζουν επιθετικά ότι η ΕΚΤ θα
αυξήσει τα επιτόκια του ευρώ μέσα στο επόμενο έτος. Οι επενδυτές μιλούν για «μπλόφα» της Λαγκάρντ και περιμένουν αύξηση επιτοκίων. Τα στοιχεία φέρουν τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να ανεβαίνει στο 4,1% τον Σεπτέμβριο. Σελ. 10

υπ. Ανάπτυξης της Ελλάδας Αδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξη
στην «Κ», εντοπίζοντας αυξημένο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα logistics, τον
τουρισμό και το real estate. Τονίζει ότι στόχος είναι η προσέλκυση μεγάλων ξένων βιομηχανικών μονάδων. Σελ. 16
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Πληθωρισμός 4,1% στην Ευρωζώνη

Ερχονται μεγάλες επενδύσεις το 2022

Ποιοι ορέγονται τα υγιή δάνεια ΚΕΔΙΠΕΣ

Τρεις τράπεζες και ένα επενδυτικό ταμείο - Δύο θέλουν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο και δύο μέρος του
Τρεις τράπεζες και ένα επενδυτικό ταμείο συνεχίζουν την κούρσα για το
«Λήδρα πρότζεκτ», δηλαδή το χαρτοφυλάκιο των καλών δανείων της ΚΕΔΙΠΕΣ. Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική
Τράπεζα επιδεικνύουν έντονο ενδια-

ΕΛΚΥΣΤΙΚA ΚΊΝΗΤΡΑ

Μεταφέρουν
στην Ελλάδα
τη φορολογική
κατοικία τους

φέρον για αγορά ολόκληρου του χαρτοφυλακίου. Η Astrobank και ένα επενδυτικό ταμείο (fund) το οποίο δεν
έχει παρουσία ακόμα στην Κύπρο, ενδιαφέρονται για μέρος του. Οι δεσμευτικές προσφορές των τραπεζών και του

Ταμείου θα πρέπει να γίνουν μέχρι
τέλος Νοεμβρίου, ώστε η διαδικασία
να προχωρήσει σχετικά με το «Λήδρα
πρότζεκτ» για την πώληση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ύψους 465 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δάνεια του «πρό-

τζεκτ Λήδρα» είναι υγιή, τα οποία θα
μεγαλώσουν το λόγο των «καλών» δανείων των τραπεζών προς τα μη εξυπηρετούμενά τους, ενώ στην περίπτωση
του Ταμείου (fund) που ενδιαφέρεται,
θα έχει ένα «στρωμένο» χαρτοφυλάκιο

«Κόλλησαν» στην Κίνα τα χριστουγεννιάτικα στολίδια

Τα φορολογικά κίνητρα για

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ RENFE

Ετοιμάζονται για
απόβαση στη Μάγχη
Oι Ισπανοί ετοιμάζουν «απόβαση»

στη σήραγγα της Μάγχης, δηλαδή να
θέσουν σε λειτουργία υποθαλάσσια
υπερταχεία, που θα συνδέει το Λονδίνο και το Παρίσι και θα έρχεται σε ανταγωνισμό με την Eurostar. Οι ισπανικοί σιδηρόδρομοι Renfe εκφράζουν
την πεποίθηση πως ο ανταγωνισμός
στον πορθμό της Μάγχης είναι βιώσιμος και κερδοφόρος. Σελ. 12

«ΜΑΓΝΗΤΗΣ» ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Οταν το Χόλιγουντ
ανακάλυψε την Ελλάδα
Η ενίσχυση (cash rebate) που προ-

σφέρει η Ελλάδα στις εταιρείες κινηματογραφικών παραγωγών είναι από
τις πλέον γενναιόδωρες παγκοσμίως, μαγνητίζοντας ξένες χολιγουντιανές παραγωγές. Από την έναρξη
του cash rebate επιχορηγήθηκαν 171
έργα που συνοδεύονται με επενδύσεις 255 εκατ. Σελ. 14

τον επαναπατρισμό Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό στη διάρκεια της κρίσης χρέους έχουν αρχίσει
να αποδίδουν καρπούς. Περισσότεροι από 1.000 Ελληνες έχουν επιστρέψει και
την επόμενη επταετία θα
καταβάλουν το 50% του
φόρου εισοδήματος και της
εισφοράς αλληλεγγύης που
τους αναλογούν. Προϋπόθεση είναι να παραμείνουν
στην Ελλάδα για μία διετία
τουλάχιστον. Επίσης, στη
διετία 2020-2021 75 επενδυτές από 21 χώρες, μεταξύ
των οποίων Ελβετία, Βέλγιο, ΗΠΑ, Ομάν, Ισραήλ,
Μονακό, Αργεντινή, Αυστραλία, Ρωσία κ.λπ., έχουν
μεταφέρει τη φορολογική
κατοικία τους στην Ελλάδα,
καταβάλλοντας φόρους 9,4
εκατ. ευρώ. Σημαντική ανταπόκριση έχει και η παροχή κινήτρων προς ξένους
συνταξιούχους για να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας. Μόνο το 2021 έχουν υποβληθεί 206 αιτήσεις από συνταξιούχους 21
χωρών. Σελ. 15

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ. 6

Η κατρακύλα της λίρας
βάζει φωτιά στην
τσέπη των Τ/κ.

δανείων. Από την άλλη, ο σκοπός της
ΚΕΔΙΠΕΣ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα αλλάξει, καθώς δρομολογείται
η μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνικό
Φορέα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (AMC). Σελ. 4

Στο τραπέζι
η τρίτη δόση
εμβολίου για
άνω των 18
Φόβοι για έξαρση κρουσμάτων
Εναν δύσκολο χειμώνα αναφορικά με
τα κρούσματα της πανδημίας αναμένουν
οι ειδικοί, οι οποίοι ανησυχούν για νέες
πιέσεις στο σύστημα υγείας και από την
εποχική γρίπη. Υπουργείο Υγείας και επιδημιολόγοι έχουν βάλει στο τραπέζι
τον εμβολιασμό του πληθυσμού από 18
ετών και άνω με την τρίτη δόση σε μια
προσπάθεια ενίσχυσης της ανοσίας ιδιαίτερα την περίοδο αυτή. Σελ. 5

Αλλα 398 εκατ.
μπορεί να
απορροφήσει
η Κύπρος
Από ευρωπαϊκά ταμεία

Σε λίγες ημέρες όλοι στον δυτικό κόσμο θα ανυπομονούν να ξεκινήσουν το στόλισμα των σπιτιών, των καταστημάτων και των δρόμων ενόψει της
μακράς εορταστικής περιόδου, που καταλήγει στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά. Ωστόσο, το κατά πόσον τα αναγκαία είδη θα φθάσουν εγκαίρως στα χέρια μας αποτελεί ένα αναπάντητο ερώτημα. Ο μεγαλύτερος κόμβος στον κόσμο, όπου κατασκευάζονται οι πλαστικοί τάρανδοι, τα
λαμπάκια, οι μπάλες και τα αστέρια, έχει δεχθεί καίριο πλήγμα από την έλλειψη πρώτων υλών. Πρόκειται για την πόλη της Κίνας, Γιβού, από την
οποία ακόμα και όσα φορτία έχουν ήδη φύγει για να κατευθυνθούν σε δυτικές αγορές, εμφανίζουν καθυστέρηση στην παράδοσή τους εξαιτίας
των σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σελ. 8

Αλλα 398 εκατ. ευρώ μπορεί να απορροφήσει η Κύπρος από τα κονδύλια
που διατέθηκαν κατά την περίοδο του
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
της ΕΕ 2014 - 2020 από τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
Οπως αναφέρει η ετήσια έκθεση του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για
το 2020, η Κύπρος απορρόφησε το 57%
των συνολικών κονδυλίων της. Σελ. 4

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ωρα για δράση

ΝΕΑ ΤΑΣΗ

Συνδρομητικά σούπερ
μάρκετ με εκπτώσεις
Τα συνδρομητικά ηλεκτρονικά σού-

περ μάρκετ αποτελούν τη νέα τάση.
Η αρχή έγινε από την ολλανδική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Albert Heijn,
θυγατρική του ομίλου Ahold, η οποία
με ετήσια συνδρομή 12 ευρώ υπόσχεται περισσότερες εκπτώσεις σε
συγκεκριμένα προϊόντα και εκπτώσεις στα μεταφορικά σε ηλεκτρονικές παραγγελίες. Σελ. 14

Χωρίς συμφωνία στη σύνοδο των G20
στη Ρώμη για το κλίμα και με σημαντικές απουσίες συνέρχονται αυτές
τις μέρες οι παγκόσμιοι ηγέτες στη
Γλασκώβη για να αντιμετωπίσουν την
απειλή της κλιματικής αλλαγής. Η σύνοδος, που γίνεται υπό την αιγίδα των
Ηνωμένων Εθνών και στην παρουσία
του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, θεωρείται μια συνάντηση χαμηλών προσδοκιών ακόμα και σε σχέση
με την επικαιροποίηση των στόχων
της συμφωνίας του Παρισιού για το
κλίμα. Σύμφωνα με εκείνη τη συμφωνία,
οι ηγέτες 196 χωρών δεσμεύτηκαν να
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να περιορίσουν και να
σταθεροποιήσουν μέχρι το 2050 τη
μέση αύξηση της θερμοκρασίας κάτω

από τους 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση
με τα προβιομηχανικά επίπεδα.
Ο λόγος που η παρούσα σύνοδος
δεν θεωρείται ότι μπορεί να ανατρέψει
τα δεδομένα έχει να κάνει και με την
απουσία του Κινέζου ηγέτη, του οποίου
η μη προσέλευση στερεί την «εκπροσώπηση» του 27% των παγκόσμιων
ρύπων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης,
παρουσιάζει η παρέμβαση του πρωθυπουργού της Ινδίας, ο οποίος «εκπροσωπεί» το 17% των παγκόσμιων ρύπων.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Μόντι,
η χώρα του θα χρειαστεί 20 χρόνια περισσότερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν
για να πετύχει τον στόχο για μηδενικούς
ρύπους. Ο στόχος του 2050 όπως είχε
τεθεί στην προηγουμένη από την Γλασκώβη σύνοδο στο Παρίσι, θεωρείται

κρίσιμος από τους επιστήμονες αφού
σε περίπτωση αποτυχίας εκτιμάται πως
θα ανατραπεί η παγκόσμια ισορροπία
στο κλίμα με δυσάρεστες επιπτώσεις
για την ανθρωπότητα.
Η δύσκολη κατάσταση που καλείται
να χειριστεί η σύνοδος της Γλασκώβης
προκύπτει και από τα στοιχεία που
πρόσφατα δημοσιοποίησε ο ΟΑΣΑ,
σύμφωνα με τα οποία η δέσμευση που
έγινε το 2009 εκ μέρους των αναπτυγμένων χωρών για την προσφορά χρηματοδότησης ύψους 100 δις δολαρίων
μέχρι το 2020 για έργα που έχουν να
κάνουν με την προσπάθεια για το κλίμα
μετατοπίζεται για το 2023. Οι προσδοκίες, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων του ΟΑΣΑ, είναι όπως η παρούσα σύνοδος διασφαλίσει έστω την

επίτευξη του στόχου ακόμη και με τριετή καθυστέρηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε και η εναρκτήρια
ομιλία του οικοδεσπότη βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος
κάλεσε τους ηγέτες πέρα από το να δεσμευτούν για τα ποσά, να καταβάλουν
κάθε προσπάθεια για από κοινού δράση
προς όφελος των χωρών που στερούνται
τους πόρους για έργα της κλιματικής
αλλαγής.
Ως έχουν σήμερα οι δεσμεύσεις των
κρατών σε σχέση με τις εκπομπές του
καυσαερίου, αυτές βρίσκονται μακριά
από τους αρχικούς σχεδιασμούς και
αναμένεται πως θα προκαλέσουν άνοδο
της θερμοκρασίας κατά 2,7 βαθμούς
Κελσίου μέχρι το 2050. Οι προσπάθειες
ξεκάθαρα πρέπει να εστιαστούν στις

20 μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, οι οποίες «ευθύνονται» για το
80% των εκπομπών καυσαερίου παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και
η δήλωση του Αμερικανού απεσταλμένου για το κλίμα Τζον Κέρρυ, ο οποίος
είπε ότι οι προσπάθειες δεν τελειώνουν
στη Γλασκώβη, αλλά ξεκινούν από εκεί
με στόχο μια καλύτερη συμφωνία από
ό,τι έχουμε σήμερα. Η ιστορική σύνοδος
της Γλασκώβης, όπως αρκετοί αναλυτές
σπεύδουν να χαρακτηρίσουν, πετυχαίνει να ενώσει όλους τους ηγέτες
γύρω από την ανάγκη για άμεση και
αποτελεσματική δράση. Ενδεικτική είναι και η αναφορά του Τζο Μπάιντεν
ότι τις συνέπειες μιας αποτυχημένης
προσπάθειας σήμερα θα την πληρώσουν όλοι αύριο.
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Του HOLGER SCHMIEDING

Ο πληθωρισμός πιέζει
περισσότερο τη Fed
από την ΕΚΤ
Η ΕΚΤ βρίσκεται σε συγκριτικά
καλύτερη θέση με γνώμονα
τον πληθωρισμό έναντι των
Ηνωμένων Πολιτειών και του
Ηνωμένου Βασιλείου και μπορεί να κινηθεί πιο άνετα από
την Ομοσπονδιακή Τράπεζα
(Fed) και την Τράπεζα της Αγγλίας αντιστοίχως. Οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη είναι λιγότερο αισθητές
από εκείνες στις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Ο πληθωρισμός έχει ενισχυθεί στο 3,4% τον μήνα Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση και
ενδεχομένως να ανέλθει περαιτέρω, λόγω των τρεχουσών
<
<
<
<
<
<
<

Είναι πιθανό να απαιτηθεί περισσότερος
χρόνος για να εκδηλωθεί πληθωρισμός
στους μισθούς
στην Ευρωζώνη.
τιμών στην ενέργεια και να
διαμορφωθεί στο 4% τον Νοέμβριο. Εντούτοις, σε μεγάλο
βαθμό η εξέλιξη αυτή αποτελεί
συνέπεια των ασυνήθιστα χαμηλών τιμών κυρίως του παρελθόντος έτους, παρά των
τωρινών ασυνήθιστα υψηλών.
Εάν συγκρίνουμε τις τιμές αυτές με εκείνες πριν από την
πανδημία, δηλαδή το 2019, η
κατά μέσο όρο ετήσια άνοδος
στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τη διετία παρέμεινε
συγκρατημένη φέτος τον Σεπτέμβριο στο 1,5% μόλις - και
στο 1,2% εάν εξαιρέσουμε τις
τιμές της ενέργειας. Επιπροσθέτως, οι αγορές εργασίας
της Ευρωζώνης είναι πιο vωθρές από εκείνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία.
Ως αποτέλεσμα, ίσως να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος
για να εκδηλωθεί πληθωρισμός
στους μισθούς στην Ευρωζώνη,
ως αντίδραση στις οξείες κλαδικές ελλείψεις και τις υψηλότερες τιμές καταναλωτή.

Κατόπιν τούτων, η ΕΚΤ θα
μπορούσε να διαχειριστεί ευκολότερα τον στασιμοπληθωρισμό από ό,τι η Fed. Κι ενώ η
ΕΚΤ χρειάζεται να παρακολουθεί να μη δημιουργηθεί συμφόρηση στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα εξαιτίας της αναστάτωσης και να εξακολουθήσει
να διοχετεύει ρευστό στην
πραγματική οικονομία, μπορεί
να εστιάσει τη συζήτησή της
για την πολιτική της ως επί το
πλείστον στον μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αναφορικά με
ζήτηση και πληθωρισμό.
Αν και οι υφιστάμενες εφοδιαστικές ελλείψεις ενδεχομένως να συνεχιστούν και μέσα στο 2022, και άρα πολύ περισσότερο από όσο η ίδια η
ΕΚΤ και οι περισσότεροι παρατηρητές –συμπεριλαμβανομένων και ημών– περίμεναν
πριν από τρεις με έξι μήνες,
δεν πρόκειται ουσιαστικά να
διαμορφώσουν τη μεσομακροπρόθεσμη προοπτική του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.
Τουλάχιστον τρεις άλλοι μείζονες παράγοντες θα το κάνουν. Αρχικά η σωρευτική ζήτηση θα παραμείνει πιθανόν
δυναμική για αρκετά χρόνια,
πυροδοτώντας αύξηση –πέραν
της γενικότερης τάσης– στο
ονομαστικό και το πραγματικό
ΑΕΠ σε επίπεδα υψηλότερα
από εκείνα πριν από τον κορωνοϊό, αφ’ ης στιγμής περιοριστούν οι ελλείψεις. Δεύτερον,
οι υψηλότερες τιμές στις εκπομπές αερίων ρύπων, σε συνδυασμό και με άλλες δαπάνες
της πράσινης μετάβασης, θα
μπορούσαν να προσθέσουν
0,1 έως 0,2 της ποσοστιαίας
μονάδας στον δείκτη του πληθωρισμού της Ευρωζώνης κάθε
χρόνο. Τρίτον, ενόσω γηράσκουν οι πληθυσμοί στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και την Κίνα,
η επιδείνωση των ελλείψεων
σε εργατικά χέρια θα συντείνει
σταδιακά στην άνοδο του πληθωρισμού των μισθών.

Ο κ. Holger Schmieding είναι οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Τι είπαν Αναστασιάδης – Μπάιντεν στη Γλασκώβη;
Κι όμως συναντήθηκαν

Τελικά τον συνάντησε τον παλιόφιλο του Τζο, ο

Αναστασιάδης. Στη δεξίωση που παρέθεσε ο
Τζόνσον για την Διάσκεψη για το Κλίμα στη
Γλασκώβη, οι δύο παλιόφιλοι τα είπαν για λίγο,
λέει η ανακοίνωση. Πόσο λίγο δεν έμαθα αλλά
πρέπει να ήταν πολύ λίγο γιατί δεν είδαμε ούτε
ειδική ανακοίνωση για τη συνάντηση, ούτε άλλη αναφορά στη συνάντηση εκτός από τα δύο
ονόματα. Και αυτά μαζί με πολλά άλλα που έτυχε να συναντήσει ο Αναστασιάδης στη δεξίωση του Τζόνσον. Ο παλιόφιλός μας Τζο
τσουβαλιάστηκε στην ανακοίνωση μαζί με όλους τους άλλους, από τον Γκουτέρες και τον
Τζόνσον μέχρι τον Κάρολο και τον Πρόεδρο της
Βορείου Μακεδονίας και τον πρωθυπουργό
της Παλαιστίνης.

Η ανακοίνωση του Προεδρικού μας διαφώτισε

ότι ο Πρόεδρος κατά τις επαφές του αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό,
ενώ συζητήθηκαν και άλλα αμοιβαίου ενδιαφέροντος θέματα. Ούτε καν μάθαμε εάν ο παλιόφιλος κάλεσε στον Λευκό Οίκο τον (πρώην;)
καλό φίλο του, όπως του το είχε υποσχεθεί εγγράφως, προ πολλών μηνών. Ούτε καν τι είπαν.
Μίλησαν για το Βαρώσι και την ΑΟΖ; Θυμήθηκαν τα σουβλάκια που έφαγαν εκείνη την μαγική βραδιά στη Λεμεσό; Εκτός κι αν ο Αναστασιάδης μας φυλάει τις λεπτομέρειες για έκπληξη και θα μας τις ανακοινώσει πανηγυρικά
όταν επιστρέψει στην πατρίδα.

Κάτω τα χέρια, πάνω τα μαχαίρια

Για το ΓεΣΥ είναι ο νέος καυγάς που έχει στη-

θεί στο Twitter αλλά επεκτείνεται από, όσα ακούω μέχρι την Πινδάρου, την Εζεκία Παπαϊωάννου και καταλήγει στην Βουλή. Τα προεόρτια
μας ήρθαν χθες μέσα από την διαδικτυακή αντιπαράθεση του Γιώργου Παμπορίδη με τον
Χάρη Γεωργιάδη και τη συμμετοχή του Κωνσταντίνου Ιωάννου. Και οι τρεις πρώην υπουργοί έριξαν ατάκες για το ΓεΣΥ, με τον Παμπορίδη να είναι βεβαίως ο επιθετικότερος. Μόνο
για νέους «Ιούδες» δεν μίλησε…

Ο πρώην υπουργός Υγείας Παμπορίδης, του ο-

ποίου το όνομα όντως έχει συνδεθεί με το ΓεΣΥ, ύστερα από καιρό εκστράτευσε ξανά κατά
του ΔΗΣΥ και τα έβαλε με τον Χάρη. «Αν όντως
ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είπε χθες στην επιτροπή οικονομικών ότι ο ΔΗΣΥ αν χρειαστεί δεν έχει πρόβλημα να αλλάξει και τη φιλοσοφία του
ΓεΣΥ τότε ξέρεις το γιατί. Δώστε τους όλους τα
χαιρετίσματα μας. Θα μας βρουν ξανά απέναντι. Στο ΓεΣΥ θα μετρηθούμε ΟΛΟΙ #ΚάτωΤαΧέρια», έγραψε λες και έβγαζε πανηγυρικό για
τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.
Ο Χάρης σήκωσε το γάντι (που γράφουν όλοι

Κάποιον μου θυμίζεις, κάποιον μου θυμίζεις…

οι καθώς πρέπει αναλυτές) αλλά απάντησε
σχετικά ψύχραιμα, ότι «ο ΔΗΣΥ είναι υπέρ συγκεκριμένων αλλαγών που δεν θεωρεί ότι αλλάζουν τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ. « Όσον αφορά
τον τρόπο αμοιβής των προσωπικών γιατρών,
για παράδειγμα, οι οποίοι πληρώνονται κατά
κεφαλή. Θεωρούμε ότι πρέπει να πληρώνονται αυτοί που δέχονται ασθενείς, όχι εκείνος
που έχει το τηλέφωνο του κλειστό. Αυτό είναι
ένα παράδειγμα των αλλαγών», ανέφερε.
Ο Παμπορίδης επανήλθε, πιο καθησυχαστικός
αλλά εξίσου απειλητικός, βάζοντας στο παιχνίδι και τον Σιζόπουλο: «Αν δεν επιχειρηθεί αλλαγή της φιλοσοφίας του ΓεΣΥ, δεν έχετε κανένα λόγο να ανησυχείτε. Αν όμως επιχειρηθεί, είτε από εσάς, είτε από τον Σιζόπουλο (που
σας εκθείαζε χθες για τις διακηρυχθείσες προθέσεις σας), τότε θα μας βρείτε όλους ξανά απέναντι. #ΚουτσιάΚαθαρισμένα».
Και τον σιγόνταρε και ο διάδοχός του και τέως

υπ. Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, επιβεβαιώνοντας την αλληλεγγύη των ΓεΣΥτάδων: «Οποιος επιχειρήσει αλλαγές στη φιλοσοφία του ΓεΣΥ θα μας βρει απέναντι του», έγραψε απευθυνόμενος στον πρόεδρο των οργανωμένων α-

σθενών Μάριο Κουλούμα.
Οι οργανωμένοι ασθενείς πάντως είχαν χθες

και συνάντηση με τον Φούλη ζητώντας εξηγήσεις για τη στάση του ΔΗΣΥ στο ΓεΣΥ και έφυγαν πλήρως ικανοποιημένοι. Όπως ανέφεραν,
ο Φούλης τους απάντησε όπως και ο Αναστασιάδης, που είχε τονίσει ότι αλλαγή στη φιλοσοφία του ΓεΣΥ «μόνο πάνω από το πτώμα
του» θα υπάρξει. Οπόταν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 δεν προβλέπονται οποιεσδήποτε
σημαντικές πρωτοβουλίες από τον ΔΗΣΥ για
αλλαγή του ΓεΣΥ…

Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι η αντιπολίτευ-

ση δεν ετοιμάζει την αντεπίθεσή της, χρησιμοποιώντας όπως και πριν ως πολεμοφόδιο τα
πυρά των Παμπορίδη και Ιωάννου. Απ’ όσα μαθαίνω ένας βουλευτής και μία βουλεύτρια ετοιμάζουν ήδη δηλώσεις, ίσως και ερωτήσεις
για το θέμα. Δεν αποκλείεται κάποια εφημερίδα να ετοιμάζει και πρωτοσέλιδο…

Μια πρόταση κομμένη, ραμμένη;
Το άκουσα χθες από βουλευτή ο οποίος δηλώνει απαυδισμένος από την αυτοπροβολή της Ε-

ΔΕΚ και ειδικά του Μαρίνου Σιζόπουλου ως του
πρωταγωνιστή για τη βελτίωση του ΓεΣΥ. Ο
βουλευτής διερωτήθηκε φωναχτά: «Πώς συμβαίνει ο Μαρίνος Σιζόπουλος να εμφανίζεται
ως υπέρμαχος του ΓεΣΥ, που δίνει μάχη για την
βελτίωση και την επέκταση του συστήματος
αλλά, όντας δερματολόγος ο ίδιος, να μην έχει
ακόμη ενταχθεί σε αυτό;». Και δεν έμεινε ως
εκεί. Άφησε και ένα καραμπινάτο υπονοούμενο για εμπλεκόμενα συμφέροντα. Διερωτήθηκε: «Πώς επιτρέπεται ένας βουλευτής που είναι γιατρός, εκτός ΓεΣΥ, να υποστηρίζει ότι θέλει να βελτιώσει το ΓεΣΥ και να προτείνει νέο
νόμο ώστε να δικαιούνται οι γιατροί εκτός ΓεΣΥ, όπως ο ίδιος, να συνταγογραφούν εντός
του συστήματος;» Ουπς! Μήπως ο Σιζό άγγιξε
την Αγία Τράπεζα του ΓεΣΥ και την φιλοσοφία
του που συντονισμένα υπερασπίζεται ο αρματωμένος Παμπορίδης; Νέες μπομπάρδες ψυχανεμίζομαι.
KOYIZ: Αληθεύει ότι ένας υπουργός του Ανα-

στασιάδη αναμένει πως και πως την επιστροφή
του Προέδρου για να δώσει και να λάβει εξηγήσεις για ένα πολύ συγκεκριμένο και πολύ
σοβαρό θέμα;

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Οι Κήποι της Αμμόχωστος» από την ομάδα ΜΗΤΡΑ χοροθέατρο
« Έχει βιώματα, ανάπτυξη, ανάταση, χρώμα,
καλοπέραση, καλλιτεχνική έξαρση, νιάτα,
θάλασσα, ακμή, χαρά, ευφορία, αγαλλίαση,
αναπόληση, την αίσθηση ελευθερίας, της
ευδαιμονίας» ο κήπος της Αμμόχωστος,
όπως λέει στην «Κ» η χορογράφος Μαρίνα
Πογιατζή, από την ομάδα ΜΗΤΡΑ Χοροθέατρο, που παρουσιάζει την παράσταση
«Οι Κήποι της Αμμόχωστος».

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί
σε αυτή την παράσταση όλοι
οι συντελεστές κούμπωσαν
στα σωστά σημεία» λέει η χορογράφος Μαρίνα Πογιατζή.

–Για δες περβόλι όμορφο… ξεκινάει
ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κρήτης,
που έχει μέσα όλα όσα όμορφα έστειλε
ο Θεός… ο Κήπος της Αμμόχωστος τι
έχει μέσα, που θελήσατε να τα δείξετε;
–Έχει βιώματα, ανάπτυξη, ανάταση,
χρώμα, καλοπέραση, καλλιτεχνική έξαρση,
νιάτα, θάλασσα, ακμή, χαρά, ευφορία, αγαλλίαση, αναπόληση, την αίσθηση ελευθερίας, της ευδαιμονίας! Έχει φως και
όλους μάς έλκει το φως. Έχει μια αίσθηση
αξιοπρέπειας για τον τόπο μας, μια αίσθηση
του «ανήκειν». Έχει διάλογο, ανταλλαγή
κουλτούρας και ιδεών, έχει πλούτο.
–Με ποιον τρόπο πραγματεύεται τον
αμμοχωστιανό χωροχρόνο και τόπο η
παράσταση;
–Στην παράσταση αυτή παίζουμε θέατρο. Συμφωνούμε ότι είμαστε νέοι 25-30
χρονών της δεκαετίας 60-70 στην Αμμόχωστο της Κύπρου. Είναι καλοκαίρι, είμαστε
όμορφοι, ξέγνοιαστοι, ερωτικοί. Πάμε στην
παραλία, πάμε στο κλαμπ, χορεύουμε, παίζουμε, ερωτευόμαστε. Φοράμε χρώματα,
ψυχεδελικά πριντς… το ζούμε έντονα όλο
αυτό. Ζούμε σε αυτή τη δεκαετία, γιατί ιστορικά εκεί σταμάτησε ο χρόνος από το
1974. Οι τωρινοί Βαρωσιώτες 60άρηδες,

έτσι θυμούνται τους εαυτούς τους στο Βαρώσι. Πραγματευόμαστε δηλαδή τον αμμοχωστιανό χωροχρόνο του ένδοξου, αν
θέλετε, παρελθόντος. Όμως μια γλυκόπικρη
γεύση αναδύεται: το γεγονός ότι είναι παρελθόν!
–Η σημερινή πραγματική κατάσταση
στην Αμμόχωστο δεν είναι από μόνη
της αρκετά σουρεαλιστική; Τι άλλο
έχετε να προσθέσετε σε αυτό το «αμμοχωστιανό» σύμπαν;
–Βεβαίως είναι. Όμως έχω να προσθέσω
μια ξενάγηση, μέσα από τα καλλιτεχνικά
μου μάτια, κυρίως στους νέους Κύπριους
για να δουν τη χώρα τους με μια άλλη
ματιά. Κατ’ αρχάς να τη γνωρίσουν, έστω
και μέσω μιας μικρής αφηγηματικής, δραματοποιημένης χορογραφίας. Θα ήθελα
να κεντρίσω το ενδιαφέρον για την πόλη
αυτή, να αποτελέσει δηλαδή η δουλειά
μου έναυσμα για να μελετήσει κανείς λίγο
την ιστορία της. Έχω την αίσθηση ότι
αυτό δεν το έχει καταφέρει το δημόσιο
σχολείο της Κύπρου στο οποίο φοίτησα
εγώ στα μαθητικά μου χρόνια.
–Πώς προσεγγίστηκε η Αμμόχωστος
χορογραφικά; Τι είχατε στο μυαλό σας
οργανώνοντας την κίνηση της παράστασης;
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Όπως κανείς παίρνει από το χέρι τον παρελθοντικό του εαυτό και μαθαίνει να τον αποδέχε-

ται, να τον συγχωράει να τον αγαπά, έτσι προσεγγίζω την πόλη της Αμμοχώστου, ως κάτι
που πρέπει να ξαναγνωρίσω.

–Στο μυαλό μου είχα ξεκάθαρα πως ήθελα να δουλέψω την Αμμόχωστο με τον
τρόπο της σωματοποίησης. Δεν με ενδιέφερε να βασιστώ πάνω στο κινητικό λεξιλόγιο του σύγχρονου χορού και της τεχνικής release την οποία υπηρετώ. Οι έννοιες σε αυτή την παράσταση θα ήταν η
κινητήριος δύναμη για την παραγωγή κίνησης. Για παράδειγμα «χωμένος στην
άμμο». Πώς το μεταφράζω; Για να είναι
χωμένο πρέπει να είναι ακριβοθώρητο,
πολύτιμο, άρα το προσεγγίζω με μια ευαισθησία κινητικά. Άλλη λέξης προς σω-

ματοποίηση: «Κήπος». Φτιάχνω εικόνες
με τα σώματά μας ως αναρριχώμενα φυτά
που περιπλέκονται το ένα μες στο άλλο.
Άλλη έννοια που με απασχολεί πάρα πολύ
είναι ο «κατακτητής -κατακτημένος». Σχέσεις εξουσίας και εναλλαγές της εξουσίας.
Πώς δουλεύω αυτές τις έννοιες με σώματα;
Όσον αφορά την επιλογή μου να έχω ηθοποιό στην παράσταση να αναφέρω ότι
θεώρησα απαραίτητο, να έχω το στοιχείο
της επεξήγησης, της καθοδήγησης μέσα
από τον λόγο, γιατί στη συγκεκριμένη παράσταση θέλω να πιάσω τον θεατή από

το χέρι και να του δείξω τη δική μου μετάφραση πάνω στην Αμμόχωστο.
–Παραλληλισμός της πόλης της Αμμοχώστου με πτυχές του εαυτού μας, λέτε
στο δελτίο Τύπου, θα θέλατε να μου
πείτε περισσότερα;
–Το να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του,
είναι μια μακριά και διά βίου διαδικασία.
Και καθώς ψάχνει κανείς τις διάφορες πτυχές του, έρχεται αντιμέτωπος άλλοτε με
όμορφες και άλλοτε με αποκρουστικές αλήθειες. Η Αμμόχωστος αποτελεί για τη
νεότερη κυπριακή γενιά ένα αβίωτο βίωμα,
που υφίσταται στα κύτταρά μας μέσω της
συλλογικής μνήμης. Την προσεγγίζω με
διάθεση εξερεύνησης και όσο γίνεται με
διάθεση αποδοχής και συμπόνιας, χωρίς
να κρίνω. Όπως κανείς παίρνει από το
χέρι τον παρελθοντικό του εαυτό και μαθαίνει να τον αποδέχεται, να τον συγχωράει
να τον αγαπά, έτσι προσεγγίζω την πόλη
της Αμμοχώστου, ως κάτι που πρέπει να
ξαναγνωρίσω, να το αγκαλιάσω, να το κατανοήσω. Θεωρώ πολύ σημαντικό κανείς
να μελετά, να εξερευνά, τον εαυτό του,
τον τόπο του, τον πλανήτη του..
–Φαντάζομαι ότι ήταν δύσκολο να συνταιριάξετε κείμενο, κίνηση, μουσική,
βιντεοπροβολές, εικαστικές εγκαταστάσεις και φωτισμό, φοβηθήκατε την
πληθωρικότητα της παράστασης;
–Καθόλου δύσκολο. Όχι δεν τη φοβήθηκα, γιατί το όραμά μου ήταν πολύ ξεκάθαρο και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί
σε αυτή την παράσταση όλοι οι συντελεστές
κούμπωσαν στα σωστά σημεία. Στη μελωδική μουσική του Μάριου υποβόσκει
μια μελαγχολία, η κίνηση και ερμηνείες
μας εναλλάσσονται στην ελαφρότητα και

στο βάρος. Ο Baoonz στα βίντεό του μεταφέρει την αίσθηση της απόλαυσης που
νιώθει κανείς όταν κυλιέται στην άμμο
σαν μωρό παιδί. Ο Χρίστος δρα αφαιρετικά
με μια μόνο εικαστική λεπτομέρεια που
όμως υπογραμμίζει την τραγικότητα της
κατάστασης. Ο φωτισμός του Γιώργου άλλοτε μεγεθύνει κι άλλοτε απομονώνει τα
γεγονότα. Και τέλος ο ηθοποιός Θεόδωρος
συγκεκριμενοποιεί την ιστορία με τον
λόγο του, ψυχαγωγεί, σχολιάζει και κριτικάρει. Τολμώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη με το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ σε μια φράση που δανειζόμαστε
από το εμβληματικό έργο του Β. Μιχαηλίδη:
«Η 9η Ιουλίου»: «Δεν θέλω Κιόρογλου εγιώ
να φύω που την Χώραν». Το μεταφράζω
και το χορεύω ως εξής: Δεν θέλω να φύγω
από εδώ, από αυτή την πόλη, από αυτό
τον τόπο, από αυτόν τον χώρο, από αυτήν
τη χώρα... από αυτόν τον εαυτόν. Είναι
και αυτό κομμάτι εμού. Παραμένει μόνο
να το γνωρίσω, να το αγαπήσω και να το
διεκδικήσω.

Πληροφορίες: «Οι κήποι της Αμμόχω-

στος», μια ιδέα σε χορογραφία Μαρίνας
Πογιατζή. Ερμηνεία: Αλίκη Ευγενίου, Κυριάκος Ιεροδιακόνου (Blaze), Ιουλία Χαραλαμπίδου, Θεόδωρος Σουρμελής, Μαρίνα
Πογιατζή. Μουσική: Μάριος Τακούσιης. Εικαστικά: Χρίστος Αβραάμ. Κείμενα/Έρευνα: Θεόδωρος Σουρμελής /Μαρίνα Πογιατζή. Βίντεο/γραφικά: Baoonz. Φωτισμός
Γιώργος Λάζογλου.
Ημερομηνία: 28 Νοεμβρίου, ώρα 8:00
στον Πολυχώρο Συνεργείο, στη Λεμεσό.
Επικοινωνία: 99027399
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Προσαρμογή
των εξοπλιστικών
σχεδίων της Ε.Φ.
Ο υπουρ
ργός Άμυνας
Χαράλαμπος Πετρίδης,
στη συνέντευξή του
στην «Κ», μιλάει για τα
εξοπλιστικά προγράμματα της Εθνικής Φρουράς και
προσδιορίζει τα οπλικά συστήματα
που την ενδιαφέρουν. Χαρακτηρίζει
τη Γαλλία στρατηγικό εταίρο της Κύπρου και απαντά για την πορεία
αναβάθμισης της ναυτικής βάσης
στο Μαρί. Σελ. 8
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Στην τελική ευθεία για το ’23 ο Αβέρωφ
Ποια εμπόδια θα πρ
ρέπει να υπερπηδήσει ο συναγερμικός πρόεδρος και ποια είίναι τα δυνατά χαρτιά του
Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ επιδιώκει να μεταλλαχθεί στον Αναστασιάδη του ’13, όμως ο
δρόμος για τον Λόφο είναι μακρύς. Την ώρα
που ο Αβέρωφ Νεοφύτου έκα
αν
νε το μεγάλο
βήμα του να εξαγγείλει ένα ιδεολογικοπο-

λιτικό μανιφέστο για τον ΔΗΣΥ και κατ’
επέκταση να βάλει στο τραπέζι την υποψηφιότητά του για το 2023, το Ευρωκοινοβούλιο έβγαζε ψήφισμα για τα Pandora Papers, το οποίο συμπεριλάμβανε και το όνομα

του προέδρου Αναστασιάδη. Μία κίνηση
που επισκίασε το όλο συμβάν, χωρίς, ωστόσο,
να αναιρέσει πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει
ήδη ξεκινήσει την πορεία για τον Λόφο. Ο
δρόμος βεβαίως είναι μακρύς και δύσκολος,

καθώς θα κληθεί να χειριστεί την κυβερνητική φθορά, να λάβει σαφή θέση για το
αν θα αποτελέσει τη συνέχεια του Νίκου
Αναστασιάδη, αλλά και να διαχειριστεί τη
χαμηλή δημοτικότητά του. Σελ. 9

Οι προεκτάσεις
σε Ε.Ε. και Κύπρο
από το ψήφισμα

Κενά αέρος
για τις κυρώσεις

Πέραν της σημειολογίας που έχει για τη Λευκωσία η συμπερίληψη του ονόματος του προέδρου Αναστασιάδη, το Ευρωκοινοβούλιο
ζητάει από την Κομισιόν να κλείσουν τα παραθυράκια που καθιστούν νομότυπες τις πρακτικές φοροδιαφυγής, ενώ καλεί τα κράτη
μέλη να διερευνήσουν όσα προκύπτουν από
π
τις συνεχείς αποκαλύψεις ερευνών. Σελ. 5

Σε παιχνίδι για γερά νεύρα μετατρέπεται η συζήτηση για κυρώσεις σε
βάρος της Τουρκίας,
ο
καθώς τον χορό
των ενστάσεων σέρνει
ν η Γερμανία, η
οποία τήρησε αποστάσεις ακόμη και
επί του πρώτου βήματος της ετοιμασίας μιας «λίστας επιλογών». Σελ. 4

KATEXOMENA

ΛΙΒΑΝΟΣ

Πολιτικοί-κομματικοί
τριγμοί λόγω Πεκέρ

Τι φέρνει η κρίση
στην Κύπρο

Ο αναβρασμός στα Κατεχόμενα εντείνεται με την αναστάτωση στην οικονομία εξαιτίας της κρίσης των
καυσίμων. Την ίδια στιγμή, η τουρκική μαφία επιτίθεται στο πολιτικό σύστημα Άγκυρας και Κατεχομένων, με
απρόβλεπτες συνέπειες. Σελ. 6

Σε μια «μεγαλογραφία» των όσων συνέβησαν
στην Κύπρο, ο Λίβανος αποτελεί την τέλεια
περιπτωσιολογία του πώς η πολιτική διαφθορά
και η ανικανότητα μπορούν να οδηγήσουν
μια χώρα στην καταστροφή. Σελ. 5

ΕΛΛΑΔΑ

Εκλογές στο ΚΙΝΑΛ
αλλαγή σκηνικού
Νέα δεδομένα στην πολιτική σκηνή
δημιουργούν η μάχη ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ, με αποτέλεσμα να έρχονται
στο προσκήνιο σενάρια σύμφωνα με
τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί το
ρευστό τοπίο. Σελ. 18

ΚΥΠΕ

GIDEON BEHAR

Ο πρέσβης Gideon Beharr, ειδικός
απεσταλμένος για την Κλιματική Αλλαγή και Αειφορία, του ισραηλινού
υπουρ
ργγείου Εξωτερικών, μιλάει
στην «Κ» για τις προκλήσεις που θέτει ενώπιο
ον χωρών και κυβερνήσεων η κλιματική κρίση. Σελ. 16

Η διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή (COP26) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκώβη, θα εξετάσει

την απειλή της κλιματικής κρίσης και τους τρόπους αποτροπής των δυσμενέστερων συνεπειών της. Η παγκόσμια σύνοδος συνιστά, σύμφωνα με τους ειδικούς, πιθανώς την ύστατη ευκαιρία για αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Στόχος της διάσκεψης είναι o επανακαθορισμός των στόχων για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων που παράγονται από την καύση ορυκτού άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, τους βασικούς παράγοντες που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Σελ. 23

Εβδομο πιο ψηλό χρέος η Κύπρος

Ηλεκτροσόκ
από το καλώδιο
Διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτ
γύπ
γ ου
Λυδία λίθος για τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις είναι η εκτέλεση του έργου
της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας
- Αιγύπτου. Η Αθήνα ωστόσο επιθυμεί
να κρατήσει ανοιχτούς διαύλους και
θέλει να διατηρηθεί η αποκα
αλούμενη
λού
λ
«θετική ατζέντα». Σελ. 19

Επιτυχημένη
χ
η απ
ποκλλιιμάκωσή του απ
πό το 1ο στο 2ο τρίμη
ρ ηνο 2021
Το δημόσιο χρέος της Κύπρου παραμένει
υψηλό, όμως τα σημάδια αποκλιμάκωσής
του είναι εμφανή. Η Κύπρος είχε τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους στο δεύτερο
τρίμηνο του 2021 συγκριτικά με το πρώτο
ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Το
δημόσιο χρέος στο τέλος του 2021 θα φτάσει
στο 107,7%, το 2022 στο 100,9%, ενώ θα

χρειαστεί να φτάσει το 2023 για να πέσει
σε διψήφιο ποσοστό. Η χώρα κατείχε την
πέμπτη χειρότερη θέση χρέους συγκριτικά
με άλλες χώρες της Ευρωζώνης στο τέταρτο
τρίμηνο του 2020, καταδεικνύοντας πως
αν και αργά, υπάρχει πρόοδος. Εν τω μεταξύ
άρχισε ο κυπριακός δανεισμός από το
Ταμείο Ανάκαμψης. Οικ
κονομική, σελ. 3

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ο διασυ
υρμός
ρ
Η ψηφοφορία της Πέμπτης στο Ε.Κ. σχετικά με τα Pandora Papers θα έπρεπε να
είχε φέρει ήδη σε αμηχανία την Κ.Δ.,
μετά και τη συμπερίληψη του ονόματος
του προέδρου. Η αναστήλωση της αξιοπιστίας της χώρας και των θεσμών της
θα πρέπει να τεθεί πολύ ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, ώστε οι πολίτες της
να νιώσουν ασφάλεια και δικαιοσύνη
στο εσωτερικό της. Τα μέτρα για πάταξη
της διαφθοράς που είχαν ανακοινωθεί
θα πρέπει να γίνουν πλέον το «Ευαγγέλιο»
του Λόφου, και φυσικά θα πρέπει να
εξευρεθούν οι τρόποι για να παταχθεί
στο μέτρο του δυνατού τόσο η φοροαποφυγή όσο και η φοροδιαφυγή. Το ζητούμενο είναι ένας λαός που να νιώθει
υπερήφανος και όχι περίγελος διεθνώς.

ΠΡΟΣΩΠΟ

Η αρχιτέκτονας
Θεώ
ώνη Ξάνθη
στην «Κ»
«

Ο Αντώνης
Κατσ
τ αρής
στην «Κ»

Η αρχιτέκτονας Θεώνη
Ξάνθη, επικεφαλής της
αρχιτεκτονικής ομάδας
για το Νέο Κυπριακό
Μουσείο με αφορμή την
παρουσία της στο 4ο DigitalAgenda μιλάει στην
«Κ» για το μεγαλύτερο
έργο του κρατικού προϋπολογισμού. Ζωή, σελ. 4

Ο ηθοποιός Αντώνης Κατσαρής μιλάει στην «Κ»
για την παράσταση «Ο
προφήτης», που είναι βασισμένη στο ομώνυμο
ποίημα του Χαλίλ Γκιμπράν, και είναι μια ιδέα
της χορογράφου και χορεύτριας Ελένης Aneesha
Μιχαήλ. Ζωή, σελ. 3

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το «Παιχνίδι
του καλαμαριού»
κι η Κορέα
Μέσα σε τέσσερις εβδομάδες
από την κυκλοφορία της στο Netflix, περισσότεροι από 110 εκατομμύρια άνθρωποι διεθνώς παρακολούθησαν την κορεατική
σειρά-φαινόμενο «Παιχνίδι του
καλαμαριού» («Squid Game»),
εκτοξεύο
οντάς την στην πρώτη θέση της σχετικής λίστα. Ζωή, σελ. 1

Trroves of American
Am
gear
seized from surrendering
soldiers hit the market

Thomas L. Friedman

BY RUHULLAH KHAP
AP
PA
ALWA
AK
AND DAVID ZUCCHINO

O PINION

Every so often the tectonic geopolitical
plates that hold up the world econom
my
suddenly shift in ways
y that can rattle
and destabilize everything on the surface. That’’s happening right now in the
energy sphere.
Several forces are coming together
that could make Vladimir Putin the
king of Europe, enable Iran to thumb its
nose at America and build an atomic
bomb, and disrupt European power
markets enough that the upcoming
U.N. climate conference in Glasgow
could suffer blackouts owing
w
to too little
clean energy.
Ye
es, this is a big one.
Natural gas and coal prices in Europe
and Asia just hit their highest levels on
record, oil prices in America hit a seven-year high and U.S.
gasoline prices are
Tooo many
up $1 a gallon from
people could
last yearr. If this
faace a choice
winter is as bad as
between
some experts predict
eating and
— with some in the
poor and middle
heating this
classes unable to
winterr. But
heat their homes — I
don’t blame
fear we’ll see a poputhe Greens.
list backlash to the
whole climate/green
mo
ovement. Yo
ou can
already smell that coming in Britain.
I am a fan of the financial newsletter
Blain’s Morning Porridge, written by a
smart, irreverent market strategist in
London, Bill Blain. Last Thursda
ay he
bluntly summed up the energy situation for the U.K. and Europe this way:
This winter — people are going to die
of cold. As the price of energ y goes
higherr, the costs will fall
disproportionately upon the poorest in
society. Income inequalities will be
dramatically exposed as the most
vulnerable in society face a stark choice:
heat or eat. . . . This winter the U..K. is
likely to be on its knees, begging energg y
from wherever it’s available. Europe
will be in as much trouble. The Middle
East will be charging whatever they can
get away with, and the capacity to
deliver is limited. . . . And Vladimir
Putin
u can’t wait. . . . He will invite each
European leader to plead their case
individuallyy, menacingly asking each
leader why he should open the gas taps
to their nation speciffically
i y. . . . Make
a no
mistake, this winter is going to be
shocking. Be aware.
F RIEDMAN , PAGE 11

The New Yo
ork Times publishes opinion
frrom
o a wide range of perrsspectives in
hopes of promoting constructive debate
about consequential questions.

ΔΙΑΒ ΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡ
ΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «Ζ ΩΗ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

U.S. guns
find eager
buyers in
Afghanistan

PANDORA
A
PAPERS
A

Η Γη ως άλλος Ικαρος οδηγείται στην πτώση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η κλιματική κρίση
δεν ωφελεί κανέναν

The threat
of a winter
energgy crisis

DEFY
INVENTOR

officials ha
ave joined Italy’’s go
overnment
to crush Prosek. The argument is that
recognition by Brussels would confuse
consumers and be a dangerous precedent.
“Recognizing Prosek could legitimize
a ton of other products that are imitations,” said Luca Gia
avi, the president of
the Consortium to Protect Prosecco.
As if demonstrating the yield of a U.S.
Drug Enforcement Adminstration raid,
he put seized Romanian “Pro-Secco,” a
10-pack of glitter “Prosecco Bath
Bombs” and Prosecco Princess Shower
Gel on the table of his headquarters.
“The important thing is to ha
ave an enemy,” he said. “It unites us.”
But not everyone.
In a dark and vaulted cellar under a
stone Prosecco museum on the Valdobbiadene hillside, Enrico Bortolomiol —
Ms. Bortolomiol’s first cousin — argued
that the conflict over the Croatian wine
presented a rare chance to advance a
radical agenda: The time had come to
ditch the name Prosecco.
The grandmaster of the Confraternitty
of Valdobbiadene — a hallowed societty
of Prosecco makers from the wine’s traditional home on the Valdobbiadene and
Conegliano hills — Mr. Bortolomiol, 55,
wore a hea
avy white fustian cloak, black
velvet cap and a gold medallion embossed with the brotherhood’s coat of

In the chaos of the American military
withdrawal and the Taliban takeo
over
this summerr, thousands
thou
of Americanmade weapons and tons of military
equipment were seized by the militants
as go
overnment military bases surrendered or were overrun.
Wiith the Taliban in powerr, more
American weapons and military accessories are now being openly sold in
shops by Afghan gun dealers who paid
go
overnment soldiers and Taliban fighters for guns, ammunition and other
matériel, according to weapons dealers
in Kandahar Province
vi
v
in southern Afghanistan.
In interviews, three weapons dealers
in Kandahar said that dozens of Afghans
ha
ave set up weapons shops in Afghanistan’s south,
south selling American-made
pistols, rifles, grenades, binoculars and
night-vision goggles. The equipment
was originally prov
vided to the Afghan
security forces under
der a U.S. training and
assistance program that cost American
taxpa
ayers more than $83 billion through
two decades of warr.
During the insurgenccy, the Taliban eagerly sought out American-supplied
weapons and gearr. But
B now much of that
weaponry is being sold to Afghan entrepreneurs because Taliban demand
has eased with the end of combat, the
gun merchants said. They sa
ay that
man
ny gun dealers ha
ave smuggled the
weapons to Pakistan, where demand for
American-made weapons is strong.
The loss of tens of millions of dollars’
worth of American-made weapons and
gear is yet another costly consequence
of the failed, 20-year mission to Afghanistan. It ended in chaos and uphea
aval
when the Taliban seized Kabul on Aug.
15 after crushing an Afghan military
built, trained and funded by the United
States.
Over the years, the United States provided the Afghan military with a huge
array of arms and vehicles, including
M4 carbines, rockets, A-29 light attack
aircraft, Hum
mvees, and copious ammunition for assault rifles and machine
guns, according to a recent report by the
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction,
on, a U S. agency. For
the two previous fiscal years ending in
June, the amount spent on the Afghan
military totaled $2.6 billion.
The Pentagon on Monda
ay ackno
ow
wledged that a large number of Americansupplied arms remained in Afghanistan.
“Since 2005, the U.S. military has provided the Afghan national defense and
security forces with
h man
ny thousands of
small arms, ranging from pistols to medium machine guns,” Maj. Rob
Lodewick, a Defense Department
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Harv
ve
esting grrapes
a
for Prrosec
o co at a winery in northeastern Italy
y. The Ve
eneto re
egion is in an uprroar
o ove
er the prrospect
o
of competition frrom
o a Crro
oatian wine with a similar name.

Battle of the bubbles
I TAL
LY DISPAT CH
V ALDOBBIADENE, ITALY

Prosecco wineries fight
to protect their product
but disagree on its name
BY JASON HOROWITZ

Small pickup trucks carrying mounds of
green grapes wound through Prosecco
Road. Work
o ers harvesting in the terraced vineyards squinted in the sun.
Tipsy tourists stopped in for tastings.
Couples clinked glasses in the town’s
quaint Prosecco bars.
But behind the effervescent front,
producers of the wildly popular Italian
sparkling white wine in the northeastern Veneto region were on war footing.
“I feel like I’m going to battle,” said
Elvira Maria Bortolomiol as she pantomimed carrying a rifle in an airy tasting room next to her vineyards. An
owner
w
of the Bortolomiol
Borto
winery and the
new president of a consortium of
producers, Ms. Bortolomiol said a surprise attack had “disoriented us.”
War and internal
nal strife ha
ave come to
Prosecco country
y.
The European Union agreed last
month to consider a longstanding application by Croatia to recognize Prosek, a

The wine at the center of the dispute at the Consortium to Prro
otectt Pro
osecco. “ The
importta
ant thing is to have an enem
my,” said Lucca Giavi, the gro
oup’s leaderr. “It unites us.”

method of making an obscure sweet —
and still — dessert wine of the same
name.
Big Prosecco has fought off myriad
other salvos — counterfeits like Meersecco and Cansecco, and the warnings
of British dentists about sugary
spumante rotting the country’s teeth.
But tin
ny Prosek, a legitimately old wine

from an E.U
U. memb
member state, presented a
special threat.
A significant slice of the Italian econom
my is built on typically Italian products
with names, and sounds, protected from
imitation. If the European Union allowed Prosek toda
da
ay, producers argue,
could Farmesan be far behind?
And so Prosecco producers and local

Teech-savvy Holocaust
Holocaus memorial draws critics
KYIV
V, UKRAINE

But modern approach
has brought crowds to site
of massacre in Ukraine
BY MARIA VARENIK
KO
OVA
AND ANDREW E. KRAMER

BRENDAN HOFFMAN FOR THE NEW YORK TIMES

Visitors listened to audio at the memorial at the Babyn Ya
ar Holoccaust
a
Memorial Center in
Ukrra
aine to learn about the World
o Wa
ar II massacre
e there of 33,000 people, mostly Jews.

An advertisement on the Ukrainian-language version of Tinder, the online dating platform, offered a not-so-romantic
experience.
“ Touch the tragedy of Babyn Ya
arr,” the
ad suggested, urging users to learn
more about one of the largest mass
shootings of Jews in Wo
orld War II, at a
site in Kyiv
v.
The pitch was hardly an outlierr. As
Ukraine this week observes the 80 th anniversary of the massacre at Babyn Yarr,
web-sa
avvy advertising, modern art installations and audience-grabbing techniques like online games ha
ave become
an integral part of a well-funded effort to

update Holocaust commemoration.
The tech-hea
avy approach has draw
wn
criticism from traditionalists,
ditionalists, who sa
ay it
dishonors the solemnit
mnitty of the topic. The
Nazis shot tens of thousands of Jews,
Roma, Ukrainian and Russian prisoners
of war at Babyn Yarr, as well as patients
from psychiatric hospitals and others.
But organizers concluded that a more
modern presentation would draw bigger crowds, and they appear to ha
ave
succeeded where numerous earlier efforts failed. What was a largely deserted
site except for official delegations and
was sometimes used inappropriately for
barbecue parties or dirt-bike riding, has
recently been filled with visitors bearing
flo
owers and candles.
The anniversary ceremonies culminated on Wednesd
e
da
ay with a visit to the
site by Ukraine’s pr
p esident, Volodym
o
my
yr
Zelensky
y, who is Jewish. He un
nveiled a
modern art installation, the Crystal Wall
of Crying. The complex is expected to
cost more than $100 million, about half
of it donated by Russian oligarchs, and it
is scheduled for completion in 2025.
U KR AINE , PAG E 2
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Andorra € 5.00
Antilles € 4.50
Ausstria
t € 4.00
Belgium € 4.00
Bos. & Herz. KM 5.80
Britain £ 2.60

Cameroon CFA 3000
Croatia KN 24.00
Cyprus € 3.40
Czze
ech Rep CZK 115
Denmark Dkr 37
Estonia € 4.00

Finland € 4.00
France € 4.00
Gabon CFA 3000
Germany € 4.00
Greece € 3.40
Hungary HUF 1100

Israel NIS 14.00/
Friday 30.00
Israel / Eilat NIS 12.00/
Friday 26.00
Italy € 3.80
Ivory Coasst CFA 3000

Luxembourg € 4.00
Malta € 3.80
Montenegro € 3.40
Morocccco MAD 35
Norway Nkr 40
Oman OMR 1.50

Poland Zl 19
Portugal € 3.90
Republic of Ireland ¤ 3.80
Serbia Din 300
Slovenia € 3.40
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Στην κούρσα
του «Λήδρα»
τρεις τράπεζες
και ένα fund
Κύπρου, Ελληνική για όλο το χαρτοφυλάκιο,
ενώ Astrobank και fund για ένα μέρος του
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Στην κούρσα του «Λήδρα πρότζεκτ», της
πώλησης καλών δανείων της ΚΕΔΙΠΕΣ,
έχουν παραμείνει τρεις τράπεζες και ένα
επενδυτικό ταμείο. Το έντονο ενδιαφέρον
για την αγορά του χαρτοφυλακίου, που
έχει ξεχωρίσει και έχει παραχωρήσει προς
πώληση η ΚΕΔΙΠΕΣ, εκδηλώνεται από
την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική
Τράπεζα. Αν και οι δύο «μεγάλοι» ενδιαφέρονται για το χαρτοφυλάκιο στην ολότητά του, η Astrobank καθώς και ένα ε<
<
<
<
<
<
<

Σύμφωνα με υπολογισμούς
της «Κ», αν η Τράπεζα
Κύπρου λάβει το «Λήδρα»,
τα υγιή της δάνεια θα
αυξηθούν σε 11.358 εκατ.
ευρώ, άρα και τα ΜΕΔ
πλέον θα αντιπροσωπεύουν
το 14% του συνόλου της.
πενδυτικό ταμείο (fund), το οποίο δεν έχει
παρουσία ακόμα στην Κύπρο, ενδιαφέρονται για μέρος του, για το οποίο οι κεφαλαιακές ανάγκες θα είναι και μικρές
(επί παραδείγματι, Δήμων). Οι δεσμευτικές
προσφορές των τραπεζών και του Ταμείου
θα πρέπει να γίνουν μέχρι τέλος Νοεμβρίου,
ώστε η διαδικασία να προχωρήσει σχετικά
με το «Λήδρα πρότζεκτ» για την πώληση
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ύψους 465
εκατομμυρίων ευρώ. Στη διαδικασία υπήρχε ενδιαφέρον για το –ομολογουμένως
θελκτικό- χαρτοφυλάκιο που βγάζει σε
πώληση η ΚΕΔΙΠΕΣ από συνολικά 10 ε-

πενδυτές / προσφοροδότες, οι 10 έγιναν
6 και από τους 6 ενδιαφέρονται πλέον
πολύ σοβαρά οι παραπάνω. Στην τελική
«πεντάδα» υπήρχε και η Eurobank Κύπρου,
η οποία και αυτή ενδιαφερόταν για μέρος
του χαρτοφυλακίου και όχι για την ολότητά
του, ωστόσο το ενδιαφέρον της αποσύρθηκε. Τα δάνεια του «πρότζεκτ Λήδρα»
είναι υγιή, τα οποία θα μεγαλώσουν το
λόγο των «καλών» δανείων των τραπεζών
προς τα μη εξυπηρετούμενά τους, ενώ
στην περίπτωση του Ταμείου (fund) που
ενδιαφέρεται, θα έχει μονομιάς ένα «στρωμένο» χαρτοφυλάκιο δανείων. Από την
άλλη, ο σκοπός της ΚΕΔΙΠΕΣ καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα αλλάξει, καθώς
δρομολογείται η μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ
σε Εθνικό Φορέα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (AMC). Εκεί, η ΚΕΔΙΠΕΣ
δεν θα θελήσει να κρατεί υγιή δάνεια,
αλλά μη εξυπηρετούμενα, τα οποία και
θα προσπαθεί να εξυγιάνει. Υπενθυμίζεται
πως το «Λήδρα πρότζεκτ» προνοούσε την
πώληση εξυπηρετούμενων δανείων ύψους
1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, –και
σωστά έπραξε για να γίνει δυνατή μια
πράξη- η ΚΕΔΙΠΕΣ αποφάσισε να χωρίσει
το χαρτοφυλάκιο σε δύο μέρη και να διαθέσει προς στιγμή αυτό των 465 εκατ.
ευρώ. Το άλλο χαρτοφυλάκιο, αυτό δηλαδή
που θα μείνει μετά την πώληση του «Λήδρα
πρότζεκτ», αναμένεται να διατεθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Θα δυναμώσουν
Οι δύο «μεγάλοι» ενδιαφέρονται για
όλο το χαρτοφυλάκιο δανείων της ΚΕΔΙΠΕΣ, ύψους 465 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, αποκτώντας το, θα αλλάξει το ποσοστό των
υγιών τους δανείων προς το καλύτερο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου
εξαμήνου του 2021 της Τράπεζας Κύπρου,
τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν

Ο σκοπός της ΚΕΔΙΠΕΣ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα αλλάξει, καθώς δρομολογείται η μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνικό Φορέα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (AMC).
σε 10.893 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου
έχει μερίδιο αγοράς επί των δανείων στην
Κύπρο στο 39,1% στο τέλος του πρώτου
εξαμήνου του 2021. Τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια της Τράπεζας Κύπρου με βάση την
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ανέρχονται
σε 1.589 εκατ. ευρώ στο τέλος εξαμήνου
2021 και αντιπροσωπεύουν το 14,6% του
συνόλου των δανείων της. Σύμφωνα με
υπολογισμούς της «Κ», αν η Τράπεζα Κύπρου λάβει το «Λήδρα», τα υγιή της δάνεια
θα αυξηθούν σε 11.358 εκατ. ευρώ, άρα
και τα ΜΕΔ πλέον θα αντιπροσωπεύουν
το 14% του συνόλου της.
Όσον αφορά στην Ελληνική Τράπεζα
για την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή
πρώτο εξάμηνο του 2021, οι μεικτές χορηγήσεις της ανήλθαν σε 6.688 εκατ. ευρώ,

ενώ το μερίδιο της αγοράς των δανείων
ήταν 22,6%. Τα ΜΕΔ της Ελληνικής ανήλθαν στα 1.473 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου
2021, ενώ ο δείκτης των MEΔ στο σύνολο
των μεικτών δανείων που καλύπτονται
από το Asset Protection Scheme (προστασία σε δάνεια που αποκτήθηκαν από το
Συνεργατισμό κατά την αγορά του από
την Ελληνική Τράπεζα) στο 15,1%. Δίχως
την παράμετρο του Asset Protection
Scheme το ποσοστό ανέρχεται σε 22%.
Εάν η Ελληνική αγοράσει τα δάνεια της
ΚΕΔΙΠΕΣ από το «Λήδρα πρότζεκτ», τα
μικτά της δάνεια θα φτάσουν σε 7.153
εκατ. ευρώ, άρα το 22% θα μειωθεί στο
20,5%. Με την παράμετρο του Asset
Protection Scheme το 15,1% είναι λογικό
να μειωθεί περαιτέρω.

Τα χρειάζεται η Astrobank
Η Astrobank, εάν λάβει έστω και ένα μέρος του «Λήδρα πρότζεκτ», θα βελτιώ-

σει αρκετά τους δείκτες της. Αν και δεν είναι εύκολο να γνωρίζει η «Κ» το ποσό
των δανείων που ενδιαφέρεται να αποκτήσει ως μέρος του χαρτοφυλακίου των
465 εκατ. ευρώ, σίγουρα θα υπάρχει θετικό πρόσημο. Εάν ανατρέξουμε στα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά αποτελέσματα της Astrobank που είναι για το τέλος του 2020, θα δούμε ότι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων της ανέρχεται σε 30,3%. Τα συνολικά μικτά δάνεια που έχει ανέρχονται σε 1.283 εκατ.
ευρώ, άρα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της φτάνουν τα 388.7 εκατ. ευρώ. Αφού δεν υπάρχει διαθέσιμο το ποσό (δηλαδή του μέρους του χαρτοφυλακίου)
που ενδιαφέρεται, δεν μπορούν να γίνουν υπολογισμοί όπως μπορούν να γίνουν
για Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα, αντιστοίχως. Αν, από την άλλη, είχε
τη δυνατότητα να προχωρήσει για όλο το χαρτοφυλάκιο του «Λήδρα πρότζεκτ»,
περιττό είναι να ειπωθεί πως θα άλλαζε όλο το δανειακό προφίλ της Astrobank
και θα το ανέβαζε για του λόγου το αληθές με υγιή δάνεια κατά 36,2%.

Μένουν 398 εκατ. προς απορρόφηση λένε οι Ελεγκτές
Την περίοδο 2014 – 2020 η Κύπρος έλαβε το 57% των κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η Κύπρος απορρόφησε το 57% των συνολικών κονδυλίων της που διατέθηκαν
κατά την περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ 2014
- 2020 από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Την ίδια
ώρα, όπως αναφέρει η ετήσια έκθεση του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για
το 2020 που δόθηκε στη δημοσιότητα,
μένουν προς απορρόφηση συνολικά 398
εκατ. ευρώ για την Κύπρο, από το συνολικό
απόθεμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έμεινε για αξιοποίηση από όλα τα κράτη
ύψους 209 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το
ποσοστό της απορρόφησης των ποσών
στο τέλος του 2013 στην Κύπρο είχε
φτάσει στο 61% σύμφωνα με τους Ελεγκτές. Το συνολικό ετήσιο ποσοστό απορρόφησης το 2020, τελευταίο έτος του
τρέχοντος ΠΔΠ, ήταν το ίδιο με εκείνο
του 2013 (15%), ήτοι του τελευταίου έτους
του προηγούμενου ΠΔΠ 2007-2013. Ω<
<
<
<
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Για την περίοδο 2021-2027,
η συνδυασμένη χρηματοδότηση από το μέσο Next
Generation EU και το
Πολυετές Δημοσιονομικό
Πλάνο θα ανέλθει σε 1,82
δισεκατομμύρια ευρώ.

Η πανδημία του COVID θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο ύψος των δαπανών της ΕΕ τα επόμενα χρόνια.

στόσο, όπως επισημαίνεται στη σχετική
έκθεση, η σωρευτική απορρόφηση ήταν
χαμηλότερη κατά περίπου 7 % σε σύγκριση με το προηγούμενο ΠΔΠ. Ως αποτέλεσμα, μένει να απορροφηθεί ποσοστό
45 % του συνολικού ποσού των δεσμευμένων κονδυλίων των ΕΔΕΤ. Το ποσό
αυτό αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο
μέρος των ύψους 303 δισεκατομμυρίων
ευρώ εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων
στο τέλος του 2020, ενώ στην έκθεση σημειώνεται ότι, για το ΠΔΠ της περιόδου
2007-2013, ίσχυε γενικώς ο κανόνας
«ν+2», ενώ για το ΠΔΠ της περιόδου
2014-2020 ο κανόνας «ν+3». Σύμφωνα
με την έκθεση των Ελεγκτών, το 2020,

οι κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΔΕΤ όσον
αφορά τις δαπάνες που σχετίζονται με
την πανδημία του COVID «χαλάρωσαν»
και εισήχθη η δυνατότητα χρηματοδότησης με ενωσιακούς πόρους σε ποσοστό
100 % (CRII και CRII+). Τα μέτρα αυτά
δεν είχαν ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση του ποσοστού απορρόφησης το
2020. Το ετήσιο ποσοστό απορρόφησης
των κονδυλίων των ΕΔΕΤ που διατέθηκαν
στα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του
ΠΔΠ 2014-2020 αυξήθηκε από 12% το
2019 σε 15% το 2020. Το ποσό που καταβλήθηκε το 2020 ανήλθε σε 72 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 57 δισεκατομμυρίων
ευρώ το 2019. Ως εκ τούτου, όπως σημει-

ώνεται, το ποσοστό της σωρευτικής απορρόφησης κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ
2014-2020 ανήλθε σε 55% στο τέλος του
2020. Συνολικά, έως το τέλος του 2020,
από τα συνολικά κονδύλια (ύψους 465 δισεκατομμυρίων ευρώ) των ΕΔΕΤ είχαν
πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 256
δισεκατομμυρίων ευρώ. Έως το τέλος του
2020, είχαν αναληφθεί δεσμεύσεις για το
σύνολο των 465 δισεκατομμυρίων ευρώ
που είχαν διατεθεί στα κράτη μέλη.

To NGEU και οι κίνδυνοι
Η πανδημία του COVID θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο ύψος των δαπανών
της ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Όπως είναι

ήδη γνωστό και αναφέρουν και οι Ελεγκτές, είχε ήδη ως συνέπεια την ταχεία
δημιουργία του μέσου Next Generation
EU (NGEU), το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, στη διατήρηση των τιμών-στόχου
που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των διαφόρων
ενωσιακών πολιτικών και στη δημιουργία
των προϋποθέσεων ώστε τα κράτη μέλη
να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και
τη βιωσιμότητά τους και να προετοιμαστούν καλύτερα έναντι των προκλήσεων
που επιφυλάσσει το μέλλον. Κατά την
περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027, στο πλαίσιο
του μέσου NGEU –ως γνωστόν αφού η
Κύπρος συμμετέχει ήδη- θα διατεθούν

έως και 750 δισεκατομμύρια ευρώ. Για
την περίοδο 2021-2027, η συνδυασμένη
χρηματοδότηση από το μέσο NGEU και
το ΠΔΠ θα ανέλθει σε 1,82 δισεκατομμύρια
ευρώ (σε τιμές 2018, 1074 δισεκατομμύρια
ευρώ από το ΠΔΠ 2021-2027 και 750 δισεκατομμύρια ευρώ από το μέσο NGEU).
Το ύψος αυτής της συνδυασμένης χρηματοδότησης είναι σχεδόν διπλάσιο του
διαθέσιμου ποσού υπό το προηγούμενο
ΠΔΠ.
Οι Ελεγκτές προσδιόρισαν τους εξής
κύριους κινδύνους και προκλήσεις: Πρώτον, τον κίνδυνο καθυστέρησης στην έναρξη της εκτέλεσης των υπό επιμερισμένη διαχείριση ταμείων στο πλαίσιο

του ΠΔΠ 2021-2027. Δεύτερον, προκλήσεις
που σχετίζονται με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση κατά τη χρήση των
ταμείων λόγω αλλαγών που σχετίζονται
με τον COVID.
Αναφορικά με την επιτάχυνση του
ρυθμού απορρόφησης και τη διαθεσιμότητα πρόσθετης χρηματοδότησης που
θα θέσει υπό πίεση τους διοικητικούς πόρους, στην έκθεση υπογραμμίζεται πως
το σωρευτικό ποσοστό απορρόφησης
των ΕΔΕΤ στις αρχές του 2020 ήταν μόλις
55%, δηλαδή πολύ χαμηλότερο από ό,τι
την αντίστοιχη χρονική στιγμή των προηγούμενων ΠΔΠ (68% την περίοδο 20002006 και 62% την περίοδο 2007-2013).
«Έχουμε επισημάνει στο παρελθόν ότι
η υλοποίηση του ΠΔΠ της περιόδου 20072013 καθυστέρησε, καθώς τα κράτη μέλη
χρησιμοποιούσαν ακόμη τις αναλήψεις
υποχρεώσεων που ήταν διαθέσιμες από
την προηγούμενη περίοδο. Η κατάσταση
που διαπιστώνουμε σήμερα είναι παρόμοια: τα κράτη μέλη εξακολουθούν να
πρέπει να απορροφήσουν σημαντικά
ποσά από το ΠΔΠ 2014-2020, γεγονός
που μπορεί να καθυστερήσει τη χρησιμοποίηση των αναλήψεων υποχρεώσεων
που προβλέπονται υπό το ΠΔΠ 20212027», σημειώνουν οι Ελεγκτές.
Σημειώνουν δε τον κίνδυνο οι διοικητικοί πόροι, που είναι απαραίτητοι για
την παράλληλη διαχείριση αυτών των ταμείων, να μην είναι διαθέσιμοι, ιδίως κατά
τα πρώτα έτη του νέου ΠΔΠ. Ενδεικτικά,
οι διοικητικοί πόροι της Επιτροπής και
των κρατών μελών θα πρέπει να ανταποκριθούν στις ανάγκες όπως σημειώνουν
οι Ελεγκτές ως εξής: Πρώτον, των ΕΔΕΤ
του ΠΔΠ 2014-2020 έως το κλείσιμο. Εν
συνεχεία των ταμείων υπό επιμερισμένη
διαχείριση του ΠΔΠ 2021-2027. Και τέλος,
των αυξημένων κονδυλίων για τα ταμεία
υπό επιμερισμένη διαχείριση από το μέσο
NGEU το 2021 και τα επόμενα έτη.
Στην έκθεση σημειώνεται πως η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα προγράμματα που θεωρείται ότι κινδυνεύουν με
καθυστερήσεις προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα υποαπορρόφησης και
πιθανής αποδέσμευσης. Βρίσκεται σε
στενή επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη με στόχο τη βελτίωση της
κατάστασης.
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Eρχεται 3η δόση
εμβολίου για
τους 18 και άνω
Δύσκολο χειμώνα αναμένουν οι ειδικοί - Ανησυχούν
για νέες πιέσεις στο σύστημα υγείας και από την γρίπη
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Καμπανάκι στο Υπουργείο Υγείας και στην επιδημιολογική ομάδα χτύπησαν τα 280 νέα κρούσματα
της περασμένης Δευτέρας, που εντοπίσθηκαν σε
ένα σύνολο 65.948 τεστ ανίχνευσης της νόσου
με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και τη μέθοδο ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test). Η απότομη διαφοροποίηση των ημερήσιων καταγραφών προκαλεί έντονες ανησυχίες για ενδεχόμενη
επανάληψη του περσινού φθινοπώρου, με τη σταδιακή επιδείνωση των επιδημιολογικών δεικτών
που οδήγησε μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων
στο δεύτερο Lockdown. Στην κυβέρνηση οι επιδημιολογικοί δείκτες έχουν προκαλέσει συναγερμό,
που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προληπτικά
μέτρα στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Ωστόσο,
και σε αυτή την περίπτωση, τα μέτρα που είναι
πάνω στο τραπέζι δεν φαίνεται να είναι περιοριστικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της «Κ», Υπουργείο Υγείας και επιδημιολόγοι επικεντρώνονται στην παρούσα
φάση στην ενίσχυση του εμβολιαστικού προγράμματος τόσο για τους ανεμβολίαστους όσο και ενίσχυση της ανοσίας εμβολιασμένων με την τρίτη
δόση. Με βάση τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, την
αναμνηστική δόση λαμβάνουν οι άνω των 60 ετών
που έχουν συμπληρώσει 6 μήνες από τον πλήρη
εμβολιασμό ή συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες. Την ώρα που τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη

γρίπη και το αποτύπωμά της στο σύστημα υγείας.
Ειδικά για την γρίπη, οι επιδημιολόγοι εμφανίζονται
ιδιαίτερα ανήσυχοι λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δυο
προηγούμενα χρόνια το φαινόμενο είχε περιορισθεί
ένεκα των αυστηρών μέτρων κατά της πανδημίας.
Οι πρώτες εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι πως
φέτος θα υπάρξει έξαρση του φαινομένου, εάν οι
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού δεν εμβολιαστούν.
Σε μια τέτοια περίπτωση γίνεται ήδη λόγος για ένα
δύσκολο χειμώνα, ενδεχομένως το δυσκολότερο
από τότε που ξέσπασε η πανδημία.
Ένας ενδεχόμενος συνδυασμός COVID-19 και
εποχικής γρίπης χαρακτηρίζεται ως εκρηκτικό
μίγμα για τις αντοχές του συστήματος υγείας, σε

Υπουργείο Υγείας και επιδημιολόγοι έχουν βάλει στο τραπέζι τον εμβολιασμό με την τρίτη δόση σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ανοσίας ιδιαίτερα την περίοδο αυτή.
σημείο που οι δείκτες, εκτός των ενδονοσοκομειακών, να περάσουν σε δεύτερη μοίρα, τρόπον τινά.
Η λογική που αναπτύσσουν οι ειδικοί για αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης κινείται προς
την κατεύθυνση περιορισμού, όσο το δυνατόν,
των σοβαρών νοσηλειών COVID-19, με ενίσχυση
της ανοσίας του πληθυσμού, προκειμένου να
δοθούν περιθώρια στα νοσοκομεία για αντιμετώπιση
σοβαρών νοσούντων με γρίπη. Ο παράγοντας
αυτός είναι που πιέζει ασφυκτικά και βάζει στο
τραπέζι τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού,
όχι σταδιακά αλλά από 18 ετών και άνω. Στο κομμάτι
του εμβολιασμού δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις
μικρές ηλικίες αλλά και στις παραγωγικές, μέχρι
40 ετών. Με βάση επίσημα στοιχεία μέχρι και την
1η Οκτωβρίου τα ποσοστά εμβολιασμών για τις
κατηγορίες αυτές είναι από τα χαμηλότερα. Από
12 έως 15 ετών το ποσοστό εμβολιασμών με μια
δόση είναι στο 29% (10.496), ενώ από 16 έως 17
ετών το ποσοστό είναι στο 42,7% (8.067). Για τις
ηλικίες από 18 έως 49 ετών το ποσοστό εμβολιασμού
κινείται κάτω από το όριο του 80%.
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Τέλος Νοεμβρίου αναμένεται ότι
θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση
του εμβολίου της Pfizer για ηλικίες
από 5-11, με τον ΕΜΑ να ανάβει το
πράσινο φως για επέκταση των
εμβολιασμών στις μικρές ηλικίες.

Εμβόλιο για μικρές ηλικίες
Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως το στέλεχος

της γρίπης που θα επικρατήσει φέτος θα είναι το H3N2 το οποίο μπορεί να προκαλέσει
σοβαρή νόσηση σε ευπαθείς ομάδες. Οι εκτιμήσεις για επανεμφάνιση της γρίπης πηγάζουν από δεδομένα που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Στην Κροατία, ήδη, ανιχνεύθηκε
το στέλεχος της γρίπης. Οι ειδικοί θεωρούν
πως η καταγραφή κρουσμάτων, τόσο νωρίς,
μπορεί να σημαίνει πως η πορεία της γρίπης
φέτος θα είναι περισσότερο επιθετική. Ως
εκ τούτου, ο περιορισμός του αριθμού των
σοβαρών περιπτώσεων COVID-19 είναι μονόδρομος προκειμένου να δοθούν περιθώρια για αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών από εποχική γρίπη. Ένα σημαντικό εργαλείο στον περιορισμό διασποράς του ιού
και κατ’ επέκταση τροφοδοσίας των νοσοκομείων με σοβαρά περιστατικά COVID-19 είναι και ο εμβολιασμός των ηλικιών από 5 έως
11 ετών. Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) βρίσκεται φάκελος
της εταιρείας Pfizer για αξιολόγηση εμβολίου για ηλικίες από 5 έως 11 ετών. Η ολοκλήρωση αξιολόγησης του φακέλου υπολογίζεται να έχει γίνει μέχρι τέλος του μήνα και ήδη θεωρείται βέβαιο πως ο ΕΜΑ θα ανάψει
το πράσινο φως για εμβολιασμό των ηλικιών
κάτω των 12 ετών.

επεκτείνουν σταδιακά τον εμβολιασμό του γενικού
πληθυσμού με την τρίτη δόση, στην Κύπρο φαίνεται
ότι έχει επικρατήσει η άποψη για μια πιο επιθετική
τακτική. Στο πνεύμα αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στην διάθεσή της η «Κ», στην
επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να υποβληθεί πρόταση
του Υπουργείου Υγείας για εμβολιασμό του γενικού
πληθυσμού από 18 ετών και άνω με την τρίτη
δόση, εφόσον έχει παρέλθει χρονική περίοδος 6
μηνών από την δεύτερη δόση του εμβολίου.
Στους επιδημιολόγους η αύξηση των ημερήσιων
κρουσμάτων δεν φαίνεται να προκαλεί έκπληξη.
Όπως λέγεται, η επιδείνωση των ημερήσιων δεικτών
ήταν αναμενόμενη και ουσιαστικά η Κύπρος, επιδημιολογικά, κινείται αυτή την περίοδο παράλληλα
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου παρατηρείται νέα
έξαρση της πανδημίας. Αυτό το οποίο προβληματίζει
τους ειδικούς είναι η χρονική διάρκεια της νέας έξαρσης που στην παρούσα φάση προσδιορίζεται
μέχρι τέλος του μήνα. Ωστόσο, όπως εξηγούσαν
στην «Κ» αρμόδιες πηγές, η ολοκλήρωση του νέου
κύκλου θα εξαρτηθεί από τρεις παράγοντες. Πρώτον,
από την αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού του
γενικού πληθυσμού που μέχρι την 1η Οκτωβρίου
είχε ανέλθει στις 571.052 με την δεύτερη δόση
(79,9%) και 605.582 με την πρώτη δόση (82,2%).
Δεύτερον, από την ανοσολογική ενίσχυση του πληθυσμού με την τρίτη δόση. Τρίτον, από την εποχική

ΑΠΟΨΗ

/ Του ΑΝΔΡEΑ Α. ΑΝΔΡEΟΥ

Το κοντέρ κτηματικών συναλλαγών του Οκτωβρίου
Η κτηματαγορά του Οκτωβρίου διατήρησε
σε ικανοποιητικό βαθμό το μομέντουμ
του Σεπτεμβρίου, αλλά όχι σε απόλυτο
βαθμό καθώς παρουσίασε μικρή επιβράδυνση.
Τον Οκτώβριο σημειώθηκαν συνολικά
1.334 πωλήσεις (μεταβιβάσεις) ακινήτων
σε αντίθεση με τον Σεπτέμβριο, όπου
σημειώθηκαν συνολικά 1.519 πωλήσεις
(μεταβιβάσεις) ακινήτων. Η μείωση μεταξύ
των δύο μηνών αποτελεί περισσότερο
μια φυσιολογική σχέση μεταξύ των δύο
μηνών παρά μια μεμονωμένη περίπτωση
που να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Παρόλα αυτά, το μέγεθος της μείωσης (περίπου 12%) είναι αυξημένο σε σχέση με
το πρόσφατο παρελθόν.
Για σκοπούς σύγκρισης, ο περσινός
Οκτώβριος σημείωσε 1.263 πωλήσεις και
ο Οκτώβριος του 2019 σημείωσε 1.326
πωλήσεις. Άρα, ο φετινός Οκτώβριος
είναι και ο καλύτερος της τριετίας σε αριθμό συναλλαγών.
Από πλευράς αξίας συναλλαγών, τον
φετινό Οκτώβριο αντάλλαξαν χέρια ακίνητα συνολικής αξίας της τάξης των €230
εκ. Συγκρινόμενη με τα €243 εκ. περίπου
του Οκτωβρίου του 2020 και με τα €270
εκ. περίπου του Οκτωβρίου του 2019,
βλέπουμε μια σταθερή πτωτική πορεία
στη μέση αξία συναλλαγών.
Πώς διανέμεται αυτή η συνολική απόδοση του μήνα μεταξύ των επαρχιών;
Η Λευκωσία κατέγραψε 428 πωλήσεις
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Η Λεμεσός εξακολουθεί
να ελκύει ξένους επενδυτές
με βαθύ πορτοφόλι
εφόσον καταγράφονται
αγορές ψηλού τιμήματος.
με συνολικό όγκο συναλλαγών πέριξ των
€57,4 εκ. Αυτή η απόδοση κατατάσσει
τον Οκτώβριο ως ένα από τους «χαμηλούς»
μήνες της πρωτεύουσας, αφού είναι καλύτερος μόνο από τον Ιανουάριο και τον
Αύγουστο. Ο φετινός Οκτώβριος ήταν
και με διαφορά ο καλύτερος Οκτώβριος
της τριετίας σε αριθμό πωλήσεων, αλλά
ο χειρότερος σε αξία πωλήσεων. Η Λευκωσία έχει μερίδιο αγοράς Οκτωβρίου
32,1% επί του αριθμού πωλήσεων και
μερίδιο 25% επί της αξίας συναλλαγών.
Η Λεμεσός κατέγραψε 348 πωλήσεις
με συνολικό όγκο συναλλαγών πέριξ των
€90,4 εκ. Η Λεμεσός έχει μερίδιο αγοράς
Οκτωβρίου 26,1% επί του αριθμού πωλήσεων και μερίδιο 39,3% επί της αξίας
συναλλαγών. Ο καλύτερος Οκτώβριος
της τριετίας για τη Λεμεσό ήταν το 2019,
ενώ οι δύο τελευταίοι κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα.
Η Λάρνακα κατέγραψε 237 πωλήσεις
με συνολικό όγκο συναλλαγών πέριξ των
€33,7 εκ. Η Λάρνακα έχει μερίδιο αγοράς

Η Λευκωσία οδηγεί την κούρσα των συναλλαγών και αποτελεί την πιο μεστωμένη τοπική
αγορά της Κύπρου.
Οκτωβρίου 17,8% επί του αριθμού πωλήσεων και μερίδιο 14,7% επί της αξίας
συναλλαγών. Ο καλύτερος Οκτώβριος
της τριετίας για τη Λάρνακα ήταν οριακά
το 2020, γεγονός που δείχνει πως και οι
τρεις τελευταίοι κινήθηκαν σε παρόμοια
επίπεδα.
Η Πάφος επίσης κατέγραψε 250 πω-

λήσεις, όμως με συνολικό όγκο συναλλαγών πέριξ των €38,3 εκ. Η Πάφος έχει
μερίδιο αγοράς Οκτωβρίου 18,7% επί του
αριθμού πωλήσεων και μερίδιο 16,8%
επί της αξίας συναλλαγών. Ο καλύτερος
Οκτώβριος της τριετίας για την Πάφο
ήταν το 2019, ενώ ο φετινός Οκτώβριος
ήταν οριακά χειρότερος σε αξία συναλ-

λαγών και σοβαρά ανεβασμένος σε αριθμό
συναλλαγών σε σχέση με τον Οκτώβριο
του 2020.
Τέλος, η Αμμόχωστος κατέγραψε 71
πωλήσεις με συνολικό όγκο συναλλαγών
πέριξ των €9,6 εκ. Η Αμμόχωστος έχει
μερίδιο αγοράς Οκτωβρίου 5,3% επί του
αριθμού πωλήσεων και μερίδιο 4,2% επί
της αξίας συναλλαγών. Ο χειρότερος Οκτώβριος της τριετίας για την Αμμόχωστο
ήταν ο φετινός και ο οριακά καλύτερος
αυτός του 2019.
Η Λάρνακα παρουσιάζει μια σταθερότητα και διαθέτει τις καλύτερες προοπτικές για επενδυτικές αποδόσεις αν
αναλογιστεί κάποιος πως είναι διαχρονικά
η πιο υποτιμημένη επαρχία. Η δε πόλη
της Λάρνακας αναμένεται να ελκύσει σοβαρό ενδιαφέρον λόγω της επικείμενης
ανάπτυξης του χώρου της μαρίνας και
του λιμανιού, αλλά και της απομάκρυνσης
των διυλιστηρίων.
Η Αμμόχωστος έχει τα γνωστά σκαμπανεβάσματα, αλλά η ουσία της βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο της μαρίνας. Φέτος, η Αγία Νάπα έδειξε ένα αλλαγμένο πρόσωπο από πλευράς καθαριότητας το οποίο ελπίζω να διατηρηθεί.
Σε αντίθεση, ο Πρωταράς έδειξε να είναι
ακριβώς το αντίθετο και χρήζει τάξης
και σοβαρής οργάνωσης.
Η Πάφος επανέρχεται με αργούς ρυθμούς οι οποίοι αναμένεται να αυξηθούν
όσο ανοίγει η αγορά. Την ίδια στιγμή ο-

φείλουμε να αναγνωρίσουμε πως από
πλευράς υποδομών και καθαριότητας
αλλάζει προς το θετικότερο, γεγονός που
της προσφέρει πλεονεκτήματα σε βάθος
χρόνου.
Ένα από τα θετικά της Λεμεσού είναι
πως παρόλο το πλήγμα που υπέστη από
την κατάργηση του ΚΕΠ, φαίνεται πως
εξακολουθεί να ελκύει ξένους επενδυτές
με βαθύ πορτοφόλι εφόσον καταγράφονται αγορές ψηλού τιμήματος. Έχει πολλά
να προσμένει με την ολοκλήρωση των
μεγάλων αναπτύξεων που βρίσκονται σε
εξέλιξη περιλαμβανομένου και του Casino
Resort.
Η Λευκωσία οδηγεί την κούρσα των
συναλλαγών και αποτελεί την πιο μεστωμένη τοπική αγορά της Κύπρου. Βασιζόμενη σε συντριπτικό βαθμό στον Κύπριο επενδυτή, απέδειξε επανειλημμένα
πως είναι η λιγότερο επιρρεπής σε εξωγενείς παράγοντες. Με σοβαρά έργα υποδομής και μεγάλα ιδιωτικά έργα να
βρίσκονται προς το τέλος τους και να τίθενται σύντομα σε λειτουργία και άλλα
να παίρνουν σειρά, η Λευκωσία αποτελεί
έναν πολύ σοβαρό επενδυτικό προορισμό.
Αυτό άρχισαν να το βλέπουν και ξένες
επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην
Κύπρο.

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

6

l

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

Νέα δοκιμασία
για την οικονομία
των κατεχομένων

Προϋπολογισμός
και πρόωρες
«εκλογές»

Η πτώση της λίρας πλήττει νοικοκυριά
και επιχειρήσεις –Στα ύψη οι τιμές αγαθών
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Ο Μουχαμμέντ είναι ένας νεαρός Τουρκοκύπριος οικογενειάρχης που εργάζεται
σε ένα από τα μεγάλα πρατήρια καυσίμων
των κατεχομένων. Το προηγούμενο διάστημα η πανδημία έπληξε την οικογένειά
του. Αγαπημένα πρόσωπα βρέθηκαν μόλις
ένα βήμα πριν τον θάνατο. «Τα εμβόλια
που έστειλαν οι Ελληνοκύπριοι έσωσαν
ζωές. Μακάρι να υπήρχε ένα εμβόλιο και
για την οικονομική κρίση», τονίζει ο νεαρός
Τουρκοκύπριος σε έντονο ύφος και με μεγάλη απογοήτευση για την τροπή των εξελίξεων στο μέτωπο της οικονομίας. Η
συνεχιζόμενη οικονομική κρίση πλήττει
πολυδιάστατα την οικογένεια του Μουχαμμέντ. «Τα έσοδά μας από το βενζινάδικο
μειώνονται σταθερά κάθε ημέρα. Η οικογένειά μου υποχρεώνεται να περικόψει
όσα έξοδα δεν θεωρούνται πλέον αναγκαία.
Στην λίστα των οικογενειακών δαπανών
που «κόβονται» πλέον συμπεριλαμβάνονται
και οι επισκέψεις στον οικογενειακό οδοντίατρο μας», σημειώνει με πικρία ο Μουχαμμέντ.
Τα όσα αναφέρει ο νεαρός Τουρκοκύπριος τους τελευταίους μήνες έχουν μετατραπεί σε κομμάτι της καθημερινότητας
των κατεχομένων. Όπως η οικογένεια του
Μουχαμμέντ, έτσι και χιλιάδες τ/κ νοικοκυριά αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία και υποχρεώνονται να περιορίσουν τις δαπάνες τους.
Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια στιγμή που
μεγεθύνεται η πολιτική κρίση στα κατεχόμενα. Η τ/κ κοινότητα παραμένει δίχως
«κυβέρνηση» εδώ και τρεις εβδομάδες.
Τις αποφάσεις για την αύξηση των τιμών
των βασικών αγαθών και υπηρεσιών τις
λαμβάνουν υπηρεσιακοί «υπουργοί» και
αξιωματούχοι.

Η κατρακύλα της λίρας
Η οικονομική κρίση στην τ/κ κοινότητα
δεν αποτελεί νέα εξέλιξη. Η κρίση άρχισε
να γίνεται αισθητή στα μέσα του 2018,

όταν η τουρκική λίρα οδηγήθηκε σε πρωτόγνωρη κατρακύλα. Το 2018, η αντιστοιχία
της τουρκικής λίρας έναντι του αμερικανικού δολαρίου κυμαινόταν μεταξύ 4,54,8 μονάδων. Σήμερα, το δολάριο στην
τουρκική αγορά «δοκιμάζει», όπως συνηθίζουν να τονίζουν οι οικονομολόγοι, τις
10 μονάδες. Αυτή η ραγδαία πτώση της
αξίας της τουρκικής λίρας έχει μεγάλο αντίκτυπο για την τ/κ οικονομία.
Στα κατεχόμενα ενοίκια και υπηρεσίες
πληρώνονται εκτός από τουρκική λίρα
και σε ξένα νομίσματα. Η κατρακύλα της
λίρας, η απαξίωση του εθνικού νομίσματος
της Τουρκίας, το οποίο χρησιμοποιείται
de facto στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού
από το 1974, σήμερα δοκιμάζει τις οικονομικές αντοχές των Τουρκοκυπρίων. Και
αυτό διότι, ενώ μειώνεται η αγοραστική
δύναμη της λίρας, το κόστος των υπηρεσιών και των βασικών αγαθών αυξάνεται
σταθερά.
«Από πού να ξεκινήσω και πού να καταλήξω», αναφέρει Τ/κ πωλήτρια σε κα<
<
<
<
<
<
<

«Μακάρι να υπήρχε
ένα εμβόλιο και για την
οικονομική κρίση», τονίζει
ο νεαρός Τουρκοκύπριος.

Ενώ μειώνεται η αγοραστική δύναμη της λίρας, το κόστος των υπηρεσιών και των βασικών αγαθών αυξάνεται σταθερά.

τάστημα ειδών προίκας. «Το 2018 ο καθαρός μισθός μου ήταν 3.124 λίρες. Τότε
ένα δολάριο αντιστοιχούσε σε 4 λίρες. Σήμερα, ο μισθός μου είναι ίδιος και το δολάριο έχει ξεπεράσει τις 9 μονάδες. Προϊόντα που το 2018 αγόραζα για 20-30 λίρες
σήμερα τα αγοράζω σε 60-70 λίρες. Πριν
από λίγους μήνες αγόραζα βενζίνη 95 οκτανίων με 5 λίρες. Σήμερα την αγοράζω
με 8 λίρες. Απαντήστε μου: Πώς θα επιβιώσει η οικογένειά μου», αναρωτιέται η
Τ/κ που τοποθετείται με απαισιοδοξία για
το μέλλον της κοινότητας της. «Δεν βλέπω
φως στο τέλος του τούνελ. Οι πολιτικοί

μας είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Οι
Ε/κ δεν ενδιαφέρονται για εμάς. Η διεθνής
κοινότητα μας παραγνωρίζει. Μας έχουν
παρατήσει στο έλεος της τύχης μας», καταλήγει.

Τουρισμός και οδοφράγματα
Οι Τ/κ πολιτικοί παρακολουθούν αμήχανα τις τελευταίες εξελίξεις στον οικονομικό βίο της κοινότητάς τους. Όπως αποδέχονται και οι ίδιοι, τα μέσα και «εργαλεία» επέμβασης στην μεγάλη οικονομική κρίση είναι περιορισμένα, σχεδόν
ανύπαρκτα. Έτσι, οι Τ/κ πολιτικοί από

την μια στηρίζουν τις ελπίδες τους στα
περιορισμένα έσοδα που έρχονται από
την βιομηχανία του τουρισμού και από
την άλλη στην οικονομική βοήθεια της
Τουρκίας.
Για το πρώτο ζήτημα, οι Τ/κ πολιτικοί
υπογραμμίζουν την σημασία της ομαλοποίησης της αεροπορικής σύνδεσης των
κατεχομένων με την Τουρκία και φυσικά
την επιστροφή στην ομαλότητα στα οδοφράγματα. Η επιστροφή των Ε/κ και τουριστών στην τ/κ αγορά παρείχε το προηγούμενο διάστημα μικρά αλλά πολύτιμα
περιθώρια «ανάσας» στην τ/κ οικονομία.

Για αυτόν τον λόγο, άλλωστε, πριν από
λίγες ημέρες, ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ
έσπευσε στο οδόφραγμα της Οδού Λήδρας
για να επιβλέψει την λειτουργία των τ/κ
καταστημάτων. Ο Τατάρ συνομίλησε με
τους καταστηματάρχες της περιοχής και
εστίασε στην σημασία της τόνωσης των
οικονομικών σχέσεων με τις ελεύθερες
περιοχές.
Ο Τατάρ προτού αναλάβει την ηγεσία
της κοινότητάς του, πριν από ένα έτος,
βρισκόταν στο αξίωμα του «πρωθυπουργού» και στην ηγεσία του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (UBP).

Τα μεγάλα δεινά
της οικονομίας
απειλούν
τον Ερντογάν

ΑΡΘΡΟ
Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Ηλεκτρονική
ψήφος

Αυξάνεται ο πληθωρισμός, συνεχίζεται
η κατρακύλα της λίρας, 8,4 εκατ. οι φτωχοί
Οι παθογένειες της τουρκικής οικονομίας
των 765 δισ. δολαρίων και των 8,4 εκατ.
φτωχών μπορεί να είναι αυτές που θα
φέρουν το πολιτικό τέλος του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν. Αυτή είναι η εκτίμηση
πολιτικών και οικονομικών αναλυτών
που επικαλούνται τη συνεχιζόμενη πτώση των ποσοστών του Τούρκου προέδρου στις δημοσκοπήσεις. Οι ίδιοι επισημαίνουν, μεταξύ άλλων δεινών της
Τουρκίας, πως τα τελευταία χρόνια σημειώνεται ραγδαία αύξηση της φτώχειας,
μολονότι τα ποσοστά των φτωχών στη
γειτονική χώρα είχαν μειωθεί αισθητά
την πρώτη δεκαετία της «βασιλείας»
του Ερντογάν.
Το ΔΝΤ εκτιμά πως φέτος η οικονομία
της Τουρκίας θα σημειώσει ανάπτυξη
9% εν μέρει και χάρη στην ανάκαμψη
από την ύφεση της πανδημίας. Οπως
επισημαίνουν σε σχετικό ρεπορτάζ τους
οι Financial Times, αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης θέτει την Τουρκία μπροστά
από την Κίνα και μόλις λίγο πίσω από
την Ινδία. Ομως πρόκειται για μια ανάπτυξη που στην πράξη δεν μεταφράζεται
σε θέσεις εργασίας, ούτε σε αυξήσεις
των μισθών που να αντιστοιχούν στον
επιταχυνόμενο πληθωρισμό που την
ίδια στιγμή «καλπάζει». Ακόμη και με
τα αμφιβόλου εγκυρότητος επίσημα
στοιχεία, ο δείκτης βρίσκεται στο 20%.
Και βέβαια το νόμισμα της χώρας εξακολουθεί να διολισθαίνει σταθερά και
όχι πάντα αργά.
Τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος
έχουν πληγεί στον μέγιστο βαθμό από
τον πληθωρισμό και τη συνεπακόλουθη
ακρίβεια. Τα τελευταία δύο χρόνια, από
το 2019 και μετά, και σε μεγάλο βαθμό

<
<
<
<
<
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Το 30% των Τούρκων
πολιτών δυσκολεύεται
να επιβιώσει.
εξαιτίας της νομισματικής κρίσης του
2019, αυξήθηκε ο αριθμός των φτωχών
στη χώρα κατά 1,5 εκατ. άτομα. Σύμφωνα
με τον Οζέρ Σενκάρ, υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας δημοσκοπήσεων
Metropoll, «αυτήν τη στιγμή μια μεγάλη
μερίδα του τουρκικού πληθυσμού δεν
μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες
της, με περίπου το 30% των ψηφοφόρων
να δυσκολεύονται να επιβιώσουν».
Μόλις πριν από μία δεκαετία η ισοτιμία της τουρκικής λίρας προς το δολάριο ήταν 1,8 λίρες προς ένα δολάριο.
Τις τελευταίες περίπου δύο εβδομάδες
οδεύει στην ισοτιμία των 10 λιρών προς
ένα δολάριο. Τη χαριστική βολή τής έδωσε η απόφαση της Τράπεζας της
Τουρκίας να μειώσει τα επιτόκια κατά
200 μονάδες βάσης παρά τον υψηλό
πληθωρισμό. Η κατάρρευση του τουρκικού νομίσματος οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην πολιτική της «ανάπτυξης
με κάθε κόστος», μιας ανάπτυξης που
βασίζεται στο φθηνό δανεισμό και επομένως στα χαμηλά επίπεδα των επιτοκίων. Η ραγδαία υποτίμηση του νομίσματος πλήττει όχι μόνο το βιοτικό
επίπεδο των Τούρκων αλλά και τις επιχειρήσεις της χώρας. Τις φέρνει σε εξαιρετικά δεινή θέση, καθώς πολλές
τουρκικές επιχειρήσεις έχουν δανειστεί
σε ξένο νόμισμα, με συνέπεια να αυξάνεται διαρκώς το χρέος τους, ενώ τα έ-

Την Κυριακή το βράδυ, την ηγεσία του UBP ανέλαβε ο Φαΐζ
Σουτζούογλου, ο οποίος βγήκε
νικητής με μεγάλη διαφορά
στην κούρσα ανάδειξης του ηγέτη του μεγαλύτερου τ/κ κόμματος. Το πρώτο μήνυμα που έστειλε ο Σουτζούογλου, αμέσως
μετά την επικράτησή του στο
συνέδριο του UBP, αφορούσε
την οικονομία. «Προτεραιότητά
μου θα είναι ο ιδιωτικός τομέας», δήλωσε ο κ. Σουτζούογλου,
ο οποίος υπήρξε το πρώτο υψηλόβαθμο στέλεχος της απερχόμενης «κυβέρνησης» που αναγνώρισε την σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης. Ο φιλόδοξος
Τ/κ πολιτικός υπόσχεται στην
τ/κ κοινότητα την αντιμετώπιση
των μεγάλων οικονομικών προκλήσεων κατά το επόμενο διάστημα. Το έργο του Σουτζούογλου είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ο
νέος ηγέτης του μεγαλύτερου
πολιτικού σχηματισμού της τ/κ
κοινότητας καλείται να έρθει σε
συνεννόηση με τα κόμματα της
αντιπολίτευσης για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης, ειδικού
σκοπού που πρώτα θα «ψηφίσει» τον προϋπολογισμό του νέου έτους. Αμέσως μετά από τον
προϋπολογισμό, οι Τ/κ θα οδηγηθούν στην «κάλπη» για τις
πρόωρες «βουλευτικές εκλογές». Σε αυτήν την αναμέτρηση,
ο Σουτζούογλου ευελπιστεί ότι
θα είναι σε θέση να οδηγήσει το
UBP σε αυτοδυναμία. Κατά την
διάρκεια αυτών των σημαντικών διεργασιών, ο Σουτζούογλου θα κληθεί, επίσης, να βελτιώσει τις προβληματικές σχέσεις του με την Άγκυρα. Από το
αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα εξαρτηθεί η παροχή
νέας τουρκικής οικονομικής
βοήθειας στα κατεχόμενα. Σημειώνεται ότι την σημασία της
«ψήφισης» του προϋπολογισμού υπογράμμισε την Δευτέρα, ο Τατάρ. Παραδίδοντας την
εντολή σχηματισμού νέας «κυβέρνησης» στον Σουτζούογλου,
ο Τ/κ ηγέτης έστειλε το μήνυμα
ότι η «βουλή» δεν πρέπει να αφήσει τους Τ/κ δίχως προϋπολογισμό σε συνθήκες πανδημίας και οικονομικής κρίσης.

Μόλις πριν από μία δεκαετία η ισοτιμία της τουρκικής λίρας προς το δολάριο ήταν 1,8 λίρες προς ένα δολάριο. Τις τελευταίες περίπου δύο εβδομάδες οδεύει στην ισοτιμία των 10 λιρών προς ένα δολάριο.
σοδά τους παραμένουν σε υποτιμημένες
τουρκικές λίρες. Το αποτέλεσμα είναι
ότι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα
χρέη τους. Τα τελευταία τρία χρόνια
όλο και περισσότερες τουρκικές επιχειρήσεις προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις χρέους. Σύμφωνα μάλιστα με τους
FT, η γενικότερη δυσπραγία στη γειτονική χώρα εξωθεί στην αγκαλιά της αντιπολίτευσης υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
και ορισμένων γνωστών για τους στενούς
δεσμούς τους με το κυβερνών κόμμα
του Ερντογάν.
Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα,
στελέχη του αντιπολιτευόμενου κόμματος ερμήνευσαν αυτήν τη στάση των
επιχειρηματικών στελεχών είτε ως «προσπάθεια να προστατευθούν έναντι αλλαγής του πολιτικού σκηνικού, είτε ως

υποστήριξή τους στο αντίπαλο κόμμα
επειδή βλέπουν πως όλα είναι λάθος.
Και βέβαια μείζων αποσταθεροποιητικός
παράγων είναι η αλλοπρόσαλλη εξωτερική πολιτική του Τούρκου προέδρου,
που οδηγεί τους ξένους επενδυτές σε
άτακτη φυγή από τους τίτλους και το
νόμισμα της χώρας. Το αντανακλούν
τα στοιχεία που φέρουν τις άμεσες ξένες
επενδύσεις να περιορίζονται το περασμένο έτος σε μόλις 5,8 δισ. δολάρια,
όταν το 2007, τις εποχές που η Τουρκία
ήταν η αγαπημένη των ξένων επενδυτών, είχαν εκτοξευθεί στα 19 δισ. δολάρια. Η γειτονική χώρα έχει μεγάλη εξάρτηση από το ξένο κεφάλαιο για να
καλύψει τα ελλείμματά της αλλά και για
να αναχρηματοδοτήσει το δυσβάσταχτο
εξωτερικό χρέος της, που ανέρχεται σε
450 δισ. δολάρια.

Μιλώντας, άλλωστε, στους FT, ο Ζοζέφ
Μουαβάντ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου
στην επενδυτική Carmignac, προειδοποιεί
πως η κατάσταση αυτήν τη φορά είναι
πολύ «πιο επικίνδυνη».
Οπως υπογραμμίζει, η αύξηση των
τιμών της ενέργειας θα επιβαρύνει τα
οικονομικά της χώρας, που καλύπτει το
μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών της με εισαγωγές ενέργειας, ενώ
την ίδια στιγμή πολλές κεντρικές τράπεζες
των ανεπτυγμένων οικονομιών προχωρούν σε αυξήσεις επιτοκίων και θα αρχίσουν να προσελκύουν τους επενδυτές
που είναι πολύ πιθανόν να εγκαταλείψουν
πλήρως την Τουρκία. Καταλήγει, έτσι,
να προειδοποιεί πως «η χώρα μπορεί να
καταλήξει με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλό πληθωρισμό, και αυτός
είναι ο χειρότερος συνδυασμός».

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω διαδικτύου
για πρώτη φορά παγκοσμίως χρησιμοποιήθηκε
στις εθνικές εκλογές της Εσθονίας το 2007.
Από τότε και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση
το ποσοστό ψηφοφόρων που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα αυξάνεται. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την υποστήριξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας θα βοηθήσει στη διατήρηση της δημοκρατίας. Βλέπουμε όλο και
περισσότερους πολίτες να αποφεύγουν να
πάνε να ψηφίσουν τα τελευταία χρόνια για
διαφορετικούς λόγους ο καθένας, που όμως
όλοι αυτοί οι λόγοι καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Την ουσιαστική συρρίκνωση του εκλογικού σώματος. Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία η διαδικασία θα γίνει πολύ εύκολη
για οποιονδήποτε να μπορεί να ψηφίσει από
την άνεση του καναπέ στο σπίτι του και να
συμβάλλει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας που θα κρίνει το μέλλον της χώρας
του.
Όσοι δεν ζουν στη χώρα τους θα μπορούν
κι αυτοί εύκολα να ασκούν το δικαίωμά τους.
Δεν είναι όμως το μοναδικό πλεονέκτημα η
αύξηση του ποσοστού των πολιτών που θα
ψηφίζουν. Είναι και η δραματική μείωση κόστους που θα έχει το κράτος αφού θα αποφευχθούν πολλά από τα έξοδα που γίνονται για
τη διενέργεια των εκλογών, όπως είναι το προσωπικό, οι μετακινήσεις και οι εκτυπώσεις ψηφοδελτίων. Όσον αφορά το τελευταίο, αυτόματα
το κράτος συμβάλλει και σε ένα καθαρότερο
και πιο πράσινο περιβάλλον.
Επίσης, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων, δεν θα υπάρχουν άκυρες ψήφοι ή ακόμα
και διαφωνίες για την καταμέτρηση. Μέσω
του ψηφιακού μετασχηματισμού η διαφάνεια
επικρατεί γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση, νοουμένου ότι τα συστήματα ασφάλειας λειτουργούν με υποδειγματικό τρόπο.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει η ψηφοφορία να γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,
όμως θα πρέπει να είναι μια επιλογή, γιατί δεν
θέλουμε να αποκλείσουμε όσους θέλουν να
ψηφίσουν αλλά δεν γνωρίζουν από νέες τεχνολογίες. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο και
σταδιακά, να φτάσουμε στο επίπεδο που η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είναι η μόνη επιλογή
μετά από κάποια χρόνια, κάνοντας τη δημοκρατία να περνάει μέσα από τα κινητά μας τηλέφωνα.
Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής
και Επιχειρήσεων.
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Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια
έχουν «κολλήσει» στην Κίνα
Με μεγάλες καθυστερήσεις οι παραδόσεις προϊόντων στον δυτικό κόσμο

Ο ενεργειακός κολοσσός RWE ανακοίνωσε ότι «θα γίνει κλιματικά ουδέτερος

έως το 2040».

Στόχους για κλιματική
ουδετερότητα βάζουν
τώρα οι επιχειρήσεις
«Είμαστε κλιματικά ουδέτεροι», ανακοίνωσε η γερμανική αλυσίδα
σούπερ μάρκετ Aldi Süd. «Θα γίνουμε
κλιματικά ουδέτεροι έως το 2040»,
υπόσχεται ο ενεργειακός κολοσσός
RWE. «Το αργότερο μέχρι το 2050»
και
η
τσιμεντοβιομηχανία
HeidelbergCement θέλει να παράγει
μπετόν με διαδικασίες κλιματικά ουδέτερες. Με απλά λόγια, οι επιχειρήσεις αυτές ισχυρίζονται ότι (θα)
απορροφούν περισσότερες εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου από όσες
παράγουν. Είναι η τάση της εποχής.
Και είναι λογικό, επισημαίνει η Σαμπίνε Νάλινγκερ, επικεφαλής της
πρωτοβουλίας Stiftung2Grad, που
δραστηριοποιείται για την υλοποίηση
των στόχων της Συνθήκης των Παρισίων για το Κλίμα, όπως αναφέρει
<
<
<
<
<
<

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται
για «πράσινο μακιγιάζ».
η Deutsche Welle. «Οι επιχειρήσεις
αντιλαμβάνονται ότι γίνεται μια αλλαγή και όπως πάντα προσπαθούν
να τη συνδιαμορφώσουν και όχι να
τους διαμορφώσει εκείνη», λέει η κ.
Νάλινγκερ. «Εχει σημασία και η δημόσια συζήτηση που πυροδοτεί, για
παράδειγμα, το κίνημα Fridays for
Future. Και οι επιχειρηματίες έχουν
οικογένεια και όταν τρώνε όλοι μαζί,
τα παιδιά θα ρωτήσουν τον μπαμπά
ή τη μαμά πόσο έτοιμη είναι η επιχείρησή τους να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα του περιβάλλοντος στο
μέλλον».
Το Ινστιτούτο για το Κλίμα, το
Περιβάλλον και την Ενέργεια με έδρα το Βούπερταλ εκτιμά ότι μέχρι

στιγμής τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω του 1 εκατ.
δολαρίων έχουν θέσει συγκεκριμένους κλιματικούς στόχους. Πρόκειται για μια ευχάριστη εξέλιξη, αν
και από την άλλη πλευρά, με μια
πιο κριτική προσέγγιση αυτής της
αυτοδέσμευσης της βιομηχανίας,
οδηγούμαστε και σε άλλα συμπεράσματα. Κανείς δεν γνωρίζει πώς
ακριβώς ορίζεται η «κλιματικά ουδέτερη δράση», ποια στοιχεία ελέγχονται και από ποιον.
Ο Νίκολας Κράιμπιχ, συνεργάτης
του Ινστιτούτου για το Κλίμα, αναφέρει το εξής παράδειγμα: «Ο όρος
“κλιματικά ουδέτερος” δεν έχει κάποια νομική κατοχύρωση – μέχρι
στιγμής τουλάχιστον. Μια επιχείρηση θα μπορούσε να εστιάσει σε
ένα μικρό κομμάτι της δραστηριότητάς της για να ισχυριστεί ότι είναι
κλιματικά ουδέτερη, ενώ την ίδια
στιγμή θα αντισταθμίσει τις εκπομπές σε άλλους τομείς, αγοράζοντας
μεγαλύτερο μερίδιο στο εμπόριο
ρύπων». Για τον Νίκολας Κράιμπιχ,
η επιχείρηση βάζει απλώς στο προϊόν της ένα «πράσινο μακιγιάζ» για
να το κάνει πιο ελκυστικό, αν και
επί της ουσίας δεν υλοποιεί περιβαλλοντικούς στόχους.
Πώς διασφαλίζεται η απαραίτητη
διαφάνεια; Για να γίνει αυτό, λέει
ο Νίκολας Κράιμπιχ, «μια επιχείρηση
θα πρέπει να καταγράφει τους ρύπους σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, να βελτιώνει τις δικές της
διαδικασίες και μόνο σε ένα τελευταίο στάδιο, εκεί που δεν μπορεί
να αποφύγει τους ρύπους, να καταφεύγει στην αγορά δικαιωμάτων».
Διαφορετικά, επισημαίνει στην DW
ο Γερμανός ειδικός, η πιστοποίηση
«κλιματικά ουδέτερος» δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Μειώθηκε κατά 50.000
άτομα η λίστα ανέργων
του ΟΑΕΔ στην Ελλάδα
Σημαντική μείωση, κατά περίπου
50.000 άτομα (που αντιστοιχεί σε
ποσοστό της τάξης του -4,96%), κατέγραψε η ανεργία τον Σεπτέμβριο,
με βάση τους εγγεγραμμένους στη
λίστα του ΟΑΕΔ, επιβεβαιώνοντας
τη θέση ότι ο τουρισμός κρατήθηκε
σε ικανοποιητικά επίπεδα και τον
πρώτο μήνα του φθινοπώρου. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα,
μηνιαία στοιχεία που δημοσιοποιεί
ο Οργανισμός, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ τον προηγούμενο
<
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Μεγάλο παραμένει το
ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, που φτάνει στο 60,62%.
μήνα έφτασαν στους 947.292, αριθμός κατά 49.441 μικρότερος (4,96%) σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα και κατά 83.119 μικρότερος
(-8,07%), σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους.
Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι μακροχρόνια άνεργοι εξακολουθούν
να αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς τον φετινό Σεπτέμβριο
574.262 άτομα βρίσκονταν εγγεγραμμένοι στις λίστες του Οργανισμού για περισσότερο από 12 μήνες,
χωρίς να έχουν βρει κάποια δουλειά.
Αυτό σημαίνει ότι οι μακροχρόνια
άνεργοι αποτελούν το 60,62% του
συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων στον Οργανισμό.
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, οι επιδοτούμενοι άνεργοι έφτασαν τους
137.197, αριθμός που είναι μικρό-

τερος κατά 24.073 (-14,93%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2020.
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μόλις
το 14,48% του συνόλου των ανέργων
του Οργανισμού λαμβάνει κάποιο
επίδομα, ενώ οι υπόλοιποι 5 άνεργοι
στους 6 βρίσκονται εκτός αγοράς
εργασίας, χωρίς όμως να λαμβάνουν
από τον ΟΑΕΔ κάποια βοήθεια.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με
τις καταγγελίες της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον
Επισιτισμό και τον Τουρισμό, περίπου 80.000 εποχικά εργαζόμενοι
εκτιμάται ότι θα μείνουν φέτος
χωρίς επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, καθώς δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν ούτε τα 50 ένσημα
που ορίστηκαν για φέτος ως απαιτούμενο όριο.
Κάποιοι από αυτούς εργάστηκαν
για πρώτη φορά φέτος στον τουρισμό ή στον επισιτισμό και δεν πληρούν τη δεύτερη προϋπόθεση για
τη λήψη επιδόματος, που είναι η
συμπλήρωση 85 ενσήμων το 2020.
Και βέβαια κάποιοι, σύμφωνα με
την ΠΟΕΕΤ, ήταν σε μονομερή αναστολή σύμβασης τους μήνες Μάιο
και Ιούνιο και στη συνέχεια δεν εργάστηκαν, είτε γιατί οι εργοδότες
τους δεν τους επαναπροσέλαβαν
είτε γιατί οι επιχειρήσεις που εργάζονταν δεν λειτούργησαν φέτος.
Μάλιστα, οι εργαζόμενοι στον
επισιτισμό - τουρισμό αντιμετωπίζουν ακόμη ένα πρόβλημα που τους
στερεί τη δυνατότητα λήψης επιδόματος ανεργίας, και αφορά τη μη
εμφάνιση των ενσήμων τους από
τις περυσινές αναστολές σύμβασης.
ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Σε λίγες ημέρες όλοι στον δυτικό
κόσμο θα ανυπομονούν να ξεκινήσουν το στόλισμα των σπιτιών,
των καταστημάτων και των δρόμων ενόψει της μακράς εορταστικής περιόδου, που καταλήγει στα
Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά. Ωστόσο, το κατά πόσον
τα αναγκαία είδη θα φθάσουν εγκαίρως στα χέρια μας αποτελεί
ένα αναπάντητο ερώτημα. Ο μεγαλύτερος κόμβος στον κόσμο, όπου κατασκευάζονται οι πλαστικοί
τάρανδοι, τα λαμπάκια, οι μπάλες
και τα αστέρια, καθώς και πολυποίκιλα άλλα στολίδια, έχει δεχθεί
καίριο πλήγμα από την έλλειψη
πρώτων υλών, όπως αναφέρει σε
σχετικό του δημοσίευμα το ειδησεογραφικό
πρακτορείο
Bloomberg. Πρόκειται για την
<
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Αιτία η ενεργειακή
κρίση, τα προβλήματα
στην εφοδιαστική
αλυσίδα και η έλλειψη
των πρώτων υλών.

Η πόλη Γιβού είναι η καρδιά της παραγωγής του 80% από τα αξίας 6,1 δισ. δολαρίων χριστουγεννιάτικα προϊόντα,
τα οποία σε ετήσια βάση εξάγονται από την Κίνα.

πόλη της Κίνας, Γιβού, από την οποία ακόμα και όσα φορτία έχουν
ήδη φύγει για να κατευθυνθούν
σε δυτικές αγορές, εμφανίζουν καθυστέρηση στην παράδοσή τους
εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Από τα μέσα Οκτωβρίου, όπως
τονίζει το Bloomberg, η πόλη Γιβού
επηρεάζεται δραστικά από τη συ-

νεχιζόμενη κρίση στην ηλεκτρική
ενέργεια, η οποία ανάγκασε τα εργοστάσια να καταφύγουν σε γεννήτριες μαζικά ή, αντ’ αυτού, να
παγώσουν εντελώς για ένα διάστημα την παραγωγή τους. «Είμαι
τόσο αγχωμένη που δεν μπορούσα
να κοιμηθώ», δηλώνει η ιδιοκτήτρια εργοστασίου χριστουγεννιάτικων στολιδιών, Λου Τινγκ. «Θεωρητικά θα έπρεπε να είναι θετικό

το γεγονός πως γινόμαστε αποδέκτες περισσότερων παραγγελιών
από πέρυσι, αλλά επικρατεί πολύ
μεγάλη αβεβαιότητα, η οποία ως
αποτέλεσμα έχει να επιβραδύνεται
η διαδικασία παράδοσης κι εμείς
να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Η Λου Τινγκ προσέθεσε
κιόλας ότι όπως και πολλές άλλες
εταιρείες στολιδιών στη Γιβού, αγωνίζεται και η δική της να αντε-

πεξέλθει στις καθυστερήσεις κατά
τη διαδικασία παραγωγής και στις
τιμές-ρεκόρ των ναύλων.
Η Γιβού είναι η καρδιά της παραγωγής του 80% από τα αξίας 6,1
δισ. δολαρίων χριστουγεννιάτικα
προϊόντα, τα οποία σε ετήσια βάση
εξάγονται από την Κίνα. Οπότε η
πόλη του ενός εκατομμυρίου κατοίκων συνιστά μια μικρογραφία
των προκλήσεων που αντιμετω-

πίζει το εμπόριο φέτος. Το 45%
των προϊόντων, που κατασκευάζονται στις εργοστασιακές μονάδες
της, κατευθύνεται στην τεράστια
αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ενώ οι πωλήσεις φέτος επανήλθαν στα επίπεδα προ πανδημίας, ο Λίου Σιαόφεγκ, κατασκευαστής τεχνητών δένδρων στη χονδρική αγορά, ανησυχεί. Ολη η δραστηριότητα μεταφέρθηκε στο Διαδίκτυο, ενώ τα προηγούμενα χρόνια τα προϊόντα ήταν απλωμένα
στο πεζοδρόμιο για να προσελκύσουν την προσοχή κυρίως επισκεπτών από τις ΗΠΑ. Σήμερα δεν είναι βέβαιος για το ότι θα αποκομίσει υψηλά κέρδη. Η τιμή του χάλυβα, ο οποίος χρησιμοποιείται
για να φτιαχτούν οι κορμοί των
τεχνητών χριστουγεννιάτικων
δένδρων, έχει σχεδόν διπλασιαστεί
από πέρυσι. Συν τοις άλλοις, όπως
διευκρίνισε, και το αυξημένο κόστος των πλαστικών έχει με τη
σειρά του καταστήσει πιο δαπανηρές τις συναφείς συσκευασίες
που χρησιμοποιούν τέτοια υλικά.
Αναμένει τα περιθώρια κέρδους
των δραστηριοτήτων του, τα οποία
στις καλύτερες εποχές είχαν αναρριχηθεί έως το 20%, αλλά πλέον
έχουν υποχωρήσει στο 10%, να
εξασθενήσουν έτι περαιτέρω το
2021. Τέλος, όπως χαρακτηριστικά
επισημαίνει ο Λίου Σιαόφεγκ για
να δείξει το μέγεθος του προβλήματος, παραγγελίες άνω του
1.000.000 γουάν (δηλαδή 157.000
δολαρίων), που συνήθως είχαν αποσταλεί έως τα μέσα Οκτωβρίου,
ακόμα δεν έχουν μετακινηθεί από
την Κίνα.

Μπόνους πρόσληψης
δίνει η Amazon για
να βρει εργαζομένους
Οι πιεστικές ανάγκες της περιόδου
των εορτών υποχρεώνουν τον αμερικανικό κολοσσό υψηλής τεχνολογίας Amazon να προσλάβει
περί τους 20.000 εργαζομένους
στη Βρετανία για να μπορέσει να
τις καλύψει, όπως αναφέρει σε
σχετικό του δημοσίευμα το ειδησεογραφικό δίκτυο BBC. Επιπροσθέτως αναφέρει ότι παρέχει, υπό
τη μορφή εφάπαξ, μπόνους έως
3.000 στερλίνες αναλόγως περιοχής
της Βρετανίας για να προσελκύσει
εργαζομένους, ενώ αυξάνει και το
ωρομίσθιο – η προσφορά των μπόνους από τα επίπεδα των 1.000
στερλινών ξεκίνησε τον Αύγουστο
και η αύξησή τους έχει να κάνει
με περιφέρειες όπου η έλλειψη εργαζομένων είναι σοβαρή. Υπόσχεται δε να καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια, ώστε να μπορέσει
να εκμηδενίσει τον αντίκτυπο
στους καταναλωτές λόγω των ελλείψεων και των κωλυμάτων στην
προμηθευτική αλυσίδα.
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Στη Βρετανία θα προσλάβει 20.000 εποχικούς για να καλύψει τις
αυξημένες ανάγκες της
εορταστικής περιόδου.

Amazon ξεκινά στις 10 λίρες, ενώ
σε ορισμένες περιοχές της χώρας
φθάνει και τις 11,10 λίρες. Πάντως,
στο παρελθόν η Amazon είχε δεχθεί
κριτική εξαιτίας των κακών συνθηκών εργασίας στη Βρετανία και
τις ΗΠΑ, όπου αποτελεί και τον
δεύτερο μεγαλύτερο εργοδότη.

Η Apple
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της Amazon, Αντι Τζάσι,
η διαδικασία αυτή θα έχει υψηλό
κόστος για την εταιρεία, το οποίο
όμως θα αναλάβει προκειμένου
να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών
και των συνεργατών της. Τα κέρδη
του ομίλου για τρίτο τρίμηνο εμφάνισαν δραστική πτώση στα 3,2
δισ. δολάρια από τα περυσινά 6,3
δισ. δολάρια, ενώ οι πωλήσεις ήταν
αυξημένες 15% στα 110,8 δισ. δολάρια.
Σημειώνεται πως στο Ηνωμένο
Βασίλειο το ωρομίσθιο στην

Εν τω μεταξύ, ακόμα ένας αμερικανικός κολοσσός υψηλής τεχνολογίας, αυτός της Apple, δήλωσε ότι η έλλειψη σε ημιαγωγούς
τής έχει κοστίσει σε χαμένες πωλήσεις 6 δισ. δολάρια.
Ο δε διευθύνων σύμβουλός της,
Τιμ Κουκ, παραδέχθηκε ότι τα προβλήματα αυτά θα εξακολουθήσουν
να ταλανίζουν την Apple και τα
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.Ο κολοσσός υψηλής τεχνολογίας ανέφερε ότι οι πωλήσεις του
τετάρτου τριμήνου του οικονομικού του έτους ενισχύθηκαν σημαντικά σε ποσοστό 29%, φθάνο-

Η Amazon δεσμεύεται ότι θα απορροφήσει το υψηλό κόστος που προκύ-

πτει από τις ελλείψεις πρώτων υλών και ακριβών μεταφορικών για να μην
επηρεαστούν οι πελάτες της. Από την πλευρά της η Apple τονίζει ότι οι ελλείψεις εξαρτημάτων τής έχουν κοστίσει μέχρι σήμερα 6 δισ. δολ.

ντας τα 83,4 δισ. δολάρια. Την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου η εταιρεία αντιμετώπισε προβλήματα
λόγω εφοδιαστικής αλυσίδας και
τώρα πλέον η έλλειψη ημιαγωγών
επηρεάζει δυσμενώς τα περισσότερα από τα προϊόντα της. Κατά
τον διαχειριστή κεφαλαίων Τζορτζ

Γκόντμπερ, στην Polar Capital, ο
οποίος μίλησε στο BBC, «η κατάσταση αυτή φανερώνει πως οι γίγαντες υψηλής τεχνολογίας δεν
είναι απρόσβλητοι από τα προβλήματα, με τα οποία η οποιαδήποτε επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη».

Προς νέο άλμα οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη
Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για
την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
στην Ευρώπη, καθώς ο κρύος καιρός του Νοεμβρίου, σε συνδυασμό
με τα χαμηλά ενεργειακά αποθέματα, αναμένεται να εκτοξεύσει
περαιτέρω το κόστος ηλεκτροδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την πρόβλεψη καιρού για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι καιρικές συνθήκες θα
επιδεινωθούν από την επόμενη
εβδομάδα, με τις θερμοκρασίες
να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα φυσιολογικά. Οπως
επισημαίνει το Bloomberg, η προοπτική αυτή αυξάνει τις πιθανότητες περαιτέρω εκτόξευσης της
ζήτησης, όπως ήδη αντανακλούν
οι τιμές στα μελλοντικά συμβόλαια
ενέργειας. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια ηλεκτρικού ρεύματος στη
Γερμανία βρίσκονται σήμερα στα
196 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ
τα αντίστοιχα στη Γαλλία αγγίζουν
τα 234 ευρώ.
Πέραν της πτώσης του υδραργύρου, οι ανοδικές πιέσεις στην
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Αιτία, οι προβλέψεις
για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών από
την επόμενη εβδομάδα.
τιμή του ρεύματος οφείλονται και
στους αδύναμους εισαγόμενους
όγκους φυσικού αερίου από τη
Ρωσία, η οποία εξακολουθεί να
διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα τις
παραδόσεις, παρά τις περί αντιθέτου δεσμεύσεις.
Δεν πρέπει, βέβαια, να λησμονούμε ότι η Ρωσία έχει ήδη ετοιμάσει έναν νέο αγωγό αερίου, τον
Nord Stream 2, ο οποίος παρακάμπτει τα εδάφη των Πολωνίας Ουκρανίας και καταλήγει απευθείας στη Γερμανία μέσω της Βαλτικής Θάλασσας.
Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό
Ενέργειας, Αλεξάντερ Νόβακ, η έναρξη της λειτουργίας του αγωγού,
ο οποίος έχει αυξήσει τις ανησυχίες
για την ενεργειακή εξάρτηση της
Ευρώπης, δρομολογείται μερικές

Πέραν της πτώσης του υδραργύρου, οι ανοδικές πιέσεις στην τιμή του

ρεύματος οφείλονται και στη Ρωσία η οποία εξακολουθεί να διατηρεί σε
χαμηλά επίπεδα τις παραδόσεις φυσικού αερίου, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις.

εβδομάδες αφότου οι γερμανικές
αρχές ανάψουν το πράσινο φως
στις εμπορικές πωλήσεις αερίου.

Αρκετοί αναλυτές, επομένως,
θεωρούν η τρέχουσα κρίση αποτελεί μια προσπάθεια της Ρωσίας

να πείσει την Ευρώπη για την αναγκαιότητα του νέου υποθαλάσσιου αγωγού, ενώ ορισμένοι δεν
παραλείπουν να κάνουν λόγο και
για επίδειξη δύναμης εκ μέρους
του Κρεμλίνου.
Εφόσον η κατάσταση δεν αλλάξει ριζικά, τότε η Ευρώπη κινδυνεύει να βιώσει έναν από τους
χειρότερους χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών, με το αυξημένο
κόστος ενέργειας να πλήττει νοικοκυριά και βιομηχανίες, ναρκοθετώντας τις προοπτικές της οικονομικής ανάκαμψης της Γηραιάς
Ηπείρου. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε,
πως η κρίση στο φυσικό αέριο, η
οποία οφείλεται στα χαμηλά αποθέματα και στην υψηλή ζήτηση,
συνεπακόλουθο της απότομης και
μεγάλης ανάκαμψης στην παγκόσμια οικονομία, έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις τόσο στο πετρέλαιο, που βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων
7 ετών και συγκεκριμένα σε επίπεδα γύρω στα 85 δολάρια το βαρέλι, όσο και στα δικαιώματα εκπομπών άνθρακα.
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Καθησυχάζει
Εμμένοντας ουσιαστικά στη

θέση που έχει επαναλάβει
πολλές φορές, η Κριστίν Λαγκάρντ παραδέχθηκε την Πέμπτη πως «θα παρέλθει περισσότερος καιρός από όσο είχαν
αρχικά εκτιμήσει μέχρις ότου
υποχωρήσει ο πληθωρισμός,
αλλά θα υποχωρήσει μέσα στο
επόμενο έτος και εξακολουθούμε να εκτιμούμε πως μεσοπρόθεσμα θα διαμορφωθεί κάτω από τον στόχο του 2%».

Η προειδοποίηση
Ανακοινώνοντας την παραίτη-

σή του προ ημερών, ο απερχόμενος πρόεδρος της
Bundesbank Γενς Βάιντμαν –και
γνωστός υπέρμαχος της δημοσιονομικής πειθαρχίας– δεν έχασε την ευκαιρία να προειδοποιήσει εκ νέου για τον κίνδυνο
του πληθωρισμού, τονίζοντας
πως «είναι κρίσιμο να μην κοιτάζουμε μόνο τον κίνδυνο αποπληθωρισμού και να μην αμελήσουμε για τους κινδύνους επιτάχυνσης του πληθωρισμού».

Ο πληθωρισμός στο 4,1%, οι αγορές αγριεύουν
Μιλούν για «μπλόφα» Λαγκάρντ, περιμένουν αύξηση επιτοκίων – Ανεβαίνουν οι αποδόσεις ομολόγων
Των JAMES HIRAI
και ALEXANDER WEBER
BLOOMBERG

Οι αγορές δεν πείστηκαν, παρά τις
προσπάθειες της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, να τις πείσει
να μη στοιχηματίζουν επιθετικά
ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
θα αυξήσει τα επιτόκια του ευρώ
μέσα στο επόμενο έτος. Στην καθιερωμένη συνέντευξη Tύπου η
κ. Λαγκάρντ δεν κατόρθωσε να
αλλάξει το κλίμα στην αγορά, που
στοιχηματίζει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 20 μονάδες βάσης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, καθώς
δήλωσε απλώς πως «η ανάλυση
της ΕΚΤ δεν στηρίζει αυτή την ε-

κτίμηση». Λιγότερο από 24 ώρες
αργότερα τα στοιχήματα κλιμακώθηκαν, φέρνοντας ακόμα πιο
κοντά την αύξηση στη χρονική
στιγμή της κίνησης. Oπως σχολιάζει εντελώς ωμά ο Βαλεντίν Μαρίνοφ, επικεφαλής του ερευνητικού
τομέα νομισμάτων του G10 στην
Credit Agricole, οι αγορές «μιλούν
για την μπλόφα της Λαγκάρντ».
Ολα αυτά συμβαίνουν ενώ τα στοιχεία φέρουν τον πληθωρισμό της
Ευρωζώνης να έχει σημειώσει άλμα
4,1% τον Σεπτέμβριο, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων για 3,7%. Είναι μόλις η
δεύτερη φορά σε όλη την ιστορία
της Ευρωζώνης που ο πληθωρισμός
έχει υπερβεί το 4%.
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Είναι μόλις η δεύτερη
φορά σε όλη την ιστορία της Ευρωζώνης
που ο πληθωρισμός
έχει υπερβεί το 4%.
Κρίνοντας από τα στοιχήματα
της Παρασκευής, η αγορά περιμένει τώρα πως η ΕΚΤ θα αυξήσει
το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά
20 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο
του επόμενου έτους. Αυτό σημαίνει
ότι το επιτόκιο θα ανέλθει στο 0,3% και θα πρόκειται για την πρώτη αύξηση του κόστους δανεισμού

που αποφάσισε η Τράπεζα ύστερα
από 10 και πλέον χρόνια. Το γεγονός ότι προεξοφλούν πως θα ανέλθει το κόστος δανεισμού έχει
αντίκτυπο και στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων.
Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας και της Ελλάδας, το χρέος των οποίων συχνά
θεωρείται το πλέον επισφαλές
στην Ευρωζώνη, εκτοξεύθηκαν
κατά 22 μονάδες βάσης και 11 μ.β.
αντιστοίχως στο 1,29% και το
1,17%. Εν ολίγοις, το κόστος δανεισμού της Ιταλίας βρίσκεται στα
υψηλότερα επίπεδα που έχει σημειώσει από τον Ιούλιο του περασμένου έτους.
Η αλλαγή στο κλίμα της αγοράς

καταγράφεται σε μια στιγμή που
ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί
παγκοσμίως, με αποτέλεσμα πολλές
κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο,
από την Τράπεζα της Αγγλίας μέχρι
την Τράπεζα του Καναδά, να αρχίζουν ήδη είτε να αυξάνουν τα
επιτόκια είτε να προετοιμάζουν
την αγορά για την αύξησή τους.
Τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή καταδεικνύουν πως οι τιμές
καταναλωτή στην Ευρωζώνη αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό
που έχει καταγραφεί μετά το 2008.
Η κ. Λαγκάρντ παραδέχθηκε βέβαια πως ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από

όσο είχε αρχικά εκτιμήσει η ΕΚΤ.
Επέμεινε, ωστόσο, πως τελικά οι
πληθωριστικές πιέσεις θα υποχωρήσουν στη διάρκεια του επόμενου
έτους. Στη συνέντευξή της, πάντως,
δεν έφτασε στο σημείο να πει κατηγορηματικά πως οι αγορές κάνουν λάθος που στοιχηματίζουν
σε αύξηση των επιτοκίων μέσα
στο επόμενο έτος. Σύμφωνα με
στελέχη της Τράπεζας που γνωρίζουν τα τεκταινόμενα, αυτή η
στάση της μάλλον αντανακλούσε
τη γενικότερη πεποίθηση που επικρατεί μεταξύ των μελών του
διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας, ότι μια τέτοια δήλωση θα
μπορούσε να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Oι κυβερνήσεις στη μάχη για να μειωθεί το κόστος ζωής
Η πρόβλεψη
Με τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

να φτάνει τον Σεπτέμβριο το
5,4%, η Αμερικανίδα υπουργός
Οικονομικών, Τζάνετ Γέλεν, εκτιμά πως «ο δείκτης θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και το
επόμενο έτος εξαιτίας όσων έχουν συμβεί, αλλά θα αρχίσει
να υποχωρεί από τα μέσα και
προς τα τέλη του 2022».

Του BEN HOLLAND / BLOOMBERG

Καθώς αυξάνεται διαρκώς το κόστος
ζωής σε όλον τον κόσμο, οι κυβερνήσεις δεν επαφίενται μόνο στις
κεντρικές τράπεζες, αλλά επιστρατεύουν και άλλα μέσα για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό. Είναι
μακρά η ιστορία των διαφόρων πολιτικών που έχουν επιστρατεύσει
οι κυβερνήσεις στην προσπάθειά
τους να ανακόψουν την άνοδο των
τιμών. Πολλές από αυτές, μαζί με
ορισμένες πιο καινούργιες, έρχονται

στο προσκήνιο ξανά, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση υπό τον
Τζο Μπάιντεν στελεχώνει ομάδα
δράσης που θα αναλάβει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδοτούν
την ενέργεια και η Αργεντινή επιβάλλει ελέγχους. Στη διάρκεια των
τελευταίων δεκαετιών επικράτησαν
ως ακρογωνιαίοι λίθοι της οικονομικής ορθοδοξίας δύο δόγματα: αφενός ότι οι τιμές πρέπει να καθορίζονται από την ελεύθερη αγορά

και αφετέρου ότι ο έλεγχος του
πληθωρισμού είναι έργο της νομισματικής πολιτικής.
Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις που αντιμετωπίζουμε φέτος,
ως συνεπακόλουθο της πανδημίας
και των ογκωδών προγραμμάτων
στήριξης από κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, έχουν δώσει επιθετική ώθηση στη ζήτηση σε
όλον τον κόσμο. Εχουν, έτσι, αλλάξει
τα πράγματα. Πρώτα απ’ όλα δεν
είναι σαφές με ποιο τρόπο η αύξηση
του κόστους δανεισμού, στην οποία

προχωρούν ήδη πολλές χώρες, θα
επηρεάσει τα αίτια του πληθωρισμού την περίοδο της πανδημίας,
δηλαδή τον συνωστισμό στα λιμάνια με τις αναπόφευκτες καθυστερήσεις στις φορτώσεις ή τις ελλείψεις σε εργατικά χέρια και πρώτες
ύλες. Επιπλέον, από την οπτική γωνία των πολιτικών, ο χρόνος τελειώνει. Οικονομικοί αναλυτές υπολογίζουν πως μετά την αύξηση των
επιτοκίων πρέπει να παρέλθει διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών μέχρις ότου μειωθεί η ζήτηση.

Επομένως, ακόμη κι αν η αμερικανική Federal Reserve αυξήσει
τα επιτόκια στα τέλη του 2022, ο
αντίκτυπος θα γίνει αισθητός κάποια στιγμή μέσα στο 2023 . Επομένως η κυβέρνηση Μπάιντεν θα
εξακολουθήσει να υφίσταται πιέσεις
για να κάνει κάτι νωρίτερα. Οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Βρετανία
καταδεικνύουν πως οι ψηφοφόροι
ανησυχούν για την άνοδο των τιμών. Εν ολίγοις, η πανδημία έχει
αναζωπυρώσει την πολιτική διαμάχη για τον ρόλο των κυβερνή-

σεων στην οικονομία και επομένως
και σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό.
Η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι
ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να
μένουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές
είναι να αφεθούν οι αγορές να αυτορρυθμιστούν. Ωστόσο, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν φέτος στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν θέσει ερωτήματα για το κατά
πόσον το αίτημα για αποτελεσματικότητα και χαμηλές τιμές αντιβαίνει στη σταθερότητα ή ακόμη
και στην εθνική ασφάλεια.

Μέτρα σε ενέργεια - τρόφιμα και παρεμβάσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα
Η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αποτελεί μόνο ένα από τα συστατικά του πληθωρισμού που έφερε η πανδημία και οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν να αντισταθμίσουν
το πλήγμα. Η Γαλλία θα χορηγήσει εφάπαξ
επίδομα 100 ευρώ στα χαμηλά εισοδήματα.
Η Ισπανία έχει υποσχεθεί να λάβει μέτρα
ώστε να «παγώσει» τα οικιακά τιμολόγια
και επιβάλλει φόρο σε ορισμένες εταιρείες
παρόχους ενέργειας. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, οι διάφορες επιδοτήσεις
αυτού του είδους δεν ανακόπτουν τον πληθωρισμό, δεν μειώνουν το κόστος, απλώς
το κατανέμουν διαφορετικά. Περιορίζουν,
πάντως, την άμεση άνοδο του κόστους
ζωής, που για τους περισσότερους μη ειδικούς είναι το περιεχόμενο του πληθω-

ρισμού. Στη Λατινική Αμερική η τιμή του
υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη από πολιτικής απόψεως,
καθώς το χρησιμοποιούν κυρίως τα φτωχότερα νοικοκυριά, μεταξύ άλλων και για
την προετοιμασία του φαγητού. Ιδιαιτέρως
για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος, η άνοδος των τιμών των τροφίμων μπορεί να
προκαλέσει κοινωνική κρίση και φέτος
σημειώθηκε όντως η μεγαλύτερη άνοδος
της τελευταίας δεκαετίας. Ορισμένες χώρες
προσπαθούν να δώσουν ώθηση στην παραγωγή περισσότερων τροφίμων. Η Νιγηρία
προσφέρει στους αγρότες φθηνά δάνεια
ώστε να αυξήσουν την παραγωγή τους. Επίσης η Ρωσία, πρώτη στον κόσμο σε εξαγωγές σιτηρών, προσπαθεί να αυξήσει την

παραγωγή αλλά έχει επίγνωση ότι θα χρειαστεί χρόνος γι’ αυτό και μειώνει τις εξαγωγές, ώστε να διασφαλίσει επάρκεια σιτηρών στην εγχώρια αγορά. Παράλληλα
επιβάλλει και φόρο στις εξαγωγές σιτηρών,
ο οποίος αναπροσαρμόζεται κάθε εβδομάδα.
Το πρόβλημα είναι πως όταν λαμβάνουν
μέτρα για να διασφαλίσουν επάρκεια στο
εσωτερικό τους οι χώρες που εξάγουν τρόφιμα ή ενέργεια, το αποτέλεσμα είναι να
μειώνεται η προσφορά στις άλλες χώρες
και να ανεβαίνουν οι τιμές. Η απαγόρευση
που επέβαλε η Αργεντινή στις εξαγωγές
βοδινού κρέατος αποτελεί πρόσφατο παράδειγμα. Κάποιες άλλες κυβερνήσεις ασχολούνται με τον τρόπο που πωλούνται
τα τρόφιμα. Η Τουρκία επεκτείνει το δίκτυο

καταστημάτων των αγροτικών συνεταιρισμών, ενώ έχει αναθέσει σε στελέχη της
αστυνομίας να διερευνούν τις εξελίξεις
των τιμών στην αγορά χονδρικής. Παράλληλα ανακαλεί δασμούς σε σιτηρά και όσπρια και σχεδιάζει σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης για τον καιρό, ώστε να
προλαμβάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα
που πλήττουν την παραγωγή.
Η Αργεντινή έχει μακρά ιστορία ανορθόδοξων πολιτικών με στόχο τη μείωση
των τιμών και έχει μονίμως έναν από τους
υψηλότερους δείκτες πληθωρισμού, που
υποδηλώνει πως τα μέτρα δεν έχουν αποδώσει. Και πάλι ο πρόεδρος Αλμπέρτο Φερνάντες, εφάρμοσε ορισμένα από τα πλέον
δραστικά μέτρα για να διατηρήσει σε χα-
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μηλά επίπεδα το κόστος διαβίωσης. Ανακοίνωσε μέσα στον Οκτώβριο «πάγωμα»
τιμών μέχρι τα Χριστούγεννα για περισσότερα από 1.400 βασικά είδη διατροφής
και πρώτης ανάγκης.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν μακροπρόθεσμο σχέδιο για να αντιμετωπίσουν έναν
καθοριστικό παράγοντα που οδήγησε στα
ύψη τον πληθωρισμό την περίοδο της πανδημίας: την έλλειψη μικροεπεξεργαστών.
Σχεδιάζουν να παράγουν περισσότερους
μικροεπεξεργαστές στο εσωτερικό της Ευρώπης. Προ ημερών ο πρωθυπουργός της
Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, δήλωσε πως αν
θέλουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα
«δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές παρά
μόνον η παρέμβαση του κράτους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν,
αγωνίζεται εδώ και μήνες για να αμβλύνει
το πρόβλημα συνωστισμού που έχει εμφανιστεί στα λιμάνια και οδηγεί σε άνοδο
των τιμών και εγκυμονεί τον κίνδυνο ελλείψεων την περίοδο των Χριστουγέννων.
Η κυβέρνησή του έχει στελεχώσει ομάδα
εργασίας για την εφοδιαστική αλυσίδα και
προσπαθεί να αντιμετωπίσει το μπλοκάρισμα στα λιμάνια, παρατείνοντας τα ωράρια
εργασίας, εκδίδοντας περισσότερες άδειες
για οδηγούς βαρέων φορτηγών, ώστε να
αντιμετωπισθεί η έλλειψη εργατικών χεριών,
ενώ προωθεί συμφωνίες με εταιρείες –
όπως για παράδειγμα η FedEx Corp– για
να παρατείνουν τα ωράρια παράδοσης των
εμπορευμάτων.
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Αυξάνεται η ζήτηση
για ιδιωτικά τζετ
Της ALLISON LAMPERT / REUTERS

Η ζήτηση για τα ιδιωτικά αεροσκάφη, τα γνωστά τζετ, αυξήθηκε
κατά την καραντίνα, διότι οι πλούσιοι ήθελαν να έχουν τον έλεγχο
των μετακινήσεών τους εξαιτίας
της πανδημίας. Ωστόσο, ορισμένοι αγοραστές αποδεικνύεται
πως κάνουν αγορές πέραν των
δυνατοτήτων τους και ο κλάδος,
συν τοις άλλοις, δέχεται σφοδρή
κριτική λόγω υψηλών ρύπων. Εν
τω μεταξύ έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος για μεταχειρισμένα αεροπλάνα, ενώ δίδονται και προσαυξήσεις στις τιμές για την παραλαβή των νέων εάν γίνει στην
ώρα της, και αυτό το σκηνικό επικράτησε στην πρόσφατη έκθεση στο Λας Βέγκας, την οποία
διοργάνωσε η Εθνική Ενωση Εταιρειών Αεροπλοΐας των ΗΠΑ.
Η κατάσταση αυτή, όπως έχει
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Πολλά εταιρικά
στελέχη και αναλυτές
είναι πεπεισμένοι
πως η ανάκαμψη
του κλάδου θα συνεχιστεί και το 2022.
διαμορφωθεί, ευνοεί τα μάλα τις
εισηγμένες εταιρείες κατασκευής
αεροσκαφών, οι οποίες ολοένα
και περισσότερο πια πωλούν άνευ
έκπτωσης τα προϊόντα τους – οι
προσφορές είχαν επεκταθεί σε
όλο τον κλάδο, ιδίως μετά τη φθίνουσα πορεία του από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 20082009. Ειδικότερα, οι εταιρείες
General Dynamics, Gulfstream
Aerospace, Bombardier, Textron
και Dassault Aviation είναι κορυφαίες στην κατάταξη με κριτήριο την αξία των πωλήσεών
τους, τις οποίες υπολογίζει σε
238 δισ. δολάρια τα επόμενα 10
χρόνια η προμηθεύτρια του κλάδου Honeywell. «Κάθε μέρα έρχονται άνθρωποι και μου λένε
ότι ενδιαφέρονται για ιδιωτικό
αεροσκάφος», επισημαίνει ο Στέφεν Χόφερ, πρόεδρος της εταιρείας Aerlex Law Group, η οποία
αναλαμβάνει συναλλαγές για αεροσκάφη.

Η εισροή νέων πελατών, ωστόσο –συχνά πλούσιοι άνθρωποι
και οι οικογένειές τους, οι οποίοι
έχουν αναβαθμίσει τις επιλογές
τους από τα εισιτήρια πρώτης
θέσεως σε ιδιωτικά τζετ– ενέχει
ορισμένους κινδύνους.
Ενας βετεράνος του κλάδου,
που διεκπεραιώνει συμφωνίες,
περιέγραψε έναν νέο αγοραστή,
ο οποίος θα μπορούσε να καταβάλει το τίμημα του αεροσκάφους
μόνο εάν το μίσθωνε για κάποιο
διάστημα σε άλλους ταξιδιώτες.
Εάν, όμως, η ζήτηση για μίσθωση υποχωρούσε, τότε μετά
δυσκολίας θα μπορούσε να καλύψει τις δαπάνες του. «Πρόκειται
για ανθρώπους οι οποίοι ποτέ άλλοτε δεν είχαν δει ένα λογαριασμό
για συντήρηση αεροπλάνου ύψους 1 εκατ. δολαρίων», επισημαίνει ο ίδιος, προσθέτοντας ότι
τέτοιες πρακτικές τού θυμίζουν
ανάλογη δραστηριότητα της αγοράς πριν από την κρίση του
2008. Παρά ταύτα, οι ώρες πτήσης
των επαγγελματικής χρήσης τζετ
αυξήθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου
σε ποσοστό 16% εν συγκρίσει με
τον ίδιο μήνα το 2019, ο οποίος
ήταν και ο πιο δυναμικός για την
εν λόγω δραστηριότητα από το
2008, σύμφωνα με την εταιρεία
συμβούλων επιχειρήσεων WingX.
Και πολλά εταιρικά στελέχη, αναλυτές, δικηγόροι του κλάδου
των αερομεταφορών και μεσίτες
συμφωνιών είναι πεπεισμένοι
πως η ανάκαμψη θα συνεχιστεί
και το 2022. «Η ανάκαμψη στη
δραστηριότητα το 2021 ολοένα
και περισσότερο εκλαμβάνεται
ως το πράσινο φως για ταχύτερη
ανάπτυξη του κλάδου τα επόμενα
χρόνια και όχι μια άπαξ βελτίωση
μετά την πανδημία», υπογραμμίζει ο γενικός διευθυντής της
WingX, Ρίτσαρντ Κόε.
Οι δε πωλήσεις αναμένεται
να αυξηθούν από σχεδόν 700 τον
χρόνο, όπως έχουν σήμερα, σε
σχεδόν 900 έως το 2025, αλλά
και πάλι θα υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης, εάν σκεφθεί κανείς
ότι είχαν φθάσει το 2008 τα 1.300
αεροσκάφη συνολικά, κατά τον
αναλυτή Μπράιν Φόλεϊ. Πάντως,
είναι άγνωστο σε τι ποσότητα
θα αποκατασταθούν τα επαγγελματικά ταξίδια, τα οποία θα ανακάμψουν πιο αργά από τα ψυχαγωγικά. Συν τοις άλλοις, υπάρχουν
εταιρείες οι οποίες προτιμούν,
αντί για επαγγελματικά ταξίδια,
τις ψηφιακές συσκέψεις, ώστε
να εκπληρώσουν τους στόχους
τους για μείωση ρύπων – και αυτό
θα επηρεάσει και την πρώτη θέση
των αερομεταφορέων και τα ιδιωτικά τζετ, που παράγουν εκπομπές ανά επιβάτη.

Κερδίζουν έδαφος
οι οίκοι μόδας
της Ανατ. Ευρώπης
Ο ανταγωνισμός για τους εδραιωμένους οίκους μόδας και υψηλής
ραπτικής της Ευρώπης δεν προέρχεται από κάποια μακρινή αγορά, αλλά από τη γειτονική τους:
στην Κεντρική και στην Ανατολική
Ευρώπη ακμάζουν νεοφυείς εταιρείες στον κλάδο, οι οποίες διεκδικούν και αυτές μερίδιο στην
κερδοφόρο δραστηριότητα.
Οπως χαρακτηριστικά γράφει
το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Ρόιτερς, διά του λόγου το αληθές
αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στον
ουγγρικό οίκο μόδας της Nanushka, ο οποίος είναι δημοφιλής τόσο
ώστε να έχει για «πρεσβευτές»
του διασημότητες όπως η Ριάνα,
ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Μπίλι
Αϊλις, οι οποίοι φορούν τα ρούχα
του. Βέβαια, ακόμη είναι μία από
τις πολλές νεότευκτες εταιρείες
που δημιουργούν σχεδιαστές στην
Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη, και διαγκωνίζονται να γίνουν ορατές στις πασαρέλες του
Λονδίνου, του Παρισιού και της
Νέας Υόρκης.
Κάποτε η Nanushka αγωνιζόταν να επιβιώσει, αλλά σήμερα
τα ετήσια έσοδά της έχουν φθάσει
τα 33 εκατ. ευρώ, δηλαδή είναι
33 φορές περισσότερα από το
2016, όταν την προσέγγισαν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Εστιάζει τις δημιουργίες της στα βιώσιμα
ρούχα, όπως τα ενδύματα φυτικού
δέρματος, και έχει γίνει μία από

τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες
του κλάδου στη Γηραιά Ηπειρο,
σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο
FT 1000.
Στο ίδιος μήκος κύματος βρίσκονται και εταιρείες όπως η σλοβακική Nehera, της οποίας τις δημιουργίες επιλέγουν χολιγουντιανοί αστέρες σαν την Κίρα Νάιτλι,
την Τίλντα Σουίντον και τη Μαριόν
Κοτιγιάρ. Τη δε πολωνική εταιρεία
μόδας Magda Butrym προτιμούν
η Μέγκαν Φοξ και η Χάιλι Μπίμπερ
μεταξύ άλλων. Βέβαια, θα πρέπει
να επισημανθεί ότι η επιδίωξη όλων των νεοφυών οίκων μόδας
να δημιουργήσουν στο συγκεκριμένο πεδίο έχει διευκολυνθεί ιδιαίτερα από την πλατφόρμα Instagram του Facebook, καθώς και
από άλλες συναφείς.
Είναι πολύ χαρακτηριστικά όσα
εν κατακλείδι λέει ο επικεφαλής
της Nanushkα, Πέτερ Μπαλντάζτι,
σύζυγος της ιδρύτριας και σχεδιάστριας της εταιρείας, Σάντρα
Σάντορ: «Πριν από 15 -20 χρόνια
και χωρίς τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων θα ήταν σχεδόν αδύνατο να οικοδομήσεις έναν διεθνούς φήμης οίκο μόδας από τη
Βουδαπέστη». Το 2019, η Nanushka άνοιξε το πρώτο κατάστημά
της στη Νέα Υόρκη, το 2020 το
πρώτο της στο Λονδίνο, αλλά, όπως εκτιμά η διοίκησή της, η Κίνα
είναι το μέλλον.
REUTERS
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1.500 μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές
εγκαταλείπουν τα ορυκτά καύσιμα
Δεσμεύονται στη στροφή προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Ολο και περισσότεροι επενδυτές
δεσμεύονται να εγκαταλείψουν τα
ορυκτά καύσιμα, ενώ παράλληλα
αυξάνονται οι επενδυτές σε νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας με αντικείμενο την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, η
μείωση των ορυκτών καυσίμων αποτελεί παράγοντα που ενισχύει
την ανεπάρκεια ενέργειας και την
εκτόξευση των τιμών.
Σύμφωνα με έκθεση της
DivestInvest, περίπου 1.500 επενδυτικοί οργανισμοί που διαχειρίζονται αθροιστικά περιουσιακά
στοιχεία αξίας 39,2 τρισ. δολαρίων
δεσμεύονται τώρα να αποχωρήσουν από τις επενδύσεις τους σε
ορυκτά καύσιμα. Πρόκειται για θεαματική αύξηση του αριθμού των
επενδυτών που δεσμεύονται στη
στροφή προς την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, καθώς ο
αντίστοιχος αριθμός το 2014 ήταν
μόλις 181 επενδυτικοί οργανισμοί
με περιουσιακά στοιχεία αξίας 52
δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με σχετικό
ρεπορτάζ του Bloomberg, που επικαλείται την εν λόγω έκθεση,
φέτος το Ιδρυμα Φορντ, δημιούργημα του υιού του Χένρι Φορντ,
με περιουσιακά στοιχεία αξίας 16
δισ. δολαρίων και ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά ιδρύματα στον
κόσμο, ανακοίνωσε ότι θα αποε<
<
<
<
<
<

Ο αντίστοιχος
αριθμός των επενδυτικών οργανισμών το
2014 ήταν μόλις 181.
πενδύσει όσες επενδύσεις έχει σε
ορυκτά καύσιμα.
Αντίστοιχη δέσμευση ανέλαβε
φέτος το Χάρβαρντ, με το επενδυτικό ταμείο του διάσημου πανεπιστημίου να διαθέτει κεφάλαια ύψους 42 δισ. δολαρίων, αλλά και
η πολιτεία του Μέιν, η πρώτη ανάμεσα σε όλες των ΗΠΑ που ανακοίνωσε ότι θα δώσει εντολή
στο συνταξιοδοτικό της ταμείο να
εκποιήσει όλες τις θέσεις της σε
ορυκτά καύσιμα.
Επίσης, τα συνταξιοδοτικά ταμεία της πόλης της Νέας Υόρκης
σχεδιάζουν αποεπενδύσεις αξίας
περίπου 4 δισ. δολαρίων σε ορυκτά
καύσιμα, ενώ η δεύτερη σε μέγεθος
εταιρεία διαχείρισης συντάξεων
του Καναδά, η Caisse de Depot et
Placement du Quebec, έχει εκφράσει την πρόθεση να εκποιήσει επενδύσεις της στον πετρελαϊκό
κλάδο αξίας πολλών δισ. δολαρίων,
μεταξύ των οποίων και μεγάλα πακέτα μετοχών στις σημαντικότερες

«Καμπανάκι» από την Aramco για αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την επιταχυνόμενη μείωση των επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα. Επισημαίνει πως μειώνεται ταχύτατα η παραγωγική δυνατότητα της πετρελαϊκής βιομηχανίας και καλεί τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερα
στην παραγωγή υδρογονανθράκων.
πετρελαϊκές της χώρας.
Μιλώντας στο Bloomberg, ο Ρίτσαρντ Μπρουκς, ειδικός επί θεμάτων χρηματοδότησης προγραμμάτων για το κλίμα στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Stand.earth,
τόνισε πως «διογκώνεται και επιταχύνεται το κίνημα κατά των επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα,
καθώς ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει πως οι ροές των κεφαλαίων
θα καθορίσουν το κατά πόσον θα
κατορθώσουμε να επιβραδύνουμε
την κλιματική αλλαγή».
Η εγκατάλειψη των ορυκτών
καυσίμων αποδεικνύεται, άλλωστε,
επικερδής για τα επενδυτικά ταμεία, που είναι πρόθυμα να δεσμευτούν σε μηδενικό αποτύπωμα
άνθρακα. Η σχετική έκθεση της
DivestInvest υπογραμμίζει μάλιστα
πως το κίνημα «αποτελεί απτή απόδειξη του ότι η εγκατάλειψη των
ορυκτών καυσίμων είναι συνετή

στρατηγική από οικονομικής απόψεως και πως τα ορυκτά καύσιμα
αποτελούν εσφαλμένο στοίχημα».
Απηχεί αντίστοιχη έκθεση που εκπόνησε η BlackRock για λογαριασμό της πόλης της Νέας Υόρκης
και η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «κανένας επενδυτής
δεν εκτιμά ότι ζημιώθηκε εγκαταλείποντας τα ορυκτά καύσιμα, καθώς τα αποτελέσματα της επιλογής
αυτής είναι από ουδέτερα έως θετικά».
Η επιταχυνόμενη μείωση των
επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα
έχει, πάντως, αρνητικό αντίκτυπο
στην παγκόσμια αγορά ενέργειας,
όπως προκύπτει από την ενεργειακή κρίση. Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε χθες η ναυαρχίδα
του πετρελαϊκού κλάδου της Σαουδικής Αραβίας, η Aramco, επισημαίνοντας πως μειώνεται ταχύτατα η παραγωγική δυνατότητα

της πετρελαϊκής βιομηχανίας, και
κάλεσε τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερα στην παραγωγή υδρογονανθράκων. «Αποτελεί
λόγο σοβαρής ανησυχίας», τόνισε
μιλώντας στο Bloomberg ο Αμίν
Νάσερ, διευθύνων σύμβουλος της
Aramco, και πρόσθεσε πως «συρρικνώνεται ραγδαία η παραγωγική
δυνατότητα».
Οι προειδοποιήσεις του Ριάντ
έρχονται σε μια στιγμή που η τιμή
του πετρελαίου έχει εκτοξευθεί
κατά 70%, με την τιμή του να βρίσκεται πλέον στα 85 δολάρια το
βαρέλι. Την ίδια στιγμή, χώρες όπως
οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Ινδία απευθύνουν ανάλογες εκκλήσεις
προς τις βιομηχανίες να αντλήσουν
περισσότερο πετρέλαιο. Σημειωτέον
ότι η Aramco, που είναι και η μεγαλύτερη πετρελαϊκή στον κόσμο,
επενδύει πολλά δισεκατομμύρια
δολάρια για να αυξήσει την ημε-

ρήσια παραγωγική της δυνατότητα
στα 13 εκατ. βαρέλια, από τα 12 εκατ. βαρέλια στα οποία ανέρχεται
τώρα. Στο μεταξύ, επενδυτικά κεφάλαια έχουν διοχετεύσει από την
αρχή του έτους 32 δισ. δολάρια σε
νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας
που έχουν αντικείμενο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Οπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ
του αμερικανικού δικτύου CNBC,
το ποσό αυτό είναι τετραπλάσιο
από το αντίστοιχο του 2016, όταν
οι επενδυτές τοποθέτησαν σε νεοφυείς για το κλίμα μόλις 6,6 δισ.
δολάρια.
Εχει, άλλωστε, ήδη υπερβεί το
αντίστοιχο ποσό που επενδύθηκε
στο σύνολο του περασμένου έτους,
σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Dealroom και την εταιρεία
προώθησης επενδύσεων London
& Partners.
Bloomberg, CNBC

Σε μαζική παραγωγή ηλεκτρικών
αυτοκινήτων προχωράει η Xiaomi
Τα οχήματα της εταιρείας κινητής αναμένεται να κυκλοφορήσουν στα μέσα του 2024
Ανοδο 5,4% εμφάνισε η τιμή της μετοχής
της κινεζικής εταιρείας Xiaomi, η οποία
είναι γνωστή κατασκευάστρια έξυπνων
κινητών τηλεφώνων, με αφορμή την ανακοίνωσή της ότι μέσα σε λίγα χρόνια θα
αρχίσει να παράγει μαζικά και αυτοκίνητα.
Τα σχετικά ανέφερε εκπρόσωπός της, ο οποίος διευκρίνισε πως η μαζική παραγωγή
τοποθετείται στα μέσα του 2024, ενώ λίγο
καιρό πριν η Xiaomi ανακοίνωσε τη δημιουργία εταιρείας για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων. Η άνοδος της μετοχής
της χθες κατά 5,4%, στα 22,50 δολάρια
Χονγκ Κονγκ, είναι και η μεγαλύτερη πο<
<
<
<
<
<

Την ίδια στιγμή, ο ιταλοαμερικανικός όμιλος
Stellantis ανακοίνωνε
τη συνεργασία του με τη νοτιοκορεατική Samsung SDI.

Η Xiaomi επενδύει 10 δισ. δολάρια για τη νέα μονάδα οχημάτων. Χθες η μετοχή της εταιρείας
σημείωσε άνοδο κατά 5,4%, στα 22,50 δολάρια Χονγκ Κονγκ.

σοστιαία σε ημερήσια βάση από τις 12
Μαΐου φέτος. Τον Μάρτιο συγκεκριμένα
είχε γίνει γνωστό πως θα επενδύσει η εταιρεία 10 δισ. δολάρια για νέα μονάδα οχημάτων σε ορίζοντα δεκαετίας. Την ίδια
στιγμή, ο ιταλοαμερικανικός όμιλος Stellantis ανακοίνωνε τη συνεργασία του με
τη νοτιοκορεατική Samsung SDI, η οποία
κατασκευάζει μπαταρίες οχημάτων. Αμφότερες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για

μπαταρίες, οι οποίες θα απευθύνονται στην
αγορά της Βόρειας Αμερικής.
Στην περίπτωση της κινεζικής Xiaomi,
αν και έχει αυξήσει τις προσλήψεις για τη
μονάδα ηλεκτρικών αμαξιών, δεν αποκαλύπτει εάν θα συνεργαστεί με άλλη εταιρεία
και δη με μια συμβατική αυτοκινητοβιομηχανία του κλάδου. Εν τω μεταξύ, ακόμη μία
μεγάλη βιομηχανία κατασκευής έξυπνων
κινητών στη νοτιοανατολική Ασία, όπως

είναι η Foxconn, παρουσίασε στις αρχές
της εβδομάδας δύο πρωτότυπα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η
εν λόγω ταϊβανέζικη εταιρεία αποτελεί μία
από τις βασικές προμηθεύτριες της Apple,
εφόσον κατασκευάζει για λογαριασμό της
iPhone. Τώρα παρουσίασε ένα μοντέλο πολλαπλών δραστηριοτήτων και ένα σεντάν,
τα οποία, ωστόσο, δεν θα λανσάρει υπό το
δικό της εμπορικό σήμα, αλλά αφορούν τρί-

τους. Το ενδιαφέρον στην όλη πρωτοβουλία
αυτή έγκειται στο ότι με τα εχέγγυα αυτά
η Foxonn εγγράφει πιθανώς υποθήκη για
μία συνεργασία με την Apple, η οποία εργάζεται πάνω στα σχέδιά της για ηλεκτρικά
αμάξια με μεγάλη μυστικότητα επί αρκετά
χρόνια. Και, φυσικά, όπως είναι γνωστό, τα
οχήματα αυτά για να μπορούν να κυκλοφορήσουν στα παγκόσμια οδικά δίκτυα και
να εκπέμπουν και μηδενικούς ρύπους, χρειάζονται μπαταρίες. Η νοτιοκορεατική Samsung SDI, μέλος του κολοσσιαίου ομίλου
της Samsung, θα συνεργαστεί με τη Stellantis, την οποία απαρτίζουν η ιταλική Fiat
και η αμερικανική Chrysler, για να παράγουν
τέτοιες μπαταρίες, χωρίς ακόμη να έχει οριστεί η τοποθεσία της νέας μονάδας τους.
Βέβαια, η Samsung διατηρεί ήδη ορισμένα
εργοστάσια στη Νότια Κορέα, στην Κίνα
και στην Ουγγαρία, των οποίων τα προϊόντα
εξυπηρετούν πελάτισσες όπως είναι η γερμανική BMW και η αμερικανική Ford Motor.
Καλά πληροφορημένες πηγές δήλωσαν στο
ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς ότι οι
δύο όμιλοι έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή μπαταριών που
θα απευθύνονται στη βορειοαμερικανική
αγορά. Τέλος, τον Ιούλιο είχε αναφέρει το
Ρόιτερς ότι ίσως η Samsung SDI να κατασκευάσει εργοστάσιο μπαταριών στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενο πηγή της
εταιρείας, ενώ κάτι ανάλογο δημοσιοποίησε
και το νοτιοκορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap.
REUTERS, BLOOMBERG
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«Απόβαση» στη Μάγχη ετοιμάζουν
οι ισπανικοί σιδηρόδρομοι Renfe
Βάσει της έρευνας Bank Lending Survey της ΕΚΤ, η εικόνα αναφορικά με τον δανει-

Σχεδιάζουν υποθαλάσσια υπερταχεία, σε ανταγωνισμό με τη Eurostar

σμό των επιχειρήσεων παρέμεινε αναλλοίωτη.

Μείωση τραπεζικών
δανείων στην Ευρωζώνη
Οι τράπεζες της Ευρωζώνης περιόρισαν
τις χορηγήσεις ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων κατά το γ΄ τρίμηνο του
2021, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μάλιστα εκτιμάει ότι η τάση αυτή θα διατηρηθεί
και κατά το τελευταίο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς.
Βάσει της έρευνας Bank Lending
Survey, η εικόνα αναφορικά με τον δανεισμό των επιχειρήσεων παρέμεινε
αναλλοίωτη. «Για τα στεγαστικά δάνεια
η πιο σφιχτή πολιτική των τραπεζών
σχετίζεται με την ανθεκτικότητά τους
σε ενδεχόμενους κινδύνους, όπως επίσης και στο κόστος στη χρηματοδότησή τους και σε ανωμαλίες στους ισολογισμούς τους», επισημαίνεται
στην έρευνα. «Κατά το τέταρτο τρίμηνο
του 2021 αναμένεται περαιτέρω περιορισμός των πιστωτικών προτύπων
και καμιά αλλαγή αναφορικά με τη ζήτηση των νοικοκυριών για δάνεια για
την αγορά κατοικίας».
Μερικές τράπεζες ανέφεραν τις συστάσεις από τις εποπτικές αρχές –των
οποίων η δουλειά είναι να επιβλέπουν
για ενδεχόμενες οικονομικές φούσκες–
ως λόγο για τον περιορισμό των κριτηρίων για την εκταμίευση στεγαστικών δανείων.
Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών
της Ευρωζώνης, τα κριτήρια έγκρισης
για τα ενυπόθηκα δάνεια έγιναν πιο

αυστηρά σε Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία, ενώ παρέμειναν αμετάβλητα στην
Ιταλία. Σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση, η αλλαγή στα κριτήρια
είχε σαν αποτέλεσμα το ποσοστό απόρριψης για τα νοικοκυριά κατά το
γ΄ τρίμηνο του 2021 να μεγαλώσει σε
Γερμανία και Γαλλία, σύμφωνα με την
έρευνα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις
στα ενυπόθηκα δάνεια –ειδικότερα η
αναλογία ανάμεσα στο ποσό που εκταμιεύεται και την αξία του ακινήτου,
η διάρκεια του δανείου και οι επιπλέον
χρεώσεις– ήταν επίσης πιο σφιχτοί σε
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Από την άλλη, με τα επιτόκια της ΕΚΤ
σε αρνητικό έδαφος ή σε μηδενικά επίπεδα, τα ποσοστά κέρδους των τραπεζών συμπιέζονται – στα κέρδη συμπεριλαμβάνονται και εκείνα από τα
δάνεια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί
επικίνδυνα. «Στις μεγαλύτερες χώρες
της Ευρωζώνης, οι συνολικοί όροι και
οι προϋποθέσεις για τα στεγαστικά δάνεια έγιναν πιο αυστηροί σε Γερμανία
και Γαλλία, ενώ χαλάρωσαν σε Ιταλία
και Ισπανία. Η “στενότητα” στα περιθώρια κέρδους προήλθε από την Ισπανία και τη Γαλλία για τα συνήθη δάνεια
και από την Ιταλία από εκείνα με μεγαλύτερο ρίσκο, ενώ οι γερμανικές
τράπεζες ανέφεραν διεύρυνση σε όλα
τα περιθώρια», αναφέρεται στην έρευνα
της ΕΚΤ.

Η πανδημία ενίσχυσε
τη ζήτηση για λίζινγκ
στη Γερμανία
Οι προσφορές λίζινγκ στη Γερμανία ξεπερνούν πλέον κατά πολύ την κλασική
χρονομίσθωση αυτοκινήτων. Σήμερα
οι άνθρωποι προτιμούν τη μέθοδο αυτή
«για λόγους που σχετίζονται με τον
σύγχρονο τρόπο ζωής, αλλά και τη βιωσιμότητα», εξηγεί ο Ντάνιελ Ισικάβα,
διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής
εταιρείας Lyght Living Furniture Leasing, η οποία εξειδικεύεται στη χρονομίσθωση επίπλων και ηλεκτρονικών
ειδών για σπίτια και γραφεία. Το λίζινγκ
ενδιαφέρει κυρίως τους νέους, συμπληρώνει ο επιχειρηματίας. Κατά την εκτίμησή του, η πανδημία είχε επίδραση
στις ανάγκες καταναλωτών και επιχειρήσεων. «Με τον κορωνοϊό συνειδη<
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Οι χρονομισθώσεις αφορούν από αυτοκίνητα μέχρι
έπιπλα και έργα τέχνης.
τοποιήσαμε ότι είναι πιο δύσκολο να
σχεδιάσεις τη ζωή σε βάθος χρόνου.
Αρκετοί πελάτες δεν θέλουν πια να δεσμεύονται μακροπρόθεσμα», όπως επισημαίνει ο Ντάνιελ Ισικάβα στην
Deutsche Welle.
Υπάρχουν ωστόσο και καταναλωτές
οι οποίοι δεν θέλουν πια να αποχωριστούν αυτό που μίσθωσαν, όπως δηλώνει ο Ντίτερ Σιμάνσκι, ιδρυτής της
εταιρείας Bee-Rent από την Κάτω Σαξονία, η οποία ενοικιάζει από το 2015
ολόκληρα σμήνη και κυψέλες μελισσών.
Θεωρεί ότι όταν η μελισσοκομία σε
κερδίσει δεν μπορείς πια να ζήσεις δίχως μελίσσια: «Για τον λόγο αυτό, ελάχιστοι πελάτες μας επιστρέφουν τα

σμήνη». Στους πελάτες του ανήκουν
κυρίως επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν την παραγωγή μελιού για
διαφημιστικούς λόγους. Εκτός αυτού,
ο τρύγος του μελιού είναι σημαντικό
γεγονός για μια επιχείρηση και τους
εργαζομένους, προσθέτει ο Ντίτερ Σιμάνσκι.
Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό
Σύνδεσμο Γερμανικών Εταιρειών Χρονομίσθωσης (BDL), όσο περνάει ο χρόνος τόσο αυξάνεται η ζήτηση για χρονομίσθωση. «Μέχρι το ξέσπασμα της
πανδημίας οι πωλήσεις οικονομικών
αγαθών κατέρριπταν το ένα ρεκόρ
μετά το άλλο, φθάνοντας το 2019 σε
συνολική αξία σχεδόν τα 77 δισ. ευρώ»,
δηλώνει η εκπρόσωπος του Συνδέσμου,
Κάτριν Ντίκχοφ, και εξηγεί ότι σχεδόν
το 80% της χρονομίσθωσης αφορά, ακόμα και σήμερα, παρά το πλήθος των
διαφόρων προσφορών, αυτοκίνητα και
οχήματα δημόσιας χρήσης. Η πανδημία
έπληξε, ωστόσο, και τον οικονομικό
κλάδο του λίζινγκ, ο οποίος υποχώρησε
το 2020 κατά 8,6%. Το πρώτο εξάμηνο
το 2021 όμως ήρθε η πολυπόθητη ανάκαμψη και παρουσίασε ανάπτυξη
8,3%. Η Ιβόν Χόνερ, ιδιοκτήτρια της
εταιρείας χρονομίσθωσης έργων τέχνης
Contemp-Rent στην Καρλσρούη, κατέγραψε την περίοδο της πανδημίας
μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ιδιώτες.
Οπως λέει, ολοένα και περισσότεροι
δίνουν πλέον βάρος σε όμορφους χώρους: «Χρειάζεται χρόνος για να βρεις
τον πίνακα που ταιριάζει στο σπίτι
σου». Σύμφωνα με την Ιβόν Χόνερ, εν
κατακλείδι, πολλοί πελάτες αξιοποιούν
τη δυνατότητα του δοκιμαστικού λίζινγκ έργων τέχνης, αποφεύγοντας
έτσι μια λάθος αγορά.

Oι Ισπανοί ετοιμάζουν την «απόβασή»
τους στη σήραγγα της Μάγχης, δηλαδή
το να θέσουν σε λειτουργία μια υποθαλάσσια υπερταχεία, που θα συνδέει το
Λονδίνο και το Παρίσι και θα έρχεται
ευθέως σε ανταγωνισμό με την Eurostar,
τη μοναδική εταιρεία που δραστηριοποιείται εκεί. Συγκεκριμένα, οι ισπανικοί
σιδηρόδρομοι Renfe εκφράζουν την πεποίθηση πως ο ανταγωνισμός στον πορθμό της Μάγχης είναι και βιώσιμος αλλά
και κερδοφόρος, όπως αναφέρεται σχετικά σε δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times. Επιπλέον,
η εταιρεία ανέφερε ότι έχει εξασφαλίσει
τη στήριξη της GetLink, η οποία διαχειρίζεται τη σήραγγα, αλλά και της βρετανικής σιδηροδρομικής εταιρείας HS1,
στην οποία ανήκουν σταθμοί και σιδηροτροχιές από το Λονδίνο έως τη Μάγχη.
«Μέχρι πριν ξεσπάσει η πανδημία του
κορωνοϊού, στο συγκεκριμένο σημείο η
κίνηση ήταν μεγάλη και έβαινε αυξανόμενη, και αυτή η τάση θα επανέλθει το
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H εταιρεία της Ισπανίας ανέφερε ότι έχει εξασφαλίσει τη
στήριξη της GetLink, η οποία
διαχειρίζεται τη σήραγγα.
2022. Σύμφωνα με την ανάλυση της ζήτησης, που διεξαγάγαμε, φαίνεται πως
είναι για τη Renfe και βιώσιμο και επικερδές να ανταγωνιστεί με την Eurostar»,
σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Renfe.
Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι διαρκούσης
της πανδημίας η επιβατική κίνηση ήταν
ελάχιστη. Η Eurostar μέχρι προσφάτως
αγωνιζόταν να επιβιώσει, αλλά τον Μάιο
έλαβε 250 εκατ. στερλίνες από τους μετόχους της, συμπεριλαμβανομένης και
της γαλλικής κυβέρνησης με μερίδιο
55% για να ορθοποδήσει.
Η HS1 από την πλευρά της επισημαίνει
ότι θεωρεί ευνοϊκό το ενδιαφέρον των ισπανικών σιδηροδρόμων, ενώ η όξυνση
του ανταγωνισμού θα παρέχει πιο πολλές

Η Eurostar καλωσόρισε τον ανταγωνισμό, ενώ η διαχειρίστρια εταιρεία GetLink δήλωσε ότι η σήραγγα της Μάγχης ανέκαθεν προσέφε-

ρε πρόσβαση σε εταιρείες σιδηροδρόμων.
επιλογές σε όσους δεν επιλέγουν την
από αέρος μετακίνησή τους. Aλλωστε,
ενόψει της παγκόσμιας Διάσκεψης για
το Κλίμα στη Γλασκώβη, η περιβαλλοντική
οργάνωση Greenpeace σε συνεργασία
με το ινστιτούτο OBC-Transeuropa δημοσίευσαν χθες έκθεση, η οποία επισημαίνει ότι πάνω από το 1/3 των 150 δημοφιλέστερων μικρής διάρκειας δρομολογίων εντός Γηραιάς Ηπείρου έχει και
σιδηροδρομική κάλυψη, όπως αναφέρει
το Bloomberg. Καλό θα ήταν να υπενθυμίσουμε, κιόλας, ότι ένας από τους λόγους αποδυνάμωσης και αποκαθήλωσης
της προβληματικής αεροπορικής Alitalia
ήταν ότι η δημοφιλέστερη εσωτερική
μετακίνηση εντός Ιταλίας, αυτή από τη

Ρώμη στο Μιλάνο και αντίστροφα, μπορεί
να γίνει και με πολύ γρήγορο τρένο.
Η δε Eurostar καλωσόρισε τον ανταγωνισμό, ενώ η GetLink δήλωσε ότι η
σήραγγα της Μάγχης ανέκαθεν προσέφερε πρόσβαση σε εταιρείες σιδηροδρόμων, ενώ συνιστά μια αφενός δελεαστική
αφετέρου πράσινη εναλλακτική για μετακινήσεις επιβατών και μεταφορά εμπορευμάτων. Τα ταξίδια με τρένο δημιουργούν πολύ λιγότερους ρύπους από
τους αντιστοίχους των αεροπορικών μετακινήσεων. Σημειωτέον πως η Eurostar
δεν διατηρεί κάποιο μονοπώλιο στη σιδηροδρομική διασύνδεση του Λονδίνου
με την ηπειρωτική Ευρώπη, αλλά ουδέποτε βρέθηκε αντιμέτωπη με ανταγω-

νιστική μονάδα στα διεθνή της δρομολόγια. Και αυτό της έδωσε δυνατότητα
να επικεντρωθεί στο να ανταγωνίζεται
τις αεροπορικές εταιρείες που είχαν πτήσεις από το Λονδίνο στο Παρίσι, στις
Βρυξέλλες και στο Αμστερνταμ. Η ροή
τρένων από το Ηνωμένο Βασίλειο στην
Ευρώπη είναι τεχνικά απλή, αλλά μετά
την έξοδό του από την Ε.Ε., απαιτείται
έλεγχος διαβατηρίων και ασφαλείας
στους σταθμούς, οπότε τα σιδηροδρομικά
ταξίδια δυσχεραίνουν, όπως αναφέρουν
οι FT. Πάντως, η ισπανική Renfe εκτιμά
πως θα έχει απόδοση επί της επένδυσής
της στη Μάγχη σε ορίζοντα τετραετίας,
εστιαζόμενη αρχικά στο δρομολόγιο
Λονδίνου - Παρισιού.

Υψηλές επιδόσεις για Alphabet και Microsoft
Πάνω από τις προβλέψεις ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα γ΄ τριμήνου των
κολοσσών της υψηλής τεχνολογίας Alphabet και Microsoft, ξεπερνώντας τα
110 δισεκατομμύρια δολάρια. Στον αντίποδα, το Twitter είχε απώλειες εξαιτίας
των νέων κανόνων ιδιωτικότητας της
Apple. Ειδικότερα, η Google παρουσίασε
έσοδα από τις δραστηριότητές της στο
υπολογιστικό νέφος χαμηλότερα των
προσδοκιών, αλλά η μητρική της εταιρεία
Alphabet ξεπέρασε κατά πολύ τις προβλέψεις κερδών της Wall Street το γ΄
τρίμηνο με την αρωγή των υψηλότερων
από το αναμενόμενο εσόδων από τις διαφημίσεις.
Τα έσοδα γ΄ τριμήνου της μητρικής
διαμορφώθηκαν στα 65,1 δισ. δολ. σε ετήσια βάση, όταν οι αναλυτές είχαν υπολογίσει 63,3 δισ. δολ. Τα καθαρά κέρδη
το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου ενι<
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Ζημίες εμφάνισε το Twitter
λόγω δικαστικών εξόδων
και νέων επενδύσεων,
ενώ οι αναλυτές ανέμεναν
κέρδη 8,25 εκατ. δολ.
σχύθηκαν θεαματικά κατά σχεδόν 70%
σε ετήσια βάση στα 18,9 δισ. δολ. έναντι
προβλέψεων για 15,8 δισ. δολ. Τα ανά
μετοχή κέρδη ανήλθαν σε 27,99 δολάρια,
ενώ αναλυτές έκαναν λόγο για 23,32 δολάρια.
Στην περίπτωση της θυγατρικής της
Αlphabet, Google, τα διαφημιστικά της
έσοδα αποδεικνύουν πόσο ευνοήθηκαν
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Η αύξηση των διαφημιστικών εσόδων της Google, θυγατρικής της Αlphabet, οφείλεται

στην ανάκαμψη που παρατηρήθηκε στη διαδικασία αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Οι αναλυτές θεωρούν ότι αυτό σχετίζεται με το ολοένα και εντονότερο ενδιαφέρον για τα ταξίδια
μετά την πανδημία.
από την ανάκαμψη που παρατηρήθηκε
στη διαδικασία αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Οι αναλυτές θεωρούν ότι αυτό σχετίζεται με το ολοένα και ζωηρότερο ενδιαφέρον για τα ταξίδια μετά την πανδημία. Οι δυναμικές δραστηριότητες της
Google στη διαφήμιση της απέφεραν σε
έσοδα περί τα 53,1 δισ. δολάρια, εκ των
οποίων εκείνα του δικτύου ροής εικόνας

και ήχου ΥouTube ανήλθαν σε 7,2 δισ.
δολ. Πρόκειται για αύξηση άνω του 40%
σε ετήσια βάση. Παρά ταύτα, ο κλάδος
υπολογιστικού νέφους της Google υστέρησε έναντι των προβλέψεων και, βάσει
των δεδομένων της εταιρείας Refinitiv,
η αμερικανική αγορά ανέμενε να συγκεντρώσει πάνω από 5,2 δισ. δολ. σε έσοδα.
Τελικώς αποκόμισε 5 δισ. δολ. Μετά την

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ομίλου η τιμή της μετοχής της μητρικής
Alphabet είχε μια κάμψη 2%, αλλά συνολικά από τις αρχές της χρονιάς έχει
εμφανίσει άνοδο της τάξης του 60%. Η
απόδοσή της είναι μία από τις καλύτερες
μεταξύ της ομάδας των κολοσσών Facebook, Amazon, Apple και Netflix.
Στην περίπτωση της Microsoft, τα έσοδα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις αναλυτών
και οικονομολόγων, καθώς ανήλθαν στα
45,3 δισ. δολάρια έναντι 44 δισ. δολαρίων
και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν
στα 20,5 δισ. δολ. έναντι 15,7 δισ. δολ.
Σε βάση μετοχής τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,71 δολάρια. Στην εξέλιξη
αυτή συνέβαλαν τα έσοδα από την υπηρεσία του επαγγελματικού δικτύου
LinkedIn, τις εφαρμογές εταιρικής εξυπηρέτησης και τις ακμαίες δραστηριότητες στον βραχίονα υπολογιστικού νέφους. Ο επικεφαλής της Microsoft, Σατιά
Ναντελά, τόνισε πως τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι τα προϊόντα υπολογιστικού
νέφους συνδράμουν όλες τις επιχειρήσεις
ανεξαρτήτως μεγέθους στην παραγωγικότητά τους.
Τέλος, στην περίπτωση του κοινωνικού δικτύου Twitter, o αντίκτυπος από
τις αλλαγές στις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας
επί του λειτουργικού συστήματος της
Apple αποδείχθηκε πιο περιορισμένος
από το αναμενόμενο, αλλά εμφάνισε ζημίες έναντι προβλέψεων για κέρδη. Τα
έσοδα γ΄ τριμήνου αυξήθηκαν 37% σε
1,284 εκατ. δολ. έναντι 1,285 εκατ. δολ.
των προβλέψεων, ενώ είχε ζημίες 537 εκατ. δολ. λόγω δικαστικών εξόδων και
νέων επενδύσεων, όταν οι αναλυτές
είχαν εκτιμήσει πως θα έχει κέρδη 8,25
εκατ. δολαρίων.
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Πρώτα σύννεφα
και αντιδράσεις
πριν το Meta
Ενστάσεις για τη μετονομασία του Facebook
Πιο δαπανηρή από ό,τι νόμιζε ο Μαρκ
Ζούκερμπεργκ ίσως αποδειχθεί η μετονομασία του Facebook σε Meta, καθώς
εταιρεία πώλησης υπολογιστών από την
Αριζόνα έχει κατοχυρώσει τη συγκεκριμένη ονομασία από τον Αύγουστο. Ο ιδιοκτήτης της δήλωσε, ωστόσο, έτοιμος
να παραχωρήσει τα δικαιώματα στον
CEO του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ
έναντι 20 εκατ. δολαρίων. Πηγές του
Facebook ανέφεραν χθες στον ειδησεογραφικό ιστότοπο TMZ ότι η εταιρεία
του Ζούκερμπεργκ έχει δικαίωμα χρήσης
του ονόματος, καθώς η αίτηση κατοχύρωσης του Meta από την εταιρεία της Αριζόνας δεν έχει εγκριθεί ακόμη. Αμερι-

κανοί νομικοί επισήμαναν στην εφημερίδα
The Guardian ότι μεγάλες επιχειρήσεις
διαθέτουν πληθώρα νομότυπων τεχνασμάτων στις φαρέτρες τους για να ξεπερνούν τέτοια εμπόδια, όπως την αίτηση
κατοχύρωσης της ονομασίας σε άλλη χώρα, πρόθυμη να αλλοιώσει την ημερομηνία
κατάθεσης εμφανίζοντας το Facebook
ως τον πρώτο αιτούντα. Η ανακοίνωση
της μετονομασίας του Facebook σε Meta
από τον Ζούκερμπεργκ δεν μοιάζει –
μέχρι στιγμής τουλάχιστον– να είχε το
προσδοκώμενο αποτέλεσμα, που ήταν

η μεταβολή της εικόνας της εταιρείας
επί τα βελτίω. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις
που αντιμετώπισε το Facebook έχουν
κλονίσει την εμπιστοσύνη του κοινού,
αλλά και των επενδυτών.
Η πρόσφατη διαρροή μεγάλου αριθμού
εσωτερικών εγγράφων του Facebook αποκάλυψε τις μεθόδους λειτουργίας και
τη φιλοσοφία της εταιρείας, που απέχει
πολύ από τις αισιόδοξες εξαγγελίες του
ιδρυτή της σχετικά με το Meta και την ικανότητά του να προωθεί δημοκρατικές
αντιλήψεις στην κοινωνία. Η πηγή της
διαρροής, η πρώην εργαζόμενη στο
Facebook, Φράνσις Χάουγκεν, που κάλεσε
τη Δευτέρα τον Ζούκερμπεργκ να παραιτηθεί από εκτελεστικός διευθυντής, αποκάλυψε ότι το Facebook θέτει την κερδοφορία πάνω από κάθε άλλη επιδίωξη.
Καθώς ο Ζούκερμπεργκ ανακοίνωνε
τα σχέδιά του για δημιουργία νέας διάστασης στον κυβερνοχώρο το βράδυ της
Πέμπτης, σατιρικές εκπομπές της αμερικανικής τηλεόρασης έσπευδαν να του
υπενθυμίσουν ότι τάχθηκε έμμεσα –
αλλά ουσιαστικά– υπέρ των εισβολέων
οπαδών του Τραμπ στο Κογκρέσο στις 6
Ιανουαρίου, διασπείροντας μέσω του
Facebook το μήνυμά τους.
Η αριστερή βουλευτής της Νέας Υόρκης, Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτέζ, δεν έκρυψε την αποδοκιμασία της, αποκαλώντας το Facebook «καρκίνωμα στη δημοκρατία» και «μηχανισμό παγκόσμιας παρακολούθησης και προπαγάνδας στην υπηρεσία αυταρχικών καθεστώτων, που
πλήττει την κοινωνία των πολιτών». Οι
γερουσιαστές Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ και
Εντ Μάρκεϊ εξέφρασαν και αυτοί βάσιμες
ενστάσεις για τα σχέδια του Ζούκερμπεργκ.
Ο Μπλούμενταλ, πρώην γενικός εισαγ-

γελέας του Κονέκτικατ, υποστήριξε ότι
η μετονομασία δεν είναι τίποτα παραπάνω
από απόπειρα πρόκλησης σύγχυσης, «η
οποία δεν πρόκειται να σβήσει τα χρόνια
παραπλανητικών πρακτικών και αδιαφορίας για την προστασία της ιδιωτικής
ζωής, της ψυχικής υγείας των παιδιών,
της διασποράς μίσους και γενοκτονιών».

Ο γερουσιαστής Μάρκι της Μασαχουσέτης
αρνήθηκε να αποδεχθεί τη μετονομασία:
«Το Facebook θέλει να αποδεχθούμε την
αλλαγή ονόματος και να αρχίσουμε να
το λέμε Meta. Το μόνο που θα το αποκαλούμε είναι απειλή για την ιδιωτική ζωή,
τη δημοκρατία και τα παιδιά».
ASSOCIATED PRESS
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Μαγνήτης τα κίνητρα για νέες ξένες παραγωγές
Παράγοντες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας λένε ότι η Ελλάδα μπορεί σε μερικά χρόνια να γίνει το Χόλιγουντ της Ευρώπης
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Ο ήλιος, η θάλασσα και το εύκρατο
κλίμα προβάλλονται διαχρονικά ως
τα δυνατά σημεία της Ελλάδας για
την προσέλκυση επενδύσεων. Δεν
είναι τυχαίο ότι το 2013 σε roadshow
στο Λονδίνο ελληνικού οργανισμού
για την προώθηση των ελληνικών
κρατικών ακινήτων, τα καλά κλιματολογικά δεδομένα είχαν προταθεί
ως ισχυρά «χαρτιά» της χώρας. Ωστόσο, είναι ίσως από τις λιγοστές
φορές που ο ελληνικός ήλιος και η
θάλασσα καταφέρνουν και προσελκύουν τα τελευταία χρόνια κεφάλαια
σε έναν τομέα, που δεν σχετίζεται
με τον τουρισμό ή την αγορά ακινήτων, δηλαδή την οπτικοακουστική
παραγωγή.
Αυτή, όμως, ίσως είναι η μία πλευρά του νομίσματος, εάν ληφθεί υπόψη ότι η ενίσχυση (cash rebate)
που προσφέρει η Ελλάδα είναι από
τις πλέον γενναιόδωρες παγκοσμίως,
μαγνητίζοντας πολλές ξένες χολιγουντιανές παραγωγές, όπως η ταινία «Αναλώσιμοι» η οποία θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη. Από την έναρξη λειτουργίας του cash rebate
–το ποσοστό της επιστροφής επί
των επιλέξιμων δαπανών αυξήθηκε
το 2020 από 35% σε 40%– τον Απρίλιο του 2018 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021, υπολογίζεται
ότι επιχορηγήθηκαν συνολικά 171
έργα που συνοδεύονται με επενδύσεις 255 εκατ. ευρώ και τη δημιουργία 42.130 θέσεων εργασίας. Μόνο
στην Αθήνα εκτιμάται ότι οι εταιρείες παραγωγής έχουν δαπανήσει
60 εκατ. ευρώ σε υπηρεσίες κατά
τη διάρκεια των γυρισμάτων τους.
Τα ποσά αυτά, όμως, θα ήταν δυνατόν να πολλαπλασιαστούν σημαντικά. Κι αυτό διότι η βιομηχανία
του θεάματος στην Ελλάδα έχει εκρηκτικά περιθώρια ανάπτυξης, όπως ανέφεραν πρόσφατα ορισμένοι
από τους πρωταγωνιστές του κλάδου, οι οποίοι για πρώτη φορά συνυπήρξαν σε διαδικτυακή εκδήλωση
του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΙCC) και του Εθνικού
Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων
και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).
Πρόκειται για τον ιδρυτή και
πρόεδρο της εταιρείας παραγωγής
και κινηματογραφικής και τηλεοπτικής διανομής Tanweer, Τζόζεφ
Σαμάν, ο οποίος ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να καταστεί
κόμβος στον τομέα παραγωγής περιεχομένου. «Σε μερικά χρόνια, εάν
όλοι εργαστούμε μαζί, η Ελλάδα θα

μπορούσε να αποτελέσει το Χόλιγουντ της Ευρώπης. Η επιστροφή
του 40% των επιλέξιμων δαπανών
είναι αρκετά ελκυστική. Η Ελλάδα
είναι ένα υπαίθριο στούντιο, συνδυάζει τη θάλασσα με το βουνό, διαθέτει γραφικά νησιά και ένα εύκρατο
κλίμα με 300 μέρες τον χρόνο ηλιοφάνεια. Επίσης, είναι δύσκολο να
βρει κάποιος χώρες, εκτός από τη
Μεγάλη Βρετανία, όπου οι περισσότεροι να μιλούν καλά αγγλικά»,
σημείωσε ο επικεφαλής της Tanweer, της οποίας η νέα δημιουργία,
η ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη»
διαθέτει έναν από τους υψηλότερους
προϋπολογισμούς στην ιστορία του
ελληνικού κινηματογράφου, ύψους
4,5 εκατ. ευρώ.
Ο ομογενής και διευθύνων σύμβουλος των York Studios, με έδρα
τη Νέα Υόρκη, Γιάννης Καλαφάτης,
σημείωσε ότι η προσπάθεια της Ελλάδας για προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών είναι πολλά
υποσχόμενη. Η York Studios σε συνεργασία με τη βουλγαρική Nu Boyana Hellenic αναμένεται μέσα στο
<
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«Εχει τη δυνατότητα να
καταστεί κόμβος στον
τομέα παραγωγής περιεχομένου», λέει ο
πρόεδρος της Tanweer.
2022 να ξεκινήσει την κατασκευή
κινηματογραφικού στούντιο σε οικόπεδο 83 στρεμμάτων στη Θέρμη
της Θεσσαλονίκης. Οι κατασκευαστικές εργασίες εκτιμάται ότι θα
ξεκινήσουν μέσα στην επόμενη
χρονιά, με την επένδυση να είναι
ύψους 20 εκατ. ευρώ. Μέχρι όμως
να εκκινήσει η κατασκευή του στούντιο, η έκταση θα φιλοξενεί γυρίσματα ταινιών, όπως η «Enforcer»
με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας και «Αναλώσιμοι» με τον
Σιλβέστερ Σταλόνε, τον Τζέισον
Στέιθαμ, τη Μέγκαν Φοξ και τον
Αντι Γκαρσία, για τις ανάγκες της
οποίας κατασκευάστηκε μια πολεμική φρεγάτα.
«Με τη ζήτηση για παραγωγές
στη Νέα Υόρκη να είναι ιδιαίτερα
υψηλή, η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ
μεγάλες προοπτικές στον τομέα της
οπτικοακουστικής παραγωγής. Καταλύτης για την υλοποίηση της επένδυσής μας στη Βόρεια Ελλάδα
υπήρξε, εκτός από τη στήριξη που
έχουμε από την ελληνική κυβέρνηση

και το ΕΚΟΜΕ, η συνάντησή μου
με τον Γιαρίβ Λέρνερ, διευθύνοντα
σύμβουλο της εταιρείας παραγωγής
Nu Boyana (σ.σ.: ελέγχεται από τις
αμερικανικές Nu Image και Millenium Media). Η Ελλάδα διαθέτει αναπτυγμένες υποδομές, ελκυστικές
τοποθεσίες και υψηλής ποιότητας
ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελούν παράγοντες που καθιστούν
πολύ ευκολότερη τη δραστηριοποίηση στη χώρα», σημείωσε ο κ. Καλαφάτης.
Ο Γιάννης Καραγιάννης, διευθύνων σύμβουλος της JK Productions
και ιδιοκτήτης των Kappa studios
ανέφερε, κατά την πρόσφατη εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου, του ΙCC και του ΕΚΟΜΕ, ότι η στρατηγική προσέλκυσης ξένων παραγωγών αποδίδει
καρπούς, με τις ταινίες «Greek Freak»
και «Crimes of the Future» να έχουν
γυριστεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Σχετικά με τον τομέα της
μεταπαραγωγής (post production)
και των οπτικών εφέ υψηλών προδιαγραφών, που έχει αναπτυχθεί
σε πολύ μικρό βαθμό στην Ελλάδα,
ο Δημήτρης Ευαγγελόπουλος επικεφαλής των «Στούντιο Αλφα» ανέφερε ότι προϋπόθεση για την ενίσχυση της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ύπαρξη επαρκούς όγκου οπτικοακουστικών έργων που να απαιτούν αυτού του είδους την τεχνική επεξεργασία. «Εκτιμούμε ότι αυτό θα συμβεί ενόψει
των παραγωγών που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα»,
σημείωσε.
«Η Ελλάδα αποτελεί, ενδεχομένως, την καλύτερη τοποθεσία σε
όλο τον κόσμο για τη φιλοξενία κινηματογραφικών και τηλεοπτικών
γυρισμάτων», σημείωσε η Γέλενα
Πόποβιτς, σκηνοθέτης της ταινίας
«Ο άνθρωπος του θεού», που επιχορηγήθηκε με 414,2 χιλ. ευρώ μέσω
του καθεστώτος cash rebate.
Κατά το τελευταίο διάστημα στο
καθεστώς ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ
έχουν ενταχθεί η σειρά μυθοπλασίας
100 επεισοδίων «Η τελευταία ώρα»,
με επιχορήγηση 608,3 χιλ. ευρώ και
οι ταινίες «Μουσική», «Under the
eyelashes» και «Το βράδυ υποχωρεί»,
με ενίσχυση 300 χιλ. ευρώ, 155,4
χιλ. ευρώ και 27,5 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Εκτός από το καθεστώς επιχορήγησης επιλέξιμων δαπανών
–για κάθε 100 ευρώ που δαπανάει
στη χώρα μας ένας παραγωγός εισπράττει τα 40– προβλέπεται και η
χορήγηση κινήτρου φορολογικής
ελάφρυνσης ύψους 30%.

Oι ενισχύσεις (cash rebate) που προσφέρει η Ελλάδα είναι από τις πλέον γενναιόδωρες παγκοσμίως, μαγνητίζοντας πολλές ξένες χολιγουντιανές παραγω-

γές, όπως η ταινία «Αναλώσιμοι», η οποία θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη.

Να μη χρειάζονται... κούτες με έγγραφα
Δεν λείπουν πάντως οι παθογένειες
- παιδικές ασθένειες από το καθεστώς επιδότησης, οι οποίες όμως
δεν σχετίζονται με όσα έχει υποστηρίξει, κατά καιρούς, η αξιωματική αντιπολίτευση ότι τα κίνητρα
που δίνονται δεν συνοδεύονται
από μια ολοκληρωμένη στρατηγική
για την ελληνική οπτικοακουστική
βιομηχανία. Αλλά, ως επί το πλείστον, με διαδικαστικού χαρακτήρα
ζητήματα. «Λειτουργεί προβληματικά το γεγονός ότι πρέπει να προσκομίζουμε σε φυσική μορφή τα
τιμολόγια των δαπανών μας. Για
κάθε παραστατικό, πρέπει να δημιουργούμε ένα αντίγραφο που
πρέπει να προσκομίζουμε, με αποτέλεσμα όταν πρόκειται για μια
μεγάλη παραγωγή να καταλήγουμε
με κούτες από έγγραφα», σημείωσε
ο κ. Σαμάν.
Ο ιδρυτής της Tanweer προτεί-

νει ακόμη να αυξηθεί το όριο, ύψους 900 χιλ. ευρώ, της χρηματοδότησης που είναι σε θέση να αιτηθούν οι δικαιούχοι μέσω του ταμείου εγγυοδοσίας δανείων επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Σήμερα, το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, συνολικού δυνητικού προϋπολογισμού δανείων 62,5 εκατ.
ευρώ, προβλέπει ότι κάθε επιχείρηση-δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί τη λήψη τραπεζικού δανείου από 25.000 ευρώ έως
900.000 ευρώ, για την κάλυψη των
αναγκών του σε κεφάλαιο κίνησης,
αλλά και τη χρηματοδότηση επενδυτικών του σχεδίων. Το Ταμείο
παρέχει εγγύηση σε ποσοστό 80%
επί του ύψους του δανείου, ενώ οι
τράπεζες δεν επιτρέπεται να ζητήσουν εμπράγματες εξασφαλίσεις
για δάνεια έως 50.000 ευρώ.

Οσον αφορά τις υποδομές, είναι
απαραίτητο να βελτιωθεί η ταχύτητα του ασύρματου Διαδικτύου
«που είναι χαμηλή στην Ελλάδα»,
όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης.
Την ίδια στιγμή, ζητούμενο,
σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, είναι να αναβαθμιστεί περαιτέρω ο ρόλος της Ελλάδας για την
παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος με στόχο να είναι δυνατή
η ταυτόχρονη υποστήριξη ενός
μεγάλου όγκου έργων. Για να επιτευχθεί όμως αυτό απαιτείται καταρτισμένο προσωπικό που είναι
συχνά δυσεύρετο, όπως και η κατασκευή νέων κινηματογραφικών
στούντιο υψηλών προδιαγραφών,
δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις
που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα δεν επαρκούν για να ικανοποιήσουν την ενισχυμένη ζήτηση
για ελληνικές και ξένες κινηματο-

γραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Ενα ακόμη κομμάτι που
λείπει από το παζλ σχετίζεται με
την ψηφιακή μεταπαραγωγή (postproduction) και τα οπτικά εφέ,
ένας τομέας της οπτικοακουστικής
παραγωγής που δεν έχει αναπτυχθεί και συνοδεύεται με πολύ υψηλό κόστος.
Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ,
η άμεση συνεισφορά στην οικονομία των οπτικοακουστικών παραγωγών αυτών είναι ύψους 108
εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική επίδραση στο ΑΕΠ τοποθετείται σε
686 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι επενδύσεις ύψους 25 εκατ. ευρώ
είναι δυνατόν να δημιουργήσουν
περισσότερες από 755 θέσεις εργασίας, από τις οποίες 223 συνδέονται άμεσα με την παραγωγή και
αυξάνουν το ΑΕΠ κατά 39 εκατ.
ευρώ.

Συνδρομητικά σούπερ μάρκετ
με δωρεάν ντελίβερι και εκπτώσεις

Λαχανικά και φρούτα
στο ηλεκτρονικό
«καλάθι» του καταναλωτή

Το μοντέλο εφαρμόζεται στο εξωτερικό και αναμένεται και στην Ελλάδα

Ακόμη και εάν φέτος ο τζίρος των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ ξεπεράσει τα
300 εκατ. ευρώ, το μερίδιό τους στον συνολικό τζίρο του κλάδου, ο οποίος υπολογίζεται σε περίπου 11 δισ. ευρώ, θα εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό, κάτω
από 3%. Ωστόσο, τα στοιχεία πλέον δείχνουν ότι όχι μόνον ο τζίρος αυτός αυξάνεται, παρά το γεγονός ότι εδώ και
μήνες δεν είμαστε σε lockdown, αλλά και
ότι τα επιμέρους στοιχεία της κατανάλωσης δείχνουν ότι πλέον η αγορά προϊόντων από ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ
δεν είναι συγκυριακή, αλλά παγιωμένη
συνήθεια.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία της Convert Group, το δείγμα
της οποίας αντιστοιχεί στο 87% της αγοράς
ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ, το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021 ο
τζίρος στον εν λόγω κλάδο αυξήθηκε κατά
117% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο
του 2021 η αύξηση ήταν της τάξης του
60%. Το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους
υπολογίζεται ότι έκλεισε με τζίρο για τα
ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ της τάξης
των 140,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά
122% σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του
2020. Συνολικά, όλο το 2020 ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 163,3 εκατ. ευρώ.
Το πιο ενδιαφέρον ίσως στοιχείο που
δείχνει τον μόνιμο χαρακτήρα που αποκτούν οι αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα είναι ότι η μέση αξία του ηλεκτρονικού «καλαθιού» δεν εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις, όπως επίσης και
το περιεχόμενό του. Η μέση αξία του ηλεκτρονικού «καλαθιού» κατά το τρίτο
τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στα 76,3
ευρώ, περιέχει περίπου 36 προϊόντα, ενώ
το πλέον σημαντικό στοιχείο που δείχνει
εμπιστοσύνη προς αυτό το κανάλι είναι
ότι το 1/3 των χρημάτων που δαπανώνται
είναι για νωπά τρόφιμα.
Αν μη τι άλλο, λοιπόν, οι μεγάλες αλυσίδες καλούνται να ικανοποιήσουν ένα

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒA

Την περασμένη Τετάρτη, η ολλανδική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Albert Heijn, θυγατρική του ομίλου Ahold Delhaize που
στην Ελλάδα δραστηριοποιείται μέσω
της «ΑΒ Βασιλόπουλος», ανακοίνωσε
την έναρξη συνδρομητικής υπηρεσίας
και έγινε η πρώτη αλυσίδα στην Ολλανδία
που εφαρμόζει κάτι τέτοιο. Με ετήσια
συνδρομή 12 ευρώ, η αλυσίδα υπόσχεται
περισσότερες εκπτώσεις σε συγκεκριμένα
προϊόντα, εκπτώσεις στα μεταφορικά
στην περίπτωση που κάποιος παραγγέλνει
ηλεκτρονικά και υποστηρίζει ότι η εξοικονόμηση για τον συνδρομητή μπορεί
να υπερβαίνει τα 100 ευρώ ετησίως.
Αν και στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει
γίνει τέτοια κίνηση ούτε από την «ΑΒ
<
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Η ολλανδική αλυσίδα
Albert Heijn υποστηρίζει ότι
η εξοικονόμηση για τον συνδρομητή μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ ετησίως.

μέσω της «ΑΒ Βασιλόπουλος», συνδρομητικές υπηρεσίες έχουν η Carrefour, η Amazon
Subscribe & Save, η Albertsons και η Walmart Grocery.

Βασιλόπουλος» ούτε από κάποια άλλη
αλυσίδα, οι διεργασίες και οι συζητήσεις
έχουν ξεκινήσει. Ο λόγος; Αφενός, πλέον
υπάρχει μια κρίσιμη μάζα καταναλωτών
που κάνουν αγορές μέσω των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ, η οποία βεβαίως
πρέπει να μεγαλώσει και άλλο για να εφαρμοσθεί συνδρομητική υπηρεσία, αφετέρου, το κανάλι των ηλεκτρονικών
πωλήσεων ακόμη δεν είναι κερδοφόρο,
επιβαρύνοντας την ίδια ώρα σοβαρά το
κόστος λειτουργίας των αλυσίδων.
Ποια είναι η βασική ιδέα των συνδρο-

μητικών σούπερ μάρκετ; Ο πελάτης πληρώνει μια μηνιαία συνδρομή και απολαμβάνει δωρεάν μεταφορικά, επιλέγοντας συνήθως να παραλαμβάνει στο
σπίτι σε μηνιαία ή ακόμη και εβδομαδιαία
βάση συγκεκριμένα είδη σούπερ μάρκετ,
από χαρτιά υγείας και φρέσκα λαχανικά
έως έτοιμα γεύματα. Το παραπάνω στην
ουσία «χτίζει» υψηλή πιστότητα με τον
πελάτη, πολύ μεγαλύτερη από τα γνωστά
προγράμματα επιβράβευσης με τις κάρτες
πόντων. Η επιχείρηση από την πλευρά
της γνωρίζει ότι έχει ένα σίγουρο πελα-

Στο εξωτερικό, εκτός από την Ahold Delhaize, η οποία στην Ελλάδα δραστηριοποιείται

τολόγιο και κάποια σίγουρα έσοδα, ενώ
προσελκύει με αυτόν τον τρόπο και άλλους πελάτες.
«Καθώς η χρήση του ηλεκτρονικού
σούπερ μάρκετ ωριμάζει σταδιακά στη
συνείδηση των καταναλωτών, θα προσθέτουμε νέες δυνατότητες συνεργασίας
με τους πελάτες μας. Προφανώς μέσα
στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξουν και μοντέλα
ανταμοιβής των πιο συχνών και πιστών
πελατών, που μπορεί να περιλαμβάνουν
μια συνδρομητική σχέση που θα τους
παρέχει διάφορα προνόμια», επισημαίνει

μιλώντας στην «Κ» ο κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, διευθύνων σύμβουλος της
Μetro AEBE. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία
εισήλθε στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου με το eshop.mymarket.gr τον
Οκτώβριο του 2018. Βεβαίως, ο ίδιος προσθέτει πως δεν έχει πολύ νόημα να ενεργοποιήσει κάποιος τέτοια πλάνα πριν υπάρξει μια κρίσιμη μάζα πελατών, έτοιμη
να τα αξιοποιήσει. «Ακόμη και σήμερα
οι περισσότεροι πελάτες ηλεκτρονικών
σούπερ μάρκετ δεν το χρησιμοποιούν
για περισσότερο από μία φορά τον μήνα.
Αυτό αλλάζει σιγά σιγά, καθώς για κάποιους το e-shop αρχίζει να γίνεται συνειδητή και σταθερή επιλογή», τονίζει.
Πρόσφατα, εξάλλου, ο κ. Κωνσταντίνος
Μαχαίρας, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) και με μακρά εμπειρία
από υψηλόβαθμες θέσεις στον κλάδο
των σούπερ μάρκετ, εκτίμησε, από το
βήμα του 14ου συνεδρίου του ECR Hellas,
ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που και στην
Ελλάδα θα κάνουν την εμφάνισή τους
τα συνδρομητικά σούπερ μάρκετ. Στο
εξωτερικό, εκτός από την Ahold Delhaize,
σε συνδρομητικές υπηρεσίες έχουν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα και άλλοι
μεγάλοι παραδοσιακοί λιανέμποροι, όπως
η Carrefour στη Γαλλία (η αλυσίδα ξεκίνησε πιλοτικά την υπηρεσία σε μέρος
του δικτύου της μόλις τον Σεπτέμβριο),
η Amazon Subscribe & Save, η Albertsons,
η Walmart Grocery.
Υπενθυμίζεται ότι παλαιότερα όταν
το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα ήταν στα σπάργανα είχε επιχειρήσει
να δημιουργήσει συνδρομητική υπηρεσία
το welovesupermarket.gr των αδελφών
Ζήβα (σ.σ. μετέπειτα πουλήθηκε στη
Metro AEBE) κάτι, ωστόσο, που τότε δεν
βρήκε ανταπόκριση.
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Οι online πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 117% το εννεάμηνο
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου
2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
διαρκώς αυξανόμενο κοινό και να του
δώσουν περισσότερα κίνητρα για να παραμείνει πιστό σε αυτές.

Υψηλός ανταγωνισμός
Ενας άλλος λόγος για τον οποίο οι αλυσίδες καλούνται να βελτιώσουν ακόμη
περισσότερο τις υπηρεσίες τους, ειδικά
σε ό,τι αφορά το κανάλι των ηλεκτρονικών
πωλήσεων, είναι ο εντεινόμενος ανταγωνισμός που υπάρχει πλέον –έστω και
σε επίπεδο μικρής λιανικής– από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Μέσα στο 2021
αναπτύχθηκαν η efood market, η οποία
θα έχει και τον έλεγχο της ekiosky’s, η
Wolt Market, ενώ πρόσφατα προστέθηκαν
ως επιλογές για τους καταναλωτές η InstaShop και η Pop Market.

ΕΛΛΑΔΑ
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Επαναπατρίσθηκαν περισσότεροι
από 1.000 Ελληνες μετανάστες
Και 75 ξένοι επενδυτές από 21 χώρες μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

δύο χρόνια μελετήθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών τα φορολογικά συστήματα και ελήφθησαν
υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών, για την εισαγωγή και
στη χώρα μας φορολογικών κινήτρων –υιοθετώντας για πρώτη φορά ολιστική προσέγγιση– με στόχο
την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων και επενδύσεων
στην Ελλάδα.

Επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από 1.000 Ελληνες οι οποίοι είχαν φύγει από τη χώρα
το 2010, στην αρχή της κρίσης
και των μνημονίων. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, έχουν υποβάλει αιτήσεις για να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, μετά την παροχή φορολογικών κινήτρων που προσέφερε
η κυβέρνηση. Οπως ανέφεραν τα
στελέχη του οικονομικού επιτελείου, το ενδιαφέρον για την υπαγωγή στις νέες διατάξεις ξεπέρασε τις προσδοκίες τους, κάτι
που οφείλεται στην απαλλαγή
από τον φόρο εισοδήματος και
από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 50% του εισοδήματος
που θα αποκτούν στην Ελλάδα
για μία επταετία. Η σχετική νο-

Για ξένους συνταξιούχους
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Αποδίδουν καρπούς
τα κίνητρα για
την προσέλκυση
νέων φορολογικών
κατοίκων και επενδύσεων στην Ελλάδα.
μοθεσία, όμως, διέπεται από περιορισμούς.
Συγκεκριμένα, όσοι κάνουν αίτηση θα πρέπει:
• Να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν
από τη μεταφορά της φορολογικής
κατοικίας στην Ελλάδα.
• Να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία από κράτοςμέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή από
κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ
συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας
με την Ελλάδα.
• Να παρέχουν υπηρεσίες στην
Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής
σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατά-

σταση αλλοδαπής επιχείρησης
στην Ελλάδα. Τα ίδια προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και για τα φυσικά πρόσωπα
που μεταφέρουν τη φορολογική
τους κατοικία στην Ελλάδα, με
σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στη
χώρα μας.
• Να δηλώσουν ότι θα παραμείνουν στην Ελλάδα τουλάχιστον
για μία διετία.
Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο
και τη γενική γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής Αθηνά Καλύβα,
στη διετία 2020-2021, 75 επενδυτές
από 21 χώρες, μεταξύ των οποίων
Ελβετία, Βέλγιο, ΗΠΑ, Ομάν, Ισ-

ραήλ, Μονακό, Αργεντινή, Αυστραλία, Ρωσία κ.λπ., έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, καταβάλλοντας φόρους 9,4 εκατ. ευρώ. Οπως
είπε ο κ. Σταϊκούρας, στα δύο χρόνια εφαρμογής των διατάξεων για
την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων και επενδύσεων
στην Ελλάδα έχουν εισρεύσει στα
δημόσια ταμεία συνολικά έσοδα
ύψους 9,4 εκατ. ευρώ, με τελική
έγκριση αιτήσεων 75 επενδυτών
και 23 συγγενών τους από 21 χώρες, ενώ αναμένονται σημαντικά
έσοδα λόγω του μεγάλου αριθμού
αιτήσεων από συνταξιούχους ξένων χωρών και εργαζομένων και
αυτοαπασχολούμενων που θέλουν
να μετακομίσουν φορολογικά στην
Ελλάδα.

Οι περισσότεροι «πλούσιοι» αφήνουν το Λονδίνο τόσο εξαιτίας
του Brexit όσο και εξαιτίας της
λήξης του περιθωρίου που είχαν
για να παραμείνουν στη χώρα με
ευνοϊκές συνθήκες, ενώ υπάρχουν
αιτήσεις από Αυστραλία, ΗΠΑ,
Αργεντινή, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσία, ακόμα και από το
Μονακό. Η κ. Καλύβα σημείωσε
πως η φορολογική πολιτική με το
κατάλληλο μείγμα, όταν συνδυάζεται και με τον εκσυγχρονισμό
της φορολογικής νομοθεσίας, συμβάλλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς νομικού πλαισίου που ενισχύει την εμπέδωση ενός ελκυστικού και αξιόπιστου επενδυτικού
κλίματος, ενισχύοντας την απασχόληση και συναφώς την ανάπτυξη της οικονομίας. Τα τελευταία

Σημαντική ανταπόκριση φαίνεται να έχει η παροχή κινήτρων
και για τους συνταξιούχους. Μόνο
το 2021 έχουν υποβληθεί 206 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί 157 από 21 χώρες, με 13
από αυτές να είναι από την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο
δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη που προκύπτει στην αλλοδαπή, ο οποίος μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται για 15 φορολογικά
έτη σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον ισχύουν, σωρευτικά, τρεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις:
α) Να είναι δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη που προκύπτει
στην αλλοδαπή.
β) Να μην ήταν φορολογικός
κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα
5 από τα 6 έτη.
γ) Να μεταφέρει τη φορολογική
του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα
της φορολογίας με την Ελλάδα.
Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω
προϋποθέσεις, θα καταβάλουν ετησίως φόρο με συντελεστή 7%
αυτοτελώς για το σύνολο του εισοδήματος που αποκτήθηκε στην
αλλοδαπή, ενώ υποχρεούνται να
δηλώσουν όλα τα εισοδήματα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης με την υποβολή της ετήσιας
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Τα εισοδήματα που αποκτούνται
στην Ελλάδα θα φορολογούνται
κανονικά με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

«Κλείδωσαν» οι θέσεις στους δήμους,
στις περιφέρειες και τους δημόσιους
φορείς που θα συμμετάσχουν στο
νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, για 25.000 ανέργους.
Η σχετική προκήρυξη αναμένεται
να δημοσιοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου εντός
του Νοεμβρίου να ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους
ανέργους.
Στόχος του υπουργείου Εργασίας
και του ΟΑΕΔ είναι οι ωφελούμενοι
να έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις
εργασίας εντός του 2021, πιθανότατα
κοντά στα Χριστούγεννα. Στο νέο
πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
για δήμους, περιφέρειες και δημόσιους φορείς δεν μπορούν να συμμετέχουν ωφελούμενοι των προηγούμενων προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, δηλαδή οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις προηγούμενες προκηρύξεις με αριθ.
<
<
<
<
<
<

Εντός Νοεμβρίου
αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις.
9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018,
10/2018, 3/2019 και 4/2020 δημόσιες
προσκλήσεις του ΟΑΕΔ. Η νέα δράση
αφορά την απασχόληση 25.000 ατόμων σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας περιφερειών, αλλά και συναφείς φορείς,
καθώς και υπηρεσίες υπουργείων
και άλλων φορέων και σύμφωνα με
πληροφορίες στην κατανομή έχουν
ληφθεί υπόψη και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν σε συγκεκριμένες περιφέρεις και δήμους της
χώρας που επλήγησαν από πυρκαγιές, πλημμύρες ή και σεισμούς κατά
τους προηγούμενους μήνες. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8μηνη
και μοιράζεται σε 7 μήνες εργασίας
και 1 μήνα κατάρτισης. Η ημερήσια
αμοιβή αναμένεται να διαμορφωθεί
στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως
546 ευρώ. Εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται και η έναρξη
του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε υπηρεσίες του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου (υπηρεσίες υποδοχής και

ταυτοποίησης). Συνολικά οι ωφελούμενοι θα είναι 2.260, ήτοι 1.560
άνεργοι που θα καλύψουν θέσεις
στις υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και 700 άνεργοι για
θέσεις στις υπηρεσίες του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχολές μαθητείας
Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν οι διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών
και μαθητριών στις επτά νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το
σχολικό έτος 2021-22, σε τρεις ειδικότητες στον τομέα του τουρισμού
και της φιλοξενίας. Οι ηλεκτρονικές
αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται
έως και τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου.
Πρόκειται για σχολές που λειτουργούν
στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΑΕΔ με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και
το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων, που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον χώρο
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
του τουρισμού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Οργανισμού Σπύρο Πρωτοψάλτη, αυτό εγγυάται την τοποθέτηση όλων των μαθητευόμενων
σε θέσεις μαθητείας σε διακεκριμένες
επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου
(ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων), ενώ
παράλληλα ενισχύει την προοπτική
της επαγγελματικής αποκατάστασής
τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και
άνω, κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου και έχουν καλή
γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά). Η υποβολή των
αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους
κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-seskholeio/eggraphe-se-peiramatikeepaggelmatike-skhole-tou-oaed.
Οι πειραματικές ΕΠΑΣ θα λειτουργήσουν σε 7 πόλεις (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο) και θα εφαρμόσουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με τη μαθητεία (μάθηση σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση) σε επιχειρήσεις.

Περιορισμένες διασυνδέσεις, φτωχό ενεργειακό μείγμα, έλλειψη συμβολαίων, υψηλή έκθεση σε χρηματιστηριακές τιμές
Ο διχασμός Βορρά - Νότου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που εκφράστηκε στη Σύνοδο Κορυφής της περασμένης
εβδομάδας δεν έχει κάποιο ιδεολογικό έρεισμα. Αντανακλά τις σημαντικές διαφοροποιήσεις των εθνικών αγορών ηλεκτρισμού
και φυσικού αερίου σε μια, κατά τα άλλα,
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Οι χώρες-μέλη ξεκίνησαν την πορεία προς την ενιαία απελευθερωμένη αγορά ενέργειας από διαφορετικές αφετηρίες και με διαφορετικές ταχύτητες ενσωμάτωσης των κοινών ευρωπαϊκών κανόνων λειτουργίας, που εκπορεύτηκαν εν πολλοίς από τις παλαιότερες και
ισχυρές χώρες του ευρωπαϊκού μπλοκ. Το
μείγμα καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή και
<
<
<
<
<
<

Η εξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από το φυσικό αέριο
έφερε αυξήσεις 211% στη
χονδρεμπορική αγορά ρεύματος το τελευταίο τρίμηνο.
οι διασυνδέσεις, σε ό,τι αφορά την αγορά
ηλεκτρισμού, είναι οι βασικοί παράγοντες
που διαμορφώνουν τον βαθμό ανταγωνιστικότητας των εθνικών αγορών, στο πλαίσιο
της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, όπου η λογική που κυριαρχεί είναι να φτάνει στον καταναλωτή η φθηνότερη ενέργεια από όπου
κι αν παράγεται.
Η αρχή αυτή δεν μπορεί να έχει την ίδια
εφαρμογή σε χώρες του νότου, όπου οι διασυνδέσεις είναι πολύ περιορισμένες, σε αντίθεση με τις χώρες του Βορρά και της Κεντρικής Ευρώπης και πολύ περισσότερο με
χώρες όπως η Ελλάδα, που βρίσκεται στο
άκρο της ευρωπαϊκής αγοράς και συνορεύει
με βαλκανικά κράτη που δεν έχουν ενσωματώσει κοινούς κανόνες λειτουργίας. Επιπλέον, οι χώρες του Βορρά διαθέτουν ένα
πλούσιο μείγμα καυσίμων, από πυρηνικά,
μεγάλα υδροηλεκτρικά και υπεράκτια αιολικά
τα οποία εκμεταλλεύονται μέσω των διασυνδέσεων. Η υπερεπάρκεια ισχύος και οι

πολλαπλές διασυνδέσεις έχουν ενισχύσει
τον ανταγωνισμό μεταξύ παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της Βόρειας
και Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι προκειμένου να διασφαλίσουν αφενός ότι οι μονάδες
τους θα ενταχθούν στην αγορά και αφετέρου
ότι η τιμή αποζημίωσης δεν θα είναι χαμηλή,
προχωρούν σε μακροχρόνιες συμβάσεις με
μεγάλους καταναλωτές ή προμηθευτές ρεύματος σε σταθερές τιμές. Αυτό εξυπηρετεί
και τις βιομηχανίες ως μεγάλους καταναλωτές
γιατί τους δίνει μια σαφή πρόβλεψη κόστους
ηλεκτρικής ενέργειας σε βάθος χρόνου,
οπότε μπορούν με τη σειρά τους να συνάπτουν μακροχρόνιες συμφωνίες πώλησης
των προϊόντων τους με άλλους, στην αλυσίδα
της μεταποίησης. Με αυτό τον τρόπο κάνουν
ουσιαστικά αντιστάθμιση του κινδύνου από
τις μεταβολές στις τιμές της αγορά και έτσι

στα χρηματιστήρια της Ευρώπης έφτασε
να διαπραγματεύεται μόνο το 15%-20% της
ηλεκτρικής ενέργειας. Το 75%-80% αφορά
προσυμφωνημένες πωλήσεις σε σταθερές
τιμές εκτός χρηματιστηρίου. Ειδικότερα, οι
μικροί προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι
ένα μέρος της ενέργειας που πωλούν να το
έχουν αντισταθμίσει ώστε να μην είναι εκτεθειμένοι 100% στην αγορά.
Αντίθετα, στην Ελλάδα έχουμε ανεπάρκεια
ισχύος με αναξιόπιστες λιγνιτικές μονάδες,
εγκαταλειμμένα ορυχεία και περιορισμένες
διασυνδέσεις, παράγοντες που καθιστούν
βέβαιη τη διάθεση της ενέργειας των μονάδων φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο
σε καλές τιμές, οπότε και οι παραγωγοί δεν
καταφεύγουν σε προπώληση μέσω διμερών
συμβολαίων. Αυτό καθιστά τους καταναλωτές, οικιακούς και επιχειρήσεις, εξαρτώμενους

100% από τις τιμές που διαμορφώνονται
στην αγορά και οι οποίες σε συνθήκες προ
ενεργειακής κρίσης ήταν οι υψηλότερες
στην Ευρώπη.
Η εξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής σε
ποσοστό 40% από το φυσικό αέριο έφερε
αυξήσεις 211% στη χονδρεμπορική αγορά
ρεύματος το διάστημα Απριλίου - Οκτωβρίου,
τις οποίες οι προμηθευτές –με τελευταία τη
ΔΕΗ που τις συνόδεψε με έκπτωση της τάξης
του 30% για να περιορίσει την επιβάρυνση– μετακυλίουν σε μηνιαία βάση στην κατανάλωση. Η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει
ένα ποσό της τάξης των 400 εκατ. ευρώ για
την επιδότηση των οικιακών καταναλώσεων
για να μετριάσει τις επιπτώσεις από τις υπέρογκες αυξήσεις. Για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις μέσης τάσης, ο βασικός κορμός
των οποίων είναι εξαγωγικός, δεν έχει ληφθεί
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Νέο πρόγραμμα
κοινωφελούς εργασίας
για 25.000 ανέργους

Οι παθογένειες που φέρνουν ακριβό ρεύμα
Της ΧΡΎΣΑΣ ΛΙΆΓΓΟΥ

l

κανένα μέτρο προστασίας από τη λαίλαπα
των αυξήσεων στο ρεύμα και το φυσικό
αέριο, που ήρθαν να προστεθούν σε ένα
ναρκοθετημένο πεδίο από τις ανατιμήσεις
και ελλείψεις πρώτων υλών και ανταλλακτικών, τις ραγδαίες αυξήσεις του μεταφορικού
κόστους και τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις.
Η αγωνία στον κλάδο της μεταποίησης
κορυφώθηκε το τελευταίο διάστημα, όταν
η ΔΕΗ με επιστολές της προς τις επιχειρήσεις
- πελάτες της ενημέρωσε ότι από τον Δεκέμβριο τα τιμολόγιά τους θα συνδεθούν
με ρήτρα αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση που πλήρωνε πριν με ρήτρα CO2
87,81 ευρώ τη μεγαβατώρα, θα πληρώνει
με ρήτρα αγοράς –και συμπεριλαμβανομένης
της έκπτωσης 20% που τη συνοδεύει– 232
ευρώ τη μεγαβατώρα, αύξηση 164%! Ενα επιπλέον κόστος δηλαδή 144,13 ευρώ/μεγαβατώρα με βάση τη χονδρεμπορική τιμή
ρεύματος του Οκτωβρίου, που διαμορφώθηκε
στα 200 ευρώ. Οι ελληνικές βιομηχανίες που
είναι εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό θα
πρέπει να κλείσουν νέα συμβόλαια, χωρίς
να ξέρουν πού θα διαμορφωθεί η τιμή τους
επόμενους μήνες, έχοντας να ανταγωνιστούν
εταιρείες της Ευρώπης με συμβόλαια σταθερών τιμών που λήγουν το 2022 και το
2023, όταν δηλαδή οι τιμές θα έχουν αποκλιμακωθεί.
Η κρίση θα τις αγγίξει ελάχιστα, σε ένα
ποσοστό 15%-20% με το οποίο είναι εκτεθειμένες στην αγορά. Χώρες που έχουν επηρεαστεί επίσης δυσανάλογα από την
κρίση, όπως η Ισπανία, λόγω της υψηλής εξάρτησης από φυσικό αέριο και από το πανάκριβο LNG, έχουν πάρει μέτρα περιορισμού
της επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις, υποχρεώνοντας τους παραγωγούς να διαθέσουν
ένα ποσοστό 6% σε δημοπρασίες εκτός αγοράς. Η Βουλγαρία έβγαλε πρόσφατα σε
δημοπρασίες λιγνιτική παραγωγή ισχύος
100 MW με τιμή εκκίνησης τα 150 ευρώ/μεγαβατώρα, 50 ευρώ κάτω από την τιμή αγοράς
τη συγκεκριμένη ημέρα και πυρηνική ενέργεια από το Κοζλοντούι 300 ΜW, με τιμή
εκκίνησης στα 100 ευρώ/μεγαβατώρα για
να δώσει τη δυνατότητα σε προμηθευτές
και μεγάλους καταναλωτές να περιορίσουν
την επιβάρυνση από τις τιμές της αγοράς.

Η ελληνική
βιομηχανία
εκπέμπει SOS
Η ελληνική μεταποίηση

παρακολουθεί έντρομη
τις εξελίξεις και χτυπάει καμπανάκι για τη
βιωσιμότητα του κλάδου και τις επιπτώσεις
στην οικονομία της χώρας. Επιχειρήσεις που
σπάνε τα συμβόλαια
της περυσινής χρονιάς
με τους πελάτες τους
για να μην πέσουν έξω,
άλλες που τα «τιμούν»
απορροφώντας το κόστος για να μη χάσουν
μερίδια και με μεγάλο
κίνδυνο να γυρίσουν σε
ζημίες, που αδυνατούν
να κάνουν προϋπολογισμούς για να κλείσουν
νέα συμβόλαια με αβέβαιες τιμές πρώτων υλών, μεταφορικών και
ενέργειας, που αν τους
χαλάσει μια μηχανή δεν
ξέρουν εάν και πότε θα
βρουν ανταλλακτικό, αγωνιούν για το αν θα
καταφέρουν να σταθούν όρθιες και ζητάνε
την άμεση στήριξη της
πολιτείας. Υπάρχουν
εργαλεία –λένε– και
δείχνουν τη φορολογία, τις έμμεσες εισφορές, τις ρυθμιστικές
χρεώσεις στο ρεύμα
που μπορούν να μειωθούν για όσο διαρκεί η
κρίση. Η μεταποίηση
είναι ο κλάδος που
κράτησε την οικονομία
όρθια την περίοδο της
πανδημίας, χωρίς επιστρεπτέες προκαταβολές και επιδόματα για
τους εργαζομένους και
τώρα χρειάζεται στήριξη, τονίζουν, κρούοντας τον κώδωνα του
κινδύνου «για μικρές
βόμβες που θα αρχίσουν να σκάνε...».
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Ερχονται μεγάλες ξένες επενδύσεις το 2022

Στο επίκεντρο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, logistics, τουρισμός και real estate, λέει ο υπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας, Αδωνις Γεωργιάδης
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Νέες, μεγάλες ξένες επενδύσεις-έκπληξη
προαναγγέλλει για το 2022 ο υπουργός
Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης, εντοπίζοντας αυξημένο ενδιαφέρον των διεθνών
επενδυτών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα logistics, τον τουρισμό και
το real estate. Παράλληλα όμως περιγράφει
ως στόχο επί του οποίου εργάζεται η κυβέρνηση και την προσέλκυση μεγάλων
ξένων βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες
θα επαναπατριστούν τα επόμενα χρόνια
από την Ασία και αλλού στην Ευρώπη. Εκτιμά πως η επένδυση στο Ελληνικό διαφημίζει την Ελλάδα στο εξωτερικό, ενώ
αποκαλύπτει πως «τρέχει» διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για την
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία αλλά
και ότι το κράτος θα στηρίξει τη συμφωνία
εξυγίανσης των ναυπηγείων Ελευσίνας.
Παραδέχεται πως ανησυχεί για την άνοδο
των τιμών, αλλά δηλώνει έτοιμος για περαιτέρω παρεμβάσεις τους επόμενους μήνες, αν χρειαστούν. Αναγνωρίζει πως υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν για το επενδυτικό περιβάλλον, όπως
η επιτάχυνση του ρυθμού απονομής Δικαιοσύνης, και περιγράφει το σχέδιο για
να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις.
– Ποια νέα μεγάλα deals και επενδύσεις
μπορεί να περιμένει η Ελλάδα και τι
κάνετε για να διασφαλίσετε πως η
χώρα θα μπει στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος;
– Στον δείκτη των άμεσων ξένων επενδύσεων της Ernst & Young, η Ελλάδα
ήταν το 2018 στην 35η θέση. Από όταν
ανέλαβα ανεβήκαμε στην 23η θέση και
η προσδοκία μας είναι φέτος να είμαστε
ακόμα υψηλότερα. Αυτό δεν ήρθε μόνο
του ούτε τυχαία. Είναι προϊόν σκληρής
δουλειάς όλης της κυβερνήσεως και του
υπουργείου. Εχουμε περάσει μια σειρά
νόμων που έχουν μειώσει κατά πολύ τη
γραφειοκρατία, έχουμε φτιάξει ηλεκτρονικές πλατφόρμες και το κυριότερο, δίνουμε
σε όλους τους επενδυτές να καταλάβουν
ότι σεβόμαστε τον χρόνο και το χρήμα
των άλλων. Ομως προσφέρουμε στους επενδυτές και ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον. Αυτή η καλή φήμη που έχουμε
αποκτήσει πιστεύω ότι έχει παίξει πολύ
μεγάλο ρόλο στο να έρχονται διαρκώς ολοένα και περισσότερες επενδύσεις. Και
σας διαβεβαιώ ότι το κύμα όχι μόνο δεν
θα ανακοπεί το 2022 αλλά θα αυξηθεί με
πολλές ωραίες εκπλήξεις.
– Τα τελευταία δύο χρόνια έχετε έρθει
σε επαφή με κρατικά επενδυτικά κεφαλαία ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού
αλλά και του Περσικού Κόλπου και
του Ισραήλ. Πού εντοπίζεται το ενδιαφέρον τους;
– Νομίζω ότι σε όλα τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, πράγματι και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από το Ισραήλ
και από άλλες χώρες, το ενδιαφέρον ε-

και ως προς τον ΕΦΚΑ αλλά, κυρίως, ως
προς το Πολεμικό Ναυτικό. Ασφαλώς δε
η έλευση της Fincantieri στην Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός και
μία μεγάλη ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.

Το κράτος θα στηρίξει
τη συμφωνία εξυγίανσης
των ναυπηγείων Ελευσίνας.

Στοχεύουμε στην
προσέλκυση μεγάλων
ξένων βιομηχανιών, οι οποίες θα επαναπατριστούν τα
επόμενα χρόνια από την
Ασία και αλλού στην Ευρώπη.

Η επένδυση στο Ελληνικό
διαφημίζει την Ελλάδα
στο εξωτερικό.
ντοπίζεται κυρίως στους εξής τομείς: στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου φαίνεται ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος έρχεται ειδικός νόμος για τις off shore ανεμογεννήτριες που θα δημιουργήσουν και
μια νέα αγορά στην Ελλάδα και ήδη έχουν
ψηφιστεί μια σειρά νόμων για την επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας των
ΑΠΕ. Στα logistics, καθώς φαίνεται ότι η
Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα
ως «logistic center», ως πύλη εισόδου της
ευρωπαϊκής αγοράς. Και φυσικά, στον
τουρισμό και στο real estate. Προσπαθούμε
να πείσουμε τους επενδυτές ότι έχουμε
μεγάλο πλεονέκτημα και στη βιομηχανία.
Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί, τα επόμενα χρόνια, να προσελκύσει κάποιες από
τις σημαντικές βιομηχανίες που θέλουν
να φύγουν από την Ασία και να έρθουν
στην Ευρώπη, εκμεταλλευόμενη το καλό
εργατικό μας δυναμικό και την καλή μας
γεωγραφική θέση.
– Είστε ικανοποιημένος με τους ρυθμούς με τους οποίους προχωράει η επένδυση στο Ελληνικό; Αν μπορούσατε

H καλή φήμη που έχουμε αποκτήσει, πιστεύω ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο να έρχονται διαρκώς ολοένα και περισσότερες επεν-

δύσεις. Και σας διαβεβαιώ ότι το κύμα όχι μόνο δεν θα ανακοπεί το 2022 αλλά θα αυξηθεί με πολλές ωραίες εκπλήξεις, λέει ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης.
να αλλάξετε κάτι, τι θα ήταν αυτό;
– Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος,
δεν είμαι απλώς ικανοποιημένος. Ολα τα
ακίνητα της πρώτης φάσης του Ελληνικού
πουλήθηκαν σε λιγότερες από 10 μέρες.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη η Lamda
έχει κάνει τους εσωτερικούς διαγωνισμούς
για να ξεκινήσουν τα έργα μέσα στις ε-

πόμενες εβδομάδες, όπου θα είναι πια ορατά και από τον κόσμο, αλλά έχει γίνει
και πολλή προεργασία πριν. Εχουμε προχωρήσει τη διαδικασία του καζίνο όπου
πια πήγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, άρα
και αυτή η εκκρεμότητα που έμενε ως
προς την επένδυση έχει μπει σε τροχιά
υλοποίησης. Γενικά όλη αυτή η επένδυση

Στρατηγικός επενδυτής για την ΕΑΒ
– Ποιο είναι το σχέδιο για την Ελληνική
Αεροπορική Βιομηχανία και σε ποια
φάση βρίσκεται;

– Εχω ιδιαίτερη συνεργασία με τον κ.
Παναγιωτόπουλο, όπως φυσικά και με
τον κ. Σταϊκούρα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και κυρίως για την
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Η
ΕΑΒ όμως έχει μπει σε μια σειρά. Ηδη
ο βασικός πελάτης, η Lockheed Martin, που είχε πάρα πολλά παράπονα από τον τρόπο λειτουργίας της, έχει παραδεχθεί ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Με την Ernst & Young κινούμαστε με ένα σχέδιο που θα μας

οδηγήσει και εκεί στην εξεύρεση ενός στρατηγικού επενδυτή, ενός αξιόπιστου συνεταίρου, ο οποίος θα εξασφαλίσει όχι μόνο τη βιωσιμότητα αλλά και την πολύ μεγάλη πρόοδο της εταιρείας. Εχουμε ακόμα δρόμο για να
φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δεν είναι κάτι που θα γίνει τους επόμενους
μήνες. Οταν έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο θα το κάνουμε. Προς το παρόν, η εταιρεία έχει
μπει σε έναν πολύ καλό δρόμο και γι’
αυτό ασφαλώς αξίζουν συγχαρητήρια
και στον κ. Παναγιωτόπουλο και στον
κ. Σταϊκούρα.

πηγαίνει πάρα πολύ καλά και διαφημίζει
την Ελλάδα στο εξωτερικό.
– Η εξυγίανση των ναυπηγείων Ελευσίνας δείχνει να προχωράει με στρατηγικό επενδυτή τη Fincantieri. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει το Δημόσιο
να προσυπογράψει μια τέτοια συμφωνία που προβλέπει αν μη τι άλλο πολλές
δόσεις και μείωση των προσαυξήσεων
των χρεών;
– Το Δημόσιο δεν θα προσυπογράψει
καμιά συμφωνία. Θα ακολουθήσουμε το
ίδιο ακριβώς μοντέλο που έγινε με την εξυγίανση των ναυπηγείων Σύρου, αλλά
σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Δηλαδή, η
Fincantieri με την ΟΝΕΧ θα καταθέσουν
στο δικαστήριο το σχέδιο εξυγίανσης της
εταιρείας. Το Δημόσιο θα παρασταθεί στο
δικαστήριο υποστηρίζοντας το σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο σε κάθε περίπτωση
δεν θα έχει περικοπή των κεφαλαίων που
αφορούν το Δημόσιο, τα οποία δεν μπορούν
και να περικοπούν. Θα έχει προφανώς, όπως και η περίπτωση Σύρου, δοσοποίηση
σε βάθος χρόνου όλων αυτών των χρεών,
τα οποία για την Ελευσίνα είναι πάρα
πολλά εκατομμύρια και ως προς την εφορία

– Παλαιότερα, το υπουργείο Aνάπτυξης
ήταν συνυφασμένο με τη βιομηχανική
πολιτική. Ποιες είναι οι προτεραιότητες
βιομηχανικής πολιτικής σήμερα; Ποιοι
κλάδοι πιστεύετε πως μπορούν να έχουν μέλλον και ποιοι όχι; Εξηγήστε
μας λίγο αυτό που αποκαλείτε βιομηχανία 4.0.
– Η βιομηχανική μας πολιτική νομίζω
έχει αρχίσει να ξετυλίγεται και έχει αναγνωριστεί από την αγορά η μεγάλη πρόοδος
που έχουμε σημειώσει. Μπροστά μας έχουμε
ίσως τη μεγαλύτερη ευκαιρία της γενιάς
μας στη βιομηχανία. Τι έχει συμβεί; Τη δεκαετία του ’80 πολλές ευρωπαϊκές και αμερικανικές βιομηχανίες έφυγαν από τη
Δύση και πήγαν στην Ανατολή. Τότε η διαφορά του εργατικού κόστους μεταξύ του
Κινέζου εργάτη και του Ευρωπαίου ή του
Αμερικανού ήταν τόσο μεγάλη, που ήταν
τεράστιο δέλεαρ εγκαθίδρυσης γραμμής
παραγωγής στην Ασία. Σήμερα, αυτή η απόσταση έχει μειωθεί. Τα ναύλα έχουν αυξηθεί και η πανδημία δημιούργησε μεγάλη
ανησυχία σε ευρωπαϊκά κράτη περί αυτάρκειας σε σειρά αγαθών. Υπάρχει έτσι
μια τάση επιστροφής των βιομηχανιών και
των παραγωγικών τους μονάδων από την
Ασία προς την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον και τεράστια ευκαιρία
να υποδεχθεί κάποιες από αυτές τις βιομηχανίες. Δεν μπορούμε φυσικά να τις υποδεχθούμε όλες, αλλά σίγουρα μπορούμε
να διεκδικήσουμε ένα καλό μερίδιο. Αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση, το καλό
εργατικό δυναμικό και τις καλές συνθήκες
εργασίας. Αρα, αν αυτό το επιτύχουμε θα
έχουμε αλλάξει την Ιστορία της χώρας και
της βιομηχανίας σε αυτήν. Για να το επιτύχουμε συστήσαμε το Εθνικό Συμβούλιο
Βιομηχανίας, έχουμε θεσμικά καταστήσει
συνομιλητές μας όλους τους εκπροσώπους
της αγοράς και έχουμε συστήσει διυπουργικές ομάδες εργασίες για να δούμε πού
χωλαίνει η νομοθεσία. Και υπερήφανα μπορώ να σας πω ότι μέχρι τις αρχές του έτους
θα έχουμε πλέον συμφωνήσει κυβέρνηση
και αγορά σε μια συνολική βιομηχανική
πολιτική που στόχο θα έχει να προσελκύσει
πλέον σοβαρές βιομηχανίες στην Ελλάδα.
Δεν λέω ότι όλα είναι εύκολα και ρόδινα,
λέω όμως ότι με σκληρή δουλειά αυτό γίνεται. Η επανάσταση στη βιομηχανία 4.0
για την οποία έχουμε ήδη βάλει κονδύλια
και στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο νέο ΕΣΠΑ, με τη χρήση της ρομποτικής αλλά
και της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: το γεγονός
ότι η Ελλάδα είχε μείνει πίσω μέχρι τώρα
σημαίνει πως δεν έχει και παλαιότερες τεχνολογίες στις οποίες μπορεί να είχαν επενδυθεί πολλά χρήματα αλλά έχουν ξεπεραστεί και έτσι μπορούμε από το μηδέν
να εγκαταστήσουμε τις νέες τεχνολογίες
που είναι εξαιρετικά παραγωγικές.

Αν χρειασθεί, θα λάβουμε πρόσθετα μέτρα για το ενεργειακό κόστος
– Η άνοδος των τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας έχει σημαντικές
επιπτώσεις στην ελληνική παραγωγή
και στην οικονομία. Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνετε για να τις περιορίσετε;
– Οποιος υπουργός Ανάπτυξης στον
πλανήτη σάς πει ότι δεν τον ανησυχούν
οι μεγάλες αυξήσεις πρώτων υλών και ενέργειας, λέει ψέματα. Πιστεύω ότι σε ένα
βαθμό έχει να κάνει με τη διατάραξη της
εφοδιαστικής αλυσίδας και την ταυτόχρονη
ζήτηση της χριστουγεννιάτικης αγοράς.
Γι’ αυτό και για μια σειρά αγαθών πιστεύω
πως τα Χριστούγεννα θα είναι ένα σημείο
καμπής προς την αντίστροφη πορεία. Δυστυχώς, η κατάσταση στην ενέργεια αλλά
και στα ναύλα δημιουργεί συνθήκες παρατεταμένης κρίσης. Η κυβέρνησή μας

έχει ήδη ανακοινώσει σειρά μέτρων, όπως
το μεγάλο πακέτο στην ενέργεια, για να
αποσοβήσει σε ένα μεγάλο βαθμό –δεν
γίνεται σε απόλυτο– αυτή την αύξηση
του κόστους στα νοικοκυριά. Από ό,τι δείχνει η Eurostat, η Ελλάδα και σε αυτόν
τον τομέα παραμένει μία από τις καλύτερες
χώρες στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Κάνουμε
ασταμάτητους ελέγχους στην αγορά και
η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει επίσης
κάνει τη δική της δουλειά. Αρα, τα θεσμικά
εργαλεία που έχει το κράτος μας στη διάθεσή του για να αντιμετωπίσει αυτό το
πρόβλημα τα έχουμε χρησιμοποιήσει. Αν
θα χρειαστούν περαιτέρω παρεμβάσεις
θα το δούμε τους επόμενους μήνες. Ωστόσο
να θυμίσω εδώ ότι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το β΄ τρίμηνο του 2021 το διαθέσιμο
εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε κατά
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Η επιτάχυνση του ρυθμού
της Δικαιοσύνης για ζητήματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος είναι κρίσιμο κομμάτι
για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
7% συγκριτικά με το β΄ τρίμηνο του 2020.
– Ποια είναι τα ανοιχτά μεγάλα μέτωπα
του υπουργείου σας και τι σκοπεύετε
να κάνετε;
– Πρώτον και κυριότερον, η περαιτέρω
νομοθετική εξάλειψη της γραφειοκρατίας,
όχι μόνο σε θέματα που ενδιαφέρουν αμιγώς

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

το υπουργείο Ανάπτυξης ως αρμοδιότητα,
αλλά που έχουν πολύ μεγάλη επίδραση γενικά στην οικονομία. Για παράδειγμα, η επιτάχυνση του ρυθμού της Δικαιοσύνης
για ζητήματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος είναι κρίσιμο κομμάτι για να κερδίσουμε
την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Εκεί χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Η ταχύτερη λειτουργία του κτηματολογίου και της μεταβίβασης ακινήτων επίσης είναι ένα σκέλος
όπου φαίνεται ότι έχει σημειωθεί μεγάλη
πρόοδος αλλά χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. Γενικά, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει
έναν κεντρικό συντονιστικό ρόλο στο να
μπορέσει συνολικά η επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα να γίνει καλύτερη,
και αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα.
– Εκτιμάτε ότι η ρευστότητα που έχει

διοχετευθεί στην αγορά τόσο στο πλαίσιο της πανδημίας όσο και με άλλα εργαλεία επαρκεί, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;
– Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, ποιες
και πόσες επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορεί
να είναι τραπεζικά χρηματοδοτούμενες.
Στην τελευταία συζήτηση που έγινε στη
Βουλή με όλη την αγορά ο πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθάς, έκλεισε λέγοντας
«ας βάλουμε έναν εθνικό στόχο από 40.000
επιχειρήσεις σε ένα χρόνο να μπορούν
να χρηματοδοτηθούν οι 100.000». Θέλω
να σταθώ σε αυτή του τη δήλωση που
είναι γενναία. Εχουμε 830.000 επιχειρήσεις
στην Ελλάδα. Από αυτές πρόσβαση στον
τραπεζικό δανεισμό έχουν μόνο οι 40.000
και η αγορά θα θεωρήσει τεράστια επιτυχία
αν φτάσουμε στις 100.000. Το λέω για να

καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα
σε αυτόν τον τομέα, κυρίως λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 92% των
ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν λιγότερους από δύο εργαζομένους κατά μέσον
όρο. Δίνουμε κίνητρα, πιέζουμε το τραπεζικό σύστημα, βγάζουμε προϊόντα από
την Αναπτυξιακή Τράπεζα συνεχώς εγγυημένα έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η
πρόσβαση στα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά
θέλω να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να
παραβιαστούν και πλήρως οι τραπεζικές
αρχές, διότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο μια
νέα τραπεζική κρίση στο μέλλον. Η κυβέρνηση δουλεύει νοικοκυρεμένα, σωστά,
σεβόμενη τους ευρωπαϊκούς αλλά και
τους τραπεζικούς κανόνες, διότι έτσι θα
έχουμε υγεία, ανάπτυξη και όχι αυτά που
ζήσαμε στο παρελθόν.

/ Του ΣΕΡΑΦΕΊΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗ

Η βαριά οικονομική ατζέντα για τους επόμενους μήνες

Γ

ια ένα θερμό χειμώνα εξελίξεων ετοιμάζονται οι αγορές. Τα πρώτα
μηνύματα έφθασαν και στην ελληνική κοινή γνώμη καθώς η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αλλά και ανώνυμοι οικονομολόγοι του ESM, προετοιμάζουν τις αγορές ότι η δημοσιονομική
πειθαρχία πρέπει να επιστρέψει μετά
την ανάπαυλα λόγω πανδημίας. Αναρωτιούνται αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος προκειμένου να μειώνεται σε κάποια χρόνια το χρέος, αλλά και πόσο μπορεί να είναι το επιτρεπόμενο δημόσιο
χρέος, 60% του ΑΕΠ όπως ήταν ή μήπως
100%, που δείχνει ρεαλιστικό; Υποθέτουμε
πως όλα αυτά ενδιαφέρουν μια οικονομία
που έχει δημόσιο χρέος 200% του ΑΕΠ.

Το σαφές μήνυμα είναι ότι η σημερινή
άνετη διαχείριση δεν θα είναι μόνιμη.
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλα αυτά
δεν αποτελούν επιστημονικό προβληματισμό απόμακρων ερευνητών. Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες έχουν
μπει σε φάση ανόδου επιτοκίων, τουλάχιστον για τα βραχυπρόθεσμα. Θεωρείται
η άμυνα έναντι πληθωριστικών πιέσεων
και δείχνουν αποφασισμένοι να αναλάβουν πάλι τα ηνία της οικονομίας.
Η κεντρική τράπεζα του Καναδά αιφνιδίασε τις αγορές, περιορίζοντας τις αγορές ομολόγων αλλά και μεταθέτοντας
νωρίτερα την πρώτη άνοδο του επιτοκίου
ύστερα από μεγάλο διάστημα. Θα γίνει
το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.
Η κεντρική τράπεζα του Ην. Βασιλείου
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Τα περιθώρια ελιγμών
της οικονομικής πολιτικής
δεν είναι απεριόριστα,
αλλά είναι μεγάλα.
προετοιμάζει επίσης άνοδο επιτοκίου
πριν από το τέλος της χρονιάς.
Στις αναπτυσσόμενες αγορές, ανάλογη
είναι η τάση, με χαρακτηριστική αυτή
της Βραζιλίας όπου άρχισε ήδη άνοδος
επιτοκίων κατά 1,5 μονάδα. Η κεντρική
τράπεζα της Τουρκίας, βέβαια, βρίσκεται
σε άλλον πλανήτη καθώς εκεί ενώ ο πληθωρισμός καλπάζει πάνω από 17% μειώθηκαν τα επιτόκια προκειμένου να δια-

σωθεί η δημοτικότητα της κυβέρνησης
Ερντογάν που βρίσκεται σε καθίζηση.
Αυτό όμως δεν είναι οικονομική επιλογή,
είναι πολιτική κίνηση απελπισίας της
κυβέρνησης. Η κλασική ανάλυση υποστηρίζει ότι όταν τα επιτόκια είναι ανοδικά
οι μετοχές πέφτουν. Δεν είναι αυτή η εύλογη πρόβλεψη στη σημερινή συγκυρία.
Η λελογισμένη άνοδος επιτοκίων μπορεί
να συνυπάρχει με ανοδικά χρηματιστήρια,
ακόμη και με επιβράδυνση κάποιων οικονομιών. Γιατί; Επειδή τα κέρδη των εταιρειών είναι ανοδικά.
Ακόμη και στην ελληνική αγορά, τα
τελευταία στοιχεία για τις καταθέσεις
στις τράπεζες είναι θετικά. Οι καταθέσεις
του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο με ετήσιο ρυθμό 13,3%, οι κα-

ταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν
33,2% σε σχέση με πέρυσι. Επίσης οι
τραπεζικές καταθέσεις νοικοκυριών αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά 9,9% συγκριτικά με πέρυσι παρότι τα επιτόκια
είναι ανύπαρκτα. Τα δεκαετή ομόλογα
έχουν επιτόκια σχεδόν μηδενικά, τα χαμηλότερα που είχαν ποτέ, και συνεπώς
εφόσον οι αγορές αντλούν τόσο εύκολα
μακροχρόνια κεφάλαια, οι ανησυχίες για
προσωρινή πίεση στις τιμές ή άνοδο των
βραχυχρόνιων επιτοκίων δεν προβληματίζουν κανέναν.
Σημαίνουν κάτι όλα αυτά για την ελληνική οικονομία; Προφανώς. Τα περιθώρια ελιγμών της οικονομικής πολιτικής
δεν είναι απεριόριστα, αλλά είναι μεγάλα.
Η άνετη χρηματοδότηση που μπορεί να

εξασφαλιστεί από τις αγορές, δίνει περιθώρια για νέα άνοδο του ΑΕΠ, έκτακτες
παροχές, μείωση της ανεργίας, δημιουργία
δραστηριοτήτων που φέρνουν μελλοντικά
φορολογικά έσοδα. Το κρίσιμο ερώτημα
είναι ποιο είναι το χρονικό περιθώριο
που διαθέτουμε.
Πιθανότατα 2-3 τρίμηνα από σήμερα.
Το στοίχημα είναι αν στο διάστημα αυτό
θα διαμορφωθεί ατμόσφαιρα βιώσιμης
ανάπτυξης, ώστε να ξεπεραστούν οι επόμενες δυσκολίες που προφανώς θα έρθουν. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας
που δεν πρέπει να σπαταληθεί, γιατί προκύπτει από μια μοναδική συγκυρία που
διαμόρφωσαν καλές αλλά και δυσάρεστες
συμπτώσεις. Είναι απίθανο να επαναληφθούν στο ορατό μέλλον.
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Στροφή στην πολυτέλεια από μεγάλους του real estate
Σημαντική αύξηση αναπτύξεων κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, που καλύπτουν χρόνιο έλλειμμα της ελληνικής αγοράς
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

«Αυγατίζουν» διαρκώς τα έργα ανάπτυξης
κατοικιών πολυτελούς χαρακτήρα από
μεγάλους ομίλους ακινήτων, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει πολλαπλασιαστεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
Η πρόσφατη επιτυχία των προπωλήσεων
πολυτελών διαμερισμάτων και βιλών στο
Ελληνικό «έχει ανοίξει την όρεξη» στην
αγορά, ωθώντας όλο και περισσότερες εταιρείες στην ανάπτυξη πολυτελών συγκροτημάτων ή ακόμα και συμβατικότερων
κατασκευών, ανάλογα με το προφίλ του
εκάστοτε ακινήτου αλλά και τη στόχευση
του κάθε επενδυτή.
Στο πλαίσιο αυτό, η REDS του ομίλου
Ελλάκτωρ εξετάζει πολύ σοβαρά την ανακατανομή των χρήσεων που σχεδιάζονταν στο πλαίσιο της ανάπτυξης της έκτασης των 300 στρεμμάτων στην Κάντζα
της Παλλήνης. Πλέον φαντάζει πιθανή η
προσθήκη και κατοικιών εντός της ανά<
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Η επιτυχία των προπωλήσεων πολυτελών διαμερισμάτων στο Ελληνικό «έχει ανοίξει την όρεξη» στην αγορά.
πτυξης, οι οποίες ενδεχομένως να συνδυαστούν και με σχολικά συγκροτήματα
αλλά και με καταστήματα τύπου μίνι μάρκετ. Μέχρι σήμερα ο σχεδιασμός προέβλεπε την κατασκευή ενός επιχειρηματικού
πάρκου με συμπληρωματικές χρήσεις, όπως π.χ. ένα ξενοδοχείο. Η επένδυση των
200 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει
να αναπτύσσεται από το δεύτερο εξάμηνο
του 2022, με ορίζοντα ολοκλήρωσης από
το τέλος του 2025 και μετά.
Στο μεσοδιάστημα, η REDS υλοποιεί

Η αυξημένη ζήτηση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα για πολυτελείς κατοικίες, τόσο από Ελληνες όσο και από ξένους αγοραστές, ανοίγει τον δρόμο στους μεγάλους ομίλους για
να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη αγορά. Μάλιστα, όπως τονίζουν αναλυτές, διαμορφώνεται μια δυναμική που ενώ ήταν εμφανής και έντονη στα νότια προάστια της Αθήνας, στην
Αθηναϊκή Ριβιέρα, έχει αρχίσει πια να αποτυπώνεται και στα υπόλοιπα παραδοσιακά προάστια πολυτελών κατοικιών, όπως Κολωνάκι, Φιλοθέη, Παλαιό Ψυχικό και Κηφισιά/Εκάλη.
οικιστικό συγκρότημα 17 πολυτελών κατοικιών. Πρόκειται για το έργο «Villa Cambas», που σχεδιάζεται σε οικόπεδο 4.415
τ.μ., το οποίο βρίσκεται δίπλα στη διατηρητέα πρώην κατοικία του Ελληνα οινοπαραγωγού Α. Καμπά. Το ακίνητο βρίσκεται
πλησίον της στάσης «Κάντζα» του μετρό,
καθώς και του προαστιακού σιδηροδρόμου.
Η συνολική δόμηση θα ανέρχεται σε 1.765
τ.μ., κατανεμημένα σε πέντε ανεξάρτητα,
διώροφα κτίρια, περιμετρικά ενός εκτεταμένου χώρου πρασίνου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και
η προωθούμενη ανάπλαση των πρώην εγκαταστάσεων της Softex (Αθηναϊκή Χαρτοποιία) στον Βοτανικό. Πρόκειται για μια
έκταση της τάξεως των 50 στρεμμάτων,
που βρίσκεται κοντά στην Ακρόπολη και
ενδείκνυται για την ανάπτυξη οικιστικών
συγκροτημάτων τουριστικού χαρακτήρα,
που θα μπορούν να αξιοποιηθούν και
μέσω ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και για την παροχή
ξενοδοχειακών υπηρεσιών, ή ακόμα και

ως φοιτητικές κατοικίες.
Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν
ότι ήδη έχει εκφραστεί επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά του τελικού προϊόντος
από εταιρείες, όπως η Premia Properties.
Η εισηγμένη προχώρησε πρόσφατα σε
στρατηγική συνεργασία με την Dimand
Real Estate, στο πλαίσιο της επιθυμίας
της να εισέλθει και στην κατηγορία των
οικιστικών ακινήτων. Μάλιστα, η Premia
απέκτησε κτίριο κατοικιών στον Πειραιά
(πλησίον των πρώην εγκαταστάσεων της

Παπαστράτος), που ανέπτυξε η Dimand.
Το ακίνητο μισθώνεται πλήρως από την
εταιρεία Teleperformance μέχρι το 2034
και χρησιμοποιείται για τη στέγαση εργαζομένων της εταιρείας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Το ύψος της αγοραπωλησίας
ανήλθε σε 10,2 εκατ. ευρώ.
Την πρώτη της επένδυση στον τομέα
των πολυτελών κατοικιών ετοιμάζει αυτή
την περίοδο και η Prodea Investments.
Η εισηγμένη απέκτησε οικόπεδο στην
περιοχή του Ελληνικού, όπου σχεδιάζει

να κατασκευάσει ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, επενδύοντας συνολικά
11,5 εκατ. ευρώ. Εκτός από την Prodea
και η Noval Property ΑΕΕΑΠ προχωρεί
αυτή την περίοδο στην τοποθέτησή της
στον τομέα των κατοικιών και συγκεκριμένα των επιπλωμένων διαμερισμάτων,
με στόχο την τουριστική αξιοποίηση. Η
εταιρεία θα αξιοποιήσει κτίριο 4.300 τ.μ.
στην οδό Αρδηττού, στο Μετς. Το ακίνητο
στην οδό Αρδηττού βρίσκεται πλησίον
του Παναθηναϊκού Σταδίου, προσφέρει
θέα στην Ακρόπολη, στον Λυκαβηττό
αλλά και στο Ζάππειο, και ως εκ τούτου
προσφέρεται για τουριστική αξιοποίηση.
Επένδυση της τάξεως των 200 εκατ.
ευρώ σχεδιάζει και το επενδυτικό σχήμα
του αμερικανικού ομίλου ανάπτυξης ακινήτων Hines και του ομίλου Henderson
Park. Πριν από περίπου ένα χρόνο, οι εν
λόγω επενδυτές προχώρησαν στην αγορά
έκτασης 71 στρεμμάτων (πρώην κτήματα
Κόνιαρη) στην περιοχή της Βούλας από
το Μπενάκειο Ιδρυμα. Το επενδυτικό
πλάνο προβλέπει την ανάπτυξη ενός συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών, που
θα απευθύνεται κυρίως σε ξένους αγοραστές. Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει, προβλέπεται να αναπτυχθούν περί τις 350
κατοικίες. Αυτή την περίοδο εξετάζεται
η αίτηση υπαγωγής του έργου στις διατάξεις περί στρατηγικών επενδύσεων, αν
και έχουν εκφραστεί σοβαρές αντιρρήσεις
από τον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Συγκρότημα κατοικιών δρομολογεί και
η Αβαξ, στην περιοχή του Ελληνικού. Το
ακίνητο θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο
οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται κοντά στον
σταθμό του μετρό, πλησίον της Λ. Βουλιαγμένης. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν περί τα 16 διαμερίσματα, επιφάνειας 2.500 τ.μ., με την εταιρεία να προσδοκά πωλήσεις ύψους 6,5 εκατ. ευρώ.

Η ζήτηση που ενισχύεται διαρκώς
και οι «φυλές» των ξένων αγοραστών
Η αυξημένη ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες, τόσο εντός του λεκανοπεδίου της
Αττικής, όσο και σε δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς, θεωρείται πλέον
δεδομένη, με κύριους εκφραστές τους ξένους επενδυτές και αγοραστές. Σύμφωνα
με την Berkshire Hathaway Home Services
(ΒΗΗS) και συγκεκριμένα το γραφείο της
Αθήνας, «καταγράφεται πλέον μια δυναμική που ενώ ήταν εμφανής και έντονη
στα νότια προάστια της Αθήνας, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, έχει αρχίσει πια να αποτυπώνεται και στα υπόλοιπα παραδοσιακά προάστια πολυτελών κατοικιών, όπως Κολωνάκι, Φιλοθέη, Παλαιό Ψυχικό
και Κηφισιά/Εκάλη. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για σύγχρονες πολυτελείς κατασκευές, μικρότερου βεβαίως κόστους, είναι εμφανώς ανοδική σε περιοχές όπως Παλαιό
Φάληρο, Αλιμο, Ελληνικό, Βριλήσσια, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή και Χολαργό», αναφέρει η εταιρεία, προσθέτοντας
ότι οι εν λόγω περιοχές κινούνται κατά
βάση από τους εγχώριους πελάτες.
Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση της ζήτησης
φαίνεται πια να τροφοδοτείται και από
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Οσοι στοχεύουν σε πολύ
ακριβά ακίνητα στα νότια
προάστια ή σε δημοφιλή
νησιά δεν έχουν πολύ
«αυστηρό» προϋπολογισμό.
το εξωτερικό με κυριότερη πηγή την Ασία.
Εν τω μεταξύ, ενώ στα νότια προάστια,
από Ελληνικό και νοτιότερα, οι τιμές δείχνουν να έχουν παγιωθεί σε αρκετά υψηλά
για την εποχή επίπεδα και να αναμένεται
μια περίοδος αφομοίωσής τους, οι τιμές
στα υπόλοιπα προάστια που προαναφέρθηκαν, φαίνεται να βρίσκονται στην αρχή
της ανόδου τους. Τα διαθέσιμα budget,
αν μιλάμε για τις κατεξοχήν πολυτελείς
κατοικίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, των
παραδοσιακών βορείων προαστίων και
των νησιών μας, καθορίζονται από την
προσφορά, από το ακίνητο που πωλείται.
Πάντως, οι ξένοι επενδυτές δεν έχουν απεριόριστη ρευστότητα. «Οι αγοραστές

δεν πετάνε χρήματα. Εμπιστεύονται όμως
τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες, ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα αγοράσουν στη σωστή
τιμή και επιλέγουν συνειδητά, με δεδομένο
ότι έχουν μια πληθώρα πιθανών επιλογών
σε όλη τη Μεσόγειο, πέραν της ελληνικής
αγοράς, σε Ισπανία, Νότια Γαλλία, Ιταλία
και Κύπρο.
Σύμφωνα με την BHHS, υπάρχουν διάφορα προφίλ αγοραστών. Για παράδειγμα,
υπάρχουν εκείνοι που κινούνται για την
απόκτηση πολύ ακριβών κατοικιών στα
νότια προάστια της Αττικής και τα δημοφιλέστερα ελληνικά νησιά. «Αυτοί κινούνται χωρίς πολύ αυστηρό προϋπολογισμό
και αποφασίζουν με βάση τις προσωπικές
τους επιθυμίες, την αίγλη, την τοποθεσία,
την πολυτέλεια και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του εκάστοτε ακινήτου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αγοραστές που
προέρχονται κυρίως από τις ΗΠΑ και τη
Μέση Ανατολή», σημειώνει η εταιρεία.
Μια άλλη ομάδα αγοραστών είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται για την απόκτηση άδειας παραμονής μέσω του σχετικού προγράμματος «χρυσή βίζα». Η με-

Τα διαθέσιμα budget, αν μιλάμε για τις κατεξοχήν πολυτελείς κατοικίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, των παραδοσιακών βορείων προαστίων

και των νησιών, καθορίζονται από την προσφορά, από το ακίνητο που πωλείται.
γάλη πλειονότητα των αγοραστών αυτών
προέρχεται από την Κίνα, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Ρωσία
και την Τουρκία. Ενδιαφέρονται για μια
καλή επένδυση που στοχεύει στο κεφαλαιακό κέρδος από την αύξηση της τιμής

του ακινήτου. Μια τρίτη κατηγορία αγοραστών προέρχεται κυρίως από τις χώρες
της βόρειας Ευρώπης αλλά και της Γαλλίας,
Αγγλίας και Ιταλίας και ενδιαφέρονται για
επενδύσεις εισοδήματος και δευτερευόντως, κεφαλαιακών κερδών. Αγοράζουν

με γνώμονα τις τιμές ενοικίου των κατοικιών (είτε απευθυνόμενοι σε βραχυχρόνιες
μισθώσεις είτε σε μακροχρόνιες) και επίσης
κοιτάζουν την προοπτική αύξησης της
τιμής ανά τ.μ. του ακινήτου στο οποίο επενδύουν.

Και πολυτελείς κατοικίες στον πύργο του Πειραιά
Το σχέδιο για την ανάπλαση του εμβληματικού κτιρίου θα αναπροσαρμοστεί, ώστε να προκύψουν περίπου 7.000 τ.μ. κατοικιών
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σε αναπροσαρμογή του σχεδιασμού
για τις χρήσεις που θα αναπτυχθούν
στον πύργο του Πειραιά, ενδέχεται
να προχωρήσουν το προσεχές διάστημα οι επενδυτές που έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση του ακινήτου, δηλαδή το σχήμα Dimand Real
Estate-EBRD και Prodea Investments.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο
τραπέζι αναμένεται να τεθεί η μετατροπή των τελευταίων 10 ορόφων
του κτιρίου σε πολυτελή διαμερίσματα. Μάλιστα, το προσεχές δίμηνο
πρόκειται να γίνουν οι πρώτες κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση,
κυρίως ως προς το σκέλος της διερεύνησης του πιθανού αγοραστικού
ενδιαφέροντος, προκειμένου στη
συνέχεια να ληφθούν και οι τελικές
αποφάσεις.
Με βάση τον σχετικό σχεδιασμό,
εφόσον όντως υπάρξει η απαιτούμενη ζήτηση, το σχέδιο για την ανάπλαση του εμβληματικού κτιρίου
στο κέντρο του Πειραιά θα αναπροσαρμοστεί, ώστε να προκύψουν περίπου 7.000 τ.μ. κατοικιών. Μέχρι
σήμερα, το πλάνο που είχαν επεξεργαστεί οι επενδυτές προέβλεπε ότι
θα δημιουργηθούν 17.000 τ.μ. γρα-
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Οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν τα σχέδιά
τους μετά την υψηλή
ζήτηση για αγορά
κατοικιών στον
πύργο του Ελληνικού.
φείων. Με βάση την προτεινόμενη
αλλαγή, οι χώροι γραφείων θα περιοριστούν σε 10.000 τ.μ.
Πρόκειται για άλλη μία περίπτωση
προωθούμενης επένδυσης ανάπτυξης ακινήτων, η οποία είναι πιθανό
να υποστεί αναπροσαρμογή ώστε
να καλύψει μια αγορά που μέχρι πριν
από λίγους μήνες ελάχιστοι στην
κτηματαγορά πίστευαν ότι υπήρχε.
Ο λόγος για τις πολυτελείς κατοικίες
με συνδυασμό υπηρεσιών φύλαξης,
ασφάλειας και καθαριότητας ή, ακόμη, και ξενοδοχειακών παροχών,
επίπλωσης και άλλου εξοπλισμού.
Η ταχύτητα απορρόφησης και
κυρίως οι τιμές (πέριξ των 11.000
ευρώ ανά τ.μ. κατά μέσον όρο) στις
οποίες πωλήθηκαν τα πολυτελή διαμερίσματα και οι βίλες στον πύργο
κατοικιών Marina Tower του Ελλη-

νικού ξάφνιασαν πολλούς στην αγορά
ακινήτων, που ίσως ήταν σκεπτικοί
για το αγοραστικό ενδιαφέρον που
υπάρχει στην ελληνική αγορά για
πολυτελείς κατασκευές σε προνομιακά σημεία.

«Πράσινο» κτίριο
Ο πύργος του Πειραιά πρόκειται
να ανακατασκευαστεί ώστε να αποτελέσει ένα από τα πλέον «πράσινα»
κτίρια πανελλαδικά. Παράλληλα,
βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία για
να αποτελέσει ένα ακόμη επιτυχημένο έργο, καθώς προσφέρει απαράμιλλη θέα του λιμανιού και της
πόλης του Πειραιά.
Μάλιστα, δεν αποκλείεται να επιχειρηθεί και η ταυτόχρονη πώληση/ενοικίαση γραφείων και διαμερισμάτων, καθώς εκ των πραγμάτων
ένα σημαντικό μέρος των πιθανών
χρηστών θα αφορά ναυτιλιακές εταιρείες που μέχρι σήμερα στεγάζονται σε κάποιο από τα κτίρια του
Πειραιά, η πλειονότητα των οποίων
είναι μεγάλης ηλικίας. Ως εκ τούτου,
είναι πολύ πιθανό, οι πλοιοκτήτες
και ανώτερα στελέχη των εταιρειών
να θελήσουν να έχουν και την ευκολία ενός διαμερίσματος στο ίδιο
κτίριο για ιδιωτικές συναντήσεις,

ξεκούραση ή και φιλοξενία πελατών/
συνεργατών τους.
Ανάλογα σχέδια διαφοροποίησης
του αρχικού σχεδιασμού επεξεργάζεται αυτήν την περίοδο και η διοίκηση της REDS αναφορικά με την
προωθούμενη επένδυση της Cambas
Project στα πρώην Κτήματα Καμπά
στην Κάντζα. Οπως ανέφεραν, πρόσφατα, στελέχη του ομίλου, πλέον
φαντάζει πιθανή η προσθήκη και
κατοικιών εντός της ανάπτυξης, οι
οποίες ενδεχομένως να συνδυαστούν
και με σχολικά συγκροτήματα, αλλά
και με καταστήματα τύπου μίνι μάρκετ. Μέχρι σήμερα, ο σχεδιασμός
προέβλεπε την κατασκευή ενός επιχειρηματικού πάρκου με συμπληρωματικές χρήσεις, όπως π.χ. ένα
ξενοδοχείο. Συγκεκριμένα, από τις
89.000 τ.μ. των επιφανειών που προβλέπεται να κατασκευαστούν, οι
51.000 τ.μ. αφορούσαν γραφεία,
12.000 τ.μ. ξενοδοχείο και 16.400
τ.μ. καταστήματα και χώρους εστίασης. Επιπλέον 25.000 τ.μ. αφορούν
πολιτιστικούς χώρους. Η επένδυση
των 200 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα
αρχίσει να αναπτύσσεται από το
δεύτερο εξάμηνο του 2022 και μετά,
με ορίζοντα ολοκλήρωσης από το
τέλος του 2025 και μετά.

Με βάση την προτεινόμενη αλλαγή, οι χώροι γραφείων θα περιοριστούν σε 10.000 τ.μ. ώστε να προκύψουν περίπου 7.000 τ.μ. κατοικιών. Τα διαμερίσματα θα συνδυάζουν υπηρεσίες φύλαξης, ασφαλείας και καθαριότητας ή, ακόμη, και ξενοδοχειακές παροχές.
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Σημαντική ενίσχυση
της απασχόλησης
τον Αύγουστο
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα
μειώθηκε στο 13,9% του εργατικού δυναμικού τον Αύγουστο 2021, από 14,0% τον Ιούλιο 2021 και 16,9% τον
Αύγουστο 2020. Η εν λόγω τιμή είναι η μικρότερη από
τον Οκτώβριο 2010, ενώ η αντίστοιχη ετήσια πτώση –
3,1 ποσοστιαίες μονάδες– είναι η υψηλότερη που έχει
καταγραφεί από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία,
αναφέρει ανάλυση της Eurobank.
Βάσει της παρατήρησης του Αυγούστου 2021, η ελληνική οικονομία έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
των 27 κρατών-μελών (ΕΕ-27). Η ετήσια μείωση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα τον Αύγουστο 2021 αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά 5,9% και στη συρρίκνωση του
αριθμού των ανέργων κατά 16,4%. Τα εν λόγω αποτελέσματα ισοδυναμούν με αύ<
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ξηση του εργατικού δυναμικού κατά 2,1% ή κατά 98.700
Η μείωση της
άτομα. Η Eurobank εκτιμά
ανεργίας οφεί- ότι ένα μέρος των ατόμων
που εξήλθαν του εργατικού
λεται κυρίως
δυναμικού εξαιτίας των πεστις υψηλές επι- ριοριστικών μέτρων επέστρεψε και ταξινομήθηκε στην αδόσεις που πέτυ- πασχόληση. Αναλυτικά, το
χε ο τουρισμός. ποσοστό συμμετοχής, δηλαδή
ο λόγος του εργατικού δυναμικού προς τον πληθυσμό, διαμορφώθηκε στο 60,1%
τον Αύγουστο 2021 (55,6% τον Ιανουάριο 2021), ελαφρώς
υψηλότερα σε σύγκριση με τον προ πανδημίας μακροχρόνιο μέσο όρο (59,3%).
Η ενίσχυση της απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας
και η αύξηση του εργατικού δυναμικού συνδέονται με
τη δημοσιονομική παρέμβαση της κυβέρνησης, τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων από το β΄ τρίμηνο
2021 και την καλύτερη του αναμενομένου πορεία του
κλάδου του τουρισμού. Η επίδοση του τελευταίου ασκεί
επιδράσεις και σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας,
όπως η μεταποίηση. Στη βραχυχρόνια περίοδο, πέραν
των εξελίξεων στο μέτωπο της πανδημίας, εστίες αβεβαιότητας για την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης
και τη μείωση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα
είναι η άνοδος του κόστους παραγωγής λόγω της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης και η αντίδραση του ιδιωτικού
τομέα στην άρση των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης,
όταν αυτή συμβεί. Στη μεσοπρόθεσμη περίοδο, το πρόβλημα εστιάζεται στο τρέχον υψηλό ποσοστό διαρθρωτικής ανεργίας και στις μόνιμες πληγές που μπορεί να
έχει δημιουργήσει η πανδημία. Τέλος, στη μακροπρόθεσμη περίοδο, ο κύριος παράγοντας ανησυχίας –σε
ό,τι αφορά τη συνεισφορά της απασχόλησης στον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης– είναι το δημογραφικό (συρρίκνωση του πληθυσμού 15-74 ετών κατά 625.000 άτομα
τα τελευταία 12 χρόνια).
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Μείωση χρέους με μικρότερο ρυθμό
Ο στόχος να είναι φιλικός προς την ανάπτυξη, λέει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

Αρνητικός προς το ενδεχόμενο να αλλάξει το όριο χρέους στο πλαίσιο της
αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης εμφανίζεται
ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις. Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μικρό αριθμό ευρωπαϊκών
μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η «Κ», ο κ. Ντομπρόβσκις σημειώνει ότι «οι αλλαγές που εξετάζουμε
είναι εντός του πλαισίου των υφιστάμενων συνθηκών» – κάτι που αποκλείει
τη δυνατότητα αύξησης του ορίου για
το χρέος από το 60% του ΑΕΠ σε υψηλότερα επίπεδα.
Ερωτηθείς (από την «Κ») πώς μπορεί
να επιτευχθεί η επάνοδος στο όριο
αυτό χωρών που ήταν ήδη υπερχρεωμένες πριν από την πανδημία και
που σήμερα έχουν δείκτη χρέους προς
ΑΕΠ υπερδιπλάσιο ή και υπερτριπλάσιο
από το 60% χωρίς ακραία και παρατεταμένη λιτότητα, ο Λετονός αξιωματούχος δηλώνει: «Πρέπει να κοιτάξουμε πιο ρεαλιστικούς και φιλικούς
προς την ανάπτυξη τρόπους μείωσης
του χρέους. Για παράδειγμα, μπορούμε
να εξετάσουμε τον κανόνα της ετήσιας
μείωσης κατά 1/20 (της διαφοράς μεταξύ του επιπέδου του χρέους και του
60%), γιατί, πράγματι, πολλές χώρες
εξέρχονται από την κρίση με πολύ υψηλότερα επίπεδα χρέους. Κι αυτό
είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας». Ο κ. Ντομπρόβσκις αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, την οποία λάνσαρε στις 19 Οκτωβρίου μαζί με τον
επίτροπο Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι,
η συζήτηση θα επεκταθεί πέραν του
στενού πλαισίου των συνθηκών. Ωστόσο, η εκτίμηση της Επιτροπής
είναι ότι αλλαγές που προϋποθέτουν
αλλαγή των συνθηκών –με δεδομένο
ότι απαιτούν ομοφωνία των «27»–
είναι πολύ δύσκολο να δρομολογηθούν.
Για τον ίδιο τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο, «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι
η δημοσιονομική πολιτική θα είναι αντικυκλική, όχι μόνο σε περιόδους
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των κινδύνων που συνδέονται με το
κλίμα και το ESG (θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης). «Οι τράπεζες θα πρέπει
να εντοπίζουν, να εκτιμούν και να παρακολουθούν τους κινδύνους αυτούς
βάσει της εναρμονισμένης προσέγγισης που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών», λέει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος.
Στην κατεύθυνση της (μερικής) εναρμόνισης κινούνται οι προτάσεις
και σχετικά με τα κριτήρια καταλληλότητας για κορυφαία στελέχη και
μέλη Δ.Σ.
Το σκεπτικό είναι, «το πλαίσιο να
λαμβάνει υπόψη τους υφιστάμενους
εθνικούς κανόνες, που ενίοτε είναι
αρκετά σύνθετοι, αλλά να προωθεί
παράλληλα τη μεγαλύτερη συνοχή
ανά την Ε.Ε., με ευρωπαϊκά πρότυπα
για την επιλογή στελεχών που θα ενισχύουν τη στιβαρότητα του τραπεζικού κλάδου. Είναι κάτι πολύ σχετικό
και με την τραπεζική ένωση», σημειώνει ο κ. Ντομπρόβσκις.
Τέλος, το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει
αυξημένες απαιτήσεις για τράπεζες
τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται
μέσω υποκαταστημάτων στην Ε.Ε.
«Δίνουμε στους επόπτες νέα εργαλεία
για να διασφαλίσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ειδικά σε περιπτώσεις που τα υποκαταστήματα
έχουν αποκτήσει συστημική σημασία
στο τραπεζικό σύστημα (ενός κράτους-μέλους)», εξηγεί.

Εξετάζουμε αλλαγές
εντός του πλαισίου των
υφιστάμενων συνθηκών,
κάτι που αποκλείει τη
δυνατότητα αύξησης
του ορίου για το χρέος
πάνω από το 60% του ΑΕΠ.
κρίσης, όπως τώρα, όταν παρείχαμε
τόνωση στην οικονομία, αλλά και σε
περιόδους ανάπτυξης, όταν μπορούν
να δημιουργηθούν δημοσιονομικά
“μαξιλάρια ασφαλείας”».

Οι τράπεζες
Σχετικά με την ενσωμάτωση των
εποπτικών κανόνων, γνωστών ως «Βασιλεία ΙΙΙ», τις προτάσεις της για την
οποία παρουσίασε χθες η Κομισιόν,
ο κ. Ντομπρόβσκις τονίζει ότι η Ε.Ε.
είναι η πρώτη που προχωράει σε αυτό
το βήμα, πριν από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η προτεινόμενη νομοθεσία είναι η «τελευταία φάση» της
εφαρμογής της «Βασιλείας ΙΙΙ», εστιάζοντας στην εκτίμηση του κινδύνου
εκ μέρους των τραπεζών (περιορίζοντας το περιθώριο ελιγμών τους για
τη μείωση των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων). Η Επιτροπή, σημειώνει, διατηρεί περιθώρια ευελιξίας
στην εφαρμογή των κανόνων (π.χ.
σχετικά με το trading book των τραπεζών), ώστε να μη βρεθούν τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
σε μειονεκτική θέση έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.
Σε ερώτηση αν ανησυχεί ότι οι νέοι
κανόνες εστιάζουν στο πρόβλημα που
προκάλεσε την προηγούμενη κρίση
(τον συνδυασμό εύκολου δανεισμού
και υψηλής μόχλευσης) και ότι, στην
παρούσα συγκυρία, ίσως δυσχεράνουν
την αναγκαία χρηματοδότηση της
πραγματικής οικονομίας, αλλά και της
ψηφιακής και πράσινης μετάβασης,
απαντά: «Ενα από τα σημαντικά στοιχεία που λάβαμε υπόψη μας όταν ετοιμάζαμε αυτές τις προτάσεις ήταν

Πολλές χώρες εξέρχονται από την κρίση με πολύ υψηλότερα επίπεδα χρέους. Κι
αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, τονίζει ο κ. Ντομπρόβσκις.
ότι δεν έπρεπε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων. Και πράγματι,
όταν εφαρμοστεί πλήρως το νέο πλαίσιο αναμένουμε η συνολική αύξηση
να κυμανθεί στο 8%-9%· βραχυπρόθεσμα θα περιοριστεί στο 3%-5%. Παράλληλα, οι προτάσεις μας λαμβάνουν
υπόψη ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού τοπίου», προσθέτει, αναφέροντας την ανάγκη να
διασφαλιστεί η ροή χρηματοδότησης
προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και

«στρατηγικούς κλάδους» (υποδομές,
αεροναυπηγική κ.ά.). Ο κ. Ντομπρόβσκις δεν αμελεί να σημειώσει ότι οι
τραπεζικές μεταρρυθμίσεις της περιόδου της κρίσης στην Ευρωζώνη
«είχαν ως αποτέλεσμα οι τράπεζες να
είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση και να είναι μέρος της λύσης,
όχι του προβλήματος».

Οι νέες υποχρεώσεις
Οι νέες προτάσεις περιλαμβάνουν
επίσης νέες υποχρεώσεις διαχείρισης

Ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα
Ερωτώμενος για τη διετή καθυστέρηση εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν μιλάει για ένα
«ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα» που θα
επιτρέψει την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα δώσει τον αναγκαίο
χρόνο στις τράπεζες και τις ελεγκτικές
αρχές να το ενσωματώσουν στις διαδικασίες τους. H ίδια η Επιτροπή της
«Βασιλείας», υπενθυμίζει, αποφάσισε
να καθυστερήσει την εφαρμογή των
κανόνων για έναν χρόνο εξαιτίας της
πανδημίας.

20

l

ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Πάνω από τις 900 μονάδες
για 8η συνεχή συνεδρίαση
Οριακές απώλειες 0,08% για τον Γενικό Δείκτη λόγω πιέσεων σε blue chips
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Hπια πτώση λόγω των (μικρών) πιέσεων που
ασκήθηκαν σε αρκετά blue chips, σημείωσε
το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ουσιαστικά, για όγδοη συνεχόμενη ημέρα, συσσωρεύει στην περιοχή των 900 μονάδων
χωρίς να απομακρύνεται από αυτήν. Πάντως,
η διατήρηση του θετικού μομέντουμ των
διεθνών αγορών και η έναρξη της διαδικασίας
της ΑΜΚ της ΔΕΗ, τα οποία συνέβαλαν στην
άμεση υπέρβαση αυτού του σημαντικού επιπέδου στήριξης, σύμφωνα με εγχώριους
αναλυτές, αναζωπυρώνουν τις προσδοκίες
για περαιτέρω ανοδική κίνηση του Χ.Α. με
στόχο τις 950 μονάδες.
Εν τω μεταξύ –επίσης στα θετικά για την
πορεία της ελληνικής αγοράς– σημαντική
αποκλιμάκωση κατέγραψαν οι αποδόσεις
των ομολόγων, με την απόδοση του ελλη<
<
<
<
<
<
<

Σημαντική αποκλιμάκωση για
τα ελληνικά ομόλογα μετά την
απόφαση της Αυστραλίας να
μην αυξήσει τα επιτόκιά της.
νικού 10ετούς να επιστρέφει στο 1,22% με
πτώση 9% σε σχέση με το 1,34% που είχε
αγγίξει τη Δευτέρα.
Πίσω από το ράλι των τιμών των ομολόγων
αγοράς κρύβεται η δήλωση της κεντρικής
τράπεζας της Αυστραλίας ότι δεν αναμένεται
να προχωρήσει σύντομα σε αυξήσεις επιτοκίων, όπως λανθασμένα αναμένουν οι επενδυτές. Καθώς γενικότερα η αγορά ομολόγων διεθνώς κινείται το τελευταίο διάστημα
ανάλογα με τις προσδοκίες γύρω από τις
αυξήσεις επιτοκίων, το σήμα από την Αυστραλία ήταν αρκετό για να προσφέρει κάποια ανακούφιση στους επενδυτές. Το βέβαιο,
πάντως, είναι πως η μεταβλητότητα στην
αγορά θα παραμείνει έντονη το επόμενο
διάστημα.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και σε ό,τι αφορά
τα στατιστικά, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε

(Πηγή: Reuters)

Η διατήρηση του θετικού μομέντουμ των διεθνών αγορών και η έναρξη της διαδικασίας της

ΑΜΚ της ΔΕΗ αναζωπυρώνουν τις προσδοκίες για περαιτέρω ανοδική κίνηση του Χ.Α., με στόχο
τις 950 μονάδες, εκτιμούν αναλυτές.

οριακή πτώση της τάξης του 0,08% στις
904,47 μονάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε
στα 58,12 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κα-

τέγραψε απώλειες 0,11% στις 2.185,57 μονάδες, ενώ κατά 0,48% υποχώρησε ο δείκτης
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, κλείνοντας στις
1.461,88 μονάδες.

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

Αν και η εικόνα των blue chips ήταν αρνητική στο σύνολό της, δεν έλειψαν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις. Ετσι, ανοδικά ξεχώρισαν οι Jumbo, Lamda Development
και Σαράντης με κέρδη άνω του 1%, ενώ
στον αντίποδα, απώλειες 2,04% κατέγραψε
η «Μυτιληναίος», ακολούθησαν οι Aegean,
ΕΛΒΑΛΧαλκόρ, Ελλάκτωρ, ΕΥΔΑΠ και ΟΠΑΠ
με απώλειες άνω του 1%. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,24% στις 591,23
μονάδες, με την Eurobank να κλείνει στο
+1,35% και την Εθνική Τράπεζα στο +0,33%,
ενώ απώλειες 0,81% κατέγραψε η Alpha
Bank και στο -0,07% έκλεισε η Πειραιώς.
Οι αναταράξεις στην αγορά ομολόγων οδήγησαν πριν από μερικές συνεδριάσεις
τον Γενικό Δείκτη να χάσει τις 900 μονάδες,
με την υψηλή μεταβλητότητα να οφείλεται
και στις κινήσεις των επενδυτών, που περιλαμβάνουν επιλεκτικές ρευστοποιήσεις
σε σχέση με την αναζήτηση διαθεσίμων για
τη συμμετοχή τους στο εγχείρημα της ΑΜΚ
της ΔΕΗ, σχολιάζει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της «Κύκλος Χρηματιστηριακή».
Σύντομα, ωστόσο, όπως προσθέτει, η δημοσιοποίηση του χρονοδιαγράμματος της
μέχρι 1,35 δισ. ευρώ ΑΜΚ έπεισε ότι το εγχείρημα θα ολοκληρωθεί, με την τιμολόγηση
της έκδοσης κατά το book building να συντελείται στο υψηλό όριο του εύρους, δηλαδή
στα 9 ευρώ.
Με αυτά τα δεδομένα, όπως καταλήγει
ο αναλυτής, η ανασύνθεση του δείκτη MSCI
Standard Greece στις 11/11 είναι πιθανό να
οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του αριθμού
εταιρειών που εκπροσωπούν το ελληνικό
χρηματιστήριο, σε συνέχεια της ηχηρής
ψήφου εμπιστοσύνης από την έκβαση του
εγχειρήματος της ΑΜΚ της ΔΕΗ, με τον
«Μυτιληναίο», την Εθνική και τη ΔΕΗ να
είναι πιθανό να συμπληρώσουν τις μετοχές
του ΟΤΕ, του ΟΠΑΠ και του Jumbo.
Αυτά θα συμβάλουν στη συναλλακτική
αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου,
ώστε να κινηθεί προς τις 950 μονάδες το επόμενο διάστημα σε συνέχεια της πολύμηνης
συσσώρευσης που έχει προηγηθεί.
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Συνεχίζεται η άνοδος
στις ευρωπαϊκές αγορές
Ανοδικά κινήθηκαν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
την Τρίτη, με τους επενδυτές να
έχουν στρέψει την προσοχή τους
στις επικείμενες συνεδριάσεις των
κεντρικών τραπεζών σε ΗΠΑ και
Ευρώπη.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx
600 ενισχύθηκε 0,14% στις 479 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινήθηκε χαμηλότερα 0,19% στις
7.288 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο 0,94%
στις 15.954 μονάδες και ο CAC 40
στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,49%
στις 6.927 μονάδες.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η
τιμή του πετρελαίου υποχώρησε
0,6% στα 83,59 δολάρια ανά βαρέλι
και ο χρυσός υποχώρησε 0,4% στα
1.789 δολ./ουγγιά.
Στην αγορά συναλλάγματος, το
ευρώ κινήθηκε χαμηλότερα 0,2%
σε σύγκριση με το δολάριο, στο
1,1580 δολ.
Στο μακροοικονομικό μέτωπο,
ισχυρή παρέμεινε η μεταποιητική
δραστηριότητα στην Ευρωζώνη
τον τελευταίο μήνα, αλλά τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα
έστειλαν τα κόστη εισαγωγών σε
άλμα και περιόρισαν την ανάπτυξη,
σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
Οι συνεχιζόμενες διαταραχές
που προκαλούνται από την πανδημία κορωνοϊού, παράλληλα με
την έλλειψη οδηγών βαρέων φορτηγών, έχουν προκαλέσει ελλείψεις
προϊόντων και έχουν αφήσει τα
εργοστάσια να παλεύουν για προμήθειες.
Σύμφωνα με το Reuters, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (ΡΜΙ)
μεταποίησης της ιδιωτικής εταιρείας IHS Markit υποχώρησε σε
χαμηλό οκτώ μηνών και στις 58,3
μονάδες τον Οκτώβριο από 58,6
τον Σεπτέμβριο, έναντι αρχικής εκτίμησης για 58,5 μονάδες. Ωστόσο,
παραμένει αρκετά υψηλότερα από
το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.
Από πλευράς εταιρικών ειδήσεων, αποτελέσματα γ΄ τριμήνου που

Στη μέχρι τώρα διάρκεια του έτους,
η τιμή του μπρεντ έχει εκτοξευθεί
κατά 60%.
<
<
<
<
<
<
<

Οι επενδυτέςέχουν
στρέψειτην προσοχή
τουςστις επικείμενεςσυνεδριάσεις των
κεντρικώντραπεζών
σε ΗΠΑ και Ευρώπη.
ξεπέρασαν τις προσδοκίες ανακοίνωσε η BP, την Τρίτη, με στήριξη
από τις αυξημένες τιμές ενέργειας.
Οπως μεταδίδει το CNBC, η βρετανική εταιρεία είχε καθαρά κέρδη
3,3 δισ. δολαρίων το γ΄ τρίμηνο, υψηλότερα από τις προβλέψεις των
αναλυτών για 3,1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη Refinitiv.
Ενα τρίμηνο πριν είχε καθαρά
κέρδη 2,8 δισ. δολαρίων και το αντίστοιχο διάστημα του 2020 είχε
100 εκατ. δολ., όταν οι τιμές πετρελαίου κατέρρευσαν λόγω της
πανδημίας κορωνοϊού. Φέτος, η
τιμή του μπρεντ έχει εκτοξευθεί
κατά 60% μέχρι στιγμής.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*
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Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0.8280

0.8280

0.8280

1.3600

“1,100”

0.8140

0.8300

0.8280

1.72

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

0.9900

1.0100

0.9920

-0.1790

“19,787”

0.9800

1.0050

0.9900

0.00

ΔΗΕΠ

Demetra Holdings Plc (EM)

0.3920

0.3920

0.3920

-0.6000

500

0.3740

0.3920

0.3920

-1.51

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0.0030

0.0120

0.0032

-0.5790

“5,150”

0.0070

0.0120

0.0120

33.33

Καταναλωτικά Προϊόντα
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0.0700

0.0700

0.0700

0.3330

600

0.0680

0.0715

0.0700

-0.71

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0.0940

0.0940

0.0940

-0.1840

“8,500”

0.0905

0.0980

0.0940

-3.59

1.5800

1.5800

1.5800

0.0000

“2,000”

1.5600

1.5800

1.5800

0.00

1.5500

1.5900

1.5515

-0.1050

“1,380”

1.5500

0.00

0.1360

0.00

0.5250

-0.94

1.0500

0.00

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1.5500

1.6000

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0.0000

0.0000

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0.0000

0.0220

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

0.3500

0.0000

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC (Σ)

0.0000

0.1170

ΚΕΑΕ

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (Σ)

0.0000

0.0630

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD (Σ)

0.0025

0.0040

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 “

1.0100

0.0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0.1280

0.1450

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0.0150

0.0170

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0.0930

0.1050

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0.0000

0.0520

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0.5350

0.6400

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0.0000

0.0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD (Σ)

1.8000

1.9800

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0.1360

0.1360

0.1360

0.0000

“35,000”

0.1350

0.1370

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

0.5250

0.5300

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0.1240

0.0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2.5600

2.5800

0.5250

0.5250

0.5250

-0.5000

“4,000”

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά
ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0.0080

0.0000

ΚΕΟ

KEO PLC

1.3600

1.4200

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0.2220

0.2400

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0.0000

0.8300

ΦΡΟΥ

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

0.2800

0.2940

0.0000

1.1500

0.0900

0.0940

Τεχνολογία
ΝΕΤΙΝ

NET INFO PLC

Βασικά Υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

Ακίνητη Περιουσία
ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0.2220

0.0000

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0.0000

0.0500

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0.0000

0.2900

1.0200

1.0500

Ενέργεια
ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

1.0500

1.0500

1.0500

0.0000

“1,602”

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

0.1540

0.0000

0.0000

0.1030

Βιομηχανία
ΣΤΣΔ

“CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)”

Ακίνητη Περιουσία
ΓΟΥΛ

“WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)”

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΛΛΗΟ24 Ellinas Finance Public Company Ltd (Ομόλογα)

0.0000

0.0000

ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

62.0000

69.0000

ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

62.5000

70.0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0.0000

0.0000

ΚΧ04Α18 “KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2021) “

0.0000

0.0000

ΚΧ05Α18 “KOXA 3,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2022) “

0.0000

0.0000

ΚΧ071Α16 “KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023) “

0.0000

0.0000

ΚΧ071Α17 “KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024) “

0.0000

0.0000

ΚΧ091Α13 “ΚΟΧΑ 5,25% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2022) “

0.0000

0.0000

ΚΧ101Α13 “ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023) “

0.0000

0.0000

ΚΧ101Α15 “ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025) “

0.0000

0.0000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΔ13Θ21 “Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 8η Έκδοση 2021 (27/08/2021 – 26/11/2021) “

0.0000

0.0000

ΓΔ13Ι21 “Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 9η Έκδοση 2021 (24/09/2021 – 23/12/2021) “

0.0000

0.0000

ΓΔ13Κ21 “Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 10η Έκδοση 2021 (29/10/2021 – 28/01/2022) “

0.0000

0.0000

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

Μια μεγάλη μορφή των ελληνικών γηπέδων,
που συνέχισε με επιτυχία τη σπουδαία
ποδοσφαιρική καριέρα του και στους πάγκους, συνηθίζει να σχολιάζει όταν μια ομάδα αναθέτει τις τύχες της σε έναν νεαρό
προπονητή: «Την Κυριακή παίκτης, τη
Δευτέρα προπονητής...». Ατάκα που αν
μη τι άλλο εμπεριέχει ανάγλυφα όλο το
ρίσκο της επιλογής...
Η κίνηση της ΑΕΚ να παραδώσει τα
«κλειδιά» της τεχνικής ηγεσίας στον πολλά
υποσχόμενο Αργύρη Γιαννίκη αποτελεί
ένα ενδιαφέρον στοίχημα, που τουλάχιστον σε ό,τι αφορά μεγάλες ελληνικές ομάδες το συναντάμε σπανιότατα. Στην
εγχώρια ποδοσφαιρική πραγματικότητα,
διαχρονικά, ουδείς μπορεί να ισχυριστεί

Οι Μπακς πέρασαν και από την Ιντιανάπολις, επικρατώντας των Πέισερς με 119-

109. Ο Γιάννης αγωνίστηκε 36 λεπτά και είχε 30 πόντους.

<
<
<
<
<
<

Η Ελλάδα σπάνια
εμπιστεύεται νέο ηλικιακά
τεχνικό στο «τιμόνι» της.
πως η ηλικιακή ομάδα 32-42 ετών των
προπονητών έχει δικαιώσει όσους την εμπιστεύονται. Η περίπτωση του 41χρονου
νέου κόουτς της Ενωσης σε συνδυασμό
με την προγενέστερη ομάδα του (ΠΑΣ
Γιάννινα) φέρνει στη μνήμη αυτή του
Γιάννη Χριστόπουλου. Το 2012, σε ηλικία
38 ετών, αξιοποίησε την ευκαιρία, καθώς
από βοηθός του Βέλγου Στεφάν Ντεμόλ
έγινε πρώτος προπονητής στην ομάδα
της Ηπείρου και μαζί της τερμάτισε στην
5η θέση. Ο Χριστόπουλος αναδείχθηκε

προπονητής της χρονιάς, αλλά η καριέρα
του δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Εξαίρεση
μέχρι στιγμής αποτελεί και ο Ισπανός τεχνικός του Βόλου Γκιγιέρμο Πέρεθ Αμπασκάλ που, σε ηλικία 32 ετών, 4 μηνών και
30 ημερών, είναι ο νεότερος ξένος προπονητής στην ιστορία της Σούπερ Λιγκ
1. Εξάλλου, στην Α΄ Εθνική νεότερος
ξένος καταγράφεται ο Ιταλός Ετόρε Τρεβιζάν στον Εθνικό, αφού την περίοδο
1959-60 ξεκίνησε στον πάγκο του πριν
κλείσει τα 31 χρόνια του!

Στον διεθνή χώρο, τα παραδείγματα
των Πεπ Γκουαρδιόλα, Ζινεντίν Ζιντάν,
Ζοσέ Μουρίνιο και Λουίς Ενρίκε είναι μοναδικά, έστω κι αν τα μεγέθη είναι διαφορετικά.
Ο Γκουαρδιόλα σε ηλικία 37 ετών κέρδισε τρεις τίτλους με την Μπαρτσελόνα
(Τσάμπιονς Λιγκ, Πρωτάθλημα και Κύπελλο
Ισπανίας), ο «Ζιζού» στα 42 του με τη Ρεάλ
σήκωσε το Τσάμπιονς Λιγκ, ο «special
one» στα 37 του ανέλαβε την Μπενφίκα
αρχίζοντας τη «σόλο» πορεία του και αφού

προηγουμένως στο πλευρό του Μπόμπι
Ρόμπσον επί μία επταετία κατέκτησε μεταξύ
άλλων ένα Κύπελλο Κυπελλούχων με την
Μπαρτσελόνα και έφτασε στα ημιτελικά
του UEFA με την Πόρτο. Ανάλογα εξαιρετικά δείγματα δείχνει ο 34χρονος Γιούλιαν
Νάγκελσμαν που εξαργύρωσε την πορεία
του με τη Λειψία στο Τσάμπιονς Λιγκ με
την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της
Μπάγερν, έχοντας κάνει ντεμπούτο ως
πρώτος προπονητής στα 28 του στη Χοφενχάιμ.

Η Μελβούρνη άναψε «κόκκινο» στους μη εμβολιασμένους
«Ο ιός δεν ενδιαφέρεται για την κατάταξή
σας στο τένις, ούτε για το πόσα γκραν
σλαμ έχετε κερδίσει. Πρέπει να εμβολιαστείτε για να κρατήσετε τον εαυτό σας
και τους άλλους ασφαλείς». Με αυτά τα
λόγια ο πρωθυπουργός της πολιτείας της
Βικτώριας, Ντάνιελ Αντριους, ξεκαθάρισε
ότι η πολιτεία δεν σκοπεύει να συνάψει
κάποια συμφωνία και να δώσει βίζα σε μη
εμβολιασμένους αστέρες του τένις προκειμένου να αγωνιστούν στο Οπεν της
Μελβούρνης (Αυστραλία) τον προσεχή Ια-

νουάριο. Οι δηλώσεις του Αυστραλού αξιωματούχου είχαν ως αποτέλεσμα τενίστες
όπως ο Αντρέι Ρούμπλεφ να δηλώσουν ότι
θα εμβολιαστούν, ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς
προτίμησε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά
του. Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου
έχει αρνηθεί να αποκαλύψει εάν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του και εάν στην Αυστραλία θα προσπαθήσει να γίνει ο τενίστας
με τα περισσότερα τρόπαια από τουρνουά
γκραν σλαμ.
«Απ’ ό,τι έχω καταλάβει, η οριστική α-

πόφαση αναμένεται να ληφθεί σε δύο εβδομάδες. Ετσι, ακόμα δεν γνωρίζω εάν
θα παίξω στη Μελβούρνη. Δεν έχω μιλήσει
για τον εμβολιασμό μου και όλοι βγάζουν
συμπεράσματα από κάτι που είχα πει πριν
από ένα χρόνο», τόνισε ο Σέρβος αθλητής.
Αντίθετα, ο Αντρέι Ρούμπλεφ δήλωσε
ότι ακόμα και εάν επιτραπεί στους ανεμβολίαστους η είσοδος στη χώρα με την
προϋπόθεση να μείνουν σε καραντίνα, ο
ίδιος θα εμβολιαστεί προκειμένου να αποφύγει την καραντίνα και να μπορέσει

να αγωνιστεί. Θετικός ως προς τον εμβολιασμό φέρεται να είναι και ο Στέφανος
Τσιτσιπάς.
Ο Φίλιπ Κραΐνοβιτς (34ος στον κόσμο)
εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στο ενδεχόμενο της καραντίνας για όλους όσοι μεταβούν στην Αυστραλία με αφορμή τη
διοργάνωση. Ο Σέρβος θεωρεί ότι οι πλήρως
εμβολιασμένοι θα πρέπει να βρεθούν στα
γήπεδα χωρίς κανέναν περιορισμό.

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ

Ο Μπάρκλεϊ θίγει
το θέμα των υψηλών
αμοιβών στο ΝΒΑ
Την ώρα που το ΝΒΑ έχει ανεβάσει
στροφές, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ «χτύπησε» με τις δηλώσεις του για ακόμη
μία φορά. Αφορμή στάθηκε η υπόθεση
του Μπεν Σίμονς, καθώς ο Αυστραλός
συνεχίζει να απέχει από τις υποχρεώσεις των Φιλαδέλφεια 76ερς, τονίζοντας ότι δεν είναι ακόμη πνευματικά
έτοιμος να αγωνιστεί. Μάλιστα, ο «Sir»
του ΝΒΑ σύγκρινε αυτή την υπόθεση
με εκείνη του Τζέιμς Χάρντεν, όταν
είχε ζητήσει ανταλλαγή από τους Ρόκετς. «Ο Χάρντεν πήρε τα λεφτά και
έδειξε στους Ρόκετς το μεσαίο δάχτυλο.
Τώρα έχουμε τον Σίμονς, που είναι
να πάρει ακόμη 150 εκατ. δολάρια
από τους Σίξερς και τους λέει «δεν
παίζω εδώ». Εχεις έναν παίκτη που
του δίνεις 200 εκατ. δολάρια και αν
γίνει ποτέ δυσαρεστημένος, είσαι στο
έλεός του. Δεν είναι καλό για το πρωτάθλημά μας», είπε χαρακτηριστικά.
Εχοντας ξανά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε πολύ καλή βραδιά, οι
Μιλγουόκι Μπακς πέρασαν και από
το «Μπάνκερς Λάιφ Φίλντχαους» της
Ιντιανάπολις, επικρατώντας των Πέισερς με 119-109 και αύξησαν το ρεκόρ
τους στο ΝΒΑ στο 3-1. Συγκεκριμένα,
ο Ελληνας σούπερ σταρ αγωνίστηκε

36 λεπτά και είχε 30 πόντους με 10/16
δίποντα, 0/2 τρίποντα, 10/13 βολές,
10 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 τάπες, 1 κλέψιμο και 2 λάθη, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μίντλετον με
27 πόντους με 7/14 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ σε 32 λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη βασική πεντάδα των
«ελαφιών» ξεκίνησε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος συνολικά αγωνίστηκε για 19 λεπτά έχοντας απολογισμό 8 πόντους με 4/5 δίποντα,
3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.
Τέλος, στο παρκέ πέρασε για ένα
λεπτό και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης.
Οσον αφορά τα υπόλοιπα ματς του
ΝΒΑ, που έγιναν τα ξημερώματα της
Τρίτης, στο Σικάγο ζουν μέρες... 1997.
Και αυτό γιατί οι Μπουλς δεν σταμάτησαν ούτε στο Τορόντο, επικρατώντας με 111-108 των Ράπτορς, με τον
Ντε Ρόζαν να πετυχαίνει 26 πόντους
απέναντι στην πρώην ομάδα του, με
τους 11 από αυτούς στην τελευταία
περίοδο. Οι Μπουλς έχουν ξεκίνημα
με 4-0 νίκες, κάτι που τελευταία φορά
συνέβη πριν από 25 χρόνια, όταν
στην ομάδα ήταν οι Μάικλ Τζόρνταν
και Σκότι Πίπεν.
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Η δυστοπική πραγματικότητα του «Καλαμαριού»
Γιατροί ψυχικής υγείας μιλούν στην «Κ» και μας «βάζουν στο παιχνίδι» για τη σειρά που έχει προσελκύσει μικρούς και μεγάλους
Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Εχει ειπωθεί πολλές φορές, δεν υπάρχει
πιο σκληρό πεδίο από την παιδική χαρά,
από την αυλή του σχολείου. Δεν υπάρχει
μεγαλύτερη μοναξιά από αυτήν έξω από
την παρέα, πιο αμείλικτη φράση από το
«δεν σε παίζουμε». Τα παιδικά παιχνίδια
σχετίζονται με τους πιο μεγάλους φόβους
μας. Αν δεν σε ψάξει κανείς στο κρυφτό;
Αν σταματήσει η μουσική και δεν υπάρχει
για σένα πια θέση; Αυτή τη μεγάλη φοβία,
που μας ακολουθεί έως την ενήλικη ζωή,
να μη βρεθούμε «έξω από το παιχνίδι»,
μην αποτύχουμε, μην απομονωθούμε κοινωνικά, φαίνεται ότι «ενεργοποιεί» το
«Squid Game», η νοτιοκορεατική σειρά
που σαρώνει στο Netflix, στην οποία εκατοντάδες άνθρωποι διαγωνίζονται σε
μια σειρά από παιδικά παιχνίδια με έπαθλο
εκατομμύρια δολάρια αλλά με ρίσκο να
εξοντωθούν, να θανατωθούν με βάναυσο
τρόπο.
<
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«Ως παιδοψυχολόγος
θεωρώ σημαντικό να
επισημάνω πως η παρακολούθηση της σειράς από ανηλίκους ενέχει σοβαρούς κινδύνους», αναφέρει η ψυχολόγος Βασιλική Κουνάλη.

Στο «Squid Game» (σ.σ. «Το παιχνίδι του καλαμαριού») εκατοντάδες άνθρωποι διαγωνίζονται σε μια σειρά από παιδικά παιχνίδια με έπαθλο εκατομμύρια δολάρια, αλλά με ρίσκο να εξοντωθούν, να θανατωθούν με βάναυσο τρόπο.

Είναι αυτό το μυστικό της επιτυχίας
του; Ο λόγος που μικροί και μεγάλοι σε
όλο τον κόσμο το παρακολουθούν με
τέτοια προσήλωση, λες και ακολουθούν
έναν άλλο μαγικό αυλό; «Το “Squid Game”
θυμίζει κάτι από όλους εμάς, προσομοιάζει
στη σύγχρονη κοινωνία, “μας μοιάζει”»,
σημειώνει στην «Κ» η κ. Βασιλική Κουνάλη,
ψυχολόγος (MSc)-ψυχοθεραπεύτρια παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. «Είναι εντυπωσιακό το πώς ένα παιχνίδι με φανταστικά στοιχεία φτάνει τόσο κοντά στο
πραγματικό και αντικατοπτρίζει εκφάνσεις
του εσωτερικού και εξωτερικού μας κόσμου». Η κλινική ψυχολόγος Ασημίνα
Κουλουκούρη παρατηρεί ότι σε ένα βαθμό
λειτουργεί όπως τα βίντεο γκέιμ. «Η ακραία
βία αυξάνει την αδρεναλίνη, και μάλιστα
λειτουργεί εθιστικά. Οι ορμόνες παραμένουν στον οργανισμό. Πρέπει να το δεις
έως το τέλος για να ηρεμήσεις. Οπως και

στα βιντεοπαιχνίδια. Δεν σταματάς αν
δεν ολοκληρώσεις την πίστα. Η δημοφιλία
του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στα
σόσιαλ μίντια. Ολοι έβαζαν στα στόρι τους
το τραγούδι που λέει η γιγάντια κούκλα
στη σειρά (σ.σ. στο πρώτο παιχνίδι του
«Squid Game», το «Red Light, Green Light»
ή αλλιώς «Αγαλματάκια ακούνητα, αμίλητα,
αγέλαστα»). Ολοι θέλουμε να ανήκουμε
κάπου, να είμαστε επίκαιροι, να δούμε κι
εμείς αυτό που βλέπουν οι άλλοι. Σε βάζει
σε θέση ηδονοβλεψία, να δεις πώς θα πεθάνουν. Ταυτίζεσαι αλλά όχι και πάρα
πολύ, η Νότια Κορέα είναι μακριά. Το βλέπεις από θέση ισχύος, δεν είσαι εσύ στην
αρένα, εσύ είσαι ασφαλής».
Το ίδιο επισημαίνει και η κ. Κουνάλη.
«Το “Squid Game” μας εκθέτει στα πιο
δύσκολα συναισθήματά μας από μια απόσταση ασφαλείας καθιστώντας τα λιγότερο οδυνηρά. Η έλξη μας για τη δυ-

Αν και ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 16

ετών (σύμφωνα με τη σήμανση στο Netflix),
είναι κοινό μυστικό ότι τη σειρά παρακολουθούν και πολύ μικρότερα παιδιά, αναπαράγοντας μάλιστα τα «παιχνίδια» στο σχολείο.

στοπική κοινωνία σχετίζεται και με την
πανδημία, αφού αυτήν την περίοδο ανέκυψαν ζητήματα εγκλωβισμού, ελεύθερων
επιλογών και απελπισίας. Τους τελευταίους
18 μήνες, οι οικονομικές ανισότητες έλαβαν
ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις και οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να ταυτιστούν
με την αίσθηση ότι δεν είναι κυρίαρχοι,
ότι άλλοι κινούν τα νήματα της ζωής τους».
Αν και ακατάλληλο για παιδιά κάτω
των 16 ετών (σύμφωνα με τη σήμανση
στο Netflix, αφού περιέχει σκληρές εικόνες,
εκτός από σκηνές σεξ, απειλές σεξουαλικής
βίας, φόνους και βασανιστήρια), είναι
κοινό μυστικό ότι την παρακολουθούν
και πολύ μικρότερα παιδιά, αναπαράγοντας μάλιστα τα «παιχνίδια» στο σχολείο
(όπως κάποτε με το «Survivor»). «Ως παιδοψυχολόγος», συνεχίζει η ίδια, «θεωρώ
σημαντικό να επισημάνω πως η παρακολούθηση της σειράς από ανηλίκους ενέχει

σοβαρούς κινδύνους. Αφενός, μιλάμε για
ένα οπτικό περιβάλλον ιδιαίτερα οικείο
για τα παιδιά μας και απενοχοποιημένο
ταυτόχρονα, αφού είναι απλώς ένα παιχνίδι. Αφετέρου, ο παρορμητισμός και η
ριψοκίνδυνη συμπεριφορά των εφήβων,
που είναι συνυφασμένη με το αναπτυξιακό
τους στάδιο, ενδέχεται εύκολα να οδηγήσει
στη μίμηση και αναπαραγωγή όσων βλέπουν».
«Για μένα το πιο ανησυχητικό», λέει
στην «Κ» ο ψυχίατρος Νίκος Πλυτάς,
«είναι ότι για να το παρακολουθούν με
τέτοια ζέση τα παιδιά, κάτι τους έχουμε
περάσει εμείς». Οπως λέει, η σειρά παραλληλίζει το κυνήγι της επιτυχίας με
ένα ανελέητο, εξουθενωτικό κυνηγητό.
Οι ήρωες παίρνουν το ρίσκο να διαγωνιστούν, διότι τουλάχιστον εκεί υπάρχουν
κανόνες. Αφήνεται να εννοηθεί ότι, εκεί
έξω, η πραγματική ζωή είναι ακόμη πιο

σκληρή. Ενα Fight Club όπου ο μόνος κανόνας είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες.
«Ή, τουλάχιστον, οι όποιοι κανόνες δεν
τηρούνται. Είναι φοβερό νέοι άνθρωποι
να ξεκινάνε με κάτι τέτοιο στο κεφάλι
τους», τονίζει ο κ. Πλυτάς. «Οτι παίζεις
σε παιχνίδι στο οποίο δεν δικαιούσαι να
χάσεις. Φαίνεται όμως ότι έχουμε αποδεχθεί ότι έτσι είναι η ζωή. Ενα πεδίο
που τα παίζεις όλα για όλα χωρίς καμία
σιγουριά». Η ερώτηση που κανείς δεν
θέλει να θέσει, ο ελέφαντας στο δωμάτιο,
δεν είναι άλλη από το πόσοι θα έπαιζαν
σε ένα αληθινό Squid Game. «Σκεφτείτε
μόνο τι θα συνέβαινε εάν κάποιος έβαζε
τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους σε φόρμες και κάποιους από
πάνω να τους δίνουν διαταγές. Τι διαφορά
έχουν όσοι χασκογελούν με τους θανάτους
από COVID-19;», αναρωτιέται η κ. Κουλουκούρη.

Η σειρά από τη Νότια Κορέα που έχει καθηλώσει τον πλανήτη
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ποιος θα το έλεγε πριν από μερικά χρόνια
πως εν έτει 2021 η κουλτούρα του συρμού
παγκοσμίως θα δεχόταν εισβολή από
τους... Κορεάτες. Κ-Pop στη μουσική με
«πολύχρωμες» μπάντες που σημειώνουν,
σχεδόν ανεξήγητα, εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές στο YouΤube· K-Cinema
στη μεγάλη οθόνη, με τους Κορεάτες κινηματογραφιστές να εμφανίζονται πια
σταθερά και να κερδίζουν βραβεία Οσκαρ·
απ’ ό,τι φαίνεται πλέον και Κ-TV, αφού
εδώ και περίπου ένα μήνα ολόκληρος ο
πλανήτης χορεύει στους ρυθμούς του
«Squid Game» ή αλλιώς «Παιχνίδι του καλαμαριού», της σειράς του Netflix, η οποία
όπως ανακοίνωσε η ίδια η διαδικτυακή
πλατφόρμα είναι πια η πιο επιτυχημένη
στην ιστορία της.
Συγκεκριμένα, μέσα στις πρώτες 28 ημέρες προβολής, η σειρά έφτασε σε 111
εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρο τον
κόσμο, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο κατείχε το «Bridgerton» με
88 εκατομμύρια. Επιπλέον οι μετρήσεις

δείχνουν πως 132 εκατ. χρήστες είδαν
τουλάχιστον δύο λεπτά του σόου, ενώ
89% των τελευταίων ολοκλήρωσαν τουλάχιστον ένα επεισόδιο. Με τούτα και με
εκείνα, πάντα σύμφωνα με το Netflix, το
«Squid Game» ως τίτλος πια έχει χρηματιστηριακή αξία που αγγίζει τα 900 εκατ.
δολάρια.
Και αν το παραπάνω νούμερο επιδέχεται
πολλές και αρκετά αμφιλεγόμενες ερμηνείες, εκείνο που δύσκολα αμφισβητείται
είναι ο... χαμός που συμβαίνει σχεδόν σε
όλη την υφήλιο από τους «πιστούς» του
νέου καλτ φαινομένου. Πριν από περίπου
δύο εβδομάδες, τα εγκαίνια ενός pop-up
καφέ στο Παρίσι με θέμα τη σειρά σημαδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια, τα οποία
προκάλεσαν αφιονισμένοι φαν – κάτι ανάμεσα στην υπερδιέγερση του οπαδού
και στη μίμηση ίσως όσων βίαιων παρακολουθήσαμε στη μικρή οθόνη.
Παράλληλα, κάποιοι άλλοι σε πολλές
χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, φαίνονται αποφασισμένοι να διοργανώσουν το δικό τους «Παιχνίδι του καλαμαριού» –ας ελπίσουμε αναίμακτα– κυ-
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Μέσα στις πρώτες 28 ημέρες
προβολής, το «Παιχνίδι του
καλαμαριού» έφτασε σε 111
εκατ. νοικοκυριά, ενώ η αξία
του στο χρηματιστήριο αγγίζει τα 900 εκατ. δολάρια.
κλοφορώντας και τις σχετικές... αγγελίες
προς τους ενδιαφερομένους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπως συνήθως, βέβαια, συμβαίνει εκεί, η θεωρία μπορεί να
απέχει πάρα πολύ από την πράξη. Το τελευταίο από τα παράξενα αυτών των ημερών μάς έρχεται από τους άσπονδους
γείτονες, Βορειοκορεάτες, οι οποίοι δεν
έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν πολιτικά το περιεχόμενο της σειράς. Σύμφωνα
με το μεγαλύτερο ειδησεογραφικό σάιτ
της χώρας, το «Squid Game» αναπαριστά
με ζωντάνια τις συνθήκες ζούγκλας που
επικρατούν στη Νότια Κορέα, με τη διαφθορά και την ανηθικότητα να κυριαρχούν,

ενώ οι φτωχοί πνίγονται στα χρέη.
Ανεξάρτητα από την όποια προπαγάνδα, η αλήθεια για τη σειρά του Χουάνκ
Ντονγκ-χιουκ είναι πως όντως απεικονίζει
μια πολύ άρρωστη και τρομακτική εκδοχή
του κοινωνικού αυτοματισμού. Οι 456
παίκτες που λαμβάνουν μέρος στα αλλόκοτα «παιχνίδια» είναι όλοι τους καταχρεωμένοι ή πάμπτωχοι, άνθρωποι απόβλητοι δίχως πραγματικό μέλλον. Αυτή
την απελπισία εκμεταλλεύονται οι μυστηριώδεις διοργανωτές, οι οποίοι τους καλούν
να λάβουν μέρος σε μια σειρά από κλασικά
παιδικά παιχνίδια όπως τα «αγαλματάκια»
ή οι βόλοι, με έπαθλο ένα γιγάντιο χρηματικό ποσό. Αυτό ωστόσο που οι παίκτες
δεν γνωρίζουν αρχικά είναι πως οι χαμένοι
εκτελούνται με συνοπτικές διαδικασίες.
Θα πει κανείς, γιατί ένα τέτοιο διεστραμμένο σενάριο να έχει τόσο μεγάλη απήχηση
στο κοινό; Αρχικά διότι κινηματογραφικά
έχει δοκιμαστεί ξανά. Η πολύ επιτυχημένη
σειρά ταινιών «Αγώνες πείνας» με την Τζένιφερ Λόρενς είναι επί της ουσίας το ίδιο
πράγμα, με τους πρωταθλητές των εκεί
περιοχών να αναμετρούνται μέχρι θανάτου

σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα, ενώ
οι μάχες τους προβάλλονται σε απευθείας
μετάδοση. Αν δε πάμε και στο καλτ διαμάντι
–και ασιατικής προέλευσης– «Battle
Royale», θα δούμε να προστίθεται και το
στοιχείο της ακραίας βίας που συναντάμε
στο «Παιχνίδι του καλαμαριού». Το κλειδί
πάντως στη σειρά του Netflix είναι ότι
στην πραγματικότητα καταδικάζει την
κάθε μορφή βίας (φυσική, λεκτική, οικονομική, ρατσιστικά-σεξιστική), ενώ ταυτόχρονα ποντάρει στην πεντακάθαρη, άγρια απεικόνισή της. Με άλλα λόγια, ο θεατής παρακολουθεί καθηλωμένος, εν μέρει
λόγω του σοκ, μια παρέλαση βίας, από την
πιο ψυχρή, υπολογισμένη μορφή της μέχρι
τη λυσσασμένη μάχη για επιβίωση και
την ίδια στιγμή ερμηνεύει όσα βλέπει ως
αλληγορία του ακραία ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος στο οποίο όλοι μας καλούμαστε πια να «επιβιώσουμε».
Από την άλλη, το παραπάνω διττό σχήμα που καταφέρνει να δώσει ιδιοφυές βάθος στο σύνολο, του προσδίδει επιπλέον
φετιχιστικό χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας
τις απρόσωπες στολές και τις μάσκες των

φυλάκων-εκτελεστών –σίγουρα θα φορεθούν πολύ τις Απόκριες– όπως σε μεγάλο
βαθμό συνέβη και με τις φόρμες των ληστών του «Casa de Papel», άλλης μιας μεγάλης επιτυχίας του Netflix.
Γενικότερα το αισθητικό κομμάτι της
σειράς είναι εξαιρετικά προσεγμένο, άλλο
ένα χαρακτηριστικό της κορεατικής «σχολής» που διαμορφώνεται τα τελευταία
χρόνια σε μικρή και μεγάλη οθόνη. Παρόλο
που η σειρά, σύμφωνα με τους δημιουργούς
της, έχει συνολικό κόστος παραγωγής
21,4 εκατ. δολάρια (περίπου 2,1 εκατ. ανά
επεισόδιο δηλαδή) μοιάζει στο μάτι σημαντικά πλουσιότερη, με εντυπωσιακότατα
μεγάλου μεγέθους σετ και σκηνές με
πολλές εκατοντάδες συμμετέχοντες.
Προφανώς το ερώτημα πια στα χείλη
όλων είναι εάν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος,
κάτι το οποίο δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από το Netflix, ούτε όμως και
προκύπτει από το φινάλε της πρώτης
σεζόν. Στην πραγματικότητα, φυσικά, οι
πιθανότητες μια τέτοια μοναδική επιτυχία
να μη γνωρίσει συνέχεια, ειδικά στις
ημέρες μας, είναι απειροελάχιστες.

Ταξίδι με τρένο αντί του αεροπλάνου
Η Greenpeace ζητάει την εφαρμογή του κανόνα διαρκείας δρομολογίου των 4 ωρών
ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Oταν η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ δύο πόλεων είναι σύντομη,
τότε η αεροπορική πρέπει να καταργείται. Αυτή είναι η θέση της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace και πολλών άλλων ακτιβιστών που ασχολούνται
με την προστασία του κλίματος, δεδομένου ότι το αεροπορικό ταξίδι εκπέμπει
πάνω από δέκα φορές περισσότερους
ρύπους συγκριτικά με το σιδηροδρομικό.
Το ερώτημα, όμως, είναι πόσες είναι οι
πτήσεις που μπορούν πραγματικά να
αντικατασταθούν.
Το καλοκαίρι, η Lufthansa κατήργησε
την εσωτερική πτήση Μόναχο - Νυρεμβέργη, μια μικρή αρχή προς ένα στόχο
που συζητήθηκε πολύ στη διάρκεια της
προεκλογικής εκστρατείας. Σύμφωνα
με την Greenpeace, οι πτήσεις που μπορούν να καταργηθούν είναι πολύ περισσότερες, αν και όχι αρκετές.
Στην πιο δημοφιλή εσωτερική πτήση
στη Γερμανία, την πτήση Βερολίνο -
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Από τις 150 δημοφιλέστερες πτήσεις στην Ευρώπη,
οι 21 μπορούν να καταργηθούν, ενώ, αντιθέτως, 23
πρέπει να παραμείνουν, καθώς η εναλλακτική διαρκεί
πάνω από 16 ώρες.
Φρανκφούρτη, κάθε επιβάτης αεροπλάνου εκπέμπει 127 κιλά αερίων του θερμοκηπίου, ενώ ο επιβάτης του τρένου
εκπέμπει μόλις 11 κιλά. Η εναλλακτική
με το τρένο διαρκεί 3 ώρες και 53 λεπτά,
ενώ έχει το πλεονέκτημα ότι μεταφέρει
τους επιβάτες στα κέντρα των πόλεων,
εξοικονομώντας χρόνους αναμονής και
μετακίνησης προς και από τα αεροδρόμια. Η πτήση αυτή πρέπει να καταργηθεί,

το ίδιο πρέπει να συμβεί και με τις πτήσεις Αμστερνταμ - Παρίσι (σιδηροδρομική σύνδεση 3 ώρες και 23 λεπτά) και
Μαδρίτη - Βαρκελώνη (2 ώρες και 30
λεπτά). Συνολικά 21 από τις 150 πιο σημαντικές ενδοευρωπαϊκές διαδρομές
μπορούν να γίνονται μόνο με τρένο,
καθώς το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από
4 ώρες, ως εκ τούτου το αεροπλάνο περιττεύει. Αντιθέτως, 23 πτήσεις θα ήταν
πολύ δύσκολο να καταργηθούν, αφού
η σιδηροδρομική/ακτοπλοϊκή εναλλακτική διαρκεί πάνω από 16 ώρες.
Μεταξύ των διεθνών πτήσεων που
μπορούν εύκολα να καταργηθούν είναι
η πτήση Βρυξέλλες - Φρανκφούρτη (σιδηροδρομική σύνδεση 3 ώρες και 7 λεπτά), Παρίσι - Φρανκφούρτη (3 ώρες και
50 λεπτά) και οριακά Μόναχο - Βιέννη
(4 ώρες). Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, τα διεθνή δρομολόγια αραιώνουν
αντί να πυκνώνουν, π.χ. το Eurostar
έχει μειώσει τον αριθμό των δρομολογίων

κάτω από τη Μάγχη, ενώ στη σημαντική
σύνδεση Φρανκφούρτης - Λυών υπάρχει
μόνο ένα απευθείας δρομολόγιο την ημέρα. Σύμφωνα με την Greenpeace, τη
μεγαλύτερη ευθύνη για τις ενδοευρωπαϊκές πτήσεις έχει η Γερμανία, αφού
γερμανικοί προορισμοί περιλαμβάνονται
στο ένα τρίτο των πιο δημοφιλών ενδοευρωπαϊκών δρομολογίων.
Ο απερχόμενος υπουργός Μεταφορών
Αντρέας Σόιερ ήταν εναντίον των απαγορεύσεων αλλά υπέρ της ενίσχυσης
των σιδηροδρομικών δρομολογίων και
της παροχής οικονομικών κινήτρων για
τη χρήση του σιδηροδρόμου. Στη Γερμανία, οι επενδύσεις στον σιδηρόδρομο
θα είναι από το 2022 για πρώτη φορά
υψηλότερες από τις επενδύσεις σε οδικά
έργα (9,3 δισ. για σιδηροδρομικά έργα
έναντι 8,3 δισ. για οδικά), ενώ ο ΦΠΑ
για τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις
θα μειωθεί στο 7% και η φορολόγηση
των πτήσεων θα αυξηθεί.

Στην πιο δημοφιλή εσωτερική πτήση στη Γερμανία, την πτήση Βερολίνο - Φρανκφούρτη, κάθε επι-

βάτης αεροπλάνου εκπέμπει 127 κιλά αερίων του θερμοκηπίου, ενώ ο επιβάτης του τρένου εκπέμπει μόλις 11 κιλά.
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Επιβράδυνση στις ΗΠΑ
το τρίτο τρίμηνο
Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση,
το ΑΕΠ των ΗΠΑ το τρίτο τρίμηνο
του 2021 αυξήθηκε σε ετησιοποιημένη βάση κατά 2,0%. Ο εν λόγω ρυθμός μεγέθυνσης είναι ο χαμηλότερος
από το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και
σημαντικά χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του δεύτερου τριμήνου
του τρέχοντος έτους (6,7%).
Η επιβράδυνση της οικονομικής
δραστηριότητας οφείλεται κυρίως
στην προσωπική κατανάλωση, που
αυξήθηκε κατά μόλις 1,6%, έπειτα
από άνοδο 12,0% το δεύτερο τρίμηνο,
λόγω της αρνητικής επίδρασης της
εξασθενημένης δημοσιονομικής στήριξης της κυβέρνησης, των προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες
παραγωγής και του φόβου νόσησης
των καταναλωτών από την πανδημία.
Παρά την επιβράδυνση της οικονομίας, η αγορά συνεχίζει να αναμένει
στροφή από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) προς μια λιγότερο
επεκτατική νομισματική πολιτική
στην επόμενη συνεδρίασή της, στις
αρχές Νοεμβρίου, μέσω μείωσης του
ρυθμού αγορών περιουσιακών στοιχείων βάσει του προγράμματος QE,
το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι περίπου τα μέσα του
2022.
Αναφορικά με την προοπτική υψηλότερων επιτοκίων, η αγορά εκτιμά
ότι η Fed θα εισέλθει σε έναν νέο κύκλο αύξησης των επιτοκίων αμέσως
μετά την ολοκλήρωση του QE, καθώς
ο δείκτης τιμών καταναλωτή βρίσκεται σε σταθερή ανοδική πορεία τους
τελευταίους μήνες (πάνω από 5,0%
ετησίως τον Σεπτέμβριο για τέταρτο
συνεχή μήνα), ενώ υπάρχει ανησυχία
για ενδεχόμενη καθυστέρηση στην

αντιμετώπιση των προβλημάτων στις
εφοδιαστικές αλυσίδες παραγωγής,
γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο οι
πιέσεις στις τιμές να διαρκέσουν για
μεγαλύτερο από το αρχικώς αναμενόμενο χρονικό διάστημα, οδηγώντας
πιθανότατα σε δευτερογενείς αυξήσεις.
Αναφορικά με την Ευρωζώνη, η
πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ
παραδέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου
μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής, την Πέμπτη, το ενδεχόμενο αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων για διάστημα
μεγαλύτερο από το αρχικώς αναμενόμενο. Εντούτοις, επανέλαβε για ακόμα μια φορά την πεποίθηση της
κεντρικής τράπεζας ότι οι ανοδικές
πιέσεις στον πληθωρισμό (τιμές ενέργειας, επιδράσεις βάσης, όπως η
μείωση του ΦΠΑ στη Γερμανία το
δεύτερο εξάμηνο του 2020, ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης
μετά το άνοιγμα της οικονομίας) θα
αποδειχθούν προσωρινές, τονίζοντας
ότι, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις
της αγοράς, οι προϋποθέσεις για αύξηση των επιτοκίων δεν θα πληρούνται μέχρι τουλάχιστον το τέλος του
2022. Οι δηλώσεις της προέδρου της
ΕΚΤ για διατήρηση ανοδικών πληθωριστικών πιέσεων για διάστημα
μεγαλύτερο από το αναμενόμενο ώθησαν την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου
κοντά στο 1,1700 για πρώτη φορά
από τα τέλη Σεπτεμβρίου, ευνοημένη
επίσης από τα ασθενή στοιχεία για
το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου των ΗΠΑ.

* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης
και Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών
της Eurobank.

Μείωση πληθωριστικών
πιέσεων το 2022
«βλέπει» ο κ. Σταϊκούρας
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Παροδικές χαρακτήρισε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
χθες τις πληθωριστικές πιέσεις, αν
και αναγνώρισε ότι ο πληθωρισμός
3% τον Οκτώβριο ήταν υψηλότερος
απ’ ό,τι ανέμενε η κυβέρνηση.
Η εκτίμηση της κυβέρνησης, όπως
τη μετέφερε σε συνέντευξή του στην
ΕΡΤ ο υπουργός Οικονομικών, είναι
ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα αρχίσουν να μειώνονται στο σύνολο
των προϊόντων, πλην ενέργειας, στις
αρχές του 2022, ενώ στον τομέα της
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Ο υπουργός Οικονομικών
ήταν συγκρατημένος
στο θέμα των περαιτέρω
μέτρων στήριξης.
ενέργειας η αποκλιμάκωση θα καθυστερήσει και θα αρχίσει να γίνεται
αισθητή το δεύτερο τρίμηνο του έτους.
Μιλώντας για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της μείωσης των φόρων, που διαπιστώθηκε
από την ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ο υπουργός Οικονομικών αναγνώρισε ότι εξανεμίζεται
ώς ένα βαθμό από την άνοδο των τιμών.
Ο κ. Σταϊκούρας ήταν συγκρατημένος στο θέμα των περαιτέρω μέτρων στήριξης, για τα οποία έχουν
καλλιεργηθεί προσδοκίες ενόψει του
προϋπολογισμού. Είπε ότι ο ενδεχομένως υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης
(από το 6,1% που προβλέπει τώρα η
κυβέρνηση) δεν μεταφράζεται αυτο-

μάτως σε δημοσιονομικό χώρο, δεδομένου ότι η χώρα έχει ένα πρωτογενές έλλειμμα 7,3% του ΑΕΠ της.
Ηδη, είπε, έχουμε δαπανήσει πολλά
για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις. Εφόσον υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, πρόσθεσε, θα
αξιολογηθεί κατά πόσον η καλύτερη
εικόνα του 2021 επιδρά και στο 2022.
Δηλαδή, ο υπουργός άφησε να εννοηθεί ότι μόνο αν έχει μονιμότερα
χαρακτηριστικά η ανάκαμψη θα εξετασθούν πρόσθετα μέτρα.
Σχετικά με την αναθεώρηση του
Συμφώνου Σταθερότητας, εξάλλου,
ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι η συζήτηση
δεν θα είναι εύκολη. Η ελληνική θέση,
σημείωσε, είναι ότι πρέπει να υπάρχει
δημοσιονομική προσαρμογή και δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και
δημοσιονομική ευελιξία όταν οι οικονομίες βρίσκονται σε ύφεση και
διακριτή μεταχείριση των επενδύσεων.
Ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για
την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής
οικονομίας, εξάλλου, χαρακτήρισε
την ακρίβεια ο πρόεδρος του ΚΕΠΕ,
καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας.
Προλογίζοντας το τελευταίο τεύχος
του περιοδικού του ΚΕΠΕ «Οικονομικές Εξελίξεις», ο κ. Λιαργκόβας εμφανίζεται να συμφωνεί με την άποψη
της κυβέρνησης ότι οι πληθωριστικές
πιέσεις είναι παροδικές. Συγκεκριμένα
αναφέρει ότι «οφείλονται σε πολλούς
και διαφορετικούς συγκυριακούς παράγοντες, οι οποίοι σταδιακά θα φθίνουν». Εφόσον ξεπεραστεί ο κίνδυνος
της ακρίβειας, ο κ. Λιαργκόβας υποστηρίζει ότι το ζητούμενο είναι να
αποκτήσει η ανάκαμψη χαρακτηριστικά βιώσιμης ανάπτυξης, με διάρκεια.

Παροδικές οι πιέσεις στην αγορά
ομολόγων της Ευρωζώνης
Πολλοί οι παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν το κλίμα, τονίζουν επενδυτικές τράπεζες.
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Το sell-off στα ομόλογα της Ευρωζώνης,
το οποίο παρέσυρε και την Ελλάδα, μπορεί
να έχει κάποια συνέχεια ακόμη, ωστόσο
υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι
μπορούν να οδηγήσουν στην αντιστροφή
του κλίματος βραχυπρόθεσμα και έτσι να
«κάψουν» τους επενδυτές που συνεχίζουν
να ποντάρουν με αρνητικές θέσεις, επισημαίνουν οι αναλυτές. Θα ήταν έκπληξη
εάν η ΕΚΤ δεν συνεχίσει τη στήριξή της
στα ελληνικά ομόλογα όπως τονίζουν, ενώ
εκτιμούν πως υπάρχει σειρά καταλυτών
που έως το τέλος του έτους θα οδηγήσουν
σε σημαντική μείωση των spreads. Τη Δευτέρα το κλίμα στην αγορά ομολόγων ήταν
ελαφρώς βελτιωμένο σε σχέση με τους ισχυρούς κλυδωνισμούς που σημειώθηκαν
στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας
λόγω των δηλώσεων της Κριστίν Λαγκάρντ,
οι οποίες δεν έπεισαν τους επενδυτές ότι
δεν θα υπάρξει πρόωρη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής, ωστόσο οι πιέσεις
επέμειναν έστω και εάν ήταν πιο ήπιες,
με το ελληνικό 10ετές να μην απομακρύνεται από το 1,3% και τα υψηλά 18 μηνών.
Η Société Générale σημειώνει σε νέα
έκθεσή της πως η ΕΚΤ αναμένεται να αποτελέσει και πάλι ένα ισχυρό «όπλο» για
την ελληνική οικονομία, η οποία θα διατηρήσει τη θετική δυναμική που έχει χτίσει.
Εάν σταματήσει να αγοράζει ελληνικά ομόλογα, θα μπορούσε να υπάρξει αστάθεια
και το spread του 10ετούς να επιστρέψει
στα προ COVID επίπεδα. Κατά την άποψη
της γαλλικής τράπεζας, πάντως, θα είναι
έκπληξη εάν η ΕΚΤ αφήσει στην άκρη την
Ελλάδα, κάτι που θα ήταν αντίθετο με τον
στόχο της αποφυγής οποιουδήποτε κατακερματισμού εντός της Ευρωζώνης.
Από την πλευρά της η HSBC επισημαίνει
πως αν και το sell-off στα ομόλογα έχει ακόμη κάποιο δρόμο να διανύσει, ωστόσο
το κλίμα μπορεί να αλλάξει και πάλι ξαφνικά.
Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει πως η αύξηση

Θα είναι μεγάλη έκπληξη εάν η ΕΚΤ δεν συνεχίσει τη στήριξή της στα ελληνικά ομόλογα, τονίζουν ξένοι αναλυτές.
των short θέσεων, ειδικά στα ομόλογα της
ευρωπεριφέρειας, και η συνέχιση των ρευστοποιήσεων ίσως και να μη είναι η πιο...
σοφή στρατηγική για τους επενδυτές αυτήν
τη στιγμή. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει
πληθώρα καταλυτών που μπορεί να οδηγήσουν σε εκ νέου μείωση των spreads,
οι οποίοι είναι οι εξής:
Η ΕΚΤ μπορεί να μην είναι τόσο καλή
στην επικοινωνία όσο ήταν κάποτε, αλλά
εξακολουθεί να είναι υποστηρικτική και
να υιοθετεί «ήπια» (dovish) ρητορική. Εχει
τη δυνατότητα να παρέμβει αποφασιστικά
μέσω του PEPP, εάν το επιλέξει. Οσο περισσότερο διευρύνονται τα spreads, τόσο

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να συμβεί
αυτό.
Επίσης, οι αγορές ομολόγων από την
ΕΚΤ είναι πιθανό το 2022 να καλύψουν
την εκδοτική δραστηριότητα αρκετών χώρων και ιδίως πιο ευάλωτων, ακόμη και αν
λήξει το PEPP τον Μάρτιο.
Τρίτον, ο πληθωρισμός μπορεί να ξεπεράσει το 2% και το διάστημα Νοεμβρίου
- Δεκεμβρίου, αλλά απέχει πολύ από αυτό
που έχει διαμηνύσει η ΕΚΤ ως «σήμα» για
αύξηση των επιτοκίων, ότι δηλαδή «η πρόοδος στον υποκείμενο πληθωρισμό πρέπει
να έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να είναι
συνεπής με τη σταθεροποίηση του πλη-

θωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα». Τα
spreads θα συρρικνωθούν και πάλι, καθώς
η αγορά θα συνειδητοποιεί το παραπάνω.
Τέταρτον, με πολλούς επενδυτές να έχουν
αρκετή ρευστότητα και short θέσεις σε
πολλά ομόλογα πλέον, αναμένεται να επιστρέψουν με... φόρα στην αγορά, όταν
θεωρηθεί ότι το sell-off έχει ολοκληρωθεί.
Και τέλος, υπάρχουν και οι οίκοι αξιολόγησης οι οποίοι μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στο κλίμα στην αγορά ομολόγων,
προχωρώντας σε αναβαθμίσεις στο υπόλοιπο του έτους, οι οποίες είναι πιθανές
σε κάποιες περιπτώσεις χωρών, στηρίζοντας
έτσι τα spreads.

Το δεύτερο υψηλότερο
έλλειμμα στην Ευρωζώνη
είχε η Ελλάδα το 2020

Οριακή άνοδος στο ΧΑΚ
Με οριακά κέρδη έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό
Δείκτη να καταγράφει άνοδο σε ποσοστό 0,12%,
κλείνοντας στις 65,67 μονάδες. Ο Δείκτης
FTSE/CySE 20 παρουσίασε άνοδο 0,05%, κλείνοντας στις 39,22 μονάδες. Σε χαμηλά επίπεδα
κινήθηκε ο ημερήσιος τζίρος ο οποίος περιορίστηκε στις €35.436. Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες με κέρδη 0,34% έκλεισε
η Κύρια Αγορά, ενώ τα Ξενοδοχεία δεν κατέγραψαν μεταβολή. Πτώση 1,37% κατέγραψαν
οι Επενδυτικές, ενώ η Εναλλακτική Αγορά
έκλεισε με μείωση 0,11%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με
€19.629, (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος
€0,99). Ακολούθησαν οι μετοχές της C.C.C.
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Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε
άνοδο σε ποσοστό 0,12%,
κλείνοντας στις 65,67 μονάδες,
Tourist Enterprises με €4.760 (χωρίς μεταβολή
- τιμή κλεισίματος €0,14), της Logicom €3.160
(χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €1,58), της
Atlantic Insurance με €2.141 (χωρίς μεταβολήτιμή κλεισίματος €1,55) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €2.100 (πτώση 0,94% τιμή κλεισίματος €0,52). Από τις μετοχές που
έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά,
4 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε στις 28.

To δεύτερο υψηλότερο έλλειμμα
στην Ευρωζώνη και το υψηλότερο
χρέος είχε η Ελλάδα το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, στο πλαίσιο της
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.
Συγκεκριμένα, το έλλειμμα ήταν
10,1% του ΑΕΠ, με την Ισπανία να
προηγείται με 11% του ΑΕΠ της.
Η εκτίμηση είναι λίγο υψηλότερη
από την κυβερνητική, που περιλαμβάνει το προσχέδιο προϋπολογισμού, για έλλειμμα 9,7% του
ΑΕΠ.
Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος,
ήταν 206,3% του ΑΕΠ, με την Ιταλία
να ακολουθεί με 155,6% του ΑΕΠ
της. Στο προσχέδιο προϋπολογισμού το χρέος εκτιμάται λίγο χαμηλότερα, στο 205,6%.
Κατά μέσον όρο στην Ευρωζώνη
το έλλειμμα ήταν 7,2% του ΑΕΠ
και το χρέος 97,3% του ΑΕΠ.
Στη δημοσίευση των στοιχείων,
η Eurostat δεν περιέλαβε στο χρέος
τις εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου στις τράπεζες, στο πλαίσιο
του «Ηρακλή», ένα θέμα που είχε
ανακινήσει εδώ και καιρό η ίδια,
προκαλώντας αναστάτωση στην
κυβέρνηση. Ωστόσο, το θέμα δεν
θεωρείται λήξαν, καθώς ο διάλογος
συνεχίζεται και αναμένεται η απάντηση της Eurostat σε επιστολή
της κυβέρνησης, με την οποία εκφράζει τις αντιρρήσεις της σε μια

τέτοια κίνηση. Σημειώνεται ότι η
Eurostat δημοσιεύει τα στοιχεία
για το έλλειμμα και το χρέος δύο
φορές τον χρόνο.
Η εκτίναξη του ελλείμματος οφείλεται στην πανδημία και τις μεγάλες δαπάνες για μέτρα στήριξης,
σε συνδυασμό με την πτώση του
ΑΕΠ, το οποίο διαμορφώθηκε στα
165 δισ. ευρώ το 2020 από 183 δισ.
ευρώ τον προηγούμενο χρόνο. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης εκτινάχθηκαν από τα
87,7 δισ. το 2019 στα 98,9 δισ. ευρώ
το 2020. Παράλληλα, τα έσοδα της
γενικής κυβέρνησης υποχωρούσαν
από 89,8 δισ. ευρώ το 2019 στα 82,2
δισ. ευρώ το 2020.
Ετσι, το ισοζύγιο εμφάνισε έλλειμμα 16,6 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2 δισ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο. Το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης,
εξάλλου, είχε έλλειμμα 7,1% του
ΑΕΠ, έναντι πλεονάσματος 4,1%
του ΑΕΠ. Στο προσχέδιο προϋπολογισμού το πρωτογενές έλλειμμα
του 2020 τοποθετείται επίσης στο
7,1% του ΑΕΠ (κατά ESA).
Στη δημοσίευση καταγράφεται
και η επίπτωση της υποστήριξης
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης και αυτή ήταν αρνητική
κατά 26 εκατ. ευρώ ή -0,02% του
ΑΕΠ το 2020.
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

