
Τριετές πλάνο
για το restart
αερομεταφορών
ζητά η Κύπρος
Αίτημα στην Κομισιόν

Από τις πιο χαμηλές στην Ευρώπη ήταν
η μείωση της επιβατικής κίνησης στα
κυπριακά αεροδρόμια φέτος. Μέχρι τις
9 Δεκεμβρίου διακινήθηκαν 4,86 εκατ.
επιβάτες. Ο αντίστοιχος αριθμός για
το 2020 ήταν 2,26 εκατ. επιβάτες. Τριετές
πλάνο για το restart των αερομεταφο-
ρών ζητάει η Κύπρος από την Κομισιόν.
Εκτιμάται ότι η αεροπορική κίνηση θα
ανακάμψει πλήρως το 2025. Σελ. 7
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ΣΤEΦΑΝ ΜEΡΓΚΕΝΤΑΛΕΡ

Ανατροπές φέρνει η πανδημία
Ο επικεφαλής στρατηγικής πρόβλεψης του Παγκόσμιου Οικονο-
μικού Φόρουμ Στέφαν Μέργκενταλερ περιγράφει έναν κόσμο με
μικρότερες εφοδιαστικές αλυσίδες, μεταφορά μονάδων παρα-
γωγής εγγύτερα στα σημεία των αγορών κι ένα υβριδικό μοντέλο
εργασίας. Σε συνέντευξη στην «Κ» αναφέρεται στις μεγάλες
προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Σελ. 12

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΥΡΙΟ

Πώς η ΕΚΤ θα στηρίξει την Ελλάδα
Τον τρόπο που θα συνεχίσει να παρέχει φθηνή ρευστότητα
στην ελληνική οικονομία μετά την εκπνοή του έκτακτου,
λόγω πανδημίας, προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης
αναζητεί η ΕΚΤ, με το θέμα να συζητείται στην κρίσιμη συνάντη-
ση της ερχόμενης Πέμπτης. Η ΕΚΤ θα συνεχίζει να επανεπενδύ-
ει σε ομόλογα έως το τέλος του 2023. Σελ. 14

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Επανασύνδεση με χώρες της Ασίας
Η Ουάσιγκτον προσπαθεί να υπογράψει συμφωνία οικονομικής
συνεργασίας με χώρες της Ασίας, πολλές από τις οποίες βρίσκο-
νται στη σφαίρα επιρροής της Κίνας. Η υπ. Εμπορίου των ΗΠΑ,
Τζίνα Ραϊμόντο, τόνισε πως η συμφωνία θα περιλαμβάνει και συ-
ντονισμό σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, ελέγχων στις εξα-
γωγές και προδιαγραφών στην τεχνητή νοημοσύνη. Σελ. 11

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Αλλαγή σελίδας
Η επιστροφή στην κανονικότητα

φέρνει στην επιφάνεια μια νέα πραγ-
ματικότητα, που σχετίζεται με μια ανο-
μοιομορφία στις οικονομικές συνθήκες
που αφήνει πίσω της η πανδημία. Ως
εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη υιοθέ-
τησης πιο ευέλικτων πολιτικών και προ-
σαρμοστικότητας στις ιδιαίτερες συν-
θήκες κάθε περίπτωσης. Σε αυτό το
πνεύμα μπορεί κάποιος να προσεγγίσει
τα συμπεράσματα του πρόσφατου
Eurogroup, όπου γίνεται διάκριση μεταξύ
των χωρών όσον αφορά στο επίπεδο
χρέους που «κουβαλούν», σε σχέση με
την προσέγγιση που θα πρέπει να ακο-
λουθήσει κάθε χώρα για συνέχιση των
προγραμμάτων στήριξης και επιτάχυν-
σης των επενδυτικών τους σχεδίων. 

Η συζήτηση είναι επίκαιρη καθώς η
νέα αρχιτεκτονική της ευρωζώνης θα

είναι εκείνη που θα καθορίσει σε μεγάλο
βαθμό τις πιθανότητες επιτυχίας υλο-
ποίησης των στόχων της πράσινης με-
τάβασης και της ψηφιακής ατζέντας.
Οι δυνατότητες που προσφέρει το ταμείο
ανθεκτικότητας και ανάκαμψης είναι
σημαντικές, δεν είναι όμως άπειρες. Τα
κράτη θα πρέπει να αποκτήσουν ευελιξία
για να διαχειριστούν τα οικονομικά τους
ούτως ώστε να προβούν στις δικές τους
επενδύσεις. Τα δεδομένα, όμως, έχουν
αλλάξει μιας και η πανδημία έχει συσ-
σωρεύσει ένα μεγάλο βάρος χρέους στα
κράτη που θα έχει αρνητικές παρενέρ-
γειες μεσοπρόθεσμα στην εντατικοποί-
ηση του επενδυτικού προγράμματος.

Η επιστροφή σε προηγούμενες συμ-
φωνίες, παραβλέποντας τα νέα δεδομένα
που προκάλεσε η πανδημία θα είναι μια
αποτυχία που θα κληθούν όλοι να ανα-

λάβουν. Η δημιουργία των απαραίτητων
υποδομών, που θα επιτρέψει την επί
της ουσίας αντιμετώπιση των σύγχρονων
προκλήσεων, δεν είναι συμβατή με τη
λιτότητα που επιβάλλει η υφιστάμενη
αρχιτεκτονική των ευρωπαϊκών συμ-
φωνιών. Η Ευρώπη, έχοντας απωλέσει
σημαντικό μέρος της ανταγωνιστικό-
τητάςτης τις τελευταίες δεκαετίες, κα-
λείται να μεταρρυθμίσει πρώτα και κύρια
την οικονομική της φιλοσοφία.  Το ε-
πόμενο διάστημα αυτή η συζήτηση θα
μας απασχολεί όλο και περισσότερο. 

Η νέα γερμανική κυβέρνηση έχει πο-
λύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει σε αυ-
τήν την αναγκαία μεταρρύθμιση φιλο-
σοφίας. Η συγκράτηση των δαπανών
είναι ίδιον της γερμανικής ιδιοσυγκρα-
σίας και θα χρειαστεί υπέρβαση για να
επικρατήσουν εναλλακτικές προτάσεις.

Υπάρχει όμως το προηγούμενο με την
Άνγκελα Μέρκελ, η οποία έδειξε τόλμη
στη δύση της πολιτικής της καριέρας
και, μετά από ορθή ανάγνωση των δε-
δομένων που προκαλούσε η πανδημία,
συναίνεσε στο ταμείο ανθεκτικότητας
και ανάκαμψης που στην ουσία αποτελεί
μια μορφή συλλογικότητας του χρέους.
Σίγουρα τα ποσά που εγκρίθηκαν δεν
είναι τέτοια που να προκαλούν την με-
γάλη ανατροπή, πάρθηκε όμως μια πρώ-
τη σημαντική απόφαση πολιτικής προς
την σωστή κατεύθυνση. 

Ο νέος Γερμανός καγκελάριος, ως ο
επικεφαλής μιας κυβέρνησης που κατά
γενική ομολογία έχει μεταρρυθμιστική
ατζέντα, καλείται να συνεχίσει το έργο
της προκατόχου του και να συμπερι-
φερθεί υπερβατικά αμφισβητώντας τα
στεγανά του παρελθόντος. Πρώτα και

κύρια θα πρέπει να εγκαταλείψει την
πολιτική του «one size fits all» που ο-
δήγησε στο παρελθόν την ευρωζώνη
σε περιπέτειες, απειλώντας την ακόμα
και με διάσπαση. Το νέο σύμφωνο στα-
θερότητας και ανάκαμψης πρέπει να
λαμβάνει υπόψη τις νέες πραγματικό-
τητες και να προκαλεί ώθηση στην ευ-
ρωπαϊκή οικονομία αντί να λειτουργεί
ως τροχοπέδη για την ανταγωνιστικό-
τητα και την ανάπτυξη. 

Το εξάμηνο της γαλλικής προεδρίας
συνιστά κρίσιμη περίοδο για το κατά
πόσο η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να
γυρίσει σελίδα και να προσαρμόσει την
οικονομική της πολιτική με το βλέμμα
στραμμένο στην ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας, στην εμβάθυνση της στα-
θερότητας και στη δημιουργία ανοσίας
έναντι των εξωτερικών πιέσεων.

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Εισβολή κινέζων για
τα «χρυσά» ορυχεία
Εκπρόσωποι κινεζικών εταιρειών ο-
ρυχείων καταφθάνουν ομαδικώς στο
Αφγανιστάν προσβλέποντας σε συμ-
βόλαια εκμετάλλευσης των μετάλλων
και των πρώτων υλών που βρίσκονται
στο υπέδαφος της χώρας. Στο στόχα-
στρό τους το λίθιο, οι σπάνιες γαίες,
το κοβάλτιο, ο χρυσός και ο υπόλοι-
πος ορυκτός πλούτος, του οποίου η α-
ξία υπολογίζεται σε 3 τρισ. δολ. Σελ. 9

ΕΥΡΩΠΗ

Η έκρηξη τιμών
φέρνει αύξηση μισθών
Το κυριότερο καθήκον της ΕΚΤ είναι
να διατηρεί τον πληθωρισμό υπό έ-
λεγχο. Δεδομένου, όμως, ότι το κό-
στος των πάντων, από το φυσικό αέ-
ριο μέχρι τα τρόφιμα, έχει εκτοξευ-
θεί στα ύψη, οι υπάλληλοι της τράπε-
ζας συντάσσονται με τους εργαζομέ-
νους όλης της Ευρώπης και διεκδι-
κούν κάτι που δεν ακούγαμε συχνά:
σημαντικές αυξήσεις μισθών. Σελ. 8

ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Κατάθλιψη και νεύρα
στους εργαζόμενους 
Σοβαρές επιπτώσεις έχουν η πανδη-
μία και ο εγκλεισμός που προκάλεσε
στην ψυχική υγεία των εργαζομέ-
νων. Σύμφωνα με έρευνα, γυναίκες,
νέοι και εργαζόμενοι που δεν έχουν
παιδιά ήταν αυτοί που εμφάνισαν τις
πιο έντονες επιπτώσεις, ενώ σε κά-
ποιες περιπτώσεις η αρνητική επί-
δραση της πανδημίας στην ψυχική υ-
γεία σωματοποιήθηκε. Σελ. 14
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σελ. 6

Στη δίνη 96 τροπολογιών ο προϋπολογισμός
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στοχεύουν σε σταυρώματα και έλεγχο πριν από την αποδέσμευση κονδυλίων
Βροχή τροπολογιών και στο φετινό προ-
ϋπολογισμό του 2022. Συγκεκριμένα, α-
ναμένεται να υποβληθούν 96 τροπολογίες.
Οι τροπολογίες των κομμάτων της αντι-
πολίτευσης αρχίζουν από αποκοπή κον-
δυλίων που αφορούν αποκρατικοποιήσεις
δημοσίων οργανισμών και εγκρίσεις της

Επιτροπής Οικονομικών για έργα και ε-
πεκτάσεις δρόμων, προνοούν την ενη-
μέρωση της Βουλής σχετικά με το πρό-
γραμμα επιδότησης επιτοκίου και ζητούν
προτού διενεργηθούν οποιεσδήποτε δα-
πάνες που αφορούν την προβολή των
πολιτικών της Κυβέρνησης να δίνεται

σχετική έγκριση. Για να περάσουν οι
τροπολογίες θα πρέπει να συγκεντρώσουν
πλειοψηφία 29 βουλευτών, ενώ σκοπός
είναι να μην επαναληφθεί το περσινό
σενάριο της μη ψήφισής του. Την Πα-
ρασκευή που θα οδηγηθεί ο Προϋπολο-
γισμός προς ψήφιση, τα κόμματα της α-

ντιπολίτευσης στοχεύουν σε σταυρώματα
κονδυλίων και κοινοβουλευτικό έλεγχο
πριν από την αποδέσμευση συγκεκρι-
μένων κονδυλίων όπως διαφαίνεται από
το τελικό κείμενο των τροπολογιών. Συ-
νολικά 31 από τις 96 τροπολογίες έχουν
δυναμική να δημιουργήσουν πλειοψηφικό

σχήμα, άρα και να περάσουν. Ο υπ. Οι-
κονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης α-
πηύθυνε έκκληση να αποφευχθούν προ-
τάσεις που αφορούν είτε την αύξηση δα-
πανών, είτε την μείωση εσόδων χωρίς
να προτείνονται τα όποια αντισταθμιστικά
όσον αφορά τα έσοδα μέτρα. Σελ. 4

Με τη διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων χωριών ο Αγρός, η Κυπερούντα, οι Πλάτρες, η Κακοπετριά και ο Καλοπαναγιώτης, όσο και οι πέριξ
κοινότητες κατέγραψαν αυξημένη επισκεψιμότητα και υπήρχε σημαντική ώθηση σε ξενοδοχεία αλλά και εστιατόρια των ορεινών περιοχών. Οι ε-
πισκέπτες είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια βόλτα σε ένα πιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό στα ορεινά, ξεφεύγοντας από την καθημερινότητα της
πόλης. Για όλη την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων οι πληρότητες κυμαίνονται κυρίως μεταξύ 70-80%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εί-
ναι σε χαμηλότερα ποσοστά. Σελ. 5

Κλιμακώνεται
ο παγκόσμιος
πόλεμος για
επεξεργαστές
Η διαρκώς αυξανόμενη αλ-
ληλεξάρτηση των οικονο-
μιών ανά τον κόσμο τις δε-
καετίες που μεσολάβησαν
και η συνεχής άνοδος της
Κίνας με την τεχνολογική
και επιστημονική της ανα-
βάθμιση, τείνουν να κλονί-
σουν σήμερα την τεχνολο-
γική ηγεμονία της υπερδύ-
ναμης. Μολονότι οι ΗΠΑ
διατηρούν την πρωτοκαθε-
δρία στην υψηλή τεχνολο-
γία αιχμής, το Πεκίνο δεν
κρύβει την πρόθεσή του να
την αμφισβητήσει, κλιμα-
κώνοντας τον μεταξύ τους
ανταγωνισμό. Πεκίνο και
Ουάσιγκτον ρίχνουν πολλά
δισ. στην υψηλή τεχνολο-
γία. Την ίδια ώρα, πανευρω-
παϊκή μονάδα παραγωγής
επεξεργαστών προωθεί η
Κομισιόν. Στο επίκεντρο
βρίσκεται τώρα το κυριότε-
ρο συνθετικό της οικονομι-
κής ανάπτυξης, της ασφά-
λειας και της τεχνολογικής
καινοτομίας, οι επεξεργα-
στές, η έλλειψη των οποίων
παραλίγο να γονατίσει τις
μεγαλύτερες αυτοκινητο-
βιομηχανίες της Ευρώπης
και των ΗΠΑ, ενώ οδήγησε
σε άνοδο των τιμών σε όλο
το φάσμα των βιομηχανι-
κών προϊόντων. Σελ. 10

Χριστουγεννιάτικη μαγεία στις ορεινές κοινότητες

Κοκτέιλ για σπάσιμο
του πάγου, μένει 
ο τετραγωνισμός
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο
Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Τελειώσαμε με 
τα κόκκινα δάνεια;

Οταν ρίχνεις στην οικονομία
σχεδόν 43 δισ. ευρώ, με προ-
γράμματα κρατικής στήριξης
που αντιστοιχούν στο 25% του
ΑΕΠ, και το ΑΕΠ αναπληρώνει
τις απώλειές του κατά 13,4%,
ε, δεν είναι σοβαρός λόγος για
να ενθουσιάζεσαι – νομίζω. Εί-
ναι θετικό ότι η οικονομία ε-
πανέρχεται σχεδόν εκεί που ή-
ταν το 2019, αλλά αυτό συμ-
βαίνει λόγω των 43 δισ., της
αύξησης ιδιωτικής και δημόσιας
κατανάλωσης, και της κατα-
σκευής νέων κατοικιών, και με
παράλληλη εκτίναξη του εξω-
τερικού ισοζυγίου: Το οικονο-
μικό μοντέλο δεν αλλάζει και,
με λαμπρές εξαιρέσεις, οι εξα-
γωγές μας παραμένουν μικρές,
χαμηλής τεχνολογίας ή/και α-
κριβές, γεγονός είναι ότι δεν
πολυαρέσουν, κάθε άλμα στο
ΑΕΠ συνοδεύεται από ένα άλμα
στο εξωτερικό έλλειμμα – τον
καθρέφτη της χαμηλής ολικής
παραγωγικότητας της χώρας.

Ωστόσο, δεν θα ήταν θέμα
κάποιοι, έστω υπερβολικοί, πα-
νηγυρισμοί αν δεν συγκάλυ-
πταν αδράνειες ικανές να ναρ-
κοθετήσουν την πορεία της οι-
κονομίας. Μεταξύ αυτών, η ει-
κονική πραγματικότητα της
διαχείρισης των κόκκινων δα-
νείων. Τα κόκκινα δάνεια που
έχουν βγει από το τραπεζικό
σύστημα με τιτλοποιήσεις, μαζί
με εκείνα που θα βγουν με τιτ-
λοποιήσεις που έχουν προα-
ναγγελθεί, υπολογίζονται περί
τα 100 δισ. ευρώ. Υποτίθεται
ότι μεταφέρθηκαν σε ειδικά
funds για να γίνει εξυγίανση,
να ξεχωρίσει η ήρα από το στά-
ρι, να βοηθηθούν όσοι πραγ-
ματικά θέλουν να κάνουν ένα
νέο ξεκίνημα και, από την άλλη,
να διαλυθούν τα ζόμπι, να πά-
ψουν να απορροφούν λεφτά
των φορολογουμένων και κα-
ταθετών, να εξυγιανθούν οι α-
γορές. Και τι γίνεται; Πρακτικά,
τίποτα! Λες, αφ’ ης στιγμής με-
ταφέρθηκαν στα funds, τα κόκ-
κινα δάνεια εξαφανίστηκαν ως
διά μαγείας. Ή λες ότι, αίφνης,
λεφτά υπάρχουν...

Η αποτελμάτωση τείνει να
γίνει τέλεια. Ακόμη και στις κα-
λύτερες περιπτώσεις, η επιδίωξη
να ορθοποδήσουν επιχειρήσεις

είναι σχεδόν καταδικασμένη.
Πολλές επιχειρήσεις τελούν σε
ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας
διότι, αν και τα δάνειά τους έ-
χουν μπει σε κάποια μορφή
ρύθμισης, στερούνται οποιασ-
δήποτε πρόσβασης σε τραπε-
ζικές υπηρεσίες. Οι οδηγίες του
SSM αποτρέπουν τις τράπεζες
να τις χρηματοδοτήσουν, επί
ποινή αύξησης των προβλέψε-
ων και μείωσης των αποτελε-
σμάτων τους. Αλλά χωρίς νέα
δάνεια, αυτές οι επιχειρήσεις
δεν είναι σε θέση να σταθούν
στα πόδια τους μακροπρόθε-
σμα. Ορθολογικό θα ήταν να
ρυθμιστούν τα δάνεια, να τε-
σταριστεί αν μπορούν/θέλουν
να ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις τους, να διερευνηθεί
αν οι μέτοχοί τους είναι διατε-
θειμένοι να βάλουν και αυτοί
το χέρι στην τσέπη και, στη
συνέχεια, να αποκατασταθεί η
σχέση τους με το τραπεζικό
σύστημα. Ουδέν γίνεται.

Αυτή είναι η μία περιοχή
του τέλματος. Η άλλη είναι τα
ζόμπι και οι μπαταχτσήδες. Οχι
μόνο προβάλλουν αντιστάσεις
σε οποιαδήποτε εξυγίανση, αλ-
λά πολλοί από αυτούς έχουν γί-
νει πιο άκαμπτοι, αφού εισέ-
πραξαν κρατικές ενισχύσεις με
(μη) επιστρεπτέες προκαταβο-
λές, λεφτά για ενοίκια, φως, νε-
ρό, τηλέφωνο κ.λπ., λεφτά των
φορολογουμένων, στο πλαίσιο
της κρατικής στήριξης της οι-
κονομίας. Πίεση μπορεί να τους
ασκηθεί είτε με την εκποίηση
περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησής τους ή με τη με-
ταπώληση της ίδιας της επιχεί-
ρησης απευθείας σε νέους ι-
διοκτήτες. Το εργαλείο για την
άσκηση τέτοιας πίεσης είναι
γνωστό κι έχει όνομα, λέγεται
πλειστηριασμός, αλλά οι πλει-
στηριασμοί είναι κάτι που καμία
κυβέρνηση δεν θέλει να ακού-
σει σε μια προεκλογική περίοδο
όπως αυτή που διανύουμε. Και
μετά; Ε, αν το χάσμα μεταξύ
προβλεπόμενων και πραγμα-
τικών εισπράξεων των funds
από τα κόκκινα δάνεια που έ-
χουν αγοράσει συνεχίσει να δι-
ευρύνεται, ίσως το επόμενο θύ-
μα να είναι τα 22 δισ. κρατικών
εγγυήσεων του «Ηρακλή».

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

Δύο βόμβες έριξε χθες ο Τσαβούσογλου μιλώ-
ντας για το τεμάχιο 5 της κυπριακής ΑΟΖ, το ο-
ποίο θα ερευνήσουν οι ExxonMobil-Qatar
Energy αλλά και για την πραγματική στάση που ο
ίδιος τήρησε στο Κραν Μοντανά. Για το τεμάχιο
5, μεγάλο μέρος του οποίου διεκδικεί η Τουρκία,
ανέφερε ότι «κανείς δεν μπορεί να εισέλθει
στην υφαλοκρηπίδα μας χωρίς την άδειά μας, α-
νεξάρτητα από το ποιος είναι». Πρόσθεσε μάλι-
στα ότι «επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να εισέλ-
θει στις περιοχές που αδειοδοτούνται από την
ΤΔΒΚ χωρίς την άδειά μας. Επομένως, σε αυτή
τη συμφωνία στο τεμάχιο 5 και οι δύο χώρες - η
Αμερική και το Κατάρ - έχουν δεσμευτεί ότι δεν
θα μπουν στην υφαλοκρηπίδα μας. Η  ΤΔΒΚ και
οι Τ/κ έχουν επίσης δικαιώματα σε όλο τον
πλούτο γύρω από την Κύπρο. Γι` αυτό λέμε ότι
θα συνεχίσουμε το εργασίες μας για τον τ/κ λαό
στις περιοχές που αδειοδοτούνται από την ΤΔΒΚ
μέχρι να υπάρξει δίκαιη κατανομή». Εν ολίγοις
ξεκαθάρισε ότι η τουρκική σκληρή γραμμή πα-
ραμένει παρά την ήττα που δέχθηκε η Τουρκία
μετά την συμφωνία της κυπριακής κυβέρνησης -
ExxonMobil-Qatar Energy. Κανονικά δεν θα έ-
πρεπε η κυπριακή κυβέρνηση να ζητήσει δημό-
σια εξηγήσεις από τους συνεργάτες μας Αμερι-
κανοκαταρινούς; 

Για το Κραν Μοντανά ο Τσαβούσογλου έκανε
μια τεράστια πάσα στον μεγάλο Νίκο, κλείνοντας
ουσιαστικά το στόμα του ΑΚΕΛ για τα περί τουρ-
κικών υποχωρήσεων στο θέμα των εγγυήσεων
και των στρατευμάτων. Παρά τους παλικαρισμούς
του και την προειδοποίηση ότι ο τουρκικός στρα-
τός είναι έτοιμος για όλα, μίλησε ξεκάθαρα για ό-
σα έγιναν στο Κραν Μοντανά. Επανέλαβε ότι ο ί-
διος δεν έκανε καμία υποχώρηση στο θέμα των
εγγυήσεων και του στρατού. «Όταν έφτασα για
πρώτη φορά στο Κραν Μοντανά είπα ότι ούτε στο
όνειρό τους να μην ελπίζουν σε μηδενικές εγ-
γυήσεις και μηδέν στρατό. Μάλιστα είπα ότι ‘αν
κάποιος κάνει τέτοια όνειρα, ας ξυπνήσει’. Το ίδιο
λέμε και σήμερα», ανέφερε, απαντώντας σε κα-
τηγορίες βουλευτή της αντιπολίτευσης περί υπο-
χώρησής του στο Κραν Μοντανά. «Ο Τσαβούσο-
γλου δεν συμβιβάστηκε ποτέ στις εγγυήσεις και
την ασφάλεια. Εσείς λέτε ότι έκανα παραχωρή-
σεις. Δυστυχώς, θα συμφωνήσω με την ελληνική
πλευρά σε αυτό το θέμα», δήλωσε και μόλις είχε
κάνει το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο στον
μεγάλο Νίκο. Πήρε χαμπάρι την δήλωση η επικοι-
νωνιακή ομάδα του Λόφου;

Με το έγγραφο παραμάσχαλα 
Για τις Βρυξέλλες πετάει σήμερα ο μεγάλος Νί-
κος, για τη Σύνοδο αύριο του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου. Όπως μαθαίνω, στον Λόφο έγινε αρκε-
τή συζήτηση κατά πόσο θα θέσει και πώς το θέμα

των τουρκικών προκλήσεων και των ευρωπαϊκών
κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Ιδιαίτερα μετά την
τροπή που πήρε το θέμα με την επιστροφή
στην COREPER του εγγράφου επιλογών. Πηγή
μου που γνωρίζει μου είπε ότι τελικά ο μεγάλος
Νίκος θα αναφερθεί και στο Κυπριακό και στις
τουρκικές παραβιάσεις και απειλές και στην ανά-
γκη να δοθεί απάντηση από την Ευρώπη, όπως έ-
γινε και με άλλα κράτη που δεν είναι καν μέλη
της Ένωσης. Απ’ ό,τι μαθαίνω υπήρξε προς τούτο
και κάποια σημαντική συνεννόηση αν και η απά-
ντηση είναι η αναμενόμενη, ότι το θέμα εξετάζε-
ται στην COREPER όπου και θα διατυπωθούν οι
θέσεις των κρατών – μελών.

Εκείνο στο οποίο σίγουρα θα επιμείνει ο μεγά-
λος Νίκος θα είναι το μεταναστευτικό και η τραγι-
κή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κύπρος, ε-
πωμιζόμενη δυσανάλογο βάρος. Θα παρουσιά-
σει, όπως μαθαίνω, την κατάσταση «με αριθμούς,
στοιχεία και αναφορές που θα πείσουν και τον
πιο δύσπιστο ότι η εργαλειοποίση του ανθρώπι-
νου πόνου από την Τουρκία και η προώθηση με-

ταναστών στις ελεύθερες περιοχές από τα κατε-
χόμενα γίνεται στοχευμένα και η ΕΕ θα πρέπει να
συμβάλει στην απάμβλυνση του προβλήματος με
πράξεις και όχι με λόγια». Όπως μαθαίνω, έχει
προς τούτο φροντίσει να ενημερωθούν τόσο ο
Σάρλ Μισέλ  και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσο
και ο Μπορέλ αλλά και οι αρχηγοί των υπόλοιπων
26 μελών. 

Εδώ είμαι, κοπιάστε…
Την στήριξη κομμάτων ζητά η Ερατώ Κοζάκου
Μαρκουλλή για να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις
προεδρικές του 2023. Όπως ξεκαθάρισε, μιλώ-
ντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, δέχεται
παραινέσεις επί καθημερινής βάσεως από πολί-
τες που προέρχονται από διάφορους κομματι-
κούς χώρους και όχι από κόμματα. Ανέφερε μά-
λιστα ότι οι παραινέσεις αυτές ήταν πριν από
τη δημοσκόπηση της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» «και μπο-
ρώ να πω ότι η δημοσκόπηση επιβεβαίωσε κατά
κάποιο τρόπο αυτό το οποίο συλλαμβάνω από
τους πολίτες. Βεβαίως, όπως έχω πει, δεν έχω α-

ποφασίσει ακόμα, θα αποφασίσω στον κατάλλη-
λο χρόνο», ανέφερε. Ξεκαθάρισε πως αν το απο-
φασίσει θα είναι μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα,
όμως χρειάζεται και η στήριξη πολιτικών κομμά-
των. Με λίγα λόγια, μέχρι σήμερα κανένα κόμμα
δεν την έχει προσεγγίσει και οι δηλώσεις της α-
ποτελούν στην ουσία κάλεσμα για να πράξουν, ε-
πιτέλους….   Στην ουρά ή στον προθάλαμο βρί-
σκονται και αρκετοί άλλοι. Από τον Μάριο Ηλιά-
δη, τον Αχιλλέα Δημητριάδη, τον Χριστόδουλο
Πρωτοπαπά και τον Κωνσταντίνο Χριστοφίδη μέ-
χρι τους Ανδρέα Θεοφάνους, Γιώργο Κολοκασί-
δη, Γιώργο Παμπορίδη, Ελένη Θεοχάρους και βε-
βαίως τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Όλοι αναμένουν
ένα νεύμα.

ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει ότι υπάρχει μεγάλη δυστοκία
στις επαφές που είχαν ΔΗΚΟ και ΑΚΕΛ για τις
προεδρικές του 2023; Μια πηγή μου με ενημέ-
ρωσε ότι σε μια από τις επόμενες συναντήσεις το
κρυφτούλι θα τελειώσει και θα πρέπει να πέσουν
στο τραπέζι ονόματα. Κάτι που κρίνεται ότι μάλ-
λον θα διευρύνει το χάσμα… 

Οι βόμβες του Τσαβούσογλου και το πολυπόθητο νεύμα 

- Ευχαριστώ! 

Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 στο Δη-
μοτικό Θέατρο Λατσιών ο μουσικός Δη-
μήτρης Φανής τραγούδησε Τσιτσάνη στην
παράσταση «Το σύμπαν του Τσιτσάνη»,
μια συναυλία/παράσταση που έκανε ένα
ταξίδι στο μουσικό σύμπαν που δημιούρ-
γησε ο γενάρχης του λαϊκού τραγουδιού
Βασίλης Τσιτσάνης. Και αυτή η συναυλία
έγινε με τη σύμπραξη του μουσικού Νεοκλή
Νεοφυτίδη, μαζί με μια μεγάλη ομάδα Κυ-
πρίων μουσικών, μια 14μελή μικτή ορχή-
στρα, αποτελούμενη από συμφωνικά και
λαϊκά όργανα και με το φωνητικό σχήμα
Sinfonia Magistrale της Ρούλας Τυρίμου.
Γι’ αυτή την εμπειρία, από το ταξίδι του
στον μουσικό κόσμο του μεγάλου Τσιτσά-
νη, μού μίλησε ο Δημήτρης Φανής και η
συζήτησή μας προχώρησε και σε θέματα
γενικότερα του τραγουδιού και του πολι-
τισμού. 
–Δημήτρη, ποιο είναι το σύμπαν του
Τσιτσάνη;

–Είναι το ίδιο του το έργο. Όσες φορές
κι αν το ακούσεις, όσο κι αν το μελετήσεις,
διαπιστώνεις πάντα με έκπληξη ότι ανα-
καλύπτεις κάτι καινούργιο. Για έναν μου-
σικό αυτό είναι πολύ γοητευτικό. 

Ο Βασίλης Τσιτσάνης υπήρξε μεγαλο-
φυής συνθέτης. Κατάφερε να δημιουργήσει
μουσικές φόρμες, οι οποίες ξεπερνούν τις
απλές νότες. Μετέτρεψε τη σύνθεση σε
μια ολόκληρη φιλοσοφία. Η ιδιαιτερότητα
του έργου του είναι τέτοια, η οποία σου
παρέχει τη δυνατότητα να το προσεγγίζεις
μ’ έναν διαφορετικό τρόπο κάθε φορά.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι
πολλά τραγούδια του έχουν διασκευαστεί
με πιο σύγχρονες ενορχηστρώσεις και τα
περισσότερα απ’ αυτά με επιτυχία. 

Αυτή ήταν και η ουσιαστική πρόθεσή
μου, ανεβάζοντας την παράσταση με τον
συγκεκριμένο τίτλο. Να τονίσω την απε-
ραντοσύνη του έργου αυτού του ανθρώ-
που. Και το πετύχαμε με την ενορχηστρω-
τική ευφυΐα του αγαπημένου μου φίλου
και εξαίρετου μουσικού Νεοκλή Νεοφυ-
τίδη. Παντρέψαμε δύο ετερόκλητες ορ-
χήστρες, μια λαϊκή και μια συμφωνική
με τα ιερά δεσμά των αριστουργηματικών
τραγουδιών του Τσιτσάνη. Παράνυμφοι
στην τελετή αυτή, το φωνητικό σύνολο
της Ρούλλας Τυρίμου, Sinfonia Magistrale
και ομάδα χορευτών του Nicosia Dance
Center. 

–Τι είναι αυτό που σε έχει συγκινήσει
περισσότερο στη μουσική του Βασίλη
Τσιτσάνη;

–Η βαθιά του αφοσίωση σ’ αυτό που
πίστευε και η τρομακτική του αυταπάρ-
νηση για να το πετύχει. Ήταν τελειομανής.
Παίδευε πολύ, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε
τα τραγούδια του, μέχρι να τα ολοκλη-
ρώσει. Ο Τσιτσάνης είναι ένα από τα κα-
λύτερα, αν όχι το καλύτερο δείγμα ελλη-
νικής μουσικής που υπάρχει. Οι μελωδίες
του, οι στίχοι του, η μαγκιά και η αρχοντιά
στο ύφος του και συνάμα μια ευγένεια
και ένα ήθος ζηλευτό. 
–Αυτή η συναυλία σου ήταν και μία

πολιτική πράξη... όπως είπες...
–Πολιτική πράξη είναι να παρατάξεις

απέναντι στα προϊόντα της μαζικής υπο-
κουλτούρας ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει
ο πολιτισμός μας. Θεώρησα ότι σε μια ε-
ποχή όπου το μέτριο και το φτηνό προ-
σφέρονται απλόχερα στον κόσμο ένθεν
και ένθεν, ως χαπάκι λήθης και αποχαύ-
νωσης, με σκοπό τον αποπροσανατολισμό
του από τα ουσιαστικά προβλήματα που
τον ταλαιπωρούν, ότι μια τέτοια παρά-
σταση υψηλών προδιαγραφών μπορεί να
αποτελέσει ένα σοβαρό αντίβαρο. Αυτή
είναι η ουσία αυτής της πράξης και κάθε
παρόμοιας ενέργειας. Πιστεύω απόλυτα

στη δύναμη της τέχνης και στην ικανότητά
της να εκπαιδεύει την κοινωνία. Αρκεί
να γίνεται με τη δέουσα σοβαρότητα.
–Και πάλι είχες παρέα σου αρκετό κό-
σμο... πιστεύεις στη δύναμη των πολ-
λών;

–Χωρίς καμιά αμφιβολία η επιτυχία
μιας παράστασης είναι αποτέλεσμα μιας
καλά συντονισμένης ομαδικής δουλειάς.
Όταν έχεις μαζεμένους πάνω στη σκηνή
τόσους ταλαντούχους ανθρώπους, δημι-
ουργείται μια τέτοια δυναμική και παρά-
γεται τόση ενέργεια, που μόνο ευτυχι-
σμένες δημιουργικές στιγμές μπορεί να
φέρει. Πιστεύω λοιπόν στο ταλέντο, που
στον τόπο μας υπάρχει άφθονο. Αυτό που
χρειάζεται είναι κατάλληλες συνθήκες
για να παρουσιάζεται στο κοινό.
–Δημήτρη, ως μουσικός και άνθρωπος
που έχει μιαν έγνοια για τον πολιτισμό,
τι νομίζεις ότι λείπει σήμερα από τα
πολιτιστικά πράγματα; 

–Θα χρησιμοποιήσω το δικό σου λε-
κτικό για να σου απαντήσω. Περισσότερη
έγνοια για τον πολιτισμό. Περισσότερη
σημασία στον πολιτισμό. Υστερούμε σ’
αυτό το θέμα. Διάβαζα τις προάλλες στα-
τιστικές της Eurostat που πιστοποιούν,
ότι από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που α-
φορούν στον πολιτισμό, μόνο το 50% δα-
πανάται σε θέματα πολιτισμού. Ας μας
πει κάποιος έντιμα, πού πάνε τα υπόλοιπα
χρήματα. Τα τελευταία δύο χρόνια, η παν-
δημία του κορωνοϊού έπληξε ανεπανόρ-
θωτα τους ανθρώπους των τεχνών και
του πολιτισμού. Η επίσημη Πολιτεία με
το ζόρι πέταξε ένα κοκκαλάκι για να το
γλείψουν και να σιωπήσουν, αδιαφορώ-
ντας για τις πραγματικές τους ανάγκες.

Θα το επαναλάβω ξανά και ξανά, αδια-
φορώντας αν θα γίνω φορτικός. Η τέχνη
δεν είναι πολυτέλεια, είναι τροφή για την
ψυχή του ανθρώπου. Είναι η βαθιά του
ανάγκη να βρεθεί πιο κοντά στο ωραίο.
Είναι συγχρόνως μια κοινωνική λειτουργία,
που βοηθά τον άνθρωπο να ξεπερνά τα
προβλήματά του, ενισχύοντας τον αγώνα
του για πρόοδο και ευημερία. Είναι είδος
πρώτης ανάγκης, από το οποίο γεννιούνται
αξίες, χωρίς τις οποίες η ζωή μας θα ήταν
κενή. Περισσότερη έγνοια λοιπόν. 
–Τέλος, τι σημαίνει ποιοτικό τραγούδι
για τον Δημήτρη Φανή;

–Αμέτρητες φορές προσπάθησα μέσα
από συζητήσεις με άλλους, αλλά και μέσα
από δικές μου εσωτερικές αναζητήσεις
να δώσω έναν ικανοποιητικό ορισμό γι’
αυτό το θέμα. Προφανώς, καθένας από
μας τοποθετείται επί του ζητήματος σύμ-
φωνα με τις αρχές του και τα γούστα του.
Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν
αν ένα τραγούδι είναι ποιοτικό ή όχι; Μια
εμφάνταστη και πολύπλοκη μελωδία;
Ένας βαθυστόχαστος στίχος; Επί πλέον,
τι συναισθήματα μπορεί να προκαλέσει
το άκουσμα ενός τραγουδιού; Ποιος ορίζει
το όριο της ποιότητας; Υπάρχει μεζούρα;
Μπορεί μια καλή ερμηνεία να αναδείξει
ένα μέτριο τραγούδι; Μπορούμε να θέ-
τουμε τέτοια ερωτήματα μέχρι το 2045.
Αυτό που έχει σημασία και που θεωρώ
ότι μπορεί να καλύψει εν μέρει την ερώ-
τησή σου συνοψίζεται σε μια λέξη. Αι-
σθητική. Αν ένα τραγούδι βασίζει την ύ-
παρξή του στην αισθητική, τότε μοιραία
μπορεί να χαρακτηριστεί ποιοτικό και
θα αποκτήσει την πολυπόθητη αθανασία
σε όποιο είδος κι αν αυτό ανήκει.

Ταξιδεύοντας με τον Δημήτρη Φανή στο σύμπαν του Τσιτσάνη

«Ο Τσιτσάνης είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο δείγμα ελληνικής μουσικής
που υπάρχει. Οι μελωδίες του, οι στίχοι του, η μαγκιά και η αρχοντιά στο ύφος του και συνά-
μα μια ευγένεια και ένα ήθος ζηλευτό».

<<<<<<

«Πιστεύω απόλυτα στη δύ-
ναμη της τέχνης και στην 
ικανότητά της να εκπαιδεύει
την κοινωνία. Αρκεί να γίνε-
ται με τη δέουσα σοβαρότη-
τα» λέει ο Δημήτρης Φανής.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Σωρεία τροπολογιών και στο φετινό
προϋπολογισμό του 2022. Για την α-
κρίβεια, το σύνολο των τροπολογιών
που αφορούν το νέο προϋπολογισμό,
ανέρχεται στις 96. Οι τροπολογίες που
δημιούργησαν τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης αρχίζουν από αποκοπή
κονδυλίων που αφορούν αποκρατι-
κοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, α-
φορούν εγκρίσειςτης Επιτροπής Οι-
κονομικών για έργα και επεκτάσεις
δρόμων, προνοούν την ενημέρωση
της Βουλής σχετικά με το πρόγραμμα
επιδότησης επιτοκίου και φτάνουν
μέχρι και προτού διενεργηθούν οποι-
εσδήποτε δαπάνες αναφορικά με την
προβολή των πολιτικών της Κυβέρ-
νησης να δίνεται σχετική έγκριση.
Για να περάσουν οι εν λόγω τροπολο-
γίες θα πρέπει να συγκεντρώσουν
πλειοψηφία 29 βουλευτών, ενώ απώ-
τερος σκοπός είναι να μην επαναλη-
φθεί το περσινό κακό σενάριο της μη
ψήφισής του. Την Παρασκευή, που
θα οδηγηθεί ο προϋπολογισμός προς
ψήφιση, τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης στοχεύουν σε σταυρώματα κον-
δυλίων και κοινοβουλευτικό έλεγχο
πριν από την αποδέσμευση συγκε-
κριμένων κονδυλίων όπως διαφαίνεται
από το τελικό κείμενο των τροπολο-
γιών. Ο υπουργός Οικονομικών Κων-
σταντίνος Πετρίδης, κατά την παρου-
σίαση του Προϋπολογισμού του 2022
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κάλεσε
τους βουλευτές να υπερψηφίσουν τον
κρατικό προϋπολογισμό για το 2022
σε νόμο, για το, όπως τόνισε, καλώς
νοούμενο συμφέρον της κοινωνίας
και της Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα,
απηύθυνε έκκληση, να αποφεύγονται
προτάσεις νόμου που αφορούν είτε
την αύξηση δαπανών, είτε την μείωση
εσόδων χωρίς να προτείνονται τα
όποια αντισταθμιστικά όσον αφορά
τα έσοδα μέτρα. Όπως υπογράμμισε,
«η δημοσιονομική βιωσιμότητα, η ση-
μασία της οποίας αναδείχθηκε όσο
ποτέ άλλοτε κατά την διάρκεια της
κρίσης, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει
να διακυβευτεί».

Περνώντας στα των τροπολογιών
επί του προϋπολογισμού του 2022,
είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να
περάσουν και οι 96, αφού θα χρειαστεί
η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον 29
βουλευτών. Εκείνο που μπορεί να ε-
ξαχθεί ως ασφαλές συμπέρασμα, είναι
ότι τροπολογίες, οι οποίες είναι κοινές
από ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και από άλλα δύο
κόμματα, μπορούν να περάσουν, ενώ
σε οποιαδήποτε άλλη σύνθεση, δύ-
σκολα συμπληρώνονται 29 ψήφοι.
Σύμφωνα με τις τροπολογίες επί του
κειμένου, 31 συνολικά από τις 96 μπο-
ρούν να δημιουργήσουν πλειοψηφικό
σχήμα.

Οι πλειοψηφίες
Με κοινή τροπολογία των ΑΚΕΛ,

ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟ-
ΛΟΓΟΙ, γίνεται εισήγηση για αποκοπή
οποιωνδήποτε δαπανών σε σχέση με
αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση
δημόσιων οργανισμών και κρατικών
επιχειρήσεων, κυβερνητικών τμημά-
των και υπηρεσιών, ενώ από την α-
ποκοπή εξαιρούνται οι δαπάνες που
αφορούν το έργο της ανάπτυξης του
λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας,
την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους,
το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κα-
θώς και οποιαδήποτε πράξη αφορά
το Ταμείο Αλληλεγγύης. Από το ίδιο
σχήμα, γίνεται εισήγηση για συμπε-
ρίληψη σημείωσης έναντι οποιωνδή-
ποτε δαπανών, ώστε προτού διενερ-
γηθεί οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά
στο Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Ε-
θνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και
στη Διαχείριση Δάσους Ακάμα, να ε-
νημερώνεται η Κοινοβουλευτική Ε-
πιτροπή Οικονομικών και Προϋπολο-
γισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή
συγκατάθεσή της. Την ίδια ώρα, τα

πιο πάνω κόμματα υποβάλλουν τρο-
πολογία ώστε να ενημερώνονται γρα-
πτώς για τις δαπάνες σε Υφυπουργεία,
και Υπουργεία σχετικά με έργα, πα-
ροχές κοινωνικής πρόνοιας και επι-
χορηγήσεις. Όσον αφορά την προβολή
πολιτικών της Κυβέρνησης, ΑΚΕΛ,
ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και ΟΙ-
ΚΟΛΟΓΟΙ θέλουν για εκστρατείες δια-
φώτισης ύψους 1 εκατ. να γίνεται ει-
σήγηση για συμπερίληψη σημείωσης,
ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε
δαπάνη για το μέρος που αφορά την
προβολή των πολιτικών της Κυβέρ-
νησης, ύψους €500.000, να ενημερώ-
νεται η Επιτροπή Οικονομικών και
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται
η γραπτή συγκατάθεση της. Επιπλέον,
γίνεται γίνεται εισήγηση από τα πα-
ραπάνω κόμματα για συμπερίληψη
σημείωσης των παροχών κοινωνικής
πρόνοιας ύψους 39 εκατ. ευρώ, ώστε
η Επ. Οικονομικών να ενημερώνεται
γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες
δαπάνες σε σχέση με τις κατά χάριν
χορηγίες έπειτα από αποφάσεις του
Υπουργικού Συμβουλίου (€4.000.000),
για τη χρηματοδότηση του Εθνικού
Ταμείου Αλληλεγγύης (€25.000.000)
και για το Σχέδιο Εστία/Οικία
(€10.000.000).

Συγχρόνως, σε από κοινού τροπο-
λογία τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ,
ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ προχω-
ρούν σε εισήγηση για συμπερίληψη
σημείωσης έναντι του Γενικού Λογι-
στηρίου για άλλες μεταβιβάσεις εσω-
τερικού ύψους 1,2 εκατ., ώστε η Επ.
Οικονομικών να ενημερώνεται γρα-
πτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που
αφορά τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση
με άλλες συνεισφορές ύψους €591.760.

Πρόσθετα, με τροπολογία πάλι του ί-
διου «σχήματος», γίνεται εισήγηση
όπως τεθεί σημείωση που αφορά το
Γενικό Λογιστήριο και τις τραπεζικές
επιβαρύνσεις ύψους 7,88 εκατ. ευρώ,,
ώστε αφότου δαπανηθεί το 25% του
συνολικού προβλεπόμενου ποσού για
το μέρος που αφορά δαπάνες που
προορίζονται να καλύψουν την προ-
μήθεια για εισπράξεις οφειλόμενων
ποσών με πιστωτικές και χρεωστικές
κάρτες ύψους €6.000.000, ουδεμία
δαπάνη να διενεργείται για το ενα-
πομείναν 75%, χωρίς προηγουμένως
να ενημερώνεται η Επ. Οικονομικών
και να εξασφαλίζεται η γραπτή συ-
γκατάθεσή της.

«Ματιά» στα επιτόκια
Με την τροπολογία των ΑΚΕΛ, ΔΗ-

ΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, σχετικά

με το Υπουργείο Εσωτερικών και τους
πρωταρχικούς δρόμους των δήμων
ύψους 5,4 εκατ. ευρώ, γίνεται εισή-
γηση όπως προτού διενεργηθεί οποι-
αδήποτε δαπάνη για το μέρος που α-
φορά στον Δρόμο Πρωταρχικής Ση-
μασίας από το Δάσος Αθαλάσσας (ΑΤΙ)
μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο παρά το
ΣΟΠΑΖ, ύψους €300.000, να ενημε-
ρώνεται η Επ. Οικονομικών και να ε-
ξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή
της. Συγχρόνως, με δεύτερη τροπο-
λογία που αφορά το γενικό λογιστήριο
και άλλες επιχορηγήσεις του ύψους
30 εκατ., γίνεται εισήγηση ώστε η
Επ. Οικονομικών να ενημερώνεται
γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενό-
μενες δαπάνες σε σχέση με την επι-
δότηση επιτοκίου. Αφορούν πιστώσεις
που προορίζονται να καλύψουν την
επιδότηση επιτοκίων μέχρι 1,5% για

στεγαστικά δάνεια και μέχρι 3,5%
για επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία
θα συναφθούν με βάση ειδικά σχέδια
που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό
Συμβούλιο.

Το «σχήμα» των ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, Ε-
ΛΑΜ, ΔΗΠΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ προχώ-
ρησαν σε 5 κοινές τροπολογίες επί
του προυπολογισμού του 2022. Συ-
γκεκριμένα, γίνεται εισήγηση που α-
φορά το Υπουργείο Εργασίας και τις
Συμβάσεις των Υπηρεσιών του ύψους
1,2 εκατ., ώστε αφού δαπανηθεί το
50% του συνολικού προβλεπόμενου
ποσού ύψους €852.000, που αφορά
τη λειτουργία Κέντρου Τηλεφωνικής
Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις υπη-
ρεσίες που προσφέρονται  από την Υ-
πηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρό-
νοιας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ουδεμία δαπάνη να διε-
νεργείται για το εναπομείναν 50% χω-
ρίς προηγουμένως να ενημερώνεται
η Επ. Οικονομικών και Προϋπολογι-
σμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή
συγκατάθεσή της. Στη δεύτερη τρο-
πολογία, τα εν λόγω κόμματα ζητούν
την ανά εξάμηνο γραπτή ενημέρωση
για τις γενόμενες δαπάνες του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που αφορούν το
Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης
Ορεινών, Μειονεκτικών και Ακριτικών
Περιοχών, την οικονομική βοήθεια
προς κατοίκους κοινοτήτων ορεινών
περιοχών (€4.500.000) και την υλο-
ποίηση στεγαστικών σχεδίων, κυρίως
για εκτοπισθέντες (€14.300.000). Η
τρίτη τους τροπολογία αφορά τα Τμήμα
Πολεοδομίας, ώστε να ενημερώνεται
γραπτώς η Βουλή για τα οικοδομικά
έργα ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ η τέ-
ταρτη τροπολογία αφορά το Τμήμα
Φορολογίας. Συγκεκριμένα, για ποσό
3,9 εκατ. ευρώ, γίνεται εισήγηση ώστε
προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δα-
πάνη για το μέρος που αφορά χορηγίες
έναντι διαγραφών φορολογικών υπο-
χρεώσεων τρίτων, ύψους €400.000,
να ενημερώνεται η Επ. Οικονομικών
και να εξασφαλίζεται η γραπτή συ-
γκατάθεσή της. Τέλος, η πέμπτη τρο-
πολογία αφορά θέσεις κρατικών υ-
παλλήλων στα τελωνεία, όπου προτού
γίνει οποιαδήποτε διαδικασία πλήρω-
σης για συγκεκριμένες θέσεις ενδια-
φέροντος τελωνειακών λειτουργών
να δίνει έγκριση από την Επ. Οικονο-
μικών.

Λίφτινγκ στον προϋπολογισμό με 96 τροπολογίες
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στοχεύουν σε σταυρώματα και έλεγχο από τη Βουλή πριν από την αποδέσμευση κονδυλίων

Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογι-
σμού του 2022 εξαιρουμένων των
χρηματοοικονομικών ροών αναμέ-
νεται να ανέλθουν στα €6.731 εκ. σε
σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα
ύψους €6.473 εκ. το 2020, προβλέπεται
δηλαδή αύξηση της τάξης του 4%.
Οι δαπάνες, εξαιρουμένων των απο-
πληρωμών δανείων, αναμένεται να
παρουσιάσουν μικρή μείωση σε σχέση
με τον προηγούμενο χρόνο. Συγκε-
κριμένα, για το 2022 προϋπολογίζο-
νται στα €8.408 εκ. σε σύγκριση με
€8.479 εκ. το 2021. 

Οι σημαντικότερες κατηγορίες
των εσόδων είναι οι άμεσοι και έμ-
μεσοι φόροι που συνολικά για το 2022
προϋπολογίζονται στα €5.193,3 εκ.
και αποτελούν περίπου το 82% των
συνολικών εσόδων. Το υπόλοιπο 18%
των εσόδων προϋπολογίζεται στα
€1.132 εκ. και αφορά τα μη φορολο-

γικά έσοδα, όπως πωλήσεις αγαθών
και υπηρεσιών, ενοίκια δικαιώματα
και μεταβιβάσεις/ χορηγίες. Τα έσοδα
από την άμεση φορολογία το 2022
προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς,
να φθάσουν τα €2.130 εκ. σε σύγκριση
με αναθεωρημένα έσοδα ύψους
€2.014 εκ. το 2021, αναμένεται δηλ.
αύξηση περίπου 6%. Τα έσοδα από
την έμμεση φορολογία το 2022 προ-
βλέπονται σε απόλυτους αριθμούς,
στα €3.063 εκ. σε σύγκριση με ανα-
θεωρημένα έσοδα ύψους €3.234 εκ.
το 2021, αναμένεται δηλ. μείωση της
τάξης του 5%. Τα μη φορολογικά έ-
σοδα προβλέπονται να αυξηθούν στα
€1.132 εκ. το 2022 σε σύγκριση με
αναθεωρημένα έσοδα ύψους €821
εκ. το 2021, αναμένεται αύξηση πε-
ρίπου 38%.

Οι συνολικές δαπάνες αναμένεται
να παρουσιάσουν μικρή μείωση σε

σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και
προϋπολογίζονται στα €8.407,8 εκ σε
σύγκριση με €8.479,4 εκ. το 2021. Οι
δαπάνες προσωπικού, περιλαμβανο-
μένων των συντάξεων και των φιλο-
δωρημάτων, υπολογίζεται να αυξη-
θούν κατά περίπου 3% και να ανέλ-
θουν στα €3.044 εκ. (2022) σε σύγκριση
με €2.961 εκ. (2021). H πιο πάνω αύ-
ξηση οφείλεται, κυρίως, στην κατα-
βολή της ΑΤΑ, των προσαυξήσεων
και της αύξησης της απασχόλησης.
Οι λειτουργικές δαπάνες, προβλέπεται
να αυξηθούν κατά περίπου 8% το
2022 και να ανέλθουν στα €972 εκ.
σε σύγκριση με €899 εκ. το 2021. Οι
μεταβιβαστικές πληρωμές, αποτελού-
νται κυρίως από τις κοινωνικές πα-
ροχές, τις χορηγίες προς οργανισμούς
δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και
τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης κα-
θώς και τη συνεισφορά προς τα Ταμεία

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΓεΣΥ και
τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το 2022,
η πιο πάνω κατηγορία προβλέπεται
να μειωθεί κατά περίπου 8% και να
περιοριστεί στα €3.049 εκ. σε σύγκριση
με €3.332 εκ. το 2021. Οι μειώσεις
στις μεταβιβαστικές πληρωμές οφεί-
λονται, κυρίως, στις μειώσεις των
προνοιών για την αντιμετώπιση της
πανδημίας. Οι αναπτυξιακές δαπάνες,
(έργα υπό κατασκευή, συγχρηματο-
δοτούμενα έργα, εκπαιδεύσεις, χο-
ρηγίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα,
πάγια, κλπ.) αναμένεται να αυξηθούν
κατά 10% το 2022 και να φθάσουν
περίπου, στα €1.135 εκ. σε σύγκριση
με €1.032 εκ. το 2021. Η πιο πάνω
αύξηση παρατηρείται λόγω έναρξης
της υλοποίησης μεγάλων αναπτυξια-
κών έργων συμπεριλαμβανομένων,
οδικών, κτηριολογικών και άλλων έρ-
γων καθώς και για την προώθηση έρ-

γων που έχουν περιληφθεί στο ΣΑΑ.
Σημειώνεται ότι η πρόνοια για τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα των ο-
ποίων διαχειριστική αρχή είναι η ΓΔ
ΕΠΣΑ, συνεχίζει να περιλαμβάνεται
στο συγκεντρωτικό κονδύλι της ΓΔ
ΕΠΣΑ για μεγαλύτερη ευελιξία και
για επίτευξη όσο το δυνατό μεγαλύ-
τερης απορρόφησης ευρωπαϊκών
κονδυλίων. Για τα υπόλοιπα συγχρη-
ματοδοτούμενα έργα που αφορούν
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης,
τα Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας,
καθώς και διάφορα Ανταγωνιστικά
Προγράμματα, οι σχετικές πρόνοιες
περιλαμβάνονται στα αρμόδια υπουρ-
γεία. Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση
του δημόσιου χρέους (τόκοι) παρου-
σιάζουν μείωση της τάξης του 13%
για το 2022 και συγκεκριμένα υπο-
λογίζονται στα €458,2 εκ. σε σύγκριση
με €529,5 εκ. το 2021.

Εσοδα 6.731 εκατομμύρια και δαπάνες 8.408 ευρώ

<<<<<<<

Να αποφεύγονται 
προτάσεις νόμου που 
αφορούν είτε την αύξηση
δαπανών, είτε την μείωση
εσόδων χωρίς να προτεί-
νονται τα όποια αντισταθ-
μιστικά όσον αφορά 
τα έσοδα μέτρα ζητά 
ο Υπουργός Οικονομικών.

Και τα ενοίκια
στην Επιτροπή
Οικονομικών
Βάσει 7 κοινών τροπολογιών των ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ,
ΔΗΠΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ, γίνεται εισήγηση για έγκριση της
Επ. Οικονομικών σχετικά με κονδύλια ενοικίων και για
αγορά ακίνητης περιουσίας. Η 3η και 4η τροπολογία των
κομμάτων αφορούν το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, να ενημερώνεται γραπτώς
ανά 6 μήνες για δαπάνες που αφορούν την Μονάδα Ολο-
κληρωμένης Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων και
Ζωικών Υποπροϊόντων στην περιοχή Ορούντας, ύψους
€1.559.200, αλλά και δαπάνες σε σχέση με τα Έργα που
Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέ-
σεων, δηλαδή δαπάνες που συμβάλλουν στην διαχείριση
των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την
ίδια ώρα, μπαίνει «φρένο» στην προώθηση και προβολή
της Κύπρου ως «Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο» με την
5η τροπολογία τους, αφού προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε
δαπάνη για το μέρος που αφορά την προώθηση και προβολή
της Κύπρου ως «Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο» από το
ΚΕΒΕ (€50.000) και την ίδρυση γραφείου στις Βρυξέλλες
από το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ (€45.000) να ενημερώνεται η Επ.
Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή
της. Η 6η τροπολογία αφορά το μέρος σχετικά με δαπάνες
που προορίζονται να καλύψουν το Σχέδιο Προώθησης Ο-
πτικοακουστικής Βιομηχανίας ύψους €10.000.000, όπου
θα χρειάζεται συγκατάθεση της Επ. Οικονομικών, ενώ η
7η τροπολογία αφορά τις παροχές Παιδείας. Συγκεκριμένα,
οποιοδήποτε μη δαπανηθέν ποσό αντιστοιχεί στις πιστώσεις
ύψους €50.800.000 μετά την καταβολή της φοιτητικής χο-
ρηγίας, διατίθεται για την παραχώρηση φοιτητικών επι-
δομάτων μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, με βάση κριτήρια
και διαδικασίες που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο, αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά η Κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.

Από κοινού ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ζη-
τούν να ενημερώνεται και να δίνει έγκριση η Επ. Οικονομικών
για το Τμήμα Περιβάλλοντος για το μέρος που αφορά την
εποπτεία για περιοχές που θα εγκριθούν για μετακίνηση
των εργοστασίων ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και
την Αγορά Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου.

Οι ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ζητούν με τροπολογία
την ενημέρωση της Επ. Οικονομικών ανά εξάμηνο για το
μέρος που αφορά τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη
Χορηγία για στήριξη των Τοπικών Αρχών για ίδρυση πέντε
Επαρχιακών Καταφυγίων Ζώων, ύψους €500.000.

Σύμβουλοι και συνεργάτες
Στην τροπολογία των ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ,

γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της σημείωσης 33
(σελ.161) του Πρώτου Πίνακα Δελτία Δαπανών 2022 με την
προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτής, των α-
κόλουθων επιφυλάξεων: « Νοείται ότι, σύμβουλοι/συνεργάτες
που λόγω της απασχόλησης τους αυτής έχουν για οποιον-
δήποτε λόγο μετατραπεί σε εργοδοτούμενους αορίστου ή
ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Νόμου
Ν.70(I)/2016 ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, η απασχόληση
τους τερματίζεται το αργότερο με τη λήξη της θητείας της
Κυβέρνησης ή την αποχώρηση του Προέδρου της Δημο-
κρατίας, των Υπουργών, των Υφυπουργών, του Κυβερνητικού
Εκπροσώπου ή την αποχώρηση του Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που σε θέση συμ-
βούλου/συνεργάτη διοριστεί δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος
οργανισμού δημοσίου δικαίου ή εργοδοτούμενος αορίστου
χρόνου που απασχολείται στη δημόσια υπηρεσία ή σε ορ-
γανισμό δημοσίου δικαίου, τότε ο διορισμός αυτός διέπεται
από τις διατάξεις του Νόμου Ν.47(I)/2017 ή Ν.99(I)/2019, α-
νάλογα με την περίπτωση, και το πρόσωπο αυτό θα συνεχίσει
να λαμβάνει τις ίδιες απολαβές και να υπόκειται στις ίδιες
αποκοπές, μειώσεις ή/και συνεισφορές, όπως στην οργανική
αυτού θέση, χωρίς να του παραχωρείται οποιαδήποτε άλλη
αμοιβή ή επίδομα λόγω του διορισμού στη θέση συμβούλου/συ-
νεργάτη, για τις δε απολαβές του χρεώνεται η ίδια υποομάδα
02001 (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») και το ποσό
καταβάλλεται από την υπηρεσία στην οποία έχει αποσπαστεί
στη δημόσια υπηρεσία ή στον οργανισμό δημοσίου δικαίου,
όπου ανήκει η οργανική αυτού θέση.».

«Ψαλίδι» σε δαπάνες

ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ προχωρούν σε εισήγηση για αποκοπή
ποσοστού 7% από λειτουργικές δαπάνες, εξαιρουμένων των δαπανών που
αφορούν αγορά ύδατος, φαρμάκων και άλλων ιατρικών προμηθειών, κα-
ταβολή ενοικίων, φωτισμού, θέρμανσης και καύσιμα μη γραφειακών χώ-
ρων, τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και το πλαίσιο
προώθησης και εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας. Επιπλέον, με
δεύτερη τροπολογία γίνεται προσπάθεια για αποκοπή 10% από όλα τα υ-
πουργεία, ανεξάρτητες υπηρεσίες και γραφεία που σχετίζονται με εκπαί-
δευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια. Με την 3η τροπολογία των πα-
ραπάνω κομμάτων προνοείται η αποκοπή 10% δαπανών σε συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες και έρευνες με αρκετές ωστόσο εξαιρέσεις που απαριθ-
μούνται λεπτομερώς. Στην 4η τους τροπολογία ζητείται να δίνει το «οκ» η
Επ. Οικονομικών προτού γίνει οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφο-
ρά την Εκπαίδευση σε Θέματα Υδρογονανθράκων. Στην 5η, γίνεται εισήγη-
ση ώστε προτού διενεργηθεί η μετονομασία και μεταφορά, από την Υπη-
ρεσία Ασύλου στη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, των θέσεων Δι-
ευθυντή [Κλ. Α15(Ι)], τριών Ανώτερων Λειτουργών Ασύλου [Κλ. Α13(ΙΙ)],
εννέα Λειτουργών Ασύλου Α’ [Κλ. Α11(ΙΙ)] και είκοσι Λειτουργών Ασύλου
[Κλ. (Α8, Α10 και Α11)], να ενημερώνεται η Επ. Οικονομικών και να εξα-
σφαλίζεται η συγκατάθεσή της.
Στην τροπολογία των ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ζητείται να ενημε-
ρώνεται γραπτώς η Βουλή για τις δαπάνες των κοινωνικών παροχών από
το Γενικό Λογιστήριο ύψους 7 εκατ. ευρώ, με σημείωση για πιστώσεις που
αφορούν το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιο-
δοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι
καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί.
Τέλος, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ προχωρούν σε εισήγηση για αποκοπή
από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, του μέρους που αφορά χορηγία προς το Ί-
δρυμα Μνημείου Στρατηγού Γ.Γρίβα Διγενή για ξενάγηση στο Αρχηγείο
της ΕΟΚΑ, καθώς και τη δεύτερη δόση για την αγορά της οικίας Αζίνα στην
Πάφο και τη μετατροπή της οικίας σε Μουσείο Διγενή.

Συνολικά 31 από τις 96 τροπολογίες έχουν δυναμική να δημιουργήσουν πλειοψηφικό σχήμα, άρα και να περάσουν.



Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Με την έναρξη της διοργάνωσης των Χριστουγεν-
νιάτικων χωριών το προηγούμενο Σαββατοκύριακο,
τα ορεινά θέρετρα είχαν την τιμητική τους. Τόσο
ο Αγρός, η Κυπερούντα, οι Πλάτρες, η Κακοπετριά
και ο Καλοπαναγιώτης, όσο και οι πέριξ κοινότητες
κατέγραψαν αυξημένη επισκεψιμότητα και υπήρχε
σημαντική ώθηση σε ξενοδοχεία αλλά και εστια-
τόρια των ορεινών περιοχών. Τα δωμάτια στα ξε-
νοδοχεία σε Αγρό, Πλάτρες, Κακοπετριά, Κυπε-
ρούντα και Καλοπαναγιώτη, είχαν  σε αρκετές πε-
ριπτώσεις εξαντληθεί αρκετές εβδομάδες πριν
τον Δεκέμβριο. Πέντε ήταν τα χωριά που συμμε-
τείχαν φέτος, την  πρώτη χρονιά διοργάνωσης -
Αγρός, Κυπερούντα, Πλάτρες, Κακοπετριά και Κα-
λοπαναγιώτης. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία
να κάνουν μια βόλτα σε ένα πιο χριστουγεννιάτικο
σκηνικό στα ορεινά, ξεφεύγοντας από την καθη-
μερινότητα της πόλης. Αν και οι εικόνες και το ε-
πίπεδο των χριστουγεννιάτικων χωριών δεν είναι
στα επίπεδα ανάλογων διοργανώσεων του εξω-
τερικού, εντούτοις η καμπάνια που προηγήθηκε,
κατάφερε να προσελκύσει σημαντική μερίδα ε-
πισκεπτών και να γεμίσει τα ξενοδοχεία των ο-
ρεινών περιοχών. Συγκεκριμένα, γύρω στο 70%
σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΞΕ Ορεινών Θερέτρων.

Χωρίς ποτό και φαγητό
Μιλώντας στην «Κ» ο κοινοτάρχης Πλατρών

Παναγιώτης Παπαδόπουλος περιέγραψε ότι τα
Χριστουγεννιάτικα χωριά δεν είχαν τελικά την
μορφή του αρχικού σχεδιασμού, αφού λόγω των
μέτρων της πανδημίας, το πρόγραμμα τους κου-
τσουρεύτηκε. Έτσι, ναι μεν ήρθαν οι επισκέπτες,
εντούτοις δεν είδαν τις προγραμματισμένες εκ-
δηλώσεις αφού ακυρώθηκαν μετά την ανακοίνωση
των μέτρων του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ δεν
δοκίμασαν ούτε τις γαστρονομικές προτάσεις που
περιλάμβανε ο αρχικός σχεδιασμός : ψήσιμο κά-
στανων, ζεστά παραδοσιακά εδέσματα όπως
σούπες και ψητό κρέας και λουκάνικα αλλά και
ζεστό κρασί της ώρας. Ωστόσο, λειτούργησαν κα-
νονικά τα σπιτάκια και τα εργαστήρια αγγειοπλα-
στικής, χριστουγεννιάτικων κατασκευών και ε-

πεξεργασίας κυπριακών βοτάνων, τα οποία είχαν
αρκετή προσέλευση.

Καλύτερο το απόγευμα
Εν τη απουσία εκδηλώσεων, το πρωινό πρό-

γραμμα ήταν λίγο φτωχό επισημαίνει ο κ. Παπα-
δόπουλος, ωστόσο η εικόνα ήταν σαφώς πιο ωραία
το απόγευμα με την φωταγώγηση του στολισμού
και με την συνοδεία της μουσικής δημιουργείτο
μια πιο εορταστική ατμόσφαιρα.  Ως εκ τούτου,
οι τοπικές αρχές εισηγήθηκαν να αλλάξουν οι
ώρες λειτουργίας των Χριστουγεννιάτικων χωριών
ώστε να λειτουργούν μόνο τις απογευματινές
ώρες. Σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα, το
κοινό μπορεί να επισκεφθεί τα Χριστουγεννιάτικα
χωριά από τις 11:00-17:00 και η εισήγηση των το-
πικών αρχών είναι να μεταφερθεί από τις 16:00-
20:00 το βράδυ. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ε-
νισχυθεί η επισκεψιμότητα και τις καθημερινές.

Πέραν του μισού εκατ.
Πρόθεση του Υφυπουργείου πάντως είναι το

πρόγραμμα να γίνει ξανά και του χρόνου, με την
συμμετοχή περισσότερων χωριών και αναβαθμι-
σμένο χωρίς την σκιά της πανδημίας. Σημειώνεται
ότι το κόστος κατασκευής για τα σπιτάκια αλλά
και τον στολισμό της πλατείας, την προβολή των
εκδηλώσεων και των εκπαιδευτών για τα εργα-
στήρια καλύφθηκε στο πλαίσιο του προϋπολογισμού
του Υφυπουργείου Τουρισμού και ανήλθε στις
600.000 ευρώ.
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Η ΕΚΤ μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για τον πληθωρισμό

Πέντε χωριά στα ορεινά ντύθηκαν φέτος χριστουγεννιάτικα, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα- Αγρός, Κυπερούντα, Πλάτρες, Κακοπετριά και Καλοπαναγιώτης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλείται
να λάβει μια μεγάλη απόφαση αυτή την
εβδομάδα, η οποία αφορά το εάν μπορεί
να συνεχίσει να χαρακτηρίζει «παροδικό»
τον πληθωρισμό. Η απάντηση, την οποία
θα δώσει, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο
στην οικονομία της Ευρωζώνης, η οποία
ήδη έχει να αντιμετωπίσει την εκ νέου
έξαρση της πανδημίας, τα νέα περιορι-
στικά μέτρα, καθώς και την αβεβαιότητα
από τη μετάλλαξη «Ομικρον». Μια ε-
σφαλμένη απόφαση μπορεί δυνητικά να
επιφέρει μείζονες επιπτώσεις. Το να δια-
τηρήσει η ΕΚΤ χαλαρή τη νομισματική
πολιτική της για πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα μπορεί να διευκολύνει τον
πληθωρισμό να γίνει ανεξέλεγκτος, υ-
ποχρεώνοντάς την να τη σκληρύνει αρ-
γότερα απότομα και να ανακόψει την α-
νάπτυξη.

Εντούτοις, το να αποσύρει τον όρο
μπορεί να προμηνύει μια γρηγορότερη
έξοδο από το πρόγραμμα οικονομικής
στήριξης, προξενώντας μαζικές πωλήσεις
σε ομόλογα χωρών της περιφέρειας της
Ευρωζώνης σε συνδυασμό με αυστηρό-
τερες συνθήκες χρηματοδότησης – και

αυτό θα πλήξει την οικονομία αυτή τη
δεδομένη στιγμή. Τον Σεπτέμβριο η ΕΚΤ
προέβλεψε επιβράδυνση του πληθωρι-
σμού στο 1,5% το 2023. Στη συνεδρίαση
της ΕΚΤ θα ληφθεί απόφαση, η οποία θα
είναι βασισμένη σε νέες εκτιμήσεις για
το 2024. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν
Λαγκάρντ, είναι πεπεισμένη ότι η άνοδος
στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σταδιακά
θα αποκλιμακωθεί και θα επιστρέψει σε
επίπεδα κάτω του 2%, όπως είναι ο επί-
σημος στόχος. Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Λουίς ντε Γκίντος, ανησυχεί μήπως ο
πληθωρισμός «δεν υποχωρήσει τόσο γρή-
γορα και τόσο πολύ όσο προβλέπεται»,
ενώ η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτε-
λεστικού Συμβουλίου της Τράπεζας, δια-

κρίνει τον κίνδυνο ανοδικών τάσεων. 
Εν τω μεταξύ, από τη δική του πλευρά

ήδη ο πρόεδρος της Fed, Ζερόμ Πάουελ,
έχει παύσει πλέον να περιγράφει ως «με-
ταβατικό» τον πληθωρισμό, ενώ και πολλοί
άλλοι αμφισβητούν την εγκυρότητά του
σήμερα. Η ΕΚΤ ίσως έχει τους λόγους
της να τον συντηρεί, πέραν του φόβου
ότι μια αλλαγή στον τόνο των ανακοι-
νώσεών της μπορεί να οδηγήσει σε κα-
ταστρεπτική αντίδραση των αγορών. Πα-
ράγοντες οι οποίοι ωθούν ανοδικά τον
πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι τα
προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας
σε διεθνή κλίμακα. Οι ελλείψεις πρώτων
υλών και εξαρτημάτων διαρκούν περισ-
σότερο από όσο αναμενόταν, αν και οι
επιχειρήσεις αναμένουν βαθμιαία άμ-
βλυνση μέσα στο 2022. Ακόμα σημαντικό
ρόλο διαδραματίζει η αύξηση των τιμών
ενέργειας, στην οποία οφείλεται άνω του
ήμισυ της τελευταίας ανόδου του δείκτη
του πληθωρισμού, καθώς και οι μισθοί
και η καταναλωτική ζήτηση. Μέσα στο
2021, τέλος, το κόστος του πετρελαίου
στην Ευρώπη αυξήθηκε 48% και πέντε
φορές του φυσικού αερίου.

Τα Χριστουγεννιάτικα χωριά γεμίζουν τα ορεινά 
Οι περικοπές της πανδημίας κουτσούρεψαν το πρόγραμμα, αλλά δεν κράτησαν μακριά τους επισκέπτες

<<<<<<<

Στις 600.000 ευρώ 
ήταν ο προϋπολογισμός 
του Υφυπουργείου 
Τουρισμού για την 
διοργάνωση των χριστου-
γεννιάτικων χωριών φέτος.

Πληρότητες 
στο 70%
Οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής
των ορεινών περιοχών στις πέντε κοινότητες αλλά
και πέριξ αυτών βγήκαν κερδισμένοι, αφού η ροή
του κόσμου ήταν αυξημένη. Οι κρατήσεις δείχνουν
ότι ο Δεκέμβριος θα συνεχίσει στα ίδια επίπεδα,
εφόσον φυσικά δεν επιδεινωθεί η επιδημιολογική
εικόνα και διαφοροποιηθούν τα μέτρα για την α-
ντιμετώπιση της πανδημίας. Επί του παρόντος,
για όλη την εορταστική περίοδο των Χριστουγέν-
νων οι πληρότητες κυμαίνονται κυρίως μεταξύ
70-80% κυρίως, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι
σε χαμηλότερα ποσοστά. Σε μονοψήφια νούμερα
κινούνται οι καθημερινές, ενώ δεν βοηθά το
γεγονός ότι φέτος οι αργίες έχουν συμπέσει με
τα Σαββατοκύριακα. Όπως δηλώνει στην «Κ» ο
Αντρέας Μαντάλας, εκπρόσωπος των ορεινών κα-
ταλυμάτων του ΠΑΣΥΞΕ, ο κόσμος αυτές τις μέρες
επισκέπτεται τα ορεινά και τις καθημερινές, ενώ
τα Σαββατοκύριακα το συνδυάζει με διαμονή σε
κάποιο από τα ορεινά καταλύματα. Οι περισσότεροι
επισκέπτες αξιοποιούν το πρόγραμμα εγχώριου
τουρισμού κυρίως για εγχώριο τουρισμό, ενώ όπως
αναφέρει ένα πολύ μικρό ποσοστό των κρατήσεων
αφορά εισερχόμενους τουρίστες. Εκτιμά επίσης
ότι τα ξενοδοχεία δεν θα επηρεαστούν από τα
νέα μέτρα του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον
και οι υφιστάμενοι επισκέπτες προέρχονται κυρίως
μέσα από το πρόγραμμα ενίσχυσης εγχώριου του-
ρισμού, το οποίο έχει ως προϋπόθεση την ολο-
κλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος ώστε να
καταστεί κάποιος δικαιούχος.

Από πλευράς κοινοτήτων υπάρχει η εισήγηση ώστε η
λειτουργία των Χριστουγεννιάτικων χωριών να μετα-
φερθεί τις απογευματινές ώρες. 

Α Π Ο Ψ Η / Των JANA RANDOW, ALEXANDER WEBER και RACHEL MORISON / BLOOMBERG

<<<<<<<

Το ερώτημα ενόψει 
της συνεδρίασης της 
Πέμπτης είναι εάν θα  
συνεχίσει να χαρακτηρίζει 
«παροδικό» τον πληθωρισμό.

Το να διατηρήσει η ΕΚΤ χαλαρή τη νομισματική πολιτική της για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να διευκολύνει τον πληθωρισμό να
γίνει ανεξέλεγκτος, υποχρεώνοντάς την να τη σκληρύνει αργότερα απότομα και να ανακόψει την ανάπτυξη.
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Α Ρ Θ Ρ Ο
Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Venture 
Capital

Οι χώρες που θέλουν πραγματικά να στη-
ρίξουν την επιχειρηματικότητα, κάνουν
ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουν νεοφυείς
επιχειρήσεις να δημιουργηθούν αλλά και
να αναπτυχθούν μέσα στα σύνορα της χώ-
ρας. Άσχετα με το τι λένε διάφοροι, ο μο-
ναδικός τρόπος που ένα ολόκληρο οικο-
σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί είναι να
υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Η χρη-
ματοδότηση αυτή είναι σχεδόν απίθανο
να έρθει μέσα από παραδοσιακά κανάλια,
όπως είναι ο τραπεζικός δανεισμός, αφού
οι τράπεζες δεν έχουν την τεχνογνωσία
να κατανοήσουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις
αφενός, αλλά αφετέρου έχουν μάθει να δα-
νείζουν χρήματα μόνο αν υπάρχει επαρκής
υποθήκη που θα καλύπτει τον όποιο δα-
νεισμό και όχι ένα βιώσιμο επιχειρησιακό
πλάνο. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος
για τον οποίο τα προηγούμενα χρόνια συσ-
σωρεύτηκαν τόσα πολλά μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια. Κανείς δεν μπορούσε να ξε-
κινήσει μια επιχείρηση αν δεν έβαζε υπο-
θήκη το σπίτι των γονιών του. Τα τελευταία
χρόνια όμως αυτό έχει αλλάξει στην Ελλάδα
αφού έχουν δημιουργηθεί αρκετά Venture
Capitals με χρήματα από ιδιώτες επενδυτές
αλλά και από Ευρωπαϊκά ταμεία που γεν-
νήθηκαν ειδικά για αυτό το σκοπό. Θυμάμαι
σαν τώρα τα πρώτα funds που με το ζόρι
είχαν μαζέψει 20-30 εκατομμύρια και τώρα
έχουν να επενδύσουν εκατοντάδες εκα-
τομμύρια. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν συμ-
βαίνει το ίδιο. Εδώ οι τράπεζες εξακολουθούν
να λειτουργούν με τον παραδοσιακό τρόπο
και η χώρα δεν έχει καταφέρει ακόμα να
αντλήσει χρήματα για τη δημιουργία ενός
Venture Capital με τη συνδρομή της Ευ-
ρώπης μέσω του Κυπριακού κράτους. Μια
προσπάθεια που ξεκίνησε, κατάφερε και
κόλλησε στη διαδικασία επιλογής αυτού
που θα το «τρέξει» με συνέπεια να μην έχει
δημιουργηθεί ακόμα. Δυστυχώς λόγω του
συγκεκριμένου συμβάντος, ακόμα και να
υπάρχουν στη χώρα πραγματικά startups
που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν αυτά
των άλλων χωρών, δεν μπορούν να μείνουν
στην Κύπρο αφού δεν υπάρχει δυνατότητα
να διεκδικήσουν χρηματοδότηση που θα
τα ωθήσουν να αναπτυχθούν. Πρέπει να
δοθεί άμεσα μια λύση στο συγκεκριμένο
θέμα, αφού θα είναι μόνο η αρχή σε μια
πολλά υποσχόμενη επενδυτική κατηγορία. 

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατη-
γικής και Επιχειρήσεων.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Ουδέν νεώτερον για το Κυπριακό από
το... Λήδρα Πάλλας και το κοκτέιλ-δεξίωση
που παρέθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη στη
Κύπρο στους δύο ηγέτες. Λίγο ο βροχερός
καιρός, λίγο η πανδημία του Covid-19 –
που εξ’ ορισμού περιόρισε και τον αριθμό
των προσκλήσεων- αλλά και η δήλωση
του νέου Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ,
Κόλιν Στιούαρτ, για το άτυπο της συνά-
ντησης συνηγόρησαν στο γεγονός πως
η δεξίωση δεν θα βγάλει σπουδαίες ει-
δήσεις για το τι μέλι γενέσθαι με τις συ-
νομιλίες. Ο κ. Στιούαρτ είχε εξαρχής δη-
λώσει εξάλλου πως πρόκειται «για ένα
ανεπίσημο κοινωνικό γεγονός χωρίς α-
τζέντα» δίνοντας έτσι και τον τόνο της
συνάντησης –που ωστόσο πέραν του ά-
τυπου χαρακτήρα έδωσε την ευκαιρία
για ένα γεγονός και μια πρακτική σημει-
ολογία: Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συ-
ναντήθηκε, μετά από την Νέα Υόρκη, με
τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ,
η πρώτη δηλαδή συνάντησή των μετά
από την πάροδο τριών μηνών ενώ και ο
άρτι αφιχθείς Ειδικός Αντιπρόσωπος, κ.
Στιούαρτ, είχε την ευκαιρία να δει τους
δύο ηγέτες να αλληλεπιδρούν μετά τις
πρώτες συναντήσεις γνωριμίας, που είχε
μαζί τους, την Παρασκευή. Πράγμα που
εξέφρασε εξάλλου τονίζοντας, την πε-
ρασμένη εβδομάδα, πως «θα είναι άλλη
μια ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα
με τους ηγέτες, να τους επιτρέψουμε α-
κόμη να έχουν λίγο χρόνο μεταξύ τους
και ελπίζω να έχουμε μια καλή αρχή» -
με ένα τόνο αισιοδοξίας. 

Λίγο μετά τις 7μμ οι δύο ηγέτες αφί-
χθησαν στον χώρο του Λήδρα Πάλλας
στη Νεκρή Ζώνη για να γίνουν δεκτοί
από τον κ. Στιούαρτ. Τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη και τον Τ/κ ηγέτη συνόδευαν
οι κκ Αντρέας Μαυρογιάννης και Εργκιούν
Ολγκούν εκ μέρους των διαπραγματευ-
τικών ομάδων των δύο κοινοτήτων ενώ
παρόντες στην δεξίωση ήταν και οι συ-
μπρόεδροι των Τεχνικών Επιτροπών. Ο
κ. Στιούαρτ στην εναρκτήρια δήλωσή

του αναφέρθηκε στην πάγια αντίληψη
του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρεζ, περί
της εξεύρεσης τρόπου προκειμένου να
συνεχιστεί η διαδικασία των συνομιλιών
στο Κυπριακό τονίζοντας τον δικό του
ρόλος ως προς την διευκόλυνση αυτού
του στόχου. Ο κ. Στιούαρτ δεν παρέλειψε
μάλιστα να αποδώσει τα εύσημα στο έργο
των Τεχνικών Επιτροπών και ειδικά, λόγω
της πανδημίας, στην επιτροπή για θέματα
Υγείας καθώς και στις τεχνικές επιτροπές
για τις Επικοινωνίες (κοινή κάλυψη του
δικτύου 5G) και την Πολιτιστική Κληρο-
νομία. Η συνάντηση, σε άτυπο μεν τόνο,
κινήθηκε σε καλό κλίμα σύμφωνα με πλη-

ροφορίες της «Κ» με τους δύο ηγέτες να
ανταλλάσουν αρκετά λεπτά συνομιλιών,
σε πηγαδάκια, τόσο μεταξύ των όσο και
με τον κ. Στιούαρτ. Αξίζει να σημειωθεί
πως στο event προσκλήθηκαν εκ μέρους
των ΗΕ στη Κύπρο και οι πρέσβεις των
πέντε μόνιμων μελών του ΣΑ (ΗΠΑ, Ρωσία,
Κίνα, ΗΒ και Γαλλία). 

Τετραγωνισμός του κύκλου
Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό από

την άτυπη δεξίωση των ΗΕ στη Κύπρο
δεν προκύπτουν, επουδενί, οι προϋπο-
θέσεις για άμεση επανέναρξη των συνο-
μιλιών στο Κυπριακό. Ωστόσο η προσπά-

θεια του ΓΓ του ΟΗΕ να... τετραγωνίσει
τον κύκλο –όπως ο ίδιος ανέφερε στο πα-
ρελθόν με τόσο χαρακτηριστικό τρόπο-
δείχνει να περνάει στο επόμενο διάστημα
μέσα από την λογική τέτοιων άτυπων συ-
ναντήσεων την αρχή των οποίων έκανε
ο ίδιος ο Γκουτέρεζ στη Νέα Υόρκη στα
πλαίσια της άτυπης τριμερούς τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο. Μπορεί στο βάθος να
διαφαίνεται πως μια συσχέτιση μεταξύ
του όλου ζητήματος των κυρώσεων προς
την Τουρκία και των ΜΟΕ που πρότεινε
ο Αναστασιάδης σε σχέση με το λιμάνι
της Αμμοχώστου να επιχειρείται από
πλευράς Λευκωσίας, ωστόσο στην πα-

ρούσα φάση οι συνομιλίες δείχνουν να
μην έχουν σοβαρές προοπτικές επανέ-
ναρξης για τρεις κυρίως λόγους: 

1. O προεκλογικός τόσο στη Κύπρο,
που έχει ήδη ξεκινήσει, όσο και η ατμό-
σφαιρα σε σχέση με την Τουρκία και τις
εξελίξεις στο εσωτερικό της (οικονομία,
εκλογές του 2023 ή νωρίτερα, κοκ) δείχνουν
να μεταθέτουν τις όποιες προοπτικές στον
χρονικό ορίζοντα του 2023.

2. Οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο
(επάνοδος Exxon, πιθανολογούμενη άμεση
αντίδραση Τουρκίας κοκ) σε συνδυασμό
με το signalling της ίδιας της ΕΕ για ΜΟΕ
στο κομμάτι της ενέργειας δείχνουν να

περιχαρακώνουν τις δύο πλευρές στις
κόκκινες γραμμές τους το πρώτο εξάμηνο
του 2022, στο οποίο θα υπάρξει και κινη-
τικότητα στην θαλάσσια περιοχή πέριξ
της Κύπρου. 

3. Η επιμονή τόσο της Άγκυρας (σ.σ.
χαρακτηριστικές οι δηλώσεις Τσαβούσο-
γλου για τις εξελίξεις στην κυπριακή ΑΟΖ
και το Κρανς Μοντανά) όσο και του Τ/κ
ηγέτη στο αφήγημα των δύο κρατών δεί-
χνουν να προβάλλουν ανυπέρβλητα ε-
μπόδια στο άμεσα προσεχές διάστημα
προκειμένου να υπάρξει κάποια επανέ-
ναρξη με την προοπτική της κορύφωσης
της διαδικασίας των συνομιλιών.

Η Τουρκία συνεχίζει να απομακρύνεται
όλο και περισσότερο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και η ενταξιακή διαδικασία βρί-
σκεται σε τέλμα, καταλήγει το τμήμα
που αφορά τη συγκεκριμένη χώρα στα
συμπεράσματα για τη διεύρυνση που
υιοθέτησε το Συμβούλιο Γενικών Υπο-
θέσεων (ΣΓΥ), που συνεδρίασε στις Βρυ-
ξέλλες την Τρίτη.Το Συμβούλιο καλεί ε-
πίσης την Τουρκία να σταματήσει όλες
τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν
τις σχέσεις καλής γειτονίας, να εξομαλύνει
τις σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία
και να σεβαστεί την κυριαρχία όλων των
κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών
τους υδάτων στη βάση της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας. Η Τουρκία καλείται ακόμα
«να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
βάσει του διαπραγματευτικού πλαισίου,
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους, χω-
ρίς διακρίσεις εφαρμογής του πρόσθετου
πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης
προς όλα τα κράτη μέλη», ενώ το Συμ-
βούλιο «επαναλαμβάνει ότι η αναγνώριση
όλων των κρατών μελών είναι ουσιώ-
δης».

Λύση ΔΔΟ
Επαναδιατυπώνει επίσης την προ-

σήλωσή του στη συνολική διευθέτηση
του Κυπριακού και τονίζει πως είναι ζω-
τικής σημασίας η δέσμευση και η συμ-
βολή της Τουρκίας σε μια διαδικασία ει-
ρηνικής διευθέτησης «στη βάση μιας
δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας
με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με όλες
τις σχετικές διατάξεις των ψηφισμάτων
του ΣΑ του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις
αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και το
κεκτημένο της»

Τα Βαρώσια
Τα συμπεράσματα κάνουν επίσης α-

ναφορά στην ανεπιτυχή κατάληξη της
άτυπης συνάντησης στη Γενεύη τον Α-
πρίλιο του 2021, ενώ το Συμβούλιο κα-
ταδικάζει τις μονομερείς ενέργειες της
Τουρκίας στα Βαρώσια.

Όσον αφορά τις ευρύτερες σχέσεις,
το Συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπερά-
σματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του
Μαρτίου του 2021, στα οποία σημειώνεται
το στρατηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ για
σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και την ανάπτυξη μιας
συνεργατικής και αμοιβαία επωφελούς

σχέσης με την Τουρκία. Όπως σημειώ-
νεται, στα προηγούμενα συμπεράσματα
του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την αποκλιμά-
κωση της κατάστασης στην Ανατολική
Μεσόγειο, τονίζοντας ότι αυτό πρέπει
να διατηρηθεί, και επανέλαβε την ετοι-
μότητα της ΕΕ να συνεργαστεί με την
Τουρκία σταδιακό, αναλογικό και ανα-
στρέψιμο τρόπο σε διάφορους τομείς
κοινού ενδιαφέροντος, με την επιφύλαξη
των προϋποθέσεων που έθεσαν τα μέλη

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25
Μαρτίου του 2021, και σε προηγούμενα
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου».

Διάλογος
Προστίθεται πως το Συμβούλιο «πα-

ραμένει προσηλωμένο στη διατήρηση
ενός ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου,
στην αντιμετώπιση των κοινών προκλή-
σεων και στη συνεργασία σε βασικούς
τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η
μετανάστευση, η δημόσια υγεία, το κλίμα,
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και περιφερειακά ζητήματα» ενώ σημει-
ώνει την πρόσφατη επανέναρξη των
Διαλόγων Υψηλού Επιπέδου ΕΕ - Τουρκίας
και την επικύρωση από τη χώρα της
συμφωνίας του Παρισιού για την κλιμα-
τική αλλαγή.

Το Συμβούλιο επιδοκιμάζει ακόμα τις

«συνεχιζόμενες σημαντικές προσπάθειες
της Τουρκίας για τη φιλοξενία και την
αντιμετώπιση των αναγκών σχεδόν 4 ε-
κατομμυρίων προσφύγων» και σημειώ-
νεται πως η Κοινή Δήλωση του 2016
«συνεχίζει να φέρνει αποτελέσματα».
Υπενθυμίζει ωστόσο πως στα συμπερά-
σματα του Οκτωβρίου του 2021, το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο «κάλεσε την Τουρκία
να διασφαλίσει την πλήρη και χωρίς δια-
κρίσεις εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρ-
κίας δήλωσης του 2016, μεταξύ άλλων
και έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Συνεχίζουν να αποτελούν προτεραιότητα
η «αποτελεσματική διαχείριση των συ-
νόρων, καθώς και η επανέναρξη των ε-
πιστροφών», ενώ η «πλήρης και αποτε-
λεσματική εφαρμογή της συμφωνίας ε-
πανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας και η συνερ-
γασία στον τομέα της δικαιοσύνης και
εσωτερικών υποθέσεων με όλα τα κράτη

μέλη της ΕΕ παραμένουν ουσιαστικής
σημασίας».

Ελλειψη ανεξαρτησίας
Συγκεκριμένες αναφορές γίνονται ε-

πίσης για την «περαιτέρω και βαθιά α-
νησυχητική οπισθοδρόμηση στους τομείς
του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της
ελευθερίας της έκφρασης, καθώς και για
τη συστημική έλλειψη ανεξαρτησίας της
δικαιοσύνης» στο εσωτερικό της χώρας.

Σημειώνεται ακόμα πως αριθμός πε-
ριοριστικών μέτρων που λήφθηκαν
κατά την περίοδο της πανδημίας έχουν
ενσωματωθεί στο νόμο και έχουν βα-
θύτατα αρνητικό αντίκτυπο στους πο-
λίτες της Τουρκίας. «Η κοινωνία των
πολιτών και οι οργανώσεις της λειτουρ-
γούν υπό συνεχή πίεση σε ένα όλο και
πιο δύσκολο περιβάλλον» τονίζεται. «Η
συστημική έλλειψη ανεξαρτησίας και
η αδικαιολόγητη πίεση στο δικαστικό
σώμα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές,
ούτε οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί, οι
συλλήψεις, οι φυλακίσεις και άλλα μέτρα
που στρέφονται κατά των δημοσιογρά-
φων, ακαδημαϊκών, μελών πολιτικών
κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
βουλευτών, δικηγόρων, μελών οργα-
νώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
χρηστών των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης και άλλων που ασκούν τα θε-
μελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες
τους» υπογραμμίζεται.

Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Τουρκία
να αντιστρέψει τις αρνητικές τάσεις και
αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σε σχέση με
την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικα-
σίας και της στοχοποίησης της αντιπο-
λίτευσης, αλλά και να εκτελέσει αποφάσεις
του ΕΔΑΔ που την αφορούν. Υπενθυμίζει
επίσης την ανάγκη να τηρήσει η Τουρκία
τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την ε-
φαρμογή της Τελωνειακής Ένωσης «ε-
ξασφαλίζοντας την αποτελεσματική ε-
φαρμογή της σε σχέση με όλα τα κράτη
μέλη». Καταγράφεται επίσης η ανησυχία
του Συμβουλίου για το ότι η εξωτερική
πολιτική της Τουρκίας «συγκρούεται όλο
και περισσότερο με τις προτεραιότητες
της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, με-
ταξύ άλλων όσον αφορά τη Λιβύη και
την Επιχείρηση ΕΙΡΗΝΗ» και καλεί τη
χώρα να συμβάλει θετικά στην επίλυση
περιφερειακών κρίσεων.

Κοκτέιλ 
για σπάσιμο 
του πάγου, μένει 
ο τετραγωνισμός
Ουδέν νεώτερον από την άτυπη συνάντηση 
του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Ερσίν
Τατάρ στη δεξίωση του Κόλιν Στιούαρτ

Σταματήστε τις απειλές και τις προκλήσεις
Σκληρή γλώσσα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στην Τουρκία για Ελλάδα και Κύπρο.

<<<<<<

Το Συμβούλιο καταδικάζει
τις μονομερείς 
ενέργειες της Τουρκίας
στα Βαρώσια.

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τονίζει πως είναι ζωτικής σημασίας η δέσμευση και η συμβολή της Τουρκίας σε μια διαδικασία ει-
ρηνικής διευθέτησης «στη βάση μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

<<<<<<<

Από την άτυπη δεξίωση 
των ΗΕ στη Κύπρο δεν 
προκύπτουν, επουδενί, 
οι προϋποθέσεις για 
άμεση επανέναρξη των 
συνομιλιών στο Κυπριακό. Νίκος Αναστασιάδης και Ερσίν Τατάρ συναντήθηκαν στο Λήδρα Πάλλας, για πρώτη φορά μετά από τρεις μήνες και την Νέα Υόρκη, στην άτυπη δεξίωση. 
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Δημιουργούμε χώρο για τις δικές σας ιδέες
Καλωσορίσατε στο ολοκαίνουργιο Τραπεζικό Κέντρο Λευκωσίας!

Ωράριο λειτουργίας Τραπεζικού Κέντρου:
Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Με μείον 24%, η Κύπρος ήταν από τις χώ-
ρες με τις λιγότερες απώλειες στην επι-
βατική της κίνηση για το 2021, την ώρα
που η επιβατική κίνηση στην Ευρώπη
καταγράφεται μειωμένη κατά 68%. Σύμ-
φωνα με τον υπουργό Μεταφορών Γιάννη
Καρούσο, μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου η αε-
ροπορική κίνηση ήταν κατά 114% αυ-
ξημένη σε σχέση με το 2020. Συγκεκρι-
μένα, διακινήθηκαν 4, 86 εκατ. επιβάτες
(4.862.855), ενώ ο αντίστοιχος αριθμός
για το 2020 ήταν στα 2, 26 εκατ. επιβάτες
(2.264.641 ). 

Θετική είναι η εικόνα ως προς τις δια-
θέσιμες αεροπορικές θέσεις οι οποίες
είναι στο 95% του 2019. Φυσικά, αυτό το
στοιχείο επιδέχεται αλλαγών συνεπεία
της επιδημιολογικής εικόνας των χωρών
και του πώς θα εξελιχθεί γενικότερα η
μετάλλαξη « Όμικρον». Από πλευράς Υ-
πουργείου Μεταφορών, εκφράζεται αι-
σιοδοξία ότι οι συνέπειες δεν θα είναι κα-
ταστροφικές. Αισιοδοξία έχει καταγραφεί
και από άλλους φορείς και επαφίεται τόσο
στην ανάγκη του κόσμου να ταξιδέψει,
όσο και στο πλαίσιο σταθερότητας, που
φαίνεται να δημιουργεί το πρωτόκολλο

προορισμού της Κύπρου, με το διπλό τεστ
των αφικνούμενων επιβατών και τα κί-
νητρα στις αεροπορικές.

Φυσικά, είναι μακρύς ο δρόμος προ-
κειμένου να επανέλθει η αεροπορική
σύνδεση στα επίπεδα του 2019. Σύμφωνα
με στοιχεία του Eurocontrol, ποσοστό
περίπου 45% των απευθείας δρομολόγιων
στην Ευρώπη έχουν ακυρωθεί το 2020,
μειώνοντας έτσι την συνδεσιμότητα των
ευρωπαϊκών χωρών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
συγκεντρώνουν ωστόσο οι εκτιμήσεις
του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων
(ACI), βάσει των οποίων η πλήρης ανά-

καμψη της αεροπορικής σύνδεσης στην
Ευρώπη δεν αναμένεται πριν από το
2025. Αναμένεται επίσης ότι το 2022 η
επιβατική κίνηση στα ευρωπαϊκά αερο-
δρόμια θα είναι μειωμένη κατά 32%. Το
2023 θα είναι σαφώς καλύτερη χρονιά
με μείωση που φτάνει στο 15%, ενώ το
2024 η επιβατική κίνηση θα είναι μειω-
μένη μόλις κατά 5%. Η χρονιά κατά την
οποία θα καταγραφεί πλήρης αποκατά-
σταση της επιβατικής κίνησης εκτιμάται
ότι θα είναι το 2025, έτος κατά το οποίο
θα καταγραφεί, βάσει πάντα των εκτι-
μήσεων, οριακή αύξηση της τάξης του

1%. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, αυ-
ξημένη κατά 4% θα είναι η επιβατική κί-
νηση το 2026.

Στην Κομισιόν για το restart
Στον δρόμο για την ανάκαμψη του

2025, έχει ζητηθεί εκ νέου η στήριξη της
Κομισιόν. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία
της Κύπρου η οποία ετοιμάστηκε τον Ι-
ούνιο του 2021 και υποβλήθηκε στο  Συμ-
βούλιο Μεταφορών της ΕΕ την περασμένη
εβδομάδα. Ήδη έχει εκφραστεί η στήριξη
από πλευράς της Ευρωπαίας Επιτρόπου
για τις μεταφορές. Στην ουσία, ζητείται

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει
μέτρα για την αποκατάσταση των αερο-
μεταφορών, να δώσει στα κράτη μέλη
λύσεις και εργαλεία για βελτίωση της
συνδεσιμότητάς τους και να καταθέσει
ένα τριετές πλάνο για το restart των αε-
ρομεταφορών. Οι συγκεκριμένες ενέργειες
θα αποφασιστούν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, θα υπάρχουν ωστόσο εισηγή-
σεις από πλευράς κρατών μελών. Σύμφωνα
με τον Υπουργό, ομάδες ειδικών από τα
κράτη μέλη ετοιμάζουν συγκεκριμένες
προτάσεις όπως για παράδειγμα την δη-
μιουργία ενός νομικού πλαισίου για τις

αερομεταφορές και του ορισμού της ε-
λάχιστης αεροπορικής συνδεσιμότητας
κ.ο.κ.  «Η κοινή διακήρυξη για την αε-
ροπορική συνδεσιμότητα θα αποτελέσει
την αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα
αλλάξει πολλά πράγματα στις αερομετα-
φορές και τον τρόπο που λειτουργεί η
ΕΕ στο θέμα των αερομεταφορών», ανα-
φέρει ο υπουργός Μεταφορών. Η διακή-
ρυξη συνυπογράφηκε αρχικά από άλλες
επτά χώρες :Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία,
Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία
και Σλοβακία, ενώ σύμφωνά με τον υ-
πουργό Μεταφορών πλέον η διακήρυξη

υποστηρίζεται από δώδεκα χώρες και υ-
πάρχει προοπτική να προστεθούν άλλες
δύο. Αναμένεται ότι η διακήρυξη θα υ-
πογραφεί επίσημα τον Φεβρουάριο στην
Κύπρο, στην παρουσία των αρμόδιων υ-
πουργών των χωρών που την συνυπο-
γράφουν. 

Πάντως, την περασμένη εβδομάδα, η
κυπριακή αντιπροσωπεία ενημέρωσε το
Συμβούλιο μεταφορών της ΕΕ για το θέμα
της αεροπορικής συνδεσιμότητας, ζη-
τώντας μέτρα για την αντιμετώπιση της
συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.
Στην ενημέρωση που δόθηκε στο πλαίσιο
του συμβουλίου μεταφορών, πέραν των
προβλημάτων που επέφερε η πανδημία
του κορωνοϊού, επισημαίνεται η ανα-
γκαιότητα για μετάβαση σε περιβαλλο-
ντικά βιώσιμη ανάπτυξη και απαλλαγή
από τον άνθρακα σύμφωνα με τη Συμ-
φωνία του Παρισιού. Τονίζεται δε ότι θα
πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτές οι προ-
τάσεις δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την
ανταγωνιστικότητα του κλάδου, αλλά
ούτε θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών

καταναλωτή, ενώ θα διασφαλίσουν τους
ίσους όρους ανταγωνισμού της ενιαίας
αεροπορικής αγοράς. Σημαντική προϋ-
πόθεση είναι ότι οι προτάσεις δεν θα
πρέπει να θέτουν σε μειονεκτική θέση
και επηρεάζουν δυσανάλογα τα περιφε-
ρειακά και νησιωτικά κράτη μέλη, που
βασίζονται κυρίως ή αποκλειστικά στην
αεροπορία για τις ανάγκες συνδεσιμό-
τητάς τους. Υπογραμμίζεται επίσης ότι
η μετάβαση στις μηδενικές εκπομπές
στις αερομεταφορές πρέπει να επιτευχθεί
με σαφή και απτά μέτρα, που θα εξασφα-
λίσουν μια ομαλή και δίκαιη μετάβαση
για όλα τα κράτη μέλη.

Το 2025 ανακάμπτει η αεροπορική κίνηση
Τριετές πλάνο για το restart των αερομεταφορών ζητείται με πρωτοβουλία της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

<<<<<<

Με πρωτοβουλία της 
Κύπρου, ετοιμάστηκε η δια-
κήρυξη για την αεροπορική
συνδεσιμότητα, η οποία 
ζητά από την Κομισιόν 
τριετές  πλάνο για το restart
των αερομεταφορών.

Μέχρι 
τις 9 Δεκεμβρίου
Η ανησυχία για την μετάλλαξη « Ό-
μικρον» ήταν λογικό επόμενο ότι
θα είχε αποτύπωμα και στην επιβα-
τική κίνηση Δεκεμβρίου, η οποία
στην περίπτωση της Κύπρου είναι
διαχρονικά και ανεξάρτητα με την
πανδημία σε χαμηλά επίπεδα. Μέ-
χρι τις 9 Δεκεμβρίου, οι επιβάτες
που διακινήθηκαν στα δύο αερο-
δρόμια ήταν 92.609 σε σχέση με
τους 13.210 επιβάτες το 2020 (αύ-
ξηση 601% σε σχέση με το 2020).
Οι αφίξεις είναι 41.092 και οι ανα-
χωρήσεις 51.517. Με βάση αυτά τα
στοιχεία, προκύπτει ότι ένας μέσος
όρος γύρω στις 9 .000 είναι οι αφί-
ξεις ανά ημέρα, αριθμός που σύμ-
φωνα με τον κ. Καρούσο είναι έξι
φορές ψηλότερος σε σχέση με τα
στοιχεία του 2020. 
Συγκριτικά με το 2019, ανέφερε ότι
οι φετινές επιδόσεις είναι καλές α-
πό πλευράς αριθμού αεροδρομίων
με τα οποία συνδέεται η Κύπρος α-
φού φέτος υπάρχουν πτήσεις προς
158 αεροδρόμια, ενώ το 2019 ο α-
ντίστοιχος αριθμός ήταν 150. Επι-
πλέον, φέτος ο αριθμός των αερο-
πορικών εταιρειών είναι 62, σε
σχέση με το 2019 που ήταν στις 70.
Επισήμανε επίσης ότι υπάρχει αρ-
κετό ενδιαφέρον από αεροπορικές
εταιρείες.

<<<<<<

Από τις πιο χαμηλές 
στην Ευρώπη ήταν 
η μείωση της επιβατικής 
κίνησης στα κυπριακά 
αεροδρόμια για το 2021.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ACI 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019

2022 2023 2024 2025 2026

-32%

-15%

-5%
1% 4%

πλήρης
αποκατά-

σταση

Μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου
διακινήθηκαν 4, 86 εκατ.
επιβάτες στα κυπριακά 
αεροδρόμια. Ο αντίστοιχος 
αριθμός για το 2020 ήταν 
2,26 εκατ. επιβάτες.

i
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Της LIZ ALDERMAN
THE NEW YORK TIMES

Το κυριότερο καθήκον της ΕΚΤ είναι να
διατηρεί τον πληθωρισμό υπό έλεγχο.
Δεδομένου, όμως, ότι το κόστος των πά-
ντων, από το φυσικό αέριο μέχρι τα τρό-
φιμα, έχει εκτοξευθεί στα ύψη, οι υπάλ-
ληλοι της τράπεζας συντάσσονται με τους
εργαζομένους όλης της Ευρώπης και διεκ-

δικούν κάτι που δεν ακούγαμε συχνά τα
τελευταία χρόνια: σημαντικές αυξήσεις
μισθών.

«Φαίνεται παράδοξο, αλλά η ΕΚΤ δεν
προστατεύει το προσωπικό της από τον
πληθωρισμό», σχολιάζει ο Κάρλος Μπά-
ουλς, οικονομολόγος στην κεντρική τρά-
πεζα και πρόεδρος του εργατικού συνδι-
κάτου IPSO. Το προσωπικό της τράπεζας
ασκεί πιέσεις για αυξήσεις ύψους τουλά-
χιστον 5% ώστε να καλύπτουν τον πλη-
θωρισμό που έχουν προκαλέσει τα

lockdowns. Από την πλευρά της η τράπεζα
δεν σκοπεύει να υποχωρήσει πέραν μιας
προγραμματισμένης αύξησης κατά 1,3%.

Ο πληθωρισμός, αφού ξεχάστηκε επί
σχεδόν μία δεκαετία στην Ευρώπη, ξαφ-
νικά τροφοδοτεί αιτήματα και συνομιλίες
των εργατικών συνδικάτων ως συνεπα-
κόλουθο των αυξήσεων τιμών. Από την
Ισπανία μέχρι τη Σουηδία οι εργαζόμενοι
και τα εργατικά συνδικάτα ζητούν να
προσαρμοστούν οι μισθοί τους στον πλη-
θωρισμό, που τον περασμένο μήνα έφτασε
στο 4,9% καταγράφοντας ρεκόρ στην Ευ-
ρωζώνη. Στην Αυστρία οι εργαζόμενοι
σε μεταλλουργεία διεκδικούν αυξήσεις
3,6% για το 2022. Στην Ιρλανδία οι επι-
χειρήσεις προβλέπουν πως θα χρειαστεί
να αυξήσουν τους μισθούς τουλάχιστον
κατά 3% το επόμενο έτος. Στη Βρετανία
οι υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ της
Tesco πέτυχαν να τους δοθεί αύξηση
5,5%, αφού πρώτα απείλησαν να απερ-
γήσουν μέσα στις γιορτές των Χριστου-
γέννων. Και στη Γερμανία, όπου βρίσκο-
νται τα κεντρικά γραφεία της ΕΚΤ, η νέα
κυβέρνηση αύξησε τον βασικό μισθό
κατά 25% – στα 12 ευρώ την ώρα.

Εχει προηγηθεί μακρά περίοδος αναι-
μικών αυξήσεων στους μισθούς των Ευ-
ρωπαίων. Μολονότι τα lockdowns και οι
επιδοτήσεις μισθών του ιδιωτικού τομέα
δυσχεραίνουν πολύ την ακριβή καταγραφή
της εικόνας, το δεύτερο τρίμηνο του  έτους

το ωρομίσθιο μειώθηκε για πρώτη φορά
έπειτα από 10 χρόνια σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.
Σύμφωνα με τη Eurostat, τη δεκαετία πριν
από την πανδημία, όταν ο πληθωρισμός
ήταν χαμηλός, οι μισθοί στην Ευρωζώνη
αυξάνονταν κατά μέσο όρο 1,9% ετησίως.
Το θέμα των μισθών θα συζητηθεί μέσα
στην εβδομάδα τόσο στη συνεδρίαση της
ΕΚΤ όσο και στη συνεδρίαση της Τράπεζας
της Αγγλίας. Τα στελέχη της ΕΚΤ επιμένουν
εδώ και μήνες πως η εκτίναξη του πλη-
θωρισμού είναι παροδική, οφείλεται στην
επανεκκίνηση της οικονομίας, στις ελλεί-
ψεις προσωπικού σε ορισμένους κλάδους
και τη συμφόρηση που έχει προκληθεί
στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά όλα αυτά
δεν μπορούν να διαρκέσουν για πάντα.
Οι τιμές της ενέργειας, που σημείωσαν
άλμα 27,4% τον Νοέμβριο, αναμένεται ε-
πίσης να υποχωρήσουν. Εως τώρα η ΕΚΤ

έχει αποφύγει να αυξήσει τα επιτόκια υ-
ποστηρίζοντας πως ο πληθωρισμός θα
έχει αρχίσει να αποκλιμακώνεται μέχρις
ότου αρχίσει να αποφέρει αποτελέσματα
μια τέτοια αλλαγή πολιτικής. Εξάλλου,
στην Ευρώπη επικρατεί αναβρασμός στα
συνδικάτα, καθώς πολλές επιχειρήσεις α-
νέφεραν θεαματικά κέρδη και μερίσματα,
παρά την πανδημία. Οι εταιρείες του δείκτη
CAC 40 του παρισινού χρηματιστηρίου
κατέγραψαν αύξηση περιθωρίων κέρδους
35% κατά μέσο όρο το πρώτο τρίμηνο του
2021 και οι μισές από αυτές ανακοίνωσαν
κέρδη περίπου 40% αυξημένα σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου
έτους. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν πως
δεν έχουν αντλήσει κανένα όφελος από
αυτά τα κέρδη, ενώ ο πληθωρισμός έχει
επιδεινώσει την κατάσταση μειώνοντας
την αγοραστική τους δύναμη. Οι εταιρείες
από την πλευρά τους εκφράζουν φόβους

πως οι αυξήσεις των μισθών θα τροφο-
δοτήσουν και πάλι τον πληθωρισμό, κάτι
που επίσης προβληματίζει έντονα και την
ΕΚΤ.  Οπως επισημαίνει ο Τζέιμς Γουότσον,
οικονομολόγος της Business Europe, η ε-
κτόξευση του κόστους της ενέργειας α-
ποτέλεσε «σοκ για τα εισοδήματα,  αλλά
αν επιχειρήσουμε να τα αναπληρώσουμε
αυξάνοντας τους μισθούς τότε διατρέχουμε
τον κίνδυνο να μπούμε στον φαύλο κύκλο
αύξησης μισθών και αύξησης τιμών».

Οσο, όμως, ανεβαίνουν οι τιμές και
προκαλούν ανησυχία στους καταναλωτές,
τα εργατικά συνδικάτα δεν αναμένεται
να ησυχάσουν. Οι τιμές της βενζίνης έ-
φτασαν τα 2 ευρώ το λίτρο σε ορισμένες
περιοχές της Ευρώπης, ενώ το αυξανόμενο
κόστος των μεταφορών και η συμφόρηση
στην εφοδιαστική αλυσίδα αυξάνουν τις
τιμές των βασικών ειδών στο σούπερ
μάρκετ. Ετσι οι εργαζόμενοι της γαλλικής

αλυσίδας Leroy Merlin προχώρησαν σε
κινητοποιήσεις και κατέλαβαν τις απο-
θήκες της εταιρείας επί 10 ημέρες. Η ε-
ταιρεία υποχώρησε και παραχώρησε αυ-
ξήσεις ύψους 4% στους μισθούς των
23.000 υπαλλήλων της στη Γαλλία. Ηταν
το διπλάσιο ποσό από αυτό που πρότεινε
αρχικά η διοίκηση της εταιρείας. Σημει-
ωτέον ότι η εταιρεία, που ανήκει στην
Adeo, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αλυσίδα
του είδους «φτιάξε το μόνος σου», ανέφερε
αύξηση εσόδων άνω του 5% για το 2020,
καθώς οι άνθρωποι είχαν αναγκαστεί να
μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και
αποφάσισαν να τα διακοσμήσουν. Την
ίδια στιγμή, ορισμένα από τα συνδικάτα
εργαζομένων στην αλυσίδα Sephora του
οίκου πολυτελείας LVMH ζητούν αυξήσεις
μισθών ύψους 180 ευρώ τον μήνα και υ-
ποστηρίζουν πως οι μισθοί τους είναι
πολύ χαμηλοί.

Η έκρηξη τιμών
τροφοδοτεί
αυξήσεις μισθών
στην Ευρώπη
Τα συνδικάτα πιέζουν να καλυφθούν
οι απώλειες λόγω πληθωρισμού

Κυριολεκτικά σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε
πάλι χθες η τουρκική λίρα, που υποχώρησε
σε νέο ιστορικό ρεκόρ, καθώς στα δεινά
της προστέθηκε και η υποβάθμιση του
τουρκικού χρέους. Οι εξελίξεις εξώθησαν
την Τράπεζα της Τουρκίας σε  νέα παρέμ-
βαση στην αγορά συναλλάγματος χωρίς,
ωστόσο, να αλλάξουν την πρόθεσή της
για περαιτέρω μείωση του κόστους δα-
νεισμού.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
Standard & Poor’s προειδοποίησε την Α-
γκυρα για την πιθανότητα να υποβαθμίσει
το τουρκικό χρέος στο επίπεδο του Β+,
ενώ υποβάθμισε την προοπτική της Τουρ-
κίας από σταθερή σε αρνητική. Η αιτία
που επικαλέστηκε ο εν λόγω οίκος ήταν
η ανορθόδοξη πολιτική της Τράπεζας της
Τουρκίας, που διενεργώντας καθ’ υπαγό-
ρευσιν του Τούρκου προέδρου έχει προ-
χωρήσει σε τρεις αλλεπάλληλες μειώσεις
των επιτοκίων τους τελευταίους τρεις μή-
νες, μειώνοντας το κόστος του δανεισμού
κατά 400 μονάδες βάσης – συγκεκριμένα
από το 19% στο οποίο βρισκόταν τον Σε-

πτέμβριο στο 15% πριν από λίγες εβδο-
μάδες. Ολα δείχνουν, άλλωστε, πως υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα να προχωρήσει σε
νέα μείωση κατά μία εκατοστιαία μονάδα
στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της
Πέμπτης. Και όλα αυτά μολονότι ο πλη-
θωρισμός στη χώρα βρίσκεται στο 20%.
Ετσι η Standard & Poor’s προειδοποίησε
την Τουρκία πως αν προχωρήσει σε πε-
ραιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού,
ο πληθωρισμός στη χώρα θα εκτοξευθεί
στο 25% με 30%.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης προέβλε-
ψε, άλλωστε, πως με αυτή την τακτική το
χρέος της γενικής κυβέρνησης στην Τουρ-

κία θα αυξηθεί συνολικά κατά 8% στο σύ-
νολο του έτους. Η προοπτική της υπο-
βάθμισης είχε σαν αποτέλεσμα να υπο-
χωρήσει η τουρκική λίρα σε νέο αρνητικό
ρεκόρ, με την ισοτιμία της να διαμορφώ-
νεται στις 14,75 λίρες έναντι ενός δολαρίου.
Το τουρκικό νόμισμα έχει, έτσι, χάσει
πάνω από 48% της αξίας του από την αρχή
του έτους. Αυτά συμβαίνουν βέβαια ενώ
ο Τούρκος πρόεδρος εξακολουθεί να μιλάει
για τον «οικονομικό πόλεμο» που έχουν
κηρύξει ξένα κέντρα κατά της Τουρκίας,
να καταφέρεται εναντίον του «λόμπι των
επιτοκίων» και να επιμένει στην ανορθό-
δοξη και ανορθολογική θεωρία του πως
τα υψηλά επιτόκια οδηγούν σε άνοδο του
πληθωρισμού. Η πτώση του νομίσματος
οδήγησε, πάντως, σε άνοδο τον γενικό
δείκτη του χρηματιστηρίου της Κωνστα-
ντινούπολης, κυρίως χάρη στην άνοδο
των μετοχών εταιρειών των οποίων τα έ-
σοδα είναι σε ξένο νόμισμα.

Η καταβαράθρωση της τουρκικής λίρας
εξώθησε την Τράπεζα της Τουρκίας να
παρέμβει για μια ακόμη φορά στις αγορές

συναλλάγματος, επικαλούμενη «μη υγιείς
εξελίξεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες».
Ηταν η τέταρτη φορά που παρενέβη στην
αγορά συναλλάγματος τις τελευταίες ε-
βδομάδες αγοράζοντας και πάλι τουρκικές
λίρες και πουλώντας δολάρια. Κατόρθωσε
μόνο να ανακόψει ελαφρώς την ελεύθερη
πτώση της λίρας, με την ισοτιμία της να
διαμορφώνεται πάντως και πάλι σε επίπεδα
πάνω από τις 14,13 λίρες προς ένα δολάριο.
Σημειωτέον ότι τα προηγούμενα χρόνια
και ιδιαιτέρως μετά τη βαρύτατη νομι-
σματική κρίση που γνώρισε η Τουρκία το
καλοκαίρι του 2018, η Τράπεζα της Τουρ-
κίας υπολογίζεται ότι έχει δαπανήσει πάνω
από 200 δισ. δολάρια από τα συναλλαγ-
ματικά διαθέσιμά της για να στηρίξει το
τουρκικό νόμισμα. Τίμημα αυτής της αλ-
λοπρόσαλλης πολιτικής είναι βέβαια ότι
εξανεμίστηκαν τα συναλλαγματικά δια-
θέσιμα της χώρας τα οποία επιχειρεί να
αναπληρώσει μερικώς η Αγκυρα με τις
«ενέσεις» κεφαλαίου από το Κατάρ και τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
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Νέα κατρακύλα της λίρας και προειδοποίηση για υποβάθμιση του τουρκικού χρέους
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Το θέμα των μισθών θα συ-
ζητηθεί μέσα στην εβδομά-
δατόσο στη συνεδρίαση της
ΕΚΤ όσο και στη συνεδρίαση
της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η πτώση του νομίσματος οδήγησε, σε άνοδο τον γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου της
Κωνσταντινούπολης, κυρίως χάρη στην άνοδο των μετοχών εταιρειών των οποίων τα έσο-
δα είναι σε ξένο νόμισμα.

<<<<<<

Το νόμισμα της Τουρκίας 
υποχώρησε σε αρνητικό 
ρεκόρ, με την ισοτιμία του να
διαμορφώνεται στις 14,75 
λίρες έναντι ενός δολαρίου.

Στη Βρετανία οι υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ της Tesco πέτυχαν να τους δοθεί αύξηση 5,5%, αφού πρώτα απείλησαν να απεργήσουν μέσα στις γιορτές. Η γαλλική αλυσίδα Leroy Merlin,
έπειτα από κινητοποιήσεις των εργαζομένων, έδωσε αυξήσεις ύψους 4% στους μισθούς των 23.000 υπαλλήλων της στη Γαλλία.

Οι μισές οικογένειες στη Βρετανία έχουν
δει το διαθέσιμο εισόδημά τους να μειώ-
νεται τα τελευταία δύο χρόνια. Η εικόνα
προκύπτει από ανάλυση της δεξαμενής
σκέψης New Economics Foundation (NEF),
σύμφωνα με την οποία το φτωχότερο ή-
μισυ του βρετανικού πληθυσμού έχει δει
το εισόδημά του να μειώνεται κατά 110
στερλίνες, ποσό αντίστοιχο των 129 ευρώ,
σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019. Η
ίδια έρευνα φέρει, αντιθέτως, το πλου-
σιότερο 5% των Βρετανών να έχει βελ-
τιώσει περαιτέρω την οικονομική του κα-

τάσταση καθώς τα εισοδήματά του έχουν
αυξηθεί κατά 3.300 στερλίνες, ποσό α-
ντίστοιχο των 3.854 ευρώ, ετησίως.

Τη διεύρυνση της ανισότητας στη Βρε-
τανία σκιαγραφεί, άλλωστε, έντονα η γε-
ωγραφική κατανομή των αυξήσεων ή μει-
ώσεων των εισοδημάτων. Περιοχές όπως
το Λονδίνο έχουν καταγράψει αύξηση ει-
σοδημάτων έως και έξι φορές μεγαλύτερη

από την αντίστοιχη σε περιοχές της βο-
ρειοανατολικής  Αγγλίας. Ετσι η NEF ε-
πισημαίνει πως η βρετανική κυβέρνηση
έχει αποτύχει στον εξαγγελθέντα στόχο
της για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
και της παραγωγικότητας των Βρετανών,
κυρίως όμως σε περιοχές που παραδοσιακά
θεωρούνται υπανάπτυκτες ή προβλημα-
τικές. Οπως υπογραμμίζει σχετικό ρεπορ-

τάζ του βρετανικού δικτύου BBC, το 2019
η υπόσχεση για βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των Βρετανών βοήθησε το κυ-
βερνών συντηρητικό κόμμα να αντλήσει
ψήφους στις λεγόμενες «κόκκινες» πε-
ριοχές στη βόρεια Αγγλία, που παραδο-
σιακά ψηφίζει κατά κύριο λόγο τους Ερ-
γατικούς. 

Ομως η σημερινή ανάλυση καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι το φτωχότερο 50%
κάθε περιοχής, σε όλες τις περιοχές πλην
του Λονδίνου και της ανατολικής Αγγλίας,
είδε τα εισοδήματά του να συμπιέζονται
και να πλήττεται το βιοτικό του επίπεδο.
Το αποτέλεσμα είναι βέβαια η διεύρυνση
της ανισότητας. Ενα από τα πλέον ζοφερά
πορίσματα της εν λόγω έρευνας είναι πως
το πλήγμα είναι ισχυρότερο για τις μο-
νογονεϊκές οικογένειες σε οποιαδήποτε
περιοχή της Βρετανίας. Στις περιοχές του
Γιορκσάιρ και του Χάμπερ, όπως και στα
βορειοδυτικά της χώρας οι μονογονεϊκές
οικογένειες είδαν το εισόδημά τους να
μειώνεται κατά 15 φορές περισσότερο
απ’ όσο μειώθηκε των κατοίκων του Λον-
δίνου. 

Αναλυτές της NEF επισημαίνουν έτσι
πως με την προοπτική αύξησης των επι-
τοκίων και σε συνδυασμό με τις παρε-
νέργειες του Brexit, «τα πράγματα μπορεί
να πάνε ακόμη χειρότερα για όσες οικο-
γένειες έχουν πληγεί περισσότερο».

Διευρύνθηκαν οι οικονομικές 
ανισότητες στη Βρετανία

<<<<<<

Μείωση εισοδημάτων για  το
φτωχότερο ήμισυ του βρε-
τανικού πληθυσμού, αύξηση
για το πλουσιότερο 5%.

Τη διεύρυνση της ανισότητας στη Βρετα-
νία σκιαγραφεί έντονα η γεωγραφική κα-
τανομή των αυξήσεων ή μειώσεων των ει-
σοδημάτων. Περιοχές όπως το Λονδίνο έ-
χουν καταγράψει αύξηση εισοδημάτων έ-
ως και έξι φορές μεγαλύτερη από την α-
ντίστοιχη σε περιοχές της βορειοανατολι-
κής  Αγγλίας.

Εκκληση προς τις κεντρικές τράπεζες να
επιδείξουν ψυχραιμία, καθώς θα παρα-
κολουθούν την οικονομία να επιβραδύ-
νεται, τον πληθωρισμό να επιταχύνεται
και τις ανισορροπίες της παγκόσμιας οι-
κονομίας να οξύνονται απηύθυνε ο ΟΟΣΑ.
Η έκκλησή του συνόδευσε την επί τα
χείρω αναθεώρηση των εκτιμήσεών του
για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικο-
νομίας, με την πρόβλεψή του για ανάπτυξη
5,6% το τρέχον έτος, δηλαδή κατά 0,1%
λιγότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη
εκτίμηση. Σε ό,τι αφορά το επόμενο έτος
ο διεθνής οργανισμός διατήρησε αμετά-
βλητη την εκτίμησή του ότι θα σημειωθεί
παγκόσμια ανάπτυξη 4,5%. Οι εκτιμήσεις
του διεθνούς οργανισμού έχουν, πάντως,
βασιστεί σε στοιχεία που έχει συγκεντρώ-
σει προτού εκδηλωθεί η μετάλλαξη «Ο-
μικρον», που προβληματίζει τους οικο-
νομολόγους για τις νέες επιπτώσεις στην
παγκόσμια οικονομία.

Ο διεθνής οργανισμός προεξοφλεί,
πάντως, πως μέσα στο επόμενο έτος θα
κορυφωθεί η επιτάχυνση του πληθωρι-
σμού, θα σταθεροποιηθεί η ζήτηση, θα
επιδεινωθούν τα προβλήματα στην εφο-
διαστική αλυσίδα για να αρχίσουν να λύ-
νονται σταδιακά και οι άνθρωποι θα αρ-
χίσουν να γυρίζουν στους χώρους εργα-
σίας. Και μολονότι δεν έχει συμπεριλάβει
στις εκτιμήσεις του την «Ομικρον», ε-

ντάσσει το ενδεχόμενο νέων μεταλλάξεων
σε υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνο στην κατη-
γορία των «σημαντικών κινδύνων» που
μπορεί να διαψεύσουν τις εκτιμήσεις
του. Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει
στους μείζονες κινδύνους το ενδεχόμενο
μιας ραγδαίας επιβράδυνσης της Κίνας,
αν παραταθεί περαιτέρω η κρίση του
στεγαστικού της τομέα, αλλά και μια αιφ-

νιδιαστική περαιτέρω εκτόξευση του
πληθωρισμού.

Προειδοποιεί πως η παγκόσμια κατά-
σταση μέσα στο επόμενο έτος θα παρου-
σιάζει «εξαιρετικά μεγάλες προκλήσεις»
και οι υπεύθυνοι της νομισματικής πολι-
τικής πρέπει να είναι μεν έτοιμοι να πα-
ρέμβουν αν χρειαστεί, αλλά να μη βιαστούν
να λάβουν μέτρα κατά του πληθωρισμού.
Παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις του διε-
θνούς οργανισμού, η επικεφαλής των οι-
κονομολόγων του, Λοράνς Μπουν, υπο-
γράμμισε πως «στις υφιστάμενες συνθήκες
το καλύτερο πράγμα που μπορούν να κά-
νουν οι κεντρικές τράπεζες είναι να πε-
ριμένουν μέχρις ότου υποχωρήσουν τα
προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα
και στο μεταξύ να διαμηνύουν πως είναι
έτοιμες να δράσουν αν κριθεί αναγκαίο».
Η κ. Μπουν προσέθεσε, άλλωστε, πως υ-
πάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ε-
πιδεινωθεί η εικόνα της παγκόσμιας οι-
κονομίας παρά να βελτιωθεί στο πλαίσιο
μιας άνισης ανάκαμψής της. Προκειμένου,
πάντως, να αντιμετωπιστούν οι ανισορ-
ροπίες και να περιχαρακωθεί η παγκόσμια
ανάκαμψη, ο ΟΟΣΑ καλεί σε επίσπευση
της εμβολιαστικής διαδικασίας προκει-
μένου να μην υπάρχει έδαφος για την α-
νάπτυξη πιο επικίνδυνων και πιο θανα-
τηφόρων μεταλλάξεων του κορωνοϊού.
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Ανοδική πορεία του πληθωρισμού
και το 2022 αναμένει ο ΟΟΣΑ

Στις υφιστάμενες συνθήκες το καλύτερο
πράγμα που μπορούν να κάνουν οι κεντρι-
κές τράπεζες είναι να περιμένουν μέχρις
ότου υποχωρήσουν τα προβλήματα στην ε-
φοδιαστική αλυσίδα, τονίζει ο ΟΟΣΑ. Στη
φωτογραφία, τα κεντρικά γραφεία του ορ-
γανισμού στο Παρίσι.
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H ανακύκλωση δεν θα μπορέσει να
ανακόψει μια ανεξέλεγκτη παγκόσμια
κρίση στη διόγκωση των πλαστικών
απορριμμάτων, ανέφεραν ειδικοί για
το θέμα. Ζήτησαν, μάλιστα, από τις
εταιρείες να καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να περιορίσουν
την παραγωγή πλαστικού και να ε-
πιλέξουν για τη συσκευασία των
προϊόντων τους κυρίως τις επανα-
χρησιμοποιούμενες συσκευασίες.
Το να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και
οι καταναλωτές να απομακρυνθούν
από το πλαστικό μιας χρήσεως και
να μετακινηθούν προς τα συστήματα
εκείνα τα οποία επιτρέπουν στο υλικό
να χρησιμοποιηθεί εκ νέου, συνιστά
μία από τις λύσεις. Αυτό εκτιμούν οι
ειδήμονες, αν και προσθέτουν πως
χρειάζονται γενναίες και ριζικές αλ-
λαγές στο σύστημα παραγωγής, συν
τοις άλλοις. «Δεν μπορούμε πλέον
απλά να ανακυκλώνουμε ή να πε-
ριορίζουμε τη χρήση του», επιση-
μαίνει ο Ρομπ Κάπλαν, διευθύνων
σύμβουλος της Circulate Capital, η
οποία επενδύει σε πρωτοβουλίες των
αναδυόμενων αγορών για την επί-
λυση της κρίσης από τα απορρίμματα
σε πλαστικά. «Εδώ έχουμε να κάνουμε
με ένα πρόβλημα του ίδιου του συ-
στήματος, οπότε χρειάζονται συν-
δυαστικές προσεγγίσεις και από την
πλευρά της παραγωγής πλαστικών
συσκευασιών και από την πλευρά
της κατανάλωσής τους», σημείωσε,
μιλώντας σε στρογγυλή τράπεζα του
συνεδρίου του Ρόιτερς, «Νext». Σύμ-
φωνα με το περιβαλλοντικό πρό-
γραμμα του ΟΗΕ, αυτήν τη στιγμή
και σε ετήσια βάση ο κόσμος όλος
παράγει περίπου 300 εκατομμύρια
τόνους πλαστικών σκουπιδιών. Ε-
ντούτοις, ποσοστό πιο μικρό από το
10% του πλαστικού, που συνολικά
κατασκευάζεται, βαίνει προς ανακύ-
κλωση και αυτό ως επί το πλείστον
αποδίδεται στο ότι η συλλογή και το
ξεχώρισμά του είναι αρκετά δαπα-
νηρά. Το υπόλοιπο καταλήγει σε χω-
ματερές ή καίγεται ή θάβεται.

Κι ενώ, όπως καθίσταται εμφανές,
τα σχήματα ανακύκλωσης παραπαί-

ουν, έρχονται οι μεγάλοι όμιλοι κα-
ταναλωτικών ειδών όπως είναι λόγου
χάριν οι Unilever, Coca-Cola και
Nestle, και αρχίζουν επενδυτικές κι-
νήσεις σε έργα που αφορούν την
καύση σε ειδικά καμίνια των πλα-
στικών σκουπιδιών, με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποι-
ηθούν ως καύσιμα. Εν τω μεταξύ, η
παραγωγή των πλαστικών σε όλο
τον πλανήτη εκτιμάται πως θα δι-
πλασιαστεί έως το 2040, κάτι το οποίο
πολλοί επικριτές του κλάδου πιστεύ-
ουν πως είναι υπερβολικό και, ου-
σιαστικά, αποτελεί και τον σοβαρό-
τερο παράγοντα του τεραστίου προ-
βλήματος της διαχείρισης των συ-
ναφών απορριμμάτων. «Η ανακύ-
κλωση δεν είναι δυνατόν να αντα-
γωνιστεί την υπερπαραγωγή», υπο-
γραμμίζει ο Φον Χερνάντες από την
εκστρατεία «Απελευθέρωση από το
πλαστικό», η οποία αντιπροσωπεύει
μια παγκόσμια συμμαχία με αίτημά
της να δοθεί τέλος στη ρύπανση που
προκαλεί το εν λόγω υλικό. «Κατά
συνέπεια, αυτό το οποίο όντως χρει-
αζόμαστε είναι να τεθούν όρια στην
πρωτογενή παραγωγή πλαστικού»,
τόνισε, συμμετέχοντας στη συζήτηση
μαζί με τον Ρομπ Κάπλαν. Παρά το
γεγονός πως δεν έχει συγκροτηθεί
διεθνές σώμα ρύθμισης της βιομη-
χανίας πλαστικού ή δεν έχει συναφθεί
σχετική συνθήκη, οι ομιλητές στο
συνέδριο «Νext» του Ρόιτερς επισή-
μαναν ότι και οι μεμονωμένοι κατα-
ναλωτές έχουν τη δύναμη να επη-
ρεάσουν για να συντελεστούν ανα-
γκαίες αλλαγές στην εταιρική συ-
μπεριφορά, όπως το να ζητούν από
τις επιχειρήσεις να λογοδοτούν για
τον κύκλο ζωής των πλαστικών τους
προϊόντων και για το ποια είναι η
κατάληξή τους. «Τόσο οι πολίτες όσο
και οι καταναλωτές μπορούν να προ-
καλέσουν τις εταιρείες για να απο-
καλύψουν το αποτύπωμά τους σε
πλαστικό και σε διοξείδιο του άν-
θρακα, να ελαττώσουν το παραγόμενο
πλαστικό και να εφεύρουν και πάλι
τα συστήματα διανομής τους», είπε,
τέλος, ο Φον Χερνάντες.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Η κρίση με τα πλαστικά
απορρίμματα

Των JOE BROCK και KANUPRIYA KAPOOR / REUTERS

«Εισβολή» από κινεζικές εταιρείες
στο Αφγανιστάν για τα ορυχεία
Προσβλέπουν στην εκμετάλλευση ορυκτών απαραίτητων στην ηλεκτροκίνηση

Εκπρόσωποι κινεζικών εταιρειών
ορυχείων καταφθάνουν ομαδικώς
στο Αφγανιστάν προσβλέποντας
σε συμβόλαια εκμετάλλευσης των
μετάλλων και των πρώτων υλών
που βρίσκονται εν αφθονία στο
υπέδαφος της καθημαγμένης χώ-
ρας. Στο στόχαστρό τους το λίθιο,
οι σπάνιες γαίες, ο χαλκός, το κο-
βάλτιο, ο χρυσός, αλλά και ο υπό-
λοιπος ορυκτός πλούτος του Αφ-
γανιστάν, του οποίου η αξία υπο-
λογίζεται σήμερα σε 3 τρισ. δο-
λάρια και χρειάζεται για τη σύγ-
χρονη τεχνολογία και πρωτίστως
για τη στροφή στην ηλεκτροκί-
νηση.

Οπως επισημαίνει σχετικό ρε-

πορτάζ των Financial Times, λίγους
μήνες μετά την ανάληψη της ε-
ξουσίας από τους Ταλιμπάν το Πε-
κίνο σπεύδει να καλύψει το κενό
που άφησαν οι ΗΠΑ. Στις επισκέ-
ψεις Κινέζων εκπροσώπων ορυ-
χείων αναφέρθηκαν αξιωματούχοι
της Καμπούλ, αλλά και εκπρόσω-
πος ένωσης κινεζικών βιομηχα-
νιών. Οι προσφορές των κινεζικών
εταιρειών βρίσκουν το Αφγανιστάν
εν τω μέσω οξύτατης οικονομικής
αλλά και ανθρωπιστικής κρίσης,
με την οικονομία σε ραγδαία συρ-
ρίκνωση και τους κατοίκους της
χωρίς τα στοιχειώδη για την επι-
βίωσή τους. Σύμφωνα, πάντως,
με πηγές της βρετανικής εφημε-

ρίδας, οι επαφές ανάμεσα στο Πε-
κίνο και στους ηγέτες των Ταλι-
μπάν είχαν ήδη αρχίσει πριν από
την αποχώρηση των αμερικανικών
στρατευμάτων. Οπως τονίζει η
Κλόντια Κία, αναλύτρια του Ιν-
στιτούτου Μελετών Νότιας Ασίας
στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπού-
ρης, «η Κίνα έχει κατορθώσει να
διατηρήσει άμεση επικοινωνία με
τους Ταλιμπάν από τον Αύγουστο
του 2021 και δεδομένου ότι ήταν
από τις ελάχιστες χώρες που έ-
στειλαν άμεσα βοήθεια ενίσχυσε
τους δεσμούς της με τους Ταλι-
μπάν. Από την πλευρά τους, οι
Ταλιμπάν χρειάζονται επειγόντως
το κινεζικό κεφάλαιο για να στα-

θεροποιήσουν την αφγανική οι-
κονομία. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα
με τις τελευταίες εκτιμήσεις του
ΔΝΤ, στους λίγους μήνες που έ-
χουν μεσολαβήσει από την κατά-
ληψη της εξουσίας από τους Τα-
λιμπάν η αφγανική οικονομία έχει
ήδη συρρικνωθεί κατά 30%, οι ει-
σαγωγές έχουν καταρρεύσει όπως
και το νόμισμα της χώρας και ο
πληθωρισμός καλπάζει.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι με-
γάλες οικονομίες σπεύδουν να
διασφαλίσουν πρόσβαση σε κοι-
τάσματα λιθίου και χαλκού, καθώς
πρόκειται για πρώτες ύλες ανα-
γκαίες για την κατασκευή ηλε-
κτροκίνητων οχημάτων, μπατα-

ριών για ηλεκτροκίνητα, αλλά και
για τα λεγόμενα έξυπνα κινητά.
Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις
όπως, για παράδειγμα, της επεν-
δυτικής Nomura, σε ό,τι αφορά
ειδικότερα τα αποθέματα λιθίου
του Αφγανιστάν, είναι αντίστοιχα
με εκείνα της Βολιβίας, που έως
τώρα είναι τα μεγαλύτερα γνωστά
αποθέματα στον κόσμο. Προσβλέ-
ποντας σε αυτά, οι εκπρόσωποι
των κινεζικών ορυχείων είχαν τις
τελευταίες εβδομάδες επαφές με
τους Ταλιμπάν και διαπραγματεύ-
ονταν την πρόσβαση στο Μες Αϊ-
νάκ, όπως ονομάζεται το μεγαλύ-
τερο κοίτασμα χαλκού στον κόσμο,
που βρίσκεται νοτιοανατολικά

της Καμπούλ. Οι Financial Times
αναφέρουν πως τουλάχιστον ένας
ιδιωτικός όμιλος της Κίνας μετέβη
επίσης και στις επαρχίες Ναγκαρ-
χάρ και Λανγκμάν στο ανατολικό
Αφγανιστάν σε αναζήτηση κοι-
τασμάτων άλλων μετάλλων. Οπως
σημειώνουν πάντως πηγές προ-
σκείμενες στις συνομιλίες, που
μίλησαν στους FT σε καθεστώς
ανωνυμίας, οι συνομιλίες βρίσκο-
νται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και
δεν είναι σαφές κατά πόσον θα ε-
πιστρέψουν οι Κινέζοι για να υ-
πογράψουν συμβόλαια που θα
τους επιτρέψουν να εκμεταλλευ-
θούν το υπέδαφος της χώρας. Στο
μεταξύ, η ένωση κινεζικών βιο-
μηχανιών αναφέρει πως δεκάδες
άλλες εταιρείες έχουν ήδη εκφρά-
σει ενδιαφέρον για την εκμετάλ-
λευση των φυσικών πόρων του
Αφγανιστάν και έχουν υποβάλει
σχετικά αιτήματα. Σύμφωνα, ε-
ξάλλου, με αναλυτές της Nomura,
δύσκολα θα εμπλακούν στο Αφ-
γανιστάν εταιρείες υψηλών απαι-
τήσεων δεδομένου ότι υπάρχουν
ζητήματα περιβαλλοντικά, κοι-
νωνικά, αλλά και σοβαρά ζητήματα
διακυβέρνησης. Είναι ενδεικτικό
πως τα δύο μεγαλύτερα ορυχεία
της Κίνας, Ganfeng Lithium και
Tianqui Lithium, όταν ερωτήθη-
καν σχετικά αρνήθηκαν κάθε συμ-
μετοχή τους σε διαπραγμάτευση
με τους Ταλιμπάν. Τα ονόματα
των εν λόγω ορυχείων αναφέρ-
θηκαν, ωστόσο, από τις πηγές που
μίλησαν στους FT. Σημειωτέον,
πάντως, πως η Κίνα έχει ζητήσει
την άρση των οικονομικών κυ-
ρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά
του Αφγανιστάν και να ανακτήσει
η χώρα την πρόσβαση στα δισε-
κατομμύρια των συναλλαγματικών
διαθεσίμων που έχουν στην κα-
τοχή τους πολυμερείς πιστωτικοί
οργανισμοί όπως η Παγκόσμια
Τράπεζα και το ΔΝΤ.

<<<<<<

Οι επαφές ανάμεσα
στο Πεκίνο και στους 
ηγέτες των Ταλιμπάν
είχαν ήδη αρχίσει πριν
από την αποχώρηση
των αμερικανικών
στρατευμάτων.

Λίγους μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, το Πεκίνο σπεύδει να καλύψει το κενό που ά-
φησαν οι ΗΠΑ. Τα αποθέματα λιθίου του Αφγανιστάν είναι αντίστοιχα με εκείνα της Βολιβίας, που έως τώρα είναι
τα μεγαλύτερα γνωστά αποθέματα στον κόσμο.
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Κλιμακώνεται ο παγκόσμιος πόλεμος των τσιπ
Επενδύσεις δισ. από Ουάσιγκτον και Πεκίνο στην υψηλή τεχνολογία – Δική της μονάδα παραγωγής σχεδιάζει η Ε.Ε.

Ο ανταγωνισμός

Αγώνας δρόμου στην Κίνα για επεξεργαστές 3ης γενιάς

Κόντρα μεταξύ βιομηχανιών στις ΗΠΑ για το «πακέτο» Μπάιντεν 52 δισ. δολαρίων 

Της ΡΟΥΜΠΊΝΑΣ ΣΠΑΘΉ

Το 1945 ο Βάνεβαρ Μπους, Αμερι-
κανός μηχανολόγος, μαθηματικός
και προεδρικός σύμβουλος που
είχε από το 1931 αναπτύξει τον
πρώτο αναλογικό ηλεκτρονικό υ-
πολογιστή, παρουσίασε στον τότε
πρόεδρο των ΗΠΑ, Φραγκλίνο
Ρούζβελτ, έκθεσή του για την ε-
πιστήμη και την τεχνολογική και-
νοτομία. Με αυτήν έθεσε το πλαί-
σιο της πολιτικής των ΗΠΑ στην
επιστήμη και την τεχνολογία και
διασφάλισε στη μεγαλύτερη οικο-
νομία του κόσμου την αδιαμφι-
σβήτητη παγκόσμια ηγεμονία επί
δεκαετίες. 

Η διαρκώς αυξανόμενη αλλη-
λεξάρτηση των οικονομιών ανά

τον κόσμο τις δεκαετίες που με-
σολάβησαν και η συνεχής άνοδος
της Κίνας με την τεχνολογική και
επιστημονική της αναβάθμιση,
τείνουν να κλονίσουν σήμερα την
τεχνολογική ηγεμονία της υπερ-
δύναμης. Μολονότι οι ΗΠΑ δια-
τηρούν την πρωτοκαθεδρία στην
υψηλή τεχνολογία αιχμής, το Πε-
κίνο δεν κρύβει την πρόθεσή του
να την αμφισβητήσει, κλιμακώ-
νοντας τον μεταξύ τους ανταγω-
νισμό. Εναν ανταγωνισμό που
έγινε περισσότερο ορατός με τον
εμπορικό πόλεμο του προηγούμε-
νου προέδρου των ΗΠΑ και τις κυ-
ρώσεις σε κινεζικές εταιρείες υ-
ψηλής τεχνολογίας, αλλά και από
πλευράς του Πεκίνου με το πρό-
γραμμα Made in China 2025, κε-

ντρικός στόχος του οποίου είναι
η ανάδειξη της Κίνας σε παγκόσμια
υπερδύναμη στην Τεχνητή Νοη-
μοσύνη, στη ρομποτική, στο Ι-
ντερνετ και σε κάθε τεχνολογία
αιχμής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται τώρα
το κυριότερο συνθετικό της οικο-
νομικής ανάπτυξης, της ασφάλειας
και της τεχνολογικής καινοτομίας,
οι επεξεργαστές, η έλλειψη των ο-
ποίων παραλίγο να γονατίσει τις
μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχα-
νίες της Ευρώπης και των ΗΠΑ,
ενώ οδήγησε σε άνοδο των τιμών
σε όλο το φάσμα των βιομηχανικών
προϊόντων. Στις ΗΠΑ, που ελέγ-
χουν περίπου το 48% της παγκό-
σμιας αγοράς επεξεργαστών αξίας
193 δισ. δολαρίων –με στοιχεία

του 2020– και είναι έδρα των 15
μεγαλύτερων βιομηχανιών επε-
ξεργαστών στον κόσμο, η κυβέρ-
νηση Μπάιντεν προωθεί νομοσχέ-
διο για την ενίσχυση της εγχώριας
βιομηχανίας μικροεπεξεργαστών,
που προβλέπει δαπάνες ύψους 52
δισ. δολαρίων. Η Κίνα προς το πα-
ρόν παραμένει εξαρτημένη από
τις βιομηχανίες άλλων χωρών, κα-
θώς εξακολουθεί να εισάγει επε-
ξεργαστές, με τις εισαγωγές της
στο είδος να φτάνουν το 2020 σε
αξία τα 350 δισ. δολάρια, κατα-
γράφοντας αύξηση 14,6% σε σύ-
γκριση με το 2019. Δρομολογεί ό-
μως την ανάπτυξη του δικού της
κλάδου, αναγορεύοντας σε ζήτημα
εθνικής ασφάλειας την αυτάρκειά
της σε επεξεργαστές.

Ο ανταγωνισμός προσλαμβάνει,
όμως, τώρα διαστάσεις ζητήματος
εθνικής ασφάλειας για τις χώρες
της Ε.Ε. εξαιτίας της πανδημίας
και των συνεπακόλουθών της στην
παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Το κατέστησαν σαφές μέσα στην
εβδομάδα με σχετική έκθεσή τους
οι Γιαν Πέτερ Κλάινχανς του ιν-
στιτούτου Stiftung Neue
Verantwortung (SNV) και Τζον Λι,
πρώην στέλεχος του Ινστιτούτου
Κινεζικών Μελετών Mercator, προ-
ειδοποιώντας την Ε.Ε. ότι η ρα-
γδαία πρόοδος της Κίνας στην τε-
χνολογία επεξεργαστών αποτελεί
κίνδυνο για την εθνική της ασφά-
λεια. Χαρακτηρίζουν «ανεπαρκή
και χωρίς βιώσιμη στρατηγική»
τα ευρωπαϊκά σχέδια για τη μονάδα

παραγωγής επεξεργαστών και το
σχετικό νομοσχέδιο που προωθεί
η Κομισιόν με στόχο να καταλάβει
η Ε.Ε. 20% μερίδιο στην παγκόσμια
αγορά μικροεπεξεργαστών μέχρι
το 2030. 

Οι δύο εμπειρογνώμονες, που
σημειωτέον έχουν προβεί σε σχε-
τικές συστάσεις και προς την Ου-
άσιγκτον, αφού μελέτησαν τις δυ-
νατότητες της Κίνας στον κλάδο,
συνιστούν στην Ε.Ε. να διοχετεύσει
κεφάλαια σε όλη την εφοδιαστική
αλυσίδα, να αναπτύξει τους τομείς
της συναρμολόγησης, των δοκιμών
και της συσκευασίας επεξεργαστών
και να ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές
νεοφυείς εταιρείες και τα ευρω-
παϊκά πανεπιστήμια να επικεντρω-
θούν στον σχεδιασμό τους.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ
έχει αναθέσει στον «τσάρο» της
κινεζικής οικονομίας, αντιπρόεδρο
της κυβέρνησης και υπερυπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών, Λιου
Χε, να αναλάβει πρωτοβουλίες για
να ενισχύσει την εγχώρια βιομη-
χανία επεξεργαστών και να τη βοη-
θήσει να αναπτυχθεί παρακάμπτο-
ντας τα προβλήματα που της δη-
μιουργούν οι αμερικανικές κυρώ-
σεις. Το χαρτοφυλάκιο του Λιου
Χε εκτείνεται από το εμπόριο μέχρι
τα θέματα χρηματοοικονομικής
και την τεχνολογία και από τα
μέσα του έτους έχει αναλάβει να

βρει τρόπους για να δώσει ώθηση
στην ανάπτυξη των επεξεργαστών
τρίτης γενιάς. Εχει αναλάβει έτσι
τον σχεδιασμό ευρέος φάσματος
πολιτικών που θα στηρίξουν την
τεχνολογία των επεξεργαστών. Ο-
πως σχολίασε πρόσφατα ο Γκου
Βενζούν, επικεφαλής του τομέα
αναλύσεων στην ερευνητική εται-
ρεία ICwise, «η Κίνα είναι πρώτη
στον κόσμο στη χρήση επεξεργα-
στών, γι’ αυτό και είναι πρώτη της
προτεραιότητα να διασφαλίσει
την εφοδιαστική της αλυσίδα στον
κλάδο». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «δεν
είναι δυνατόν για καμία χώρα να

ελέγχει συνολικά την εφοδιαστική
αλυσίδα, αλλά σίγουρα είναι πολύ
πιο αποτελεσματική η προσπάθεια
μιας χώρας από τις προσπάθειες
μιας εταιρείας». Ο Κινέζος πρόε-
δρος βασίζεται στον στενό σύμ-
βουλό του πιστεύοντας πως θα
βοηθήσει την Κίνα να αποκρούσει
τις απειλές των ΗΠΑ, που επιδιώ-
κουν να ανακτήσουν την αλλοτινή
υπεροχή τους στη βιομηχανία ε-
πεξεργαστών. Η προηγούμενη κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Ντό-
ναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις
σε κινεζικούς κολοσσούς, από τη
Huawei μέχρι τη SMIC, αποκλεί-

οντάς τες από την αμερικανική
τεχνολογία και από τις προμήθειες
εξαρτημάτων κρίσιμων για τον
σχεδιασμό και την παραγωγή ε-
πεξεργαστών προηγμένης λογι-
κής.

Το γεγονός ότι αναλαμβάνει να
ασχοληθεί με το θέμα ένας από
τους στενότερους και πιο έμπιστους
συνεργάτες του προέδρου Σι κα-
ταδεικνύει τη σημασία που απο-
δίδει το Πεκίνο στην πρωτοβουλία
αυτή, όταν την ίδια στιγμή το ζή-
τημα αποτελεί προτεραιότητα για
τους ανταγωνιστές της Κίνας, από
τις ΗΠΑ μέχρι την Ιαπωνία και τη

Νότια Κορέα. Ολες αυτές οι χώρες
έχουν αποδυθεί σε έναν αγώνα να
οικοδομήσουν τη δική τους βιο-
μηχανία επεξεργαστών. Ο Κινέζος
πρόεδρος έχει ζητήσει από τον
σύμβουλό του και απόφοιτο του
Χάρβαρντ να αντιμετωπίσει δυνα-
μικά τα θέματα εθνικής ασφάλειας,
καθιστώντας τον παράλληλα κύριο
διαπραγματευτή στις επαφές με
τις ΗΠΑ και πρόεδρο της Επιτροπής
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
και Ανάπτυξης.

Από την άνοιξη ο κ. Λιου έχει
ηγηθεί της ομάδας εργασίας για
θέματα τεχνολογίας που έχει ανα-

λάβει να αναπτύξει την επόμενη
γενιά τεχνολογίας επεξεργαστών.
Ο 69χρονος αντιπρόεδρος της κυ-
βέρνησης, που από το 2018 ηγείται
των προσπαθειών για τεχνολογική
μεταρρύθμιση της χώρας, εποπτεύ-
ει παράλληλα τα προγράμματα που
ίσως πρόκειται να οδηγήσουν σε
μεγάλα βήματα μπροστά σχετικά
με την παραγωγή επεξεργαστών.
Ανάμεσα σε αυτά μπορεί να είναι
μια επιτυχία της Κίνας να αναπτύξει
δικό της λογισμικό για τον σχεδια-
σμό επεξεργαστών και μηχανών
υπεριώδους λιθογραφίας.

BLOOMBERG

Ο στόχος 

Θέμα κυριαρχίας
Ανακοινώνοντας το ευρωπαϊκό
νομοσχέδιο για τους επεξεργα-
στές, η πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνι-
σε πως «το μερίδιο της Ευρώ-
πης, από τον σχεδιασμό έως τη
δυνατότητα παραγωγής, έχει
μειωθεί και εξαρτώμεθα από
την Ασία για τους προηγμένους
επεξεργαστές. Γι’ αυτό δεν είναι
μόνο θέμα ανταγωνιστικότητας,
αλλά και εθνικής κυριαρχίας
στην τεχνολογία».

Της DEBBY WU / BLOOMBERG

Μεγάλη ένωση αμερικανικών βιομηχανιών
καλεί την Ουάσιγκτον να επιτρέψει την
επιδότηση, όχι μόνο των αμερικανικών
εταιρειών, αλλά και των ασιατικών –όπως
των TSM και Samsung– από το «πακέτο»
των 52 δισ. δολαρίων που προβλέπει η
κυβέρνηση Μπάιντεν για την παραγωγή
επεξεργαστών εντός των ΗΠΑ.  

Σύμφωνα με τον Μπέρτραντ Λόι, πρό-
εδρο της SEMI, της οποίας μέλη είναι
2.400 βιομηχανίες επεξεργαστών, αν η
υπερδύναμη θέλει να οικοδομήσει ένα
ισχυρό «οικοσύστημα» στην επικράτειά
της πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρη-

ματοδότηση και οι Taiwan Semiconductor
Manufacturing (TSM) και Samsung
Electronics . Οι δύο βιομηχανίες, η ταϊ-
βανέζικη TSM και η νοτιοκορεατική
Samsung, οικοδομούν ήδη νέες μονάδες
παραγωγής στην Αμερική για να αυξή-
σουν την παραγωγική τους δυνατότητα
στη χώρα. Σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στην αρχή της εβδομάδας, ο κ. Λόι
διευκρίνισε πως «η βιομηχανία επεξερ-
γαστών είναι ένα ιδιαιτέρως περίπλοκο
οικοσύστημα που βασίζεται σε εταιρείες
από Ιαπωνία, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική,
Ταϊβάν και Κίνα. Γι’ αυτό, αν η κυβέρνηση
των ΗΠΑ θέλει να ανθήσει η βιομηχανία
αυτή στη χώρα πρέπει να διαθέσει τις ε-

πιδοτήσεις σε όλους τους παράγοντες,
αδιακρίτως χώρας προέλευσης». Η κυ-
βέρνηση Μπάιντεν προτίθεται να διαθέσει
52 δισ. δολάρια για την ενίσχυση της εγ-
χώριας βιομηχανίας επεξεργαστών. Τόσο
οι ΗΠΑ όσο και οι περισσότερες μεγάλες
οικονομίες ανά τον κόσμο σπεύδουν να

ενισχύσουν την εγχώρια εφοδιαστική α-
λυσίδα επεξεργαστών για να αποφύγουν
μια επανάληψη της έλλειψής τους, που
έχει πλήξει τις βιομηχανίες. Το σχετικό
νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση των
εγχώριων βιομηχανιών εντάσσεται σε
ευρύτερη δέσμη νομοθετικών πρωτο-
βουλιών που στοχεύει στην ανάσχεση
της Κίνας και ψηφίστηκε από τη Γερουσία
τον Ιούνιο. Εκτοτε το σχετικό νομοσχέδιο
έχει «κολλήσει» στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων. Τον Νοέμβριο ο επικεφαλής της
Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, και η πρόεδρος
της Βουλής, Νάνσι Πελόσι, ανακοίνωσαν
ότι συμφώνησαν σε μια εκδοχή του νο-
μοσχεδίου που μπορεί να εγκριθεί και

από τα δύο σώματα του αμερικανικού
Κογκρέσου. Εως τώρα δεν έχουν προκύψει
σχετικές προτάσεις. Στο μεταξύ, χωρίς
να έχει ακόμη εγκριθεί η χρηματοδότηση
του κλάδου, οι εταιρείες διαγκωνίζονται
για το ποια πληροί τις προϋποθέσεις για
τα κίνητρα που προβλέπει το σχετικό
νομοσχέδιο. Ο διευθύνων σύμβουλος της
Intel Corp, Πατ Γκέλσινγκερ, έχει επα-
νειλημμένως υποστηρίξει πως οι Αμερι-
κανοί φορολογούμενοι πρέπει να επιδο-
τήσουν μόνο τις εγχώριες βιομηχανίες,
ενώ ο πρόεδρος της ταϊβανέζικης TSM,
Μαρκ Λιου, επιμένει πως κάτι τέτοιο θα
ήταν «αρνητικό» για την Αμερική. Και ο
κ. Λόι, προεδρεύων της SEMI αλλά και

διευθύνων σύμβουλος της βιομηχανίας
προμηθειών Entegris Inc, που προμηθεύει
με πρώτες ύλες τις αμερικανικές βιομη-
χανίες επεξεργαστών, υπογραμμίζει πως
πρέπει οι επιδοτήσεις να είναι στη διά-
θεση και στις βιομηχανίες εξοπλισμού
και πρώτων υλών, καθώς αυτές διαδρα-
ματίζουν καίριο ρόλο στην εφοδιαστική
αλυσίδα. Οπως τονίζει, «αν δεν προσφερ-
θούν κίνητρα και στις εταιρείες πρώτων
υλών και εξοπλισμού, θα δημιουργήσετε
κενά στην εφοδιαστική αλυσίδα» και
προσθέτει πως «είναι προς το συμφέρον
όλων να προσφερθούν κίνητρα σε ευρύ
φάσμα εταιρειών και σε όλο το οικοσύ-
στημα του κλάδου».

Cyprus Impact Report 2021 

Πριν από τρία χρόνια, το φθινό-
πωρο του 2018, ο Κινέζος πρόε-
δρος Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε
«μεγαλύτερο κρυφό κίνδυνο
για τη χώρα τις εξαρτήσεις της
από το εξωτερικό σε κρίσιμες
και κεντρικές τεχνολογίες» και
όρισε την αλλαγή αυτής της κα-
τάστασης ως κεντρικό στόχο του
προγράμματος του Πεκίνου για
τα επόμενα χρόνια.

Υπογραμμίζοντας τον εντεινό-
μενο παγκόσμιο ανταγωνισμό
για την επάρκεια και κυριαρχία
στον τομέα των επεξεργαστών,
σε σχετική συνεδρίαση που
διοργανώθηκε ψηφιακά την ά-
νοιξη, ο Αμερικανός πρόεδρος
Τζο Μπάιντεν τόνισε πως το Πε-
κίνο «σχεδιάζει επιθετικά να
κυριαρχήσει στην εφοδιαστική
αλυσίδα επεξεργαστών και δα-
πανά πολλά χρήματα».

<<<<<<

Ερίζουν για το πώς θα μοιρα-
στούν οι χρηματοδοτήσεις,
αλλά το νομοσχέδιο «κόλλη-
σε» στη Βουλή.



Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η l     11Δ Ι Ε Θ Ν Η

Συνήθωςοι επενδυτές ισχυρίζονται
ότι έχουν μακροπρόθεσμο ορίζο-
ντα. Είναι η ρητορική για να α-
ποφύγουν τη μομφή ότι είναι γρή-
γοροι κερδοσκόποι, ακόμα κι αν
είναι. Ωστόσο, επιστημονικές με-
λέτες καταλήγουν στο συμπέρα-
σμα ότι μακροπρόθεσμοι επεν-
δυτές επιτυγχάνουν καλύτερη ε-
πίδοση σε έσοδα, κέρδη, δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας.
Παρ’ όλα αυτά, πολλοί πιέζονται
από χρέη, τους δικούς τους μετό-
χους, εξελίξεις, την πραγματικό-
τητα, και περιορίζουν τον χρόνο
που διακρατούν επενδύσεις.

Το παράδοξο είναι ότι η παν-
δημία φαίνεται να αλλάζει την
πρακτική όσον αφορά τον χρονικό
ορίζοντα επενδύσεων. Σε αντί-
θεση με ό,τι πιστεύαμε, ειδική έ-
ρευνα σε πολλές χώρες δείχνει
ότι οι εταιρείες ενίσχυσαν επεν-
δυτικά προγράμματα περιορίζο-
ντας τα κεφάλαια που παρέχουν

στους μετόχους. Η πανδημία ο-
δήγησε εταιρείες να ενισχύσουν
μακροπρόθεσμα επενδυτικά προ-
γράμματα. Αντίθετα, εταιρείες ε-
πενδύσεων, αμοιβαία κεφάλαια,
διαχειριστές κεφαλαίων εμφανί-
ζουν ανασφάλεια και φεύγουν
γρήγορα. Προτιμούν βραχυπρό-
θεσμες τακτικές. Δεν μένουν με-
γάλο διάστημα στο χαρτοφυλάκιο
μετοχών που κατέχουν. Βέβαια,
η κίνηση αυτή μπορεί να οφεί-
λεται στο γεγονός ότι η πανδημία
σε πολλές χώρες δεν μείωσε τις
τιμές μετοχών, αντίθετα (όχι στην
Αθήνα) τα χρηματιστήρια βρί-
σκονται σε πρωτοφανή άνοδο,
με συνέπεια κάποιοι επενδυτές
να ανησυχούν. Μη κερδοσκοπικός
οργανισμός που δημιουργήθηκε
από μεγάλα συνταξιοδοτικά τα-
μεία με αποστολή την ενίσχυση
της μακροπρόθεσμης επενδυτικής
στρατηγικής (Focusing Capital
on Long Term - FCLT)  διαπιστώνει
ότι στις 15 χώρες που παρακο-
λουθεί το 2021, οι εταιρείες χρη-
ματοδότησαν επενδυτικά προ-
γράμματα έρευνας και ανάπτυξης

και όχι αύξηση των μερισμάτων
ή επαναγορά ιδίων μετοχών. Α-
ντίθετα, οι επενδυτικές εταιρείες
μείωσαν τον επενδυτικό ορίζοντά
τους.

Τα στοιχεία της διεθνούς έρευ-
νας δείχνουν ότι οι διοικήσεις ε-
ταιρειών, παρότι συνήθως «κα-
τηγορούνται» ότι κάνουν βραχυ-
χρόνιες κινήσεις για να έχουν πα-
χυλά μπόνους, έχουν διευρύνει
τον χρονικό ορίζοντα των επεν-
δύσεων εφέτος πάνω από 8%, ενώ
οι επενδυτές μείωσαν τον χρόνο
που περιμένουν να «ωριμάσουν»
οι επενδύσεις τους πάνω από 10%.
Εφυγαν πιο γρήγορα απ’ ό,τι συ-
νήθως. Ο όρος «επενδυτικός ορί-
ζοντας» περιγράφει τη χρονική
διάρκεια που ένας επενδυτής πε-
ριμένει να διακρατήσει μετοχές
ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που
αγόρασε. Για παράδειγμα, θεω-
ρητικά, νοικοκυριό που έχει ε-
πενδύσει για συνταξιοδότηση
προσβλέπει σε έναν ορίζοντα 25
ετών. Εταιρεία επενδύσεων αγο-
ράζει μετοχές πιθανότατα για να
έχει απόδοση σε ένα, δύο χρόνια.
Ακόμα και αμοιβαία κεφάλαια που
χαρακτηρίζονται παθητικά, αφού
παραμένουν μεγάλο διάστημα
στις επιλογές μετοχών που έχουν
κάνει, άλλαξαν στρατηγική. Κά-
νουν πιο συχνά κινήσεις στο χαρ-
τοφυλάκιό τους, αφού ο χρόνος
διακράτησης μετοχών είναι στο
χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
Υπάρχουν, βέβαια, πολλοί που εί-
ναι ακόμα πιο γρήγοροι. Στην
πραγματικότητα έχουν χρονικό
διάστημα λίγο πάνω, λίγο κάτω
από δύο χρόνια, στη διάρκεια των
οποίων αναζητούν καλή απόδοση
και απομακρύνονται μόλις (νομί-
ζουν ότι) τη βρήκαν. Στην πραγ-
ματικότητα δεν επενδύουν, προ-
σφέρουν ρευστότητα στις χρη-
ματιστηριακές αγορές. Το παρά-
δοξο είναι ότι ακόμα και επενδυ-
τικά ταμεία που ανήκουν σε κράτη
και θεωρητικά διαχειρίζονται κρα-
τικά κεφάλαια με μακροπρόθεσμη
οπτική περιόρισαν την υπομονή
με την οποία νομίζαμε ότι επεν-
δύουν. Υποτίθεται πως τα κρατικά
ταμεία θέλουν να ωφελήσουν τις
χώρες τους μακροχρόνια και ε-
πενδύουν με ορίζοντα 20ετίας.
Φαίνεται όμως ότι η πραγματική
χρονική περίοδος των επενδύσεών
τους είναι πέντε χρόνια, μικρότερη
από των νοικοκυριών.

Οι έκτακτες συνθήκες της παν-
δημίας έχουν ανατρέψει και την
επενδυτική στρατηγική, ουσια-
στικά τον τρόπο που βλέπουν όλοι
το μέλλον.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Η πανδημία ανατρέπει
τον επενδυτικό ορίζοντα 

Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν οικονομική
επανασύνδεση με χώρες της Ασίας
H Ουάσιγκτον ευελπιστεί να υπογράψει τη νέα συμφωνία εντός του 2022

Η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται
πως προσπαθεί να επανορθώσει
τα σφάλματα του τέως  προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ, που είχαν ως α-
ποτέλεσμα να  δημιουργηθεί η με-
γαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου
στον κόσμο, η RCEP ή Ολοκληρω-
μένη Περιφερειακή Οικονομική
Συνεργασία, ανάμεσα στις χώρες
της Ασίας με τη συμμετοχή της Κί-
νας, αλλά χωρίς τις ΗΠΑ. Σύμφωνα
με σχετικό ρεπορτάζ του
Bloomberg, η κυβέρνηση Μπάιντεν
προσπαθεί τώρα να υπογράψει «μια
πολύ ισχυρή» συμφωνία-πλαίσιο
οικονομικής συνεργασίας με τις
χώρες της Ασίας, πολλές από τις
οποίες έχουν ήδη ενταχθεί στη
σφαίρα οικονομικής και εμπορικής
επιρροής της Κίνας.

Στα σχέδια της Ουάσιγκτον α-
ναφέρθηκε η Αμερικανίδα υπουρ-
γός Εμπορίου, Τζίνα Ραϊμόντο, που
τόνισε πως η επιδιωκόμενη συμ-
φωνία θα συμπεριλαμβάνει και τον
συντονισμό σε θέματα εφοδιαστι-
κής αλυσίδας, ελέγχων στις εξα-
γωγές αλλά και προδιαγραφών στην
Τεχνητή Νοημοσύνη. «Είναι προ-
τεραιότητα για τον πρόεδρο», τό-
νισε η κ. Ραϊμόντο στο πλαίσιο συ-

ζήτησης στρογγυλής τραπέζης στα
κεντρικά γραφεία του Bloomberg
στη Νέα Υόρκη και διευκρίνισε ότι
η Ουάσιγκτον ευελπιστεί να υπο-
γράψει τη συμφωνία εντός του ε-
πόμενου έτους. Παραπέμποντας
εμφανώς στην περίοδο της διακυ-
βέρνησης Τραμπ, η κ. Ραϊμόντο τό-
νισε πως «η Αμερική δεν έχει δώσει
σημεία ζωής σε αυτή την περιοχή
εδώ και τέσσερα χρόνια». Αναφέρ-
θηκε, άλλωστε, στην πρόσφατη
περιοδεία της στις χώρες της Ασίας
και υπογράμμισε πως στόχευε στο
να καταστήσει σαφή τη διάθεση
των ΗΠΑ για οικονομικό διάλογο,
τονίζοντας, όμως, πως δεν επιθυμεί
την εμπλοκή της κυβέρνησης Μπάι-
ντεν σε έναν παραδοσιακό γύρο
εμπορικών συνομιλιών. Διευκρίνισε
πως η αμερικανική κυβέρνηση προ-
σβλέπει σε «ένα νέο είδος οικονο-

μικού πλαισίου για τη νέα οικονο-
μία» και εξέφρασε την ελπίδα πως
θα αρχίσει η διαδικασία της προ-
σέγγισης «στις αρχές του νέου έ-
τους, το πρώτο τρίμηνο του επό-
μενου έτους».

Η κ. Ραϊμόντο, που τον περα-
σμένο μήνα επισκέφθηκε τη Σι-
γκαπούρη, τη Μαλαισία και την
Ιαπωνία, τόνισε πως «είναι πάρα
πολύ μεγάλη η επιθυμία για αμε-
ρικανική παρουσία στην περιοχή
και για επανασύνδεση των ΗΠΑ
με τις χώρες της περιοχής». Διευ-
κρίνισε, άλλωστε, πως το πλαίσιο
συνεργασίας που επιδιώκουν οι Η-
ΠΑ θα είναι «ευέλικτο» και θα α-
φήνει το περιθώριο σε όσες χώρες
το επιθυμούν να μην προσυπογρά-
ψουν όλες τις πτυχές της συμφω-
νίας. Απώτερος στόχος της Ουά-
σιγκτον είναι, σύμφωνα με τα όσα

δήλωσε η κ. Ραϊμόντο, να αποκτήσει
δεσμούς συνεργασίας όχι μόνο με
τις ανεπτυγμένες οικονομίες της
περιοχής, όπως η Ιαπωνία, η Σι-
γκαπούρη, η Αυστραλία και η Νέα
Ζηλανδία, αλλά και με τις αναδυό-
μενες οικονομίες, όπως η Μαλαισία,
το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη. Δεν πα-
ρέλειψε, πάντως, να τονίσει ότι στο
επίκεντρο των σχετικών επαφών
θα τεθούν θέματα εφοδιαστικής
αλυσίδας, ειδικότερα για τις κρίσιμες
προμήθειες όπως οι μικροεπεξερ-
γαστές, με στόχο «τη σταθερή και
μακροπρόθεσμη συνεργασία σε
θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας»,
ώστε να αντιμετωπισθεί και να δι-
ευθετηθεί η έλλειψη συντονισμού
που επικρατεί μεταξύ παραγωγών
και αγοραστών. Αφησε μάλιστα α-
νοιχτό το ενδεχόμενο να επιδοτη-
θούν όχι μόνο αμερικανικές αλλά

και ξένες εταιρείες παραγωγής ε-
πεξεργαστών από το πακέτο των
54 δισ. δολαρίων του προέδρου
Μπάιντεν, που εξετάζει αυτόν τον
καιρό το Κογκρέσο. Αναγκαία προ-
ϋπόθεση, υπογράμμισε όμως η κ.
Ραϊμόντο, θα είναι η παραγωγή να
γίνεται εντός της αμερικανικής ε-
πικράτειας.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το πρό-
βλημα των επεξεργαστών, η Αμε-
ρικανίδα υπουργός τόνισε πως «εί-
ναι πρόβλημα για την Αμερική το
γεγονός ότι εξαρτώμεθα τόσο πολύ
από την Ταϊβάν». Προσέθεσε, επι-
πλέον, ότι ακόμα ένα στοιχείο της
επιδιωκόμενης οικονομικής συ-
νεργασίας θα είναι μια εναρμόνιση
των ελέγχων στις εξαγωγές, ώστε
να υπάρχουν περιορισμοί στα ευ-
αίσθητα προϊόντα που καταλήγουν
στην Κίνα «και σε άλλα αυταρχικά

καθεστώτα». Οπως διευκρίνισε,
«αν η Αμερική επιβάλει ελέγχους
στις εξαγωγές προς την Κίνα για
ένα τμήμα του εξοπλισμού επεξερ-
γαστών, αλλά δεν κάνουν το ίδιο
και οι σύμμαχοί της, οπότε η Κίνα
θα μπορεί να προμηθεύεται αυτόν
τον εξοπλισμό από τους συμμάχους
των ΗΠΑ, τότε οι έλεγχοι δεν απο-
δίδουν». Την ίδια στιγμή, σε τακτική
συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο, ο
εκπρόσωπος του κινεζικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Γουάνγκ Γου-
ενμπίν, κατηγόρησε την Ουάσι-
γκτον ότι εκμεταλλεύεται κατα-
χρηστικά την ισχύ της για να πο-
λιτικοποιήσει ζητήματα σχετικά
με το εμπόριο και την τεχνολογία
και προσπαθεί «να θέσει εμπόδια
για να υπονομεύσει τους διεθνείς
κανόνες και να πλήξει την παγκό-
σμια αγορά».

<<<<<<

Πολλά από τα ασιατικά
κράτη έχουν ήδη εντα-
χθεί στη σφαίρα οικονο-
μικής και εμπορικής 
επιρροής της Κίνας 
με την RCEP.

<<<<<<

Eταιρείες επενδύσεων,
αμοιβαία κεφάλαια,
διαχειριστές κεφαλαί-
ων εμφανίζουν ανα-
σφάλεια και προτιμούν
βραχυπρόθεσμες 
τακτικές.

Η Αμερικανίδα υπουργός Εμπορίου, Τζίνα Ραϊμόντο, που τον περασμένο μήνα επισκέφθηκε τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και την Ιαπωνία, τόνισε πως «εί-
ναι πάρα πολύ μεγάλη η επιθυμία για αμερικανική παρουσία στην περιοχή και για επανασύνδεση των ΗΠΑ με τις χώρες της περιοχής».

Σε ιστορικά επίπεδα-ρεκόρ ανήλθαν κατά
το τρίτο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη του ρω-
σικού ενεργειακού κολοσσού της Gazprom,
χάρις στην εκτίναξη των τιμών του φυσικού
αερίου και ενώ η Ευρώπη ταλανιζόταν από
ενεργειακή κρίση. Συγκεκριμένα, όπως ε-
πισημαίνει σε σχετικό δημοσίευμά του το
ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg,
τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 581,8 δισ.
ρούβλια (7,8 δισ. δολάρια), όταν την ίδια
χρονική περίοδο του 2020 υπήρξαν ζημίες.
Η τωρινή επίδοση υπερέβη τον μέσο όρο

των εκτιμήσεων, όπως ανέφερε χθες ο
όμιλος της Gazprom. Τα δε έσοδα αυξήθηκαν
70% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα πριν
από ένα χρόνο και διαμορφώθηκαν στα
2,37 τρισ. ρούβλια, φθάνοντας και αυτά σε
πρωτόγνωρα επίπεδα. Αρκεί να σκεφθεί
κανείς, όπως αναφέρει ο Guardian, πως
στην Ευρώπη η μέση τιμή φυσικού αερίου
για την αγορά προμηθειών από την Gazprom
αυξήθηκε από τα 117,2 δολάρια τα 1.000
κυβικά μέτρα το 2020 στα 313,40 δολάρια.

Στο χρηματιστήριο της Μόσχας η τιμή
της μετοχής της Gazprom είχε ενισχυθεί
έως και 3,6% στις πρωινές συναλλαγές και
αργότερα στις 12.20 μ.μ. τοπική ώρα είχε

διατηρήσει άνοδο 1,7% στα 332,82 ρού-
βλια.

Αυτή τη στιγμή, ο κορυφαίος όμιλος πα-
ραγωγής φυσικού αερίου σε παγκόσμια κλί-
μακα δείχνει να ευνοείται ιδιαίτερα από
την ιστορική άνοδο στην τιμή του αερίου,
ενώ η Γηραιά Ηπειρος, η οποία είναι και η
μεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές του,
βρίσκεται προ μιας δεινής κρίσης. Οι πω-
λήσεις φυσικού αερίου της Ρωσίας προς
την Ευρώπη υπάγονται σε ένα ανώτατο

όριο, διότι η πρώτη έχει θέσει ως προτε-
ραιότητα να αναδιοργανώσει εκ νέου τα
εγχώρια αποθέματά της. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα να σκληρύνει ο ανταγωνισμός με
την Ασία για υγροποιημένο φυσικό αέριο,
ενώ οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην
Ευρώπη αρχίζουν τον χειμώνα με πολύ χα-
μηλά επίπεδα καυσίμων, τα οποία είναι
πρωτοφανή εδώ και πολλά χρόνια. Η κα-
τάσταση στις βασικές εξαγωγικές αγορές
της Gazprom έχει συμβάλει στο να αποκο-

μίσει κέρδη -ρεκόρ, όπως διευκρίνισε ο α-
ναπληρωτής διευθύνων σύμβουλός της,
Φαμίλ Σαντίγκοβ. «Με δεδομένη τη σημερινή
δυναμική, αναμένουμε ακόμα πιο εντυπω-
σιακά αποτελέσματα κατά το τέταρτο τρί-
μηνο», όπως είπε. «Το μαζικό αγοραστικό
ενδιαφέρον, όπως αποτυπώνεται στις τιμές
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, θα μετα-
φραστεί σε εκ νέου εκτίναξη της κερδοφορίας
το πρώτο τρίμηνο του 2022», υπογράμμισε
ο αναλυτής της BCS Global Markets, Ρον
Σμιθ.

Πάντως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι,
ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου στη Γηραιά
Ηπειρο έχουν δείξει υπερδιπλασιασμό κατά
το τρίτο τρίμηνο του 2021, αντιστοίχως τα
έσοδα του ρωσικού ενεργειακού ομίλου
δεν είχαν ανάλογη διόγκωση, όπως στο
δεύτερο τρίμηνο, κυρίως εξαιτίας των συμ-
βάσεων προμηθειών μακράς πνοής. Η φόρ-
μουλα της τιμής σε αυτές τις συμβάσεις
διαμορφώνεται βάσει ενός συνδυασμού
της τιμής στην αγορά σποτ και στην προ-
θεσμιακή, ενώ σε ορισμένες περιστάσεις
συνεκτιμάται και το κόστος άλλων καυσί-
μων, όπως είναι το αργό. Τον Οκτώβριο η
μετοχή της Gazprom είχε πτώση λόγω α-
βεβαιότητας για το χρονοδιάγραμμα έγκρι-
σης του αγωγού Nord Stream 2, ο οποίος
θα μεταφέρει απευθείας στην Ευρώπη 55
δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου τον
χρόνο, μειώνοντας τους κινδύνους από
τους ενδιάμεσους σταθμούς και επιτρέπο-
ντας στη Ρωσία να αυξήσει τις ποσότητες.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως χάρις
στον πακτωλό εσόδων, η Gazprom τείνει
προς το να επιστρέψει στους μετόχους της
το υψηλότερο μέρισμα στην ιστορία της.

BLOOMBERG

<<<<<<

«Με δεδομένη τη σημερινή
δυναμική, αναμένουμε 
ακόμα πιο εντυπωσιακά 
αποτελέσματα κατά το τέταρ-
το τρίμηνο», τονίζει η ρωσική
εταιρεία.

Κέρδη-ρεκόρ για Gazprom μετά
την εκτόξευση της τιμής του αερίου
Στο γ΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 7,8 δισ. δολ., υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις αναλυτών

Μπορεί οι καταναλωτές στην Ευρώπη να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τον φετινό χειμώ-
να για να θερμάνουν το σπίτι τους, αλλά οι μέτοχοι της Gazprom αναμένουν μεγάλα κέρδη,
καθώς η εκτόξευση της κερδοφορίας θα τους εξασφαλίσει το υψηλότερο μέρισμα που έχει
δώσει ο ενεργειακός κολοσσός στην ιστορία του. 

Αλμα στις εταιρικές
συμφωνίες για ενέργεια
από ΑΠΕ στην Ευρώπη
Αυξάνονται ολοένα και περισσότερο
οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες, τις
οποίες κλείνουν οι μεγαλύτερες ε-
ταιρείες της Ευρώπης και αφορούν
τις προμήθειές τους σε ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές, όπως είναι ο ά-
νεμος και ο ήλιος. Και αυτές οι προ-
μήθειες είναι φθηνότερες, ειδικά εάν
συγκριθούν με τα ορυκτά καύσιμα.
Από τις αρχές της χρονιάς και μέχρι
σήμερα οι εταιρικές συμφωνίες για
την προμήθεια ηλιακής και αιολικής
ενέργειας στην Ευρώπη έχουν αυ-
ξηθεί σχεδόν 70% σε επίπεδα-ρεκόρ,
διότι οι τιμές φυσικού αερίου και γαι-
άνθρακα εκτίναξαν τις χρεώσεις η-
λεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία
προέρχονται από την RE-Source, η
οποία προωθεί τέτοιες συμβάσεις
προμηθειών. Δεδομένου ότι στις ΑΠΕ
υπάρχει η δέσμευση για σταθερότητα
τιμών, τις καθιστά αμέσως ελκυστι-
κότερες όταν η αγορά συνολικά χα-
ρακτηρίζεται από αστάθεια. Φέτος
οι ευρωπαϊκές εταιρείες υπέγραψαν
συμφωνίες για να αγοράσουν σχεδόν
διπλάσια ενέργεια από ήπιες πηγές
απ’ όσο πέρυσι, δηλαδή 6,1 Γιγαβάτ
από 3,6 Γιγαβάτ, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της RE-Source.

Καθώς οι οικονομίες στη Γηραιά
Ηπειρο επανεκκινούν και η ζήτηση
αποκαθίσταται, η προσφορά δεν μπο-
ρεί να ανταποκριθεί. Βιομηχανικοί
κολοσσοί, από την παρασκευάστρια
χημικών BASF έως την εταιρεία λι-
πασμάτων CF Industries Holdings,
βρέθηκαν αντιμέτωποι με το υψηλό
κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και φυ-
σικού αερίου, αναγκαζόμενοι είτε να
επιβραδύνουν είτε ακόμα και να δια-
κόψουν προσωρινά την παραγωγή

τους. Το ζήτημα των ελλείψεων στην
ενέργεια και της ανοδικής πορείας
των τιμών εκτιμάται πως θα συνεχι-
στεί. «Είχα μια τεράστια αύξηση στα
αιτήματα από επιχειρήσεις, οι οποίες
βρίσκονταν σε διάφορα στάδια πα-
νικού», επισήμανε ο Φιλ Ντομινάι,
διευθυντής του τμήματος ηλεκτρικής
ενέργειας και ομίλων κοινής ωφέλειας

στην Ernst & Young, ο οποίος συν-
δράμει τις εταιρείες να διαπραγμα-
τευθούν τις συμφωνίες προμηθειών.
«Αφ’ ης στιγμής συνεκτιμήσεις όλες
τις δαπάνες σου, καταλήγεις να λαμ-
βάνεις δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο
και τον άνεμο, διότι είναι φθηνότε-
ρη».

Πάντως, η ζωηρότερη ζήτηση συ-
νέτεινε στο να υπάρξει σχετική αύ-
ξηση και στις τιμές των ΑΠΕ. Οι τιμές
για τις ενεργειακές συμφωνίες πα-
ροχής με χρήση ηλίου και ανέμου ε-
νισχύθηκαν σε ποσοστό σχεδόν 7%
το τρίτο τρίμηνο του 2021 εν συγκρί-
σει με το ίδιο διάστημα προ ενός έ-
τους, σύμφωνα με τη LevelTen
Energy. Η τελευταία ανέλυσε δεδο-
μένα επί 204 προσφορών τιμών από
91 έργα ανανεώσιμων πηγών σε όλη
τη Γηραιά Ηπειρο.

ΒLOOMBERG

<<<<<<

Η αύξηση της ζήτησης 
συνέτεινε στο να υπάρξει
σχετική άνοδος και στις
τιμές ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.
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Πριν από 20 χρόνια σαν σήμερα η Κίνα υ-
πέγραφε επισήμως την ένταξή της στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και γι-
νόταν δεκτή στη λέσχη των χωρών με α-
νεπτυγμένες εμπορικές σχέσεις σχεδόν
με ενθουσιασμό από τις ανεπτυγμένες οι-
κονομίες της Δύσης. Οπως διατείνονται
τώρα, τόσο οι ΗΠΑ, όσο και οι σύμμαχοί
τους και γενικότερα οι ανεπτυγμένες οι-
κονομίες, τότε ευελπιστούσαν ότι με τους
όρους που συνόδευαν την ένταξή της στον
ΠΟΕ, η ασιατική οικονομική υπερδύναμη
θα εγκατέλειπε οριστικά  πολιτικές και
πρακτικές ασυμβίβαστες με το διεθνές ε-
μπορικό σύστημα και θα βασιζόταν εφεξής
στις πολιτικές της ελεύθερης αγοράς. «Οι
προσδοκίες αυτές διαψεύσθηκαν και φαί-
νεται πως η Κίνα δεν έχει την τάση να αλ-
λάζει», σχολίασε ο Ντέιβιντ Μπίσμπι, υ-
πεύθυνος της μόνιμης αποστολής των ΗΠΑ
στον ΠΟΕ. Τα σχόλιά του απηχούν την
κριτική που άσκησε προ ημερών η κινεζικής
καταγωγής εκπρόσωπος Εμπορίου των Η-
ΠΑ, Κάθριν Τάι, όταν ανακοίνωσε ότι σχε-

διάζει νέο γύρο συνομιλιών με το Πεκίνο.
Στις δύο δεκαετίες που έχουν μεσολα-

βήσει από τις 11 Δεκεμβρίου του 2001, η
Κίνα έχει σημειώσει θεαματική άνοδο στο
παγκόσμιο στερέωμα και έχει αναδειχθεί
σε δεύτερη οικονομία στον πλανήτη. Το
μερίδιό της στο παγκόσμιο εμπόριο προϊ-
όντων βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση,
ενώ όταν προσχώρησε στον ΠΟΕ ήταν
στην έκτη. 

Σε ό,τι αφορά το μερίδιό της στο πα-
γκόσμιο εμπόριο υπηρεσιών βρίσκεται σή-
μερα στη δεύτερη θέση, ενώ προ 20 ετών
ήταν στην 11η. Σήμερα, «το εργοστάσιο
του κόσμου», όπως την έχουν εύστοχα χα-
ρακτηρίσει, αντιπροσωπεύει το 13% του

παγκόσμιου εμπορίου και είναι ο υπ’ α-
ριθμόν ένα εμπορικός εταίρος τουλάχιστον
120 χωρών. Αποτελεί, άλλωστε, την ατμο-
μηχανή της παγκόσμιας οικονομίας εφόσον
συνεισφέρει ετησίως κατά μέσον όρο σχε-
δόν το 30% της παγκόσμιας οικονομικής
ανάπτυξης. Το 2020 το ΑΕΠ της Κίνας υ-
περέβη τα 100 τρισ. γιουάν, ποσό αντίστοιχο
των 14,7 τρισ. δολαρίων που αντιπροσω-
πεύει το 18,3% της παγκόσμιας οικονομίας,
ενώ κατά την ένταξή της στον ΠΟΕ δεν
αντιπροσώπευε παρά μόνον το 11,1% του
παγκόσμιου ΑΕΠ. 

Αν και δεν λείπουν οι αξιωματούχοι που
έχουν εγκωμιάσει την Κίνα για τις επιδόσεις
της όπως, για παράδειγμα, ο Πασκάλ Λαμί,

που διετέλεσε επικεφαλής του ΠΟΕ επί
οκτώ χρόνια, από τον Σεπτέμβριο του 2005
μέχρι τον  Σεπτέμβριο του 2013. Ωστόσο
στην επιθεώρηση της κινεζικής οικονομίας
από τον ΠΟΕ σε σχετική συνεδρίαση την
Τετάρτη, σχεδόν 50 εκπρόσωποι χωρών-
μελών του διεθνούς οργανισμού ανέβηκαν
στο βήμα για να επικρίνουν τις πρακτικές
και τις πολιτικές της Κίνας τις τελευταίες
δύο δεκαετίες. 

Ανάμεσα στις επικρίσεις που έχει επα-
νειλημμένως δεχθεί η δεύτερη οικονομία
στον κόσμο, είναι ότι έχει εκμεταλλευτεί
το καθεστώς της αναπτυσσόμενης χώρας
με το οποίο προσχώρησε στον διεθνή ορ-
γανισμό για να αναπτυχθεί δυσανάλογα.

Από ευρωπαϊκής πλευράς, ο πρέσβης της
Ε.Ε. στον ΠΟΕ, Ζοάο Αγκιάρ Ματσάδο, υ-
πογράμμισε πως η Κίνα έχει αντλήσει κα-
θοριστικά οφέλη από τη συμμετοχή της
στον διεθνή οργανισμό, «αλλά ο βαθμός
στον οποίο προέβη σε μεταρρύθμιση και
απελευθέρωση της οικονομίας δεν αντι-
στοιχεί στο βάρος που έχει στην παγκόσμια
οικονομία ούτε στην πρόσβαση σε αυτήν
ή στις αγορές άλλων χωρών του ΠΟΕ».
Πρόσθεσε μάλιστα πως το οικονομικό σύ-
στημα της Κίνας παραμένει υπό τον ασφυ-
κτικό έλεγχο του Πεκίνου, γι’ αυτό και
στρεβλώνει τις διεθνείς αγορές και εγκυ-
μονεί κινδύνους για το σύστημα του πα-
γκόσμιου εμπορίου.

Οι ανατροπές είκοσι χρόνια μετά
την ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ
Η θεαματική άνοδος της ασιατικής υπερδύναμης, οι προσδοκίες και οι επικρίσεις

Συνέντευξη στον 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΓΓΗΡΙΑΔΗ

Ο επικεφαλής στρατηγικής πρόβλεψης
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ πε-
ριγράφει έναν κόσμο με μικρότερες εφο-
διαστικές αλυσίδες, μεταφορά μονάδων
παραγωγής εγγύτερα στα σημεία των α-
γορών κι ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας.
Ο Στέφαν Μέργκενταλερ ήρθε στην Αθήνα
προσκεκλημένος του Οικονομικού Φόρουμ
των Δελφών και επισημαίνει στη συνέ-
ντευξή του στην «Κ» ότι η Ευρώπη έχει
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του ψη-
φιακού και του πράσινου μετασχηματισμού,
πλάι στην ίδια της την οικονομική και πο-
λιτική εμβάθυνση.

– Τελικά, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης
της στρατηγικής πρόβλεψης, όταν
ζούμε σε έναν κόσμο δίχως γραμμική
εξέλιξη και συνεχή εμφάνιση «μαύρων
κύκνων», όπως η πανδημία;

– Νομίζω ότι οι προηγούμενοι μήνες
και η πανδημία ανέδειξαν την ανάγκη
αυτή περισσότερο από οποτεδήποτε άλ-
λοτε. Η παγκοσμιοποίηση δημιούργησε
έναν εντυπωσιακά διασυνδεδεμένο κόσμο
σε όλα τα επίπεδα κι αυτό το βλέπουμε
στο περιβάλλον, στην εφοδιαστική αλυσίδα
και την κοινωνία. Ομως σε επίπεδο κυ-
βερνήσεων και ιδιωτικού τομέα εξακολου-
θούμε να λειτουργούμε με όρους καθετο-
ποιημένης δομής κι έτσι αδυνατούμε να
αντιδράσουμε αποτελεσματικά σε περιό-
δους κρίσεων. Εμείς, στο World Economic
Forum, εδώ και χρόνια συμβουλεύουμε
οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις
να μην αντιμετωπίζουν φαινόμενα όπως
την κλιματική κρίση, την αστικοποίηση
ή τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς
μεμονωμένα και να οικοδομήσουν νέες

μορφές διατομεακής συνεργασίας. Και
χτίζουμε εργαλεία και μεθόδους για να πε-
τύχουμε αυτό που ονομάζουμε στρατηγική
πρόβλεψη. Εχουμε πλέον και τις νέες τε-
χνολογίες που μας βοηθούν να αξιοποιή-
σουμε τις πληροφορίες με πολύ πιο απο-
τελεσματικό τρόπο, βασιζόμαστε στην τε-
χνητή νοημοσύνη, τη συνδυάζουμε με
την ανθρώπινη και συνδέουμε καλύτερα
τις κουκίδες μεταξύ των εξελίξεων. Πάρτε
για παράδειγμα το ζήτημα των καθυστε-
ρήσεων σε ένα πλοίο στο λιμάνι της Σα-
γκάης, επειδή μέλη του πληρώματος βρέ-
θηκαν θετικά στον ιό και τις επιπτώσεις
σε παραγωγούς και κατασκευαστές στην
Ευρώπη. Πλέον μπορούμε πιο αποτελε-
σματικά να προβλέψουμε αυτού του είδους
τις συνδέσεις κι αυτό κάνουμε στη στρα-
τηγική πρόβλεψη.  

– Αναφερθήκατε στα προβλήματα
στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πώς προ-
βλέπετε πως αυτά θα αντιμετωπιστούν;

– Για πολλούς, ξέρετε, δεν ήταν τόσο
ορατό το πόσο περίπλοκο είναι αυτό το
σύστημα. Φυσικά προκύπτουν μεγάλες
αποδόσεις και οφέλη, αλλά υπάρχουν και
τρωτά σημεία, σωστά; Μια από τις εργασίες
που κάνουμε στη στρατηγική πρόβλεψη
είναι το να προβλέψουμε το είδος των

τρωτών σημείων ή των κραδασμών που
μπορεί να προκύψουν σε ένα τέτοιο πο-
λύπλοκο σύστημα. Η πανδημία αναμένεται
να έχει μόνιμο αντίκτυπο, για αυτό και
μια σειρά από χώρες και εταιρείες επιλέ-
γουν να επανεξετάσουν αυτόν τον βαθμό
της αλληλεπίδρασης, ενώ αναπτύσσουν
τεχνολογίες που επιτρέπουν να φέρουν
την παραγωγή τους σε πιο κοντινές χώρες.
Νέες τεχνολογίες, όπως οι τρισδιάστατοι
εκτυπωτές, θα βοηθήσουν την παραγωγή
εξαρτημάτων με πολύ πιο προσαρμοσμένο
τρόπο τοπικά, με μικρότερης κλίμακας
εργοστάσια και μηχανήματα μεγάλης κλί-
μακας. Ισως στο μέλλον δούμε εφοδια-
στικές αλυσίδες μικρότερης κλίμακας.
Αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα κά-
νουν αρκετές βιομηχανίες και εταιρείες
να ξανασκεφτούν την επιστροφή μονάδων
παραγωγής εγγύτερα.

– Σε σχέση με το μέλλον της εργασίας
στον κόσμο μετά την πανδημία, τι θα
πρέπει να περιμένουμε όσον αφορά
τις συνθήκες εργασίας, τα ταξίδια,
την καθημερινή επικοινωνία και την
τηλεργασία;

– Ξέρετε, στην αρχή της πανδημίας ή-
μασταν όλοι ενθουσιώδεις. Οι εταιρείες
τεχνολογίας ήταν οι πρώτες που είπαν
«δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στις παλιές
συνήθειες στον φυσικό κόσμο». Χάρη
στην τεχνολογία καταφέραμε πολλά, μας
επέτρεψε την αλληλεπίδραση μέσω του
βίντεο. Ομως σταδιακά αντιληφθήκαμε
όλοι την αξία της προσωπικής επικοινω-
νίας, την ανάγκη για πρόσωπο με πρόσωπο
αλληλεπίδραση για την οικοδόμηση ε-
μπιστοσύνης σε πολλά επίπεδα. Νομίζω
πως η εμπιστοσύνη στην κοινωνία και
τους οργανισμούς είναι θεμελιώδους αξίας
και απαιτεί από τους ανθρώπους να αλ-

ληλεπιδρούν προσωπικά. Ηδη λοιπόν βλέ-
πουμε άτομα που επιστρέφουν στις συ-
ναντήσεις και τα ταξίδια, όμως πλέον γνω-
ρίζουμε πως οι άνθρωποι μπορεί να είναι
παραγωγικοί σε διαφορετικά πλαίσια. Πι-
στεύω λοιπόν πως θα αντιμετωπίσουμε
ένα πιο ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον,
κάτι που άλλωστε ήταν στον ορίζοντα
εδώ και πολύ καιρό. Αλλά οι πρώτες εκτι-
μήσεις για καθιέρωση της εργασίας εξ α-
ποστάσεως ήταν ιδιαίτερα υπερβολικές
και ήδη βλέπουμε μια γρήγορη επιστροφή
στην προσωπική αλληλεπίδραση που είναι
απαραίτητη.

–Εσείς, ποιες θεωρείτε τις κυριότερες
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η
Ευρώπη την ερχόμενη δεκαετία;

– Η πρώτη είναι ξεκάθαρα η πράσινη
μετάβαση. Πρόκειται για την πρόκληση
της γενιάς μας. Και νομίζω ότι μόλις αρ-
χίσαμε να αντιλαμβανόμαστε το βάθος
των αλλαγών που θα χρειαστούν σε όλους
τους τομείς. Δεν πρόκειται απλά για μια
ενεργειακή μετάβαση, μιλάμε για αλλαγές
στη μετακίνηση, στην τροφή κ.τ.λ. Η δεύ-
τερη αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Και συμπεριλαμβάνω τόσο τον επανασχε-
διασμό ενός οργανισμού ώστε να αντε-
πεξέλθει στον ψηφιακό κόσμο, όσο και
τη μάχη για την προσέλκυση ταλέντων
– ξέρετε, οι νεότερες γενιές δεν ενδιαφέ-
ρονται μόνο για το εργασιακό περιβάλλον,
νοιάζονται και για τις αξίες τις οποίες υ-
πηρετούν οι εταιρείες στις οποίες εργά-
ζονται. Και βέβαια τρίτον, η Ευρώπη θα
πρέπει να εξετάσει την επόμενη φάση
του ευρωπαϊκού πρότζεκτ, μέσα σε ένα
πλαίσιο έντονης πόλωσης και αμφισβή-
τησης των θεμελιωδών αξιών της, που
κάποτε αποτελούσαν τις βεβαιότητες του
ευρωπαϊκού μοντέλου.

Η πανδημία φέρνει ανατροπές στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην εργασία

Η Ιαπωνία μοιάζει να ακολουθεί α-
φενός τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, όπου
οι επιχειρήσεις αυξάνουν τους μι-
σθούς των εργαζομένων για να τους
κρατήσουν στις θέσεις τους, και α-
φετέρου τις εξαγγελίες του Κινέζου
προέδρου Σι Τζιπίνγκ, για δικαιότερη
κατανομή του εθνικού εισοδήματος
και «ευημερία για όλους». Η νέα κυ-
βέρνηση του Φούμιο Κισίντα θέτει
στόχο την αύξηση των μισθών των
εργαζομένων. Οι αναλογίες είναι,
πάντως, φαινομενικές καθώς πρό-
κειται απλώς για την πολιτική ανα-
μόρφωσης και επανόρθωσης του
καπιταλισμού που προωθεί ο Ιάπω-
νας πρωθυπουργός,  με διακηρυγ-
μένο στόχο τη δικαιότερη κατανομή
της ευημερίας ανάμεσα στους πο-
λίτες της Ιαπωνίας.

Δίνοντας συνέχεια στη δέσμη
μέτρων στήριξης της οικονομίας
που ανακοίνωσε τον περασμένο μή-
να, ο κ. Κισίντα ανακοίνωσε σειρά
κινήτρων και αντικινήτρων προκει-
μένου να πείσει τις επιχειρήσεις
της χώρας να αυξήσουν τους μισθούς
του προσωπικού τους. Ανάμεσά τους
συγκαταλέγονται φορολογικά κίνη-
τρα αλλά και πρόστιμα για όσους ε-
πιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν. Τα
φορολογικά κίνητρα αφορούν φο-
ροαπαλλαγές έως και 50% και είναι
πολύ πιο γενναιόδωρες από άλλες
που έχουν προηγηθεί. 

Οπως, πάντως, επισημαίνουν πα-
ράγοντες της ιαπωνικής οικονομίας,
δεν θα είναι εύκολη υπόθεση να δο-
θούν πραγματικά αυξήσεις μισθών,
καθώς στην Ιαπωνία οι αποδοχές
των εργαζομένων έχουν παραμείνει
στάσιμες επί πολλά χρόνια. Η ια-
πωνική οικονομία έχει, άλλωστε,
μείνει πίσω συγκριτικά με τις άλλες
ανεπτυγμένες οικονομίες σε ό,τι α-
φορά την ανάκαμψή της από την
ύφεση της πανδημίας. Οικονομικοί
αναλυτές επισημαίνουν πως αν η
κυβέρνηση πείσει πράγματι τις ε-
πιχειρήσεις να αυξήσουν τους μι-
σθούς, τότε θα σταθεροποιηθεί και
θα παγιωθεί η οικονομική ανάπτυξη.
Αν πάλι αποτύχει δεν αποκλείεται
να αποδειχθεί πως ο κ. Κισίντα θα

είναι ένας ακόμη πρωθυπουργός
της Ιαπωνίας που θα μπει στην «πε-
ριστρεφόμενη πόρτα» και όπως βρέ-
θηκε στην κορυφή της πολιτικής
ιεραρχίας έτσι θα βγει εντελώς από
την πολιτική. Το έργο του είναι, άλ-
λωστε, πολύ πιο δύσκολο καθώς πα-
ράλληλα με τη διόρθωση του καπι-
ταλισμού ο Ιάπωνας πρωθυπουργός
πρέπει να διατηρήσει την πανδημία
υπό έλεγχο, ενώ θα έχει να αντιμε-
τωπίσει άλλη εκλογική αναμέτρηση
μέσα στο επόμενο καλοκαίρι. 

Σύμφωνα, πάντως, με τις εκτι-
μήσεις των οικονομολόγων, οι φο-
ροαπαλλαγές αποτελούν καλή κί-
νηση, που ωστόσο δεν επαρκεί δε-
δομένου ότι στη χώρα η ανάπτυξη
έχει καθηλωθεί εδώ και πολλά χρό-
νια. Με την πανδημία, άλλωστε, διο-
λίσθησε σε ύφεση τα πέντε από τα
έξι τελευταία τρίμηνα και αναμένεται
πως το επόμενο έτος ο ρυθμός ανά-
πτυξης θα είναι ο χαμηλότερος α-
νάμεσα στις χώρες του G7.

Bloomberg

Η κυβέρνηση
της Ιαπωνίας προωθεί
αυξήσεις μισθών

<<<<<<<

Το μερίδιό της στο παγκόσμιο
εμπόριο προϊόντων βρίσκεται
πλέον στην πρώτη θέση, ενώ
όταν προσχώρησε στον ΠΟΕ
ήταν στην έκτη.

Η πανδημία αναμένεται να έχει μόνιμο αντίκτυπο, για αυτό και μια σειρά από χώρες και ε-
ταιρείες επιλέγουν να επανεξετάσουν αυτόν τον βαθμό της αλληλεπίδρασης, ενώ ανα-
πτύσσουν τεχνολογίες που επιτρέπουν να φέρουν την παραγωγή τους σε πιο κοντινές χώ-
ρες, σημειώνει ο Στέφαν Μέργκενταλερ.

<<<<<<

Για τις νέες προκλήσεις της
Ευρώπης μιλάει στην «Κ» ο
επικεφαλής στρατηγικής
πρόβλεψης του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ, Στέ-
φαν Μέργκενταλερ.

Σήμερα η Κίνα αντιπροσωπεύει το 13% του παγκόσμιου εμπορίου.

<<<<<<

Ο Ιάπωνας πρωθυπουρ-
γός ανακοίνωσε σειρά 
κινήτρων και αντικινή-
τρων προκειμένου να
πείσει τις επιχειρήσεις.
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Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

«Δεξί κλικ και αποθήκευση». Οι τέσσερις
πιο τρομακτικές λέξεις για τα θύματα εκ-
δικητικού πορνό. Η φράση που συμπυ-
κνώνει τη φρίκη που ζουν. Ακόμη και αν
ο θύτης ή οι Αρχές κατεβάσουν το επίμαχο
υλικό από τις ιστοσελίδες που είχε αρχικά
δημοσιευθεί, κανείς δεν γνωρίζει πόσοι
άλλοι πορνογραφικοί κόμβοι το έχουν
δανειστεί, πόσα αδιάκριτα μάτια το έχουν
παρακολουθήσει, σε πόσους προσωπικούς
υπολογιστές έχει κατέβει, πόσοι χρήστες
το έχουν διατηρήσει στο αρχείο τους, αν
κάποια στιγμή θα ξαναδιαρρεύσει στο
Διαδίκτυο, πότε θα τελειώσει ο εφιάλτης
για το θύμα. «Δεξί κλικ και αποθήκευση». 

Ακόμη και ο όρος «εκδικητική πορνο-
γραφία» είναι αποπροσανατολιστικός και
λειτουργεί στο συλλογικό υποσυνείδητο
εις βάρος των θυμάτων, ως επί το πλείστον
γυναικών και ανδρών-μελών της ΛΟΑΤΚΙ
κοινότητας. Αφενός, αφήνει να εννοηθεί

ότι είχε προηγηθεί κάποια επιλήψιμη συ-
μπεριφορά από το θύμα και, αφετέρου,
παραπέμπει στη βιομηχανία της πορνο-
γραφίας, όπου η μαγνητοσκόπηση και
προβολή γίνεται σε γνώση των συμμετε-
χόντων. Σωστότερος όρος σύμφωνα με
τους ειδικούς είναι «μη συναινετική δια-
νομή σεξουαλικού υλικού». 

Το υλικό –φωτογραφίες ή βίντεο σε-
ξουαλικού περιεχομένου– μπορεί να έχει
αποκτηθεί είτε μέσω παράνομων κατα-
γραφών ή hacking είτε συναινετικά στο
πλαίσιο μιας ερωτικής σχέσης. Ομως,
όπως στην υπόθεση με φερόμενο ως δρά-
στη τον Στάθη Παναγιωτόπουλο (παρου-
σιαστή της εκπομπής «Ράδιο αρβύλα»),
που απασχολεί από προχθές την κοινή
γνώμη, η κυκλοφορία του ευαίσθητου
προσωπικού υλικού γίνεται χωρίς τη συ-
ναίνεση του ατόμου που εμφανίζεται σε
αυτό. Μάλιστα, η εκδίκηση (συνήθως έ-
πειτα από χωρισμό) δεν είναι η μόνη αιτία
πίσω από την πρακτική αυτή. Πολλοί δη-
μοσιοποιούν τέτοιο περιεχόμενο για λό-
γους εντυπωσιασμού (συνήθως οι μικρό-
τεροι σε ηλικία – το φαινόμενο είναι
έντονο στα σχολεία), για οικονομικό ό-
φελος ή «απλώς» από μια στρεβλή αντί-
ληψη σε σχέση με τον ρόλο εξουσίας που

κάποιοι άντρες θεωρούν ότι έχουν απέ-
ναντι στη γυναίκα. 

Οι υποθέσεις, πάντως, που έρχονται
στην επικαιρότητα αποτελούν μόνο την
κορυφή του παγόβουνου. Και αυτό γιατί
στις περισσότερες περιπτώσεις τα θύματα
διστάζουν να καταγγείλουν τη διαδικτυακή
τους κακοποίηση, από φόβο της περαιτέρω
διαπόμπευσης. Οπως σε όλα τα εγκλήματα

σεξουαλικής βίας, έτσι και στην «εκδι-
κητική πορνογραφία», αντί για τους δρά-
στες είναι πολύ συχνά τα θύματα που ε-
νοχοποιούνται. «Γιατί έβγαλε αυτή τη
φωτογραφία;», «δεν ήξερε τι θα συμβεί;»,
«τα ’θελε και τα ’παθε». Χαρακτηριστική
ήταν η υπόθεση που είχε αναδείξει πα-
λιότερα η «Κ» (1/2/14), με θύμα μια 14χρονη
μαθήτρια, η οποία είχε αποστείλει στον

φίλο της μια γυμνή φωτογραφία μέσω
snapchat, πιστεύοντας ότι θα διαγραφόταν
αυτομάτως. Οταν εκείνος την «κατέβασε»
και την έστειλε στους φίλους του, με α-
ποτέλεσμα τελικά να διαρρεύσει στο Δια-
δίκτυο, η κοπέλα άρχισε να λαμβάνει ε-
κατοντάδες υβριστικά μηνύματα, με α-
ποτέλεσμα η οικογένεια να αναγκαστεί
να αλλάξει πόλη. Αντίστοιχα μηνύματα

(«τα ήθελες») είχαν κατακλύσει και το
Ιnstagram της Ιωάννας Τούνη (influencer
που έγινε ευρέως γνωστή από τηλεπαιχνίδι
μόδας), όταν πριν από ενάμιση χρόνο μί-
λησε ανοιχτά για τη δικαστική περιπέτειά
της σε σχέση με τη διαρροή βίντεο με
προσωπικές στιγμές της. Οπως είχε πει,
ο τότε σύντροφός της, μολονότι γνώριζε
τα πάντα για εκείνη τη βραδιά, δεν «ά-

ντεξε» την κυκλοφορία του βίντεο και α-
πομακρύνθηκε.

Απειλές
Η πίεση προς τα θύματα είναι αρκετές

φορές αφόρητη. Τον Φεβρουάριο του
2016, το πανελλήνιο είχε συγκλονίσει η
τραγική ιστορία 22χρονης φοιτήτριας, η
οποία έπεσε από τον 9ο όροφο φοιτητικής
εστίας του ΑΠΘ, με την οικογένειά της
να υποστηρίζει ότι δεχόταν απειλές για
τη δημοσιοποίηση προσωπικών βίντεο
και φωτογραφιών της. Στοιχεία ότι δεχόταν
απειλές με τη διαρροή βίντεο προέκυψαν
και στην πολύκροτη υπόθεση του βιασμού
και της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη
στη Ρόδο το 2018. 

Ενας ακόμη λόγος που τα θύματα αρ-
νούνται να μιλήσουν στις Αρχές είναι και
ότι οι δικαστικές διαμάχες κρατούν χρόνια,
με τους δράστες να πέφτουν συνήθως
στα μαλακά. Μολονότι σε άλλες χώρες,
όπως στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην

Αγγλία, έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις
που ποινικοποιούν τη μη συναινετική
δημοσιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού
με σεξουαλικό (γυμνό ή ημίγυμνο) περιε-
χόμενο, στην Ελλάδα διώκεται στο πλαίσιο
της παραβίασης του νόμου για τα προ-
σωπικά δεδομένα. Βαρύτερες είναι οι ποι-
νές όταν έχουν τελεστεί και άλλα αδική-
ματα όπως η εκβίαση, η απειλή, η άσκηση
βίας. 

Η πανδημία ωστόσο φαίνεται ότι φού-
ντωσε ακόμη περισσότερο το φαινόμενο.
Στην Ελλάδα, από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος καταγράφηκαν μέσα στο
2021 13 περιστατικά, στο δε Ηνωμένο
Βασίλειο οι σχετικές καταγγελίες αυξή-
θηκαν κατά 22% την περίοδο του
lockdown. Και στις ΗΠΑ φαίνεται ότι η
κοινωνική αποστασιοποίηση και η 24ωρη
παραμονή μας online έχει «ευνοήσει» τέ-
τοιου είδους επιθέσεις, κάνοντας τα υ-
ποψήφια θύματα ακόμη πιο ευάλωτα. 

Στη χώρα μας καταγγελίες για τέτοια
φαινόμενα μπορούμε να κάνουμε στη
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο
11188, καθώς και στην 24ωρη γραμμή υ-
ποστήριξης που λειτουργεί η Γενική Γραμ-
ματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισό-
τητας των Φύλων (15900). 

Ο εφιάλτης της εκδικητικής πορνογραφίας
Ακόμη και ο όρος λειτουργεί αποπροσανατολιστικά, ενώ οι υποθέσεις που έρχονται στο φως είναι η κορυφή του παγόβουνου

<<<<<<<

Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, τα θύματα 
διστάζουν να καταγγείλουν
τη διαδικτυακή κακοποίηση,
από φόβο της περαιτέρω
διαπόμπευσης.

<<<<<<<

Μολονότι σε άλλες χώρες 
έχουν θεσπιστεί ειδικές 
διατάξεις, στην Ελλάδα 
διώκεται στο πλαίσιο της 
παραβίασης του νόμου για 
τα προσωπικά δεδομένα.

«Μακροχρόνιος ο τραυματισμός»
«Δεν είναι απλώς παραβίαση της ιδιωτι-
κότητάς σου. Είναι παραβίαση της ιδιω-
τικότητάς σου από κάποιον που ερωτεύ-
τηκες». Στο γραφείο της ψυχολόγου - ψυ-
χοθεραπεύτριας Φαίδρας Λογοθέτη έχουν
φτάσει πολλές γυναίκες-θύματα «εκδικη-
τικής πορνογραφίας» – το φαινόμενο είναι
εντονότερο από αυτό που αποκαλύπτει
η ειδησεογραφία. «Στο πλαίσιο μιας σχέσης,
οι περισσότεροι αισθάνονται ασφαλείς
να ανταλλάξουν ερωτικά μηνύματα και
φωτογραφίες – αν και οι γυναίκες πιέζονται
περισσότερο να στείλουν τέτοιο υλικό.
Το σοκ που βιώνουν από το σπάσιμο της
εμπιστοσύνης είναι μεγάλο. Οπως μεγάλη
είναι στη συνέχεια και η θυματοποίηση
αυτών των γυναικών, που νιώθουν ότι έ-
φταιξαν, είτε που δέχθηκαν να φωτογρα-
φηθούν από τον σύντροφό τους είτε που
τον εμπιστεύθηκαν, που τον αγάπησαν».
Πρόκειται για πράξη έμφυλης βίας. «Ενώ
και τα δύο φύλα μπορούν να γίνουν θύματα
εκδικητικής πορνογραφίας, οι γυναίκες
εσωτερικεύουν περισσότερο την αυτο-
κατηγορία, με μεγαλύτερο αντίκτυπο στην
ψυχική τους υγεία». 

Οι επιπτώσεις είναι σαρωτικές. «Εχει
τεράστια επιρροή στην καθημερινότητά
τους. Εμφανίζονται χρόνια προβλήματα
ψυχικής υγείας, υπάρχει κοινωνική απο-
μόνωση, καταστροφή σχέσεων, φόβος,
αίσθημα της δημόσιας ντροπής, άγχος,

κατάθλιψη. Ο τραυματισμός είναι μακρο-
χρόνιος». Η δημοσιοποίηση προσωπικών
στιγμών αποτελεί μια μορφή κακοποίησης.
Ετσι και οι συνέπειες είναι ίδιες με αυτές
του βιασμού. «Κάποιοι χάνουν τις οικο-
γένειές τους. Αλλοι φεύγουν από τη δουλειά
τους είτε από ντροπή είτε γιατί εκδιώχνο-
νται. Και να ξέρετε ότι πολλά θύματα
έχουν δυσκολία να ξαναβρούν δουλειά
γιατί στον έλεγχο του υποψηφίου από το
HR η φωτογραφία ή το βίντεο μπορεί να
βρεθεί». Οσο εύκολο είναι να ανεβάσεις
κάτι στο Διαδίκτυο τόσο δύσκολο είναι
να το αφαιρέσεις από εκεί.  

Οι θύτες
Οσο για τους θύτες, πρόκειται συνήθως

για άνδρες που εμφανίζουν παθολογικό
τρόπο διαχείρισης του θυμού. «Δεν είναι
απαραίτητα ένας άγριος τύπος, μπορεί

να είναι ένας “καλοκάγαθος” παθητικο-
επιθετικός, ο οποίος όμως έχει έναν πολύ
ιδιαίτερο τρόπο να εκτονώνει τον θυμό
του όταν θεωρεί ότι θίγεται ο ανδρισμός
του». 

Για τα παιδιά
Τι γίνεται όμως όταν το θύμα είναι

παιδί; «Το πιο σημαντικό σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις είναι να εξηγήσουμε ότι δεν
έχει κάνει κάτι κακό», τονίζει στην «Κ» η
διδάκτωρ κλινικής ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ
Κατερίνα Αγγελή. «Μπορεί να εμφάνισε
απερίσκεπτη συμπεριφορά, αλλά δεν έ-
βλαψε κανέναν. Πρέπει να καταστήσουμε
σαφές στο παιδί ότι το λάθος το είχε αυτός
που δημοσιοποίησε το υλικό». Οπως λέει,
μπορεί να είναι ντροπιαστική εμπειρία,
όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι
όλοι έχουμε προσωπικές στιγμές, ότι όλοι
δείχνουμε το σώμα μας όταν είμαστε ε-
ρωτευμένοι, είναι κάτι φυσιολογικό. «Αν
το παιδί μας εκτεθεί με αυτόν τον τρόπο
δεν πρέπει να το μαλώσουμε, πρέπει να
το υποστηρίξουμε». 

Σύμφωνα με την κ. Αγγελή, τα παιδιά
που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον αυ-
στηρό, όπου δεν τολμούν να φανερώσουν
πλευρές της σεξουαλικότητάς τους, είναι
πιο ευάλωτα σε τέτοιες επιθέσεις, ενώ
εάν τους συμβεί είναι πιθανότερο να μην
το καταγγείλουν.

«Δεν το είπα ποτέ σε κανέναν»
«Ο οδοντίατρος έβαλε το χέρι του μέσα
από την μπλούζα μου. Ημουν παιδί». «Η-
μουν 17 χρόνων, έκανα μαθήματα προ-
ετοιμασίας σε μικρά γκρουπάκια. Είχα
χάσει ένα μάθημα Χημείας λόγω ασθέ-
νειας και με κάλεσε ο καθηγητής μου
ένα Σάββατο στο γραφείο του για να το
αναπληρώσω. Κάποια στιγμή με πλησίασε
ξαφνικά, κόλλησε το στόμα του στο δικό
μου και μου έχωσε βίαια τη γλώσσα του
μέσα στο στόμα μου. Συνεχίσαμε κανο-
νικά τα μαθήματα. Δεν το είπα ποτέ σε
κανέναν». «Ηταν φίλος μου, Γερμανός
που είχε έρθει να ζήσει μόνιμα στην Ελ-
λάδα με την μητέρα του. Ημουν 13, ήταν
16. Με μια πρόφαση, ήρθε στην τουαλέτα
μαζί μου και κλείδωσε την πόρτα. Με ε-
κβίασε, άνοιξε ένα προφυλακτικό και
προχώρησε σε διείσδυση. Κράτησε μόνο
λίγα δευτερόλεπτα. Ξεκλείδωσε την του-
αλέτα και έκανε σαν να μη συμβαίνει τί-
ποτα. Επειτα από πολλά χρόνια, πέρυσι,
με βρήκε στο Facebook και με ρώτησε
“τα νέα μου”».

Υπάρχουν και άλλες –πολλές– μαρ-
τυρίες στο menowmetoo.gr. Κάποιες τις
διαβάζεις και τις ξαναδιαβάζεις αρνού-
μενος να πιστέψεις ότι αυτά τα πράγματα
έχουν συμβεί δίπλα σου. Και όμως, όχι
μόνον έχουν συμβεί, αλλά έχουν μείνει
στο σκοτάδι, πίσω από ερμητικά κλειστές
πόρτες, κλεισμένα σε οικογενειακά σε-

ντούκια. Εως τώρα. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
κατά της Βίας και η Σοφία Μπεκατώρου
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων ένωσαν τις δυ-

νάμεις τους και ανακοίνωσαν την έναρξη
της πρωτοβουλίας #MeNow_MeToo, κα-
λώντας όλες μας, μικρές και μεγάλες, να
μιλήσουμε για τις εμπειρίες σεξουαλικής
παρενόχλησης που έχουμε ζήσει. Ενα
χρόνο μετά την έναρξη του ελληνικού
#ΜeΤoo, ελάχιστα έχουν γίνει για την
ανατροπή της κουλτούρας του σεξισμού
και της πατριαρχίας στη χώρα μας. Νέες
μαρτυρίες θα δημοσιεύονται –ανώνυ-
μα– στην πλατφόρμα. Ταυτόχρονα θα
συγκεντρώνονται στοιχεία για το πλαίσιο
που αυτές έλαβαν χώρα, ώστε να διευ-
κολύνεται η διασύνδεση των θυμάτων,
ενώ θα καταγράφονται οι ελλείψεις και
οι δυσλειτουργίες του συστήματος για
την αποτροπή μελλοντικών συμβάντων.
Στόχος είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση
της έμφυλης βίας κατά των γυναικών
και η ολιστική στήριξη και ενδυνάμωση
των γυναικών που έχουν υποστεί ενδο-
οικογενειακή βία.

«Εχει έρθει η στιγμή που οφείλουμε
να καλλιεργήσουμε στην καθημερινότητά
μας τη μηδενική ανοχή στη βία και α-
ντίστοιχα η πολιτεία να νομοθετήσει και
να θεσμοθετήσει περισσότερα και πιο
αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης και
προστασίας. Εμείς, το ελάχιστο που μπο-
ρούμε να κάνουμε για κάθε επιζών άτομο
που επιλέγει να μιλήσει, είναι να σταθούμε
δίπλα του», αναφέρουν οι διοργανωτές. 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας και η
Σοφία Μπεκατώρου ένωσαν τις δυνάμεις
τους και δημιούργησαν το menowmetoo.gr. 

<<<<<<<

«Το σοκ που βιώνουν από 
το σπάσιμο της εμπιστοσύ-
νης είναι μεγάλο. Οπως με-
γάλη είναι και η θυματοποί-
ηση αυτών των γυναικών,
που νιώθουν ότι έφταιξαν».

<<<<<<<

Μαρτυρίες σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης έρχονται στο
φως, στο πλαίσιο στης πρω-
τοβουλίας #MeNow_MeToo.

Η πανδημία φαίνεται ότι φούντωσε ακόμη περισσότερο το φαινόμενο. Στην Ελλάδα καταγράφηκαν 13 περιστατικά το 2021. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι σχετικές καταγγελίες αυξήθηκαν
κατά 22%, ενώ στις ΗΠΑ η κοινωνική αποστασιοποίηση και η 24ωρη παραμονή μας online «ευνόησε» τέτοιου είδους επιθέσεις, κάνοντας τα υποψήφια θύματα ακόμη πιο ευάλωτα. 
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Της ΕΙΡΉΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ

Εναλλακτικά σενάρια για τη συνέχιση της
στήριξης της Ελλάδας, μετά τη λήξη του
έκτακτου προγράμματος αγοράς ομολόγων
λόγω πανδημίας (ΡΕΡΡ), εξετάζονται στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η
προοπτική ένταξής της στο κανονικό πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (ΑΡΡ) δεν
προχωράει.

Η πολυαναμενόμενη συνεδρίαση του
διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, αύριο
και την Πέμπτη, θα απαντήσει στα κρίσιμα
ερωτήματα για τον χρόνο τερματισμού
του ΡΕΡΡ, που εκτιμάται ότι θα είναι ο
Μάρτιος του 2022, καθώς και για την τύχη
των ελληνικών ομολόγων που εντάχθηκαν
κατ’ εξαίρεσιν στο ΡΕΡΡ, παρότι δεν βρί-
σκονται σε επενδυτική βαθμίδα, όπως α-
παιτούν οι κανόνες της ΕΚΤ.

Ενόψει της κρίσιμης απόφασης στη
Φρανκφούρτη, πιθανότατα την Πέμπτη,
ένα ισχυρό σενάριο για την Ελλάδα είναι
οι λεγόμενες «ευέλικτες επανεπενδύσεις»
των ομολόγων ΡΕΡΡ. Στο πλαίσιο αυτό,
καθ’ όλη τη διάρκεια της επανεπένδυσης
του ΡΕΡΡ, η οποία θα διαρκέσει έως το
τέλος του 2023, θα μπορούσαν να αγορά-
ζονται ελληνικά ομόλογα με κάπως πιο
ευνοϊκό καθεστώς από εκείνο το οποίο
θα ίσχυε με την κανονική επανεπένδυση.
Θα μπορούσε, δηλαδή, σύμφωνα με πηγές,
το πρόγραμμα να έχει μια «μεροληψία»
υπέρ των ελληνικών ομολόγων, αφού η
Ελλάδα εξαιρείται από το κανονικό πρό-
γραμμα ΑΡΡ. 

Συγκεκριμένα, ένα πολύ μικρό ποσοστό
των επανεπενδύσεων των άλλων χωρών
θα μπορούσε να μεταφέρεται στην Ελλάδα.
Και όπως εκτιμούν τραπεζικές πηγές, ε-
πειδή η Ελλάδα έχει σχετικά μικρούς ό-
γκους, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες,
θα μπορούσε έτσι να καλυφθεί.

Ιδανικά θα μπορούσε να διατηρηθεί η
προστασία των ελληνικών ομολόγων στο
ίδιο αναλογικά επίπεδο με αυτή των άλλων
χωρών και αυτό επιδιώκει, ασφαλώς, ο δι-
οικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας. Αυτό, όμως, δεν είναι απόλυτο
και άλλωστε θα εξαρτηθεί και από τις εκ-
δόσεις ομολόγων, όπως επισημαίνεται
από πηγές της αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, φαίνεται
πως το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα
συνεχίσουν να αγοράζονται ελληνικά ο-
μόλογα και να χρησιμοποιούνται ως
collateral για πράξεις χρηματοδότησης
των ελληνικών τραπεζών έως το τέλος
του 2023, τουλάχιστον. 

Το ερώτημα είναι αν οι παρεμβάσεις
αυτές θα είναι τέτοιας έκτασης, ώστε να
καλύψουν πλήρως τις αγορές και να μην
ασκηθούν μεγάλες πιέσεις στις αποδόσεις
των τίτλων.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει
ελληνικά ομόλογα ύψους σχεδόν 35 δισ.

ευρώ και με τη βοήθειά της, οι αποδόσεις
των δεκαετών τίτλων είχαν φτάσει τον
Αύγουστο στο ιστορικό χαμηλό του 0,53%.
Χθες, η απόδοση βρισκόταν στο 1,33%.

Η ΕΚΤ, όπως και η Ευρωπαϊκή Ενωση
συνολικά, αντιλαμβάνονται ότι το ζήτημα
της χρηματοδότησης της ελληνικής οι-
κονομίας με χαμηλό κόστος είναι κρίσιμο
για την ανάκαμψή της και για την οριστική
έξοδό της από τη μεταμνημονιακή περίοδο.
Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, εξετάζεται η
«ευέλικτη» λύση μέσω των επαναγορών.
Η ένταξη της χώρας κατ’ εξαίρεσιν και με
ειδικές προϋποθέσεις στο κανονικό ΑΡΡ

θα ήταν η καλύτερη λύση, αλλά εδώ και
λίγο καιρό στην ΕΚΤ έγινε σαφές ότι θα
διακινδύνευε παραπομπή στο δικαστήριο,
αφού οι κανόνες της σαφώς ορίζουν ότι
τα ομόλογα των χωρών του ΑΡΡ πρέπει
να ανήκουν σε επενδυτική βαθμίδα.

Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα
τοποθετείται, σύμφωνα με τον στόχο που
έχει θέσει η κυβέρνηση, στο πρώτο εξά-
μηνο του 2023. Ετσι, εφόσον ο σχεδιασμός
αυτός ισχύσει και δεν υπάρξουν ανατροπές,
η ένταξη στο κανονικό ΑΡΡ θα μπορούσε
να γίνει πριν λήξει η περίοδος επαναγορών
του ΡΕΡΡ.

Φόρμουλα για συνέχιση
της στήριξης από την ΕΚΤ
Στο τραπέζι οι «ευέλικτες επανεπενδύσεις» μετά τη λήξη του PEPP

Της ΕΙΡΉΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ

Υποκαταστήματα στην Αθήνα ανοίγουν
τον επόμενο χρόνο μεγάλα τραπεζικά ο-
νόματα, ενώ άλλες τράπεζες επεκτείνουν
τις δραστηριότητες που ήδη έχουν στην
Ελλάδα, καθώς οι επενδυτικές προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας, με το Ταμείο
Ανάκαμψης αλλά και το Brexit, προσελ-
κύουν τραπεζικό ενδιαφέρον στη χώρα.
Ετσι, το 2022 το τραπεζικό τοπίο διαγρά-
φεται πλουσιότερο, αλλά και ανταγωνι-
στικότερο. Κάτι που έχει τη σημασία του
και για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες
από κυβερνητικές και τραπεζικές πηγές,
6 τράπεζες ανοίγουν ή εξετάζουν να α-

νοίξουν υποκαταστήματα στην Αθήνα
και άλλες 2 επεκτείνουν τις δραστηριό-
τητές τους.

H Goldman Sachs, μία από τις μεγα-
λύτερες διεθνείς τράπεζες επενδύσεων,
με σταθερή και έντονη παρουσία στην
ελληνική αγορά, αποφάσισε να κάνει το
μεγάλο βήμα και ανοίγει το πρώτο τρίμηνο
του επόμενου έτους πλήρες υποκατά-
στημα στην Αθήνα, που θα καλύπτει ευ-
ρύτερα την Ανατολική Ευρώπη. Η

Goldman Sachs, σύμβουλος μεταξύ άλλων
στην πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά
και σε πολλές εκδόσεις τραπεζών και ε-
πιχειρήσεων, υπό την καθοδήγηση του
κ. Χάρη Ηλιάδη, θα βρίσκεται έτσι πιο
κοντά στο ελληνικό γίγνεσθαι. Σε πρώτη
φάση, το investment banking θα είναι

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της,
αλλά δεν αποκλείεται να επεκταθεί στο
private banking και στη διαχείριση assets.

H JP Morgan έχει ήδη ανοίξει υποκα-
τάστημα στην Αθήνα από τον Ιούνιο με
senior country officer τον Στέλιο Παπα-
δόπουλο, πρώην γενικό διευθυντή του

ΟΔΔΗΧ. Η ήδη σημαντική δραστηριότητά
της στο investment banking αναμένεται
να αναπτυχθεί περαιτέρω τον επόμενο
χρόνο, ενώ στα σχέδιά της περιλαμβάνεται
η επέκταση και στο private banking. Ση-
μαντική εξέλιξη θα αποτελέσει όμως και
η έκβαση του εξεταζόμενου σχεδίου της

για εξαγορά της Viva Wallet, στην οποία
αναφέρθηκαν πρόσφατα δημοσιεύματα.
Εφόσον το σχέδιο υλοποιηθεί, είναι προ-
φανές ότι θα δρομολογήσει και άλλες
πρωτοβουλίες του αμερικανικού τραπε-
ζικού κολοσσού στην Ελλάδα. Η Deutsche
Bank, με ήδη θεμελιωμένη παρουσία
στην Αθήνα, όρισε πρόσφατα τον Δήμο
Αρχοντίδη, έναν έμπειρο επαγγελματία
του τραπεζικού χώρου, ως Chief Country
Officer στην Ελλάδα, ο οποίος θα ηγηθεί
των δραστηριοτήτων επενδυτικής στρα-
τηγικής για την Ελλάδα και την Κύπρο.
«Στις χώρες αυτές η τράπεζα έχει επεν-
δύσει με στόχο την ανάπτυξη», σημειώ-
νουν στην Deutsche Bank. «H τοποθέτηση
του Δήμου Αρχοντίδη ενίσχυσε το τοπικό
franchise της τράπεζας και ενισχύει τη
βαθιά της δέσμευση στους πελάτες της
εδώ. Συν τω χρόνω, η Deutsche Bank
σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω τις υ-
φιστάμενες σχέσεις της στην Ελλάδα και
να διερευνήσει νέες δυνατότητες επέ-
κτασης». Υποκατάστημα στην Αθήνα,
το οποίο πιθανώς θα εξυπηρετεί την ευ-
ρύτερη περιοχή, εξετάζει να ανοίξει, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, και η Bank of
America. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι οι α-
ναλυτές της πολυεθνικής επενδυτικής
τράπεζας προέβλεψαν προ μηνός ανά-
πτυξη 8,6% στην Ελλάδα.

Επίσης, η ιαπωνική Nomura, με ση-
μαντική παρουσία στις εκδοτικές δρα-
στηριότητες του ελληνικού Δημοσίου,
αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας
αναπτύξει τραπεζικές εργασίες εκτός
Λονδίνου, μετά το Brexit, εξετάζει το ά-
νοιγμα γραφείου και στην Αθήνα. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ενδια-

φέρονται να ιδρύσουν υποκαταστήματα
εδώ μια μεγάλη γαλλική, μια σουηδική
και μια βουλγαρική τράπεζα. Γραφείο α-
ντιπροσωπείας, εξάλλου, άνοιξε μια κι-
νεζική τράπεζα, η Commercial Bank of
China. Οι ξένες τράπεζες βλέπουν, αναμ-
φίβολα, ευκαιρίες υψηλών αποδόσεων
στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως οι απο-
φάσεις τους να επεκτείνουν τις δραστη-
ριότητές τους εδώ, δείχνουν επιστροφή
της εμπιστοσύνης τους στις προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας. Οπως αναφέρει
χαρακτηριστικά στέλεχος της τραπεζικής
αγοράς, «όλοι έχουν προεξοφλήσει μια
περίοδο με ευνοϊκές εξελίξεις στα μα-
κροοικονομικά μεγέθη, καθώς και με ευ-
καιρίες ανάπτυξης πιστωτικών δραστη-
ριοτήτων, με τη βοήθεια και του Ταμείου
Ανάκαμψης».  Επίσης, προοπτικές πα-
ρουσιάζει η διαχείριση assets προσώπων
υψηλού πλούτου, που βρίσκονται ήδη ή
εγκαθίστανται στην Ελλάδα, όπως –με-
ταξύ άλλων– όσοι παίρνουν «χρυσή βί-
ζα».

Κίνητρο αποτελούν επίσης οι φορο-
λογικές ελαφρύνσεις που προσφέρει η
κυβέρνηση σε όσους επιστρέφουν ή ε-
γκαθίστανται στην Ελλάδα από το εξω-
τερικό, όπως σημειώνει άλλο τραπεζικό
στέλεχος.

Το Brexit έχει παίξει κι αυτό τον ρόλο
του, καθώς οι μεγάλες τράπεζες μεταφέ-
ρουν δραστηριότητες εκτός Λονδίνου,
προκειμένου να βρίσκονται σε έδαφος
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και δια-
φοροποιούν τη στρατηγική τους, ανα-
πτύσσοντας τις περιφερειακές αγορές.
Ανάμεσα σε αυτές βρίσκει τη θέση της
και η Ελλάδα.

Ξένες τράπεζες ανοίγουν υποκαταστήματα στην Αθήνα

Αγχος, θυμός, μελαγχολία, μοναξιά,
απαισιοδοξία. Είναι μερικά από τα
συνηθισμένα συναισθήματα που
χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος πλέον
των εργαζομένων στην Ελλάδα, συ-
ναισθήματα που είναι απόρροια της
πανδημίας και των πρωτοφανών
καταστάσεων που ζήσαμε, ειδικά
τον πρώτο χρόνο. Οι γυναίκες, οι
νέοι και οι εργαζόμενοι που δεν έ-
χουν παιδιά ήταν αυτοί που εμφά-
νισαν τις πιο έντονες επιπτώσεις,
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η αρ-
νητική επίδραση της πανδημίας
στην ψυχική υγεία σωματοποιήθηκε.
Δεν έλειψαν δε και οι περιπτώσεις
εκείνων που σκέφτηκαν κάποια
στιγμή να βάλουν τέλος στη ζωή
τους.

Τα εξαιρετικά και ταυτόχρονα α-
νησυχητικά ευρήματα περιλαμβά-
νονται στην έρευνα που πραγμα-
τοποίησε η ΕΥ Ελλάδος σε συνερ-
γασία με την ΕΑP Hellas και το Ερ-
γαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε τον Μάιο και
τον Ιούνιο του 2021 σε 1.232 εργα-
ζομένους στον ιδιωτικό και τον δη-
μόσιο τομέα. Κατά την περίοδο διε-
ξαγωγής της έρευνας, 35% των συμ-
μετεχόντων εργάζονταν εξ αποστά-
σεως, 30% διά ζώσης και 35% στο
πλαίσιο ενός υβριδικού σχήματος
εργασίας.

Η έρευνα κατέγραψε υψηλά πο-
σοστά για μια σειρά από συμπτώ-
ματα που σχετίζονται με την κατά-
θλιψη. Ετσι, πάνω από το ένα τρίτο
των εργαζομένων που συμμετείχε
στην έρευνα αισθάνεται μελαγχολία
(35%) και απαισιοδοξία για το μέλλον
(35%) ή δηλώνει ότι δεν έχει όρεξη
για τίποτε (34%). Αρκετά εκτεταμένα
είναι και τα συμπτώματα που σχε-
τίζονται με το άγχος, με δύο στους
τρεις (68%) να αισθάνονται νευρι-
κότητα ή εσωτερική ταραχή, 40%
να βρίσκονται σε υπερένταση και
18% να νιώθουν φόβο. Από τους
1.232 συμμετέχοντες οι 14 δήλωσαν
ότι έχουν σκεφτεί να αυτοκτονή-

σουν. Οι πρωτόγνωρες συνθήκες
της πανδημίας έχουν οδηγήσει και
σε εκδηλώσεις θυμού, καθώς 70%
των ερωτώμενων αισθάνονται ε-
κνευρισμό, 3 στους 10 έχουν ανε-
ξέλεγκτα ξεσπάσματα θυμού, και 2
στους 10 αναφέρουν ότι μπλέκουν
συχνά σε λογομαχίες. 

Οι μισοί συμμετέχοντες δήλωσαν
ότι αισθάνονται από λίγη έως πάρα
πολλή μοναξιά, ενώ το 17% δηλώ-
νουν ότι αισθάνονται απομονωμένοι,
με τις γυναίκες και τους νέους να
εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά
μοναξιάς.

Εντονα είναι και τα φαινόμενα
σωματοποίησης, δηλαδή της έκ-
φρασης των ψυχολογικών ή συναι-
σθηματικών προβλημάτων ως σω-

ματικά συμπτώματα, όπως ο πονο-
κέφαλος, το έντονο στρες και οι κρί-
σεις πανικού. Ενδεικτικά, ένας στους
τρεις εργαζομένους (35%) δηλώνει
ότι εμφάνισε αδυναμία και ζαλάδα,
15% ναυτία ή στομαχικές διαταραχές
και 1 στους 10 παρατήρησε δυσκολία
στην αναπνοή και πόνους στην καρ-
διά ή το στήθος.

Τα προβλήματα είναι εντονότερα
στις γυναίκες, οι οποίες εμφανίζουν
υψηλότερες τιμές άγχους, κατάθλι-
ψης και σωματοποίησης από τους
άνδρες συμμετέχοντες. Τούτο συν-
δέεται πιθανότατα με το γεγονός
ότι ειδικά την περίοδο των
lockdowns κλήθηκαν να ισορροπή-
σουν μεταξύ αντικρουόμενων προ-
τεραιοτήτων, όπως η φροντίδα των
παιδιών και οι οικιακές εργασίες,
δουλεύοντας ταυτόχρονα, σε αρκε-
τές περιπτώσεις, από το σπίτι.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Η πανδημία έπληξε
την ψυχική υγεία
των εργαζομένων

<<<<<<

Ευκαιρίες ανάπτυξης 
διακρίνουν μεταξύ άλλων
Goldman Sachs, Bank of
America και η ιαπωνική 
Nomura.

Ενόψει της κρίσιμης απόφασης στη Φρανκφούρτη, πιθανότατα την Πέμπτη, ένα ισχυρό σενάριο για την Ελλάδα είναι να αγοράζονται ελληνι-
κοί τίτλοι με πιο ευνοϊκό καθεστώς από εκείνο που θα ίσχυε με την κανονική επανεπένδυση.

<<<<<<

Ενας στους τρεις αισθά-
νεται μελαγχολία και 
απαισιοδοξία ή δηλώνει
ότι δεν έχει όρεξη 
για τίποτε.

Η έρευνα της ΕΥ Eλλάδας κατέγραψε υψηλά ποσοστά για μια σειρά από συ-
μπτώματα που σχετίζονται με την κατάθλιψη.

Εκτινάχθηκε το spread των ελληνικών 10ετών τίτλων
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του
2020 έχει εκτοξευθεί το spread των ελλη-
νικών 10ετών ομολόγων και στις 171 μο-
νάδες βάσης, τη στιγμή που το καλοκαίρι
είχε υποχωρήσει κάτω από τις 100 μ.β και
στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008.
Αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, δείχνει
πως οι επενδυτές έχουν αρχίσει και τοπο-
θετούν πλέον μεγαλύτερο ρίσκο στους ελ-
ληνικούς τίτλους.

Αν και το τελευταίο τρίμηνο οι αποδόσεις
των ελληνικών ομολόγων έχουν ακολου-
θήσει τη γενικότερη ανοδική τροχιά και

των υπόλοιπων ομολόγων της Ευρωζώνης
–λόγω και της εκτόξευσης του πληθωρισμού
η οποία ενίσχυσε τις προσδοκίες για σύ-
σφιξη της νομισματικής πολιτικής και για
tapering νωρίτερα από το αναμενόμενο–,
ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες και ειδικά
αυτόν τον μήνα έχει παρατηρηθεί μια ση-
μαντική διαφοροποίηση στη συμπεριφορά
των ελληνικών τίτλων, με τις ελληνικές α-
ποδόσεις να συνεχίζουν να κινούνται (με
διακυμάνσεις) στα επίπεδα του 1,3%, τη
στιγμή που στη Γερμανία (στο -0,38% χθες)
και σε άλλες χώρες του «πυρήνα» της Ευ-
ρωζώνης, αλλά ακόμα και στην Ιταλία (στο
0,91%), έχουν ακολουθήσει πτωτική πορεία,

αυξάνοντας έτσι τα ελληνικά spreads. Η
εμφάνιση της «Ομικρον» έστειλε πολλούς
επενδυτές μακριά από το ρίσκο και προς
την ασφάλεια της αγοράς ομολόγων, με
την Ελλάδα να μην επωφελείται από αυτή
τη στροφή, καθώς οι επικείμενες αποφάσεις
της ΕΚΤ και η αβεβαιότητα γύρω από το
μέλλον της Ελλάδας στη μετα-PEPP εποχή,
αύξησαν τον κίνδυνο γύρω από τα ελληνικά
ομόλογα και οδήγησαν σε στάση αναμονής
τους επενδυτές.

Η συνέχιση της ποσοτικής χαλάρωσης
με αύξηση των μηνιαίων αγορών του κα-
νονικού προγράμματος QE έχει λειτουργήσει
ανακουφιστικά για τα ομόλογα της Ευρω-

ζώνης που κατέχουν επενδυτική βαθμίδα,
ωστόσο έχει βγάλει την Ελλάδα από τα ρα-
ντάρ για πολλούς επενδυτές. Το εάν και
το πώς θα συνεχίσει η ΕΚΤ να στηρίζει τη
χώρα μετά το τέλος του PEPP είναι ένα ε-
ρώτημα που μένει να απαντηθεί, με τα τε-
λευταία σενάρια να θέτουν τη χώρα εκτός
κανονικού QE, αλλά εντός ενός ενισχυμένου,
πιο ευέλικτου γεωγραφικά και μεγαλύτερου
σε διάρκεια προγράμματος επανεπενδύ-
σεων.

Μένει να φανεί εάν οι αγορές θα κρίνουν
ότι αυτό είναι αρκετό ή θα οδηγηθούμε σε
περαιτέρω αύξηση των spreads στο αμέσως
επόμενο διάστημα. 

Υποκατάστημα στην Αθήνα, το οποίο πιθανώς θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή, εξετάζει να ανοίξει η Bank of America. 
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Οι μεταρρυθμίσεις βελτιώνουν σε σταθερή
και διαρκή βάση το επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον μετριάζοντας τις επιπτώσεις
της πανδημίας. Το συμπέρασμα αυτό
προκύπτει από την έρευνα «Ο σφυγμός
του επιχειρείν 2021» που πραγματοποίησε
το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Πε-
ριβάλλοντος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) με τη συνεργασία
της MRB.

Για πρώτη φορά ίσως ένας δείκτης
που πέφτει κάτω από τη βάση του 5 έχει
θετική χροιά και δη ότι έχουν μειωθεί οι
δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετω-
πίζουν οι επιχειρήσεις σε μακροοικονο-
μικό και μικροοικονομικό περιβάλλον.
Την ίδια ώρα, βεβαίως, η αύξηση του ε-
νεργειακού κόστους και συνολικά οι α-
νατιμήσεις προκαλούν ανησυχία στις ε-
πιχειρήσεις και μάλιστα ανεξαρτήτως
μεγέθους.

Μείωση φορολογίας
Ειδικότερα, ο δείκτης αξιολόγησης

δυσκολιών στο ευρύτερο οικονομικό και
πολιτικό περιβάλλον διαμορφώθηκε το
2021 στις 4,9 μονάδες, πέφτοντας για
πρώτη φορά κάτω από τη βάση του 5 σε
μια κλίμακα από 1 έως 10, όπου το 1 ση-
μαίνει «Καθόλου δυσκολία» και το 10
«Μεγάλη δυσκολία». Ο εν λόγω δείκτης
ήταν στις 5,3 μονάδες το 2021, ενώ το
2017 βρισκόταν στις 7 μονάδες. Αν και
μεγαλύτερο εμπόδιο στο ευρύτερο οικο-
νομικό και πολιτικό περιβάλλον παραμένει
διαχρονικά η υψηλή φορολογία (αξιολο-
γείται σε αυτή τη θέση από το 45,5% των
ερωτηθέντων), καταγράφει σημαντική
βελτίωση έναντι του 2020 (70,6%), γεγονός
που αποδίδεται σε μέτρα όπως η μείωση
των φορολογικών συντελεστών εισοδή-
ματος νομικών προσώπων από 24% σε
22% και της προκαταβολής φόρου εισο-

δήματος από 100% σε 80%, καθώς και η
απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλλη-
λεγγύης των εισοδημάτων από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο
(μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, εισόδημα
από ακίνητα) και από υπεραξία μεταβί-
βασης κεφαλαίου. 

Με αρκετή απόσταση και επίσης συ-
γκεντρώνοντας πολύ χαμηλότερα ποσο-
στά σε σύγκριση με το παρελθόν ακο-
λουθούν η διαφθορά/το έλλειμμα διαφά-
νειας (29,5%), η αναποτελεσματική λει-
τουργία των θεσμών (26,5%), η μακρο-
οικονομική κατάσταση της χώρας (23,4%)
και το διεθνές οικονομικό και πολιτικό
περιβάλλον (22,4%). 

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί εδώ
ότι η αναποτελεσματική λειτουργία των
θεσμών, η οποία περιλαμβάνει και τη Δι-
καιοσύνη, αποτελεί το μόνο από τα πεδία
αυτά στο οποίο δεν καταγράφεται βελ-
τίωση το 2021. 

Σε ό,τι αφορά δε το οικονομικό και
πολιτικό περιβάλλον, το ποσοστό όσων

ανησυχούν έχει τριπλασιαστεί σε σύ-
γκριση με το 2020. Αξιοσημείωτη βελ-
τίωση σε σχέση με το 2020 παρουσιάζουν
η έλλειψη κατάλληλου ανθρώπινου δυ-
ναμικού (πλέον αποτελεί όγδοο σημα-
ντικότερο εμπόδιο από δεύτερο) και το
έλλειμμα στη συνεργασία με τα πανεπι-
στήμια και τα ερευνητικά κέντρα για την
ανάπτυξη καινοτομίας (δέκατο εμπόδιο
από έβδομο). 

Βελτίωση παρατηρείται φέτος και στον

δείκτη αξιολόγησης δυσκολιών στην κα-
θημερινότητα των επιχειρήσεων. Ο εν
λόγω δείκτης υποχώρησε στις 4,8 μονάδες
το 2021 από τις 4,9 μονάδες το 2020, ενώ
το 2017 βρισκόταν στις 6,5 μονάδες.

Προβληματισμό, πάντως, προκαλεί το
γεγονός ότι για πρώτη φορά την περίοδο
2017-2021 που διενεργείται η εν λόγω έ-
ρευνα ως μεγαλύτερο εμπόδιο στην κα-
θημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων
αξιολογείται από την πλειονότητα των

επιχειρήσεων (32,4%) η αδυναμία πρό-
σβασης στη χρηματοδότηση και ο ακριβός
δανεισμός. 

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, αυτό συμβαίνει
διότι αφενός δεν υπάρχει κάποια βελ-
τιωτική παρέμβαση στο εν λόγω πεδίο,
με το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων να παραμένει και αφετέρου υ-
ποχωρούν σημαντικά άλλα εμπόδια που
προβλημάτιζαν τις επιχειρήσεις, όπως
το ασταθές φορολογικό πλαίσιο (30,3%)

το οποίο διαχρονικά προκαλούσε τη με-
γαλύτερη δυσκολία, καθώς και η πολυ-
νομία και ασάφεια του θεσμικού πλαι-
σίου.

Ψηφιοποίηση
Η ψηφιοποίηση του κράτους αποτελεί

για τις επιχειρήσεις την πιο επιτυχημένη
μεταρρύθμιση του τελευταίου έτους.
Τρεις δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες λαμ-
βάνουν την καλύτερη αξιολόγηση από

τις επιχειρήσεις, με σημαντική βελτίωση
έναντι του 2020, δείχνοντας τον δρόμο
στους υπόλοιπους. Πρόκειται για την ψη-
φιακή πύλη gov.gr (70,8%) businessportal
(60%) και «Εργάνη» (58,3%). Την ίδια
ώρα, κάποιοι φορείς και θεσμοί του κρά-
τους εξακολουθούν να βρίσκονται στις
τελευταίες θέσεις, παρά την κρισιμότητα
του ρόλου τους για τη λειτουργία (και)
των επιχειρήσεων. Πρόκειται για τα υ-
πουργεία και τα δικαστήρια με ποσοστά
ικανοποίησης μόλις 13,2% και 11,4% α-
ντιστοίχως.

Η βελτίωση του μακροοικονομικού
περιβάλλοντος, αλλά και της καθημερι-
νότητας των επιχειρήσεων, καθώς και η
ανάκαμψη που καταγράφηκε το 2021 κά-
νει μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων να
αισιοδοξεί, παρά το γεγονός ότι η παν-
δημία εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζωή
μας. Το 46% των επιχειρήσεων αξιολογεί
ως καλή την παρούσα του κατάσταση
και το 42% ως καλή τη μελλοντική του
κατάσταση. Πρόκειται για τα υψηλότερα
ποσοστά καθ’ όλη τη διάρκεια της πε-
ριόδου 2017-2021. Επιπλέον, το 55% προ-
βλέπει αύξηση πωλήσεων το επόμενο
έτος και το 37% ενίσχυση του προσωπι-
κού. 

Η άνοδος των τιμών
Ανησυχία για το κόστος των πρώτων

υλών, της ενέργειας και των μεταφορικών
διατυπώνει το 72% των επιχειρήσεων,
ενώ το 55% δηλώνει ότι οι ανατιμήσεις
εισροών θα οδηγήσουν σε σημαντική
αύξηση των κοστολογίων και σε αύξηση
των τιμοκαταλόγων τους. Μάλιστα, το
υψηλό κόστος της ενέργειας στον κατά-
λογο των μεγαλύτερων εμποδίων στην
καθημερινότητα των επιχειρήσεων κα-
τατάσσεται φέτος στην τέταρτη θέση,
συγκεντρώνοντας ποσοστό 28,6%, ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό το 2020 ήταν
20,7%.

Βελτίωση επιχειρείν λόγω μεταρρυθμίσεων
Σημαντική μείωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις καταγράφει έρευνα του ΣΕΒ – Ανησυχίες για τις ανατιμήσεις

Του ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Ιστορικά υψηλές επιδόσεις στο εννεάμηνο
της τρέχουσας χρήσης, που αναμένεται να
βελτιωθούν ακόμα περαιτέρω στο σύνολο
του οικονομικού έτους, πέτυχαν οι μεγάλοι
Ελληνες παραγωγοί βιομηχανικών μετάλλων
και μεταποιημένων προϊόντων μετάλλου,
με οδηγό την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση
που σε συνδυασμό με την περιορισμένη
προσφορά συντηρεί ψηλά τις χρηματιστη-
ριακές τιμές των μετάλλων.

Και αυτό παρά το ιδιαίτερα αυξημένο
ενεργειακό κόστος, αφού είχαν τη δυνα-
τότητα είτε να έχουν «κλειδωμένες» τιμές
ρεύματος με μακροπρόθεσμα συμβόλαια
είτε και να περάσουν το επιπλέον κόστος
στις τελικές τιμές που καταβάλλουν οι πε-
λάτες τους. Είναι ίσως χαρακτηριστικό πως
στο εννεάμηνο του έτους η μέση τιμή του
Αλουμινίου (LME 3Μ) ανήλθε στα επίπεδα
των 2.400 δολαρίων ανά τόνο, 44% αυξημένη
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2020. Αντίστοιχα, οι τιμές του χάλυβα, ενώ
τον Μάρτιο του 2020 διαπραγματεύονταν

μεταξύ 500 και 800 δολαρίων ο τόνος, στα
τέλη του εννεάμηνου φέτος είχαν φθάσει
στα 1.800 δολάρια. Πολλοί από όσους ε-
μπλέκονται στην αγορά αυτή εκτιμούν πως
δεν θα υπάρξει μεγάλη μείωση των τιμών,
παρά μόνο παροδικές διορθώσεις, ενδεχο-
μένως και το 2022.  Απούσα από το «πάρτι»
αυτό των μετάλλων είναι η ΛΑΡΚΟ, η οποία
παρά το ράλι των τιμών στο νικέλιο από
τα 10.500 ευρώ τον Μάρτιο του 2020 στα
18.000 την τρέχουσα περίοδο, δεν μπόρεσε
παρά να περιορίσει απλώς το εύρος του ελ-
λείμματος σε λειτουργικό επίπεδο.

Στον αντίποδα, χαλυβουργίες όπως η
Σιδενόρ και η Χαλυβουργία Ελλάδος κατα-
γράφουν σημαντική αύξηση του κύκλου
εργασιών τους αλλά και των περιθωρίων
κέρδους τους, ανεξάρτητα από το γεγονός
πως οι τιμές της ενέργειας αλλά και των
μεταφορικών έχουν εκτοξευθεί. Αιτία η ι-
σχυρή ζήτηση για χάλυβα διεθνώς, καθώς
η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει και η
απουσία επαρκούς προσφοράς επιτρέπει
τη μετακύλιση του υψηλότερου κόστους
της ενέργειας και των μεταφορικών στους
τελικούς καταναλωτές. Η ισχυρή ζήτηση
από το εξωτερικό αλλά και την ανακά-
μπτουσα ελληνική οικονομία –στην οποία
δρομολογούνται μεγάλα ιδιωτικά αλλά και
δημόσια έργα– αναμένεται να διατηρηθεί
και κατά το επόμενο έτος. Είναι χαρακτη-
ριστικό πως σύμφωνα με πληροφορίες το

σύνολο των χαλυβουργιών δουλεύει κοντά
στο 100% της δυναμικότητάς τους, με τις
παραγγελίες να έχουν ήδη απορροφήσει
το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της
επόμενης χρήσης. Εξίσου θετικές, αν όχι
θετικότερες, είναι και οι προοπτικές για το
αλουμίνιο, που παρά την πρόσφατη διόρ-
θωση των διεθνών τιμών παραμένει σε υ-
ψηλά επίπεδα και σύμφωνα με επενδυτικούς
οίκους όπως η Goldman Sachs αναμένεται
να δει τις τιμές του να επιστρέφουν και να
παραμένουν πάνω από τα επίπεδα των
3.000 δολαρίων ο τόνος κατά το 2022. Ιδι-
αίτερα ευνοϊκές συνθήκες ειδικά για κα-
θετοποιημένους παραγωγούς με σταθερό
ενεργειακό κόστος, όπως το Αλουμίνιον
της Ελλάδος της Mytilineos.

ElvalHalcor
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εννεα-

μήνου που ανακοίνωσε η Viohalco, «η αύ-
ξηση των όγκων πωλήσεων και η θετική
επίδραση των αυξημένων αναλώσεων
σκραπ αναχαίτισαν τις αρνητικές επιδράσεις
από την αύξηση των τιμών του φυσικού
αερίου, με αποτέλεσμα τα αναπροσαρμο-
σμένα ενοποιημένα κέρδη της ElvalHalcor
πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, α-
ποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έ-
ξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν
καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερ-
δοφορία της εταιρείας, να αυξηθούν κατά

25,7% στο εννεάμηνο στα 130,4 εκατ. ευρώ
έναντι 103,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη
αντίστοιχη περίοδο, ενώ για το τρίτο τρίμηνο
το a-EBITDA ανήλθε σε 45,2 εκατ. ευρώ έ-
ναντι 35,9 εκατ. ευρώ για την περυσινή
τριμηνιαία περίοδο». Οπως εξηγεί, «η άνοδος
των τιμών των μετάλλων είχε ως αποτέλεσμα
λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτα-
σαν τα 50,0 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο
έναντι ζημίας 8,7 εκατ. ευρώ για το εννεά-
μηνο του 2020, με τα τριμηνιαία μεγέθη
για το αποτέλεσμα μετάλλου να ανέρχονται
σε κέρδη 8,6 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο
του ’21 έναντι κερδών 4 εκατ. ευρώ για το
τρίτο τρίμηνο του ’20. Το αποτέλεσμα του
μετάλλου επέδρασε θετικά και στα μεικτά
κέρδη που ανήλθαν σε 187,4 εκατ. ευρώ
έναντι 99,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του
2020». Ωστόσο οι αυξημένες τιμές των με-
τάλλων αύξησαν το κεφαλαίο κίνησης της
Viohalco, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση
του καθαρού δανεισμού κατά 107 εκατ.
ευρώ σε σχέση με το κλείσιμό της του 2020.
Σε κάθε περίπτωση, τα κέρδη μετά από φό-
ρους της Viohalco ανήλθαν σε 117,9 εκατ.
ευρώ έναντι κερδών 25 εκατ. ευρώ το α-
ντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Αλουμίνιον της Ελλάδος
Την ίδια περίοδο η Mytilineos ανακοί-

νωσε για το εννεάμηνο 62,4% αύξηση στα
κέρδη ανά μετοχή σε προσαρμοσμένη για

έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγο-
νότα βάση, σε σύγκριση με το εννεάμηνο
του 2020, ή 18% σε μη προσαρμοσμένη
βάση, με τα καθαρά κέρδη μετά από δικαι-
ώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 115
εκατ. Η μητρική της Αλουμίνιον της Ελλάδος
σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών
27% στα 1.698 εκατ., σε σύγκριση με το
εννεάμηνο του 2020, και 23% αύξηση των
κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) που ανήλθαν σε 241 εκατ. Οπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται, «η Mytilineos
καταγράφει φέτος νέα ιστορικά επίπεδα
κύκλου εργασιών και κερδοφορίας».

Οι τιμές του αλουμινίου από τις αρχές
του έτους έχουν σημειώσει κατακόρυφη
άνοδο, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά,
καθώς μια σειρά από παράγοντες, όπως τα
μέτρα τόνωσης των οικονομιών λόγω της
πανδημίας, η χαλαρή νομισματική πολιτική,
οι πληθωριστικές πιέσεις, η κλιμακούμενη
ενεργειακή κρίση και η παγκόσμια τάση
προς την «πράσινη» οικονομία, συντελούν
στη σημαντική αύξηση της παγκόσμιας
ζήτησης και παράλληλα θέτουν περιορι-
σμούς στην προσφορά και τη διαθεσιμότητα
του μετάλλου. Ο τομέας μεταλλουργίας της
Mytilineos στο εννεάμηνο του 2021 κατέ-
γραψε κύκλο εργασιών 482,3 εκατ., που α-
ντιστοιχεί σε 28,4% του συνολικού κύκλου
εργασιών του ομίλου, έναντι 393 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Φλέβα χρυσού χτύπησαν οι μεταλλουργίες
Το ράλι τιμών στα μέταλλα φέρνει υψηλές κερδοφορίες για Viohalco, Mytilineos και Χαλυβουργία Ελλάδος 

<<<<<<<

Το 55% προβλέπει αύξηση
πωλήσεων το επόμενο έτος
και το 37% ενίσχυση του
προσωπικού.

Τα κέρδη μετά από φόρους της Viohalco στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 117,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 25 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό
διάστημα.

<<<<<<

Η ισχυρή ζήτηση από το 
εξωτερικό αλλά και την 
ελληνική αγορά αναμένεται
να διατηρηθεί και κατά 
το επόμενο έτος.

Η ΛΑΡΚΟ έμεινε
για μία ακόμη φορά
έξω από το πάρτι
Το 2022 οι μέσες τιμές του νικελίου
στις διεθνείς αγορές εκτιμάται πως
θα κυμανθούν πέριξ των 19.000-
20.000, αλλά για να μη χάνει χρή-
ματα η υπερχρεωμένη και υπό ειδική
διαχείριση ΛΑΡΚΟ θα έπρεπε να
πουλάει κοντά στις 21.000-23.000
δολάρια, εκτιμούν κύκλοι της αγο-
ράς. Ωστόσο η μέση τιμή πώλησης
μέχρι στιγμής φέτος είναι πλησιέ-
στερα στις 17.000, ενώ οι τιμές έχουν
αγγίξει ήδη τις 20.000 δολάρια και
μάλιστα προ δύο εβδομάδων έφτα-
σαν τις 21.000. 

Ακόμη και έτσι όμως η ΛΑΡΚΟ
κατάφερε να πουλάει ακριβότερα
το όποιο μετάλλευμα μπορεί να διο-
χετεύσει στην αγορά και να περιο-
ρίσει το λειτουργικό της έλλειμμα,
αναφέρουν στην «Κ» πηγές της ει-
δικής διαχείρισης που «τρέχει» αυτή
την περίοδο την εταιρεία μέχρι να
ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί για
την εκμίσθωση του εργοστασίου
και την πώληση των μεταλλίων.

Στην περίπτωση της ΛΑΡΚΟ, οι
αιτίες που δεν της επιτρέπουν να
γυρίσει σε λειτουργική κερδοφορία
είναι πολλές. Δηλαδή, δεν είναι μό-
νον το αυξημένο ενεργειακό κόστος,
αφού η εταιρεία έχει τεράστια χρέη
προς τη ΔΕΗ τα οποία αγωνίζεται
να εξυπηρετήσει ρυθμισμένα, και
έτσι κάθε άλλο παρά εύκολη είναι
η συμβασιοποίηση των τιμολογίων
σε σταθερά επίπεδα. 

Το πρόβλημα της ΛΑΡΚΟ είναι
διαρθρωτικό: «Η μη συντήρηση του
εργοστασίου γενικά και ειδικά η-
λεκτροκαμίνων, περιστροφικών,
και λοιπού εξοπλισμού, η παραγω-
γική διαδικασία, η διαδικασία στην
εφοδιαστική αλυσίδα μεταλλευμά-
των και κρίσιμων πρώτων υλών και
υλικών και, βέβαια, το κόστος ενέρ-
γειας συνθέτουν μια δύσκολη, αν
όχι άλυτη με τα σημερινά δεδομένα,
εξίσωση», σημειώνουν στην «Κ» οι
ίδιες πηγές. Διότι όλα αυτά μετα-
φράζονται αυτονόητα σε χαμηλή
παραγωγικότητα και ανταγωνιστι-
κότητα, αλλά και ποιότητα του πα-
ραγόμενου προϊόντος. Επισημαίνε-
ται πως το εργατικό κόστος στο συ-
νολικό κόστος κυμαίνεται πέριξ του
15-18%. «Το μέλλον για τη μεταλ-
λουργία του νικελίου είναι πάντως
ευοίωνο, υπό την προϋπόθεση όμως
πως θα γίνουν οι απαραίτητες τρο-
ποποιήσεις και επενδύσεις», υπο-
γραμμίζουν.

Αυτή την περίοδο προχωρούν οι
απαραίτητες διαδικασίες για να κλη-
θούν να δώσουν δεσμευτικές προ-
σφορές οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές

στους δύο διαγωνισμούς, του ειδικού
διαχειριστή και του ΤΑΙΠΕΔ, για
την παραχώρηση της υπερχρεωμέ-
νης ΛΑΡΚΟ. Απαιτούνται ωστόσο
ακόμη ρυθμίσεις για να καλυφθούν
οι επενδυτές από το ενδεχόμενο να
βρεθούν αντιμέτωποι με περιβαλ-
λοντικές παραβάσεις της προηγού-
μενης ιδιοκτησίας, ενώ μένει να δι-
ευκρινιστεί και η ακριβής διαδικα-
σία, το λεγόμενο shoot-out, με την
οποία θα εξασφαλιστεί πως όποιος
πλειοδοτήσει στον διαγωνισμό για
την παραχώρηση του εργοστασίου
από το ΤΑΙΠΕΔ θα μπορέσει να α-
ποκτήσει και τα ορυχεία που πουλάει
η ειδική διαχείριση και τούμπαλιν. 

Στη διαγωνιστική διαδικασία έ-
χουν μείνει ενεργοί ο όμιλος
Mytilineos, η κοινοπραξία της ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ με την ΑD Holdings και η
Commodity & Mining Insight.

<<<<<<

Αυτή την περίοδο 
προχωρούν οι απαραίτη-
τες διαδικασίες για 
να κληθούν να δώσουν
δεσμευτικές προσφορές
οι ενδιαφερόμενοι 
επενδυτές. 

Στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν
μείνει ενεργοί ο όμιλος Mytilineos, η
κοινοπραξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την
ΑD Holdings και η Commodity &
Mining Insight.
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Τον θεσμό του Οργανισμού Διαχείρισης
και Προώθησης Προορισμού φέρνει, με-
ταξύ άλλων, νομοσχέδιο που καταθέτει
το αμέσως επόμενο διάστημα στη Βουλή
ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας,
με στόχο να αντιμετωπιστούν οι προκλή-
σεις διασφάλισης ενός βιώσιμου τουρι-
στικού προϊόντος.

Πρόκειται για τους γνωστούς από τις
βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού, όπως
της Βαρκελώνης, Destination Management
Organizations (DMOs), δηλαδή οργανι-
σμούς διαχείρισης προορισμού, που δίνουν
σε δήμους και περιφέρειες τη δυνατότητα
συνδιαχείρισης και συντονισμού με τον
ιδιωτικό τομέα, αλλά και με τις υπηρεσίες
του κράτους, ώστε να σταματήσει η ασυ-
νεννοησία και η χαοτική κατάσταση που
χαρακτηρίζει πολλά μέρη της Ελλάδας τα
οποία, για παράδειγμα, μπορεί να απει-
λούνται με τουριστικό κορεσμό ή εγκα-
τάλειψη.

Προάγεται έτσι η συνεργασία δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα με συνεργατικούς
σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster, tour
operators, αεροπορικές εταιρείες). Δίνεται
έμφαση στη δυνατότητα των οργανισμών
να σχεδιάζουν και να εκτελούν προγράμ-
ματα σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική
ανάπτυξη, την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος του προορισμού, καθώς
και την παροχή κινήτρων για την προώ-
θηση και διαχείριση τοπικών σημάτων
ποιότητας. Δίνεται επίσης η δυνατότητα
συνδιαφήμισης, απελευθερώνοντας πόρους
για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνα-
τοτήτων προώθησης ενός προορισμού.
Επιπλέον, τους δίνεται η δυνατότητα να
συστήσουν παρατηρητήρια βιώσιμης του-
ριστικής ανάπτυξης με σκοπό την παρα-
κολούθηση δεικτών που ταξινομούνται
σε 3 πυλώνες – α) οικονομία, β) κοινωνία,
γ) περιβάλλον.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που θα κα-
τατεθεί στη Βουλή, οι αρμοδιότητες ενός
Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης
Προορισμού είναι:

– Η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρ-

μογή της αναπτυξιακής και τουριστικής
πολιτικής του προορισμού.

– Η μελέτη και παρακολούθηση της α-
ναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των
υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλει-
ας.

– Η εκπόνηση και υλοποίηση στρατη-
γικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανά-
πτυξης και διαχείρισης του προορισμού.

– Η σύναψη συμβάσεων με φορείς του
ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική
προβολή του προορισμού.

– Η επιστημονική, συμβουλευτική και
τεχνική υποστήριξη του οικείου οργανι-
σμού τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για
θέματα προβολής και προώθησης ενός
προορισμού στην τουριστική αγορά.

– Η προώθηση και η αντικειμενική πλη-
ροφόρηση του οικείου ΟΤΑ για το σύνολο
του τουριστικού προϊόντος για τον εκά-
στοτε προορισμό (όπως αξιοθέατα, προ-
σβασιμότητα-μεταφορές, εγκαταστάσεις-
διαμονή, τουριστικές υπηρεσίες, δραστη-
ριότητες, βοηθητικές υπηρεσίες).

– Η εκπόνηση μελετών για τη δημιουρ-
γία προτύπων για την ανάδειξη της ταυ-
τότητας του προορισμού.

– Η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών
σημάτων ποιότητας, καθώς και η τεχνική
βοήθεια και υποστήριξη σε συνεργατικούς
σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster) σχε-
τική με την παραγωγή και προβολή τοπικών
τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

– Η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε

σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως
η ανάλυση της αγοράς, η προσέγγιση
νέων αγορών –συμπεριλαμβανομένης και
της αγοράς του προσβάσιμου τουρισμού–
, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλο-
ποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής,
ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανά-
πτυξης. 

– Η ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων
του προορισμού.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, προβλέπει και τη σύσταση ανώ-
νυμης εταιρείας με την επωνυμία Ιαματικές
Πηγές Ελλάδος, με στόχο τη διαχείριση
και αξιοποίηση φυσικών ιαματικών πόρων
και πηγών και των εγκαταστάσεών τους
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Νέοι Οργανισμοί στα πρότυπα
της Βαρκελώνης στον τουρισμό
Τι προβλέπεται για τη διαχείριση προορισμών στο νέο νομοσχέδιο

Της ΧΡΎΣΑΣ ΛΙΆΓΓΟΥ

Το ισχυρό μήνυμα του Μαξίμου και προ-
σωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη για τη στήριξη της υπερά-
κτιας αιολικής ενέργειας, ως βασικoύ
πυλώνα για την ολοκλήρωση της ενερ-
γειακής μετάβασης, μετέφερε στους
Νορβηγούς επενδυτές που βρέθηκαν
στην Αθήνα το διήμερο 6-7 Δεκεμβρίου
ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου
του Αλέξης Πατέλης, στην κατ’ ιδίαν
συνάντηση που είχε με εκπροσώπους
του εθνικού cluster Norwegian Offshore
Wind Cluster (NOWC), στην πρεσβεία
της Νορβηγίας, παρουσία και του πρέσβη
στην Ελλάδα, Frode Overland Andersen.

Οι εκπρόσωποι της πρωτοπόρου νορ-
βηγικής βιομηχανίας υπεράκτιων αιο-
λικών πάρκων είχαν την ευκαιρία να
διερευνήσουν στην Αθήνα και το εν-
διαφέρον ελληνικών εταιρειών για συ-
νεργασία για κοινές επενδύσεις πλωτών
αιολικών πάρκων στις ελληνικές θά-
λασσες, αλλά και να ενημερωθούν από
τη γ.γ. Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου
για το θεσμικό πλαίσιο που ολοκληρώ-
νεται. 

Η Ελλάδα έχει θέσει στόχο την ανά-
πτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων ι-
σχύος 2 GW έως το 2030, έργα που θα
προχωρήσουν μέσα από συμπράξεις ελ-
ληνικών και ξένων εταιρειών, όπως γί-
νεται διεθνώς και θα κινητοποιήσουν
επενδύσεις και σε άλλους βιομηχανικούς
τομείς. Οι Νορβηγοί του cluster NOWC,
που εκπροσωπεί 328 εταιρείες, μεταξύ
των οποίων και ο κολοσσός Equinor
(μετεξέλιξη της πετρελαϊκής Statoil), οι
οποίοι καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα
εφοδιασμού και πρωταγωνιστούν στην
παγκόσμια αγορά των υπεράκτιων αι-
ολικών, βλέπουν στην Ελλάδα στρατη-
γικά πλεονεκτήματα. 

Το ενδιαφέρον τους, όπως αναφέρουν
εκπρόσωποι του cluster στην «Κ», δεν
περιορίζεται στην κατασκευή πάρκων
αλλά μέσω συνεργασιών με ελληνικές

εταιρείες να θέσουν τις βάσεις για μια
πλήρη εκβιομηχάνιση του κλάδου, δη-
μιουργώντας υψηλή προστιθέμενη αξία
για τη χώρα. Η δημιουργία ενός logistic
hub στην Αττική, που θα παρέχει τεχνική
υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια λειτουρ-
γίας των πάρκων, σύμφωνα με τους
Νορβηγούς, θα λειτουργήσει ως αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα.
Ανέφεραν μάλιστα συγκεκριμένα πα-
ραδείγματα χώρων που θα μπορούσαν
να λειτουργήσουν ως τέτοια, όπως τα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και το εργο-
στάσιο της Sovel στον Αλμυρό της Μα-
γνησίας, που διαθέτει επίσης λιμενικές
εγκαταστάσεις.

Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία
που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι της
υπεράκτιας νορβηγικής βιομηχανίας για
την εξέλιξη του κόστους παραγόμενης
ενέργειας των πλωτών αιολικών, τεχνο-
λογία που προσφέρεται για τις ελληνικές
θάλασσες, τα βάθη των οποίων δεν ευ-
νοούν έργα σταθερού πυθμένα. Σήμερα,
το σταθμισμένο κόστος ηλεκτρικής ε-
νέργειας (LCOΕ) στο πλωτό αιολικό πάρκο
Hywind Tampen (88 MW) που θα λει-
τουργήσει το 2022 είναι στα 130 ευρώ
ανά μεγαβατώρα. Το 2025 το κόστος
αυτό για έργα ισχύος 500 MW, θα πέσει
στα 50 ευρώ και για έργα ισχύος 600

MW στα 40 ευρώ. Οι τιμές αυτές καθι-
στούν ιδιαίτερα συμφέρον το εθνικό
πλάνο για ισχύ από πλωτά αιολικά της
τάξεως των 2 GW έως το 2030, με τα
πρώτα έργα να ξεκινούν μέσα στο 2026.
Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι
ελληνικές θάλασσες «σηκώνουν» τέσ-
σερα με πέντε έργα ισχύος 500-600 MW
το καθένα. Ελληνικές εταιρείες που πα-
ραβρέθηκαν στη συνάντηση (ΤΕΡΝΑ,
Motor Oil , ΕΛΠΕ, όμιλος Κοπελούζου,
ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Intrakat, Ελλάκτωρ,
ΕΝΤΕΚΑ, Eunice, Jasper Wind, RF Energy
και Resinvest) και οι οποίες καταρτίζουν
τα δικά τους σχέδια για τη νέα αγορά
των πλωτών αιολικών, άκουσαν με εν-
διαφέρον την παρουσίαση του νορβη-
γικού cluster. 

Η νορβηγική βιομηχανία προσβλέπει
σε συμπράξεις που θα αξιοποιήσουν α-
φενός τη δική της σημαντική εμπειρία
στα υπεράκτια και των ελληνικών στα
χερσαία αιολικά και αναμένει σήματα
από τους Ελληνες επενδυτές για να προ-
χωρήσουν στα επόμενα βήματα μέσα
από «be to be» συναντήσεις. Κρίσιμη
παράμετρος για τους επενδυτές είναι
το θεσμικό πλαίσιο και όπως τονίζουν
«δεν έχει τόση σημασία το πότε θα βγει,
αλλά να θέτει σαφείς κανόνες και να
έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Ενδιαφέρον για πλωτά αιολικά
στην Ελλάδα από Νορβηγούς

<<<<<<

Στο τραπέζι και η δημιουρ-
γία ενός logistic hub στην
Αττική, που θα παρέχει τε-
χνική υποστήριξη για τα
πάρκα.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι ελληνικές θάλασσες «σηκώνουν» τέσσερα με
πέντε έργα ισχύος 500-600 MW το καθένα.

Πολλαπλά οφέλη για τη χώρα θα έχει το
υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής δια-
σύνδεσης με την Αίγυπτο, ισχύος 3.000
μεγαβάτ. Θα ενισχύσει την ασφάλεια ε-
φοδιασμού, θα βελτιώσει την εσωτερική
δομή του ελληνικού ενεργειακού συ-
στήματος, θα αυξήσει τις εξαγωγές με
παραγωγή πράσινων προϊόντων και την
παραγωγή και εξαγωγή πράσινου υδρο-
γόνου, ενώ θα καταστήσει την Ελλάδα
διάδρομο για τη μεταφορά της πράσινης
ενέργειας της Αιγύπτου στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρά-
σινη ενέργεια που θα έρχεται από την
Αίγυπτο θα χρησιμοποιείται κατά 1/3
για τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχα-
νίας, κατά 1/3 για την παραγωγή υδρο-
γόνου και κατά 1/3 για εξαγωγή σε ευ-
ρωπαϊκές αγορές.

Το σχέδιο της ηλεκτρικής διασύνδε-

σης Ελλάδας - Αιγύπτου χρονολογείται
από το 2008, όταν ο όμιλος Κοπελούζου
έκανε τις πρώτες συζητήσεις και πα-
ρουσιάσεις στην αιγυπτιακή κρατική ε-
ταιρεία ηλεκτρισμού. Σχεδόν δύο χρόνια
αργότερα, στις 6 Αυγούστου 2010, υπε-
γράφη μεταξύ του ελληνικού ομίλου και
της αιγυπτιακής «ΔΕΗ» η πρώτη συμ-
φωνία. 

Οι δύο πλευρές συνέστησαν τεχνική
επιτροπή για την εκπόνηση μελέτης
βιωσιμότητας, έκαναν την επιλογή των
οδεύσεων και των σημείων προσαιγια-
λώσεως της διασύνδεσης και ολοκλή-
ρωσαν την τεχνική μελέτη. Για το έργο
υπεβλήθη πλήρες αίτημα ένταξης στο
δεκαετές πρόγραμμα TYNDP 2022 του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαχειριστών
(ENTSOe) προκειμένου να ενταχθεί στη
λίστα έργων κοινού ενδιαφέροντος και
να χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. Σύμ-
φωνα με μελέτη, η ηλεκτρική διασύνδεση
θα απελευθερώσει χωρητικότητα 700
μεγαβάτ στα υπάρχοντα δίκτυα μετα-
φοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας -
Ιταλίας και Ελλάδας - Βουλγαρίας.

Οταν ο Δ. Κοπελούζος ξεκίνησε να
συζητάει με τις αιγυπτιακές αρχές την

προοπτική της ηλεκτρικής διασύνδεσης,
οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Το 2008,
το Κάιρο ήθελε τη διασύνδεση με την
Ευρώπη μέσω Ελλάδας για να έχει τη
δυνατότητα να καλύπτει τυχόν ελλείψεις
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα, όμως σχεδίαζε την ανάπτυξη
αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών
μεγάλης ισχύος στην έρημο του Σινά
και αλλού.

Δεκατρία χρόνια μετά, τα δεδομένα
έχουν αλλάξει. Πρώτον, η ανακάλυψη
του τεράστιου κοιτάσματος φυσικού α-
ερίου ZOR άνοιξε τον δρόμο για την κα-
τασκευή πολλών μονάδων ηλεκτροπα-
ραγωγής με φυσικό αέριο. Παράλληλα,
οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες
αύξησαν κατακόρυφα την παραγωγή ε-
νέργειας από ΑΠΕ. Το ενεργειακό πρό-
γραμμα της χώρας προβλέπει εγκατε-
στημένη ισχύ ΑΠΕ 61 γιγαβάτ έως το
2035. Η Αίγυπτος, από ελλειμματική
στην παραγωγή ενέργειας έχει καταστεί
πλεονασματική και μάλιστα στην πρά-
σινη. Ωστόσο, με την ηλεκτρική δια-
σύνδεση μπορεί να καλύψει τυχόν έ-
κτακτες ανάγκες της σε ηλεκτρική ε-
νέργεια από την Ελλάδα, αφού το κα-

λώδιο είναι αμφίδρομης κατεύθυνσης.
Δεύτερον, η εξέλιξη της τεχνολογίας

καθιστά ευκολότερες και πιο αξιόπιστες
τις υποθαλάσσιες ηλεκτρικές διασυν-
δέσεις. Στο παρελθόν οι ενεργειακές
οδοί ήταν χερσαία δίκτυα καλωδίων και
αγωγών φυσικού αερίου. Τα τελευταία
χρόνια αυξάνονται ραγδαία οι διασυν-
δέσεις με υποθαλάσσια καλώδια και η
μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου με πλοία. 

Ειδικά οι διασυνδέσεις της Ευρώπης
με τη Βόρεια Αφρική θεωρούνται καθο-
ριστικές για τον μηδενισμό των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα στη Γηραιά
Ηπειρο. 

Η τεχνολογία έχει προχωρήσει και
ήδη προετοιμάζεται η παραγωγή καλω-
δίων με υλικά, όπως ανθρακονήματα,
που είναι ανθεκτικότερα και ελαφρύτερα,
ώστε να ποντίζονται σε μεγάλα βάθη.
Ετσι, οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρώπης
για την πράσινη μετάβαση σε συνδυασμό
με την πρόοδο της τεχνολογίας διαμόρ-
φωσαν τις προϋποθέσεις για την υλο-
ποίηση ενός σχεδίου, το οποίο στη σύλ-
ληψή του, δεκατρία χρόνια πριν, θεω-
ρήθηκε πρώιμο.  

Τα οφέλη από την ηλεκτρική
διασύνδεση Αιγύπτου - Ελλάδας 

<<<<<<

Το υποθαλάσσιο καλώδιο 
θα καταστήσει την Ελλάδα
διάδρομο για τη μεταφορά
της πράσινης ενέργειας της
Αιγύπτου στην Ευρώπη. Για το έργο υπεβλήθη πλήρες αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα TYNDP 2022, προκειμένου

να χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.

Αγορά ξενοδοχείου
90 δωματίων στη Νάξο 
από την Attica Group
Ξενοδοχείοδυναμικότητας 90 δωματίων
στη Νάξο, σε έκταση που μπορεί να
αναπτύξει άλλα 40 δωμάτια, απέκτησε
έναντι ποσού που σύμφωνα με πλη-
ροφορίες είναι της τάξης των 6 εκατ.
ευρώ η ελληνική ακτοπλοϊκή Attica
Group. Εισέρχεται έτσι στον ξενοδο-
χειακό κλάδο με σκοπό να μπορεί να
προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα δια-
κοπών στο ελληνικό και το ξένο κοινό.
Για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί και
θυγατρική που ειδικεύεται στον κλάδο
της φιλοξενίας, ενώ μέσα στο επόμενο
έτος αναμένεται να αποκτηθούν δύο
ακόμη ξενοδοχειακές μονάδες.

Οι επαφές για την οριστικοποίηση
των νέων εξαγορών βρίσκονται ήδη
σε εξέλιξη και σύμφωνα με πληροφο-
ρίες είναι πιθανόν η Attica Group να
τοποθετηθεί σε δύο ακόμη νησιά των
Κυκλάδων όπως η Πάρος και η Σα-
ντορίνη ή και η Κρήτη αλλά και αλλού.
Περαιτέρω επενδύσεις θα υλοποιηθούν
για τον εκσυγχρονισμό και την ανα-
βάθμιση του ξενοδοχείου στη Νάξο,
όπως και των άλλων συγκροτημάτων
που θα αποκτηθούν. Εν τω μεταξύ,
το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας
έχει καλέσει τους μετόχους σε έκτακτη
γενική συνέλευση με σκοπό τη λήψη
συγκατάθεσης για τη διανομή μερί-
σματος για την τρέχουσα χρήση. Η
εταιρεία ανακοίνωσε πριν από λίγες
ημέρες κύκλο εργασιών για το  εννε-
άμηνο του έτους ενισχυμένο κατά
17,3%, στα 270,5 εκατομμύρια. Τα
κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και α-

ποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 42,7
εκατ. για το εννεάμηνο από 38,7 πέ-
ρυσι. Τα μετά φορών αποτελέσματα
στο εννεάμηνο ήταν ζημίες 1,3 εκατ.
έναντι ζημιών ύψους 28,8 εκατ. στο
εννεάμηνο του 2020, αν και κατά το
γ΄ τρίμηνο φέτος το καθαρό αποτέ-
λεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδη 32,74
εκατ. Το κόστος των ναυτιλιακών καυ-
σίμων αυξήθηκε σημαντικά, επιβα-
ρύνοντας το λειτουργικό κόστος των
ακτοπλοϊκών και μάλιστα το γ  ́τρίμηνο

φέτος το σχετικό κόστος του ομίλου
αυξήθηκε κατά 74,5% σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, «η διοί-
κηση εργάζεται μεθοδικά με σκοπό,
αφενός, να μετριάσει τις επιπτώσεις
της πανδημίας και της αύξησης του
κόστους των καυσίμων, καταβάλλο-
ντας προσπάθεια για τη συνεχή προ-
σαρμογή στα υπό εξέλιξη δεδομένα
και, αφετέρου, να προχωρήσει την υ-
λοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού
για βιώσιμη ανάπτυξη στη μετά COVID-
19 εποχή».

ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

<<<<<<

Αναζητεί δύο ακόμη 
μονάδες στις Κυκλάδες –
Αυξημένος 17,3%, στα
270,5 εκατ., ο τζίρος του
9μήνου.

Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού δίνουν σε δήμους και περιφέρειες τη δυνατότητα συνδιαχείρισης και συντονισμού με τον ιδιωτικό
τομέα, αλλά και με τις υπηρεσίες του κράτους.

Περαιτέρω επενδύσεις θα υλοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση
του ξενοδοχείου στη Νάξο, όπως και των άλλων συγκροτημάτων που θα αποκτηθούν. 
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Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Στον σκληρό πυρήνα του προβλή-
ματος του ιδιωτικού χρέους βρί-
σκονται τα funds και οι εταιρείες
που έχουν αναλάβει να διαχειρι-
στούν τα κόκκινα δάνεια, τα οποία
διώχνουν από τους ισολογισμούς
τους οι τράπεζες. Πρόκειται για
χρέος ύψους 100 δισ. ευρώ περίπου,
το οποίο αν και άλλαξε χέρια εξα-
κολουθεί να βαραίνει επιχειρήσεις
και νοικοκυριά, με αποτέλεσμα
ένα σημαντικό τμήμα της οικονο-
μίας να παραμένει αποκλεισμένο
από την τραπεζική χρηματοδότηση
και εκτός των θετικών προοπτικών
που δημιουργούνται στην οικονο-
μία.

Περίπου δύο χρόνια μετά τη
δημιουργία των mega servicers,
όπως ονομάζονται οι τρεις μεγάλοι
παίκτες του κλάδου –Intrum,
doValue και Cepal–, αλλά και πλη-
θώρας μικρότερων εταιρειών, ο
προβληματισμός για την αποτελε-
σματικότητα των ρυθμίσεων που
έχουν γίνει μέχρι σήμερα επανέρ-
χεται στην ατζέντα και αποτέλεσε
το αντικείμενο της συνάντησης
που είχε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάν-
νης Στουρνάρας με το προεδρείο
της Ενωσης Εταιρειών Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πι-
στώσεις, την Παρασκευή. Αφορμή
για τη συνάντηση ήταν οι πρό-
σφατες επισημάνσεις του κ. Στουρ-
νάρα, που κάλεσε τις εταιρείες του
κλάδου να προσφέρουν βιώσιμες
λύσεις ρύθμισης, έτσι ώστε να δι-
ευκολυνθούν οι πιστούχοι να επα-
νέλθουν στην παραγωγική διαδι-
κασία. 

«Το χρέος ιδιωτών και επιχει-
ρήσεων παραμένει, δεν εξαφανί-
ζεται μέσω της μεταφοράς τους
από τους ισολογισμούς των τρα-
πεζών στις εταιρείες διαχείρισης»,
είχε υπογραμμίσει ο διοικητής της

ΤτΕ, ασκώντας κριτική για το γε-
γονός ότι, έως τώρα, καμία από τις
εταιρείες διαχείρισης δεν έχει κάνει
αίτημα για άδεια που θα επιτρέπει
την αναχρηματοδότηση επιχειρή-
σεων. Πρόκειται για δυνατότητα
που προβλέπεται από το νομοθετικό
πλαίσιο, χωρίς μέχρι σήμερα να
έχει αξιοποιηθεί παρά το γεγονός
ότι η χώρα μας λόγω των τιτλοποι-
ήσεων και των πωλήσεων μεγάλων
πακέτων κόκκινων δανείων έχει
γίνει τα τελευταία χρόνια πόλος
έλξης των μεγαλύτερων επενδυ-

τικών κεφαλαίων διεθνώς. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της

ΤτΕ, η ονομαστική αξία των δα-
νείων που βρίσκονται εκτός τρα-
πεζικού συστήματος και έχουν α-
νατεθεί στις εταιρείες διαχείρισης
(servicers) φθάνει τα 70 δισ. ευρώ
(στοιχεία Νοεμβρίου), ποσά που
θα αυξηθούν όταν ολοκληρωθούν
οι προγραμματισμένες πωλήσεις
και τιτλοποιήσεις τον επόμενο ε-
νάμιση χρόνο, αλλά και όταν εμ-
φανιστούν τα νέα κόκκινα δάνεια
που θα αφήσει πίσω της η πανδη-

μία. Το ύψος των δανείων που δια-
χειρίζονται οι servicers αυξάνεται,
σύμφωνα με τους ίδιους υπολογι-
σμούς, στα 130 δισ. ευρώ περίπου,
αν συνυπολογιστούν και οι ενή-
μερες ή μη οφειλές που διαχειρί-
ζονται για λογαριασμό των τραπε-
ζών. Υπενθυμίζεται ότι οι συμφω-
νίες που έχουν κάνει οι τράπεζες
με τα funds, που στο πλαίσιο των
τιτλοποιήσεων έχουν αγοράσει
πλειοψηφικό ποσοστό στις εται-
ρείες διαχείρισης, προβλέπουν την
ανάθεση προς διαχείριση όλων

των δανείων, ακόμη και αν εμφα-
νίζουν μόλις ένα μήνα καθυστέ-
ρησης. Οπως εξηγεί ο πρόεδρος
της Ενωσης Εταιρειών Διαχείρισης
και διευθύνων σύμβουλος της
doValue κ. Τάσος Πανούσης, οι ε-
ταιρείες του κλάδου «έχουν μέχρι
σήμερα αναδιαρθρώσει δάνεια 5
δισ. ευρώ που έχουν προέλθει από
τις τιτλοποιήσεις, ενώ άλλα 4 δισ.
ευρώ είναι τα δάνεια που έχουν α-
ναδιαρθρωθεί για λογαριασμό των
τραπεζών». 

Τα μεγέθη αναμένεται να αυ-
ξηθούν τους προσεχείς μήνες, αλλά
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ε-
ταιρειών ένα σημαντικό ποσοστό
των δανείων που χρωστούν οι ε-
πιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν
να αναβιώ-σουν. Τα μισά, περίπου,
από τα επιχειρηματικά δάνεια που
έχουν μεταβιβαστεί σε funds υπο-
λογίζεται ότι είναι το 30% - 50% α-
νάλογα με το προφίλ του χαρτο-
φυλακίου που έχουν αναλάβει οι
τρεις μεγάλοι servicers, έχουν ήδη
καταγγελθεί από τις τράπεζες και
σε αρκετές περιπτώσεις αφορούν
τις λεγόμενες επιχειρήσεις «ζόμπι».
Τα περιουσιακά τους στοιχεία ο-
δηγούνται σταδιακά σε ρευστο-
ποίηση και η καθυστέρηση που
παρατηρείται αποδίδεται κυρίως
στο πολύμηνο πάγωμα των πλει-
στηριασμών που είχε προκαλέσει
η πανδημία. Το ενδιαφέρον επι-
κεντρώνεται στις υπόλοιπες μισές
επιχειρήσεις που σύμφωνα με τα
στοιχεία των εταιρειών διαχείρισης
θεωρούνται βιώσιμες. Κρίσιμο θέμα
για την αποτελεσματικότητα των
αναδιαρθρώσεων είναι η επιτά-
χυνση των δικαστικών αποφάσεων,
οι οποίες, σύμφωνα με τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο της Intrum
Hellas κ. Γιώργο Γεωργακόπουλο,
απαιτούσαν 12-18 μήνες, υπονο-
μεύοντας την προσπάθεια ανα-
διάρθρωσης.

Βιώσιμες οι μισές επιχειρήσεις
με κόκκινα δάνεια στα funds
Κρίσιμη η επιτάχυνση των δικαστικών αποφάσεων για την εξυγίανσή τους
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Σε πολλές περιπτώσεις η επιβίωση μιας
επιχείρησης δεν εξαντλείται στη ρύθ-
μιση της οφειλής, αλλά προϋποθέτει
και φρέσκο χρήμα, προκειμένου να κα-
ταφέρει να ορθοποδήσει. Χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα διάσωσης προ-
βληματικών επιχειρήσεων με τη συ-
νεργασία τραπεζών και servicers ήταν
ο Notos και η «Φειδάς», σημειώνει ο κ.
Πανούσης, εξηγώντας ότι οι εταιρείες
διαχείρισης δεν μπορούν να εξασφα-
λίσουν φθηνό χρήμα παρά μόνον σε
συνεργασία με τις τράπεζες ή νέους ε-
πενδυτές, που θα θελήσουν να επεν-
δύσουν σε μια επιχείρηση.  

Από την πλευρά της Intrum Hellas
ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Γε-
ωργακόπουλος εξηγεί ότι «οι εταιρείες
διαχείρισης επιδιώκουν και βρίσκουν
κεφάλαια για τις προβληματικές επι-
χειρήσεις είτε από νέους επενδυτές
είτε από τις ίδιες τις τράπεζες, ενώ στην
περίπτωση των τιτλοποιημένων δανείων
έχουν διατηρήσει, σε συνεργασία με
τις τράπεζες, ανοιχτές τις γραμμές χρη-
ματοδότησης και τα όρια των αλληλό-
χρεων λογαριασμών, προκειμένου να
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ανα-
κάμψουν». Πέραν της άμεσης ρευστό-
τητας, η Intrum επιδιώκει να κατευθύνει
τους πελάτες της στην αξιοποίηση πό-
ρων του ΕΣΠΑ. Προϋπόθεση γι’ αυτό
είναι να τηρεί τη ρύθμιση του δανείου,
αλλά και να ρυθμίσει τις οφειλές με το
Δημόσιο και για αυτό ο εξωδικαστικός
μηχανισμός έχει δημιουργήσει προσ-
δοκίες ότι θα δώσει τη δυνατότητα να
υπάρξουν βιώσιμες μακροπρόθεσμες
λύσεις για επιχειρήσεις που έχουν τις
προϋποθέσεις.

Το κλείσιμο των επιχειρήσεων, όπως
σημειώνει ο κ. Γεωργακόπουλος, «δεν
συμφέρει ούτε τις επιχειρήσεις ούτε
τους διαχειριστές και ιδιοκτήτες αυτών
των δανείων». Επίσης, όμως, δεν συμ-
φέρει ούτε και τις τράπεζες, οι οποίες
επισημαίνουν σε όλους τους τόνους
την ανάγκη να διευρυνθεί ο αριθμός
των επιχειρήσεων που θεωρούνται α-
ξιόχρεες, προκειμένου να διευρυνθεί
η παραγωγική βάση και εντέλει η χώρα
να καταφέρει να αξιοποιήσει τα κεφά-
λαια που έχει εξασφαλίσει από τους ευ-
ρωπαϊκούς πόρους και να επιτύχει ι-
κανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης
τα επόμενα χρόνια. 

Δεν είναι τυχαία η συζήτηση που
έχει ανοίξει για τη δυνατότητα που θα

πρέπει να δοθεί στους servicers να μπο-
ρούν να επιστρέψουν στις τράπεζες τα
δάνεια που έχουν εξυγιάνει. Η δυνα-
τότητα αυτή προσκρούει στους κανόνες
που έχει θέσει ο SSM, που ουσιαστικά
απαγορεύει σε μια τράπεζα να χρημα-
τοδοτήσει μια επιχείρηση που έχει α-
θετήσει τις υποχρεώσεις της στο πα-
ρελθόν. 

Το θέμα έχει τεθεί από την πλευρά
της Ενωσης Εταιρειών Διαχείρισης Α-
παιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις
και, όπως εξηγεί ο κ. Πανούσης, με τον
τρόπο αυτό «οι τράπεζες θα αυξήσουν
το υγιές δανειακό τους χαρτοφυλάκιο,
ενώ χιλιάδες φυσικά και νομικά πρό-
σωπα, που σήμερα είναι εκτός τραπε-
ζικού συστήματος λόγω του ότι έχουν
εκκρεμείς οφειλές εκτός ρύθμισης, θα
μπορέσουν να επιστρέψουν και να α-
νακτήσουν την πρόσβασή τους στην
τραπεζική χρηματοδότηση, με υγιείς
πλέον όρους». 

Ο κ. Γεωργακόπουλος επισημαίνει
την ανάγκη να επανεξεταστεί το θε-
σμικό πλαίσιο, προτάσσοντας τα θετικά
αποτελέσματα των ρυθμίσεων που έ-
χουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Οπως
εξηγεί, η Intrum έχει ρυθμίσει και έχει
καταστήσει βιώσιμα έως σήμερα δάνεια
1 δισ. ευρώ από τα οποία τα 400 εκατ.
ευρώ είναι επιχειρηματικά και τα οποία
έχουν επιστρέψει στην Τράπεζα Πει-
ραιώς. 

Πρόκειται για δάνεια που δεν έχουν
πουληθεί, δηλαδή εξακολουθούν να α-
νήκουν στην τράπεζα και είχαν δοθεί
προς διαχείριση στην Intrum και άρα
η επιστροφή τους δεν προσκρούει στους
εποπτικούς κανόνες. Ανάλογη δυνα-
τότητα, επαναγοράς όμως, όπως εξηγεί,
θα μπορούσε να δοθεί και για τα δάνεια
που έχουν μεταβιβαστεί στο πλαίσιο
των τιτλοποιήσεων και αφού προηγου-
μένως έχει διασφαλιστεί η βιωσιμότητά
τους, δηλαδή έχει περάσει το εύλογο
χρονικό διάστημα των 2 ετών, που
ορίζει ο επόπτης προκειμένου να απο-
χαρακτηρίσει ένα κόκκινο δάνειο και
να «πρασινίσει».

Σε διαφορετική περίπτωση, ο κίν-
δυνος από τη διαιώνιση του προβλή-
ματος λόγω έλλειψης ρευστότητας –
κριτική που είχε ασκηθεί στο παρελθόν
και για το ίδιο το τραπεζικό σύστημα–
θα εγκλωβίσει τις επιχειρήσεις, βυθί-
ζοντάς τες όλο και πιο πολύ στο πρό-
βλημα και εντέλει θα τις καταδικάσει.

«Κλειδί» η πρόσθετη 
ρευστότητα για να ανακάμψουν
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY/d 174.73 0.0859

ALCOA CORP/d 50.57 5.8393

ALLEGHANY CRP/d 679.85 0.7245

ALTRIA GROUP/d 45.39 0.0661

AMAZON COM/d 3356.16 -1.0376

AMER EXPRESS C/d 163.26 -0.0245

AMER INTL GROU/d 54.99 2.136

AMGEN/d 213.888 1.1817

APPLE INC/d 174.35 -0.7909

BANK OF AMERIC/d 44.2767 1.5987

BAXTER INTL IN/d 82.625 -0.6911

BOEING CO/d 196.045 -0.6864

BRISTOL MYERS /d 59.64 0.9992

CAMPBELL SOUP /d 43.21 -1.0307

CATERPILLAR IN/d 201.25 0

CIGNA CORP/d 217.23 0.9668

CHEVRON/d 116.46 0.5005

CISCO SYSTEMS/d 57.695 -1.5612

CITIGROUP/d 60.765 0.9721

CERVECERIAS/d 15.97 -1.8439

COCA-COLA CO/d 57.92 0.277

COLGATE PALMOL/d 82.1 1.1831

DANAOS CORP/d 66.89 -2.6346

DIANA SHIPPING/d 3.68 -3.4121

DOW INC/d 53.854 1.0015

DUPONT DE NMOU/d 77.76 0.1675

ENTERGY CP/d 107.3 -0.5376

EXXON MOBIL/d 61.61 -0.0325

FEDEX CORP/d 240.261 -0.2653

FORD MOTOR CO/d 20.075 -1.7376

INTL BUS MACHI/d 123.84 1.0279

GENERAL DYNAMI/d 203.1625 -0.1609

GENERAL ELEC C/d 91.76 -1.4711

GOLDM SACHS GR/d 391.55 1.7965

HALLIBURTON CO/d 22.48 -1.0128

HARTFORD FINL/d 68.405 1.7326

HP INC/d 35.6 0.907

HOME DEPOT INC/d 399.92 -1.3128

INTEL CORP/d 49.675 -0.65

JOHNSON JOHNSO/d 170.27 1.0804

JPMORGAN CHASE/d 159.44 0.9625

LAZARD/d 43.17 0.4421

MCDONALD’S COR/d 261.81 -0.4865

MERCK & CO/d 73.81 1.4849

MICROSOFT CP/d 326.49 -3.8038

3M COMPANY/d 174.87 0.1661

MORGAN STANLEY/d 99.01 1.8936

NIKE INC CL B/d 165.42 -0.8511

NORFOLK SOUTHE/d 283.8 -0.2425

PFIZER INC/d 55.585 0.6975

PROCTER & GAMB/d 158.23 0.3552

ROCKWELL AUTOM/d 340.32 -3.0483

SCHLUMBERGER L/d 29.79 -0.1341

SOUTHERN/d 65.87 -0.4684

STEALTHGAS/d 2.29 -1.2931

TSAKOS ENERGY/d 7.28 -2.9333

UNISYS CORP/d 19.3 1.9546

UNITEDHEALTH G/d 479.68 0.3221

US BANCORP/d 57.3721 0.9717

VERIZON COMMS/d 50.8107 1.0555

WALT DISNEY CO/d 149.4 -0.6847

WELLS FARGO & /d 48.983 0.8711

WALMART INC/d 143.87 0.209

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN/d 2893 1.028

A.B.FOOD/d 1951 1.377

ADMIRAL GRP/d 3085 -0.227

ASHTEAD GRP./d 6004 -3.566

ANTOFAGASTA/d 1382.5 -0.288

AVIVA/d 395.2 0.842

ASTRAZENECA/d 8228 -0.242

BABCOCK INTL/d 307.6 0.13

BAE SYS./d 539.4 -1.028

BARCLAYS/d 180.08 1.089

BR.AMER.TOB./d 2702.5 -1.098

BARRATT DEVEL./d 729 -0.246

BERKELEY GP.HL/d 4675 -0.468

BR.LAND/d 514.6 2.306

BUNZL/d 2904.2277 -2.629

BP/d 337.2 0.791

BURBERRY GRP/d 1742 -1.074

BT GROUP/d 166.75 -4.289

COCACOLA HBC A/d 2472 1.654

CARNIVAL/d 1257.4 2.244

CENTRICA/d 67.23646 0.448

COMPASS GROUP/d 1529 1.258

CAPITA GROUP/d 36.1 -1.795

CRH/d 3794 0.77

DCC/d 5506 -1.679

DIAGEO/d 3934.5 -0.33

DIRECT LINE/d 272.3 0.258

EXPERIAN/d 3517 -3.122

EASYJET/d 506.8 0.754

FRESNILLO/d 863.6 -1.702

GLENCORE/d 367 1.144

GLAXOSMITHKLIN/d 1600 -0.535

HIKMA/d 2204 -1.431

HAMMERSON/d 31.75 2.353

HARGREAVES LS/d 1317.5 -0.189

HSBC HLDGS.UK/d 434.7 0.788

INTL CONSOL AI/d 132.56 1.734

INTERCON. HOTE/d 4491.90603 -0.223

3I GRP./d 1391 -0.466

IMP.BRANDS/d 1579.5 -0.032

INTERTEK GROUP/d 5592.21 -2.887

ITV/d 107.25 -1.654

JOHNSON MATTHE/d 1981 -0.925

KINGFISHER/d 338.9 1.315

LAND SECS./d 747.6 0.484

LEGAL&GEN./d 288.9 0.208

LLOYDS GRP./d 45.19 1.894

MARKS & SP./d 1700000 -2.013

MONDI/d 1773 -1.936

NATIONAL GRID/d 1055.4 0.419

NEXT/d 8014 -0.984

PROVIDENT FIN./d 337.6 -2.145

PRUDENTIAL/d 1277 0.275

PERSIMMON/d 2793 -0.534

PEARSON/d 583.72 -0.647

RDS ‘A/d 1619.4 0.272

RDS ‘B/d 1622 0.285

RELX/d 2359 -1.628

RIO TINTO/d 4854 2.233

ROYAL MAIL/d 489.3 0.742

ROLLS-ROYCE HL/d 117.14 0.171

SAINSBURY(J)/d 274.2 1.176

SCHRODERS/d 3416 -0.437

SAGE GRP./d 809.27717 -2.803

ST JAMESS PLAC/d 1579.5 -1.25

SMITHS GROUP/d 1480 -0.937

SMITH&NEPHEW/d 1214.39 -0.37

SSE/d 1579 -1.945

STAND.CHART./d 420 0.574

SEVERN TRENT/d 2909 -0.852

TRAVIS PERKINS/d 1495 -0.335

TESCO/d 284.35 -0.21

TUI AG/d 216.8 2.603

TAYLOR WIMPEY/d 166.75 -0.359

UNILEVER/d 4040.03217 0

UTD. UTILITIES/d 1113.5 -1.504

VODAFONE GROUP/d 114.38 1.565

WPP/d 1092 -0.137

WHITBREAD/d 2814 0.608

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N/d 33.39 -1.15

RICHEMONT N/d 136.3 -2.64

GEBERIT N1/d 718.6 -2.18

NOVARTIS N/d 74.71 0.23

ROCHE HOLDING /d 365.45 -2.62

SGS N/d 2959 -1.47

SWATCH GROUP I/d 271.3 -0.73

ADECCO N/d 44.1 -0.43

JULIUS BAER N/d 58.62 0.27

CS GROUP AG/d 8.732 0.85

GIVAUDAN N/d 4718 -1.24

NESTLE SA/d 124.02 -0.45

TRANSOCEAN N/d 0 0

SWISSCOM N/d 512.8 0.71

SWISS RE N/d 87.64 0.39

UBS GROUP N/d 16.38 -0.21

ZURICH INSURAN/d 384 -0.23

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N/d 248.65 -4.45

ALLIANZ SE/d 201.2 -0.6

BASF SE/d 59.57 0

BAY MOT WERKE/d 88.4 -1.48

BEIERSDORF/d 91.8 0.16

BAYER N AG/d 46.405 -0.17

COMMERZBANK/d 6.572 0.145

CONTINENTAL AG/d 93.8 -1.5

DAIMLER AG N/d 71.47 -2.53

DEUTSCHE BANK /d 10.93 0.124

DEUTSCHE POST /d 53.14 -0.37

DT BOERSE N/d 137.5 -0.85

DT LUFTHANSA A/d 5.863 0.047

DT TELEKOM N/d 16.154 0.156

E.ON  SE NA/d 11.414 -0.026

FRESENIUS MEDI/d 54.46 0.06

FRESENIUS SE/d 33.98 0.075

HEIDELBERGCEME/d 59.02 0.1

HENKEL AG&CO V/d 70.9 0.08

INFINEON TECH /d 38.7 -1.31

K+S AG NA/d 16.33 0.305

MERCK KGAA/d 221.9 -5

MUENCH. RUECK /d 247.75 0.3

RWE AG/d 34.31 -0.14

THYSSENKRUPP A/d 9.622 0.268

VOLKSWAGEN VZ/d 181.62 -0.68

VONOVIA SE/d 49.3 -0.98

SIEMENS N/d 147.32 -3.24

SAP SE/d 119.96 -2.54

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS/d 52.86 0.08

AEGON/d 4.047 1.81

ABN AMRO BANK/d 12.868 1.84

AKZO NOBEL/d 93.6 -1.54

ARCELORMITTAL/d 27.72 8.05

ASML HOLDING/d 661 -2.68

BOSKALIS WESTM/d 24.3 0.91

GALAPAGOS/d 44.005 1.44

HEINEKEN/d 92.6 2.8

ING GROEP/d 12.126 0.05

KONINKLIJKE DS/d 194.9 -2.26

KPN KON/d 2.627 0.34

NN GROUP/d 45.56 1.15

KONINKLIJKE DS/d 194.9 -2.26

IMCD/d 192.25 -3.92

RANDSTAD/d 56.38 -0.84

RELX/d 27.7 -1.35

ROYAL DUTCH SH/d 19.078 0.61

UNIBAIL RODAM /d 58.87 1.34

VOPAK/d 29.93 0

WOLTERS KLUWER/d 101.6 -0.88

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA/d 1.79 1.79

ATLANTIA/d 16.97 16.89

AZIMUT HLDG/d 23.75 24.00

ENEL/d 6.63 6.65

EXOR/d 76.78 77.20

ENI/d 12.15 12.02

GENERALI ASS/d 18.45 18.55

GEOX/d 1.06 1.06

INTESA SANPAOL/d 2.2245 0.88

MEDIOBANCA/d 9.92 9.92

RCS MEDIAGROUP/d 0.80 0.81

PRYSMIAN/d 31.95 32.63

SNAM/d 5.12 5.09

STMICROELEC.N./d 41.70 42.46

TELECOM ITALIA/d 0.44 0.44

TENARIS/d 9.13 8.84

TERNA/d 6.81 6.80

UNICREDIT/d 13.378 4.58

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO/d 3453 1.62

ASAHI GROUP HL/d 4552 -1.11

ASTELLAS PHARM/d 1806.5 1.98

BRIDGESTONE CO/d 4977 0.22

CANON INC/d 2655 0.17

CASIO COMPUTER/d 1480 -2.25

CITIZEN WATCH/d 514 -1.72

CREDIT SAISON/d 1163 -0.43

DAIWA SEC GROU/d 652.5 -1.61

SUBARU/d 2038 -1.33

FUJIFILM HOLDI/d 8463 -0.61

FUJITSU LTD/d 20015 0.1

HINO MOTORS/d 949 -1.04

HITACHI/d 6287 -2.28

HONDA MOTOR/d 3184 0.6

IHI/d 2215 -1.77

ISUZU MOTORS/d 1472 -1.21

KAWASAKI HVY I/d 1956 -1.36

KAJIMA CORP/d 1338 0.15

KEIO/d 5020 -1.38

KOBE STEEL/d 575 0.35

KONICA MINOLTA/d 480 -0.62

JTEKT/d 1033 -2.18

MITSUB UFJ FG/d 630 0.32

MITSUBISHI COR/d 3558 -0.06

MITSUBISHI ELE/d 1473.5 -0.44

MITSUBISHI MOT/d 323 -2.42

NEC CORPORATIO/d 5290 -0.75

NIKKON HLDG/d 2149 1.13

NIKON CORP/d 1177 0.09

NIPPON SUISAN/d 4552 -0.75

NISSAN MOTOR C/d 535.1 -2.82

NOMURA HOLDING/d 500.9 -0.65

NISSAN CHEMICA/d 6610 -1.05

NIPPON PAPER I/d 1127 

OBAYASHI CORP/d 876 0

ODAKYU ELEC RA/d 2166 -1.14

OJI HOLDINGS/d 555 -0.18

OSAKA GAS/d 1892 1.07

RICOH CO LTD/d 1009 -0.59

SECOM/d 7877 -0.27

SEVEN & I HLDG/d 4964 0.51

SHARP CORP/d 1270 -2.31

SHIMIZU CORP/d 712 -0.42

SHISEIDO/d 6644 -1.98

SONY GROUP COR/d 13750 -0.87

SMFG/d 3893 0.39

SUMITOMO CHEM/d 539 0.75

SUZUKI/d 890 -2.41

TAISEI CORP/d 3510 -0.14

TDK CORPORATIO/d 4590 -0.65

TOBU RAILWAY/d 2615 -0.83

TOKIO MARINE H/d 6344 3.14

TORAY INDUSTRI/d 688.5 -0.23

TREND MICRO/d 6830 -0.44

TOPY INDS LTD/d 1091 -0.18

TORAY INDUSTRI/d 688.5 -0.23

TOSHIBA CORP/d 4603 0.17

TOYOBO/d 1253 0.24

TOYOTA MOTOR C/d 2045 2.15

YAMAHA CORP/d 5740 -1.88

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACCOR/d 26.12 0.66

AIR LIQUIDE/d 152.92 -1.33

ALSTOM/d 30.17 -0.76

AXA/d 25.44 0.45

BNP PARIBAS/d 56.09 0.16

BOUYGUES/d 29.87 -0.07

CAPGEMINI/d 201.20 -1.66

CARREFOUR/d 16.07 0.63

CASINO GUICHAR/d 23.43 2.49

CREDIT AGRICOL/d 12.23 0.87

DANONE/d 53.16 0.85

DASSAULT SYSTE/d 51.55 -2.5

EDF/d 11.90 -1.45

L’OREAL/d 415.20 -0.67

L.V.M.H./d 701.60 -1.04

LAGARDERE/d 24.14 -0.17

MICHELIN/d 139.20 -0.64

PERNOD RICARD/d 208.20 -0.86

KERING/d 690.00 -0.59

PUBLICIS GROUP/d 56.98 -1.35

RENAULT/d 29.02 -1.24

SAINT-GOBAIN/d 58.03 -0.94

SANOFI/d 85.48 -1.11

SCHNEIDER ELEC/d 162.76 -2.55

SOCIETE GENERA/d 28.93 0.99

SODEXO/d 75.70 0.37

TF1/d 8.44 -1.29

THALES/d 71.78 0.08

VEOLIA ENVIRON/d 30.76 -0.84

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER/d 21.3 0.6141

AENA SME/d 129.4 1.6496

ACERINOX/d 10.585 2.5678

ACCIONA/d 156.2 -2.0075

AMADEUS/d 55.42 -0.5384

BBVA/d 5.12 0.1957

BANKINTER/d 4.4 3.1169

CAIXABANK/d 2.333 2.1007

DSTR INT ALIME/d 0.0164 2.5

ENDESA/d 19.51 -0.9896

ENAGAS/d 20.61 -0.4829

FERROVIAL/d 25.71 1.1806

FOMENTO DE CON/d 10.54 -0.1894

GRIFOLS/d 16.03 2.2974

IBERDROLA/d 9.75 -0.5508

INT AIRLINES G/d 1.5555 1.7332

INDRA SISTEMAS/d 10.56 0.6673

INDITEX/d 28.94 2.4788

MAPFRE/d 1.79 0.7032

MERLIN PROP/d 9.546 -0.1255

ARCELORMITTAL/d 27.655 7.7118

RED ELECTR COR/d 18.595 -3.1258

REPSOL/d 9.994 1.1027

BCO DE SABADEL/d 0.5942 2.6962

BANCO SANTANDE/d 2.6865 1.0532

SACYR/d 2.132 0.566

TELEFONICA/d 3.855 4.415

MEDIASET ES CO/d 4.082 -1.0184

TECNICAS REUN/d 7.235 2.6241

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Αν και απορρόφησε σημαντικό μέρος των
πιέσεων που ασκήθηκαν ενδοσυνεδριακά,
το Χρηματιστήριο Αθηνών, λόγω και του ε-
πίμονα χαμηλού τζίρου, δεν κατάφερε να
κλείσει στα θετικά, ακολουθώντας και το
γενικότερο επιφυλακτικό κλίμα στις διεθνείς
αγορές λόγω της αβεβαιότητας με την πα-
ραλλαγή «Ομικρον», αλλά και εν αναμονή
των συνεδριάσεων των μεγάλων κεντρικών
τραπεζών αυτής της εβδομάδας.

Η μεταβλητότητα αλλά και η επιλεκτική
επενδυτική στρατηγική θα παραμείνουν
κυρίαρχες, με την πλησιέστερη περιοχή
στήριξης για τον Γενικό Δείκτη να αποτελούν
οι 883-885 μονάδες.

Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά της χθεσινής
συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με
πτώση της τάξης του 0,29% στις 885,40 μο-
νάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 56,98
εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υ-
ποχώρησε κατά 0,22% στις 2.127,18 μονάδες,
ενώ το 0,92% έφτασαν οι απώλειες για τον
δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος

έκλεισε στις 1.473,54 μονάδες. Στα μη τρα-
πεζικά blue chips ανοδικά ξεχώρισαν Coca-
Cola και ΕΛΠΕ με κέρδη άνω του 1%, ενώ
τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Lamda
Development στο -3,14% και ακολούθησε
η ΕΥΔΑΠ στο -2,34%.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε κέρδη
0,35% στις 570,19 μονάδες, χάρη στα κέρδη
της Εθνική Τράπεζας που διαμορφώθηκαν
στο 2,43%, ενώ αμετάβλητη έκλεισε η Alpha
Bank στο 1,0535 ευρώ, η Eurobank υποχώ-
ρησε κατά 0,18% και η Τράπεζα Πειραιώς
κατά 0,83%. Η αγορά συνεχίζει να μην

μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τα καλά νέα
που εισρέουν συχνά πυκνά, όπως η νέα ψή-
φος εμπιστοσύνης της JP Morgan για τις
ελληνικές τράπεζες, τις οποίες τοποθετεί
και στα στοιχήματα του 2022 από την πε-
ριοχής της Κεντρικής και Ανατολικής Ευ-
ρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής.
Οπως εκτιμά, οι μετοχές τους θα σημειώσουν
εντυπωσιακό ράλι της τάξης του 44% με
52%, χάρη κυρίως στην ισχυρή ανάκαμψη
των δεικτών αποδοτικότητας ιδίων κεφα-
λαίων RΟE.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις τιμές-

στόχους, για την Alpha Bank δίνει το 1,56
ευρώ και περιθώριο ανόδου 52%, για την
Eurobank το 1,3 ευρώ και περιθώριο ανόδου
44%, για την Εθνική Τράπεζα τα 4 ευρώ και
περιθώριο ανόδου 45% και για την Πειραιώς
τα 2 ευρώ και περιθώριο ανόδου 51%.

Οπως σημειώνει η αμερικανική τράπεζα,
τηρεί θετική στάση στον ελληνικό τραπεζικό
κλάδο, καθώς το 2022 είναι το έτος όπου η
αναπροσαρμογή του κόστους των ιδίων κε-
φαλαίων για τον καθαρισμό των ισολογισμών
από τα NPEs αντικαθίσταται από ισχυρούς
δείκτες ROE που βασίζονται στις προμήθειες

και στα κόστη, ενώ προσθέτει πως Alpha
Bank, Eurobank και Εθνική φαίνονται οι
πιο ελκυστικές.

Σε γενικές γραμμές, η JP Morgan αναμένει
ότι το κτίσιμο των δεικτών ROE θα είναι πιο
εντυπωσιακό στην Ελλάδα, καθώς ενώ τα
καθαρά έσοδα από τόκους αντιμετωπίζουν
πιέσεις από τη μείωση των NPEs και τη μεί-
ωση των επιτοκίων δανεισμού, η πρόσθετη
ώθηση στην ανάπτυξη από τις επενδύσεις
που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης
και το σχέδιο «Ελλάδα 2.0», θα συμβάλει
στην αντιστάθμισή τους.

Πτώση στις ευρωαγορές για πέμπτη
κατά σειρά συνεδρίαση, με τους
επενδυτές να αξιολογούν τις εξε-
λίξεις στο μέτωπο της μετάλλαξης
«Ομικρον», εν αναμονή των συνε-
δριάσεων των μεγαλύτερων κε-
ντρικών τραπεζών.

Ο Stoxx 600 υποχώρησε 0,84%
στις 469 μονάδες, ο FTSE 100 στο
Λονδίνο κινήθηκε χαμηλότερα
0,18% στις 7.218 μονάδες, ο DAX
30 στη Φρανκφούρτη σημείωσε
πτώση 1,08% στις 15.453 μονάδες
και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε
απώλειες 0,69% στις 6.895 μονάδες. 

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE
MIB ολοκλήρωσε τις συναλλαγές
με οριακά κέρδη 0,02%, ενώ ο ι-
σπανικός IBEX ενισχύθηκε 0,7%. 

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις,
η UniCredit σημείωσε άλμα 4,6%
στον απόηχο της αναβάθμισης της
τιμής-στόχου για την ιταλική τρά-
πεζα από την HSBC. Ράλι 8,1% ση-
μείωσε, εξάλλου, ο τίτλος της
ArcelorMittal μετά την ανακοίνωση
του κολοσσού του χάλυβα ότι σχε-
διάζει να επαναγοράσει ένα μέρος
του χρέους του. 

Στον αντίποδα, η βρετανική BT
Group υποχώρησε 4,6%, αφού η
Altice U.K., η επενδυτική εταιρεία
τηλεπικοινωνιών που ελέγχεται
από τον Γάλλο δισεκατομμυριούχο
Πατρίκ Ντραχί, αύξησε το ποσοστό
συμμετοχής της στο 18% από 12,1%
προηγουμένως. 

Στην αγορά εμπορευμάτων, η
τιμή του πετρελαίου, αργά χθες το
βράδυ, υποχωρούσε κατά 1,8%,
στα 70,01 δολάρια ανά βαρέλι και
ο χρυσός κατέγραφε απώλειες 0,8%
στα 1.783 δολ./ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το
ευρώ υποχώρησε 0,1% σε σχέση
με το δολάριο στο 1,1272 δολ.

Στο μεταξύ, κατά 1,1% αυξήθηκε
η βιομηχανική παραγωγή της Ευ-
ρωζώνης και κατά 1,2% της Ευρω-
παϊκής Ενωσης τον Οκτώβριο σε
σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, σύμ-
φωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική

Υπηρεσία. Ενα μήνα πριν είχε ενι-
σχυθεί κατά 0,2% στην Ευρωζώνη
και κατά 0,5% στην Ε.Ε.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
περυσινό μήνα, η βιομηχανική πα-
ραγωγή ήταν 3,3% υψηλότερη στην
Ευρωζώνη και 3,6% στην Ε.Ε. 

Μεταξύ των κρατών-μελών για
τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοι-
χεία, η υψηλότερη μηνιαία άνοδος
καταγράφηκε σε Γερμανία και Σλο-
βακία (+3,0% και οι δύο), Ελλάδα
(+2,5%) και Δανία (+2,1%). Η με-
γαλύτερη μηνιαία μείωση παρα-
τηρήθηκε σε Εσθονία (-2,4%), Λε-
τονία (-1,5%), Ολλανδία και Ρου-
μανία (και οι δύο -0,9%).

Νευρικότητα και περιορισμένη
πτώση 0,29% στο Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 885,40 μονάδες, με τον τζίρο στα 56,98 εκατ. ευρώ

Σε έκθεσή της η JP Morgan εκτιμά ότι οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών θα σημειώσουν εντυπωσιακό ράλι της τάξης του 44% με 52%, χάρη
κυρίως στην ισχυρή ανάκαμψη των δεικτών αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων RΟE.

<<<<<<<

Το ενδιαφέρον των
αγορών στρέφεται στις 
επικείμενες συνεδριάσεις 
των κεντρικών τραπεζών.

H τιμή του πετρελαίου, αργά χθες
το βράδυ, υποχωρούσε κατά 1,8%,
στα 70,01 δολάρια ανά βαρέλι.

<<<<<<<

Ο πανευρωπαϊκός 
δείκτης Stoxx 600 
υποχώρησε 0,84%,
στις 469 μονάδες.

Απώλειες για πέμπτη
κατά σειρά ημέρα
στην Ευρώπη
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                                   

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ       HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                           0.8200                0.8200                   0.8200                 -0.0240                           10                  0.8200                0.8280                    0.8200                    0.00

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1.0300               1.0350                 1.0350             -0.3880               “8,476”                1.0350                1.0400                1.0350                0.00
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3700               0.3840                 0.3828               1.2760             “63,277”                0.3840                0.3860                0.3840                3.78
ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                          0.0120               0.0120                 0.0120               0.0000               “8,500”                0.0120                0.0130                0.0120                0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0650               0.0675                 0.0662               0.3200             “10,000”                0.0665                0.0675                0.0675                7.14
ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0820                0.0900                                                 

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.6500               1.6500                 1.6500             -2.0000               “1,220”                1.6500                1.6700                1.6500              -1.20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1.6400                1.7200                                                 
ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 
ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0145                0.0155                                                 
ΑΚΕΠ         ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                            0.0000                0.0220                                                 
ΓΙΕΠ          “UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                                 0.0390                0.0000                                                 
ΕΛΛΗ         ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                         0.3500               0.3500                 0.3500               2.0000                     700                0.3500                0.0000                0.3500                6.06
ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0.0000                0.1080                                                 
ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0440                                                 
ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                           0.0025               0.0025                 0.0025               0.0000             “20,000”                0.0025                0.0035                0.0025                0.00
ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                              0.0005                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                 0.2300               0.2300                 0.2300               0.0000                     300                0.2300                0.2480                0.2300                0.00
ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                                                                                                                                                      0.0020                0.0000                                                 
ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                           0.0000                0.0000                                                 
ΑΜΑΘ        AMATHUS PUBLIC LTD                                                                                       0.1950               0.1950                 0.1950               0.2000               “6,441”                0.1940                0.1990                0.1950                1.04
ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0155                0.0170                                                 
ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0700                0.0840                                                 
ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0490                0.0555                                                 
ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.5350                0.6350                                                 
ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 
ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        1.7000                1.8700                                                 
ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                            0.1380                0.1390                                                 
ΤΟΚΙ           TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0.0570                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΤΙΑ          DISPLAY ART PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0475                                                 
ΡΟΛΑ         ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                              0.0000                0.0295                                                 
ΔΒΚΔ         ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                        0.6300                0.0000                                                 
ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0.5150               0.5150                 0.5150             -0.5000               “3,100”                0.5150                0.5200                0.5150              -0.96
ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.1250                0.0000                                                 
ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.6600               2.7200                 2.6844               4.0100               “8,115”                2.6600                2.7200                2.7000                1.50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0090                0.0000                                                 
ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1.3600                1.4100                                                 
ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.2020                0.2280                                                 
ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.6250                0.0000                                                 
ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0.2820                0.3060                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                1.1000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0900                0.0920                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0.2420                0.2600                                                 
ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                0.0700               0.0700                 0.0700               0.0430               “9,000”                0.0700                0.0720                0.0700                0.00
ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.1820                0.2200                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1.0300               1.0300                 1.0300               0.0000               “5,000”                1.0300                1.0500                1.0300                0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                0.0000                                                 
ΤΟΕΠ         “ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0315                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΣΤΣΔ          “CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΓΟΥΛ          “WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                0.0000                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ                                                                                                                                                                                                                                             

ΕΛΛΗΟ24   Ellinas Finance Public Company Ltd (Ομόλογα)                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 
ΕΤΜΑ1       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1                                                                                                                                                                                                                63.0000              69.0000                                                 
ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                                                                                65.0000              69.0000                                                 
ΤΡΙΣΤΟΝΕ  Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)                                                                                                                                                        0.0000                0.0000                                                 

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

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΔ.          ΟΝΟΜΑ                                                                                                             ΚΑΤΩΤΑΤΗ          ΑΝΩΤΑΤΗ                ΜΕΣΗ                 ΔΙΑΦ.*                ΤΙΤΛΟΙ                  ΑΓΟΡΑ              ΠΩΛΗΣΗ                  ΤΙΜΗ                   % 
                                                                                                                                                                                              ΣΤΑΘΜ.**                                                                                                                          ΚΛΕΙΣ.           ΜΕΤΑΒ.
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ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Αμεσα μέτρα οφείλουν να
λάβουν οι ΗΠΑ προκειμένου να περιορί-
σουν τη ρύπανση από πλαστικά απορ-
ρίμματα, με τη μείωση της παραγωγής
πλαστικού και την εκπόνηση εθνικής
στρατηγικής.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έκ-
θεση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών
των ΗΠΑ, που επισημαίνει ότι παρότι
μόλις 4,3% του παγκόσμιου πληθυσμού
κατοικεί στις ΗΠΑ, η χώρα παράγει τον
μεγαλύτερο όγκο πλαστικών σκουπιδιών
από κάθε άλλη. Το 2016 οι ΗΠΑ ξεπέρασαν
το σύνολο των κρατών της Ε.Ε. των «28»
στην παραγωγή πλαστικών απορριμμά-
των, με 42 εκατ. τόνους. Το σύνολο της
ανθρωπότητας παράγει περίπου 242 εκατ.
τόνους πλαστικών απορριμμάτων τον
χρόνο, από τα οποία τα 8 εκατ. τόνοι κα-
ταλήγουν στους ωκεανούς, σύμφωνα με
την έκθεση της αμερικανικής ακαδημίας.

«Τα πλαστικά απορρίμματα δημιουρ-
γούν περιβαλλοντική και κοινωνική κρίση,
την οποία οι ΗΠΑ οφείλουν να αντιμε-
τωπίσουν», λέει η Μάργκαρετ Σπρινγκ,
επικεφαλής της ομάδας που εκπόνησε
τη μελέτη και επιστημονική διευθύντρια
του ενυδρείου του Μοντερέι στην Καλι-
φόρνια. Ο όγκος πλαστικών σκουπιδιών
που φθάνει κάθε χρόνο στους ωκεανούς
αντιστοιχεί με την απόρριψη ενός απορ-
ριμματοφόρου γεμάτου πλαστικά σκου-
πίδια στη θάλασσα κάθε λεπτό. Στο με-
ταξύ, το πλαστικά πλήττουν ανεπανόρ-
θωτα την υγεία των θαλασσών και των
οργανισμών που ζουν σε αυτές. «Τα πλα-
στικά απορρίμματα που παράγονται από

τις ΗΠΑ έχουν πολλές επιπτώσεις για τις
παραθαλάσσιες αλλά και τις κοινότητες
που βρίσκονται μακριά από τον ωκεανό,
ρυπαίνοντας τους ποταμούς, τις λίμνες,
τις παραλίες και τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Την ίδια ώρα, η ρύπανση αυτή επιβα-
ρύνει κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες
κοινότητες, απειλεί την άγρια πανίδα και
χλωρίδα και μολύνει τα πόσιμα ύδατα»,

λέει η δρ Σπρινγκ. Εάν η παρούσα κατά-
σταση διατηρηθεί ως έχει, ο όγκος πλα-
στικού που θα καταλήγει στη θάλασσα
θα αυξηθεί από 8 εκατ. τόνους τον χρόνο
σε 53 εκατ. τόνους το 2030.

Η έκθεση προτείνει την εκπόνηση
«σαφούς, συνολικής και εθνικής στρα-
τηγικής» με στόχο τον περιορισμό των
πλαστικών απορριμμάτων. Η βελτίωση
της συλλογής δεδομένων για το φαινόμενο
θα βοηθήσει στον εντοπισμό των κύριων
πηγών ρύπανσης από πλαστικά, μέσα
από ακριβή καταγραφή της ρύπανσης
των ακτών κάθε πενταετία. 

Τη χρονική περίοδο μεταξύ 1966 και
2015 η παγκόσμια παραγωγή πλαστικού

σημείωσε 20πλάσια αύξηση, από 20 εκατ.
τόνους σε 381 εκατ. τόνους, σύμφωνα
με την έκθεση της ακαδημίας. Οι συντά-
κτες του κειμένου πρότειναν στην ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ να πε-
ριορίσει δραστικά την απόρριψη πλαστι-
κών, βελτιώνοντας τις μεθόδους ανακύ-
κλωσης, οι οποίες «συνεχίζουν να αδυ-
νατούν να διαχειριστούν τον όγκο πλα-
στικών απορριμμάτων». 

Ο σύλλογος κατασκευαστών πλαστικών
των ΗΠΑ (ACC) συμφώνησε μεν με το
πόρισμα της έκθεσης, καταδικάζοντας
όμως τις συστάσεις της για περιορισμό
της παραγωγής πλαστικού. 

ASSOCIATED PRESS

<<<<<<<

Οι συντάκτες της έκθεσης
συστήνουν και βελτίωση με-
θόδου ανακύκλωσης, 
καθώς «αδυνατούν να δια-
χειριστούν τον όγκο πλαστι-
κών απορριμμάτων». 

«Καμπανάκι»
στις ΗΠΑ 
για πλαστικά
απορρίματα
Η Ακαδημία Επιστημών ζητάει μείωση 
της παραγωγής για να σωθούν οι ωκεανοί

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Δεκάδες οργανώσεις αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων ζήτησαν από
την Ε.Ε. να επιβάλει κυρώσεις στον ισ-
ραηλινό όμιλο NSO και να προβεί σε
«κάθε ενέργεια» για να απαγορεύσει
την πώληση, μεταφορά, εξαγωγή και
εισαγωγή της τεχνολογίας παρακολού-
θησης της εταιρείας. Η επιστολή, που
υπογράφεται από 86 οργανώσεις συ-
μπεριλαμβανομένων της Access Now,
της Διεθνούς Αμνηστίας και του Human
Rights Watch, αναφέρει ότι το καθεστώς
κυρώσεων της Ε.Ε. τής δίνει την εξουσία
να θέτει στο στόχαστρό της οντότητες
που ευθύνονται για παραβιάσεις της ε-
λευθερίας έκφρασης. 

Παραβίαση δικαιωμάτων
«Τα δικαιώματα αυτά έχουν παρα-

βιαστεί επανειλημμένως με τη χρήση
τεχνολογίας της NSO», ανέφερε η επι-
στολή που εστάλη στον εκπρόσωπο
της Ε.Ε. για τις Εξωτερικές Υποθέσεις,
Ζοζέπ Μπορέλ, επισημαίνοντας τα ευ-
ρήματα ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ, ο
οποίος διαπίστωσε ότι η χρήση λογι-
σμικών spyware από κυβερνήσεις θα
μπορούσε να «διευκολύνει εξωδικαστι-
κές αυθαίρετες εκτελέσεις και δολοφο-
νίες ή εξαφάνιση προσώπων». Η επι-
στολή ανέφερε πρόσφατους ισχυρι-
σμούς ότι το λογισμικό παρακολούθησης
της NSO, γνωστό ως Pegasus, χρησι-
μοποιήθηκε για να χακάρει τις συσκευές
έξι Παλαιστινίων ακτιβιστών για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα. Η κίνηση των ορ-
γανισμών έρχεται μετά τη δημοσίευση
έρευνας για το λογισμικό Pegasus, από
την εφημερίδα The Guardian και 15
άλλους οργανισμούς μέσων ενημέρω-
σης, την οποία συντόνιζε ο γαλλικός
οργανισμός μέσων ενημέρωσης
Forbidden Stories. H έρευνα αποκάλυψε
τους τρόπους με τους οποίους το Pegasus
χρησιμοποιήθηκε για να στοχοποιήσει
–μεταξύ άλλων– δημοσιογράφους και
ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Τι απαντά η εταιρεία
Η NSO είπε ότι η τεχνολογία της, η

οποία έχει πουληθεί σε κυβερνήσεις
σε όλο τον κόσμο, προορίζεται μόνο
για χρήση εις βάρος σοβαρών εγκλη-

ματιών και τρομοκρατών. Εχει αρνηθεί
πολλούς από τους ισχυρισμούς που πε-
ριλαμβάνονται στο Pegasus Project και
έχει εξαγγείλει ότι ερευνά αξιόπιστους
ισχυρισμούς για κατάχρηση του λογι-
σμικού της. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς
θα ανταποκριθεί η Ε.Ε. στο κάλεσμα
για μποϊκοτάζ. Οι ισχυρισμοί πως η ουγ-
γρική κυβέρνηση χρησιμοποίησε το
λογισμικό για να στοχοποιήσει δημο-
σιογράφους και επικριτές του πρωθυ-
πουργού, Βίκτορ Ορμπαν, αντιμετωπί-
στηκαν με έντονη ανησυχία εντός της
Κομισιόν, ωστόσο, και άλλα κράτη-μέλη
πιστεύεται ότι είναι πελάτες της NSO,
συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας,
ενώ η αστυνομία της Γερμανίας φέρεται
επίσης να χρησιμοποιεί το λογισμικό.

THE GUARDIAN, HRW

Εκκληση στην Ε.Ε.
για μποϊκοτάζ
του ομίλου NSO

Η επιστολή στηρίζεται σε ισχυρισμούς
ότι το λογισμικό παρακολούθησης της
NSO, γνωστό ως Pegasus, χρησιμοποιή-
θηκε για να χακάρει τις συσκευές έξι
Παλαιστινίων ακτιβιστών για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα.

<<<<<<<

Την επιστολή υπογρά-
φουν 86 οργανώσεις, συ-
μπεριλαμβανομένων των
Access Now, Διεθνούς 
Αμνηστίας και Human
Rights Watch, οι οποίες ζη-
τούν επιβολή κυρώσεων.
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Για τις καταστροφικές συνέπειες της παν-
δημίας στην ψυχική υγεία των νέων έκανε
λόγο ο επικεφαλής των ομοσπονδιακών
υπηρεσιών υγείας των ΗΠΑ, δρ Βίβεκ Μέρ-
φι. Σε έκθεση 53 σελίδων που δημοσιο-
ποίησε ο δρ Μέρφι αναφέρεται ότι η παν-
δημία όξυνε ήδη υπάρχοντα προβλήματα
και άγχη της νέας γενιάς. Οι κρατικές υ-
πηρεσίες κατέγραψαν έτσι δραματική αύ-
ξηση σε περιστατικά κατάθλιψης και κρί-
σεων πανικού. Οι εισαγωγές στα επείγοντα
νοσοκομείων για απόπειρες αυτοκτονίας
μεταξύ εφήβων κοριτσιών αυξήθηκαν στις
ΗΠΑ κατά 51% στις αρχές του 2021 σε
σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. 

Οι λόγοι πίσω από την ανησυχητική
αυτή τάση δεν είναι ακόμη σαφείς. Η
χημεία του εγκεφάλου των εφήβων και οι
σχέσεις τους με φίλους και μέλη της οικο-
γένειας παραμένουν σημαντικοί παράγο-
ντες, όπως και η ταχέως εξελισσόμενη
κουλτούρα των ψηφιακών μέσων, ικανοί
να προκαλέσουν ψευδαίσθηση απελπισίας
σε νέους ανθρώπους. «Οι νέοι βομβαρδί-
ζονται με μηνύματα μέσω των ψηφιακών
μέσων και της επικρατούσας κουλτούρας.
Τα μηνύματα αυτά μπορεί να τους οδη-
γήσουν να αμφισβητήσουν την αξία τους,
κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι δεν είναι
αρκετά γοητευτικοί, δημοφιλείς, ευφυείς
ή πλούσιοι. Το φαινόμενο αυτό, σε συν-
δυασμό με τις ανησυχίες για την κλιματική
αλλαγή, την εισοδηματική ανισότητα, τις
φυλετικές διακρίσεις, την επιδημία οπιο-
ειδών και την ένοπλη βία, ενισχύει τα άγχη
των νέων», αναφέρει ο «αρχίατρος» των
ΗΠΑ στην έκθεσή του.

Παρότι τα ψυχικά προβλήματα των
νέων αποδίδονται συχνά στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, η έρευνα δείχνει ότι η
πολύωρη παρακολούθηση της οθόνης δεν

μπορεί να θεωρηθεί η μόνη, ούτε και η
κύρια υπαίτιος της ψυχολογικής κρίσης.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι άλλες
ψηφιακές δραστηριότητες λειτουργούν
περισσότερο σαν ενισχυτές υπαρχόντων

προβλημάτων. «Οι συνομιλίες και οι φιλίες
μέσω Διαδικτύου δεν προσφέρουν αίσθηση
πραγματικής ανθρώπινης επικοινωνίας»,
λέει η δρ Μπόνι Νέιγκελ, ψυχολόγος του
Πανεπιστημίου του Ορεγκον.

Την ίδια ώρα, η παραμονή ενώπιον της
οθόνης μπορεί να στερεί από τους νέους
χρόνο από άλλες δραστηριότητες, όπως
τη σωματική άθληση, τον νυχτερινό ύπνο
και τη διά ζώσης επικοινωνία. Η σημερινή
νέα γενιά αναφέρει αυξημένο αίσθημα μο-
ναξιάς, παρότι περνάει τον περισσότερο
χρόνο της μπροστά σε οθόνη υπολογιστή
ή τηλεφώνου. Οι ομοσπονδιακές αρχές

και η επιστημονική κοινότητα παραδέχο-
νται ότι η έρευνα γύρω από τα αίτια των
ψυχικών διαταραχών μεταξύ των νέων
δεν έχουν καταλήξει σε αξιόπιστα συμπε-
ράσματα. 

Οι συστάσεις του δρος Μέρφι καλούν
σε ενίσχυση των ερευνητικών μεθόδων
για την ταχεία διάγνωση και αντιμετώπιση
ψυχικών παθήσεων και προβλημάτων.
«Αυτή είναι η ώρα για να απαιτήσουμε ου-
σιαστικές αλλαγές», αναφέρει στον επίλογο
της έκθεσης ο επικεφαλής των ιατρικών
υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνη-
σης.

Κρίση ψυχικής υγείας στους νέους
Εκθεση καταγράφει τις συνέπειες της πανδημίας στους εφήβους στις ΗΠΑ

Δραματική αύξηση σε περιστατικά κατάθλιψης και κρίσεων πανικού στους νέους καταγράφει η έκθεση που δημοσιοποίησε ο επικεφαλής
των ομοσπονδιακών υπηρεσιών υγείας των ΗΠΑ, δρ Βίβεκ Μέρφι.

<<<<<<<

Αυξήθηκαν κατά 51% στις
αρχές του 2021 οι εισαγωγές
στα νοσοκομεία για απόπει-
ρες αυτοκτονίας.

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ. Τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα είναι η πρώτη χώρα που κα-
θιερώνει εργάσιμη εβδομάδα 4,5 η-
μερών στον δημόσιο τομέα, μεταρ-
ρύθμιση που θα ευθυγραμμίσει τις
ημέρες της εβδομαδιαίας αργίας στη
χώρα του Περσικού με τα συνήθη
στις διεθνείς αγορές. Σε διάστημα δε-
καπέντε ετών, τα Εμιράτα περνούν
από την αργία Πέμπτης-Παρασκευής
στην αργία Παρασκευής-Σαββάτου,
και τώρα στο Σαββατοκύριακο, με
την προσθήκη του απογεύματος της
Παρασκευής. 

Το μέτρο θα εφαρμοστεί από την
1η Ιανουαρίου 2022. Με τα νέα δε-
δομένα, οι προσευχές της Παρασκευής
θα γίνονται σε όλη την επικράτεια
στις 13.15, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες
θα κλείνουν στις 12.00 της Παρασκευ-
ής. Η Κυριακή δεν θα είναι πλέον ερ-
γάσιμη. «Η αργία από το μεσημέρι
της Παρασκευής έως το βράδυ της
Κυριακής είναι κομμάτι της προσπά-
θειας της κυβέρνησης των Εμιράτων
για βελτίωση της ισορροπίας ανάμεσα
στην εργασιακή και στην προσωπική
ζωή, στην ευημερία και στην αύξηση
της οικονομικής αποδοτικότητας»,
ανέφερε το κυβερνητικό ανακοινωθέν.
Οι εργαζόμενοι θα μπορούν επίσης
να επιλέξουν ευέλικτες μορφές εργα-
σίας ή τηλεργασία για τις Παρασκευές. 

Το μέτρο ισχύει για τις δημόσιες
υπηρεσίες, αλλά θεωρείται πολύ πι-
θανό να υιοθετηθεί και από τις τρά-
πεζες και τις υπόλοιπες εταιρείες με
διεθνή προσανατολισμό. Η εργασία
έστω και μισή ημέρα την Παρασκευή,
την ιερότερη ημέρα της εβδομάδας
για τους μουσουλμάνους, δεν υιοθε-
τείται σε καμία άλλη χώρα του Περ-
σικού. Γειτονικές χώρες, όπως το Κου-

βέιτ, δήλωσαν ότι δεν σκοπεύουν να
αντιγράψουν αυτό το μέτρο. Αντιθέ-
τως, μουσουλμανικές χώρες σε άλλα
μέρη του πλανήτη, όπως η Ινδονησία
και το Μπανγκλαντές, εφαρμόζουν
ήδη την αργία του Σαββατοκύριακου. 

«Κάθε εταιρεία, ανάλογα με τον
κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται,
μπορεί να διαλέξει το Σαββατοκύριακο
που επιθυμεί», δήλωσε ο Αμπντουλ-
ραχμάν αλ Ανουάρ, υπουργός Ανθρώ-
πινου Δυναμικού. Η πολιτική εξουσία
στα Εμιράτα παραμένει συγκεντρω-
μένη στα χέρια της βασιλικής οικο-
γένειας, χωρίς δημοκρατική συμμε-
τοχή και πολιτικά δικαιώματα για τον

πληθυσμό, ωστόσο τα τελευταία χρό-
νια έχουν γίνει ανοίγματα στον τομέα
των ατομικών δικαιωμάτων. Εχει α-
ναθεωρηθεί το καθεστώς που απα-
γόρευε τη συγκατοίκηση εκτός γάμου,
έχουν αρθεί κάποιοι περιορισμοί στην
κατανάλωση οινοπνεύματος, ενώ οι
άδειες παραμονής έχουν αποκτήσει
μεγαλύτερη διάρκεια, ώστε να είναι
ευκολότερη η προσέλκυση ξένων ερ-
γαζομένων. Ως προς τις διεθνείς σχέ-
σεις, τα Εμιράτα ήταν η πρώτη αρα-
βική χώρα (πλην της Αιγύπτου και
της Ιορδανίας) που συνήψε διπλωμα-
τικές σχέσεις με το Ισραήλ. 

REUTERS, GUARDIAN

Στροφή Εμιράτων
σε εβδομαδιαία
εργασία 4,5 ημερών

<<<<<<<

Θα εφαρμοστεί 
από 1/1/2022, ώστε να
ευθυγραμμιστεί η οικονο-
μία τους με τις παγκό-
σμιες αγορές.

Το μέτρο ισχύει για τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά θεωρείται πιθανό να υιοθετη-
θεί και από τις τράπεζες και εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό. 

Νέας γενιάς φθηνά φονικά «drones καμικάζι»
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Την πρώτη επίδειξη πρωτο-
ποριακού μη επανδρωμένου αεροσκάφους
«drone καμικάζι» χαμηλού κόστους πραγ-
ματοποίησε ο αμερικανικός στρατός. Πα-
ρότι μεγάλα (και δαπανηρά) drones πλήτ-
τουν εδώ και χρόνια τρομοκρατικούς στό-
χους σε Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Υεμένη
και Πακιστάν, η νέα μορφή πολέμου με
drones έχει οδηγήσει σε αναδιανομή της
τράπουλας, με τις ΗΠΑ να χάνουν το μο-
νοπώλιο στην καινοτομία.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ακόμη και φθηνά
τέτοια αεροσκάφη έχουν την ικανότητα
να αλλάξουν ριζικά τα δεδομένα στο πεδίο
της μάχης. Τα νέα drones κοστίζουν μόλις
6.000 δολάρια, από 150.000 δολάρια που
κοστίζει ένα Predator ή Reaper, ικανό να
εκτοξεύει πυραύλους Hellfire. Αυτά τα
φθηνά υπερόπλα έγιναν πλέον προσβά-
σιμα σε εχθρούς των ΗΠΑ, απειλώντας
άμεσα τη ζωή Αμερικανών στρατιωτών
σε ζώνες κρίσης. «Πιστεύω ότι αυτοί είναι
οι νέοι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί
που δημιούργησαν τόσα προβλήματα

στον αμερικανικό στρατό σε Ιράκ και Αφ-
γανιστάν», λέει ο ειδικός των πυραύλων
Σαάν Σάιχ, του ινστιτούτου CSIS. Τα φθηνά
drones, που ονομάζονται και «καμικάζι»,
«αυτόχειρας» ή «φονιάς», δεν εκτοξεύουν
πυραύλους, αλλά εκρήγνυνται καθώς συ-
ντρίβονται πάνω στον στόχο τους. Σε α-
ντίθεση με τους συμβατικούς πυραύλους,
όμως, αυτά τα drones έχουν την ικανότητα
να αιωρούνται ακόμη και για ώρες πάνω
από τον στόχο, αναμένοντας την κατάλ-
ληλη στιγμή για να χτυπήσουν.

Ο αμερικανικός στρατός δεν θα μπο-
ρούσε να έχει πολεμήσει με τον τρόπο
που το έκανε σε Αφγανιστάν και Ιράκ εάν
ο εχθρός διέθετε τέτοια μη επανδρωμένα
αεροσκάφη. «Περισσότερες από 100 χώρες
και “μη κρατικοί παίκτες” διαθέτουν σή-
μερα πολεμικά drones, ενώ αυτή η τε-
χνολογία εξαπλώνεται ταχύτατα. Το πεδίο
εξισώνεται μεταξύ ΗΠΑ και τρομοκρατι-
κών οργανώσεων ή ανταρτικών ομάδων,
πάντοτε εις βάρος των ΗΠΑ», λέει στο δί-
κτυο NBC ο Πολ Σέαρ, αναλυτής του ιν-

στιτούτου CNAS και πρώην μέλος των ει-
δικών δυνάμεων του αμερικανικού στρα-
τού. Τα σημερινά μικρά και εξοπλισμένα
με εκρηκτικά drones δεν εντοπίζονται
εύκολα από τα συμβατικά ραντάρ. Παρά
τις υψηλές επενδύσεις του Πενταγώνου
για την ανάπτυξη αποτελεσματικής τε-
χνολογίας αναχαίτισης μη επανδρωμένων
αεροσκαφών, δεν υπάρχει ακόμη αποτε-
λεσματική μέθοδος αντιμετώπισης της
απειλής αυτής. Το νέο drone του αμερι-
κανικού στρατού, με κωδική ονομασία
Switchblade, ζυγίζει μόλις 3 κιλά με τη
μικρή εκρηκτική κεφαλή του, ενώ μπορεί
να μεταφερθεί σε σακίδιο πλάτης. Η με-
γάλη εκδοχή του αεροσκάφους, βάρους
7 κιλών, είναι ικανή να καταστρέψει τε-
θωρακισμένο όχημα. Το αεροσκάφος έχει
μάλιστα ρύθμιση, που επιτρέπει στον χει-
ριστή να επιλέξει την εκρηκτική ισχύ,
πυροδοτώντας διαφορετική γόμωση εάν
επιδιώκει να εξοντώσει όλους τους επι-
βάτες οχήματος ή μόνο τον οδηγό του.

ASSOCIATED PRESS

Τρομοκρατικές οργανώσεις ή ανταρτικές
ομάδες μπορούν να προμηθευτούν αυτό το
υπερόπλο μόνο με 6.000 δολάρια.

Ελληνικοί αισθητήρες μετρούν ρύπους σε ύψος 20.000 μέτρων 
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Θα μπορούσε η Ternium Steel, η μεγα-
λύτερη βιομηχανία χάλυβα της Λατινικής
Αμερικής, με κεφαλαιοποίηση της τάξεως
των 8 δισ. δολαρίων, να χρησιμοποιεί
ελληνική τεχνολογία για την παρακο-
λούθηση της ποιότητας του αέρα πάνω
από τα εργοστάσιά της και γύρω από
αυτά σε Βραζιλία και Αργεντινή; Η απά-
ντηση, παρότι ενδεχομένως δεν είναι
αυτονόητη, είναι καταφατική. Η ελληνική
Raymetrics, με έδρα τη Μεταμόρφωση
Αττικής, ανήκει σε ένα κλειστό κλαμπ
εταιρειών παγκοσμίως που αναπτύσσουν
ειδικές εφαρμογές απαραίτητες για την
πρόγνωση του καιρού, τα αεροδρόμια
και την απομακρυσμένη παρακολούθηση
της ρύπανσης ή την έγκαιρη ανίχνευση
πυρκαγιάς. 

Τα προϊόντα που αναπτύσσει η εται-
ρεία στηρίζονται στην τεχνολογία LIDAR
(Light Detection And Ranging), που χρο-
νολογείται από το 1960. Πρόκειται για
μια συσκευή εκπομπής λέιζερ σταθερής
συχνότητας, το οποίο διαδίδεται στην
ατμόσφαιρα και αφού «αλληλεπιδράσει»
με τα σωματίδια του αέρα, επιστρέφει
στη συσκευή (γνωστό στη Φυσική ως
φαινόμενο οπισθοσκέδασης). Η τεχνο-
λογία αυτή, που ανέπτυξε περαιτέρω και
εντόπισε την εμπορική της αξιοποίηση
ο δρ Γιώργος Γεωργούσης, ο οποίος ίδρυσε
το 2002 τη Raymetrics, εμφανίζει ιδιαί-
τερη χρησιμότητα σε μια συγκυρία κατά
την οποία οι επιχειρήσεις επιδιώκουν
να συρρικνώσουν το περιβαλλοντικό
τους αποτύπωμα. Και διαφοροποιεί πλή-
ρως τα συστήματα της εταιρείας σε σχέση
με τους παραδοσιακούς αισθητήρες, που
καταγράφουν δεδομένα μόνο στο σημείο

που είναι τοποθετημένοι, χωρίς να είναι
δυνατόν να προσφέρουν πληροφορίες
για το τι συμβαίνει καθ’ ύψος, στην α-
τμόσφαιρα.

«Τα προϊόντα που δημιουργούμε και
στηρίζονται στην τεχνική LIDAR επι-
τρέπουν την παρακολούθηση της διά-
χυσης των ρύπων και την ανάλυση των
δεδομένων προκειμένου να λαμβάνονται
μέτρα πρόληψης και περιορισμού του
περιβαλλοντικού αντικτύπου», εξηγεί
στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος της ε-
ταιρείας, Νίκος Κόντος. Οι συσκευές που
κατασκευάζει η εταιρεία (Raymetrics
LIDAR) λειτουργούν σαν «οπτικό» ραντάρ
και χρησιμοποιούνται για την απομα-
κρυσμένη παρατήρηση της ατμόσφαιρας,
της ρύπανσης, της έρημης ή ηφαιστει-
ακής σκόνης, των σύννεφων κ.λπ. Ο χρό-
νος που χρειάζεται η ακτινοβολία μέχρι
να επιστρέψει στη «βάση» της καθορίζει
την απόσταση της διασποράς, ενώ είναι
δυνατόν να προσδιοριστεί, μεταξύ άλλων,
το μέγεθός της. Με τον τρόπο αυτό, μια
βιομηχανία, μια μετεωρολογική υπηρεσία
ή ένα αεροδρόμιο είναι σε θέση να γνω-
ρίζουν τι συμβαίνει στην ατμόσφαιρα
σε απόσταση έως και 20 χιλιομέτρων,
με την εταιρεία να έχει αναπτύξει εξει-
δικευμένες εφαρμογές –χρησιμοποιού-
νται ως επί το πλείστον από ερευνητικά

ιδρύματα, ινστιτούτα και διαστημικές
υπηρεσίες– που επιτρέπουν την απομα-
κρυσμένη παρακολούθηση σε απόσταση
μέχρι 80 χλμ. 

Οι αισθητήρες έχουν βάρος 200-250
κιλών, μήκος περίπου 1,20 μ., κατασκευ-
άζονται στη μονάδα της Raymetrics στη
Μεταμόρφωση και διατίθενται στην α-
γορά σε τιμές από 80.000 έως 1 εκατ.
ευρώ, με το μεγάλο αυτό εύρος να είναι
σε συνάρτηση με τις προδιαγραφές και
τα επιμέρους χαρακτηριστικά. Η εταιρεία
κατασκευάζει ετησίως περίπου 30 τέ-
τοιου είδους συστήματα (LIDAR), των

οποίων ο χρόνος κατασκευής είναι από
6 έως 12 μήνες. «Εξετάζουμε την επέ-
κταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεών
μας μέσω μιας επένδυσης της τάξεως
του 1 εκατ. ευρώ. H Raymetrics, που ε-
ξασφάλισε πρόσφατα χρηματοδότηση
από την Aegean Baltic Bank, εμφανίζει
ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως
του 40%, με τον εκτιμώμενο κύκλο ερ-
γασιών της για τη φετινή χρονιά να ξε-
περνάει τα 5 εκατ. ευρώ», σημειώνει ο
κ. Κόντος. Εκτός από την ABBank, η ε-
ταιρεία έχει εξασφαλίσει, παλαιότερα,
χρηματοδότηση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ

από το fund Elikonos, απασχολώντας
άμεσα 40 άτομα στον τομέα έρευνας και
ανάπτυξης (R&D) και έμμεσα 80 έως 100
εργαζομένους στην παραγωγική διαδι-
κασία. Τους αισθητήρες της Raymetrics
χρησιμοποιούν, εκτός από βιομηχανίες
όπως η Ternium Steel, τα αεροδρόμια
του Πεκίνου, της Σιγκαπούρης, του Μπα-
λί και του Αζερμπαϊτζάν, φορείς, πανε-
πιστήμια και ερευνητικοί οργανισμοί
σε Ασία, Αμερική και Ευρώπη, όπως η
Κινεζική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το
Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, η Γαλλική
Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteo France)

και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστή-
ματος (ESA). 

Για λογαριασμό του ESA η Raymetrics
δημιούργησε το σύστημα eVe, το οποίο
είναι εγκατεστημένο στο έδαφος και
μέσω της χρήσης λέιζερ και ειδικού τη-
λεσκοπίου επιτρέπει τη διακρίβωση των
στοιχείων που συλλέγει ο δορυφόρος
Aeolus από το Διάστημα. Ο συγκεκριμέ-
νος δορυφόρος εκτοξεύθηκε τον Αύγου-
στο του 2018 από τον ESA με στόχο τη
βελτίωση των προγνώσεων του καιρού
μέσω της ενσωμάτωσης των δορυφορι-
κών δεδομένων στα αριθμητικά μοντέλα.
«Το σύστημα eVe, που ενισχύει το οικο-
σύστημα καινοτομίας της χώρας στις
τεχνολογίες του Διαστήματος, ανήκει
στον ESA και έχει παραχωρηθεί στο Ε-
θνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για τη
μελλοντική εκμετάλλευσή του σε δορυ-
φορικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαστήματος», αναφέρει ο
κ. Κόντος.

Στην Ελλάδα, το πρώτο έργο της ε-
ταιρείας περιλαμβάνει ένα όχημα κινητού
κέντρου επιχειρήσεων πολιτικής προ-
στασίας και εξοπλισμού επικοινωνιών
εκτάκτου ανάγκης που χρησιμοποιεί η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ε-
πίσης, η Raymetrics έχει ανακηρυχθεί
προσωρινός ανάδοχος για το τριετές
πρόγραμμα, προϋπολογισμού 1,6 εκατ.
ευρώ, που περιλαμβάνει την προμήθεια
ολοκληρωμένου αυτόνομου συστήματος
ανίχνευσης πυρκαγιών στο Σέιχ Σου. Για
την προστασία του περιαστικού δάσους
της Θεσσαλονίκης και τον έγκαιρο εντο-
πισμό των πυρκαγιών θα χρησιμοποιηθεί
η τεχνολογία των οπτικών και θερμικών
καμερών συνδυαστικά με την τεχνολογία
LIDAR που έχει αναπτύξει η εταιρεία.

<<<<<<

Ποια είναι η εταιρεία
Raymetrics της οποίας τα
συστήματα χρησιμοποιούν
βιομηχανίες, αεροδρόμια
και οργανισμοί.

Οι αισθητήρες έχουν βάρος 200-250 κιλών, μήκος περίπου 1,20 μ. και κατασκευάζονται στη μονάδα της Raymetrics στη Μεταμόρφωση.
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Αντίστροφη μέτρηση για
αύξηση επιτοκίων στις ΗΠΑ

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Οι κίνδυνοι για τις τράπεζες από την πανδημία
δεν έχουν εξαλειφθεί και ούτε έχουν απο-
τυπωθεί πλήρως στα χαρτοφυλάκιά τους,
καθώς ένα σημαντικό μέρος των δανείων
παραμένει σε καθεστώς προστασίας, με συ-
νέπεια να έχει αβέβαιη ακόμη συμπεριφορά.
Αυτό επισημαίνει η ΤτΕ στην έκθεση για τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα που δημο-
σίευσε, σημειώνοντας παράλληλα την επι-
δείνωση της ποιότητας των εποπτικών κε-
φαλαίων των τραπεζών με την αύξηση του
ποσοστού της αναβαλλόμενης φορολογίας,
αλλά και τους νέους κινδύνους που συνε-
πάγεται για τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια η
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιμα-
τικής αλλαγής. 

Οπως εξηγεί η ΤτΕ, οι τράπεζες πέτυχαν
το α΄ εξάμηνο του έτους  σημαντική μείωση
των κόκκινων δανείων, αλλά το γεγονός ότι
ένα απόθεμα ύψους 9 δισ. ευρώ τελεί ακόμη

υπό κάποιο καθεστώς προστασίας, όπως το
πρόγραμμα Γέφυρα ή τα προγράμματα step
up που έχουν εφαρμόσει οι ίδιες οι τράπεζες,
δεν έχει απομακρύνει οριστικά τους κινδύ-
νους που μπορεί να προκαλέσει η πανδημία.
Με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ, το 40% των
μη εξυπηρετούμενων δανείων και το 9%
των εξυπηρετούμενων βρίσκονται ακόμη
σε καθεστώς προστασίας, γεγονός που τα
καθιστά υψηλού ρίσκου και άρα η επίδραση
της πανδημίας δεν έχει ακόμη καταγραφεί

πλήρως στα μεγέθη των τραπεζών.
Παράγοντας ανησυχίας αποτελεί, σύμ-

φωνα με την ΤτΕ, το υψηλό ποσοστό της α-
ναβαλλόμενης φορολογίας στα εποπτικά κε-
φάλαια των τραπεζών, που αυξήθηκε περαι-

τέρω στο τέλος του α΄ εξαμήνου του τρέχο-
ντος έτους στο 62% από 53% τον Δεκέμβριο
του 2020. Αιτία είναι η μείωση των κεφαλαίων
που υφίστανται οι τράπεζες λόγω των αυ-
ξημένων ζημιών που εγγράφουν στους ισο-

λογισμούς προκειμένου να καλύψουν τις α-
πώλειες από τις πωλήσεις και τις τιτλοποιήσεις
δανείων. Συγκεκριμένα, ο δείκτης κεφαλαίου
κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1)
σε ενοποιημένη βάση μειώθηκε τον Ιούνιο
του 2021 σε 12,5% από 15% τον Δεκέμβριο
του 2020 και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου
(Total Capital Ratio) μειώθηκε σε 15% από
16,6%. 

Ετσι τα κεφάλαια που αποτελούνται από
την αναβαλλόμενη φορολογία και τα οποία
ανέρχονται σε 14,8 δισ. ευρώ αντιπροσω-
πεύουν πλέον μεγαλύτερο ποσοστό των ε-
ποπτικών κεφαλαίων. Εάν μάλιστα ληφθεί
υπόψη η επίδραση του λογιστικού προτύπου
9 (IFRS), που απομειώνει περαιτέρω τα κε-
φάλαια των τραπεζών, το ποσοστό της ανα-
βαλλόμενης φορολογίας φθάνει το 71,5%.
Η ΤτΕ διαπιστώνει την ανάγκη να διαμορ-
φώσουν οι τράπεζες επαρκή μελλοντική κερ-
δοφορία προκειμένου να μην αποτελέσουν
κίνδυνο για την κεφαλαιακή τους βάση σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Η ΤτΕ υπογραμμίζει τη σημαντική εξυ-
γίανση των χαρτοφυλακίων τους που έχουν
επιτύχει έως τώρα οι τράπεζες, μειώνοντας
το απόθεμα των κόκκινων δανείων στο τέλος
Ιουνίου στα 29,4 δισ. ευρώ από 47,2 δισ.
ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020 και τον δείκτη
μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 20,3%
από 30,1%, ενώ σε σχέση με τον Μάρτιο του
2016 –οπότε και καταγράφηκε το υψηλότερο
στοκ κόκκινων δανείων– η μείωση έφτασε
τα 78 δισ. ευρώ. 

Εντούτοις η εξυγίανση είχε κόστος για
τις τράπεζες, καθώς υποχρεώθηκαν να πά-
ρουν προβλέψεις συνολικού ύψους 6,4 δισ.
ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021, εξέλιξη που
τις οδήγησε σε ζημίες ύψους 4 δισ. ευρώ έ-
ναντι 900 εκατ. ευρώ το 2020. Να σημειωθεί
ότι η τάση αυτή συνεχίστηκε το γ΄ τρίμηνο
του έτους, καθώς οι τράπεζες πούλησαν ή
τιτλοποίησαν πρόσθετα χαρτοφυλάκια, α-
ναλαμβάνοντας σημαντικές ζημίες.

Εστίες ανησυχίας για τις τράπεζες
εντοπίζει η Τράπεζα της  Ελλάδος
Σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων πέτυχαν το α΄ εξάμηνο του έτους  

Πρόβλεψη για ανάπτυξη 6,7% φέτος από ΟΟΣΑ
Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

Προσοχή στην απορρόφηση των κον-
δυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και
στην υγειονομική κατάσταση, που εί-
ναι σε χειρότερο επίπεδο από τις πε-
ρισσότερες χώρες-μέλη του, διαμηνύει
ο ΟΟΣΑ στην έκθεση Economic
Outlook, που δόθηκε χθες στη δημο-
σιότητα. Επίσης, εισηγείται στοχευ-
μένα μέτρα, όπως μειώσεις συντελε-
στών ΦΠΑ στον τομέα της ψυχαγω-
γίας.

Αντίθετα, δεν ανησυχεί ιδιαιτέρως
για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, κα-
θώς η οικονομία της έχει περιθώρια
να τον απορροφήσει, λόγω αργούντος
παραγωγικού δυναμικού. Παρ’ όλα
αυτά προβλέπει ότι ο πληθωρισμός
(εναρμονισμένος δείκτης με Ε.Ε.) θα
φτάσει το 3,1% το 2022, από 0,4% φέ-
τος, ενώ η κυβέρνηση τον βλέπει μόνο
στο 0,8% το 2022 από 0,6% φέτος.

Ο ΟΟΣΑ είναι αισιόδοξος για τον
ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οι-
κονομίας, που εκτιμά ότι θα φτάσει
στο 6,7% φέτος (από 6,9% της κυβέρ-
νησης), στο 4,8% το 2022 (από 4,5%
της κυβέρνησης) και στο 2,9% το 2023.
Για τις επενδύσεις, εκτιμά ότι θα αυ-
ξηθούν φέτος κατά 14% (έναντι 11,7%
της κυβέρνησης), το 2022 κατά 17,3%
(έναντι 21,9% της κυβέρνησης) και
το 2023 κατά 10,2%. Επίσης, προβλέπει
μείωση της ανεργίας στο 14,6% φέτος,
12,9% το 2022 και 12,7% το 2023. Το
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης (σε
εθνικολογιστική βάση) προβλέπεται
να φτάσει το 9,6% φέτος, 4% το 2022
και 1,1% το 2023, ενώ το χρέος (σύμ-
φωνα με τον ορισμό του Μάαστριχτ)
θα είναι 192% του ΑΕΠ φέτος, 180,6%
το 2022 και 174,6% το 2023.

Με τις προβλέψεις αυτές για το
ΑΕΠ, η Ελλάδα τοποθετείται κοντά
στον μέσο όρο της παγκόσμιας ανά-
πτυξης το 2022 (ο ΟΟΣΑ τον βλέπει
στο 4,5%), ενώ φέτος είναι υψηλότερα
(ο παγκόσμιος μέσος όρος προβλέπεται
στο 5,6%). Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η
τουριστική ανάπτυξη φέτος στην Ελ-
λάδα ήταν υψηλότερη από την ανα-
μενόμενη, ενώ στην ισχυρή ανάκαμψη
βοήθησαν και τα κυβερνητικά μέτρα
στήριξης και επενδύσεων. Σημειώνει,
όμως, ότι η υλοποίηση της προβλε-
πόμενης επιτάχυνσης των επενδύσεων
προϋποθέτει να λυθούν τα προβλήματα
των τραπεζών και συγκεκριμένα τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ο α-

ναβαλλόμενος φόρος και να βελτιωθεί
το επενδυτικό κλίμα και οι επιδόσεις
του δημόσιου τομέα. Για να διατηρηθεί,
εξάλλου, ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης
θα χρειαστεί να βελτιωθούν οι δεξιό-
τητες των εργαζομένων και να αυξηθεί
η συμμετοχή στην αγορά εργασίας,
ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότη-
τα.

Ειδικότερα, για τις τράπεζες, η έκ-
θεση αναφέρει ότι ναι μεν μειώθηκαν
τα κόκκινα δάνεια, αλλά επιβραδύν-
θηκε ο νέος δανεισμός στον ιδιωτικό
τομέα.

Σε ό,τι αφορά την COVID-19, η έκ-
θεση σημειώνει ότι ο αριθμός των
κρουσμάτων και των θανάτων είναι
υψηλότερος από τις περισσότερες χώ-
ρες του ΟΟΣΑ από τον Ιούλιο του 2021,
αντανακλώντας τους αργούς ρυθμούς
εμβολιασμού.

Η έκθεση περιγράφει μια σειρά πα-
ραγόντων που κανονικά αναμένεται
να τονώσουν την ανάπτυξη: τη βελ-
τίωση του επενδυτικού κλίματος, το
πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, αλλά και την
αύξηση του κατώτατου μισθού κατά
2% στις αρχές του 2022, την αύξηση
των εξαγωγών, λόγω της ανάκαμψης
της παγκόσμιας ζήτησης και του του-
ρισμού. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι ένας
βασικός κίνδυνος είναι η επιδείνωση
της υγειονομικής κατάστασης, η οποία
μπορεί να οδηγήσει σε νέους περιο-
ρισμούς στα ταξίδια, καθώς και σε εν-
δεχόμενες καθυστερήσεις στην εφαρ-
μογή μεταρρυθμίσεων και επενδύσε-
ων.

Τέλος, εφιστά την προσοχή στην
υιοθέτηση ενός σχεδίου για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η
οποία ήδη πλήττει την Ελλάδα, όπως
επισημαίνει.

Η επανεκκίνηση της οικονομίας
εντός και εκτός Ελλάδας, σε συν-
δυασμό με τα προβλήματα της
εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικά
σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες
αλλά και τελικά προϊόντα από
την Κίνα και την ευρύτερη πε-
ριοχή της νοτιοανατολικής Α-
σίας, συνεχίζουν να ευνοούν
τους κλάδους της ελληνικής κλω-
στοϋφαντουργίας, καθώς και
των ειδών ένδυσης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλε-
κτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελ-
λάδος (ΣΕΠΕΕ), οι εξαγωγές συ-
νολικά του κλάδου κατέγραψαν
σημαντική άνοδο στο εννεάμηνο
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021
κατά 23,7%, φτάνοντας το 1,4
δισ. ευρώ, έναντι 1,1 δισ. ευρώ
το αντίστοιχο διάστημα του 2020.
Οι εξαγωγές ενδυμάτων κατέ-
γραψαν αύξηση 19,2% σε σύ-
γκριση με πέρυσι και άγγιξαν
τα 700 εκατ. ευρώ από 582 εκατ.
ευρώ το εννεάμηνο του 2020.
Πρόκειται για επίδοση που δεν
απέχει πολύ από τα προ πανδη-
μίας επίπεδα, καθώς υπενθυμί-
ζεται ότι στο εννεάμηνο του
2019 οι εξαγωγές ενδυμάτων εί-
χαν διαμορφωθεί σε 720 εκατ.
ευρώ έναντι μόλις 513 εκατ. ευρώ
το εννεάμηνο του 2018.  Κατά
12,8% αυξήθηκαν οι εξαγωγές
της κλωστοϋφαντουργίας και α-
νήλθαν το εννεάμηνο του 2021
σε 330 εκατ. ευρώ, επίδοση ίδια

με αυτή του 2019. Πολύ μεγάλη
αύξηση, της τάξης του 47%, κα-
τέγραψαν οι εξαγωγές βαμβακιού
και διαμορφώθηκαν σε 360 εκατ.
ευρώ, επίδοση αρκετά υψηλό-
τερη και από το εννεάμηνο του
2019 (315 εκατ. ευρώ). Ανοδο
φυσικά κατέγραψαν οι λιανικές
πωλήσεις ενδυμάτων και στην
εγχώρια αγορά, δεδομένου ότι
τα καταστήματα λειτούργησαν
περισσότερες ημέρες σε σύγκρι-
ση με πέρυσι. 

Συγκεκριμένα, οι λιανικές πω-
λήσεις ενδυμάτων διαμορφώ-
θηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ το εννε-
άμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου
2021, σημειώνοντας αύξηση
24,7%. Σύμφωνα, μάλιστα, με
τον ΣΕΠΕΕ οι λιανικές πωλήσεις
στην εγχώρια αγορά για τους
μήνες που η αγορά ήταν σε πλή-
ρη λειτουργία παρουσιάζουν αύ-
ξηση κατά 9% έναντι του 2019
(προ πανδημίας). Με αφορμή
και τις καλές επιδόσεις του κλά-
δου, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιο-
μηχάνων Κλωστοϋφαντουργών
(ΣΕΒΚ) ζητεί να εξισωθεί η τιμή
της ηλεκτρικής ενέργειας στη
μέση τάση με την τιμή της υψη-
λής τάσης, επισημαίνοντας ότι
το προνόμιο της τιμής της ηλε-
κτρικής ενέργειας  της υψηλής
τάσης απολαμβάνουν μόνο 4-5
βιομηχανίες, ενώ δεκάδες άλλα
εργοστάσια σε όλη τη χώρα λει-
τουργούν στη μέση τάση. 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ  

Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας θα φτά-
σει στο 4,8% το 2022 και στο 2,9% το
2023.

<<<<<<<

Ενθαρρυντική η μείωση 
των NPE’s, αλλά δάνεια 
9 δισ. παραμένουν 
υπό προστασία και εμφανίζουν 
αβέβαιες προοπτικές.

Μεγάλη αύξηση
στις εξαγωγές ένδυσης
κλωστοϋφαντουργίας

Τα αποτελέσματα προκαταρκτι-
κών ερευνών σχετικά με τη νέα
μετάλλαξη «Ομικρον» βρίσκονται
στο επίκεντρο της προσοχής
των αγορών, καθώς ο αριθμός
των νέων κρουσμάτων συνεχίζει
να αυξάνεται. Σύμφωνα με τα
μέχρι τώρα δεδομένα, η νέα με-
τάλλαξη είναι ενδεχομένως πιο
μεταδοτική σε σχέση με τη «Δέλ-
τα», αλλά πιθανότατα λιγότερο
επικίνδυνη απ’ ό,τι αναμενόταν
αρχικά, με τον σύμβουλο του
Λευκού Οίκου για την υγειονο-
μική κρίση, Αντονι Φάουτσι, να
χαρακτηρίζει τις πρώτες ενδείξεις
από τη Νότια Αφρική «λίγο εν-
θαρρυντικές». Εντούτοις, η αυ-
ξανόμενη πίεση στα εθνικά συ-
στήματα υγείας οδηγεί στην ε-
φαρμογή αυστηρότερων μέτρων
προφύλαξης κυρίως σε χώρες
της Ευρώπης, στις οποίες ήδη
βρίσκεται εν εξελίξει ένα νέο κύ-
μα πανδημίας από το φθινόπωρο,
με ενδεχόμενες αρνητικές συ-
νέπειες στην οικονομική δρα-
στηριότητα σε βραχυπρόθεσμο
ορίζοντα.

Παράλληλα, οι πληθωριστι-
κές πιέσεις αυξάνονται. Οι πρό-
σφατες ενδείξεις για βελτίωση
στα προβλήματα που έχει προ-
καλέσει η πανδημία στις πα-
γκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες
ενδέχεται να οδηγήσουν σε με-
ρική υποχώρηση των πληθω-
ριστικών πιέσεων στις τιμές
των αγαθών. Παρά ταύτα, η α-
νάκαμψη της ζήτησης για υπη-
ρεσίες σε συνδυασμό με τη συ-
νεχιζόμενη βελτίωση των συν-
θηκών στην αγορά εργασίας
αρκετών ανεπτυγμένων χωρών
διατηρεί αμείωτες τις ανησυχίες
για διατήρηση υψηλού πληθω-
ρισμού για διάστημα μεγαλύ-
τερο από το αρχικώς αναμενό-
μενο. Με τον κίνδυνο πιθανής
ενσωμάτωσης του υψηλού πλη-

θωρισμού στις προσδοκίες των
φορέων της οικονομίας, ορι-
σμένες Κεντρικές Τράπεζες, με-
ταξύ των οποίων και η Ομο-
σπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
(Fed), έχουν στείλει σαφές μή-
νυμα για εφαρμογή λιγότερο υ-
ποστηρικτικής νομισματικής
πολιτικής το επόμενο διάστημα.
Οι αιτήσεις για νέα επιδόματα
ανεργίας στις ΗΠΑ υποχώρησαν
την προηγούμενη εβδομάδα σε
νέο χαμηλό 50 ετών, το ποσοστό
ανεργίας μειώθηκε περαιτέρω
τον Νοέμβριο (4,2%), ενώ o κύ-
ριος δείκτης τιμών καταναλωτή
παρέμεινε σε ανοδική τροχιά
τον Οκτώβριο, σημειώνοντας
υψηλό 30 ετών, 6,2% ετησίως
(η συγγραφή του κειμένου ολο-
κληρώθηκε την Παρασκευή,
πριν από τη δημοσίευση των
στοιχείων Νοεμβρίου).

Με την αμερικανική οικονομία
να παραμένει ισχυρή, η αγορά
αναμένει ότι η Fed θα αποφασίσει
στη συνεδρίαση της επόμενης
εβδομάδας μεγαλύτερη από αυ-
τήν που ανακοινώθηκε τον προη-
γούμενο μήνα μείωση του μηνι-
αίου ρυθμού αγορών περιουσια-
κών στοιχείων (tapering), ενδε-
χόμενο που, αν πραγματοποιηθεί,
θα φέρει πιο κοντά τον χρόνο έ-
ναρξης του νέου κύκλου αύξησης
επιτοκίων. Οι εν λόγω προσδοκίες
ώθησαν την απόδοση του 2ετούς
αμερικανικού ομολόγου πάνω
από το 0,70% για πρώτη φορά
από τον Μάρτιο του 2020, ενώ
το δολάριο διατήρησε μεγάλο
μέρος των πρόσφατων κερδών
του, με την ισοτιμία ευρώ/δολ.
να παραμένει κάτω από το 1,13,
περίπου 0,5% χαμηλότερα σε ε-
βδομαδιαία βάση.

* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ε-
ρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών
της Εurobank.

Η αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου στο 62% στα τέλη α΄ εξαμήνου από 53% τον Δεκέμβριο
του 2020 αποτελεί πρόσθετο παράγοντα ανησυ-χίας, σύμφωνα με την ΤτΕ.

Η «Ομικρον» αποτελεί
απειλή για τον τουρισμό,
εκτιμά ο οίκος DBRS
Αν και πολλές χώρες της περι-
φέρειας της Ευρωζώνης είδαν
ταχύτατη ανάκαμψη του του-
ρισμού φέτος, ειδικά στα τέλη
του καλοκαιριού –μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα–, η εμ-
φάνιση της παραλλαγής «Ομι-
κρον» θέτει σημαντικούς κιν-
δύνους και αβεβαιότητες για
την πορεία του κλάδου, ειδικά
σε Ελλάδα και Κύπρο, όπου τα
ποσοστά εμβολιασμού παρα-
μένουν χαμηλά, προειδοποιεί
ο οίκος αξιολόγησης DBRS. Πιο
αναλυτικά, όπως επισημαίνει,
ο τουρισμός στη νότια Ευρώπη
παρουσίασε ενθαρρυντικά ση-
μάδια ανάκαμψης το καλοκαίρι
του 2021.  Παρά την αργή έ-
ναρξη της καλοκαιρινής πε-
ριόδου, η πρόοδος με τους εμ-
βολιασμούς, η εναρμόνιση των
ταξιδιωτικών κανόνων στην
Ευρώπη και μια σχετικά καλή
επιδημιολογική κατάσταση, ο-
δήγησε σε μεγαλύτερη σεζόν
και βοήθησε τον κλάδο να α-
νακάμψει από τα χαμηλά του
2020. Ο ξένος τουρισμός ανέ-
καμψε πιο γρήγορα στην Ελ-
λάδα και την Κύπρο φέτος, ει-
δικά στα τέλη του καλοκαιριού,
καθώς έχει ήδη ξεπεράσει τα
επίπεδα του 2020, ενώ διαμορ-
φώθηκε στο 43% και το 49%
των επιπέδων του 2019 έως
τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμ-
βριο, αντίστοιχα.

Η αναζωπύρωση των κρου-

σμάτων COVID-19 στην Ευρώ-
πη και η νέα παραλλαγή «Ομι-
κρον» ενέχουν ωστόσο κινδύ-
νους για τη συνεχιζόμενη α-
νάκαμψη του τουριστικού το-
μέα, ειδικά σε χώρες με χαμη-
λότερα ποσοστά εμβολιασμού
όπως η Ελλάδα και η Κύπρος,
σε αντίθεση με τις Ισπανία,
Μάλτα και Πορτογαλία όπου
είναι σημαντικά υψηλότερα.

«Αναμένουμε ότι η ανάκαμ-
ψη του τουρισμού θα συνεχι-
στεί το 2022, με την επιδημιο-
λογική κατάσταση –όχι μόνο
στην Ευρώπη αλλά και παγκο-
σμίως– να διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο. Η εμφάνιση της
παραλλαγής “Ομικρον” έχει ε-
γείρει ανησυχίες και δείχνει
ξεκάθαρα ότι ο ιός θα συνεχίσει
να εγκυμονεί κινδύνους για
τον διεθνή τουρισμό, εκτός και
αν επιτευχθεί υψηλός ρυθμός
αποτελεσματικού εμβολιασμού
παγκοσμίως», σημειώνει η Σπυ-
ριδούλα Τζίμα, αναπληρώτρια
αντιπρόεδρος της DBRS
Morningstar. «Ενδεχόμενοι ευ-
ρύτεροι περιορισμοί στα ταξίδια
μεταξύ αγορών της Ε.Ε. και ε-
κτός Ε.Ε. θα μπορούσαν να κα-
θυστερήσουν την ανάκαμψη
για το υπόλοιπο του έτους, αλλά
αυτό μετριάζεται από το γεγο-
νός ότι οι περισσότερες του-
ριστικές ροές είναι ενδοευρω-
παϊκές», προσθέτει.

ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΚΟΎΡΤΑΛΗ
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