
Αντέχουν πολύ
περισσότερα
Ρίχτερ οι πύργοι
στην Κύπρο
ΜΟΤ και για ψηλά κτήρια

Τέστ για τα ψηλά κτήρια ήταν ο προ-
χθεσινός σεισμός, και το πέρασαν με
επιτυχία. Οπως τονίζουν επιχειρηματίες
ανάπτυξης γής, οι πύργοι είναι κατα-
σκευασμένοι για να αντέχουν πολύ πε-
ρισσότερα Ρίχτερ. Όλα τα κτήρια που
κατασκευάστηκαν μετά το 1994 θεω-
ρούνται αντισεισμικά. Τίθεται σύντομα
ενώπιον της Βουλής πρόταση του ΕΤΕΚ
για έλεγχο της ασφάλειας των παλιών
κτηρίων. Σελ. 4

«Ανθισαν»
τα Επενδυτικά
Ταμεία παρά
την πανδημία
Σημείωσαν ρεκόρ το 2021

Παρά την πανδημία, ο τομέας των Ε-
πενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο συ-
νέχισε να αναπτύσσεται με γοργούς
ρυθμούς και το 2021. Το ενδιαφέρον
από ξένους διαχειριστές και Επενδυτικά
Ταμεία για αδειοδότηση και λειτουργία
στην Κύπρο ήταν έντονο. Τα υπό δια-
χείριση περιουσιακά στοιχεία των Ε-
πενδυτικών Ταμείων ανήλθαν στο ε-
πίπεδο ρεκόρ των €11,6 δισ. Σελ. 3
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ΠΤΩΣΗ ΡΕΚΟΡ

Βουτιά 12% για το bitcoin
Τη χειρότερη πορεία στα 13 χρόνια της ιστορίας του σημειώνει
το bitcoin, τις πρώτες μέρες του νέου έτους. Εχει καταγράψει
πτώση στις πέντε από τις έξι πρώτες συνεδριάσεις. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι αθροιστικά έχει σημειώσει απώλειες της τάξης
του 12%, που είναι και το υψηλότερο ποσοστό πτώσης του των
τελευταίων 10 ετών. Σελ. 8

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Εκρηξη των κυβερνοεπιθέσεων 
Αυξημένα είναι τα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων εναντίον επι-
χειρήσεων, οργανισμών και φορέων στην Ελλάδα. Οπως αναφέ-
ρει ο Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, επικεφαλής υπηρεσιών
κυβερνοασφάλειας της ΕΥ Ν.Α. Ευρώπης υπάρχουν κρατικά επι-
χορηγούμενες επιθέσεις με στόχο κρίσιμες υποδομές, επιθέσεις
για λύτρα και επιθέσεις σε κλάδους της οικονομίας. Σελ. 18

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

Η κρίση εκτοξεύει την τιμή του ουρανίου
Η ενεργειακή κρίση παρατείνεται και διευρύνεται, καθώς στη
μειωμένη προσφορά φυσικού αερίου προστίθεται τώρα η εκτό-
ξευση άλλων καυσίμων εξίσου σημαντικών, όπως το ουράνιο. Η
κρίση στο Καζαχστάν, υπ’ αριθμόν ένα προμηθευτή σε παγκό-
σμιο επίπεδο, έχει επιταχύνει περαιτέρω την αύξηση της τιμής
του που είχε πάρει την ανιούσα. Σελ. 12

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Το κόστος της κλιματικής αλλαγής
Το 2021 μας άφησε με την εκτίναξη του
πληθωρισμού σε ιστορικά υψηλά επί-
πεδα, κλείνοντας με ρεκόρ τον Δεκέμβρη
στο 5%. Δεν χωράει, συνεπώς, καμία
αμφιβολία ότι η χρονιά που μας πέρασε
θα καταγραφεί ως η χρονιά του πληθω-
ρισμού. Λόγοι, προφανώς, υπάρχουν
πολλοί για να δικαιολογήσουν την κα-
τάσταση με πρώτο και καλύτερο την
πανδημία. Η άνοδος των τιμών της ε-
νέργειας ήταν το αποτέλεσμα της ρα-
γδαίας ανάκαμψης στη ζήτηση μετά
από μια περίοδο καθίζησης. Η πρωτό-
γνωρη κατάσταση, που δημιουργήθηκε
λόγω της πανδημίας στην παγκόσμια
οικονομία, σαφώς δεν αφήνει περιθώρια
ασφαλών προβλέψεων για τη συνέχεια,
αν και η εκτίμηση είναι ότι ο πληθωρι-
σμός το 2022 θα παραμείνει κατά μέσο
όρο οριακά πάνω από το 2%. 

Το σημαντικότερο συμπέρασμα μια
τέτοιας εκτίμησης είναι ότι αν επιβε-
βαιωθεί το πιο πάνω σενάριο, το 2022
θα είναι ακόμη μια χρονιά χαμηλών ε-
πιτοκίων. Αυτή η διαπίστωση είναι πολύ
σημαντική για χώρες που είτε έχουν
μεγάλο χρέος να εξυπηρετήσουν ή στη-
ρίζονται στον δανεισμό για να προκα-
λέσουν επενδύσεις και να αναπτυχθούν.
Η διατήρηση των επιτοκίων στα υφι-
στάμενα χαμηλά επίπεδα είναι σημα-
ντική για την Κύπρο για ακόμα έναν
λόγο και αυτός αφορά στο μεγάλο πο-
σοστό ιδιωτικού χρέους ως προς το ΑΕΠ. 

Την ίδια στιγμή όμως, η διατήρηση
συνθηκών στην αγορά για διαφύλαξη
της αγοραστικής δύναμης των κατανα-
λωτών αποτελεί μια πολύ σημαντική
παράμετρο για τις αναπτυξιακές προ-
οπτικές της οικονομίας. Η απρόβλεπτη

άνοδος των τιμών της ενέργειας ήταν,
κατά μέσο όρο τη χρονιά που μας πέ-
ρασε, ίση με 26%. Οι επακόλουθες αυ-
ξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων
είχε ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να
βιώσουν το φαινόμενο της ακρίβειας,
το οποίο γίνεται ιδιαίτερα έντονο στα
μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώ-
ματα, προκαλώντας κοινωνική δυσα-
ρέσκεια και πολιτικό κόστος στις κυ-
βερνήσεις. Η αποτυχία συγκράτησης
του φαινομένου θα έχει ως αποτέλεσμα
να αναπροσαρμοστεί το κόστος εργασίας
προς τα πάνω δημιουργώντας άλλα προ-
βλήματα στις επιχειρήσεις, σε σχέση
με την ανταγωνιστικότητα των προϊό-
ντων και υπηρεσιών τους. 

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας φα-
ντάζει ως το θέμα που θα μας απασχο-
λήσει περισσότερο από κάθε άλλη φορά

το 2022. Για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση του φαινομένου η προ-
σοχή θα πρέπει να στραφεί στο συνολικό
κόστος της ενέργειας που πληρώνουν
οι καταναλωτές συμπεριλαμβανομένων
άμεσων και έμμεσων φορολογιών καθώς
και επιβαρύνσεων. Αναπόφευκτα, η συ-
ζήτηση θα στραφεί στην υλοποίηση
των στόχων της κλιματικής αλλαγής
και τη μετάβαση στην πράσινη οικο-
νομία, που περιλαμβάνει και συγκεκρι-
μένους δείκτες βιωσιμότητας. Οι κυ-
βερνητικές προσπάθειες πρέπει να α-
ποτελέσουν, μέσα από εθνικά προγράμ-
ματα επενδύσεων, το αποφασιστικό βή-
μα προς αυτήν την κατεύθυνση. Μια
δομημένη προσέγγιση στο θέμα θα έχει
συμπαραστάτη και τον ιδιωτικό τομέα,
προκαλώντας επιτάχυνση των αλλαγών
και υλοποίηση μεγαλύτερων στόχων. 

Η Κύπρος, ως χώρα μέλος της ΕΕ, ε-
πηρεάζεται δυσμενώς από το σύστημα
διαπραγμάτευσης των ρύπων καθώς το
κόστος μη συμμόρφωσης με τους πε-
ριβαλλοντικούς στόχους ολοένα και αυ-
ξάνεται. Η πίεση προς όλες τις χώρες
για μεταρρυθμίσεις είναι εντονότερη
το τελευταίο διάστημα βάσει της πε-
ποίθησης ότι η Ευρώπη είναι αποφα-
σισμένη να καλύψει την απαιτούμενη
απόσταση και να υλοποιήσει τους στό-
χους.  Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή των
ρύπων ανήλθε τον Δεκέμβριο του 2021
στα 90 ευρώ τον τόνο όταν πριν από 4
χρόνια η τιμή ήταν κάτω από τα 10 ευρώ
τον τόνο. Ο χρόνος που περνά χωρίς
να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση συ-
γκεκριμένων στόχων βιωσιμότητας
στοίχισε και θα συνεχίσει να στοιχίζει
ακριβά στην οικονομία. 

ΛΑΡΝΑΚΑ

Στην αναμονή για
λίφτινγκ η μαρίνα 
Τις επόμενες μέρες αναμένεται να έ-
χει απάντηση η Kition Ocean Holdings
Ltd στο αίτημα για επιδιόρθωση της
αποβάθρας της μαρίνας Λάρνακας. Ε-
φόσον δοθεί η έγκριση, θα ξεκινήσει
η διαδικασία των προσφορών η οποία
θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον
Απρίλιο. Βάσει των χρονοδιαγραμμά-
των, το λίφτινγκ της αποβάθρας θα ο-
λοκληρωθεί σε 9-12 μήνες. Σελ. 4

ΣΧΟΛΕΙΑ

Αλλάζει το πλαίσιο 
καραντίνας επαφών
Στην εκπαίδευση και την επαναλει-
τουργία των σχολικών μονάδων, Δη-
μοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, επι-
κεντρώνεται η προσοχή της Ομάδας
Διαχείρισης της πανδημίας. Διαφορο-
ποιήσεις στο πλαίσιο καραντίνας μα-
θητών που είναι επαφές εισηγείται ο
υπ. Υγείας και η Επιστημονική Επιτρο-
πή. Στα μαλακά από το Υπουργείο τα
κενά με τις αντικαταστάσεις. Σελ. 5

ΕΛΛΑΔΑ

Ερχεται νέο ισχυρό
κύμα ανατιμήσεων 
Νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά α-
γαθά θα κληθούν να αντιμετωπίσουν
οι καταναλωτές, ενώ έμποροι και
σούπερ μάρκετ ανησυχούν για πε-
ραιτέρω μείωση του τζίρου τους. Οι
ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα εμφανι-
στούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο
Ιανουαρίου, αποτυπώνοντας την ε-
κτίναξη του ενεργειακού κόστους,
των τιμών πρώτων υλών και των με-
ταφορικών. Σελ. 14
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Μνήμες φούσκας ξυπνούν οι τιμές ακινήτων
Εντονη ανησυχία από την ΕΚΤ που κτυπά πανευρωπαϊκό καμπανάκι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
Ανησυχίες από την αυξητική τάση των
τιμών των οικιστικών ακινήτων σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο εκφράζει η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα και προειδοποιεί
για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας φού-
σκας στον τομέα αυτό. Κατ’ επέκταση,

κρούει τον κώδωνα αναφορικά με κινδύ-
νους στην χρηματοπιστωτική σταθερό-
τητα. Επισημαίνει ότι η άνθηση των οι-
κιστικών ακινήτων που τροφοδοτούνται
από δανειοδοτήσεις μπορεί να θέσει ση-
μαντικούς κινδύνους για τη χρηματοπι-

στωτική σταθερότητα. Τα μηνύματα από
Φρανκφούρτη είναι ξεκάθαρα και ανα-
φέρουν πως εκρήξεις και κατάρρευση οι-
κιστικών ακινήτων έχουν συχνά συσχε-
τιστεί με βαθιά ύφεση και οικονομικές
κρίσεις, ειδικά όταν η έκρηξη του τομέα

τροφοδοτείται από χρέη. Σύμφωνα με
την ΕΚΤ, οι ευπάθειες που προκύπτουν
από τις εξελίξεις των στεγαστικών δανείων
είναι επί του παρόντος κάτω από τα προ
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρί-
σης επίπεδα, αλλά αυξάνονται αργά και

είναι ετερογενείς μεταξύ των χωρών. Σε
επίπεδο Κύπρου, η Κεντρική Τράπεζα
στο οικονομικό της δελτίο, τον Δεκέμβρη,
επισημαίνει πως οι τιμές κατοικιών στην
Κύπρο κατά το πρώτο μισό του 2021 πα-
ρουσίασαν ανάκαμψη. Σελ. 3

Εχει υψηλό κόστος, αλλά ολοένα και περισσότερα άτομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας, όπως επιχειρηματίες, προτιμούν για τις μετακι-
νήσεις τους είτε εντός Ελλάδας είτε προς κοντινούς προορισμούς να ναυλώνουν ιδιωτικά τζετ και ελικόπτερα. Οι μετακινήσεις με ιδιωτικό
jet προβάλλουν ως το συνώνυμο της μέγιστης υγειονομικής ασφάλειας. Σελ. 17

Μπαίνουμε για
καλά στη «μετα-
σύμπαν» εποχή
Μια σειρά από τεχνολογίες ετοι-
μάζεται να εισβάλει στη ζωή μας,
στην καθημερινότητά μας και
στα σπίτια μας. Πρόκειται για
«τάσεις» που εμφανίζονται ως
νέες, αλλά στην πραγματικότητα
παρουσιάζονται ξανά και ξανά
επί χρόνια, απλούστατα επειδή
χρειάζεται πολύ καιρό για να ω-
ριμάσει η τεχνολογία. Πολλά από
όσα μας προωθούν οι εταιρείες
τεχνολογίας για το 2022 είναι
πράγματα που τα έχουμε ξανα-
κούσει. Αντιπροσωπευτικό πα-
ράδειγμα είναι η εικονική πραγ-
ματικότητα, η τεχνολογία που
προσφέρει τη δυνατότητα στους
χρήστες της να παίζουν τρισδιά-
στατα παιχνίδια φορώντας ένα
ζευγάρι γυαλιά. Επανέρχεται και
φέτος στο προσκήνιο και στο ε-
πίκεντρο των νέων τεχνολογιών,
αφού πρώτα μετονομάστηκε σε
«μετα-σύμπαν» από τον ιδρυτή
του Facebook, Μαρκ Ζούκερ-
μπεργκ. Μια άλλη κατηγορία εί-
ναι αυτή των λεγόμενων «έξυ-
πνων σπιτιών» – μια τεχνολογία
ελέγχου και τηλεχειρισμού των
οικιακών συσκευών με φωνητι-
κές εντολές μέσω μικροφώνων
ή με το κουμπί ενός έξυπνου κι-
νητού. Σελ. 10

Ρεκόρ πτήσεων με ιδιωτικά jets στην Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σελ. 6

Στο τραπέζι του ΔΗΚΟ 
και ο Χριστοδουλίδης
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Κλείνει η στρόφιγγα
των επενδύσεων 
στο πετρέλαιο

Oι κολοσσιαίες ευρωπαϊκές πετρε-
λαϊκές επιχειρήσεις δεν σχεδιάζουν
να δαπανήσουν τον πακτωλό χρη-
μάτων που συσσώρευσαν από τις
υψηλές τιμές ενέργειας σε νέα ε-
πενδυτικά σχέδια. Η άνοδος των
τιμών πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου το 2021 τούς απέφεραν δισε-
κατομμύρια δολάρια κέρδη, σε πλή-
ρη αντίθεση με το προηγούμενο
έτος, όταν υπήρξε καταβαράθρωση
τιμών εξαιτίας του πλήγματος από
τον κορωνοϊό στις μετακινήσεις
και την οικονομική δραστηριότητα.
Τυπικά οι πετρελαϊκές θα επένδυαν
τη μερίδα του λέοντος από τα προ-
αναφερθέντα έσοδα σε μακρόπνοα
σχέδια για την τόνωση της παρα-
γωγής τους σε φυσικό αέριο και
μαύρο χρυσό, αλλά και τη στήριξη
των αποθεματικών τους μετά τις
απώλειες του 2020. Ωστόσο, αντι-

θέτως με οποιαδήποτε άλλη περίοδο
στην ιστορία τους, οι BP, Royal
Dutch Shell, TotalEnergies, Equinor
και Eni εστιάζουν την προσοχή
τους στο να επιστρέψουν όσο το
δυνατόν περισσότερα στους μετό-
χους τους για να τους ικανοποιή-
σουν, δεδομένου ότι καταπιάνονται
με μια ριψοκίνδυνη στροφή προς
την ανανεώσιμη ενέργεια των χα-
μηλών ρύπων. «Ολες οι εταιρείες
πετρελαιοειδών διέρχονται έως
έναν βαθμό μια περίοδο παρακμής,
μετατοπιζόμενες σε πεδία που θα
αποδώσουν υψηλότερα κεφάλαια
στους μετόχους  και εγκαταλείπο-
ντας πίσω τους πιο ώριμα περιου-
σιακά στοιχεία», επισημαίνει ο
Μπεν Κουκ, διαχειριστής χαρτο-
φυλακίου στην BP Capital Fund
Advisors. Η οξυνόμενη πίεση από
επενδυτές, ακτιβιστές και κυβερ-
νήσεις για να αντιμετωπισθεί η κλι-
ματική αλλαγή σημαίνει πως οι ευ-
ρωπαϊκοί πετρελαϊκοί κολοσσοί
κλείνουν τη στρόφιγγα των επεν-
δύσεων στο πετρέλαιο, ακόμα κι

αν οι προοπτικές τιμών και ζήτησης
είναι ευοίωνες.

Η διττή στρατηγική τού να πε-
ρισταλεί η παραγωγή σε μαύρο χρυ-
σό και να τονωθούν οι αποδόσεις
για τους μετόχους κατέστη εμφα-
νής, όταν η Shell πούλησε τις δρα-
στηριότητές της σχιστολιθικών ε-
ξορύξεων στη Λεκάνη της Πέρμιας
στις ΗΠΑ αντί 9,5 δισεκατομμυρίων
δολαρίων τον Σεπτέμβριο, υποσχό-
μενη στους μετόχους της 7 δισε-
κατομμύρια δολάρια. Οι δε επεν-
δυτές στις αμερικανικές εταιρείες
του κλάδου μπορούν και αυτοί να
προσδοκούν αυξημένα μερίσματα
σε επίπεδα ρεκόρ. Εντούτοις, όμιλοι
- τιτάνες των ΗΠΑ, όπως οι
ExxonMobil και Chevron σχεδιά-
ζουν να συνεχίσουν να διοχετεύουν
χρήματα σε νέα έργα ορυκτών καυ-
σίμων, έχοντας παρακινηθεί από
τις εκκλήσεις του Λευκού Οίκου
για αυξημένη παραγωγή σε πετρέ-
λαιο, ούτως ώστε να αναχαιτιστεί
το υψηλό κόστος ενέργειας, αλλά
και η άνοδος του πληθωρισμού. Το
2022 οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
εκτιμάται πως θα αποδώσουν σε
όσους επένδυσαν σε αυτές ένα πο-
σόν - ρεκόρ της τάξεως των 54 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων υπό τη
μορφή μερισμάτων και επαναγοράς
ιδίων μετοχών, βάσει της ανάλυσης
της Bernstein, ενώ οι Exxon και
Chevron θα διαθέσουν συνολικά
άνω των 30 δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων.

Και ενόσω θα ελαττώνονται οι
επενδύσεις σε νέα πετρελαϊκά σχέ-
δια, η παραγωγή από τις πέντε κο-
ρυφαίες εταιρείες της Γηραιάς Η-
πείρου εκτιμάται πως έως το 2030
θα μειωθεί κατά 15% και πλέον σε
επίπεδα χαμηλότερα από τα 6 εκα-
τομμύρια βαρέλια ημερησίως, α-
φότου θα φθάσει πρώτα στο ρεκόρ
των 7 εκατομμυρίων βαρελιών την
ημέρα το 2025, σύμφωνα με την
Bernstein Research. Ειδικότερα, η
βρετανική ΒΡ έχει δηλώσει ότι θα
περικόψει την πετρελαϊκή της πα-
ραγωγή κατά 40% ή 1 εκατομμύριο
βαρέλια την ημέρα έως το 2030 και
σε σύγκριση με τα επίπεδα του
2019. Η Shell, τέλος, έχει επισημάνει
πως η δική της παραγωγή σε μαύρο
χρυσό είχε φθάσει στο ανώτατο
σημείο της το 2019, ενώ η ιταλική
Eni θα σταθεροποιηθεί το 2025. 

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

Τι ψάχνει ο Νικόλας 
στα βουνά της Αθηένου; 
Σεργιάνι στα βουνά και στις κοιλάδες της Αθη-
ένου βγήκε ο πρίγκιπας Νικόλαος, ψάχνοντας,
όπως ο ίδιος έγραψε στο Instagram για άγριες
αγκινάρες. Δεν ξέρω γιατί ο πρίγκιπας πήρε
ξαφνικά τα όρη και τα παραρά, αν όντως πήγε
για τις αγκινάρες ή για την φωτογραφία, η ο-
ποία είναι όντως ωραία. Λίγη έως καθόλου ση-
μασία έχει όμως αυτό. Το προφίλ του απλού,
καθημερινού, ενός από εμάς, προσπαθεί πολύ
να το καθιερώσει τελευταία ο πρίγκιπας. Την
μία ροκάρει με την ηλεκτρική του κιθάρα στο
σπίτι με φίλους, την άλλη βρίσκεται σε κατά-
στημα μουσικών οργάνων και αυθόρμητα αρ-
πάζει την ηλεκτρική κιθάρα και του δίνει και
καταλαβαίνει - όλως τυχαίως υπάρχει και ένα
κινητό που τον κινηματογραφεί και αυτό μάλ-
λον τυχαία και αυθόρμητα και ακολούθως βλέ-
πουμε το βίντεο να ανεβαίνει στα σόσιαλ μί-
ντια. Την παράλλη οπτικογραφεί στο σπίτι του
το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας εκτελεσμένο, στην
κυριολεξία ίσως να έλεγε κάποιος, στη ηλε-
κτρική του κιθάρα. Και αυτό το βίντεο βρίσκει
διέξοδο στα σόσιαλ. Και εκεί που πάμε να σι-
γουρευτούμε ότι ο πρίγκιπας της πολιτικής μας
σκηνής φαίνεται να περνάει εκτός από κρίση
ηλικίας και κρίση ταυτότητας, έρχονται τα όρη
και οι αγκινάρες. 
Η επόμενη σκηνή πού θα είναι άραγε; Είναι και
ο κορωνοϊός και δεν παίζει κανένα μουσικό α-
κτίβ της ΕΔΟΝ γιατί πολύ πιθανόν να τον βλέ-
παμε ως γκεστ στη σκηνή. 
Δεν ξέρω οι επικοινωνιολόγοι του πώς αξιολο-
γούν τον άλλο πριγκιπικό εαυτό στο ριψοκίνδυ-
νο παιχνίδι του πιο παράξενου προεκλογικού.
Πιστεύω όμως πως θα έπρεπε μια αγριοαγκι-
νάρα να την την έβαζαν στο πλάνο. Αν μη τι άλ-
λο να μας πείσουν πως ο πρίγκιπας το είπε και
το έκανε, δεν πόζαρε μόνο με την τσοπανομα-
γκούρα.
Η ΔΗΚΟαναθρεμμένη Φωτούλα μου έλεγε προ-
χθές πως η φωτογραφία του πρίγκιπα με την
μαγκούρα στην έξοδο για αγριοαγκινάρες σχο-
λιάστηκε ποικιλοτρόπως στα ψηλά δώματα του
πριγκιπάτου. Κάποιος διερωτήθηκε γιατί βγήκε
στο κυνήγι της χαμένης αγκινάρας και δεν πήγε
λίγο πιο ψηλά για να βρει μανιτάρια; Άλλος διε-
ρωτήθηκε εάν ο προεκλογικός «θα περιλαμβά-
νει και έξοδο κυνηγίου για να την σπάσει στον
Χάρη» και ένας τρίτος εκφράστηκε με ειλικρί-
νεια, όπως είπε, διερωτώμενος εάν βαδίζει και
αυτός στον δρόμο που χάραξε ο Φούλης. 
Επί της ουσίας, πάντως, κανένας δεν γνωρίζει
ακόμα στα ψηλά δώματα εάν ο πρίγκιπας έχει
αποφασίσει εάν τελικά θα είναι υποψήφιος και
προς τα πού γέρνει η πλάστιγγα των συνεργα-
σιών. «Επί του παρόντος το παίζει σε τριπλό τα-

μπλό, μια με τον Φούλη, μια με τον Στέφανο
και μια με τον Σιζό και τους άλλους του απορρι-
πτικού» μου ανέφερε η Φωτούλα. Όπως υπο-
στηρίζει οι ξαφνικές έξοδοι του πρίγκιπα στην
φύση δεν είναι για να βρει την χαμένη αγκινά-
ρα αλλά τον χαμένο πολιτικό του εαυτό. «Μην
σας πω ότι ώρες, ώρες μου θυμίζει τις αποδρά-
σεις της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό»,
μου ανέφερε και έσπευσε να συμπληρώσει.
«Ευτυχώς που από τον δικό μας πρίγκιπα φεύ-
γει μόνο ο πολιτικός του εαυτός και σαν οικογε-
νειάρχης παραμένει κανονικός Κυπραίος και
μένει στα σαλόνια εξασκούμενος με ζεϊμπε-
κιές στην ηλεκτρική κιθάρα».

••••
Μηνύματα και προτροπές 
Αληθεύει ότι στέλεχος του ΔΗΚΟ «κατηγορεί-
ται» ότι κάνει «άγριο» προεκλογικό υπέρ του
Χριστοδουλίδη; Οι «κατηγορίες» αφορούν το
γεγονός ότι ο πρίγκιπας Νικόλαος δεν έχει πει
την τελευταία του κουβέντα για τις υποψηφιό-

τητες και ότι βιάστηκε να τοποθετηθεί προκα-
λώντας αντιδράσεις και ερωτηματικά για τα κί-
νητρά του. Όπως καταγγέλλουν συναγωνιστές
του, δεν αρκείται μόνο να πει την προτίμησή
του προς το πρόσωπο του τέως ΥΠΕΞ αλλά κά-
νει κανονικό προεκλογικό με μηνύματα και
προτροπές για δημιουργία μετώπου υπέρ του
Χριστοδουλίδη. Για κάποιον άγνωστο λόγο από
το πριγκιπάτο δεν φαίνεται να υπάρχει έντονη
αντίδραση για αυτή την συμπεριφορά. Προς το
παρόν τουλάχιστον.

••••
Τα ρίχτερ 
μας φέρνουν κοντά
Πιο κοντά φέρνουν οι θεομηνίες τους ηγέτες
ακόμα και τους ψευτοηγέτες. Ο σεισμός ήταν η
αιτία να τηλεφωνηθούν ο μεγάλος Νίκος με
τον Τατάρ και να ανταλλάξουν απόψεις για τον
χειρισμό της κατάστασης. Στο τηλεφώνημά
τους μίλησαν, λέει,  για τον σεισμό του 1953
που ήταν μεγέθους 6,1 Ρίχτερ και ένας από

τους πιο καταστροφικούς στην ιστορία του νη-
σιού. Αφού αλληλοπαρηγορήθηκαν που δεν υ-
πήρξαν ανθρώπινες απώλειες ή υλικές ζημιές,
αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος. 
Πάλι καλά που μας πλάκωσαν τα έξι ρίχτερ για
να βρουν μια αφορμή να μιλήσουν. Άντε με το
καλό να έχουμε και ένα έστω μίνι τσουνάμι, ό-
πως αυτά που προβλέπει ο Φούλης, μπας και
το πάρουν απόφαση να ξαναρχίσουν τις συνο-
μιλίες. 
Για να αντιληφθώ όμως, εάν δεν υπήρχε ο σει-
σμός πότε θα αντάλλαζαν ευχές για το νέο έ-
τος;   

••••
ΚΟΥΙΖ: Ποιος θα είναι ο επόμενος διάσημος με
τον οποίο θα τσακωθεί στο Τwitter η τέως υ-
πουργίνα Έμιλυ; Μετά την Ατταλίδου ακολού-
θησε η Ελίτα και κάποιοι αναμένουν πότε θα
τριτώσει το… κακό. Τελευταία φαίνεται να μην
αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και κάποιοι από
τους ακόλουθούς της βάζουν στοίχημα για το
ποιο θα είναι το επόμενο ξέσπασμά της.   

Από τα σαλόνια στα αλώνια και στο κυνήγι της χαμένης αγκινάρας 

- «Την επόμενη φορά θα σας πάω για ματσικόριδα».

Ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Παπαντωνίου
μέσα από δύο βιβλία του, τα «Αδάμαστες ψυχές
“Υψιπετείς αετοί”» εκδ. Ηλία Επιφανίου 2016
και «Αντρειωμένη Γη» 2004 αφηγείται πώς ορ-
γανώθηκε ο Αγώνας της ΕΟΚΑ στην περιοχή
της Πάφου, έχοντας τον ζήσε από μέσα. Όπως
σημειώνει ο ίδιος ο συγγραφέας στον πρόλογο
του βιβλίου «Αδάμαστες ψυχές» σημειώνει χα-
ρακτηριστικά: «Το βιβλίο αυτό βγήκε μέσα από
τις απαιτήσεις του αγώνα του 55-59, καθώς γρά-
φτηκαν πολλά και διάφορα, μερικές φορές με
διαστρεβλωμένη την αλήθεια. Ήταν μια επι-
τακτική ανάγκη για όλους εμάς που αγωνιστή-
καμε, οραματιζόμενοι μια Κύπρο ελεύθερη και
ενωμένη με τη μητέρα Ελλάδα και ένα χρέος
προς εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την
πίστη και την πατρίδα μας». 

Στο βιβλίο του «Αντρειωμένη γη. Αγώνας της
ΕΟΚΑ 55-59 στη χαμηλή περιοχή Πάφου» ο Μι-
χαήλ Παπαντωνίου περιγράφει πώς εντάχθηκε
στον Αγώνα, δίνοντας πολλές και χρήσιμες για
τους ιστορικούς της περιόδου πληροφορίες.
Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται ολόκληρος
ο Αγώνας της ΕΟΚΑ στην Πάφο, από τις επι-
κίνδυνες αποστολές που αναλάμβανε η ομάδα
στην οποία ανήκε, όπως η ανατίναξη των δι-
καστηρίων της Πάφου στις 27 Ιανουαρίου 1956,
η περισυλλογή των κυνηγετικών όπλων τον Ια-
νουάριο του 1956, η τροφοδοσία των ανταρτών
και πολλά ακόμα. 

Φυσικά, εξιστορεί και πώς οργανώθηκε η ο-
μάδα Χλώρακας μετά τη σύλληψη του ιστιοφόρου
«Αγιος Γεώργιος» και γενικά πώς οργανώθηκαν
τα χωριά της χαμηλής Πάφου, από τον συγγρα-
φέα και τον Ανδρέα Λαμπριανίδη (Γεροσκήπου,
Εμπα, Τσάδα, Κισσόνεργα, Τάλα, Αναρίτα, Τίμη
κ.ά.). 

Στο δεύτερό του βιβλίο «Αδάμαστες ψυχές»
ο Μιχαήλ Παπαντωνίου, σε πολύ μεγαλύτερη
έκταση περιγράφει την εποποιία που συνετε-
λέσθη στην Πάφο κατά τον Απελευθερωτικό
Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955 – 1959, όπως ο ίδιος ο
συγγραφέας αναφέρει στον υπότιτλο. Στις 723
σελίδες του βιβλίου ο συγγραφέας με γλώσσα
απλή και χωρίς να έχει φιλολογικές ή άλλες φι-
λοδοξίες περιγράφει με λεπτομέρειες όλα όσα
διαδραματίστηκαν στην επαρχία Πάφου κατά
τον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Γράφει ο συγγραφέας:
«Ο αγώνας της ΕΟΚΑ του 1955-1959 υπήρξε τί-
μιος, καθαρά απελευθερωτικός και αντιαποι-
κιακός. Στηρίχθηκε αρχικά σε ελάχιστα άτομα,
ανεκπαίδευτα τα περισσότερα και απειροπόλεμα,
μα πιο πολύ στην ώριμη φιλοπατρία και σθένος
για αγώνα ελευθερίας, σύσσωμου του κυπριακού
λαού».

Οι «Αδάμαστες ψυχές» περιλαμβάνουν, εκτός

από τη σύντομη ιστορική αναδρομή και την
προετοιμασία του Αγώνα 1955-1959, όλα τα γε-
γονότα της άφιξης του Διγενή και σύλληψης
πλοιαρίου, τη σύλληψη του ιστιοφόρου Άγιος
Γεώργιος στην τοποθεσία Ροδαφινιά της Χλώ-
ρακας, πληροφορίες για το γεγονός και την προ-
ανάκριση μέσα από τις εφημερίδες της τότε ε-
ποχής, όλα τα σχετικά με τη δίκη των κατηγο-
ρουμένων  για την υπόθεση του πλοιαρίου στη
Χλώρακα ενώπιον του εκτάκτου κακουργιοδι-
κείου (μέσα από τις τότε  εφημερίδες). Έπειτα
ο συγγραφέας περνάει στα γεγονότα της έναρξης
του Αγώνα της ΕΟΚΑ, συνεχίζοντας με το ορ-
γανωτικό και τα γεγονότα στην Πάφο μέσα στο
1955, το 1956 έως το 1958. Μετά από αυτά τα
διαφωτιστικά κεφάλαια ο συγγραφέας κατα-
πιάνεταο με τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου,
από Άγγλους και Τούρκους ανακριτές, τη ζωή
στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς, την α-
ντεθνική όπως τη χαρακτηρίζει πολιτική του
ΑΚΕΛ. 

Έπειτα ακολουθούν τα παραρτήματα, με το
πρώτο να έχει τίτλο: «Η ηγεσία του ΑΚΕΛ αντι-
στρατευόταν τον αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959»
και ακολουθεί το κεφάλαιο «Οι δύο εκτελέσεις
στη Χλώρακα 13/10/1956», με το δεύτερο πα-
ράρτημα να ακολουθεί, με τίτλο: Βιογραφικά
στοιχεία με αναλύσεις, αποκαλύψεις, κρίσεις
και σχόλια». 

Ακολουθούν τα κεφάλαια Ιστορικές αλήθειες,
που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, συμπε-
ράσματα για Μακάριο και Γρίβα, αγωνιστές της
ΕΟΚΑ που είχαν φονευθεί ή εκτελεστεί κατά
τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959
και τέλος κατάλογος των πολιτικών κρατουμένων
της Πάφου στα διάφορα κρατητήρια και Άγγλων
πρακτόρων. 

Δύο εκδόσεις για τον αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59 στην περιοχή της Πάφου

<<<<<<

Η παραγωγή απότις πέ-
ντε κορυφαίες εταιρεί-
ες της Ευρώπης εκτιμά-
ταιπως έως το 2030θα
μειωθεί κατά 15%.

<<<<<<

«Ο αγώνας της ΕΟΚΑ του 1955-
1959 υπήρξε τίμιος, καθαρά 
απελευθερωτικός και αντιαποι-
κιακός. Στηρίχθηκε αρχικά σε 
ελάχιστα άτομα, ανεκπαίδευτα 
τα περισσότερα και απειροπόλε-
μα, μα πιο πολύ στην ώριμη φιλο-
πατρία και σθένος για αγώνα 
ελευθερίας, σύσσωμου του 
κυπριακού λαού».

Στο δεύτερό του βιβλίο, 723 σελίδων, «Αδάμαστες
ψυχές» ο Μιχαήλ Παπαντωνίου, σε πολύ μεγαλύτερη
έκταση περιγράφει την εποποιία που συνετελέσθη
στην Πάφο κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟ-
ΚΑ 1955 – 1959. 

Στο βιβλίο του «Αντρειωμένη γη. Αγώνας της ΕΟΚΑ
55-59 στη χαμηλή περιοχή Πάφου» ο Μιχαήλ Παπα-
ντωνίου περιγράφει πώς εντάχθηκε στον Αγώνα, δί-
νοντας πολλές και χρήσιμες για τους ιστορικούς της
περιόδου πληροφορίες.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

«Κάηκε με τον χυλό, φυσά και το γιαούρτι»
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τις
τιμές των οικιστικών ακινήτων και την
ανησυχητική αύξηση που έχουν λάβει.
H ΕΚΤ προειδοποιεί για το ενδεχόμενο
δημιουργίας νέας φούσκας στον τομέα
αυτό. Κατ’ επέκταση, κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου αναφορικά με κινδύνους
στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Επισημαίνει ότι η άνθηση των οικιστικών
ακινήτων που τροφοδοτούνται από δα-
νειοδοτήσεις μπορεί να θέσει σημαντι-
κούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα. Τα μηνύματα από Φραν-
κφούρτη είναι ξεκάθαρα και αναφέρουν
πως εκρήξεις και κατάρρευση οικιστικών
ακινήτων (Residential real estate) έχουν
συχνά συσχετιστεί με βαθιά ύφεση και
οικονομικές κρίσεις, ειδικά όταν η έκρηξη
του τομέα τροφοδοτείται από χρέη. Σε
επίπεδο Κύπρου, η Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου στο οικονομικό της δελτίο,

το Δεκέμβρη του 2021, επισημαίνει πως
οι τιμές κατοικιών στην Κύπρο κατά το
πρώτο μισό του 2021 παρουσίασαν α-
νάκαμψη, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δια-
μερίσματα, σε αντιδιαστολή με τις τιμές
εμπορικών ακινήτων, που κατέγραψαν
μειώσεις κατά την ίδια περίοδο. Συγκε-
κριμένα, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία
του Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της
ΚΤΚ, κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο
του 2021, οι τιμές κατοικιών κατέγραψαν
τριμηνιαίες αυξήσεις 0,5% και 0,3%, α-
ντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία του
δείκτη του RICS Cyprus οι τιμές κατα-
στημάτων, αποθηκών και γραφείων ση-
μείωσαν μείωση κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2021 κατά 5,2%, 4,3% και 0,9%, α-
ντίστοιχα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με
προκαταρκτικά στοιχεία της ΚΤΚ για το
τρίτο τρίμηνο του 2021 παρατηρείται
συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών κατοι-
κιών η οποία εξακολουθεί να καθοδη-
γείται από την αγορά διαμερισμάτων. 

Περνώντας ξανά στην ανάλυση που
καλύπτει το ευρωπαϊκό ταμπλό, οι αγορές
οικιστικών ακινήτων (Residential Real
Estate) της ζώνης του ευρώ έχουν δει
συνεχή επέκταση καθ’ όλη τη διάρκεια
της πανδημίας. Όπως ανησυχητικά ε-
πισημαίνει η ΕΚΤ, η δυναμική και η υ-
περτίμηση των τιμών των κατοικιών βρί-

σκονται ήδη σε επίπεδα παρόμοια με
αυτά που παρατηρήθηκαν στο απόγειο
του κύκλου πριν από την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση (Global
Financial Crisis) το 2007. Η μέση βαθ-
μολογία κινδύνου μεταξύ των δεικτών
τιμών, η οποία καλύπτει τέσσερις δείκτες
που σχετίζονται με τη δυναμική των
πραγματικών τιμών των οικιστικών α-
κινήτων και τις εκτιμήσεις υπερτίμησης,
βρίσκεται κοντά στα προ της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης επίπεδα του
2007 και πολύ πάνω από τα επίπεδα του
2005. 

Η ΕΚΤ σχολιάζει δε, πως η πρόσφατη
αύξηση της μέσης βαθμολογίας κινδύνου
αντανακλά αλλαγές στις εκτιμήσεις υ-
περτίμησης, οι οποίες επί του παρόντος
είναι πάνω από τα επίπεδα που παρα-

τηρήθηκαν το 2007 για το σύνολο της
ζώνης του ευρώ.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΚΤ,
οι ευπάθειες που προκύπτουν από τις ε-
ξελίξεις των στεγαστικών δανείων είναι
επί του παρόντος κάτω από τα προ της
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
επίπεδα, αλλά αυξάνονται αργά και είναι
ετερογενείς μεταξύ των χωρών. Αναλυ-
τικότερα, η μέση βαθμολογία κινδύνου
μεταξύ των δεικτών δανεισμού, που συ-
νοψίζουν πληροφορίες από τρεις μετρή-
σεις της δυναμικής των στεγαστικών
δανείων και των περιθωρίων στεγαστικών
δανείων, υποδηλώνει συνολικά χαμηλό
κίνδυνο. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση
με την περίοδο πριν από την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση το 2005 και το
2007, όταν η αξιολόγηση κινδύνου βρι-

σκόταν σε υψηλότερα επίπεδα. Ενώ η
ανάλυση της συνολικής πιστωτικής δυ-
ναμικής είναι καθησυχαστική από την
άποψη της χρηματοπιστωτικής σταθε-
ρότητας, υπάρχουν αρκετές χώρες της
ζώνης του ευρώ όπου η ετήσια αύξηση
των στεγαστικών δανείων των νοικοκυ-
ριών είναι ήδη πάνω από 7% και επιτα-
χύνεται.

Σε καλύτερη κατάσταση
Συνεχίζοντας τα της ανάλυσης της Ε-

ΚΤ, οι ευπάθειες του ισολογισμού των
νοικοκυριών φαίνεται να είναι χαμηλό-
τερες από ό,τι στην περίοδο πριν από
την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
Συλλογικά, τα επίπεδα χρέους των νοι-
κοκυριών και οι επιβαρύνσεις εξυπηρέ-
τησης του χρέους σηματοδοτούν επί του
παρόντος παρόμοιο κίνδυνο με το 2005
και χαμηλότερο κίνδυνο κατά μέσο όρο
από ό,τι το 2007. Επιπλέον, αν και κατά
την περίοδο πριν από την κρίση το ένα
τέταρτο των χωρών είχαν σήμα υψηλού
κινδύνου, σχεδόν καμία χώρα δεν έχει
επί του παρόντος σήμα κινδύνου πάνω
από το μέσο,   γεγονός που είναι καθη-
συχαστικό από την άποψη της χρημα-
τοπιστωτικής σταθερότητας. Ωστόσο,
αυτή η πιο ευνοϊκή εικόνα αντανακλά
επίσης το χαμηλό κόστος δανεισμού των
νοικοκυριών, γεγονός που υποδεικνύει
κινδύνους που απορρέουν από πιθανές
αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότη-
σης στο μέλλον.

Πρόσθετα, το προφίλ κινδύνου των
νέων δανείων για αγορά κατοικίας φαί-
νεται να βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα
με την περίοδο πριν από την κρίση του
2008, σύμφωνα με ορισμένες παραμέ-
τρους. Η ΕΚΤ σχολιάζει πως οι έντονες
αυξήσεις των τιμών και των δανείων
είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές εάν συν-
δυάζονται με επιδείνωση του προφίλ
κινδύνου των δανείων όπως μετράται,
για παράδειγμα, από τους δείκτες δανείου
προς αξία (LTV) και δανείου προς έσοδα
(LTI). Το μερίδιο των δανείων με δείκτες
LTV άνω του 90% στα νεοσύστατα δάνεια
φαίνεται επί του παρόντος να είναι υ-
ψηλότερο από ό,τι στην περίοδο της έ-
κρηξης πριν από την κρίση του 2008.
Τα μερίδια δανείων με δείκτη LTI άνω
του 6, δηλαδή με νοικοκυριά που δανεί-
ζονται πάνω από το εξαπλάσιο του ετή-
σιου διαθέσιμου εισοδήματός τους, είναι
επί του παρόντος περίπου στο ίδιο επί-
πεδο με το 2007. Ωστόσο, καθώς το χα-
μηλότερο κόστος δανεισμού συνεπάγεται
αυξημένη οικονομική προσιτότητα για
στέγαση, για δεδομένη διάρκεια νέων
δανείων, οι επιβαρύνσεις εξυπηρέτησης
του χρέους τους ενδέχεται να είναι επί
του παρόντος χαμηλότερες από τις προ
της κρίσης του 2008.

Σημάδια «φούσκας» από ακίνητα βλέπει η ΕΚΤ
Προειδοποιήσεις για τις ψηλές τιμές και κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα - Κτυπά πανευρωπαϊκό καμπανάκι

Οι ευπάθειες του ισολογισμού των νοικοκυριών φαίνεται να είναι χαμηλότερες από ό,τι στην περίοδο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

<<<<<<

Η συσσώρευση τρωτών ση-
μείων απαιτεί στενή παρα-
κολούθηση, αναφέρουν οι
ευρωπαίοι επόπτες.

Συνολικά, τα τρωτά σημεία στις αγο-
ρές των οικιστικών ακινήτων της ζώ-
νης του ευρώ φαίνονται πιο ευνοϊκά
από ό,τι κατά την περίοδο πριν από
την κρίση του 2008, αλλά η συσσώ-
ρευση μεσοπρόθεσμων τρωτών ση-
μείων απαιτεί στενή παρακολούθηση
και ενδεχομένως εξέταση πολιτικής.
Συνολικά, ο στεγαστικός δανεισμός εί-
ναι λιγότερο πληθωρικός και οι ισολο-
γισμοί των νοικοκυριών φαίνονται πιο
ανθεκτικοί επί του παρόντος από ό,τι
στην περίοδο πριν από την κρίση του
2008. Επιπλέον, παρά την πανδημία,

το τραπεζικό σύστημα της ζώνης του
ευρώ είναι πιο ανθεκτικό σε σύγκριση
με την περίοδο πριν από την κρίση του
2008, αντανακλώντας βελτιωμένη
ποιότητα εποπτείας, ισχυρότερες κε-
φαλαιακές θέσεις και, σε ορισμένες
χώρες, μέτρα που ήδη αντιμετωπί-
ζουν τους κινδύνους ακίνητης περιου-
σίας. «Ωστόσο, η συνεχιζόμενη συσ-
σώρευση τρωτών σημείων στις αγο-
ρές ακινήτων για κατοικίες απαιτεί
στενή παρακολούθηση και πιθανά μα-
κροπροληπτικά μέτρα», καταλήγει η
ΕΚΤ.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρά-
τησαν κατά το 2021 λόγω της πανδημίας,
ο τομέας των Επενδυτικών Ταμείων στην
Κύπρο συνέχισε να αναπτύσσεται με
γοργούς ρυθμούς. 

Το ενδιαφέρον από ξένους διαχειριστές
και Επενδυτικά Ταμεία για αδειοδότηση
και λειτουργία στην Κύπρο ήταν για α-
κόμα μία χρονιά έντονο. Σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς, στο τέλος Σεπτεμβρίου
2021, τα υπό διαχείριση περιουσιακά
στοιχεία των Επενδυτικών Ταμείων α-
νήλθαν στο επίπεδο ρεκόρ των €11,6
δισ. (ετήσια αύξηση 48,7%), ενώ ο συ-
νολικός αριθμός των αδειοδοτημένων
εταιρειών στον τομέα ανήλθε σε 298, ε-
ξέλιξη που συνεπάγεται ετήσια αύξηση
9,1%. Επιπρόσθετα, σημαντικός αριθμός
αιτήσεων για αδειοδότηση -περίπου 50-
βρίσκονται υπό εξέταση από την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς. 

«Τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν
την σταδιακή εδραίωση της χώρας μας
ως δικαιοδοσία εγγραφής και διαχείρισης
επενδυτικών ταμείων», σχολιάζει ο Πρό-
εδρος του Κυπριακού Οργανισμού Προ-
ώθησης Επενδύσεων, Γιάννης Μάτσης.
«Η προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς
χρηματοοικονομικού κέντρου με έμφαση
την εγγραφή και διαχείριση επενδυτικών
ταμείων, αποτελεί βασικό μέρος της
στρατηγικής της κυβέρνησης τα τελευ-
ταία χρόνια και είμαστε ιδιαίτερα ευχα-
ριστημένοι βλέποντας τη μεγέθυνση του
τομέα. Η χώρα μας, ως ένα διαχρονικό
κέντρο παροχής διεθνών χρηματοοικο-
νομικών υπηρεσιών, έχει όλα τα εχέγγυα
για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των
οργανισμών αυτών». 

Αν και σχετικά νεαρός σε ηλικία, ο
τομέας των Επενδυτικών Ταμείων στην
Κύπρο ανταγωνίζεται στα ίσα άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, αφού πέραν των εξει-
δικευμένων επαγγελματικών υπηρεσιών
που παρέχονται, παραμένει ιδιαίτερα α-

νταγωνιστικός και από πλευράς κόστους.
Τόσο το κόστος εγκαθίδρυσης όσο και
λειτουργίας, είναι πολύ χαμηλότερο απ’
αυτό σε προορισμούς όπως το Λουξεμ-
βούργο και η Ιρλανδία που αποτελούν
παραδοσιακά κέντρα για Επενδυτικά
Ταμεία στην Ευρώπη. 

Παρόλο που τα περιοριστικά μέτρα
και η γενικότερη αβεβαιότητα ανά το
παγκόσμιο, καθώς και η απαγόρευση
των ταξιδιών για πολλούς μήνες, άλλαξαν
δραματικά τον τρόπο προώθησης της
Κύπρου στο εξωτερικό, εντούτοις, ο
Invest Cyprus συνέχισε τις στοχευμένες

προσπάθειες για προώθηση του τομέα
σε αγορές που παρουσιάζουν σημαντικές
προοπτικές περαιτέρω προσέλκυσης
συλλογικών επενδύσεων και διαχειρι-
στών. 

Τα τελευταία χρόνια, δεκάδες διαχει-
ριστών από διάφορες γεωγραφικές πε-
ριοχές έχουν επιλέξει την Κύπρο ως βάση
τους. Είτε ως πύλη για επενδύσεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ως βάση για ε-
πενδύσεις στην περιοχή της Μέσης Α-
νατολής. Επικείμενες εξελίξεις, όπως η
αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση για
τη εκτέλεση λειτουργιών διοίκησης Ορ-
γανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ),
θα ολοκληρώσουν το σχετικό ρυθμιστικό
πλαίσιο, μετατρέποντας την Κύπρο σε
ακόμα πιο ελκυστικό προορισμό. «Πα-
ρακολουθούμε διαρκώς τις διεθνείς ε-
ξελίξεις και υποβάλλουμε εισηγήσεις
στις αρμόδιες Αρχές, ώστε το λειτουργικό
πλαίσιο του τομέα να είναι τόσο καλό ή
ακόμα και καλύτερο από του ανταγωνι-

σμού», ανέφερε με τη σειρά του ο πρό-
εδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Επεν-
δυτικών Ταμείων (CIFA), Ανδρέας Για-
σεμίδης. 

Πολλαπλά τα οφέλη
Σύμφωνα με στοιχεία του European

Fund and Asset Management Association
(EFAMA), η Κύπρος εξελίσσεται σε δια-
συνοριακή πλατφόρμα Επενδυτικών Τα-
μείων. Στο τέλος του 2020, το 47% των
καθαρών περιουσιακών στοιχείων των
κυπριακών Επενδυτικών Ταμείων, αφο-
ρούσαν διασυνοριακές επενδύσεις. 

Όπως δήλωσε ο Μάριος Ταννούσης,
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του
Invest Cyprus και εκπρόσωπος της Κύ-
πρου στον EFAMA: «Η συγκεκριμένη τά-
ση καταδεικνύει πως η Κύπρος εξελίσ-
σεται σε ανερχόμενο ευρωπαϊκό προο-
ρισμό για διεθνή επενδυτικά ταμεία,
αφού υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώ-
νουν μόνο η Ιρλανδία (92%), το Λουξεμ-
βούργο (92%) και η Μάλτα (76%), προο-
ρισμοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε
Επενδυτικά Ταμεία εδώ και δεκαετίες».

H προσπάθεια για προσέλκυση κι άλ-
λων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
και διαχειριστών θα συνεχιστεί και το
2022 μέσω στοχευμένων δράσεων του
Invest Cyprus σε συνεργασία πάντοτε
με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επενδυτικών
Ταμείων (CIFA) σε συγκεκριμένες αγορές,
παρά τις αντίξοες συνθήκες που εξακο-
λουθούν να υπάρχουν από τη μετάλλαξη
«Όμικρον». 

«Πιστεύουμε πως μέσω της διαρκούς
αναβάθμισης του ρυθμιστικού πλαισίου
στην οποία προβαίνει το Υπουργείο Οι-
κονομικών, της ισχυρής εποπτείας της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και
της εντατικοποίησης των προωθητικών
ενεργειών μας στο εξωτερικό και της α-
νάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτη-
μάτων της δικής μας δικαιοδοσίας, οι
προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη του
τομέα είναι ιδιαίτερα θετικές», πρόσθεσε
ο Γιάννης Μάτσης.

Επενδυτικά Ταμεία άνθισαν μέσα στην πανδημία
Η σημαντική ανάπτυξη του τομέα το 2021 οδηγός και για το 2022 παρά τα εμπόδια που βάζει η «Όμικρον»

<<<<<<

Τα υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία των 
Επενδυτικών Ταμείων 
ανήλθαν στο επίπεδο ρεκόρ
των €11,6 δισ.

Η Κύπρος εξελίσσεται σε ανερχόμενη δικαιοδοσία για διασυνοριακές επενδύσεις. 

Το στατιστικό δελτίο, που είναι αναρ-
τημένο στην ιστοσελίδα της η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, παρουσιάζει
τα πιο σημαντικά δεδομένα σχετικά με
τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων
στην Κύπρο. 

Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ έχει υπό την
εποπτεία της συνολικά 298 Εταιρείες
Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων
και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύ-
σεων (ΟΣΕ), από τις οποίες οι 217 έχουν
δραστηριότητες. Από το σύνολο των ε-
ταιρειών, οι 187 είναι Εξωτερικά Δια-
χειριζόμενοι ΟΣΕ, οι 49 Εσωτερικά Δια-
χειριζόμενοι ΟΣΕ και οι 62 Εξωτερικοί

Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός Ε-
ταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 33
ΔΟΕΕ, 70 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 4
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 4 Ε-
ταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Ε-
ταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ). Σε ό,τι α-
φορά την επενδυτική πολιτική των Ο-
ΣΕΚΑ, αυτά επενδύουν περίπου το 86,3%
του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση σε Κι-
νητές Αξίες, ενώ ακολουθούν με ποσοστό
6,6% οι επενδύσεις σε μερίδια ΟΣΕΚΑ
και ΟΣΕ. Όσον αφορά τους OEΕ, ΟΕΕ-
ΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 38,8% του Ενεργη-
τικού Υπό Διαχείριση αφορά επενδύσεις
σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το

20% σε Αντισταθμικό Κεφάλαιο. Συνο-
λικά υπάρχουν 187 ΟΣΕ με δραστηριό-
τητες. Το 76% του Ενεργητικού Υπό
Διαχείριση κατέχεται από 168 Κυπρια-
κούς ΟΣΕ (11 ΟΣΕΚΑ, 51 ΟΕΕ, 64 ΟΕΕ-
ΠΑΠ και 42 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των
187 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 139 ε-
πενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς
και οι επενδύσεις στην Κύπρο αντιστοι-
χούν σε €2,3 δισ. (19,5% του συνολικού
Ενεργητικού Υπό Διαχείριση). Το 62,2%
των επενδύσεων στην Κύπρο αφορά ε-
πενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφά-
λαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα α-
ποτελούν το 13,4%.

Σε βάθος ο τομέας των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο

Στενή παρακολούθηση



4 l     Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Με την Κύπρο να βρίσκεται σε σεισμογόνο
ζώνη των Άλπεων-Ιμαλαΐων, μέσα στην ο-
ποία εκδηλώνεται το 15% των σεισμών
παγκοσμίως αλλά και μετά τον τελευταίο
ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε τα ξημε-
ρώματα της Τρίτης μεγέθους 6,1 βαθμών
στην κλίμακα Ρίχτερ, είναι λογικό επόμενο
να εκφράζεται ανησυχία για την αντισει-
σμική επάρκεια και ανθεκτικότητα των
κτηρίων και ως εκ τούτου, την προστασία
του κοινού. Αναπόφευκτα, τις τελευταίες
ώρες βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντος ειδικότερα το επίπεδο της στα-
τικής επάρκειας των πολυώροφων κτηρίων
που προστέθηκαν τα τελευταία χρόνια,
στο πολεοδομικό προφίλ της Κύπρου.

Επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, με τους
οποίους επικοινώνησε η «Κ», τονίζουν ότι
εφαρμόζονται ιδιαίτερα αυστηρές προδια-

γραφές στο κομμάτι της αντισεισμικής ο-
χύρωσης των πύργων. Όπως ανέφερε συ-
γκεκριμένα ο CEO του κτηρίου 360 στο κέ-
ντρο της Λευκωσίας Γιώργος Χρυσοχόος,
ο σχεδιασμός του κτηρίου είναι για σεισμό
20 φορές πιο ισχυρό από τον προχθεσινό.
Πιο συγκεκριμένα, οι αντισεισμικές προ-
διαγραφές στην Κύπρο δεν περιορίζονται
μόνο στο μέγεθος του σεισμού, αλλά και
σε παράγοντες όπως το επίκεντρο του σει-
σμού, η ένταση του σεισμού η διάρκειά
του και η επιτάχυνσή του. 

Ανάλογα με την σεισμική ζώνη καθο-
ρίζεται και η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση
αναφοράς αgR. Σύμφωνα με την επιτροπη
αναθεώρησης των ζωνών, στις περιοχές
Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώ-
στου, η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση είναι
τα 0,25 αgR. Στη Λευκωσία η μέγιστη ε-
δαφική επιτάχυνση είναι τα 0,20 αgR ενώ

σε πιο περιορισμένη ζώνη, το όριο είναι
τα 0,15 αgR. Ο σεισμός της Τρίτης είχε ε-
πιτάχυνση 0,02 αgR. Ως εκ τούτου, αν και
επρόκειτο για ισχυρό σεισμό που έγινε ι-
διαίτερα αισθητός, εντούτοις δεν φαίνεται
να ανησύχησε τους ιδιοκτήτες των ψηλών
κτηρίων. 

Διπλός έλεγχος
Μιλώντας στην «Κ» ο α’ αντιπρόεδρος

του ΕΤΕΚ και πρόεδρος του Συλλόγου Πο-
λιτικών Μηχανικών Ανδρέας Θεοδότου,
εξήγησε ότι οποιοδήποτε κτήριο σχεδιάζεται
τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, είτε πρό-
κειται για πολυώροφο, είτε για απλό συμ-
βατικό, οφείλει να προσαρμόζεται στους
αντισεισμικούς κανονισμούς τους οποίους
χαρακτήρισε ιδιαίτερα αυστηρούς. Συγκε-
κριμένα, οποιοδήποτε κτήριο κτίστηκε

μετά το 1994, σχεδιάστηκε με βάση τον
κυπριακό αντισεισμικό κανονισμό. Αυτός
ο κανονισμός αναθεωρήθηκε το 2012 και
τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται οι ευ-
ρωκώδικες, που είναι ακόμα πιο αυστηροί
κανονισμοί και ισχύουν σε όλη την Ευρώπη.
Ως εκ τούτου. Με κάθε αίτηση για άδεια
οικοδομής από την αρμόδια αρχή, ο αιτητής
οφείλει να καταθέσει άδεια για αντισεισμικό
σχεδιασμό. Άρα, δεν μπορεί ένα κτήριο να
πάρει άδεια αν δεν προσαρμόζεται στον
αντισεισμικό κανονισμό.

Ειδικότερα για τα ψηλά κτήρια, εφόσον
δεν υπήρχε τεχνογνωσία στην Κύπρο, τα
πρώτα ψηλά κτήρια έγιναν από οίκους του
εξωτερικού σε συνεργασία με τοπικούς
μηχανικούς. Επίσης, επισήμανε ο κ. Θεο-
δότου, ακολουθεί και επαλήθευση της με-
λέτης από άλλο γραφείο, ώστε να εντοπι-

στούν τυχόν σφάλματα. Ως εκ τούτου, «θέ-
λουμε να πιστεύουμε ότι αυτά γίνονται
σωστά και δεν θα έχουμε θέματα με συ-
γκεκριμένα κτήρια», αναφέρει. 

Όπως εξήγησε ο κ. Θεοδότου, πολλές
φορές για ψηλά και πιο πολύπλοκα κτήρια,
ακολουθείται η πολιτική του επαναληπτικού
ελέγχου από δεύτερο μελετητή. Συνεπώς,
όλα τα κτήρια που έγιναν μετά το 1994
είναι αντισεισμικά, όπως επισημαίνει ο κ.
Θεοδότου Το θέμα είναι τα κτήρια με ημε-
ρομηνία κατασκευής πρότερη του 1994,
εφόσον δεν ακολουθείτο η εφαρμογή του
αντισεισμικού κανονισμού, που είναι κτήρια
πλέον γερασμένα. Επείγει, ως εκ τούτου,
η συντήρηση τέτοιων κτηρίων, και η επα-
ναξιολόγησή τους από πολιτικούς μηχα-
νικούς, ώστε να διασφαλιστεί η στατική
τους επάρκεια.

Σύντομα στη Βουλή
Πρόκειται για πρόταση του ΕΤΕΚ (Ε-

πιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο),
η οποία ετοιμάζεται σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εσωτερικών και αναμένεται
να προωθηθεί στη Βουλή για συζήτηση.
Στην ουσία, με την εφαρμογή αυτής της
πρότασης, θα ξέρει ο καθένας τις αντοχές
του κτηρίου που αγοράζει, στον σεισμό.
Θα πρόκειται για ένα τεχνικό έλεγχο των
κτηρίων, πολυώροφων, δημόσιων κτηρίων
και απλών συμβατικών. 

Αυτό που μένει είναι να οριστικοποι-
ηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της
πρότασης, όπως για παράδειγμα, ποια θα
είναι τα κτήρια που θα είναι πρώτα στη
σειρά για επιθεώρηση. Η εισήγηση και
επικρατέστερο σενάριο, είναι να τύχουν
προτεραιότητας τα κτήρια δημόσιας χρή-

σης που στεγάζουν τμήματα δημόσιας υ-
πηρεσίας και υπουργεία και σταδιακά ο
έλεγχος να προχωρήσει και στα ιδιωτικά
κτήρια συνεχούς δόμησης και πολυώροφα
παλιά κτήρια.. 

Εγκαταλελειμμένα κτήρια
Ο μεγαλύτερος βραχνάς αυτή την στιγ-

μή είναι τα εγκαταλελειμμένα κτήρια στο
κέντρο των πόλεων, τα οποία είναι επι-
κίνδυνα για τους περίοικους και τους πε-
ραστικούς, εφόσον είναι στα πρόθυρα
κατάρρευσης. Πρόκειται για κτήρια τα
οποία δεν έχουν συντηρηθεί για δεκαετίες,
εφάπτονται με το όριο του δρόμου και
ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους σε πε-
ριπτώσεις σεισμών αλλά και έντονων και-
ρικών συνθηκών. 

Θα περνούν και τα κτήρια από ΜΟΤ
Αυστηροί οι αντισεισμικοί κανονισμοί στην Κύπρο για τα νέα κτήρια, επείγει ωστόσο η συντήρηση για τα παλιά

Όλα τα κτήρια που κατασκευάστηκαν μετά το 1994 θεωρούνται αντισεισμικά. Υπάρχει ωστόσο ζήτημα για τα παλαιότερα κτήρια που κτίστηκαν εκτός του αντισεισμικού πλαισίου, στα ο-
ποία εμπίπτουν και κτήρια που στεγάζουν τμήματα δημόσιας υπηρεσίας και υπουργεία. 

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να έχει α-
πάντηση η Kition Ocean Holdings Ltd στο
αίτημα για επιδιόρθωση της αποβάθρας
της μαρίνας Λάρνακας. Εφόσον δοθεί η
έγκριση, τότε ξεκινά αμέσως η διαδικασία
των προσφορών η οποία θα πρέπει να ο-
λοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο, εφόσον
βάσει προγραμματισμού, ο στόχος είναι

από την 1η Απριλίου να αρχίσουν αμέσως
οι εργασίες επιδιόρθωσης της αποβάθρας.
Βάσει των ίδιων χρονοδιαγραμμάτων, το
λίφτινγκ της αποβάθρας θα ολοκληρωθεί
σε περίοδο εννέα- δώδεκα μηνών. 

Φαγητό και ποτό
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

της εταιρείας Πάνο Αλεξάνδρου, στην α-
ποβάθρα θα δημιουργηθούν τέσσερα κιό-
σκια τα οποία θα προσφέρουν γρήγορα
φαγητά, και ζεστά και κρύα ροφήματα

στους επισκέπτες. Πρόκειται για καφετέρια,
παγωταρία- κρεπερί, ταχυφαγείο/αρτοποιείο
και κατάστημα με παραδοσιακά προϊόντα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδηλωθεί ενδια-
φέρον από γνωστά brands, ωστόσο τα  α-
ναγνωρισμένα brands δεν είναι επί του
παρόντος τουλάχιστον, στις προτεραιότητες
της εταιρείας. Το μέγεθος των υποστατικών
στην αποβάθρα, «αποκλείει» και την εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις
τύπου εστιατορίων. Θα τοποθετηθούν ε-
πίσης σε σημεία κατά μήκος της αποβάθρας

παγκάκια και τραπέζια για το κοινό, θα α-
ναδειχθούν κάποια σημεία της αποβάθρας,
θα συντηρηθεί, θα τοποθετηθεί φωτισμός
νερού. Στο υφιστάμενο οίκημα Ναυτίλος
των ναυτοπροσκόπων, θα φιλοξενηθεί έκ-
θεση φωτογραφίας για το παρελθόν, το
σήμερα και πώς θα είναι στο μέλλον η μα-
ρίνα και η αποβάθρα.  Στόχος, με την
εξέλιξη του έργου, να προστίθενται και οι
ανάλογες φωτογραφίες ενώ με την ολο-
κλήρωσή του να υπάρχει συνολική απει-
κόνιση της αλλαγής από το χθες στο σή-

μερα. Στο πλαίσιο του λίφτινγκ της απο-
βάθρας, θα αναστηλωθεί και ο υφιστάμενος
γερανός, και θα επανατοποθετηθεί, ώστε
να γίνει ένα σήμα κατατεθέν για την μαρίνα.
Θα προχωρήσει επίσης η κατεδάφιση πα-
ράνομων  υποστατικών εντός της μαρίνας
για να δημιουργηθούν νέοι χώροι για α-
ποθήκευση για στάθμευση σκαφών και
αυτοκινήτων και στη συνέχεια θα επιδιορ-
θωθεί το υφιστάμενο γραφείο. Όλες οι ερ-
γασίες, το κόστος των οποίων αποτιμάται
γύρω στα 25-30 εκατ. ευρώ, αναμένεται

να ολοκληρωθούν μέχρι την άνοιξη του
2023. Ακολούθως, θα προχωρήσουν οι ε-
πόμενες φάσεις του έργου.

Η α’ φάση του έργου, με τις νέες πλατ-
φόρμες, αποβάθρες κ.ο.κ. έχουν ορίζοντα
υλοποίησης πέντε χρόνια. Το υπόλοιπο
project θα χρειαστεί άλλα επτά χρόνια.
Άρα, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλοι
οι σχεδιασμοί του έργου ανάπλασης μα-
ρίνας και λιμανιού Λάρνακας, θα χρειαστεί
περίοδος δώδεκα ετών. Μέχρι την άνοιξη
του 2023 εκτιμάται ότι θα αρχίσουν οι ερ-
γασίες για το πρώτο ξενοδοχείο του project
στη μαρίνα, επιπέδου πέντε αστέρων. Η
εταιρεία βρίσκεται αυτή την περίοδο σε
επαφές με διάφορες διεθνείς αλυσίδες
στον τομέα του τουρισμού και της φιλο-
ξενίας, ενώ φαίνεται να αποτελεί ζήτημα
το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η Λάρνακα
δεν έχει σημαντική παρουσία στα luxury
hotels, πέραν ίσως της σχετικά πρόσφατης
προσθήκης της διεθνούς αλυσίδας του
Radisson Blu. Βάσει του σχεδίου υπάρχει
πρόνοια για δημιουργία ενός δεύτερου ξε-
νοδοχείου μεταξύ του λιμανιού και της
μαρίνας το οποίο θα είναι επίσης πεντά-
στερο, οι εργασίες του οποίου θα ξεκινή-
σουν το 2027.

Περιβαλλοντική μελέτη
Από την 1η Απριλίου ουσιαστικά η

διαχείριση του λιμανιού, θα περάσει ο-
λοκληρωτικά πια στα χέρια της εταιρείας

Kition Ocean Holdings. Όπως αναφέρει
ο κ. Αλεξάνδρου, μέχρι στιγμής, οι δια-
δικασίες προχωρούν εντός των χρονικών
πλαισίων και η επίτευξη του στόχου για
την 1η Απριλίου είναι εφικτή.  Μέχρι
τέλος του Γενάρη θα πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία για την οικοδομική
άδεια και το master plan ώστε μέχρι τέλος
του Μάρτη να προχωρήσει και η έκδοση
πολεοδομικής άδειας ώστε να ξεκινήσουν
τα έργα αρχές Απριλίου. Πάντως, περί τα
τέλη Δεκεμβρίου παρουσιάστηκε σε δη-
μόσια ακρόαση στην Λάρνακα η μελέτη
εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον
που εκπόνησε η κοινοπραξία Rogan
Associates S.A και Τουμαζής και η Atlantis
Environment & Innovation Ltd. Σύμφωνα
με την ΜΕΕΠ, λόγω της χρήσης ειδικών
μηχανημάτων, θα ελαχιστοποιηθεί ο θό-
ρυβος ενώ τα προτεινόμενα έργα δεν θα
επηρεάσουν αρνητικά τις παρακείμενες
ακτές, όπως την παραλία Φοινικούδες
και το Αλιευτικό καταφύγιο. Επιπλέον,
πέρα από αυτές τις ζώνες, ο ρυθμός αλ-
λαγής της επιφάνειας του πυθμένα γίνεται
παρόμοια με την αντίστοιχη του σεναρίου
μηδενικής παρέμβασης, κάτι που υπο-
δεικνύει ότι όλα τα προτεινόμενα έργα
δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τις μορ-
φολογικές εξελίξεις της περιοχής.  Η  με-
λέτη αναμένεται ότι θα υποβληθεί τις ε-
πόμενες ημέρες και ενώπιον της Περι-
βαλλοντικής Αρχής.

<<<<<<

Τις επόμενες μέρες αναμέ-
νεται να υποβληθεί ενώπιον
της Περιβαλλοντικής Αρχής
η μελέτη εκτίμησης επιπτώ-
σεων στο περιβάλλον.

<<<<<<

Το φορτίο σεισμού που με-
τριέται στην Κύπρο ορίζεται
σαν η μέγιστη επιτάχυνση
στη Λεμεσό και τα παράλια,
0,25g, στην Ελλάδα είναι
0,36 επιτάχυνση του g. Ο
πρόσφατος σεισμός αν και ή-
ταν 6,1 είχε επιτάχυνση 0,02.

Μετρά αντίστροφα το λίφτινγκ στη μαρίνα Λάρνακας
Έτοιμα το ’23 τα πρώτα έργα, παίρνουν άδειες και ξεκινούν εργασίες για την αποβάθρα τον προσεχή Απρίλη - Θα ολοκληρωθούν σε 9-12 μήνες

Στο υφιστάμενο οίκημα Ναυτίλος των ναυτοπροσκόπων, θα φιλοξενηθεί έκθεση φωτογραφίας για το παρελθόν, το σήμερα και πώς θα εί-
ναι στο μέλλον η μαρίνα και η αποβάθρα.  

Στην αποβάθρα θα δημιουργηθούν τέσσερα κιόσκια τα οποία θα προσφέρουν γρήγορα φαγητά, και ζεστά και κρύα ροφήματα στους επι-
σκέπτες.

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επι-
σκόπησης, η Κύπρος βρίσκεται σε σει-
σμογόνο ζώνη των Άλπεων-Ιμαλαΐων,
μέσα στην οποία εκδηλώνεται το 15%
των σεισμών παγκοσμίως. Η σεισμικότη-
τα της Κύπρου αποδίδεται κατά κύριο
λόγο στο «Κυπριακό Τόξο», που αποτε-
λεί το τεκτονικό όριο μεταξύ της Αφρι-
κανικής και Ευρασιατικής λιθοσφαιρι-
κής πλάκας στην περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου.  Η Αφρικανική πλάκα κι-
νείται βόρεια προς την πλάκα της Ευρα-
σίας με αποτέλεσμα τη σύγκρουση των
δυο πλακών και την κατάδυση της Αφρι-
κανικής πλάκας κάτω από τη μικροπλά-
κα της Ανατολίας (τμήμα της Ευρασιατι-
κής πλάκας όπου βρίσκεται και η Κύ-
προς). Το Κυπριακό τόξο χωρίζεται κατα
κύριο λόγο σε τρία τμήματα με το δυτικό
του τμήμα να βρίσκεται δυτικά της χερ-
σονήσου του Ακάμα και να παρουσιάζει
την εντονότερη δραστηριότητα με σει-
σμούς ενδιάμεσου βάθους (μέχρι
130km). Το κεντρικό τμήμα εμφανίζεται
νότια της Κύπρου και παρουσιάζει επί-
σης έντονη σεισμικότητα, κυρίως με ε-
πιφανειακούς σεισμούς.  Τέλος το ανα-
τολικό τμήμα του τόξου που αναφέρεται
στη βιβλιογραφία και σαν “Το Ρήγμα της
Λατάκειας” αποτελεί ένα αριστερό-
στροφο ρήγμα ολίσθησης και παρουσιά-
ζει χαμηλή σεισμικότητα με απουσία
σεισμών ενδιάμεσου βάθους, πιθανόν
λόγω μη-ενεργού καταβύθισης.

Οι ευπαθείς περιοχές 

Η εταιρεία βρίσκεται αυτή την περίοδο σε επαφές με διάφορες διεθνείς αλυσίδες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας για το
πρώτο ξενοδοχείο του project οι εργασίες του οποίου αναμένεται να αρχίσουν μέχρι την άνοιξη του 2023. 



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Στην εκπαίδευση και την επαναλειτουργία των
σχολικών μονάδων, Δημοτικής και Μέσης Εκπαί-
δευσης, επικεντρώνεται η προσοχή της Ομάδας
Διαχείρισης της πανδημίας την ώρα που η με-
τάλλαξη «Όμικρον» συνεχίζει την επιθετική δια-
σπορά της στην κοινότητα. Τα μέτρα στα οποία
κατέληξε η σύναξη υπουργού Υγείας και Συμβου-
λευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, το απόγευμα
της Τρίτης, δείχνουν πως ο συναγερμός που έχει
σημάνει πριν το άνοιγμα των σχολείων δεν έχει
αρθεί. Τουναντίον, οι ανησυχίες που εκφραζό-
ντουσαν για τις επιπτώσεις στη λειτουργία των
σχολείων τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικό
προσωπικό, μόνο αβάσιμες δεν ήταν. Τα στοιχεία
που έδωσε η ΟΕΛΜΕΚ για την πρώτη μέρα λει-
τουργίας των γυμνασίων και λυκείων επιβεβαι-
ώνουν πως οι επόμενες μέρες θα συνεχίσουν να
είναι δύσκολες, με την διασπορά της μετάλλαξης
να συνεχίζει να δημιουργεί αρρυθμίες στην
σχολική καθημερινότητα. Πέρα από τη ρουτίνα
της καθημερινότητας, η έναρξη των εξετάσεων
των τετραμήνων την ερχόμενη Παρασκευή εκ
των πραγμάτων δημιουργεί φόβους για πιθανές
επιπτώσεις κυρίως στο μαθητικό κόσμο που κα-
λείται να ανταπεξέλθει μια δύσκολη διαδικασία
σε ένα ιδιόμορφο περιβάλλον. Οι εξετάσεις θα

πραγματοποιηθούν κανονικά με το Υπουργείο
Παιδείας να έχει προνοήσει και για τις περιπτώσεις
εκείνες των μαθητών, που θα είναι επιβεβαιωμένα
κρούσματα κατά την περίοδο των εξετάσεων και
εκ των πραγμάτων δεν θα είναι σε θέση να λάβουν
μέρος.

Τα νέα μέτρα
Στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου σή-

μερα Τετάρτη, ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χα-
τζηπαντέλα θα παρουσιάσει νέο πακέτο εισηγή-
σεων οι οποίες εστιάζουν περισσότερο στα σχολεία
και στην ενίσχυση του υγειονομικού πλαισίου α-
σφάλειας των μαθητών με φυσική παρουσία στις
τάξεις. Κύριο χαρακτηριστικό των εισηγήσεων
είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών που τί-
θενται σε περιορισμό, εκτός από αυτούς που
έχουν ανιχνευθεί ως επιβεβαιωμένα κρούσματα.
Με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της ΣΕΕ, το
Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται πως θα εγκρίνει
την εισήγηση για διαφοροποίηση του υγειονομικού
πλαισίου που διέπει επαφές μαθητών σε θετικά
κρούσματα COVID-19. Με τον τρόπο αυτό, πι-
στεύεται πως θα μειωθεί ο αριθμός των μαθητών
που απουσιάζουν από τα μαθήματά τους χωρίς
ωστόσο να χαλαρώνουν τα υγειονομικά προστα-
τευτικά μέτρα. Με βάση στοιχεία που έδωσε στην
δημοσιότητα η ΟΕΛΜΕΚ την περασμένη Δευτέρα,
κατά την πρώτη μέρα λειτουργίας μόνο των γυ-
μνασίων και λυκείων απουσίαζε το 18,4% των
μαθητών. Άγνωστο παραμένει το ποσοστό για

τους μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης. Με
βάση τα όσα περιλαμβάνουν οι εισηγήσεις τερ-
ματίζεται η απομόνωση των μαθητών που είναι
επαφές θετικών κρουσμάτων με τα σχολεία να
εντάσσονται στο σχέδιο test to stay το οποίο θα
επιτρέπει την φυσική παρουσία στις τάξεις στις
επαφές, με την προϋπόθεση της διενέργειας rapid
test σε καθημερινή βάση. Πέρα από την εκπαί-
δευση υπάρχει εισήγηση όπως το rapid test κα-
ταστεί προϋπόθεση για είσοδο συγγενών στα γη-
ροκομεία. Η προειδοποίηση για λήψη νέων μέτρων
στα γήπεδα παραμένει με τον υπουργό Υγείας να
επαναφέρει το κλείσιμο των γηπέδων σε θεατές
εάν δεν εφαρμοσθεί το μέτρο για τις προστατευ-

τικές μάσκες. Επίσης στο τραπέζι τέθηκε και η
τέταρτη δόση εμβολίου σε ηλικιωμένους, εισήγηση
που θα συζητηθεί στην επόμενη επιδημιολογική
αξιολόγηση.

Τα τετράμηνα
Στο κλίμα που επικρατεί στα σχολεία ένεκα

της πανδημίας, την ερχόμενη Παρασκευή ξεκινά

η εξεταστική περίοδος των τετραμήνων. Μια δια-
δικασία που θα πραγματοποιηθεί κανονικά όπως
διαβεβαιώνουν πηγές από την εκπαιδευτική κοι-
νότητα. 

Ωστόσο και εδώ εντοπίζεται το δύσκολο πε-
ριβάλλον μέσα στο οποίο θα διεξαχθούν οι εξε-
τάσεις τόσο για τους μαθητές που θα παρακαθή-
σουν όσο και για τους υπόλοιπους οι οποίοι θα

απέχουν για λόγους που έχουν να κάνουν με τα
περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στα σχολεία.
Για την δεύτερη κατηγορία των μαθητών που εκ
των πραγμάτων δεν θα παραστούν επειδή θα
είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα, θα έχουν την
δυνατότητα να παρακαθήσουν στις εξετάσεις
των τετραμήνων που θα διεξαχθούν στο τέλος
Ιανουαρίου.
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Οι δύο τάσεις για τον χρόνο εργασίας

Διαφοροποιήσεις στο πλαίσιο καραντίνας μαθητών που είναι επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων εισηγείται ο υπουργός Υγείας και η Συμβουλευτική Επιστημονική
Επιτροπή.

Στη συζήτηση σχετικά με τον χρόνο που
αφιερώνουμε στην εργασία μας έχει γίνει
στροφή 180 μοιρών το τρέχον έτος και
αυτό κυρίως οφείλεται στην πανδημία. Η
συνθήκη αυτή ήγειρε βαθιά ερωτήματα,
τα οποία αφορούν τη σχέση μας με την
εργασία: από τα στοχευμένα προγράμματα
μείωσης των ωρών μέχρι τις παρατεταμένες
περιόδους της επιδοτούμενης από το
κράτος απασχόλησης και την κανονικο-
ποίηση της τηλεργασίας, η πιθανότητα
να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι περισσότερο
έλεγχο πάνω στις ζωές τους έχει γίνει αρ-
κετά χειροπιαστός στόχος. Τα προοδευτικά
κόμματα σε όλη την Ευρώπη ειδικά έχουν
δείξει ενδιαφέρον στον περιορισμό των
ωρών εργασίας. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση
συνασπισμού είχε προσφάτως ανακοινώσει
ταμείο 50 εκατ. ευρώ για τη διεξαγωγή δο-
κιμών και πιλοτικών προγραμμάτων στον
ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, ενώ στη
Σκωτία, στη Φινλανδία και στη Λιθουανία
οι εκεί ιθύνοντες δεσμεύθηκαν είτε να ε-
ξετάσουν είτε να επεξεργαστούν σχέδια
για ελάττωση των εργασίμων ημερών. Πέ-
ραν, όμως, των απλών δεσμεύσεων και υ-
ποσχέσεων, τα πειράματα μειωμένης ερ-

γάσιμης εβδομάδας στην Ισλανδία, τα
οποία ξεκίνησαν από το 2015, τράβηξαν
την προσοχή των διεθνών ΜΜΕ. Αποδεί-
χθηκε πως και μεγαλόπνοα ήταν και απέ-
δωσαν καρπούς. Περισσότεροι από 2.500
άνθρωποι, ήτοι άνω του 1% των εργαζο-
μένων της χώρας, συμμετείχαν στις δοκιμές,
στο πλαίσιο των οποίων, χωρίς να υπάρχουν
απώλειες αποδοχών, οι ώρες ελαττώθηκαν
στις 35 από τις 40 αρχικά. Χάρις σε αυτές,
τα εργατικά συνδικάτα πέτυχαν μόνιμες
μειώσεις στις ώρες εργασίας.

Βέβαια, τα πράγματα δεν είναι μονό-
δρομος. Η άλλη πλευρά του αφηγήματος,
το οποίο σιγά σιγά συγκροτείται και αφορά
τη μεταπανδημική ανάκαμψη, τονίζει ότι
χρειάζεται να εργάζονται περισσότερες
ώρες οι άνθρωποι, ώστε να «αποπληρωθεί»
το χρέος της πανδημίας ή να «εκσυγχρο-
νιστεί» η εθνική οικονομία. Εισάγοντας
το πρόγραμμά του για τις εργασιακές με-
ταρρυθμίσεις, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν ισχυρίστηκε ότι η αύξηση των
ωρών εργασίας θα αποφέρει υψηλότερα
έσοδα για τη γαλλική οικονομία. Επιπρο-
σθέτως, στις γερμανικές εκλογές του Σε-
πτεμβρίου οι Ελεύθεροι Δημοκράτες και

η Χριστιανοδημοκρατική Ενωση τάχθηκαν
υπέρ της ελαστικοποίησης της νομοθετικής
πράξης για τις ώρες εργασίας, επισημαί-
νοντας ότι για να συμβαδίσει η χώρα με
τον αυξημένο διεθνή ανταγωνισμό, θα
πρέπει οι κανόνες να εκσυγχρονισθούν.
Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι το ανώτατο
όριο ωρών εργασίας σε καθημερινή βάση,
που φθάνει το 10ωρο, δεν θα ισχύει.

Οσοι εμφανίζονται ως θιασώτες των
μειωμένων ωρών εργασίας θα πρέπει να
λάβουν υπ’ όψιν τους σοβαρά τον επείγοντα
χαρακτήρα αυτών των αντιθετικών αφη-
γημάτων. Οπως φαίνεται σε πρόσφατο
πόνημά μας επί του θέματος, τα σχήματα
ελάττωσης των ωρών εργασίας σε περιό-

δους κρίσης σπάνια οδηγούν σε μακρο-
πρόθεσμες αλλαγές. Στην περίοδο του Με-
γάλου Κραχ η εβδομάδα των 35 ωρών επί
προεδρίας Φραγκλίνου Ρούζβελτ απλώς
λειτούργησε ως αποτρεπτικό της όξυνσης
της ανεργίας. Οι επιχειρηματίες τότε ήθελαν
να επανέλθουν όσο το ταχύτερο δυνατόν
στις «κανονικές» εργάσιμες ώρες και φο-
βούνταν ότι η αύξηση του ελεύθερου χρό-
νου μπορούσε να κλονίσει τη θέση που
επείχε η εργασία ως το «κέντρο της ζωής»
των ανθρώπων. Υπό τις πιέσεις τους, ε-
πανήλθε το πρότερο σχήμα και σε δύο
χρόνια μετά την κρίση, οι ώρες απασχό-
λησης στις ΗΠΑ επανήλθαν στις σαράντα
πέντε. Στη Βρετανία στα μέσα της δεκαετίας
του 1840 ο ιρλανδικός λιμός της πατάτας
οδήγησε σε ύφεση και ως συνέπεια τα ερ-
γοστάσια στη χώρα επέβαλαν μειωμένο
ωράριο, ενώ όταν βελτιώθηκαν οι συνθήκες,
το σχήμα επέστρεψε στα ειωθότα. Χρει-
άστηκε να περάσουν σχεδόν 30 χρόνια έ-
κτοτε, ώστε να νομοθετηθεί τελικώς η ερ-
γάσιμη ημέρα των δέκα ωρών.

* O κ. Kyle Lewis είναι ιδρυτής της βρετανικής δεξα-
μενής σκέψης «Αυτονομία».

Νέα παρέμβαση
στα σχολεία 
προκαλεί 
η «Όμικρον»
Αλλάζει το πλαίσιο καραντίνας επαφών – Στα μαλακά

από το Υπ.  Παιδείας τα κενά με τις αντικαταστάσεις 

<<<<<<

Οι μαθητές, που έχουν ανιχνευθεί
θετικοί στον COVID-19 και δεν θα
λάβουν μέρος στις εξετάσεις των
τετραμήνων, θα παρακαθήσουν σε
δεύτερη εξεταστική περίοδο περί
τα τέλη του τρέχοντος μηνός.

Α Π Ο Ψ Η / Του KYLE LEWIS*

Τα προοδευτικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη ειδικά έχουν δείξει ενδιαφέρον στον περιο-
ρισμό των ωρών εργασίας. 

<<<<<<

Τα σχήματα ελάττωσης 
των ωρών εργασίας σε πε-
ριόδους κρίσης σπάνια οδη-
γούν σε μακροπρόθεσμες
αλλαγές.

Τα κενά 
με τις αντικαταστάσεις 
εκπαιδευτικών
Με τα σχολεία να προσπαθούν να επανέλ-
θουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς λειτουρ-
γίας, πέρα από το ποσοστό μαθητών που α-
πουσιάζουν η μετάλλαξη « Όμικρον» επη-
ρέασε και την παρουσία εκπαιδευτικών.
Και εδώ μια πρώτη εικόνα δίνουν τα στοι-
χεία της ΟΕΛΜΕΚ. Κατά την πρώτη ημέρα
επαναλειτουργίας των σχολείων Μέσης Εκ-
παίδευσης ποσοστό 7,18% των καθηγητών
δεν προσήλθε στις θέσεις τους, είτε γιατί
ανιχνεύθηκαν θετικά κρούσματα είτε εντο-
πίσθηκαν επαφές επιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων. 
Σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς
το ποσοστό των απόντων αντιστοιχεί σε
430 εκπαιδευτικούς. 
Αν ληφθούν υπόψη περιστατικά απουσιών
εκπαιδευτικών που δεν σχετίζονται με την
πανδημία, ο αριθμός απουσιών λόγω
COVID-19 υπολογίζεται στους 370. Σύμφω-
να με τα ίδια στοιχεία της ΟΕΛΜΕΚ, το
29,13% των απόντων καθηγητών αντικατα-
στάθηκαν από άλλους εκπαιδευτικούς. Δη-
λαδή από τους 370 που απουσίαζαν, βρέ-
θηκαν 111 αντικαταστάτες. 
Για την δημοτική εκπαίδευση τα αντίστοιχα
στοιχεία παραμένουν άγνωστα. Την Δευτέ-
ρα το μεσημέρι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας ζήτησε εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος από εκπαιδευτικούς για διορισμό με
σύμβαση με ισχύ από 12 Ιανουαρίου 2022. 
Ο εν λόγω διορισμός με σύμβαση ορισμέ-
νου χρόνου θα λήγει την 31η Ιουλίου 2022.
Το Υπουργείο Παιδείας στις επικρίσεις που
διατυπώνονται αντέδρασε με δηλώσεις του
Πρόδρομου Προδρόμου κάνοντας λόγο για
αναπαραγωγή πληροφοριών «που συχνά
δεν είναι καν ακριβείς». 
Κατά τον υπουργό Παιδείας τόσο κατά την
πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη μέρα λει-
τουργίας των σχολείων έγινε κατορθωτό,
παρά τους μεγάλους αριθμούς, να αντικα-
τασταθούν ή να αναπληρωθούν οι εκπαι-
δευτικοί, οι οποίοι χρειάστηκε να απουσιά-
σουν από την έδρα. «Πρόκειται για ένα πο-
λύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, τόσο στη
Δημοτική όσο και στη Μέση Εκπαίδευση,
που χρειάστηκε να παραμείνουν σε κατ’ οί-
κον περιορισμό». 
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Α Ρ Θ Ρ Ο
Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Ευρωπαϊκή 
επανάσταση 

στις ηλεκτρονικές
πληρωμές

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το τελευταίο
διάστημα βρίσκεται σε μια μεταβατική πε-
ρίοδο αφού επενδύει όλο και περισσότερο
σε ένα ψηφιακό μέλλον προς όφελος των
καταναλωτών, αλλά και του Ευρωπαϊκού
τραπεζικού συστήματος γενικότερα. Η στρα-
τηγική της περιλαμβάνει δυο πολύ σημαντικές
εφαρμογές, οι οποίες θα αλλάξουν τα δεδομένα
στον μέχρι τώρα τρόπο λειτουργίας. Ήδη
έχει μπει σε λειτουργία το TIPS ( TARGET
Instant Payment Settlement) το οποίο ου-
σιαστικά είναι μια προέκταση του διευρω-
παϊκού συστήματος πληρωμών TARGET.
Πρόκειται για μια υπηρεσία που φέρνει ε-
πανάσταση στον τομέα των πληρωμών αφού
επιτρέπει σε τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών
και fintech εταιρείες να μεταφέρουν κεφάλαια
και να πραγματοποιούν πληρωμές σε πραγ-
ματικό χρόνο! Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα, έχοντας διαπιστώσει τα προβλήματα
που υπάρχουν στον τομέα των πληρωμών
λόγω της ραγδαίας αύξησης χρήσης του η-
λεκτρονικού χρήματος, αποφάσισε να δράσει
φέρνοντας την υπηρεσία TIPS. Αυτό θα βοη-
θήσει ώστε να μειωθούν τα κόστη που επι-
βαρύνουν τους καταναλωτές, θα αυξήσει
την ασφάλεια στον τρόπο που πραγματο-
ποιούνται οι συναλλαγές, αλλά την ίδια ώρα
θα απλοποιηθεί η διαδικασία ώστε ακόμα
και μεγαλύτεροι σε ηλικία που δεν είναι τόσο
καλοί γνώστες της τεχνολογίας να μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη υπη-
ρεσία. Τέλος, ίσως το πιο σημαντικό είναι
ότι πρόκειται για ένα καθαρά Ευρωπαϊκό
προϊόν που θα οδηγήσει στο επόμενο βήμα
της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και θα αφορά ένα Ευρωπαϊκό σύ-
στημα εκκαθάρισης. Βλέπουμε λοιπόν την
Ευρώπη να ξυπνάει στον τομέα των ηλε-
κτρονικών συναλλαγών, αφού πλέον λαμβάνει
σοβαρά υπόψηόλες τις τεχνολογικές εξελίξεις
και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλα τα τε-
χνολογικά εργαλεία που διαθέτει ώστε να
μπορέσει να βοηθήσει τον τομέα των fintech
να αναπτυχθεί πιο γρήγορα και πιο σταθερά.
Αυτή η στροφή στην τεχνολογία θα φέρει
στο Ευρωπαϊκό έδαφος μεγαλύτερες επεν-
δύσεις, αφού θα διευκολύνει τον τρόπο που
συναλλασσόμαστε μεταξύ μας. Η δεκαετία
που έχουμε μπροστά μας θα είναι κομβικής
σημασίας σε ό,τι αφορά την τραπεζική ψη-
φιακή μετάβαση.

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγι-
κής και Επιχειρήσεων.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Στις 15 Δεκεμβρίου του 2021 η Συνομο-
σπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) α-
νακοίνωσε συμφωνία με την αντίστοιχη
τ/κ συντεχνία, την Türk-Sen, για την
εργοδότηση Τ/κ σε διάφορους τομείς,
κυρίως όμως στον επισιτισμό και την
τουριστική βιομηχανία, τομείς στους ο-
ποίους παρουσιάζεται έλλειψη εντόπιου
ανθρωπίνου δυναμικού. Η συμφωνία
αυτή αναμένεται να ενεργοποιηθεί πολύ
σύντομα, μιας και ήδη 150 άτομα έχουν
περάσει από τη διαδικασία συνέντευξης,
για άμεση εργοδότηση στις ελεύθερες
περιοχές και τις επόμενες ημέρες δρο-
μολογούνται και άλλες συνεντεύξεις, με
540 περίπου άτομα να έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον. Σύμφωνα δε και με δημο-
σίευμα της τ/κ εφημερίδας «Yeni Duzen»,
130 πρόσωπα αναμένεται να ξεκινήσουν
εργασία τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Οι θέσεις αυτές μπορούν να πληρωθούν

από Τουρκοκύπριους, οι οποίοι είναι κά-
τοχοι ταυτότητας ή διαβατηρίου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, και η εργοδότησή
τους θα γίνει βάσει των συλλογικών συμ-
βάσεων που ισχύουν στον κάθε τομέα,
στον οποίο θ’ απασχοληθούν. Σύμφωνα
με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της
η ΣΕΚ, περισσότερα από 450 άτομα είχαν
εκφράσει ενδιαφέρον μέχρι την 1η Ια-
νουαρίου 2022, με τα τελευταία στοιχεία
της Turk-Sen να ανεβάζουν τον αριθμό
στα 540 άτομα.

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ κος
Ανδρέας Μάτσας ανέφερε στην «Κ» πως
το ζήτημα προέκυψε στη βάση των κα-
ταγεγραμμένων αναγκών της αγοράς

εργασίας, αναφέροντας σχετικά: «Θε-
λήσαμε να δούμε πώς θα καλυφθούν οι
ανάγκες αυτές από ντόπιο εργατικό δυ-
ναμικό, αξιοποιώντας και κοινοτικούς
–δόθηκε έμφαση σε Ελλαδίτες, ιδιαίτερα
στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιο-
μηχανία, αλλά και από Τουρκοκύπριους»
και έτσι προέκυψε και η συμφωνία με
την Türk-Sen.

Οσον αφορά τη συμφωνία με την
Türk-Sen, ο κ. Μάτσας είπε πως αυτή
είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Συντε-
χνιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και
συνεργάζονται ήδη από το 1974 ως μέλη
της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συν-
δικάτων (ETUC) και στη Διεθνή Συνδι-

καλιστική Ομοσπονδία (ITUC).
Ο κ. Μάτσας τόνισε πως ορισμένοι

Τ/κ εργαζόμενοι έχουν ειδοποιηθεί ι-
διωτικά από ενδιαφερόμενους εργοδότες,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, όμως
αυτό η ΣΕΚ θέλει να το αποφύγει, αφού
θα πρέπει να διασφαλιστεί πως όσοι θα
εργαστούν στις ελεύθερες περιοχές θα
έλθουν συγκροτημένα και συντονισμένα,
«έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ως Συ-
ντεχνία ότι θα εφαρμοστούν τα προβλε-
πόμενα από τις συλλογικές συμβάσεις,
για να αποτρέψουμε τυχόν εκμετάλλευ-
ση, αλλά και για να περιορίσουμε τις πι-
θανότητες να υπάρξει αθέμιτος αντα-
γωνισμός, ο οποίος τελικά θα λειτουρ-

γούσε εις βάρος και των Ε/κ, αλλά και
των Κοινοτικών», όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά. Σχετικά με την αποδοχή
της πρωτοβουλίας αυτής ο κ. Μάτσας
σημείωσε πως ο γενικός γραμματέας
των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων έχει εκ-
φράσει την ευαρέσκειά του γι’ αυτή μας
την πρωτοβουλία και φυσικά στηρίζει
την προσπάθειά μας αυτή, ενώ και στην
Κύπρο αυτή έτυχε θερμής υποδοχής
τόσο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
όσο και από την υπουργό Εργασίας και
από τα περισσότερα κόμματα, πλην του
ΕΛΑΜ, χωρίς κανένα πολιτικό υπόβαθρο,
λέγοντας: «Η ΣΕΚ ως ανεξάρτητη οργά-
νωση δεν υπεισέρχεται σε λογικές κομ-

ματικές, αυτό που λέμε είναι πως ανε-
ξαρτήτως του πώς τοποθετείται κάθε
κόμμα ή άλλο οργανωμένο σύνολο σχε-
τικά με τη μορφή λύσης του Κυπριακού,
θα πρέπει να δει θετικά αυτή την προ-
σέγγιση, γιατί αναδεικνύει τον ρόλο της
Κυπριακής Δημοκρατίας και στέλνουμε
ένα θετικό μήνυμα στους Τ/κ, πως δεν
τους αποβάλλουμε, αλλά σε μια δύσκολη
οικονομική συγκυρία γι’ αυτούς μπο-
ρούμε να λειτουργήσουμε πάνω σε μία
κοινή βάση». 

Από την πλευρά του ο κος Cevdet
Akgür, γραμματέας Διεθνών Σχέσεων
και Εκπαίδευσης της Türksen, είπε στην
«Κ» πως μέχρι σήμερα περισσότεροι
από 540 εργαζόμενοι έχουν υποβάλει
αίτηση στην ε/κ πλευρά και όπως είχαν
συμφωνήσει με τη ΣΕΚ οι αιτήσεις τους
αφορούν στον επισιτιστικό και κατα-
σκευαστικό τομέα, καθώς και στον του-
ρισμό. Ο κος Akgür σημείωσε επίσης
ότι μετά από σχεδόν δεκαοκτώ χρόνια
από το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, το
2003, Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι
αλληλοεπιδρούν και οι δύο συντεχνίες
Türk-sen και ΣΕΚ συνεργάζονται εδώ
και πολλά χρόνια, όντας αμφότερα μέλη
της ITUC και της ETUC. «Με αυτές τις
πρωτοβουλίες των δύο συντεχνιών, κά-
νουμε τα πρώτα βήματα για μια διαρκή
και βιώσιμη ειρήνη στην Κύπρο». Ο κος
Akgür ευχαρίστησε μάλιστα και τον γε-
νικό γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Μάτσα
για αυτή την όμορφη δράση αλληλεγγύης.
Ο κ. Μάτσας συμπλήρωσε επίσης για
την εν λόγω συμφωνία, πως αυτή ανα-
δεικνύει και σε διεθνές αλλά και σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο και το Κυπριακό και
δείχνει επίσης ότι αναδεικνύεται ο ρόλος
και η σημασία που μπορεί να έχει και
σ’ εργασιακά ζητήματα και γενικότερα
στην κοινωνική διάσταση αυτή η συμ-
φωνία, στέλνοντας και ένα μήνυμα ότι
το μέλλον των Τ/κ δεν είναι στην αγκαλιά
της Τουρκίας. 

Σχετικά με την επιδείνωση του οικο-
νομικού κλίματος στα Κατεχόμενα, ο
κος Akgür σημείωσε στην «Κ» πως η
πανδημία του Covid-19 επηρέασε κα-
ταλυτικά και τους Τ/κ. «Η υποτίμηση
της τουρκικής λίρας έναντι των ξένων
νομισμάτων είχε πολύ αρνητικό αντί-
κτυπο στους Τ/κ. Όσοι έχουν δάνεια σε
ξένο νόμισμα αντιμετωπίζουν δυσκολίες
αποπληρωμής των οφειλών τους».

Συμφωνία για εργοδότηση Τουρκοκυπρίων 
στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας
Περίπου 540 εργαζόμενοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και αναμένεται ν’ ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η εσωκομματική κόντρα στον Δημοκρατικό
Συναγερμό που έχει ως αποτέλεσμα δύο
υποψηφιότητες, αυτήν του Αβέρωφ Νε-
οφύτου και την ανεξάρτητη του Νίκου
Χριστοδουλίδη, δεν έχει μόνο αντίκτυπο
στον ΔΗΣΥ, αλλά και στο ίδιο το Δημο-
κρατικό Κόμμα.  Αμέσως μετά την παραί-
τηση του Νίκου Χριστοδουλίδη από το
κυβερνητικό σχήμα, ΔΗΚΟϊκά μέλη και
παράγοντες εξέφρασαν δημοσίως τη θέση,
πως αν ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν θα
είναι τελικά υποψήφιος για τις προεδρικές
εκλογές, τότε η επιλογή του ΔΗΚΟ δεν
είναι άλλη από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. 

Η τάση Χριστοδουλίδη
Η περίπτωση Χριστοδουλίδη περιφέ-

ρεται εδώ και καιρό ως ένα σοβαρό εν-
δεχόμενο στο τραπέζι του ΔΗΚΟ. Όχι
τόσο από την ίδια την ηγεσία, αλλά από
στελέχη και μέλη. Η εν λόγω τάση θεωρεί
πως αν πρώτιστος στόχος είναι να βρεθεί
το ΔΗΚΟ στην εξουσία, όπως άλλωστε
διαμηνύει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο
μόνος τρόπος είναι με τον δημοφιλή
βάσει δημοσκοπήσεων τέως υπουργό Ε-
ξωτερικών. Η εν λόγω τάση, δεν ευνοεί

μία συνεργασία με το ΑΚΕΛ, ενώ θεωρεί
παράλληλα πως ένα  σενάριο Χριστοδου-
λίδη θα κλείσει μια και καλή την πόρτα
στον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος διαρρέει
πως έχει ήδη κλειδώσει το Δημοκρατικό
Κόμμα μαζί του. Το επιχείρημα των εν
λόγω κύκλων είναι οτι αν μπορούν να
συζητούν στο ΔΗΚΟ έναν πρώην υπουργό
του Αναστασιάδη όπως είναι ο Γιώργος
Παμπορίδης γιατί να μη συζητούν και
τον Νίκο Χριστοδουλίδη, που βάσει δη-

μοσκοπήσεων έχει αποκτήσει ήδη δυ-
ναμική.

Η τάση που επικρατεί υπέρ του τέως
υπουργού Εξωτερικών εντός του ΔΗΚΟ
φέρεται να προκαλούν προβληματισμό
στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Στο κόμμα
εκτιμούν πως με δεδομένο ότι ο κ. Χρι-
στοδουλίδης υπήρξε στο κυβερνητικό
σχήμα από την αρχή και στενός συνερ-
γάτης του Νίκου Αναστασιάδη, θα ευνοεί
τη συνέχιση μίας τέτοιας πολιτικής. Με

αυτόν τον τρόπο, ωστόσο, ο Νικόλας Πα-
παδόπουλος αυτοαναιρεί και την πολιτική
που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα,
όπου στόχος όπως έλεγε είναι η αλλαγή
και η απομάκρυνση του Νίκου Αναστα-
σιάδη από την εξουσία. Το ΔΗΚΟ άλλωστε
είχε ασκήσει και δριμεία επίθεση στην
κυβέρνηση Αναστασιάδη και κατ΄ επέ-
κταση στον Νίκο Χριστοδουλίδη για τη
διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής.
Τόσο με την πολιτική των κυρώσεων και

το αποτέλεσμα που είχε όσο και με τα τε-
λευταία συμβάντα στο Βαρώσι για το
οποίο θεωρήθηκε από το ΔΗΚΟ υπεύθυνος
που δεν πρόβλεψε εγκαίρως τις τουρκικές
κινήσεις. Ζήτημα τίθεται και για το γεγονός
ότι αν ο συνομήλικος του Νικόλα Παπα-
δόπουλου Νίκος Χριστοδουλίδης κερδίσει
τώρα τις εκλογές του 23, κλειδώνει πα-
ράλληλα και το 2028, απομακρύνοντας
έτσι το ενδεχόμενο διεκδίκησης του ΔΗ-
ΚΟϊκού Προέδρου την επόμενη πενταετία.

Ένα τέτοιο σενάριο βεβαίως απομακρύνει
το ενδεχόμενο συνεργασίας Δημοκρατικού
Κόμματος και ΑΚΕΛ. Το κόμμα της Αρι-
στεράς έχει ήδη διαμηνύσει πως ο Νίκος
Χριστοδουλίδης είναι εκτός συζήτησης
και αυτό αναμένεται να το λάβει υπόψη
το ΔΗΚΟ.  

Η συζήτηση για τον Νικόλα
Προτεραιότητα όπως έχουν πει είναι

η συνεργασία με τα κόμματα της αντι-

πολίτευσης και το πρώτο όνομα στο τρα-
πέζι είναι αυτό του Νικόλα Παπαδόπου-
λου για το ΔΗΚΟ. Το έχουν ήδη αποφα-
σίσει στα συλλογικά όργανα του κόμματος
και υπήρξε στο τραπέζι συζητήσεων με-
ταξύ Νικόλα Παπαδόπουλου και Στέφα-
νου Στεφάνου. 

Για το ΑΚΕΛ το όνομα μπαίνει περισ-
σότερο ως διαπραγματευτικό χαρτί, ενώ
στο ΔΗΚΟ υπάρχουν  ανησυχίες ακόμα
για την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδό-
πουλου. Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ θέλει να
είναι βέβαιος πως μπορεί να είναι νικη-
φόρα η υποψηφιότητά του, διαφορετικά
δεν θέλει να πάρει το ρίσκο. Όπως λέγεται
μία ακόμη ήττα, κλείνει το όποιο πολιτικό
του μέλλον και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο
εσωστρέφειας στο ΔΗΚΟ. 

Και ο Παμπορίδης
Σε αυτό το πλαίσιο, σοβαρή φαίνεται

να είναι η συζήτηση γύρω από το όνομα
του πρώην υπουργού Υγείας Γιώργου Πα-
μπορίδη. Στο ΑΚΕΛ βλέπουν ιδιαίτερα
θετικά την υποψηφιότητά του και αποτελεί
στην ουσία το κύριο όνομα που συζητείται
στο ενδεχόμενο συνεργασίας ΑΚΕΛ και
ΔΗΚΟ. Στο ΔΗΚΟ θεωρούν πως θα πρέπει
να ξεκινήσουν ήδη οι μετρήσεις για να

διαφανεί η δυναμική Παμπορίδη. Όπως
και στην περίπτωση Χριστοδουλίδη, αλλά
σε μειωμένο βαθμό, υπάρχει η ανησυχία
για το πως μπορεί να περάσει το αφήγημα
στήριξης ενός πρώην στελέχους της κυ-
βέρνησης Αναστασιάδη, ωστόσο φαίνεται
να υπάρχει σχετική συνεννόηση σε ζη-
τήματα της εσωτερικής διακυβέρνησης
αλλά και της πρόθεσης ότι ο Γιώργος Πα-
μπορίδης –αν τελικώς κατέλθει- θα είναι
για μία πενταετία.  

Στο τραπέζι του ΔΗΚΟ και ο Χριστοδουλίδης
Στελέχη του κόμματος ευνοούν στήριξη του τέως ΥΠΕΞ και ανακατεύουν την τράπουλα για τη συνεργασία ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ

<<<<<<<

Απίθανο επί του παρόντος
θεωρείται ένα ενδεχόμενο
στήριξης Αβέρωφ, 
ασχέτως αν ο Πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ διαρρέει πως 
έχει ήδη κλειδώσει το Δημο-
κρατικό Κόμμα μαζί του. 

<<<<<<<

Στο ΑΚΕΛ βλέπουν ιδιαίτερα
θετικά την υποψηφιότητά
Γιώργου Παμπορίδη και 
αποτελεί στην ουσία το 
κύριο όνομα που συζητείται
στο ενδεχόμενο συνεργα-
σίας ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ. 

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι το πρώτο όνομα που τίθεται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο ο ίδιος ανησυχεί για τις επιπτώσεις μίας ακόμη ήττας. 

<<<<<<<

Η ΣΕΚ θέλει να διασφαλίσει
πως όσοι Τ/κ εργαστούν
στις ελεύθερες περιοχές θα
έλθουν συγκροτημένα και
συντονισμένα, έτσι ώστε να
είναι σίγουροι ως Συντεχνία
ότι θα εφαρμοστούν 
τα προβλεπόμενα από τις
συλλογικές συμβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΣΕΚ περισσότερα από 450 άτομα είχαν εκφράσει ενδιαφέρον μέχρι την 1η Ια-
νουαρίου 2022, με τα τελευταία στοιχεία της Turk-Sen να ανεβάζουν τον αριθμό στα 540 άτομα.
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Το Λονδίνο έχει υποστεί μεν πλήγμα ως
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κέντρο ε-
ξαιτίας του Brexit, αλλά παραμένει το ση-
μαντικότερο της Ευρώπης για τη μεγάλη
πλειονότητα των χρηματοπιστωτικών συ-
ναλλαγών.

Σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times
υπογραμμίζει ότι πριν από ένα έτος, τον
Ιανουάριο του 2021, όταν η Βρετανία είχε
μόλις αποσχισθεί από την Ε.Ε., μεταφέρ-
θηκαν μέσα σε μία ημέρα  από το Λονδίνο
σε χρηματιστήρια της Ε.Ε. συναλλαγές
μετοχών ύψους 6 δισ. ευρώ. 

Οπως τονίζει η βρετανική εφημερίδα,
η κλίμακα της απώλειας φάνηκε τότε εν-
δεικτική του πλήγματος που επρόκειτο
να υποστεί το City του Λονδίνου εξαιτίας
του Brexit με την απώλεια επιχειρήσεων
και θέσεων εργασίας, που θα μεταφέρονταν
σε ευρωπαϊκές μητροπόλεις όπως το Πα-
ρίσι, η Φρανκφούρτη και το Αμστερνταμ.
Εναν χρόνο μετά, όμως, υπογραμμίζουν
οι FT, η εικόνα δεν φαίνεται τόσο δραμα-
τική, καθώς το Λονδίνο διατηρεί σε μεγάλο
βαθμό την πρωτοκαθεδρία στην Ευρώπη,
ενώ η Ε.Ε. αγωνίζεται να εκπονήσει μια
δική της νικηφόρο στρατηγική για να οι-
κοδομήσει τις δικές της κεφαλαιαγορές.

Το Παρίσι
Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών ΕΥ,

κάπου 25 μεγάλες εταιρείες χρηματοπι-

στωτικών  υπηρεσιών έχουν ανακοινώσει
τα σχέδιά τους να μεταφέρουν από το
Λονδίνο σε άλλη μητρόπολη περιουσιακά
στοιχεία αξίας 1,3 τρισ. στερλινών, ποσό
αντίστοιχο των 1,6 τρισ. ευρώ περίπου.
Το Παρίσι είναι από τις πόλεις που ωφε-
λήθηκαν, καθώς  η γαλλική πρωτεύουσα
προσπαθεί να προσελκύσει τραπεζικά
στελέχη και εταιρείες του χρηματοπιστω-
τικού τομέα με φοροαπαλλαγές και κίνητρα
κάθε είδους. Εχει ήδη προσελκύσει 2.800
Βρετανούς υπαλλήλους από το δημοψή-
φισμα του 2016, σύμφωνα πάντα με τους
υπολογισμούς της ΕΥ. Απασχολούνται ως
επί το πλείστον σε χρηματιστηριακές συ-
ναλλαγές, καθώς η Γαλλία έχει κεφαλαι-
οποιήσει την τεχνογνωσία των τραπεζών
της στις αγορές παραγώγων. Ορισμένες
αμερικανικές τράπεζες έχουν, άλλωστε,
επιλέξει το Παρίσι για έδρα τους στην Ε.Ε.
Ανάμεσά τους η JPMorgan, που σχεδιάζει
να αυξήσει το προσωπικό της στη Γαλλία
από 250 σε 800 άτομα. Το 20% έως 30%
των νέων θέσεων εργασίας θα αφορούν

επενδυτικά funds, hedge funds όπως της
Citadel, που έχει ανοίξει παράρτημα και
έχει επεκτείνει την ομάδα της στο Παρίσι.
Το Λονδίνο έχει, άλλωστε, χάσει την πρω-
τοκαθεδρία ως κύριο χρηματοπιστωτικό
κέντρο της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις συ-
ναλλαγές μετοχών, που μεταφέρθηκαν
στο Αμστερνταμ. Επίσης έχει μεταφερθεί
από το Εσεξ στο Μπέργκαμο της Ιταλίας
το Euronext, η μεγαλύτερη εταιρεία δια-
χείρισης χρηματιστηρίων της Ε.Ε.. Και
βέβαια το Λονδίνο έχει χάσει την αγορά
κρατικού χρέους της Ε.Ε. που το εγκατέ-
λειψε μαζί με εκατοντάδες τραπεζικούς
υπαλλήλους, πωλήσεις και συναλλαγές.

Οπως όμως τονίζει η βρετανική εφη-
μερίδα, το City του Λονδίνου παραμένει
το πιο σημαντικό χρηματοπιστωτικό κέντρο

της Γηραιάς Ηπείρου σε ένα μεγάλο φάσμα
δραστηριοτήτων. Ενα έτος μετά το Brexit
το Λονδίνο διεκπεραιώνει ακόμη την εκ-
καθάριση παραγώγων του ευρώ αξίας 90
τρισ. ευρώ, απασχολεί πάνω από 418.000
ανθρώπους στις χρηματοπιστωτικές υπη-
ρεσίες, παραμένει κυρίαρχο στις συναλ-
λαγές νομισμάτων, παραγώγων, εκκαθα-
ρίσεων, ασφαλειών κ.λπ. Σύμφωνα με την
ΕΥ, δεν μεταφέρθηκαν παρά λιγότερες
από 7.400 θέσεις εργασίας από το Λονδίνο
στην Ε.Ε., όταν οι προβλέψεις μετά το δη-
μοψήφισμα του 2016 μιλούσαν για πολλές
δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα
μετανάστευαν στην Ε.Ε . Επιπλέον το Λον-
δίνο παραμένει το κυριότερο κέντρο της
Ευρώπης για την έκδοση μετοχών και τίτ-
λων και το 2021 κατέγραψε την καλύτερη

χρονιά του από το 2007 και μετά. Στη διάρ-
κεια του 2021 η Βρετανία τα πήγε καλύτερα
από όσο περίμεναν πολλοί. Αντί να κα-
ταγράψει τη δραματική μεταφορά επιχει-
ρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα
και αντίστοιχων θέσεων εργασίας, την ο-
ποία είχαν προβλέψει πολλοί, το City α-
ντιμετωπίζει μια αργή διαδικασία αποδυ-
νάμωσης που θα χρειαστεί πολλά χρόνια
ή ενδεχομένως και δεκαετίες για να ολο-
κληρωθεί και να δημιουργήσει νέα δεδο-
μένα. Οι FT υπογραμμίζουν πως οι προ-
σπάθειες της Ε.Ε. να περιορίσει την εξάρ-
τησή της από τη Βρετανία και να οικοδο-
μήσει έναν χρηματοπιστωτικό τομέα α-
ντάξιο του μεγέθους της οικονομίας της
κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και
έως τώρα αποδεικνύονται ατελέσφορες

εν μέρει επειδή δεν υπάρχει η σωστή πο-
λιτική από πλευράς των μεγάλων ευρω-
παϊκών κυβερνήσεων. Οι Βρυξέλλες, για
παράδειγμα, αναμένεται να επιβεβαιώσουν
σύντομα ότι δεν μπορούν να διεκπεραι-
ώσουν το συστημικής σημασίας και ευ-
αισθησίας έργο της εκκαθάρισης παρα-
γώγων αξίας τρισεκατομμυρίων εντός Ε.Ε.
και δρομολογούν πλέον μια πολύ πιο στα-
διακή διαδικασία, της οποίας ο στόχος
είναι αβέβαιος. Μιλώντας στους FT, ο Κρις
Γούλαρντ, πρώην στέλεχος της βρετανικής
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και νυν στέ-
λεχος της ΕΥ, υπογραμμίζει πως βραχυ-
πρόθεσμα η Βρετανία διατηρεί ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα έναντι της Ε.Ε. ε-
ξαιτίας της κλίμακας και της ρευστότητας
των αγορών της.

Τη χειρότερη πορεία στα 13 χρόνια της
ιστορίας του σημειώνει το σημαντικότερο
από τα κρυπτονομίσματα, το bitcoin, τις
πρώτες ημέρες του νέου έτους. Εχει κα-
ταγράψει πτώση στις πέντε από τις έξι
πρώτες συνεδριάσεις. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι αθροιστικά έχει σημειώσει α-
πώλειες της τάξης του 12%, που είναι
και το υψηλότερο ποσοστό πτώσης του
των τελευταίων 10 ετών.

Η πτωτική τάση είναι γενικότερη στα
κρυπτονομίσματα, καθώς σε ανάλογη
πορεία βρίσκεται και το δεύτερο σε μέ-
γεθος και δημοτικότητα, το ether, που
επίσης υποχωρεί σημαντικά. Παράλληλα
ο ευρύτερος δείκτης του Bloomberg για
τα κρυπτονομίσματα, ο Galaxy Crypto,
σημειώνει επίσης πτώση για τέταρτη
συναπτή ημέρα.

Μιλώντας στο Bloomberg, ο Τζέι Χάτ-
φιλντ, επικεφαλής της Infrastructure
Capital Advisors, εξέφρασε την εκτίμηση
πως «τα κρυπτονομίσματα θα εξακολου-
θήσουν να δέχονται πιέσεις όσο η Federal
Reserve θα περιορίζει τη ρευστότητα».

Προέβλεψε μάλιστα μια εξαιρετικά μεγάλη
υποχώρηση του  bitcoin, που κατά τη
γνώμη του θα βρίσκεται κάτω από τις
20.000 στα τέλη του έτους. Υπενθυμίζεται
πως το bitcoin έκανε την εμφάνισή του
ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης το
2009 στον απόηχο της χρηματοπιστω-
τικής κρίσης του 2008. Εκείνη την εποχή,
όμως, το περιέβαλε άγνοια – τόσο το ίδιο
όσο και τον δημιουργό ή τους δημιουρ-
γούς του. Σύμφωνα με τον Μάικ Μακ-
Γκλόουν, αναλυτή της Bloomberg
Intelligence, το δημοφιλές κρυπτονόμισμα
αποτελεί πλέον το βαρόμετρο που μετρά
τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη
κινδύνου, σε μια περίοδο που οι κεντρικές
τράπεζες αυξάνουν ή σχεδιάζουν να αυ-

ξήσουν τα επιτόκια και επισπεύδουν τον
τερματισμό των προγραμμάτων αγορών
ομολόγων, μειώνοντας τη ρευστότητα
στην αγορά. Οπως τονίζει, μεταξύ άλλων,
«η επιβολή περιοριστικής πολιτικής έχει
αντίκτυπο στη διάθεση των επενδυτών
για ανάληψη κινδύνου, καθώς η ομο-
σπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ περιορίζει
τη ρευστότητα στην αγορά. Οι πιο επι-
σφαλείς επενδύσεις, όπως για παράδειγμα
οι μη κερδοφόρες εταιρείες και τα κρυ-
πτονομίσματα, επηρεάζονται σε μεγα-
λύτερο βαθμό από όσο επηρεάζεται η υ-
πόλοιπη αγορά». Σημειωτέον ότι η υπο-
χώρηση του bitcoin και γενικότερα των
κρυπτονομισμάτων έπεται μιας χρονιάς
στη διάρκεια της οποίας τα κρυπτονο-
μίσματα σημείωσαν θεαματική άνοδο.
Ειδικότερα, το bitcoin σημείωσε άνοδο
60% κυρίως χάρη στην απόφαση ορι-
σμένων θεσμικών επενδυτών να τοπο-
θετηθούν στη νέα επένδυση και δευτε-
ρευόντως επειδή μερίδα των επενδυτών
το αντιμετωπίζει ως ασφαλές καταφύγιο
έναντι του πληθωρισμού.

Του JACK EWING 
THE NEW YORK TIMES

Για μεγάλο διάστημα το παρελθόν έτος
οι μεγάλες και εδραιωμένες αυτοκινη-
τοβιομηχανίες, όπως οι General Motors
και Ford, λειτουργούσαν σε διαφορετική
πραγματικότητα από εκείνη της Tesla,
που κατασκευάζει αποκλειστικώς ηλε-
κτρικά οχήματα. Οι πρώτες αναγκάστη-
καν να κλείσουν το ένα εργοστάσιο μετά
το άλλο, ορισμένες φορές και για μήνες,
λόγω των ελλείψεων σε ημιαγωγούς, α-
φήνοντας άπραγες τις αντιπροσωπείες
τους και εκτινάσσοντας τις τιμές των
προϊόντων τους. Ωστόσο, η Τesla εξα-

σφάλισε ρεκόρ πωλήσεων το ένα μετά
το άλλο τρίμηνο, ενώ ολοκλήρωσε το
2021 έχοντας πουλήσει σχεδόν διπλάσια
αμάξια από όσα το 2020, μένοντας αλώ-
βητη από την κρίση που έπληξε όλο τον
κλάδο. Η ικανότητά της να μπορεί να ε-
πινοεί τρόπους για να συγκεντρώνει τα
ζωτικής σημασίας εξαρτήματα σαφώς
και έχει μεγαλύτερη σημασία από τις
πωλήσεις ενός έτους. Υποδηλώνει ότι η
εταιρεία, και πιθανώς και άλλες νεοπαγείς
αυτοκινητοβιομηχανίες, μπορεί να α-

πειλήσει την κυριαρχία γιγάντων τύπου
Volkswagen και GM πολύ πιο γρήγορα
και βίαια από ό,τι στελέχη του κλάδου
και πολιτικοί μπορούν να συνειδητοποι-
ήσουν. Και αυτό θα συμβάλει στην πε-
ριστολή των ρύπων, οι οποίοι προκαλούν
την κλιματική αλλαγή, εκθρονίζοντας
γρηγορότερα τα βενζινοκίνητα οχήματα.
Παράλληλα, βέβαια, θα προκληθεί βλάβη
σε εκατομμύρια εργαζομένους, χιλιάδες
προμηθευτές και πολυάριθμες τοπικές
και εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες βα-

σίζονται στην παραδοσιακή μέθοδο κα-
τασκευής αμαξιών για τη δημιουργία θέ-
σεων εργασίας, την ίδρυση επιχειρήσεων
και τη συγκέντρωση εσόδων.

Η καλιφορνέζικη εταιρεία και ο αι-
νιγματικός διευθύνων σύμβουλός της,
Ελον Μασκ, δεν έχουν πει παρά ελάχιστα
για το πώς κατόρθωσαν να σημειώσουν
αυτήν την πρόοδο. Τώρα καθίσταται σα-
φές το ότι απλώς η Tesla διαθέτει υψηλού
βαθμού έλεγχο στην τεχνολογία της και
στη δική της προμηθευτική αλυσίδα.

Φάνηκε, λοιπόν, πως μπόρεσε να προ-
βλέψει την πορεία της ζήτησης καλύτερα
από εταιρείες του κλάδου, οι οποίες κα-
τασκευάζουν πολύ περισσότερα αμάξια
από εκείνη. Ανταγωνίστριές της εξεπλά-
γησαν από το πόσο γρήγορα ανέκαμψε
η διεθνής αγορά αυτοκινήτου μετά τη
δραστική κάμψη στις απαρχές της παν-
δημίας, οπότε δεν είχαν παραγγείλει τά-
χιστα ούτε επαρκή εξαρτήματα ούτε η-
μιαγωγούς. Η Tesla, τώρα, όταν δεν μπο-
ρούσε να παραλάβει τους ημιαγωγούς
που υπολόγιζε, αγόραζε εκείνους που ή-
ταν διαθέσιμοι τη δεδομένη στιγμή και
αναπροσάρμοζε αναλόγως το λογισμικό
της. Οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομη-
χανίες, όμως, δεν καθίστατο δυνατόν
να το κάνουν διότι εξαρτώνται από ε-
ξωτερικούς προμηθευτές για το μεγα-
λύτερο μέρος της τεχνογνωσίας τους
στο λογισμικό και στην πληροφορική.
Σε πολλές περιπτώσεις, επιπλέον, οι αυ-
τοκινητοβιομηχανίες στηρίζονταν σε
αυτούς τους προμηθευτές για να έλθουν
σε επαφή με τους κατασκευαστές ημια-
γωγών. Οταν η κρίση τούς χτύπησε, οι
αυτοκινητοβιομηχανίες στερούνταν δια-
πραγματευτικών δεξιοτήτων. Μόλις πριν
από λίγα χρόνια οι αναλυτές θεωρούσαν
πως η εμμονή του Ελον Μασκ να κάνει
την εταιρεία του να κατασκευάζει όσο
το δυνατόν περισσότερα τμήματα ενός
αυτοκινήτου μόνη της ήταν ένας από
τους βασικούς λόγους που δυσκολευόταν
να αυξήσει την παραγωγή της. Ωστόσο,
σήμερα η επιλογή αυτής της στρατηγικής
φαίνεται πως, εντέλει, τον δικαιώνει.

Το City
του Λονδίνου
άντεξε
στο Brexit
Παραμένει το σημαντικότερο
χρηματοπιστωτικό κέντρο της Ευρώπης

Το Λονδίνο διεκπεραιώνει ακόμη την εκκαθάριση παραγώγων του ευρώ αξίας 90 τρισ. ευρώ, απασχολεί πάνω από 418.000 ανθρώπους στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και παραμέ-
νει κυρίαρχο στις συναλλαγές νομισμάτων, παραγώγων, εκκαθαρίσεων, ασφαλειών κ.λπ.

<<<<<<

Δεν μεταφέρθηκαν
παρά λιγότερες από
7.400 θέσεις εργασίας
από το Λονδίνο στην Ε.Ε.

Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια έρχεται
σε σύγκρουση με άλλες προτεραιότητες
της Ε.Ε., καθώς θα οδηγήσει σε περαιτέρω
επιτάχυνση του πληθωρισμού. Στην εκτί-
μηση αυτή προέβη η Γερμανίδα Ιζαμπέλ
Σνάμπελ, μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, σύμφωνα
με την οποία η τράπεζα θα αναγκαστεί
να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προ-
βλέψεις της για τον πληθωρισμό εξαιτίας
των προσπαθειών για μείωση των εκπο-
μπών καυσαερίων και της μετάβασης στην
πράσινη ενέργεια.

Μιλώντας στην Αμερικανική Οικονο-
μική Ενωση, η κ. Σνάμπελ τόνισε πως «σε
ένα περιβάλλον μεγάλων πλεονασμάτων
αποταμίευσης και εν μέσω παρατεταμένων

προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα,
η πράσινη μετάβαση ενδέχεται να διατη-
ρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα
για περισσότερο από όσο είχαμε εκτιμή-
σει». Προσέθεσε, μάλιστα, πως ενδέχεται
να αλλάξουν έτσι οι προσδοκίες της αγοράς
για την πορεία του πληθωρισμού και να
αναγκαστεί, έτσι, η ΕΚΤ να προχωρήσει
σε αναθεώρηση των προβλέψεών της
αλλά και να δράσει αναλόγως. Οι δηλώσεις
της Γερμανίδας οικονομολόγου έπονται
του αιφνιδιασμού που προκάλεσαν την

Παρασκευή τα τελευταία στοιχεία για τον
πληθωρισμό της Ευρωζώνης, που φέρουν
τον δείκτη να έχει επιταχυνθεί τον Δε-
κέμβριο στο 5%. Πρόκειται για τον υψη-
λότερο ρυθμό που έχει σημειώσει ο πλη-
θωρισμός σε όλη την ιστορία του ενιαίου
νομίσματος από τη δημιουργία του. Η ε-
ξέλιξη περιπλέκει βέβαια τα πράγματα
για την ΕΚΤ και τη βασική θέση της πως
η άνοδος που έχουν σημειώσει οι τιμές
τους τελευταίους μήνες αποτελεί παροδικό
φαινόμενο, αντανακλά τις προσωρινές
παρενέργειες της πανδημίας, όπως το «έμ-
φραγμα» στην εφοδιαστική αλυσίδα και
την ενεργειακή κρίση, και πρόκειται να
εκλείψει σύντομα. Στις τελευταίες προ-
βλέψεις της για την οικονομία της Ευρω-
ζώνης, η ΕΚΤ βλέπει τον πληθωρισμό να
κυμαίνεται στο 3,2% στη διάρκεια του έ-
τους, για να υποχωρήσει κάτω του στόχου
του 2% και συγκεκριμένα στο 1,8% το ε-
πόμενο έτος και το 2024. Οπως, όμως, υ-
πογράμμισε η κ. Σνάμπελ, «περιβάλλει
πολύ μεγάλη αβεβαιότητα» μία από τις
τεχνικής φύσεως υποθέσεις στις οποίες
βασίζονται οι προβλέψεις της ΕΚΤ και α-
φορά το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές
της ενέργειας. «Η υποχώρηση του γενικού
πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω του στόχου
του 2% στα τέλη του χρονικού ορίζοντα
που εξετάζουμε βασίζεται στην υπόθεση
πως το 2023 και το 2024 το κόστος της ε-
νέργειας δεν θα αποτελεί επιβαρυντικό
παράγοντα για τον πληθωρισμό», τόνισε
σχετικά η κ. Σνάμπελ.

Οπως υπογράμμισε, αυτό σημαίνει πως
«αρκεί να μείνουν οι τιμές του πετρελαίου
στα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν τον
Νοέμβριο του περασμένου έτους για να
φτάσει ο πληθωρισμός στον στόχο του
2% το 2024». Η Γερμανίδα οικονομολόγος
προσέθεσε επίσης πως ο φόρος στις εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα, του είδους
που προτείνει η Ε.Ε., διαφέρει σημαντικά
από μια αιφνιδιαστική έλλειψη πετρελαίου,
για παράδειγμα, και ενδεχομένως συν-
δυάζεται καλά με τον «ήπια θετικό αντί-
κτυπο» που μπορεί με τη σειρά του να α-
ναγκάσει την ΕΚΤ να παρέμβει για να δια-
τηρήσει τη σταθερότητα των τιμών.

Η Ε.Ε. φιλοδοξεί να αναδειχθεί μέχρι
το 2050 στην πρώτη γεωγραφική ζώνη
στον κόσμο με μηδενικό αποτύπωμα άν-
θρακα και προβλέπει αυτόν τον στόχο
της στη λεγόμενη Πράσινη Συμφωνία.
Πρόκειται για έναν από τους κεντρικούς
πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως
έχει γίνει γνωστός ο προϋπολογισμός των
επόμενων επτά ετών.

Η πράσινη μετάβαση
φέρνει πληθωρισμό,
εκτιμά η Ιζαμπέλ
Σνάμπελ της ΕΚΤ

<<<<<<

Σύμφωνα με το μέλος του
Δ.Σ., η τράπεζα θα αναγκα-
στεί να αναθεωρήσει προς
τα πάνω τις προβλέψεις της.

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό
της Ευρωζώνης φέρουν τον δείκτη να έχει
επιταχυνθεί τον Δεκέμβριο στο 5%.

Tο μυστικό για το ρεκόρ πωλήσεων της Tesla

Η Τesla ολοκλήρωσε το 2021 έχοντας πουλήσει σχεδόν διπλάσια αμάξια από όσα το
2020, μένοντας αλώβητη από την κρίση που έπληξε όλο τον κλάδο.

«Βουτιά» 12% για το bitcoin στις αρχές του ’22

Αναλυτές εκτιμούν πως «τα κρυπτονομί-
σματα θα εξακολουθήσουν να δέχονται
πιέσεις όσο η Federal Reserve θα περιορί-
ζει τη ρευστότητα».

<<<<<<

Γενικότερη η πτωτική τάση
για τα κρυπτονομίσματα,
σε ανάλογη πορεία και το
δεύτερο σε μέγεθος, ether.

<<<<<<

Η εταιρεία του Μασκ κατα-
σκευάζει όσο το δυνατόν
περισσότερα τμήματα ενός
αυτοκινήτου μόνη της.
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Οι κολοσσοί της ναυτιλίας κατευθύ-
νονται εκεί που πρέπει για να ελλιμε-
νιστούν, αλλά όχι με την κυριολεξία
του όρου. Oμιλοι όπως η δανική A.P.
Moller-Maersk και η γερμανική Hapag-
Lloyd έχουν εξασφαλίσει πολύ υψηλές
αποτιμήσεις της αξίας τους και αυτό
χάρη στο ότι το τελευταίο δωδεκάμηνο
οι ναύλοι μεταφοράς εμπορευμάτων
έχουν εκτιναχθεί σε υψηλότατα επί-
πεδα. Το πώς θα χρησιμοποιήσουν
τον πακτωλό ρευστού που αποκόμισαν
μπορεί να απαντηθεί από το ότι στρέ-
φονται στις επίγειες ανταγωνίστριές
τους, οι οποίες έχουν δραστηριότητες
στη διαχείριση συστημάτων προμη-
θευτικής αλυσίδας, και τις αγοράζουν.
Επιπλέον, τα έσοδα που συσσώρευσαν
οι ναυτιλιακές θα τους χρησιμεύσουν

ως ένας μηχανισμός προστασίας έναντι
μελλοντικών κρίσεων στο σύστημα
τροφοδοσίας. Η αναταραχή που προ-
κάλεσε η πανδημία έχει λειτουργήσει
ευμενώς για τον κλάδο της ναυτιλίας.
Τα υποστηρικτικά μέτρα των κυβερ-
νήσεων, όπως λόγου χάρη οι επιταγές
που εστάλησαν απευθείας στα νοικο-
κυριά των Ηνωμένων Πολιτειών, πυ-
ροδότησαν τη φρενίτιδα των κατα-
ναλωτών να ξοδέψουν. Οι ναύλοι με-
ταφοράς διογκώθηκαν και είναι εμ-
φανής η πορεία τους. Τον Σεπτέμβριο,
για μεταφορά ενός εμπορευματοκι-
βωτίου από την Κίνα στη Νέα Υόρκη
το κόστος ανερχόταν σε 22.000 δολά-
ρια, ήτοι οκτώ φορές περισσότερο από
ό,τι το 2019. Αυτό οδήγησε στην αύ-
ξηση των εσόδων των ναυτιλιακών.

Ο κορυφαίος όμιλος σε διεθνή κλί-

μακα της Maersk αναμένεται πως το
2021 θα εμφανίσει προ φόρων κέρδη
τριπλάσια από όσο το 2020, τα οποία
θα υπερσκελίσουν τα 23 δισ. δολάρια,
σύμφωνα με προβλέψεις αναλυτών
που έχει συγκεντρώσει η εταιρεία δε-
δομένων της Refinitiv. Ο δανικός ό-
μιλος, ο οποίος στα μέσα Δεκεμβρίου
είχε αποτιμηθεί στα 59 δισ. δολάρια,
πιθανόν να έχει σε καθαρό ρευστό το
2022 κεφάλαια της τάξεως των 17 δισ.
δολαρίων. Iσως το σύνηθες για τον
συγκεκριμένο κλάδο θα ήταν ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Μaersk, Σόρεν
Σκου, να δαπανήσει αφειδώς χρήματα
στην απόκτηση ακόμα μεγαλύτερων
δεξαμενοπλοίων. Ωστόσο, η συμφό-
ρηση που δημιουργήθηκε στη διώρυγα
του Σουέζ τον Μάρτιο δείχνει ξεκάθαρα
τους κινδύνους που απορρέουν από
το πλεονάζον φορτίο, ενώ και η έλευση
περισσότερων νέων δεξαμενοπλοίων
σε ορίζοντα τριών ή τεσσάρων ετών
ίσως να δημιουργήσει υπερβολικά με-
γάλη ζήτηση για χώρο εμπορευματο-
κιβωτίων, υπονομεύοντας τις τιμές
των ναύλων αλλά και τα περιθώρια
κερδών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Μια πιο έξυπνη κίνηση θα ήταν να γί-
νουν επενδύσεις στην αθέατη μετα-
κίνηση εμπορευματοκιβωτίων από
τον λιμένα στους καταναλωτές. Η δα-
νική εταιρεία DSV, η οποία δραστη-
ριοποιείται στη ναυτιλία και στη με-
ταφορά φορτίων, εξαγόρασε τη μονάδα
διαχείρισης συστημάτων τροφοδοσίας
της κουβεϊτιανής Agility Public
Warehousing τον Απρίλιο αντί 4,1 δισ.
δολαρίων για έναν παρόμοιο λόγο. Με
το ίδιο σκεπτικό, δηλαδή της αθέατης
μετακίνησης, κινήθηκαν αυτόν τον
μήνα η γαλλική CMA CGM και η δανική
Maersk. Ο αμερικανικός όμιλος CH
Robinson Worldwide, που ειδικεύεται
στην επίγεια μεταφορά και αποτιμάται
στα 13 δισ. δολάρια, θα είναι ακόμα
μία επιλογή εξαγοράς, όπως και ο ελ-
βετικός κολοσσός της Kuehne und
Nagel των 34 δισ. δολαρίων.

Η συνένωση των θαλάσσιων και
των επίγειων υπηρεσιών μεταφοράς
εμπορευμάτων κάτω από μία στέγη
θα συμβάλει στην περικοπή κόστους,
ενώ θα διευκολύνει τους ομίλους να
χαρτογραφήσουν ένα σενάριο διαφυ-
γής εάν στο μέλλον υπάρξει συμφό-
ρηση στο σύστημα της τροφοδοτικής
αλυσίδας. Aλλωστε θα μπορούσαν να
επιβάλουν και υψηλότερη χρέωση για
την ταχύτερη μεταφορά. Η εταιρεία
ανεμογεννητριών Vestas Wind
Systems, η οποία κατέβαλε προσπά-
θειες να παραλάβει εξαρτήματα μέσα
στη χρονιά, μόλις υπέγραψε σχετική
συμφωνία με τη Μaersk.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Επενδύσεις στη στεριά
από ναυτιλιακές

Του ED CROPLEY / REUTERS BREAKINGVIEWS

Η παγκόσμια οικονομία θα υπερβεί για
πρώτη φορά τα 100 τρισ. δολάρια το ε-
πόμενο έτος, δύο χρόνια νωρίτερα από
όσο είχε αρχικά προβλεφθεί. Κύριος μοχλός
ανάπτυξης στον οποίο οφείλει αυτή την
επιτάχυνση της μεγέθυνσης θα είναι η
συνεχής ανάκαμψη που γνωρίζει η πα-
γκόσμια οικονομία από την ύφεση της
πανδημίας. Ο πληθωρισμός αποτελεί πά-
ντως απειλή και μπορεί να τη βυθίσει σε
νέα ύφεση στο εγγύς μέλλον, αν εξακο-
λουθήσει να επιταχύνεται.

Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι ε-
κτιμήσεις του Κέντρου Οικονομικών και
Επιχειρηματικών Ερευνών (CEBR) όπως
παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεσή του
για την παγκόσμια οικονομία, στην οποία
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι η οικο-
νομία της Ελλάδας θα υπερβεί τα προ
πανδημίας επίπεδα το 2022, χωρίς, ωστό-
σο, να επιχειρεί ακριβή πρόβλεψη. Σε ό,τι
αφορά την πορεία της ελληνικής οικο-
νομίας το 2021, οι εκτιμήσεις του CEBR

αποκλίνουν κάπως από εκείνες του ΔΝΤ
και άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς
υπολογίζει πως σημείωσε ανάπτυξη 6,5%. 

Παράλληλα υπογραμμίζει πως το δη-
μόσιο χρέος της Ελλάδας μειώθηκε στο
206,7% του ΑΕΠ από το 211,2% στο οποίο
έφτασε το 2020, αλλά θα εξακολουθήσει
να αποτελεί μείζον πρόβλημα για την κυ-
βέρνηση ενώ θα προσπαθεί να το περιο-
ρίσει και παράλληλα να στηρίξει την οι-
κονομία.

Η εν λόγω δεξαμενή σκέψης, που έχει
έδρα το Λονδίνο, υπογραμμίζει πως αν
επιμείνει ο πληθωρισμός, οι πολιτικές η-
γεσίες θα δυσκολευθούν πολύ να θωρα-
κίσουν τις οικονομίες τους και να απο-
φύγουν μια νέα διολίσθηση σε ύφεση.
Μιλώντας στο Bloomberg, ο Ντάγκλας
Μακ Γουίλιαμς, αντιπρόεδρος του CEBR,
επισημαίνει πως «το σημαντικότερο θέμα
για τη δεκαετία του 2020 θα είναι το πώς
θα αντιμετωπίσουν οι οικονομίες τον
πληθωρισμό». Οπως διευκρινίζει ο ίδιος,
υπάρχει η ελπίδα πως με μια συγκριτικά
ήπια επιβολή πιο περιοριστικής πολιτικής
θα ελεγχθεί η κατάσταση, «διαφορετικά
ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για

νέα ύφεση το 2023 ή το 2024». Οι προ-
βλέψεις του CEBR συνάδουν με εκείνες
του ΔΝΤ, που επίσης εκτιμά ότι αν υπο-
λογιστεί σε δολάρια και με τις τρέχουσες
τιμές το παγκόσμιο ΑΕΠ θα υπερβεί τα
100 τρισ. δολάρια το 2022.

Η Κίνα
Παράλληλα, σύμφωνα με το CEBR, η

οικονομία της Κίνας θα χρειαστεί τελικά
περισσότερο χρόνο από όσο είχε αρχικά
εκτιμηθεί για να υπερβεί την αμερικανική
οικονομία. 

Η κινεζική οικονομία θα αναρριχηθεί

στην πρώτη θέση στην κατάταξη των με-
γαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ε-
κτοπίζοντας τις ΗΠΑ το 2030. Θα καθυ-
στερήσει εν ολίγοις δύο χρόνια σε σύ-
γκριση με την πρόβλεψη της αντίστοιχης
έκθεσης του περασμένου έτους. 

Το CEBR  εκτιμά, πάντως, πως θα υ-
πάρξουν σύντομα και άλλες ενδιαφέρουσες
ανατροπές στις σχέσεις μεταξύ των με-
γάλων οικονομιών, καθώς στη διάρκεια
του νέου έτους η οικονομία της Ινδίας,
δεύτερη μετά την Κίνα ασιατική οικονομία,
θα υπερβεί τη Γαλλία και το αμέσως επό-
μενο έτος θα αφήσει πίσω της και τη Βρε-

τανία, ανακτώντας τη θέση της ως έκτη
μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. 

Η Γερμανία
Σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη οικονομία

της Ευρωζώνης, τη Γερμανία, το CEBR
προεξοφλεί πως θα υπερβεί την Ιαπωνία
το 2033 και ένα χρόνο αργότερα, το 2034,
η Ινδονησία θα καταλάβει την έκτη θέση
ανάμεσα στις μεγαλύτερες οικονομίες
του πλανήτη. Η Ρωσία, τέλος, πρόκειται
να ενταχθεί ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες
οικονομίες του κόσμου μέσα στο 2036. 

Bloomberg, Reuters, CEBR

Eντυπωσιακή αύξηση παρατηρείται
στα επενδυτικά κεφάλαια που συγκε-
ντρώνουν φέτος οι ευρωπαϊκές νεο-
φυείς εταιρείες, σύμφωνα με τη σχε-
τική έκθεση της εταιρείας καινοτο-
μικών επενδυτικών κεφαλαίων
Atomicο, τα οποία φθάνουν τα 121
δισ. δολάρια και είναι σχεδόν τριπλάσια
από τα 41 δισ. του 2020. Πρόκειται
για την πρώτη φορά που ευρωπαϊκές
νεοφυείς μονάδες στη Γηραιά Ηπειρο
έχουν σωρεύσει μέσα σε ένα και μόνο
έτος άνω των 100 δισ. δολαρίων. Και
αυτό φανερώνει το ολοένα και αυξα-
νόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών

για την ταχέως αναπτυσσόμενη υψηλή
τεχνολογία εκεί, όπως αναφέρει σε
σχετικό του δημοσίευμα το αμερικα-
νικό ενημερωτικό δίκτυο CNBC. «Αυτή
η χρονιά είναι καθοριστική για τον
κλάδο της υψηλής τεχνολογίας στην
Ευρώπη», παρατηρεί ο Τομ Γουεμάγιερ,
διευθυντής μελετών στην Αtomico.
«Πιστεύω πως αυτό που μας λένε οι
αριθμοί είναι πως ο ευρωπαϊκός κλάδος
υψηλής τεχνολογίας δημιουργεί απο-
δόσεις για τους επενδυτές πιο γρήγορα
από ποτέ».

Η συνολική αξία των νεοφυών ε-
ταιρειών, όπως αναφέρεται στην τε-
λευταία έκθεση των κεφαλαίων
Atomico, τόσο των εισηγμένων όσο
και των μη, έχει πρώτη φορά φέτος

ξεπεράσει τα 3 τρισ. δολάρια. «Χρει-
άστηκε να περάσουν δεκαετίες για
να έχουμε σε χρηματιστηριακή αξία
το πρώτο τρισεκατομμύριο δολάρια
από τον ευρωπαϊκό κλάδο υψηλής τε-
χνολογίας», επισημαίνει ο κ. Γουεμά-
γιερ. «Ο στόχος επιτεύχθηκε μόλις
πριν από τρία χρόνια, τον Δεκέμβριο

του 2018, και μετά σε διάστημα δύο
ετών φθάσαμε τα 2 τρισεκατομμύρια
δολάρια και φέτος τα 3». Μάλιστα, το
τελευταίο τρισεκατομμύριο προσετέθη
σε περίοδο οκταμήνου. Σήμερα η Γη-
ραιά Ηπειρος φιλοξενεί 321 εταιρείες
«μονόκερους», εκ των οποίων οι 98
συγκροτήθηκαν φέτος. Και οι εταιρείες

αυτές έλαβαν τον τίτλο του «μονόκε-
ρου» διότι εκάστη αποτιμάται τουλά-
χιστον 1 δισ. δολάρια. Πέραν των προ-
αναφερθεισών, λειτουργούν και άλλες
26, οι οποίες αποτιμώνται σε 10 δισ.
δολάρια και πλέον αποκαλούνται «δε-
κάκεροι», και σε αυτές συγκαταλέγο-
νται οι Klarna, Revolut και
Checkout.com. Επιπλέον, ο κ. Γουε-
μέγιερ διευκρίνισε ότι οι τεχνολογικές
νεοφυείς μονάδες ευνοήθηκαν ιδιαί-
τερα από το γεγονός ότι, διαρκούσης
της πανδημίας, οι καταναλωτές στρά-
φηκαν μαζικά σε διαδικτυακές υπη-
ρεσίες και εξυπηρέτηση.

Συν τοις άλλοις, στον κλάδο της υ-
ψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη υ-
πάρχει ανακύκλωση ταλέντων από
την προηγούμενη επιτυχημένη εται-
ρεία στην επόμενη, γεγονός που εν
μέρει εξηγεί και τη ζωηρή ανάπτυξή
του. «Οι άνθρωποι από τη μια γενιά
επιχειρήσεων μετακινούνται σε εκείνες
οι οποίες πρόκειται να διαμορφώσουν
την επόμενη, είτε με το να τις ιδρύουν,
είτε με το να τις συγκροτούν, είτε με
το να επενδύσουν σε αυτές», τονίζει
ο κ. Γουεμάγιερ. Εξάλλου, το τρέχον
έτος θεωρείται έτος-ρεκόρ και για συγ-
χωνεύσεις, εξαγορές και για αρχική
δημόσια εγγραφή για διάθεση μετοχών
του κλάδου της τεχνολογίας και της
ψηφιακής οικονομίας στη Γηραιά Η-
πειρο. 

Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων ε-
πιχειρηματικών κινήσεων, τέλος, α-
ναφέρονται η εισαγωγή της εταιρείας
χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας Wise
και η πώληση της φινλανδικής εται-
ρείας διανομής φαγητού Wolt στην
αμερικανική ανταγωνίστριά της
DoorDash αντί 8,1 δισ. δολαρίων.

<<<<<<

Η συνένωση θαλάσσιων
και επίγειων υπηρεσιών
μεταφοράς εμπορευμά-
των θα συμβάλει
στην περικοπή κόστους.

Η διεθνής οικονομία θα σπάσει
το φράγμα των $100 τρισ. το ’22
Υφεση ξανά το 2023 ή το 2024 εάν δεν ελεγχθεί ο πληθωρισμός, λέει το CEBR

<<<<<<

Η οικονομία της Ελλάδας
θα υπερβεί τα προ πανδη-
μίας επίπεδα το επόμενο
έτος, εκτιμά το Κέντρο
Οικονομικών και Επιχειρη-
ματικών Ερευνών.

«Εάν επιμείνει ο πληθωρισμός, οι πολιτικές ηγεσίες θα δυσκολευθούν πολύ να θωρακίσουν τις οικονομίες τους και να αποφύγουν μια
νέα διολίσθηση σε ύφεση», εκτιμά Ντάγκλας Μακ Γουίλιαμς, αντιπρόεδρος του CEBR, τονίζοντας ότι «το σημαντικότερο είναι το πώς θα α-
ντιμετωπίσουν οι οικονομίες τον πληθωρισμό».

H Βαρκελώνη ήταν η πόλη που υποδέχθηκε
τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο
το 2019, ήτοι 12 εκατομμύρια τουρίστες. Εκτοτε
μεσολάβησε η πανδημία, η οποία όμως δεν
έβαλε στον «πάγο» τα σχέδια για την επέκταση
του αεροδρομίου Ελ Πρατ της Βαρκελώνης,
όπως αναφέρει η Deutsche Welle. Η διεύθυνση
του αεροδρομίου και ο δήμος Βαρκελώνης ευ-
ελπιστούν ότι αυτή η επέκταση, η οποία κο-
στολογείται στο 1,7 δισ. ευρώ, θα συμβάλει
στην καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστικών
αναγκών της πόλης.

Ωστόσο, έντονη ήταν η αντίδραση περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων και ορισμένων πολιτικών,
οι οποίοι θεωρούν ότι οποιαδήποτε επέκταση
του αεροδρομίου δεν είναι βιώσιμη, αλλά επι-
ζήμια για το περιβάλλον. Οι πολέμιοι του νέου
σχεδιασμού θεωρούν πως αντίκειται και στο
«πράσινο προφίλ», που προβάλλει προς τα έξω
η πρωτεύουσα της Καταλωνίας. Το 2011 η Βαρ-

κελώνη ήταν η πρώτη πόλη που έλαβε πιστο-
ποίηση για τις δεσμεύσεις της στον τομέα του
βιώσιμου τουρισμού και της προστασίας της
βιόσφαιρας.

Ο Αλεχάντρο Γκονζάλες, ένας εκ των πολλών
ακτιβιστών που εναντιώνονται σθεναρά στα
σχέδια επέκτασης του αεροδρομίου, αναφέρει:
«Είμαστε αντίθετοι, διότι θα συμβάλουν στην
αύξηση της εναέριας κίνησης. Το ζήτημα είναι
πόσους τουρίστες μπορεί να αντέξει η κοινωνία
της Βαρκελώνης. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση
θα είναι μεγάλη, ενώ περισσότεροι άνθρωποι
θα αναγκαστούν να αφήσουν τα σπίτια τους».
Σύμφωνα, πάντως, με στοιχεία του Παρατηρη-
τηρίου για τον Τουρισμό της Βαρκελώνης, το
2020 αυξήθηκε ο αριθμός των τουριστών που
επέλεξαν να μείνουν εκτός της πόλης, γεγονός
που δείχνει ότι οι προσπάθειες του δήμου για
αποσυμφόρηση του αστικού κέντρου είχαν ε-
πιτυχία. Αδιαμφισβήτητα, η Βαρκελώνη προ-
σπαθεί από τη δεκαετία του 1990 να επιτύχει
στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού.

Αν και έλαβε τη σχετική πιστοποίηση μόλις
το 2011, ο δήμος συνεχίζει τις προσπάθειες,
πλέον έχοντας περισσότερο στραμμένη την
προσοχή του στους στόχους του 2030 του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θετικό παράδειγμα
βιώσιμου τουρισμού αποτελεί το ξενοδοχείο
Andante, στην καρδιά του τουριστικού κέντρου
της Βαρκελώνης και ελάχιστα μακριά από τον
διάσημο εμπορικό δρόμο Λας Ράμπλας, όπως
αναφέρει η DW.

Το ξενοδοχείο διαθέτει έξι ηλιακά πάνελ.
Οπως επισημαίνει ο διαχειριστής του, Πάμπλο
Μπόφιλ, «εμείς ακολουθούμε τις αρχές της πα-
γκόσμιας χάρτας για τον βιώσιμο τουρισμό και
έχουμε χτίσει το ξενοδοχείο μας με πιστοποι-
ημένα και ανακυκλωμένα υλικά».

Στο μεταξύ, γύρω στα 260 σε σύνολο 400
ξενοδοχείων στη Βαρκελώνη έχουν πλέον δε-
σμευθεί να τηρούν τους όρους του βιώσιμου
τουρισμού. Οσο για την επέκταση του αερο-
δρομίου, προς το παρόν έχει αναβληθεί ύστερα
από δικαστική απόφαση.

Μοντέλο βιώσιμης
τουριστικής ανάπτυξης
αναζητεί η Βαρκελώνη

H Βαρκελώνη ήταν η πόλη που υποδέχθηκε τους
περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο το 2019.

121 δισ. δολάρια προσείλκυσαν
οι ευρωπαϊκές startups το 2021
Σχεδόν τριπλάσια τα επενδυτικά κεφάλαια που συγκέντρωσαν σε σύγκριση με το 2020

<<<<<<

Η Γηραιά Ηπειρος φιλοξε-
νεί 321 εταιρείες «μονόκε-
ρους», εκ των οποίων οι
98 συγκροτήθηκαν φέτος. 

Η συνολική αξία των νεοφυών εταιρειών στην Ευρώπη, τόσο των εισηγμένων όσο
και των μη, έχει πρώτη φορά φέτος ξεπεράσει τα 3 τρισ. δολάρια.
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Το «μετα-σύμπαν» εισβάλλει στη ζωή μας
Οι τεχνολογίες που ωρίμασαν και σχεδιάζουν να προωθήσουν οι εταιρείες μέσα στο 2022

Το όραμα

Ανακοινώνοντας τη μετονομα-
σία του Facebook σε Meta προ
ολίγων μηνών, ο Μαρκ Ζούκερ-
μπεργκ εξήγησε πώς οραματί-
ζεται τη μετεξέλιξή του στο με-
τα-σύμπαν που «θα είναι ο διά-
δοχος του Ιντερνετ των κινη-
τών και θα μας δώσει τη δυνα-
τότητα να είμαστε παρόντες
σαν να βρισκόμαστε εκεί με
άλλους ανθρώπους αδιακρίτως
του πόσο μακριά είμαστε στην
πραγματικότητα».

Ψηφιακό σπίτι με συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους

Τα έξυπνα ρολόγια και η έκρηξη επενδύσεων στη βιομηχανία της ηλεκτροκίνησης

Του BRIAN X. CHEN
THE NEW YORK TIMES

Μια σειρά από τεχνολογίες ετοιμάζεται
να εισβάλει στη ζωή μας, στην καθημε-
ρινότητά μας και στα σπίτια μας. Πρόκειται
για «τάσεις» που εμφανίζονται ως νέες,
αλλά στην πραγματικότητα παρουσιάζο-
νται ξανά και ξανά επί χρόνια, απλούστατα
επειδή χρειάζεται πολύ καιρό για να ω-
ριμάσει η τεχνολογία ώστε να θελήσουν
να την αγοράσουν οι περισσότεροι από
εμάς.

Πολλά από όσα μας προωθούν οι εται-
ρείες τεχνολογίας για το 2022 είναι πράγ-
ματα που τα έχουμε ξανακούσει. Αντι-
προσωπευτικό παράδειγμα είναι η εικονική
πραγματικότητα, η τεχνολογία που προ-
σφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες της
να παίζουν τρισδιάστατα παιχνίδια φο-
ρώντας ένα ζευγάρι –λίγο ακαλαίσθητα–
γυαλιά. Επανέρχεται και φέτος στο προ-
σκήνιο και στο επίκεντρο των νέων τε-
χνολογιών, αφού πρώτα μετονομάστηκε
σε «μετα-σύμπαν» από τον ιδρυτή του

Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Μια άλλη
κατηγορία για την οποία γίνεται πολύς
λόγος είναι αυτή των λεγόμενων «έξυπνων
σπιτιών» – μια τεχνολογία ελέγχου και
τηλεχειρισμού των οικιακών συσκευών
με φωνητικές εντολές μέσω μικροφώνων
ή με το κουμπί ενός έξυπνου κινητού.
Στην πραγματικότητα, η βιομηχανία του
είδους προσπαθεί να προωθήσει αυτή
την τεχνολογία στα σπίτια μας εδώ και
περισσότερο από μία δεκαετία. Φέτος
αυτά τα προϊόντα φαίνεται πως αρχίζουν
πλέον να φαίνονται όντως χρήσιμα. Μια
άλλη τεχνολογία που παίρνει όλο και πε-
ρισσότερη δημοσιότητα είναι εκείνη των
ψηφιακών αξεσουάρ που καταγράφουν
τη φυσική κατάσταση όποιου τα φοράει
και διευκολύνουν τη διάγνωση του προ-
βλήματος ή εξυπηρετούν κάποια ανάγκη
της υγείας του.

Σε ό,τι αφορά τις αυτοκινητοβιομηχα-
νίες που σχεδιάζουν ηλεκτροκίνητα οχή-
ματα εδώ και καιρό, τώρα αρχίζουν να ε-
πισπεύδουν την υλοποίηση των σχεδίων
τους προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο

της κατάργησης των αυτοκινήτων βενζίνης
μέχρι το 2030. Ας δούμε λοιπόν πιο ανα-
λυτικά τέσσερις τεχνολογίες ή τάσεις που
πρόκειται να εισβάλουν στη ζωή μας φέ-
τος.

Εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία
οι γκουρού της τεχνολογίας οραματίζονται
την εποχή που οι εικονικές ζωές μας θα
διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο
με την πραγματικότητα. Στην εποχή
εκείνη θεωρητικά θα περνάμε άφθονο
χρόνο επικοινωνώντας και αλληλεπιδρώ-
ντας με φίλους και συνεργάτες στον ει-
κονικό κόσμο και επομένως θα δαπανούμε
χρήματα σε αυτόν τον εικονικό κόσμο
για εικονικές υπηρεσίες και ψηφιακά προϊ-
όντα. «Στον σημερινό κόσμο οι άνθρωποι

στέλνουν μια εικόνα που αντανακλά τον
εαυτό τους πολλές φορές μέσα σε μια η-
μέρα», επισημαίνει ο Μάθιου Μπαλ, ε-
πενδυτής που έχει γράψει εκτεταμένα
γύρω από το «μετα-σύμπαν». Οπως διευ-
κρινίζει ο ίδιος, «στην επόμενη φάση της
η τεχνολογία θα πάρει την οπτική ανα-
παράσταση και θα της δώσει διαστάσεις,
οπότε θα μπαίνει κανείς μέσα σε ένα πε-
ριβάλλον και θα εκφράζεται μέσα από
αυτή την τρισδιάστατη αναπαράσταση».
Αυτό θυμίζει κάτι από ταινία επιστημο-
νικής φαντασίας. Οπως, όμως, τονίζει ο
κ. Μπαλ, καθώς διανύαμε το δεύτερο έτος
της πανδημίας υπήρξε μια κρίσιμη μάζα
από παράγοντες που κατέστησαν το «με-
τα-σύμπαν» πιο ρεαλιστικό. Πρώτα απ’
όλα η τεχνολογία βελτιώθηκε. Στη διάρκεια
του περασμένου έτους, το Facebook α-
νακοίνωσε ότι μετονομάζεται σε Meta,
αφού πρώτα είχε πουλήσει 10 εκατ. κομ-
μάτια από το Quest 2, όπως αποκάλεσε
τη συσκευή του της εικονικής πραγμα-
τικότητας. Ισχύει, άλλωστε, ότι πολλοί
άνθρωποι είναι πρόθυμοι να φιλοτεχνή-

σουν τον ψηφιακό εαυτό τους. Ορδές ε-
πενδυτών αγόρασαν τα λεγόμενα NFTs,
ένα νέο είδος επένδυσης, δηλαδή μοναδικά
ψηφιακά αντικείμενα που αγοράζονται
με κρυπτονομίσματα. Πολλοί επένδυσαν
εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να ε-
νταχθούν σε μια ψηφιακή λέσχη θαλα-
μηγών.

Στο μεταξύ, η Apple σχεδιάζει να πα-
ρουσιάσει τη δική της συσκευή εικονικής
πραγματικότητας που θα μοιάζει με ένα
ζευγάρι γυαλιά για σκι και θα βασίζεται
σε ένα είδος υπολογιστή που θα «φοριέται»
σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος. Η
Google αναπτύσσει, άλλωστε, εδώ και
χρόνια τα δικά της προϊόντα εικονικής
πραγματικότητας και η Microsoft έχει
ήδη παρουσιάσει τις δικές της συσκευές
εικονικής πραγματικότητας για επιχει-
ρήσεις και κρατικές υπηρεσίες. Το μετα-
σύμπαν μπορεί βέβαια να αποδειχθεί τε-
λικά πως ήταν μια φαντασίωση και θα ε-
ξαρτηθεί από το ποια προϊόντα θα κυκλο-
φορήσουν στην αγορά και ποιοι θα τα α-
γοράσουν.

Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί
πολλά είδη για τα έξυπνα σπίτια, όπως,
για παράδειγμα, θερμοστάτες, κλειδαριές
και ρομπότ καθαρισμού, όλα ελεγχόμενα
μέσω Ιντερνετ. Εχει σημειωθεί μεγάλη
πρόοδος σε αυτόν τον τομέα και οι σχετικές
συσκευές αφενός είναι αξιόπιστες στο
έργο τους με τη βοήθεια ψηφιακών υπο-

βοηθητικών συσκευών, όπως η Alexa της
Amazon, η Assistant της Google και η
Siri της Apple. Σταδιακά έχουν γίνει και
πολύ πιο προσιτές από οικονομικής από-
ψεως. Ωστόσο, το έξυπνο σπίτι παραμένει
ως επί το πλείστον χαοτικό. Πολλά από
τα προϊόντα του έξυπνου σπιτιού δεν
ήταν συμβατά με άλλες τεχνολογίες. 

Ορισμένες κλειδαριές, για παράδειγμα,
δούλευαν μόνο με κινητά της Apple και
όχι με το σύστημα Android, ενώ ορισμένοι
θερμοστάτες ελέγχονταν με τη φωνητική
υπηρεσία της Google Assistant, αλλά όχι
με τη Siri.  Η ασυμβατότητα δημιούργησε
ζητήματα καθώς θεωρητικά θα πρέπει
κάποια μέρα να μπορούν να αλληλεπι-

δρούν και να επικοινωνούν οι συσκευές
μεταξύ τους, ώστε να μπορεί ένα πλυντή-
ριο, για παράδειγμα, να ενημερώσει το
στεγνωτήριο ότι υπάρχει ένας όγκος ρού-
χων πλυμένων που πρέπει να στεγνώσουν. 

Φέτος οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές
στη βιομηχανία της τεχνολογίας, οι Apple,
Samsung, Google και Amazon, φαίνεται

πως κατορθώνουν να κάνουν πιο πρακτικό
το έξυπνο σπίτι. Σχεδιάζουν να προσαρ-
μόσουν την τεχνολογία τους ώστε να είναι
συμβατή με τις προδιαγραφές Matter που
δίνει στις οικιακές συσκευές τη δυνατό-
τητα να συνομιλούν και να συνεργάζονται,
ανεξάρτητα από το ποιας εταιρείας είναι
η υποβοηθητική συσκευή.

Υπεραισιοδοξία
Ενδεικτική της υπεραισιοδο-
ξίας που χαρακτηρίζει τους ε-
πιχειρηματίες οραματιστές των
σύγχρονων τεχνολογιών ήταν η
πεποίθηση που είχε από το
2016 ο ιδρυτής της Tesla, Ελον
Μασκ, πως «όσα οχήματα φεύ-
γουν από το εργοστάσιό της
διαθέτουν ήδη πλήρως την τε-
χνολογία για αυτονομία πέ-
μπτου επιπέδου», δηλαδή ήταν
πλήρως αυτοκινούμενα. Ακο-
λούθησαν ατυχήματα και μηνύ-
σεις εναντίον της καινοτόμου
αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η υλοποίηση
Σε ό,τι αφορά το πόσος χρόνος
χρειάζεται για να υλοποιηθούν
πραγματικά όσα υπόσχονται οι
νέες καινοτόμοι τεχνολογίες,
είναι αποκαλυπτική η δήλωση
του ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ
Γκέιτς, ότι «οι περισσότεροι άν-
θρωποι υπερεκτιμούν αυτά που
μπορούν να κάνουν σε ένα χρό-
νο και υποτιμούν αυτά που μπο-
ρούν να κάνουν σε 10 χρόνια».

Τα αξεσουάρ φυσικής κατάστασης όπως
το Apple Watch και το Fitbit, που βοηθούν
στην ανίχνευση των κινήσεων και των
παλμών της καρδιάς, γίνονται όλο και
πιο δημοφιλή. Ετσι, οι εταιρείες τεχνο-
λογίας πειραματίζονται φέτος προσπα-
θώντας να κατασκευάσουν μικρότερες
συσκευές που να μπορούν να φορεθούν
και να συγκεντρώνουν πολύ σημαντικές
πληροφορίες για την υγεία μας και τη
φυσική μας κατάσταση. 

Η εταιρεία τεχνολογίας υγείας Oura
παρουσίασε προσφάτως νέο μοντέλο της
που έχει ενσωματωμένους αισθητήρες
και ανιχνεύει μετρήσεις όπως η θερμο-

κρασία του σώματος, προκειμένου να
προβλέψει με ακρίβεια τον κύκλο γονι-
μότητας των γυναικών. Προ μηνός μια
άλλη εταιρεία παρουσίασε μια συσκευή
που μπορεί να φορεθεί και να ανιχνεύει
ενδείξεις χρόνιας ασθένειας. 

Οι ειδικοί της ιατρικής κοινότητας
προειδοποιούν για τις ενδεχόμενες συ-
νέπειες της τεχνολογίας υγείας. Οταν
δεν τοποθετούνται στο σωστό πλαίσιο,
τα δεδομένα για τη φυσική κατάσταση
των ανθρώπων μπορούν να παραπλανή-
σουν και να οδηγήσουν σε εσφαλμένα
συμπεράσματα, ανιχνεύοντας ανύπαρκτες
ασθένειες που θα κάνουν τους ανθρώπους

υποχόνδριους. Αν, πάντως, κρίνουμε από
την εκτεταμένη χρήση των rapid tests
για την ανίχνευση του κορωνοϊού, οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να
αρχίσουν να λαμβάνουν πρωτοβουλίες
για να γνωρίζουν την υγεία τους.

Πέρυσι ο πρόεδρος Μπάιντεν ανακοί-

νωσε τον φιλόδοξο στόχο της υπερδύ-
ναμης: τα μισά από όσα οχήματα πωλού-
νται στις ΗΠΑ θα είναι ηλεκτροκίνητα
μέχρι το 2030. Στην προσπάθειά τους να
ανταποκριθούν οι μεγαλύτερες αυτοκι-
νητοβιομηχανίες επέσπευσαν τα σχέδιά
τους για την ανάπτυξη των δικών τους
ηλεκτροκίνητων μοντέλων, τα περισσό-
τερα από τα οποία παρουσιάστηκαν μέσα
στην εβδομάδα στο Σαλόνι Καταναλω-
τικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων στο Λας
Βέγκας. 

Την Τρίτη, η Ford Motor ανακοίνωσε
τα σχέδιά της για αύξηση της παραγωγής
του ηλεκτροκίνητου μοντέλου φορτηγού

F-150 Lightning, ενώ μέσα στην εβδομάδα
αναμένεται να παρουσιάσει η General
Motors τα σχέδιά της για την ηλεκτρο-
κίνητη εκδοχή του φορτηγού της
Chevrolet Silverado που θα κινείται με
μπαταρία. 

Αλλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως
η Mercedes-Benz έχουν ανακοινώσει ήδη
τα σχέδιά τους για τα ηλεκτροκίνητα ο-
χήματά τους που θα κυκλοφορήσουν
στην αγορά τα επόμενα χρόνια. 

Αν και επικρατεί αρκετός ενθουσια-
σμός στην αγορά σχετικά με τα ηλεκτρο-
κίνητα αυτοκίνητα, όσοι ενδιαφέρονται
φέτος για οχήματα που θα κινούνται με

μπαταρία, μάλλον θα αναγκαστούν να
στραφούν στην Tesla, καθώς δεν υπάρχει
ακόμη εκτεταμένο δίκτυο σταθμών τρο-
φοδοσίας για ηλεκτροκίνητα οχήματα
και ιδιαιτέρως στις αγροτικές περιοχές. 

Η Tesla έχει αναπτύξει τους δικούς
της σταθμούς φόρτισης εδώ και χρόνια. 

Οπως τονίζει η Καρολίνα Μιλανέζι, α-
ναλύτρια τεχνολογίας καταναλωτή στη
συμβουλευτική εταιρεία Creative
Strategies, «είναι τόσο πολλά αυτά που
πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά τις απαι-
τούμενες υποδομές, γι’ αυτό και λέγονται
μεν πολλά, αλλά δεν ξέρουμε πόσα από
αυτά αποτελούν πραγματικότητα».

<<<<<<

Εταιρεία παρουσίασε συ-
σκευή που μπορεί να φορε-
θεί και να ανιχνεύει ενδεί-
ξεις χρόνιας ασθένειας.

<<<<<<

Τα νέα προϊόντα εικονικής
πραγματικότητας και
η καινούργια πλατφόρμα
του ιδρυτή του Facebook.
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Μην παραλείψουμε το καλό νέο. Η
χρονιά αυτή προβλέπεται υψηλής α-
νάπτυξης. Και για την ελληνική οικο-
νομία όλες οι ενδείξεις και οι εκτιμήσεις
διεθνών και εγχώριων παρατηρητών
συμπίπτουν στην υψηλή ανάπτυξη,
την ενίσχυση των επενδύσεων αλλά
και των εξαγωγών. Μόνο η αυτιστική
αντιπολίτευση δεν συμφωνεί...

Βέβαια η εξέλιξη των χρηματιστη-
ριακών αγορών είναι μια άλλη υπόθεση.
Στις ΗΠΑ, η μεγάλη άνοδος της προη-
γούμενης περιόδου προσθέτει νευρι-
κότητα. Αλλά και στις ευρωπαϊκές α-
γορές, όπως αποδείχθηκε τις τελευταίες
ημέρες, αρκεί μια υποψία ανόδου ε-
πιτοκίων, ένα υπονοούμενο της αμε-
ρικανικής κεντρικής τράπεζας Fed,
για να φέρει πτώση. 

Η δημοσίευση των πρακτικών από
την τελευταία συνεδρίαση επιτροπής

της Fed έδειξε πως συζητήθηκε όχι
μόνο η επίσπευση της μείωσης των
επιτοκίων αλλά και η συρρίκνωση του
ισολογισμού της, ύψους 8,9 τρισ. δο-
λαρίων, δηλαδή να μειωθεί η αγορά
ομολόγων. Πόσο γρήγορα θα αυξηθούν
τα επιτόκια; Μήπως στη συνεδρίαση
του Μαρτίου; Οι ευρωπαϊκές αγορές
δεν περίμεναν και η πτώση των χρη-
ματιστηρίων δείχνει πόσο ευάλωτη
είναι η ανάπτυξη της πραγματικής οι-
κονομίας. Εξαιρούνται οι τραπεζικές
μετοχές που θεωρείται ότι ευνοούνται
από την άνοδο επιτοκίων. Ιδιαίτερα
όμως μεγάλη πτώση είχαν οι τεχνο-
λογικές μετοχές, καθώς τα μελλοντικά
κέρδη των εταιρειών αυτών θεωρού-
νται λιγότερο ελκυστικά όταν τα επι-
τόκια είναι υψηλότερα, καθώς το αυ-
ξημένο κόστος χρέους μπορεί να ε-
μποδίσει την ανάπτυξή τους.

Αυτός είναι ο αθέατος ακόμα κίν-

δυνος και για ελληνικές επιχειρήσεις
που διατυμπανίζουν αισιόδοξα σχέδια
στο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων
και υψηλής ρευστότητας της διεθνούς
αγοράς ομολόγων.

Το τελευταίο διάστημα οι επενδύ-
σεις έφθασαν και σε ορισμένες χώρες
ξεπέρασαν τα επίπεδα πριν από την
πανδημία, παρότι αυξήθηκε το χρέος
των εταιρειών χάρη στα χαμηλά επι-
τόκια. Ωστόσο, η αύξηση των «οφειλών
της πανδημίας» είναι μια ευρύτερη α-
πειλή για την ανάπτυξη. Οπως επιση-
μαίνει η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ,
μεγάλο μέρος του παγκόσμιου χρέους
εταιρειών (περιλαμβάνονται κυρίως
τα εταιρικά ομόλογα) αξιολογείται ως
«κερδοσκοπικό» ή «ΒΒΒ», δηλαδή στη
χαμηλότερη κατηγορία της επενδυ-
τικής βαθμίδας (investment grade).
Αυτή που στοχεύουμε να (επανα)κα-
τακτήσουμε ως ελληνική οικονομία
το προσεχές διάστημα χάρη στη γρή-
γορη ανάπτυξη.

Μια ενδεχόμενη απότομη αύξηση
κόστους των εταιρειών μπορεί να πε-
ριορίσει τις δυνατότητες εξυπηρέτησης
του χρέους. Ερευνα της S&P Capital
IQ υπολογίζει ότι το 5% των εταιρειών
εμφανίζει δείκτη εξυπηρέτησης χρέους
(ICR) κάτω από 1, υπάρχει ένα επιπλέον
7% με δείκτη ανάμεσα σε 1 και 2, ενώ
η αποδεκτή επίδοση είναι 3. Περίπου
το 12% των εταιρειών θεωρείται ευ-
άλωτο, ίσως και υπερχρεωμένο με
βάση αυτόν τον δείκτη. Πρόκειται για
ένα απλό κλάσμα με αριθμητή το
EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, α-
ποσβέσεων) και παρονομαστή τις δα-
πάνες για την εξυπηρέτηση οφειλών,
πληρωμή τόκων κ.ά. Στην ελληνική
αγορά, η χρηματοδότηση εταιρειών
αυξήθηκε μετά τον Οκτώβριο από το
σχεδόν μηδενικό επίπεδο που βρισκό-
ταν την προηγούμενη περίοδο. Η μη-
νιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης
προς επιχειρήσεις, τον Νοέμβριο του
2021, ήταν θετική κατά 538 εκατ. ευρώ,
έναντι 148 εκατ. ευρώ τον προηγού-
μενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής αυξήθηκε σε 4,0% από 3,8%
τον προηγούμενο μήνα. Προφανώς
είναι μικρό ποσοστό.

Οι επιχειρήσεις δεν πήραν χρημα-
τοδότηση από τις τράπεζες, αλλά πολ-
λές δανείστηκαν από τη διεθνή αγορά
ομολόγων. Κάποιες την περίοδο της
πανδημίας πέτυχαν διευκολύνσεις
στην εξυπηρέτηση παλαιών δανείων,
οι οποίες δεν εξαφάνισαν τα χρέη και
στην περίπτωση ανόδου επιτοκίων
θα αποδειχθούν μεγαλύτερο βάρος.
Βέβαια, αυτά τα προβλήματα υπάρχουν
επειδή η εκκαθάριση του παρελθόντος
είναι αργή.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Η άνοδος επιτοκίων διεθνώς
κλονίζει τους υπερχρεωμένους

Του ΣΕΡΑΦΕΊΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗ

Tου NELSON D. SCHWARTZ 
THE NEW YORK TIMES

Πολλές εταιρείες δοκιμάζουν να δουν αν
μπορούν οι ΗΠΑ να ανακτήσουν μέρος
της μεταποίησης που παραχώρησαν στην
Κίνα και σε άλλες αναπτυσσόμενες οικο-
νομίες. Το ερώτημα απασχολεί και το ερ-
γατικό δυναμικό, αλλά με το έμφραγμα
στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχει καταστεί
επιτακτική ανάγκη και από την πλευρά
των καταναλωτών. 

Ανάμεσα στις εταιρείες που επιχειρούν
ένα είδος επαναβιομηχάνισης των ΗΠΑ,
η κλωστοϋφαντουργία America Knits,
που απασχολεί 65 υπαλλήλους και παράγει
μπλούζες από βαμβάκι εγχώριας παρα-
γωγής. Σχεδιάζει, όμως, να προχωρήσει
άμεσα σε προσλήψεις και να απασχολεί
100 άτομα, προκειμένου να αυξήσει ση-
μαντικά την παραγωγή τους επόμενους
μήνες. Iσως πρόκειται να φέρει τη βιο-
μηχανική αναγέννηση της περιοχής της,
στην πόλη Σέινσμπουρο στην πολιτεία
της Τζόρτζια. Σύμφωνα, όμως, με τον Στί-
βεν Χόκινς, εκ των συνιδρυτών της εται-
ρείας, είναι η ώρα για να επαναπατριστεί
ο μεταποιητικός τομέας και «η America
Knits είναι η απόδειξη πως μπορεί να
συμβεί αυτό και έχει ήδη συμβεί».

Αυτό δοκιμάζουν να αποδείξουν, άλ-
λωστε, και ορισμένοι επιχειρηματικοί κο-
λοσσοί που επαναφέρουν την παραγωγή
τους στις ΗΠΑ, αν όχι του τελικού προϊ-
όντος τους τουλάχιστον ορισμένων ση-
μαντικών τμημάτων του.

Η General Motors ανακοίνωσε τον Δε-
κέμβριο ότι σχεδιάζει να δαπανήσει 4
δισ. δολάρια για να αυξήσει την παραγωγή
ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των μπα-
ταριών τους στο Μίσιγκαν. Λίγες ημέρες
αργότερα, η Toyota ανακοίνωσε ότι σχε-
διάζει την ανέγερση μονάδας παραγωγής
μπαταριών αξίας 1,3 δισ. δολαρίων και
με προσωπικό 1.750 άτομα στη Βόρεια
Καρολίνα. Τον Οκτώβριο, άλλωστε, η Mi-
cron Technology κοινοποίησε ότι μέσα
στην επόμενη δεκαετία θα επενδύσει
πάνω από 150 δισ. δολάρια στην παραγωγή
επεξεργαστών και τουλάχιστον ένα τμήμα
θα παράγεται στις ΗΠΑ. Και τον Νοέμβριο

η νοτιοκορεατική Samsung ανακοίνωσε
ότι σχεδιάζει την ανέγερση μονάδας η-
μιαγωγών, αξίας 17 δισ. δολαρίων, στο
Τέξας.

Ο επαναπατρισμός των βιομηχανιών
στις ΗΠΑ ήταν το κεντρικό θέμα του τέως
προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο
οποίος επέβαλε δασμούς στις εισαγωγές
από συμμάχους και ανταγωνιστές εγκαι-
νιάζοντας έναν εμπορικό πόλεμο με την
Κίνα και είτε ακύρωσε είτε επαναδια-
πραγματεύτηκε τις εμπορικές συμφωνίες
της υπερδύναμης. Η πολιτική του δεν α-
πέφερε, ωστόσο, καμία μεταβολή στο ε-
μπορικό ισοζύγιο, ούτε έπεισε τις βιομη-
χανίες να μειώσουν την παραγωγή στην
Κίνα και να επαναφέρουν τις επενδύσεις
τους στις ΗΠΑ. Από την αρχή της παν-
δημίας, όμως, έχουν επιταχυνθεί οι προ-
σπάθειες για επαναφορά της παραγωγής,
όπως επισημαίνει ο Κλάουντιο Κνίζεκ,

στέλεχος της συμβουλευτικής εταιρείας
EY-Parthenon για θέμα μεταποίησης, που
τονίζει πως «ίσως φτάσαμε στο σημείο
καμπής». Οι καθυστερήσεις στις μετα-
φορές και η εκτόξευση του κόστους των
μεταφορών, όπως και η δραματική μείωση
της διαθεσιμότητας μεταφορικών πλοίων,
κυριολεκτικά ανέτρεψαν την εξάρτηση
που είχαν επί δεκαετίες αναπτύξει οι οι-
κονομίες του δυτικού κόσμου από τα ερ-
γοστάσια της Ασίας. Ο συνωστισμός στα
υπερφορτωμένα λιμάνια και οι ελλείψεις
καθοριστικών εξαρτημάτων καθώς και
τελικών προϊόντων ανάγκασαν τις επι-
χειρήσεις να επανεξετάσουν την τοπο-
θεσία στην οποία θα παράγουν και να τη
μεταφέρουν πλησιέστερα στους επίδοξους
αγοραστές. «Το θέμα είναι να είναι κοντά
στους  πελάτες», τονίζει ο Τιμ Ινγκλε, α-
ντιπρόεδρος της Toyota Βορείου Αμερικής
με αρμοδιότητα για τη χάραξη στρατη-

γικής της εταιρείας. Ο ίδιος εκτιμά πως
«προϋποθέτει μεγάλη προσπάθεια, αλλά
είναι το μέλλον».

Επικουρικώς παίζουν κάποιο ρόλο και
οι δεσμεύσεις των βιομηχανιών για βιώ-
σιμη παραγωγή, καθώς ο επαναπατρισμός
της παραγωγής τούς δίνει τη δυνατότητα
να περιορίσουν τις εκπομπές καυσαερίων
από τις ρυπογόνες μεταφορές μέσω ω-
κεανών. Και η επαναβιομηχάνιση δεν α-
ποτελεί αποκλειστική τάση της Αμερικής.
Σύμφωνα με τους ειδικούς κάτι ανάλογο
συμβαίνει και στο Μεξικό, όπου πολλα-
πλασιάζεται η βιομηχανική παραγωγή
λόγω της εγγύτητας με την αμερικανική
αγορά. Το ίδιο ισχύει και για τη Γηραιά
Ηπειρο, αφού ανοίγουν διάφορα εργο-
στάσια στις χώρες της Ανατολικής Ευ-
ρώπης για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες
των δυτικοευρωπαϊκών αγορών όπως αυ-
τές της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Η 4η Ιανουαρίου 2022 σηματοδοτεί
το τέλος εποχής για το πρωτοποριακό
BlackBerry, την εφεύρεση ενός ελ-
ληνικής καταγωγής Καναδού επιχει-
ρηματία, που έφερε τον κόσμο στην
εποχή της κινητής τηλεφωνίας πριν
καν γνωρίσουμε το iPhone του Στιβ
Τζομπς. Η BlackBerry –η εταιρεία, η
οποία την εποχή της τεράστιας επι-
τυχίας της ήταν γνωστή ως Research
In Motion– έκανε γνωστό ότι από
χθες οι συσκευές της, που χρησιμο-
ποιούν το αρχικό λειτουργικό σύστη-
μα, δεν θα υποστηρίζονται πια και
άρα «δεν αναμένεται να λειτουργούν
πλέον αξιόπιστα». Αυτή η κίνηση είχε
ανακοινωθεί από το 2020 και ουσια-
στικά αφοπλίζει σειρά συσκευών, οι
οποίες παρέμεναν μέχρι σήμερα δη-

μοφιλείς σε ορισμένες περιοχές του
πλανήτη για την αξιοπιστία και την
ασφάλειά τους.

Τα BlackBerry, με το κλασικό πλη-
κτρολόγιό τους, σύστησαν στο κατα-
ναλωτικό κοινό στη δεκαετία του 1990
την έννοια της φορητής επικοινωνίας
τόσο στους επαγγελματίες, οι οποίες
είχαν για πρώτη φορά πρόσβαση στην
ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, όπου
κι αν βρίσκονταν, όσο και στις νεότερες
ηλικίες, οι οποίες δελεάστηκαν από
την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων.
Ομως η εταιρεία έμεινε πίσω, όταν κυ-
κλοφόρησαν το iPhone της Apple και

μια σειρά από τις συσκευές με το λει-
τουργικό σύστημα Android, οι οποίες
προσέφεραν μεγαλύτερες οθόνες, κα-
λύτερα γραφικά και πολυάριθμες ε-
φαρμογές. Η επιχείρηση ιδρύθηκε το
1984, υπό την επωνυμία Research in

Motion (RIM), από τον ελληνικής κα-
ταγωγής Καναδό επιχειρηματία Μάικ
Λαζαρίδη και τον Ντάγκλας Φρέγκιν,
όπως αναφέρεται στη moneyreview.gr.
O Λαζαρίδης γεννήθηκε στην Κων-
σταντινούπολη από Ελληνες Ποντίους

γονείς, που είχαν καταγωγή από τη
Χίο, όπως αναφέρει το βιογραφικό του.
Ηταν πέντε χρόνων, όταν η οικογένειά
του μετακόμισε στον Καναδά, το 1966.
Λαζαρίδης και Φρέγκιν έφεραν την ε-
πανάσταση το 1999, όταν κυκλοφό-
ρησαν το πρώτο BlackBerry, έναν αμ-
φίδρομο βομβητή που επέτρεπε στον
χρήστη να λαμβάνει και να στέλνει η-
λεκτρονικά μηνύματα, όπου και αν
βρισκόταν. Πολύ σύντομα, το
BlackBerry άλλαξε τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις.
Τα στελέχη μπορούσαν πια να δου-
λεύουν πολύ πιο αποτελεσματικά, όταν
ταξίδευαν ή βρίσκονταν εκτός γραφεί-
ου. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αντι-
κατέστησε το τηλέφωνο. Το 2002 η
RΙΜ κυκλοφόρησε το πρώτο της « ξυ-
πνο» τηλέφωνο, συνδυάζοντας τις κλή-
σεις φωνής με την ηλεκτρονική αλλη-
λογραφία. Η εταιρεία πραγματικά α-
πογειώθηκε. Κάθε επιχειρηματίας ή
στέλεχος που σεβόταν τον εαυτό του
έπρεπε να κυκλοφορεί με ένα
BlackBerry και να ελέγχει μανιωδώς
μέσα από αυτό την αλληλογραφία του.
Η RIM κατέκτησε το πιο δύσκολο κοινό
στην ιστορία του μάρκετινγκ, δηλαδή
τους εφήβους, και αυτό συνέβη πολύ
πριν από το WhatsApp και το
Messenger, μιας και το BlackBerry τους
έδωσε τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν
μηνύματα χωρίς να καταναλώνουν τις
«μονάδες» του κινητού τους.

Στο αποκορύφωμα της δόξας του,
το BlackBerry κατείχε μερίδιο αγοράς
50%, το 2007 η RIM είχε την υψηλό-
τερη αξία στο χρηματιστήριο του Το-
ρόντο με κεφαλαιοποίηση 67 δισ. δο-
λαρίων. Ο Μάικ Λαζαρίδης μπήκε στη
λίστα του περιοδικού TIME με τις 100
σημαντικότερες προσωπικότητες του
κόσμου. Τον Ιούνιο του 2008 η μετοχή
της εταιρείας του άγγιξε το ιστορικό
υψηλό των 149,90 δολαρίων.

<<<<<<

Μεγάλο μέρος του παγκό-
σμιου χρέους εταιρειών
αξιολογείται ως
«κερδοσκοπικό» ή «ΒΒΒ».

Αμερικανικές βιομηχανίες
επαναπατρίζουν την παραγωγή
Τα σχέδια για κλωστοϋφαντουργία, κλάδους τεχνολογίας και αυτοκινήτου 

<<<<<<

Μετά το έμφραγμα στην
εφοδιαστική αλυσίδα,
οι ΗΠΑ ανακτούν μέρος
της μεταποίησης που «παρα-
χώρησαν» στην Κίνα. Η General Motors ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να δαπανήσει 4 δισ. δολάρια για να αυξήσει την παραγωγή ηλεκτροκίνητων οχημάτων και

των μπαταριών τους στο Μίσιγκαν.

Η πανδημία επηρέασε έντονα τον τομέα των α-
ερομεταφορών. Την ίδια ώρα, τα αυστηρά μέτρα
που επιβλήθηκαν ειδικά για τα αεροπορικά τα-
ξίδια την περίοδο της πανδημίας οδήγησαν
πολλούς επιβάτες –κυρίως υψηλόβαθμα στελέχη
εταιρειών–, που έπρεπε να ταξιδεύουν συχνά,
να αναζητήσουν εναλλακτικές. Ετσι, από το
ξέσπασμα της πανδημίας έχει παρατηρηθεί αύ-

ξηση των πτήσεων με ιδιωτικά αεροσκάφη
(λίαρ τζετ), όπως αναφέρει σε σχετικό της δη-
μοσίευμα η Deutsche Welle. Το να μπορείς να
επιλέξεις πότε, πώς και με ποιον θέλεις να πε-
τάξεις ήταν κάποια από τα στοιχεία που έδωσαν
ώθηση στον τομέα των λίαρ τζετ. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις, ο αριθμός των θέσεων στα επιβατικά

αεροσκάφη μειώθηκε στο μισό το 2020 σε σχέση
με τα στοιχεία προ πανδημίας – αυτό αντιστοιχεί
σε δυόμισι εκατομμύρια λιγότερες θέσεις. Ε-
ταιρείες ιδιωτικών αεροσκαφών έσπευσαν να
εκμεταλλευθούν το κενό που προέκυψε στην
αγορά. Ο Ντομινίκ Σίλερ, διευθυντής λειτουρ-
γικών συστημάτων στην εταιρεία Magnum
FBO Austria, εκτιμά: «Σε καιρούς σαν κι αυτούς
ορισμένα δρομολόγια δεν είναι πια διαθέσιμα
ή δεν ταιριάζουν με τα προγράμματα στελεχών
ή πολιτικών και άλλων αξιωματούχων που
πρέπει να ταξιδεύουν συχνά. Επίσης, οικογένειες
που πάνε διακοπές δεν έχουν άλλον τρόπο πια
να φτάσουν στον προορισμό τους».

Ανάλογα με το μέγεθος του αεροσκάφους,
το κόστος μιας τέτοιας πτήσης με ιδιωτικό τζετ
ξεκινάει από τις 2.500 ευρώ την ώρα. Για πα-
ράδειγμα, μια τέτοια πτήση τσάρτερ για πέντε
άτομα από το Παρίσι μέχρι τη Φρανκφούρτη
μετ’ επιστροφής θα κόστιζε περίπου 7.500 ευρώ
(για μιάμιση ώρα μετακίνησης). Εάν ταξίδευαν
στην πρώτη θέση, θα πλήρωναν 5.000 ευρώ
την ώρα. Ωστόσο στην τιμή αυτή πρέπει να
προστεθεί ο μεγάλος χρόνος αναμονής στο α-
εροδρόμιο εξαιτίας των μέτρων προστασίας
και των ελέγχων για τον κορωνοϊό. Με τις ι-
διωτικές πτήσεις υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου,
ενώ πολλοί επαγγελματίες μπορούν να τις εκ-
μεταλλευθούν και για επαγγελματικές συνα-
ντήσεις. 

Μόνο μέσα στον Νοέμβριο του 2021 ο αριθμός
των ιδιωτικών τζετ που μισθώθηκαν από επι-
χειρηματίες αυξήθηκε κατά 60% σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο του 2020. Παράλληλα, όμως,
αυξήθηκε και η πίεση προς τις εταιρείες λίαρ
τζετ να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση.
Οπως παρατηρεί ο Μάνουελ Γκούστερερ, δι-
ευθύνων σύμβουλος της εταιρείας OysterJet,
«για την ώρα δυσκολευόμαστε να βρούμε ιδιω-
τικά τζετ εξαιτίας της πανδημίας. Η αγορά έχει
ελλείψεις: δεν υπάρχουν διαθέσιμα αεροσκάφη
“δεύτερο χέρι”, ενώ οι νέες παραγγελίες χρει-
άζονται πλέον δύο με τρία χρόνια για να ολο-
κληρωθούν».

Αυξήθηκαν οι πτήσεις
με ιδιωτικά αεροσκάφη
λόγω της πανδημίας

Τον Νοέμβριο του 2021 ο αριθμός των ιδιωτικών
τζετ που μισθώθηκαν, αυξήθηκε κατά 60% σε σύ-
γκριση με την ίδια περίοδο του 2020.

Τέλος εποχής για το BlackBerry
H εταιρεία έμεινε πίσω, όταν κυκλοφόρησαν το iPhone και οι συσκευές με σύστημα Android

<<<<<<

Στο αποκορύφωμα της
δόξας του, το BlackBerry
κατείχε μερίδιο αγοράς
50%, αποτελώντας
απαραίτητο εργαλείο
για κάθε επαγγελματία.

Τα BlackBerry, με το κλασικό πληκτρολόγιό τους, σύστησαν στο καταναλωτικό
κοινό τη δεκαετία του 1990 την έννοια της φορητής επικοινωνίας, τόσο στους ε-
παγγελματίες όσο και στις νεότερες ηλικίες, οι οποίες δελεάστηκαν από την υπη-
ρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων.
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Η ενεργειακή κρίση παρατείνεται και δι-
ευρύνεται, καθώς στη μειωμένη προσφορά
φυσικού αερίου προστίθεται τώρα η εκτό-
ξευση άλλων καυσίμων εξίσου σημαντικών
στην παρούσα συγκυρία. Τη στιγμή που
η Ε.Ε. καταχωρίζει την πυρηνική ενέργεια
στις «βιώσιμες», το ουράνιο που είναι α-
ναγκαίο για την παραγωγή της γίνεται ο-
λοένα και ακριβότερο. 

Η κρίση στο Καζαχστάν, υπ’ αριθμόν
ένα προμηθευτή σε παγκόσμιο επίπεδο,
έχει επιταχύνει περαιτέρω την αύξηση
της τιμής του που είχε πάρει την ανιούσα
από τις αρχές του έτους. Το Καζαχστάν,
πάλαι ποτέ τμήμα της Σοβιετικής Ενωσης,
αντιπροσωπεύει το 40% της παγκόσμιας
παραγωγής του ραδιενεργού καυσίμου.
Οπως τονίζει σχετικό ρεπορτάζ των
Financial Times, το Καζαχστάν κατέχει
δεσπόζουσα θέση στην παγκόσμια αγορά
ουρανίου, όσο ο ΟΠΕΚ στην αγορά πετρε-
λαίου. 

Η κρίση των τελευταίων ημερών, όμως,
έχει οδηγήσει σε διακοπή των επικοινωνιών
της χώρας, ενώ οι προσπάθειες των Αρχών
να καταστείλουν την εξέγερση έχει πε-
ριορίσει δραματικά τις μετακινήσεις και
τις επαφές της. Σύμφωνα με στοιχεία της
UxC, εταιρείας ερευνών και αναλύσεων
της αγοράς πυρηνικών καυσίμων, την Τε-
τάρτη η τιμή του σημείωσε άνοδο 8% στα
45,25 δολάρια η λίβρα. Μιλώντας στη βρε-

τανική εφημερίδα, η Κέιτι Λασαπέλ, ανα-
λύτρια της Canaccord Genuity, υπογράμ-
μισε πως τα επεισόδια σε αυτή την χώρα
της κεντρικής Ασίας με το πλούσιο υπέ-
δαφος, «μας υπενθυμίζουν ότι η προσφορά
ουρανίου είναι υπερβολικά συγκεντρωμένη
και ότι αυτό σημαίνει πολλά για το πόσο
ασφαλής είναι η προσφορά του καυσί-
μου».

Εχει, άλλωστε, προηγηθεί εκτόξευση
της τιμής του κατά 24% τον Σεπτέμβριο,
που αντανακλούσε, ωστόσο, όχι εξελίξεις
στην προσφορά ή τη ζήτηση, αλλά τη στά-
ση των επενδυτών. Προεξοφλώντας τη
δυναμική επιστροφή της πυρηνικής ενέρ-
γειας ως εναλλακτικής στις πιο ρυπογόνες
μορφές ενέργειας, εν τω μέσω της παγκό-
σμιας στροφής στην πράσινη ανάπτυξη,
σημαντική μερίδα των επενδυτών στρά-
φηκε στο ουράνιο. 

Σύμφωνα με το Bloomberg, η μετοχή
της NAC Kazatomprom JSC, της μεγαλύ-
τερης εταιρείας ορυχείων στο Καζαχστάν,
σημείωσε χθες πτώση 11% στην αγορά
του Λονδίνου, ενώ κέρδη κατέγραφαν την
ίδια στιγμή οι εταιρείες ουρανίου της Βό-
ρειας Αμερικής. 

Μιλώντας στο Bloomberg, ο Νικ Πι-
κάρντ, διαχειριστής επενδύσεων χαρτο-
φυλακίου στην Horizons ETFs, τόνισε πως
τα επεισόδια στο Καζαχστάν «αφυπνίζουν
τον κόσμο ως προς το ότι δεν μπορούμε

να βασιζόμαστε μόνον σε έναν προμη-
θευτή». Σύμφωνα, πάντως, με τον Τοκτάρ
Τουρμπάι, στέλεχος της συμβουλευτικής
CRU Group, τα ορυχεία ουρανίου του Κα-
ζαχστάν βρίσκονται στην απομακρυσμένη
περιοχή του Τουρκεστάν που ουσιαστικά
δεν έχει πληγεί από τις εξελίξεις. Μιλώντας
στους FT παραδέχεται, πάντως, πως θα υ-
πάρξουν προβλήματα στη μεταφορά του
ουρανίου προς την Κίνα, που αγοράζει τη

μισή παραγωγή της γειτονικής της χώρας
και ο λόγος είναι ότι θα πρέπει να διασχίσει
την περιοχή Αλμάτι, όπου έχουν σημειωθεί
τα πλέον βίαια επεισόδια.

Σημειωτέον ότι το Καζαχστάν έχει υ-
πέδαφος πλούσιο σε υδρογονάνθρακες
καθώς παράγει περίπου 1,8 εκατ. βαρέλια
πετρέλαιο την ημέρα, ποσό που αντιστοιχεί
στο 1/5 της παραγωγής της Ρωσίας.

Σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα του
ουρανίου και την πυρηνική ενέργεια,
έπειτα από σχοινοτενείς διαπραγματεύσεις
ανάμεσα στα κράτη-μέλη της, η Ε.Ε. συ-
μπεριέλαβε προ ημερών την πυρηνική ε-
νέργεια στις βιώσιμες πηγές ενέργειας.
Καταρτίζει μάλιστα σχέδια για να χαρα-
κτηρίσει «πράσινες» ορισμένες επενδύσεις

στον τομέα του φυσικού αερίου και της
πυρηνικής ενέργειας. 

Αναμένεται, άλλωστε, πως μέσα στον
Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προ-
τείνει συγκεκριμένους κανόνες και θα κα-
θορίσει τα κριτήρια με τα οποία θα εντάσ-
σονται ή θα εξαιρούνται από τις πράσινες
επενδύσεις σχέδια σχετικά με την πυρηνική
ενέργεια και το φυσικό αέριο. Οι χώρες
που άσκησαν πιέσεις για την επιστροφή
της πυρηνικής ενέργειας ήταν αφενός η
Γαλλία, που καλύπτει τουλάχιστον το 70%
των ενεργειακών της αναγκών με πυρηνική
ενέργεια, και αφετέρου οι περισσότερες
χώρες της πρώην ανατολικής Ευρώπης
που συντάχθηκαν με το Παρίσι. Οπως
έχουν επισημάνει αναλυτές, η απόφαση

είναι ουσιαστικά πολιτικής φύσης, καθώς
χωρίς πυρηνική ενέργεια είναι σχεδόν α-
δύνατη η εγκατάλειψη των ορυκτών καυ-
σίμων και η κλιματική αλλαγή την καθιστά
επιτακτική. 

Είναι ενδεικτική η πρόσφατη δήλωση
του επιτρόπου Ενιαίας Αγοράς, Τιερί Μπρε-
τόν, ο οποίος αναφερόμενος στη διαμάχη
για τις αποδεκτές μορφές ενέργειας υπο-
γράμμισε πως «η ατομική ενέργεια και το
φυσικό αέριο θα μας βοηθήσουν να επι-
τύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα».
Απευθυνόμενους σε όσους εναντιώνονται
τυφλά στην πυρηνική ενέργεια, τους κάλεσε
«να γίνουν πραγματιστές» και «να μην
προβάλουν ιδεολογικές εμμονές».

BLOOMBERG, FT

Αλμα στην τιμή
του ουρανίου
λόγω κρίσης
στο Καζαχστάν
Σημείωσε άνοδο 8%, έχει προηγηθεί
αύξηση κατά 24% τον Σεπτέμβριο

KERIM KARAKAYA / BLOOMBERG

Η Τράπεζα της Τουρκίας καταφεύγει και
πάλι στα συναλλαγματικά της διαθέσιμα
για να βοηθήσει για ακόμη μία φορά την
κρατική ενεργειακή εταιρεία Boru Hatlari
ile Petrol Tasima AS ή Botas όπως είναι
ευρύτερα γνωστή. 

Τον Δεκέμβριο η κεντρική τράπεζα
πούλησε στην Botas από τα συναλλαγ-
ματικά της διαθέσιμα 3,4 δισ. δολάρια.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που
έχει διαθέσει με τον ίδιο τρόπο και για
τον ίδιο λόγο από το 2013 και στοχεύει
να βοηθήσει την κρατική ενεργειακή να
αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος
της ενέργειας, δεδομένης και της ραγδαίας
υποτίμησης της τουρκικής λίρας.

Η στήριξη στην Botas έπεται των αλ-

λεπάλληλων παρεμβάσεων της κεντρικής
τράπεζας στην αγορά συναλλάγματος,
στο πλαίσιο των οποίων έχει δαπανήσει
μέσα στον τελευταίο μήνα περίπου 7,3
δισ. δολάρια για να στηρίξει την τουρκική
λίρα, η οποία μετά την πρόσφατη ανά-
καμψή της υποχωρεί και πάλι τις τελευ-
ταίες ημέρες. 

Η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος
βρίσκεται έτσι στις 13,84 λίρες προς ένα

δολάριο. Δεν είναι η πρώτη φορά που η
Τράπεζα της Τουρκίας διαθέτει στην κρα-
τική ενεργειακή σκληρό νόμισμα. 

Τον Νοέμβριο έκανε το ίδιο όταν η
Botas ζήτησε δολάρια για να μπορέσει
να αγοράσει φυσικό αέριο, ενώ σύμφωνα
με το Reuters της είχε διαθέσει 258 εκατ.
δολάρια.

Στο μεταξύ, το τουρκικό υπουργείο
Οικονομικών αναγκάζεται να υποχωρήσει
από το σχέδιό του να εκδώσει ομόλογα
ειδικού σκοπού που θα χρησιμοποιούσαν
οι τράπεζες της χώρας για να αναπλη-
ρώσουν με αυτά αντί για μετρητά το τμή-
μα των καταθέσεων που χάνεται εξαιτίας
της υποτίμησης της τουρκικής λίρας. 

Στόχος του σχεδίου αυτού ήταν να α-
ποφύγει το υπουργείο Οικονομικών τη
μείωση των ταμειακών ροών του. Είναι

προφανές πως αναγκάστηκε να ανακα-
λέσει υπό τις εντεινόμενες πιέσεις των
τουρκικών τραπεζών.

Οι νέες αυτές τριβές ανάμεσα στο υ-
πουργείο Οικονομικών και τις τουρκικές
τράπεζες ήταν παρεπόμενο της υπόσχε-
σης που έδωσε στις 20 Δεκεμβρίου η κυ-
βέρνηση Ερντογάν στους Τούρκους ότι
θα αναπληρώνει τις καταθέσεις τους
όταν αυτές πλήττονται από την υποτί-
μηση του νομίσματος, υπό τον όρο, όμως,
ότι θα τις διατηρούν σε τουρκικές λίρες
και θα τις δεσμεύουν για διάστημα του-
λάχιστον τριών μηνών. Ηταν ακόμη ένα
από τα αλλοπρόσαλλα τεχνάσματα του
Τούρκου προέδρου που προσπαθεί να
στηρίξει το νόμισμα της χώρας αποφεύ-
γοντας την ορθόδοξη πρακτική της αύ-
ξησης των επιτοκίων.

Με 3,4 δισ. δολάρια σε συνάλλαγμα ενισχύει την ενεργειακή εταιρεία της η Τουρκία

<<<<<<

Αντιπροσωπεύει το 40% της
παγκόσμιας παραγωγής του
ραδιενεργού καυσίμου.

Η τουρκική λίρα υποχωρεί και πάλι τις τελευταίες ημέρες. Η ισοτιμία του τουρκικού νομί-
σματος βρίσκεται στις 13,84 λίρες προς ένα δολάριο.

<<<<<<

Η κυβέρνηση κάνει πίσω 
από το σχέδιό της για χρήση
ομολόγων αντί μετρητών 
από τις τράπεζες.

Τη στιγμή που η Ε.Ε. καταχωρίζει την πυρηνική ενέργεια στις «βιώσιμες» επενδύσεις, το ουράνιο που είναι αναγκαίο για την παραγωγή της γίνεται ολοένα και ακριβότερο, μετά τις ταρα-
χές που έχουν ξεσπάσει  στο Καζαχστάν, υπ’ αριθμόν ένα προμηθευτή ουρανίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στα πρόθυρα πτώχευσης η γερμανική Uniper
Ενώ οι δυσθεώρητες τιμές της ενέργειας
εξακολουθούν να πλήττουν ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις και νοικοκυριά, οδηγώντας
ακόμη και πανίσχυρες γερμανικές επι-
χειρήσεις στα πρόθυρα της πτώχευσης,
όλο και περισσότερα πλοία μεταφοράς
αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG ) επιλέγουν να κατευθυνθούν
στην ευρωπαϊκή αγορά προσβλέποντας
σε υψηλά κέρδη. Το αποτέλεσμα είναι
να εντείνεται η ανεπάρκεια ενέργειας
στις ασιατικές οικονομίες που αναζητούν
αγωνιωδώς εναλλακτικές.

Την κλίμακα της ενεργειακής κρίσης
που έχει πλήξει την Ευρώπη προσωπο-
ποιεί η περίπτωση της γερμανικής εται-
ρείας κοινής ωφελείας Uniper, που ανα-
γκάστηκε να προσφύγει στην αρωγή του
γερμανικού κράτους καθώς βρέθηκε στα
πρόθυρα της πτώχευσης. Διασφάλισε,
πάντως, χρηματοδότηση συνολικού ύ-
ψους 10 δισ. ευρώ, τα 2 εκ των οποίων
θα προέλθουν από την κρατική γερμανική
τράπεζα KfW και τα 8 δισ. ευρώ από τον

μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας, τη φιν-
λανδική ενεργειακή Fortum. H Uniper
βρέθηκε στα πρόθυρα πτώχευσης τον
περασμένο μήνα, όταν οι τιμές του φυ-
σικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας
εκτοξεύθηκαν κατά σχεδόν 100% υπερ-
βαίνοντας τα 180 ευρώ η μεγαβατώρα.
Την ίδια στιγμή στη Βρετανία οι τράπεζες
NatWest και Barclays συνομιλούν με τις
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη χορή-
γηση δανείων στους παρόχους ενέργειας
της χώρας. Στόχος των δανείων αυτών
θα είναι να βοηθήσουν τους παρόχους
να αντιμετωπίσουν το κόστος που συ-
νεπάγεται η κάλυψη των αναγκών των
πελατών όσων ενεργειακών πτώχευσαν,
ώστε να περιοριστεί έτσι και η αύξηση
των λογαριασμών της ενέργειας για τα
νοικοκυριά της χώρας. Τους τελευταίους
πέντε μήνες στη Βρετανία έχουν ήδη
πτωχεύσει 26 ενεργειακές εταιρείες ε-
ξαιτίας πάντα της εκτόξευσης των τιμών
της ενέργειας.

Στο μεταξύ, δεκατρία πλοία μεταφοράς

LNG κυρίως από τις ΗΠΑ και δευτερευ-
όντως από τη Δυτική Αφρική κατευθύ-
νονται προς την Ευρώπη αντί για την Α-
σία. Οπως τονίζει το Bloomberg που α-
ναφέρει την πληροφορία, πρόκειται για
σημαντική αύξηση σε σχέση με τα οκτώ
πλοία που έκαναν το ίδιο την περασμένη
εβδομάδα. 

Το αποτέλεσμα είναι να επεκτείνεται
στις ενεργοβόρες οικονομίες της Ασίας
το «κυνήγι» του φυσικού αερίου, με την
πίεση να είναι ιδιαίτερα μεγάλη από την
Ινδία και την Ινδονησία. Αντιστρέφεται
έτσι η κατάσταση που είχε καταγραφεί
προ ολίγων μηνών, όταν άρχισε να κλι-
μακώνεται η ενεργειακή κρίση της Ευ-
ρώπης και οι περισσότεροι προμηθευτές
LNG προτιμούσαν να στραφούν στις α-
σιατικές οικονομίες που προσέφεραν υ-
ψηλότερες τιμές, αφήνοντας την Ευρώπη
να αγωνιά για τον όγκο των ροών ρωσικού
φυσικού αερίου από τους αγωγούς που
την προμηθεύουν.

BLOOMBERG

Στο 5% ο πληθωρισμός
στην Ε.Ε. τον Δεκέμβριο
Εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη αποτελεί
για την ΕΚΤ η εκτόξευση που σημείωσε
ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Δε-
κέμβριο, αντανακλώντας σε μεγάλο
βαθμό την άνοδο των τιμών της ενέρ-
γειας. 

Υπερβαίνοντας τις προβλέψεις και
διαψεύδοντας κάθε προσδοκία για στα-
διακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού,
οι τιμές καταναλωτή σημείωσαν άλμα
5% τον Δεκέμβριο καταγράφοντας ε-
πιτάχυνση από τα επίπεδα του 4,9%
στο οποίο βρίσκονταν τον Νοέμβριο
και διαψεύδοντας τις προβλέψεις οικο-
νομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα
του Bloomberg και μιλούσαν για οριακή
επιβράδυνση του δείκτη στο 4,8%. 

Σε ό,τι αφορά τον επιμέρους δείκτη
που ακολουθεί τις ευμετάβλητες τιμές
των τροφίμων και της ενέργειας, αυτός
ανήλθε στο 2,6%, παραμένοντας, πά-
ντως, ουσιαστικά σταθερός στα επίπεδα

του Νοεμβρίου. Δυσοίωνος είναι, άλ-
λωστε, ο συνδυασμός του πληθωρισμού
με την υποχώρηση που σημείωσε η ε-
μπιστοσύνη στην Ευρωζώνη και η οποία
επίσης υπερέβη τις προβλέψεις των α-
ναλυτών. 

Εντείνονται, έτσι, οι πιέσεις στην
ΕΚΤ που αντιμετωπίζει ένα ανησυχητικό
μείγμα αρνητικών οικονομικών εξελί-
ξεων με κυριότερη πάντα τον πληθω-
ρισμό, καθώς βρίσκεται στα υψηλότερα
επίπεδα που έχει σημειώσει από τη δη-
μιουργία του ενιαίου νομίσματος. 

Η πίεση στην ΕΚΤ εντείνεται, άλλω-
στε, από τις αποφάσεις άλλων μεγάλων
κεντρικών τραπεζών, με προεξάρχουσα
την αμερικανική Federal Reserve αλλά
και την Τράπεζα της Αγγλίας που προ-
σανατολίζονται σε αύξηση των επιτο-
κίων με σκοπό την ανάσχεση του πλη-
θωρισμού. 

BLOOMBERG

Ολο και περισσότερα πλοία μεταφοράς α-
μερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου (LNG) επιλέγουν να κατευθυνθούν στην
ευρωπαϊκή αγορά, προσβλέποντας στα υ-
ψηλά κέρδη.
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Με επιτυχία μεταμοσχεύθηκε, για πρώτη
φορά στην ιστορία της Ιατρικής, η καρδιά
ενός γενετικώς τροποποιημένου χοίρου
στον 57χρονο Ντέιβιντ Μπένετ, που έπασχε
από βαρύ καρδιολογικό πρόβλημα. Η επι-
στημονική επιτυχία, αισιοδοξούν οι επι-
στήμονες, θα ανοίξει τον δρόμο για πα-
ρόμοιες επεμβάσεις, δίνοντας ελπίδα σε
χιλιάδες ασθενείς που «σβήνουν» περιμέ-
νοντας το μόσχευμα που δεν έρχεται ποτέ. 

Η επέμβαση-ορόσημο πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή στο ιατρικό κέντρο
του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ στη
Βαλτιμόρη και διήρκεσε οκτώ ώρες. Η με-
τεγχειρητική πορεία του Μπένετ εξελίσ-
σεται καλά και τα δύο πρώτα κρίσιμα
24ωρα ήδη ανήκουν στο παρελθόν. Η με-
ταμοσχευμένη καρδιά λειτουργεί φυσιο-
λογικά, όπως τόνισε ο δρ Μπάρτλεϊ Γκρίφιθ,
επικεφαλής του προγράμματος μεταμο-
σχεύσεων καρδιάς, ο οποίος πραγματο-
ποίησε την πρωτοποριακή επέμβαση. «Η
καρδιά έχει παλμό, δημιουργεί πίεση, η
εμφάνισή της είναι φυσιολογική. Με λίγα
λόγια είναι η καρδιά του», δήλωσε χωρίς
να κρύψει τον ενθουσιασμό του για την
επιτυχία. Σημείωσε, ωστόσο, ότι κανείς
δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα συμβεί αύριο,
καθώς είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται
μια τέτοιου είδους μεταμόσχευση. Ο α-
σθενής παραμένει συνδεδεμένος σε συ-
σκευή καρδιοπνευμονικής παράκαμψης,
κάτι σύνηθες στους ασθενείς που υπο-
βάλλονται σε καρδιακή μεταμόσχευση.
Οι γιατροί τον παρακολουθούν συνέχεια
για ενδείξεις λοίμωξης, όπως με τον ρετροϊό
των χοίρων, που συχνά μεταδίδεται από
τα ζώα στον άνθρωπο, αλλά και για οποι-
οδήποτε ίχνος απόρριψης του νέου ορ-
γάνου. 

Συγγενής της Ντόλυ
Το καρδιακό μόσχευμα προήλθε από

έναν γενετικώς τροποποιημένο χοίρο,
που παρήχθη από την εταιρεία Revivicor,
η οποία αποτελεί εξέλιξη της βρετανικής
PPL Therapeutics που δημιούργησε το
1996 το πιο διάσημο πρόβατο του κόσμου,
την Ντόλυ, το πρώτο κλωνοποιημένο θη-
λαστικό. 

Τέσσερα γονίδιά του, μεταξύ των ο-
ποίων ένα που πυροδοτεί απόρριψη του
μοσχεύματος, αδρανοποιήθηκαν, όπως
και ένα αυξητικό προκειμένου να μην ε-
ξακολουθήσει η καρδιά να μεγαλώνει μετά
τη μεταμόσχευση. Ταυτόχρονα, στο γο-
νιδίωμα του χοίρου τοποθετήθηκαν έξι
ανθρώπινα γονίδια, τα οποία είχαν στόχο

να καταστήσουν το μόσχευμα ανεκτό στο
ανοσοποιητικό μας σύστημα. Η επιστη-
μονική ομάδα, ταυτόχρονα, παρασκεύασε
ένα πειραματικό ανοσοκατασταλτικό
σκεύασμα και μια ειδική συσκευή για τη
διατήρηση του μοσχεύματος μέχρι την
επέμβαση. Ο Οργανισμός Τροφίμων και
Φαρμάκων (FDA) έδωσε το πράσινο φως,
έπειτα από διεξοδικές έρευνες, την πα-
ραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Στο χειρουργείο
Παρά την άρτια προετοιμασία τους, οι

ειδικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με αρκετά
προβλήματα κατά τη διάρκεια της επέμ-
βασης. Καθώς η ανατομία του οργάνου
ήταν διαφορετική από της ανθρώπινης
καρδιάς, αναγκάστηκαν να το μεταβάλουν
με πλαστική χειρουργική, ώστε να ταιριάζει
απολύτως, εξηγεί ο δρ Γκρίφιθ. Μόλις α-
φαίρεσαν την τσιμπίδα που απέκλειε τη

ροή του αίματος, «η καρδιά άμεσα άρχισε
να πάλλεται και να λειτουργεί».

Ο Μπένετ αποφάσισε να δώσει τη συ-
γκατάθεσή του και να γίνει ο πρώτος άν-
θρωπος με καρδιά χοίρου επειδή, όπως ο
ίδιος είπε, είχε εξαντλήσει όλες τις «συμ-
βατικές» θεραπείες και λόγω της βαρύτητας
της κατάστασής του δεν θεωρείτο υπο-
ψήφιος για ανθρώπινο μόσχευμα. Η πρό-
γνωση της εξέλιξης της υγείας του ήταν
αβέβαιη. Οπως δήλωσε προτού μεταφερθεί
στο χειρουργείο, «είχα μόνο δύο επιλογές:
την επέμβαση ή τον θάνατο. Θέλω να
ζήσω. Γνωρίζω ότι οι πιθανότητες που
έχω δεν είναι πολλές, αλλά αυτή είναι η
τελευταία μου ευκαιρία». Οταν ο Μπένετ
ενημέρωσε τον γιο του για το τι επρόκειτο
να συμβεί, αυτός τον άκουγε σαστισμένος.
«Δεν τον πίστεψα. Νοσηλευόταν στο νο-
σοκομείο ένα μήνα και θεώρησα ότι είχε
παραισθήσεις και ντελίριο», εξηγεί, προ-
σθέτοντας ότι καθώς στον πατέρα του
είχε τοποθετηθεί μια καρδιακή βαλβίδα
από χοίρο πριν από δέκα χρόνια, πίστευε
ότι είχε πάθει σύγχυση. Οταν συνειδητο-
ποίησα ότι έλεγε την αλήθεια σκέφθηκα:
«Δεν τρελάθηκε. Είναι ο πρώτος άνθρωπος
στον κόσμο με καρδιά χοίρου».

Παλμό ζωής 
σε 57χρονο δίνει
καρδιά χοίρου
Η πρώτη τέτοιου είδους μεταμόσχευση 
δίνει ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς

<<<<<<<

Η επέμβαση-ορόσημο
πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή στο ιατρικό
κέντρο του Πανεπιστημίου-
του Μέριλαντ στη Βαλτιμό-
ρη και διήρκεσε οκτώ ώρες.

Αισιοδοξία για τις «ξενομεταμοσχεύσεις»
Η ανάγκη συμβατών οργάνων για μετα-
μόσχευση είναι τεράστια σε όλο τον
κόσμο και η κάλυψή της, με τα σημερινά
δεδομένα, ανέφικτη. Στις ΗΠΑ υπολογί-
ζεται ότι καθημερινά 12 άνθρωποι σβή-
νουν περιμένοντας μάταια στις λίστες
των κέντρων μεταμοσχεύσεων το κατάλ-
ληλο μόσχευμα. 

Για αυτό τον λόγο, οι επιστήμονες
θεώρησαν επιτακτικό να στρέψουν το
ενδιαφέρον τους στις λεγόμενες «ξενο-
μεταμοσχεύσεις», δηλαδή τις μεταμο-
σχεύσεις οργάνων από άλλα είδη, κυρίως
χοίρους. Τα προβλήματα που χρειάζεται
να επιλυθούν είναι πολλά. Το πιο ση-
μαντικό είναι αναμφίβολα αυτό της α-
πόρριψης των μοσχευμάτων από το α-

νοσοποιητικό σύστημα του λήπτη, κάτι
που παρατηρείται ακόμα και με τα αν-
θρώπινα μοσχεύματα. Την τελευταία
δεκαετία οι ερευνητές που ασχολούνται
με το θέμα έχουν έναν πολύτιμο σύμ-

μαχο: τις πρωτοποριακές μεθόδους της
γενετικής μηχανικής, που τους επιτρέ-
πουν να διαμορφώσουν κατά τον καλύ-
τερο τρόπο το όργανο που θα μεταμο-
σχεύσουν, περιορίζοντας το ενδεχόμενο
απόρριψής του, όπως ακριβώς έγινε και
με τη γενετικά τροποποιημένη καρδιά
του χοίρου. Οπως δήλωσε ο δρ Ντέιβιντ
Κλάσεν, υπεύθυνος του Δικτύου Μετα-
μοσχεύσεων των ΗΠΑ (UnitedNetwork
for Organ Sharing), η επιτυχημένη με-
ταμόσχευση καρδιάς στο νοσοκομείο
της Βαλτιμόρης ήταν ένα γεγονός που
του έφερε δάκρυα συγκίνησης κυρίως
διότι ανοίγει τον δρόμο σε μια νέα εποχή
κοσμοϊστορικών αλλαγών στη διαχείριση
της ανεπάρκειας οργάνων. Ομως, οι α-

βεβαιότητες παραμένουν. Το πόσο καλά
θα λειτουργήσουν τα ζωικά μοσχεύματα
μετά τις γενετικές μετατροπές τους είναι
κάτι που δεν πρόκειται να μάθουμε από
την έκβαση μιας επέμβασης, όσο ιστο-
ρική και αν είναι. Ηδη κάποιες εταιρείες
βιοτεχνολογίας κάνουν προσεκτικά βή-
ματα και αναζητούν τις απαντήσεις για
την ασφάλεια και την αποτελεσματικό-
τητα των πρωτοποριακών μεθόδων εκ-
πονώντας έρευνες. Αυτό που είναι βέβαιο
είναι ότι αυτή η διαδικασία απαιτεί πολύ
χρόνο, που οι άνθρωποι στις λίστες με-
ταμόσχευσης δεν έχουν. Επί του παρό-
ντος η επιβίωσή τους εξακολουθεί να ε-
ξαρτάται από την ανθρώπινη γενναιο-
δωρία.

<<<<<<<

Κάποιες εταιρείες
βιοτεχνολογίας αναζητούν
τις απαντήσεις για την
ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα των
πρωτοποριακών μεθόδων.

«Ανοίγει μια τεράστια λεωφόρος στο πρόβλημα της δωρεάς οργάνων»
Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Τις τελευταίες ημέρες τα ρολόγια στο Ω-
νάσειο δείχνουν δύο ώρες. Μία της Αθήνας
και μία της Βαλτιμόρης, στην πολιτεία
Μέριλαντ των ΗΠΑ, εκεί όπου έλαβε χώρα
ίσως το πιο σημαντικό ιατρικό επίτευγμα
στον χώρο των μεταμοσχεύσεων και δη
των μεταμοσχεύσεων καρδιάς των τε-
λευταίων χρόνων. Κάθε ώρα που περνάει
με τον 57χρονο Ντέιβιντ Μπένετ να μην
απορρίπτει το μόσχευμα από τον γενετικώς
τροποποιημένο χοίρο, είναι μία νίκη για
όλους. Και αν κάτι γνωρίζουν πολύ καλά
στο Ωνάσειο, περισσότερο από τον καθένα
στην Ελλάδα, είναι ότι ο βασικός τους α-
ντίπαλος είναι ο χρόνος.

«Είναι και σημαντικό και ελπιδοφόρο
επίτευγμα», σχολιάζει στην «Κ» ο πρόεδρος
του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέ-
ντρου, διευθυντής της Νεφρολογικής Κλι-
νικής και της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων

Νεφρού του Λαϊκού Νοσοκομείου της Α-
θήνας, καθηγητής Παθολογίας - Νεφρο-
λογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Ιωάννης
Μπολέτης. «Σε τι χρονικό ορίζοντα θα
πάει δεν το ξέρουμε ακόμη, δεν έχουμε
όλες τις πληροφορίες, αλλά σε κάθε πε-
ρίπτωση χαιρετίζουμε την εξέλιξη με συ-
γκρατημένο ενθουσιασμό». 

Με συγκρατημένη αισιοδοξία παρα-
κολουθεί τα ιατρικά ανακοινωθέντα από
τις ΗΠΑ και ο διευθυντής της Μονάδας
Καρδιακής Ανεπάρκειας και υπεύθυνος
του προγράμματος μεταμοσχεύσεων καρ-
διάς του ΩΚΚ Σταμάτης Αδαμόπουλος.
«Αυτό που συνέβη χθες (σ.σ. προχθές)
είναι πολύ σημαντικό. Παρά τις μεγάλες
ανάγκες παγκοσμίως πραγματοποιούνται
ετησίως μόνο 6.500 μεταμοσχεύσεις καρ-
διάς. Πρόκειται για νέους ασθενείς, οι πε-
ρισσότεροι από τους οποίους έχουν πολύ
χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης. Οι εισερ-
χόμενοι στο τελικό στάδιο καρδιακής α-

νεπάρκειας που μπαίνουν στη λίστα για
μεταμόσχευση έχουν προσδόκιμο επι-
βίωσης κάτω από 12 μήνες. Επομένως οι
ανάγκες είναι τεράστιες».

Οπως εξηγεί ο κ. Αδαμόπουλος, υπήρ-
χαν ενδείξεις ήδη από τη δεκαετία του
’80 για τη χρησιμότητα των οργάνων του
χοίρου για τον άνθρωπο, ωστόσο η γο-
νιδιακή παρέμβαση πολλαπλασίασε τα
οφέλη. Ως γνωστόν, τον Οκτώβριο πραγ-
ματοποιήθηκε και η πρώτη εμφύτευση
νεφρού χοίρου σε εγκεφαλικά νεκρό α-
σθενή, που δεν απορρίφθηκε. «Αυτό α-
ναμένουμε και από την καρδιά που με-
ταμοσχεύθηκε χθες (σ.σ. προχθές). Είμαστε
σε θέση να έχουμε περισσότερες ελπίδες
και άρα να πιστεύουμε ότι θα δοθεί λύση
στο τεράστιο θέμα της έλλειψης οργάνων.
Γιατί μπορούμε να κάνουμε τέτοια γονι-
διακή παρέμβαση στον χοίρο ώστε να α-
ποφεύγουμε δύο μείζονα εμπόδια, τη με-
ταφορά ιών και την ανοσολογική αντί-

δραση που θα οδηγούσε σε απόρριψη
του μοσχεύματος. Είναι μια σημαντική
ημέρα για εμάς, διότι ανοίγει μια τεράστια
λεωφόρος στο μείζον πρόβλημα της δω-
ρεάς οργάνων, υπό την προϋπόθεση ότι
οι πρώτες ενθαρρυντικές ενδείξεις θα ε-
πιβεβαιωθούν στο άμεσο μέλλον από καλά
σχεδιασμένες μελέτες και θα περάσουν
με επιτυχία τα φίλτρα της βιοηθικής που
ενδεχομένως εγερθούν». 

Ωστόσο, η λεωφόρος είναι διπλής κυ-
κλοφορίας. Οπως λέει ο κ. Μπολέτης,
δεν πρέπει να εφησυχάσουμε λόγω των
εξελίξεων. «Να μη γίνει όπως με τον κο-
ρωνοϊό, που αποφεύγουμε τα μέτρα ε-
πειδή εμβολιαστήκαμε. Πρέπει να κοι-
τάξουμε να ενισχύσουμε τη δωρεά ορ-
γάνων γιατί κανείς δεν ξέρει πόσο χρόνο
θα πάρει έως ότου η έρευνα οδηγήσει
στην κλινική πράξη». Η έλλειψη μοσχευ-
μάτων είναι το υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα
στην Ελλάδα. Στη χώρα μας οι δότες δεν

ξεπερνούν τους 6-7 ανά εκατομμύριο
πληθυσμού, ενώ σε άλλα κράτη ξεπερ-
νούν τους 30-35. 

Ανάσχεση λόγω COVID
Η πανδημία αναχαίτισε και την όποια

τάση βελτίωσης των στατιστικών στην
Ελλάδα. «Η αύξηση των κρεβατιών ΜΕΘ
θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της
δωρεάς οργάνων, αλλά έχουν καταληφθεί
από ανθρώπους που δεν μπορούν να γί-
νουν δότες», λέει ο πρόεδρος του Ωνα-
σείου. «Εχουμε πέσει σε πολύ δύσκολη
φάση, γεγονός που μας κάνει καμιά φορά
και απογοητευόμαστε, γιατί –ενώ κάνουμε
κινήσεις– δεν βλέπουμε αποτελέσματα».
«Η μεγάλη μας ελπίδα είναι το Εθνικό
Μεταμοσχευτικό Κέντρο, μια εμβληματική
δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, που πιστεύ-
ουμε ότι θα δώσει τεράστια ώθηση στις
μεταμοσχεύσεις», καταλήγει ο κ. Αδαμό-
πουλος.

Και στο Ωνάσειο όλα τα βλέμματα είναι
στραμμένα στη Βαλτιμόρη, όπου έγινε η
πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς σε άνθρωπο
από γενετικώς τροποποιημένο χοίρο.
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Υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος
H καταναλωτική εμπιστοσύνη επανήλθε
σε καθοδική πορεία τον Δεκέμβριο, καθώς
τα νοικοκυριά ανησυχούν για την εξέλιξη
των πραγματικών τους εισοδημάτων ε-
ξαιτίας της κλιμάκωσης των πληθωριστι-

κών πιέσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Ερευνας Οικονομικής Συγκυρίας Δε-
κεμβρίου 2021 του ΙΟΒΕ. 

Μάλιστα, ο δείκτης βρέθηκε στο ίδιο
επίπεδο με τις αρχές του έτους, όταν στη
χώρα είχε επιβληθεί lockdown, σημειώνει
το ΙΟΒΕ.

Η επιδείνωση της καταναλωτικής ε-
μπιστοσύνης, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, δεν
οφείλεται στις πρόσφατες εξελίξεις, εξαιτίας
της νέας μετάλλαξης και των έκτακτων
παρεμβάσεων πολιτικής που ακολούθησαν,
γιατί αυτές συνέβησαν μετά την έρευνα.
Επομένως, οι επιδράσεις των τελευταίων
αναμένεται να αποτυπωθούν στα στοιχεία
από τον επόμενο μήνα.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη ακολού-
θησε  συνολικά το δεύτερο εξάμηνο απο-
κλίνουσα πορεία από τις επιχειρηματικές
προσδοκίες, με τον πρώτο δείκτη να υ-
ποχωρεί σημαντικά, γεγονός που αναδει-
κνύει διαφορετικές αξιολογήσεις από τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της πορείας
της ελληνικής οικονομίας και των προο-
πτικών της για τη νέα χρονιά.

Συνολικά, τον Δεκέμβριο, ο δείκτης οι-
κονομικού κλίματος υποχώρησε ελαφρά
στις 110,3 μονάδες από 113,4, όπως συνέβη
συνολικά στην Ευρώπη. Οπως επισημαίνει
το ΙΟΒΕ, ο δείκτης εξακολουθεί να κινείται

σε υψηλά επίπεδα και δεν ενσωματώνει
τις πολύ πρόσφατες εξελίξεις της πανδη-
μίας, με την έξαρση της νέας μετάλλαξης
και τα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώ-
πισή της. «Η υποχώρηση προήλθε κυρίως
από την έντονη επιδείνωση των επιχει-
ρηματικών προσδοκιών στις υπηρεσίες
και στις κατασκευές, ενώ η μεταβολή στη
βιομηχανία ήταν ήπια. Αντίθετα, οι προσ-
δοκίες βελτιώθηκαν έντονα στο λιανικό
εμπόριο, στο επίπεδο του καλοκαιριού
του 2019, καθώς φαίνεται πως η δραστη-
ριότητα κινήθηκε σε ικανοποιητικά επί-
πεδα σχεδόν σε όλους τους επιμέρους
κλάδους, υπό την πρόσκαιρη επίδραση
των εποχικών επιδομάτων».

Αξιολογώντας συνολικά την πορεία
του δείκτη οικονομικού κλίματος το 2021,
το ΙΟΒΕ σημειώνει ότι αυτή χαρακτηρί-
στηκε από ισχυρή άνοδο, ειδικά το δεύτερο
τρίμηνο του έτους, ενώ γενικά η εξέλιξή
του συγχρονίζεται με τη δυναμική του Α-
ΕΠ.

Αναλυτικότερα, τον Δεκέμβριο:
– Στη βιομηχανία, ο δείκτης επιχειρη-

ματικών προσδοκιών υποχώρησε ήπια,
με ενίσχυση του ήπια θετικού ισοζυγίου
των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και
την τρέχουσα ζήτηση, ήπια κλιμάκωση
του ύψους των αποθεμάτων και ελαφρά
υποχώρηση του ισοζυγίου των προβλέψεων
για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες.

– Στις κατασκευές σημειώθηκε αισθητή
επιδείνωση των προσδοκιών, προερχόμενη
αποκλειστικά από τις ιδιωτικές κατασκευ-
ές.

– Στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις
για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύθηκαν
σημαντικά, καθώς επικράτησε αισιοδοξία
για την εορταστική περίοδο, με το ύψος
των αποθεμάτων να διατηρείται σχεδόν
αμετάβλητο.

– Στις υπηρεσίες, επιδεινώθηκαν οι
προσδοκίες, ενώ υποχώρησε η έντονη αι-
σιοδοξία για την τρέχουσα αλλά και τη
μελλοντική ζήτηση.

Eμποροι και καταναλωτές στις συμπληγάδες πανδημίας και ακρίβειας
Πέρυσιτέτοια εποχή, η κυρίαρχη συζήτηση
για το λιανεμπόριο ήταν εάν τα φυσικά
καταστήματα θα ανοίξουν και θα λειτουρ-
γήσουν με τα περίφημα μοντέλα του click
away και του click in shop. Τα καταστήματα
άνοιξαν στις 18 Ιανουαρίου και λειτούρ-
γησαν με αυτά τα μοντέλα, για να κλείσουν,
ωστόσο, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά.

Φέτος ένα τέτοιο ενδεχόμενο, παρά τη
μεγάλη διασπορά του κορωνοϊού, δεν είναι
ορατό, καθώς ήδη από τον Νοέμβριο στο
λιανεμπόριο εφαρμόζονται αυστηρότερα
μέτρα, όπως η υποχρέωση επίδειξης πι-
στοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή
αρνητικού τεστ για την είσοδο σε ένα ε-
μπορικό κατάστημα. Αυτό πάντως που δεν
μπορεί να αποκλειστεί είναι το ενδεχόμενο
περαιτέρω αυστηροποίησης των μέτρων,
όπως για παράδειγμα το να επανέλθουν οι
πολύ αυστηροί περιορισμοί όσον αφορά
τον αριθμό των ατόμων που επιτρέπεται
να βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα σε ένα
κατάστημα. Ο περίφημος κανόνας, για πα-
ράδειγμα, του ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. είχε
οδηγήσει αρκετές αλυσίδες που διαθέτουν
μεγάλα καταστήματα να τα κρατήσουν
κλειστά, κρίνοντας ότι η λειτουργία τους
με αυτούς τους όρους θα ήταν ασύμφορη.

Το πρόβλημα στην παρούσα συγκυρία
εντοπίζεται αλλού και μάλιστα προκαλεί
ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία δεδομένου
ότι αύριο ξεκινούν οι τακτικές χειμερινές
εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως
τις 28 Φεβρουαρίου: πρώτον, οι ανατιμήσεις
προκαλούν υποχώρηση της ζήτησης, καθώς

οι καταναλωτές, υπό τον φόβο περαιτέρω
μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματός τους,
φροντίζουν κατά κύριο λόγο να ξοδεύουν
χρήματα για τα απολύτως απαραίτητα.
Δεύτερον, η πολύ μεγάλη διασπορά της
μετάλλαξης «Ομικρον» αποτρέπει τους κα-
ταναλωτές από το να βρίσκονται σε μέρη
όπου υπάρχει συνωστισμός. Μεγάλο μέρος
του πληθυσμού βρίσκεται, άλλωστε, σε
καραντίνα ακριβώς επειδή έχει διαγνωσθεί
με κορωνοϊό, ενώ η επέκταση της τηλερ-
γασίας αναμένεται να προκαλέσει επίσης
μείωση της αγοραστικής κίνησης. Οι μόνες
εμπορικές συγκεντρώσεις που φάνηκε ήδη
από την περίοδο των εορτών ότι έλκουν
το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών
είναι τα ανοιχτά εμπορικά κέντρα και ε-
μπορικά πάρκα, ακριβώς διότι από τους
καταναλωτές θεωρούνται λιγότερο «επι-
κίνδυνα» σε καιρό πανδημίας. Για υποχώ-
ρηση της ζήτησης έκανε λόγο το απόγευμα
της Παρασκευής και ο όμιλος Jumbo, επι-
σημαίνοντας ότι από τις 15 Δεκεμβρίου
και μετά, με τις τελευταίες επιδημιολογικές
εξελίξεις, η αγορά καταγράφει νέα σημα-

ντική εξασθένηση, δείγμα της αβεβαιότητας
και της αστάθειας που επικρατεί. Στην ίδια
ανακοίνωση η Jumbo τονίζει επίσης ότι
παραμένουν τα προβλήματα στην εφοδια-
στική αλυσίδα και συνεχίζονται οι πληθω-
ριστικές πιέσεις, προσθέτοντας ότι οι πα-
ράγοντες αυτοί, αν και αρχικά είχαν εκτι-
μηθεί ως προσωρινοί, δεν αναμένεται να
βελτιωθούν κατά το 2022 και ενεργούν ε-
πιβραδυντικά στις προοπτικές ανάπτυξης
του ομίλου. Εντονότερη ήταν η υποχώρηση
της κίνησης στην αγορά την εβδομάδα

πριν από την Πρωτοχρονιά, καθώς η επί-
σπευση της εφαρμογής των αυστηρότερων
μέτρων στους τομείς της διασκέδασης και
της εστίασης είχε αρνητικές επιπτώσεις
και στο λιανεμπόριο. Οσον αφορά την α-
νησυχία των νοικοκυριών για την επίδραση
των ανατιμήσεων στο εισόδημά τους, α-
ποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της πρό-
σφατης έρευνας καταναλωτικών τάσεων
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής
Πωλήσεως Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ), η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε με την επιστημονική υπο-

στήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμ-
φωνα με την έρευνα, σε περίπτωση που,
υποθετικά, οι τιμές των προϊόντων αυξηθούν
από αύριο κατά 10% λόγω πληθωρισμού,
οι καταναλωτές δηλώνουν ότι θα μειώσουν
τη δαπάνη πάνω από 20% το επόμενο ε-
ξάμηνο σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες α-
γορών: το 45% θα το πράξει για τα είδη
ρουχισμού, το 53% για τα είδη δώρων, το
50% για τα έπιπλα και είδη σπιτιού, το 51%
για ηλεκτρονικά είδη και συσκευές. Επι-
πλέον, το 72% των νοικοκυριών θεωρεί
ότι είναι μάλλον κακή περίοδος για να κάνει
μεγάλες αγορές (π.χ. έπιπλα, μεγάλες ηλε-
κτρικές συσκευές).  

Η μεγαλύτερη ανησυχία των νοικοκυ-
ριών προέρχεται από τις αυξήσεις που
έχουν δει έως τώρα οι καταναλωτές στους
λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος
και μένει να φανεί εάν αυτή η ανησυχία
θα αμβλυνθεί μετά την ανακοίνωση των
μέτρων για την επιδότηση των 42 ευρώ
κατά μέσον όρο. Βάσει της έρευνας των
ΣΕΛΠΕ - ELTRUN, το 50% των καταναλωτών
εκτιμά ότι το πρώτο εξάμηνο του 2022 οι
δαπάνες για λογαριασμούς κοινής ωφελείας
θα είναι αυξημένες. Αντίθετα, το 46% προ-
βλέπει ότι οι δαπάνες για αγορές προϊόντων
το πρώτο εξάμηνο 2022 θα είναι μειωμένες,
ενώ μόλις το 15% ότι θα είναι αυξημένες.
Το ίδιο ισχύει για τις υπηρεσίες (εισιτήρια,
εστίαση), για τα οποία επίσης εκτιμάται
από το 34% του κοινού μείωση και μόλις
από το 14% αύξηση.

Αυξήσεις-φωτιά
σε βασικά είδη
από τα μέσα
Ιανουαρίου
Μείωση εισοδήματος για νοικοκυριά,
χαμηλότερος τζίρος στο λιανεμπόριο

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Τα νοικοκυριά αναμένουν περαιτέρω μεί-
ωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους
και το λιανεμπόριο υποχώρηση της ζή-
τησης. Αυτό είναι το σκηνικό που δια-
μορφώνεται στην αγορά και που ήδη μια
πρόγευση δόθηκε από τα τέλη Νοεμβρίου,
αλλά και κατά την περίοδο των Χριστου-
γέννων όπου η αγοραστική κίνηση ήταν
χαμηλότερη των προσδοκιών τόσο στο
λιανεμπόριο τροφίμων όσο και στο υπό-
λοιπο λιανεμπόριο. Πέραν των ανατιμή-
σεων σε ηλεκτρικό ρεύμα και πληθώρα
άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, τη σκιά

της στην αγορά ρίχνει βαριά και η παν-
δημία, καθώς η μετάλλαξη «Ομικρον»,
λόγω κυρίως της μεγάλης της διασποράς,
έχει περιορίσει σημαντικά την οικονομική
και κοινωνική δραστηριότητα.

Τον Δεκέμβριο εκτιμάται ότι ο πληθω-
ρισμός έκλεισε σε επίπεδα άνω του 5%
(σ.σ. ανακοινώνεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή την ερχόμενη Πέμπτη,
13 Ιανουαρίου), από 4,8% τον Νοέμβριο,
ενώ όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για
συνέχιση των πληθωριστικών πιέσεων

τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του πρώτου
εξαμήνου 2022. Στην τελευταία ενδιάμεση
έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική
η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι
«οι πρόσφατες αυξήσεις των τιμών ανα-
μένεται να μετακυλιστούν στους κατα-
ναλωτές σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο
του ενός έτους», ενώ εκτιμά ότι «οι αυξήσεις
των τιμών ενδεχομένως θα είναι σχετικά
μεγάλες, καθώς τα τελευταία χρόνια το
μέσο μέγεθος μεταβολής των τιμών είναι
σημαντικά υψηλότερο». 

Οι ανατιμήσεις που φέρνει το νέο έτος
αφορούν σειρά βασικών ειδών σούπερ
μάρκετ, ενώ σε κάποια από αυτά είχαν
γίνει ήδη ανατιμήσεις τους προηγούμενους
μήνες. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη
διάθεσή της η «Κ», από τους τιμοκαταλό-
γους που έχουν στείλει οι προμηθευτές
στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναμένονται
ανατιμήσεις στις ακόλουθες κατηγορίες
προϊόντων: άλευρα, τυροκομικά, αλλαντικά,
βούτυρα-μαργαρίνες, γαλακτοκομικά, δη-
μητριακά, ζυμαρικά, καφές, ζάχαρη, ελαι-
όλαδο, ροφήματα και σιρόπια για ροφή-
ματα, σοκολατοειδή-γκοφρέτες, είδη ζα-
χαροπλαστικής, τοματικά-κονσέρβες, αρ-
τοσκευάσματα-φρυγανιές-τρίμμα φρυγα-
νιάς-παξιμάδια, αυγά, βελτιωτικά γεύσης
(ξίδι - αρτύματα λεμονιού), κατεψυγμένα
αλιεύματα, κατεψυγμένες ζύμες, κατε-
ψυγμένα λαχανικά, κατεψυγμένες πατάτες,
σακούλες απορριμμάτων, χαρτί υγείας-
χαρτί κουζίνας-χαρτοπετσέτες και απορ-
ρυπαντικά. 

Οι ανατιμήσεις στα προϊόντα αυτά α-
ναμένεται να περάσουν σταδιακά στην
κατανάλωση έως τα μέσα Ιανουαρίου. Σε

ορισμένες δε περιπτώσεις πρόκειται για
αυξήσεις σε διψήφιο ποσοστό, ενώ υπάρ-
χουν κατηγορίες στις οποίες έχουν γίνει
και τους προηγούμενους μήνες άλλες α-
νατιμήσεις και συγκεκριμένα στο ελαιό-
λαδο, στον καφέ, στα άλευρα, στα ζυμαρικά,
στα γαλακτοκομικά, στα τυροκομικά, στα
απορρυπαντικά.

Η αποκλιμάκωση των τιμών κάθε άλλο
παρά ορατή είναι, δεδομένου ότι η ρευ-
στότητα εξακολουθεί να χαρακτηρίζει
την αγορά του ηλεκτρισμού και του φυ-
σικού αερίου, με συνέπεια ακόμη και όταν
καταγράφονται κάποιες μειώσεις στις
τιμές τους, αυτές να μην έχουν διάρκεια.
Την ίδια ώρα σε υψηλά επίπεδα παραμέ-
νουν οι τιμές σε σειρά πρώτων υλών, όπως
του αλουμινίου (44% πάνω σε σύγκριση
με τις αρχές Ιανουαρίου 2021), του κασ-
σίτερου (86,55% πάνω), του κοβαλτίου το
οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στις μπα-
ταρίες (93% πάνω). Σε υψηλά επίπεδα πα-
ραμένουν επίσης οι τιμές των πρώτων
υλών φυτικής και ζωικής παραγωγής, όπως
της σόγιας, του καφέ, του βάμβακος, της
ξυλείας, κάτι που σημαίνει ότι για πολύ
καιρό ακόμη τα νέα συμβόλαια για προ-

μήθειες σε πρώτες ύλες που θα κλείνουν
οι μεταποιητικές μονάδες θα είναι σε τιμές
πολύ υψηλότερες από αυτές των παλαιών
συμβολαίων, με το αυξημένο κόστος να
μετακυλίεται –αν όχι όλο, σημαντικό μέρος
του– στις τιμές καταναλωτή.

Ενδεικτικά της έντασης των αυξήσεων
στις τιμές των βασικών προϊόντων φυτικής
και ζωικής παραγωγής, προϊόντων που α-
ποτελούν τις πλέον σημαντικές πρώτες
ύλες για την παγκόσμια βιομηχανία τρο-
φίμων, είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γε-
ωργίας του ΟΗΕ (FAO). Ο δείκτης τιμών
τροφίμων του FAO σημείωσε το 2021
ρεκόρ δεκαετίας, καθώς διαμορφώθηκε
σε ετήσια βάση στις 125,7 μονάδες, στο
υψηλότερο επίπεδο από το 2011 όταν είχε
διαμορφωθεί στις 131,9 μονάδες. Ο εν
λόγω δείκτης στη διάρκεια της περιόδου
2015-2020 βρισκόταν σταθερά κάτω από
τις 100 μονάδες, ενώ το 2020 είχε διαμορ-
φωθεί στις 98,1 μονάδες και το 2019 στις
95,1 μονάδες.

Τον Δεκέμβριο του 2021 καταγράφηκε
μια μικρή αποκλιμάκωση, της τάξης των
1,2 μονάδων σε σύγκριση με τον Νοέμβριο

του 2021, όμως ο δείκτης παρέμεινε σε ε-
πίπεδα υψηλότερα κατά 23,1% σε σύγκριση
με τον Δεκέμβριο του 2020. Αν και υπήρξε
μικρή διόρθωση των τιμών στα δημητρια-
κά, καθώς ξεκίνησε η συγκομιδή στο νότιο
ημισφαίριο, υπάρχουν σημαντικές ανη-
συχίες για την παραγωγή καλαμποκιού,
λόγω της ισχυρής ζήτησης, αλλά και των
φόβων για ξηρασία στη Βραζιλία. Παρά
τη μικρή αποκλιμάκωση των τιμών στο
σιτάρι, αυτές το 2021 έκλεισαν σε επίπεδα
31% υψηλότερα σε σύγκριση με το 2020. 

Σε επίπεδα υψηλότερα κατά 30% έ-
κλεισαν και οι τιμές της ζάχαρης, με τη
μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε
στα τέλη του έτους να αποδίδεται στις
εκτιμήσεις ότι η διασπορά της μετάλλαξης
«Ομικρον» θα προκαλέσει μείωση της
κατανάλωσης. Την ίδια ώρα οι τιμές των
γαλακτοκομικών εξακολουθούν να αυ-
ξάνονται, με τον σχετικό δείκτη του FAO
να διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα
κατά 17,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο
του 2020. Η αύξηση των τιμών στην εν
λόγω κατηγορία προϊόντων αποδίδεται
κυρίως στη χαμηλότερη από την προσ-
δοκώμενη παραγωγή στη Δυτική Ευρώπη

και την Ωκεανία. «Αν και φυσιολογικά
οι υψηλές τιμές των προϊόντων αναμέ-
νεται ότι θα προκαλέσουν αύξηση της
παραγωγής, το υψηλό κόστος εισροών,
η συνεχιζόμενη πανδημία και οι αβέβαιες
κλιματικές συνθήκες αφήνουν πολύ μικρά
περιθώρια αισιοδοξίας για επιστροφή σε
πιο σταθερές συνθήκες αγοράς το 2022»,
εκτίμησε ο επικεφαλής οικονομολόγος
του FAO, Αμπντολρεζά Αμπασιάν. Κάθε
άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι, τέλος, τα
στοιχεία που αφορούν τα ναύλα για τα
εμπορευματοκιβώτια. Ο παγκόσμιος δεί-
κτης μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
του εξειδικευμένου οίκου Drewry’s δια-
μορφώθηκε την εβδομάδα που ολοκλη-
ρώθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2022 σε
9.408,81 δολάρια (για το κοντέινερ 40
ποδών), τιμή υψηλότερη κατά 1,1% σε
σύγκριση με μία εβδομάδα πριν και 80%
υψηλότερη σε σύγκριση με έναν χρόνο
πριν. Ο οίκος μάλιστα αναμένει περαιτέρω
αύξηση των ναύλων τις επόμενες εβδο-
μάδες λόγω των πρόσθετων δυσλειτουρ-
γιών που αναμένεται να προκαλέσει η
κινεζική πρωτοχρονιά (1η Φεβρουαρίου
2022).

Στο λιανικό εμπόριο τον Δεκέμβριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύθη-
καν σημαντικά, καθώς επικράτησε αισιοδοξία για την εορταστική περίοδο.

<<<<<<

Σε καθοδική πορεία λόγω
πληθωρισμού η καταναλω-
τική εμπιστοσύνη τον 
Δεκέμβριο, σύμφωνα με 
έρευνα του ΙΟΒΕ.

<<<<<<

Οι νέοι τιμοκατάλογοι 
προμηθευτών σούπερ
μάρκετ περιλαμβάνουν ακό-
μη και διψήφιες ανατιμήσεις
σε τιμές βασικών ειδών.

Οι ανατιμήσεις που φέρνει το νέο έτος αφορούν σειρά βασικών ειδών σούπερ μάρκετ, ενώ σε κάποια από αυτά είχαν γίνει ήδη αυξήσεις τους προηγούμενους μήνες.

<<<<<<

«Ομικρον» και μπαράζ ανατι-
μήσεων φοβίζουν τους κα-
ταναλωτές και τους κάνουν
πιο προσεκτικούς στη συνο-
λική συμπεριφορά τους.

Εντονότερη ήταν η υποχώρηση της κίνησης στην αγορά την εβδομάδα πριν από την Πρω-
τοχρονιά, καθώς η επίσπευση της εφαρμογής των αυστηρότερων μέτρων στους τομείς της
διασκέδασης και της εστίασης είχε σοβαρές επιπτώσεις και στο λιανεμπόριο.

Ανησυχία
Μπορεί το 2021 να έκλεισε με σα-
φώς μεγαλύτερες πωλήσεις για
το λιανεμπόριο –μένει να δούμε
τα οριστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
για να επιβεβαιωθεί αυτό–, δεν
μπόρεσε ωστόσο να αντισταθμί-
σει τις απώλειες που υπέστη το
2020 αλλά και τους πρώτους μή-
νες του 2021. Το γεγονός, δε, ότι
από τα μέσα Νοεμβρίου η αγορα-
στική κίνηση άρχισε να εξασθενεί
–κάτι που φάνηκε και κατά τη
διάρκεια της Black Friday– δεν
προκαλεί μεγάλη αισιοδοξία για
την πορεία του κλάδου τους δύ-
σκολους, καθώς φαίνεται, επόμε-
νους μήνες. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, το εννεάμηνο του 2021 ο
κύκλος εργασιών των επιχειρήσε-
ων λιανεμπορίου που είχαν τεθεί
σε αναστολή λειτουργίας (δεν πε-
ριλαμβάνονται δηλαδή καταστή-
ματα τροφίμων, φαρμακεία και
πρατήρια καυσίμων) διαμορφώ-
θηκε σε 8,07 δισ. ευρώ έναντι 6,9
δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα
του 2020. Το εννεάμηνο του 2019
ο τζίρος των εμπορικών επιχειρή-
σεων είχε διαμορφωθεί σε 8,43
δισ. ευρώ.
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Σε επίπεδα-ρεκόρ
ο πληθωρισμός
στην Ευρωζώνη
Σε 4,4% εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε
ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών κα-
ταναλωτή στην Ελλάδα τον Δεκέμ-
βριο του 2021 από 4% τον Νοέμβριο
του 2021, με τη σημαντική αυτή με-
ταβολή, όπως καταγράφεται από την
Eurostat, να θεωρείται στην ουσία
προάγγελος των ανακοινώσεων της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-
ΣΤΑΤ) την ερχόμενη Πέμπτη 13 Ια-
νουαρίου. Την ημέρα εκείνη πρόκει-
ται να ανακοινωθεί ο εθνικός δείκτης
τιμών καταναλωτή Δεκεμβρίου 2021,
ο οποίος αναμένεται ότι θα βρίσκεται
πάνω από το «φράγμα» του 5%. Τε-
λευταία φορά που ο εθνικός δείκτης
τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε
σε επίπεδα άνω του 5% ήταν τον Ια-
νουάριο του 2011, όταν έφτασε στο
5,2%.

Σε επίπεδο, πάντως, Ευρωζώνης
ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τις προ-
σωρινές εκτιμήσεις της Eurostat, έ-
φτασε το 5% τον Δεκέμβριο του 2021,
καταγράφοντας τιμή-ρεκόρ και ση-
μειώνοντας αύξηση για έκτο συνεχή
μήνα. Η διαμόρφωση του εναρμονι-
σμένου δείκτη τιμών καταναλωτή
στην Ελλάδα στο 4,4% αποτελεί ρε-
κόρ των τελευταίων 11 ετών, από το
4,9% του Ιανουαρίου του 2011.

Βασική αιτία για τη νέα άνοδο
του δείκτη τιμών καταναλωτή είναι
η αύξηση της τιμής της ενέργειας,
κατά 26% στην Ευρωζώνη τον Δε-
κέμβριο του 2021 σε σύγκριση με
τον Δεκέμβριο του 2020, έναντι αύ-
ξηση 27,5% τον Νοέμβριο του 2021
σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του
2020. Αυτό που γίνεται εμφανές από
τα στοιχεία της Eurostat είναι ότι α-
κόμη και αν οι αυξήσεις στις τιμές
της ενέργειας είναι χαμηλότερες, έ-
στω και λίγο, πλέον είναι μεγαλύτερες
οι αυξήσεις σε σύγκριση με τους
προηγούμενους μήνες στα τρόφιμα
και στα υπόλοιπα προϊόντα. 

Ετσι, οι τιμές των τροφίμων, των
αλκοολούχων ποτών και του καπνού
αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021
κατά 3,2% σε ετήσια βάση, ενώ τον
Νοέμβριο η αντίστοιχη αύξηση ήταν

2,2%. Επιπλέον, οι τιμές των βιομη-
χανικών μη ενεργειακών προϊόντων
αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021
σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του
2020 κατά 2,9% έναντι αύξησης 2,4%
τον Νοέμβριο του 2021 σε σύγκριση
με τον Νοέμβριο του 2020.

Ο Δεκέμβριος του 2021, ωστόσο,
δεν αναμένεται ότι ήταν ο τελευταίος
μήνας των ανατιμήσεων, καθώς όλες
οι εκτιμήσεις από την αγορά και από
θεσμικούς παράγοντες κάνουν λόγο
για διατήρηση των πληθωριστικών
πιέσεων τουλάχιστον για το α΄ εξά-
μηνο του 2022. Ηδη οι τιμοκατάλογοι
που έχουν αποσταλεί από τους προ-

μηθευτές στα σούπερ μάρκετ περι-
λαμβάνουν σημαντικές αυξήσεις σε
σειρά βασικών τροφίμων και ειδών
νοικοκυριού, αυξήσεις τιμών οι οποίες
αναμένεται ότι θα περάσουν στα-
διακά στην κατανάλωση μέχρι τα
μέσα Ιανουαρίου. 

Παρά δε την ανακοίνωση των μέ-
τρων στήριξης νοικοκυριών και ε-
πιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την ηλε-
κτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο,
αυτά δεν αναμένεται να ανακόψουν
τις ανατιμήσεις σε σειρά προϊόντων
που έχουν ήδη παραχθεί με αυξημένο
ενεργειακό κόστος. Την ίδια ώρα,
άλλωστε, παραμένουν σε εξαιρετικά
υψηλά επίπεδα οι τιμές σε σειρά
πρώτων υλών, από μέταλλα έως δη-
μητριακά, ενώ ακόμη δεν έχουν α-
ποκλιμακωθεί τα ναύλα για τη με-
ταφορά των εμπορευματοκιβωτίων
από την Κίνα και την ευρύτερη πε-
ριοχή της Ασίας, ούτε έχουν εκλείψει
οι διαταραχές στην εφοδιαστική α-
λυσίδα.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Το 2020 το μέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό ξόδεψε περίπου 1.200 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο και με βάση τις τρέχουσες τιμές χονδρικής, αυτές οι δαπάνες θα αυξηθούν στα
1.850 ευρώ έως τα τέλη του 2022, όπως εκτιμά η Bank of America.

Δεν «βλέπουν» σύντομα μείωση
των τιμών ενέργειας οι οίκοι
Η ενεργειακή κρίση απειλεί την ανάπτυξη και πολλές επιχειρήσεις, προειδοποιούν

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Το έντονα ασταθές περιβάλλον στην αγορά
ενέργειας αναμένεται να επιμείνει κατά
τη διάρκεια του 2022, όπως προβλέπουν
οι αναλυτές, κάνοντας την ενεργειακή
κρίση, η οποία σημάδεψε το 2021, ένα
από τα μεγαλύτερα θέματα και του 2022
για τις κυβερνήσεις, τα νοικοκυριά και
τις κεντρικές τράπεζες, «απειλώντας»
την ανάπτυξη καθώς και πολλές επιχει-
ρήσεις. 

Αν και η τιμή του φυσικού αερίου έχει
αποκλιμακωθεί από το ιστορικό υψηλό
των 180 ευρώ/MWh που είχε φτάσει τον
Δεκέμβριο και κάτω από τα 100 ευρώ/MWh
την τελευταία εβδομάδα, οι ημερήσιες
διακυμάνσεις είναι έντονες, φτάνοντας
ακόμη και τα 20 ευρώ/MWh. Ανάλογες
διακυμάνσεις παρατηρούνται και στην
τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία
αν και είναι σημαντικά χαμηλότερη στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από το
ρεκόρ των 400 ευρώ/MWh τον Δεκέμβριο,
και στα 150-160 ευρώ, ωστόσο δεν ανα-
μένεται να επιστρέψει εκεί που ήταν πριν
από ένα χρόνο. 

Οι διεθνείς οίκοι εκτιμούν πως η με-
ταβλητότητα θα κυριαρχήσει το 2022,
και αν και προς τα τέλη του τρέχοντας
έτους θα σημειωθεί μείωση των τιμών,
αυτές θα συνεχίσουν να κινούνται σε υ-
ψηλά επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις εκτι-

μήσεις του οίκου αξιολόγησης S&P, οι α-
σταθείς και υψηλές τιμές του φυσικού α-
ερίου, του άνθρακα και της ενέργειας α-
ναμένεται να επιμείνουν κατά τη διάρκεια
του 2022, με πιθανά «επεισόδια» εκτό-
ξευσης αλλά και βουτιάς. Σύμφωνα με το
βασικό σενάριο του οίκου, το ευρωπαϊκό
αέριο, με βάση το ολλανδικό TTF, θα ση-
μειώσει μείωση, αλλά θα παραμείνει υ-
ψηλότερο από τα ιστορικά δεδομένα. Βέ-
βαια, όπως επισημαίνει, οι περιορισμοί
της προσφοράς θα μπορούσαν να ωθή-

σουν τις τιμές εκ νέου υψηλότερα.
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας πιθα-

νότατα θα σταθεροποιηθούν σε υψηλό-
τερο επίπεδο, ενώ η αυξημένη μεταβλη-
τότητα θα γίνει «κανόνας» στην αγορά
καθώς επιταχύνεται η ενεργειακή μετά-
βαση λόγω της ταχύτερης απόσυρσης
της χρήσης ορυκτών καυσίμων και της
πιο απρόβλεπτης αύξησης της δυναμι-
κότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
παράλληλα με τη μεγαλύτερη εξάρτηση
από τις καιρικές συνθήκες.

Κατά τη Societe Generale, ένας από
τους μεγαλύτερους κινδύνους για το 2022
είναι οι τιμές της ενέργειας να μην υπο-
χωρήσουν τόσο γρήγορα όσο αναμένει
η αγορά ή ακόμη και να επιταχυνθούν
εκ νέου, όπως τους τελευταίους μήνες.
Η γαλλική τράπεζα ήλπιζε, όπως σημει-
ώνει, ότι η έγκριση του Nord Stream 2
θα μπορούσε να προσφέρει κάποια ανα-
κούφιση στην αγορά την άνοιξη, αλλά
φαίνεται ότι η έγκρισή του θα καθυστε-
ρήσει για το δεύτερο εξάμηνο του 2022
το νωρίτερο και, στη χειρότερη περίπτω-
ση, μπορεί να μη γίνει, εάν ξεσπάσουν
εντάσεις με τη Ρωσία. Απρόβλεπτα γε-
γονότα, όπως το πρόσφατο κλείσιμο του
30% του πυρηνικού συστήματος παρα-
γωγής της Γαλλίας, θα μπορούσαν επίσης
να επιδεινώσουν τον εφοδιασμό, ενώ ο
κρύος καιρός, ειδικά σε μεγάλες χώρες
κατανάλωσης φυσικού αερίου όπως η Κί-
να, μπορεί να αποσύρει τις προμήθειες
από την Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ενεργειακό κό-
στος που αναμένεται να επωμιστούν νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις φέτος αλλά και
το 2023 αναμένεται βαρύ. Το 2020 το
μέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό ξόδεψε πε-
ρίπου 1.200 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα
και φυσικό αέριο, και με βάση τις τρέ-
χουσες τιμές χονδρικής αυτές οι δαπάνες
θα αυξηθούν στα 1.850 ευρώ έως τα τέλη
του 2022, όπως εκτιμά η Bank of America.
Μόνο το ένα τέταρτο της αύξησης στο

ενεργειακό κόστος αναμένεται να καλυ-
φθεί από τα μέτρα ελάφρυνσης που ε-
φαρμόζουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις,
όπως επισημαίνει. 

Πιο αναλυτικά, η αμερικανική τράπεζα
υπολογίζει, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη
τα μέτρα στήριξης των κυβερνήσεων,
ότι το κόστος της ενέργειας για τα νοι-
κοκυριά έχει ήδη αυξηθεί κατά 20%-30%
το 2021 και στα 1.450 ευρώ, ενώ το 2022
αναμένεται αυξηθεί κατά 20%-40% πε-
ραιτέρω και στα 1.850 ευρώ και θα συ-
νεχίσει να αυξάνεται ελαφρώς και το
2023. «Συνεχίζουμε να βλέπουμε ανοδι-
κούς κινδύνους για τις ευρωπαϊκές τιμές
φυσικού αερίου σε όλο αυτό το διάστημα
του χειμώνα και πιθανώς και το επόμενο
καλοκαίρι λόγω σοβαρών ελλείψεων α-
ποθεμάτων», τονίζει η Bank of America.

Παράλληλα, ισχυρό είναι το «χτύπημα»
και για τις εταιρείες-βιομηχανικούς κα-
ταναλωτές. 

Κατά την BofA, η ανατίμηση στο ηλε-
κτρικό ρεύμα έφτασε το 20% και στο φυ-
σικό αέριο το 15% το 2021 για τις εταιρείες,
και προβλέπεται περαιτέρω αύξηση 70%
και 100% αντίστοιχα το 2022, ενώ το 2023
θα δουν και άλλη αύξηση των τιμών του
φυσικού αερίου. Οι αναλυτές της BofA
εκτιμούν μάλιστα πως οι αυξήσεις στις
τιμές θα λάβουν πιο επίμονα και μόνιμα
χαρακτηριστικά, και θεωρούν απίθανη
την επιστροφή στα επίπεδα των αρχών
του 2021.

<<<<<<

Οι αναλυτές θεωρούν απί-
θανη την επιστροφή των 
τιμών στα επίπεδα των 
αρχών του 2021.

Μειώθηκε το κόστος δεδομένων στην κινητή τηλεφωνία το 2021
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Περαιτέρω υποχώρηση κατέγραψε το κό-
στος των δεδομένων (data) κινητής το
2021 σε σχέση με το 2020. Σύμφωνα με
τα στοιχεία α΄ εξαμήνου 2021 της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων (ΕΕΤΤ) για την αγορά τηλεπι-
κοινωνιών, από τον Ιανουάριο έως και
τον Ιούνιο της περασμένης χρονιάς το έ-
σοδο των παρόχων ανά Gigabyte (Gb) δια-
μορφώθηκε σε περίπου 1,15 ευρώ από
1,30 ευρώ για το σύνολο του 2020. Το
ποσό αυτό προκύπτει δεδομένου ότι το
πρώτο εξάμηνο του 2021 το σύνολο των
εσόδων των εταιρειών τηλεπικοινωνίας
διαμορφώθηκε σε 261 εκατ. ευρώ, ενώ η
συνολική κίνηση δεδομένων (μέσω κινη-
τών τηλεφώνων, τάμπλετ κ.λπ.) διαμορ-
φώθηκε σε 226,5 δισεκατομμύρια
Megabytes (Mb).

Συνολικά το 2020, την πρώτη χρονιά
της πανδημικής κρίσης, η κατανάλωση
δεδομένων ανήλθε σε 388 δισ. Mb, που
αντιστοιχεί σε συνολικά έσοδα 508 εκατ.
ευρώ ή 1,30 ευρώ ανά Gb. Η επεξεργασία
των στοιχείων από το 2015 και ύστερα
φανερώνει ότι κάθε χρόνο η κατανάλωση
data αυξάνεται: πριν από επτά χρόνια η
συνολική χρήση δεδομένων είχε διαμορ-
φωθεί σε 36 δισεκατομμύρια Mb και είναι

κατά περισσότερες από έξι φορές μικρό-
τερη συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο
του 2021. Για το σύνολο της περασμένης
χρονιάς αναμένεται η κίνηση δεδομένων
να είναι πολύ υψηλότερη συγκριτικά με
το 2020. Κι αυτό δεδομένου ότι ήδη η χρή-
ση data από τον Ιανουάριο μέχρι και τον
Ιούνιο του 2021 αντιστοιχεί, κατά προ-
σέγγιση, στο 60% της κίνησης δεδομένων
για το σύνολο του 2020.

Η διαχρονική σύγκριση των στοιχείων
φανερώνει ακόμη ότι τα τελευταία επτά
χρόνια το κόστος των data κινητής έχει
αποκλιμακωθεί σημαντικά. Το 2015 οι πά-
ροχοι εισέπρατταν 8 ευρώ ανά Gb, μέγεθος
που περιορίστηκε στο 1,15 ευρώ το α΄ ε-
ξάμηνο του 2021 και αναμένεται να υπο-
χωρήσει στο 1 ευρώ για το σύνολο της
περασμένης χρονιάς. Ως εκ τούτου, όπως
αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, η μεί-
ωση του κόστους των data επιτρέπει στην

Ελλάδα να συγκλίνει, σταδιακά, με τις χα-
μηλές χρεώσεις των ευρωπαϊκών παρόχων.
Και μπορεί, όπως προσθέτουν, η Ελλάδα

να εμφανίζεται κατά καιρούς ότι διαθέτει
από τις υψηλότερες στην Ευρώπη χρεώσεις
δεδομένων κινητής, όμως η εικόνα αυτή

έχει διαμορφωθεί βάσει της ανάλυσης
των ονομαστικών τιμών, που διαφέρουν
σε σχέση με τις τελικές προσφερόμενες

τιμές, ύστερα από προσφορές και ειδικές
εκπτώσεις. Η περαιτέρω μείωση του κό-
στους δεδομένων αποδίδεται στον αντα-
γωνισμό για δημιουργία φθηνότερων πα-
κέτων και υπηρεσιών, ο οποίος εκτιμάται
ότι θα ενισχυθεί φέτος. Ενας από τους βα-
σικούς λόγους είναι ότι το νέο σχήμα των
Nova - Wind θα επιδιώξει, υπό την ομπρέλα
της United Group, να αποσπάσει μεγα-
λύτερο μερίδιο αγοράς.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έ-
ρευνα της εταιρείας Tefficient για τη χρήση
δεδομένων σε 46 χώρες παγκοσμίως, η
Ελλάδα, όπου διαχρονικά η χρήση data
ήταν χαμηλή, εμφανίζει πλέον υψηλούς
ρυθμούς αύξησης, με την κίνηση, σε μη-
νιαία βάση, να είναι 3,1 Gb ανά κάρτα
Sim. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι
του αντίστοιχου διαστήματος του 2020,
η Ελλάδα εμφάνισε αύξηση σε ποσοστό
34% στη χρήση δεδομένων και ανήκει
στις οκτώ χώρες με τη μεγαλύτερη άνοδο.
Η επίδοση είναι ίδια σε Κροατία και Λι-
θουανία, ενώ τον υψηλότερο ρυθμό αύ-
ξησης στην κίνηση δεδομένων (53%) κα-
ταγράφει το Περού. Η Ελλάδα ανήκει στις
μόλις 9 χώρες όπου η αύξηση της χρήσης
δεδομένων συνοδεύτηκε με ενίσχυση ε-
σόδων για τους παρόχους, έστω και σε
ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. 

Το 2015 οι πάροχοι εισέπρατταν 8 ευρώ ανά Gb, μέγεθος που περιορίστηκε στο 1,15 ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021 και αναμένεται να υπο-
χωρήσει στο 1 ευρώ για το σύνολο της περασμένης χρονιάς.

<<<<<<

Η συνολική κίνηση δεδομέ-
νων (μέσω κινητών τηλεφώ-
νων, τάμπλετ κ.λπ.) διαμορ-
φώθηκε σε 226,5 δισ.
Megabytes (Mb).

<<<<<<

Στην Ελλάδα, ο εθνικός
δείκτης τιμών καταναλω-
τή εκτιμάται ότι διαμορ-
φώθηκε πάνω από το 5%.

Νέες αυξήσεις έρχονται σε σειρά βασικών τροφίμων και ειδών νοικοκυριού.
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Εχει πολλαπλάσιο κόστος, σε σχέση με
την πρώτη θέση των αεροπορικών εται-
ρειών, αλλά ολοένα και περισσότερα ά-
τομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας,
όπως επιχειρηματίες, προτιμούν για τις
μετακινήσεις τους είτε εντός Ελλάδας
είτε προς κοντινούς ευρωπαϊκούς προ-
ορισμούς να ναυλώνουν ιδιωτικά τζετ
και ελικόπτερα. Σημεία των καιρών; Εν-
δεχομένως, όπως εξηγούν παράγοντες
της αγοράς, εάν ληφθεί υπόψη ότι λόγω
της πανδημίας, της υπερμεταδοτικότητας
της μετάλλαξης «Ομικρον», των περιο-
ρισμών στις μετακινήσεις και των αιφ-
νίδιων ακυρώσεων δρομολογίων, οι με-
τακινήσεις με ιδιωτικό jet  προβάλλουν
ως το συνώνυμο της μέγιστης υγειονο-
μικής ασφάλειας, αλλά και της ενίσχυσης
της παραγωγικότητας. 

Η στροφή στις ιδιωτικές μετακινήσεις
από αέρος είναι αποτέλεσμα και της αύ-
ξησης του ιδιωτικού πλούτου εν μέσω
πανδημίας. Υπολογίζεται ότι την τελευταία
διετία η παγκόσμια περιουσία των δισε-
κατομμυριούχων αυξήθηκε κατά περίπου
3,5 τρισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Ελ-
λάδα ο αριθμός των εκατομμυριούχων

τοποθετείται σε 72.000, σύμφωνα με έκ-
θεση της Credit Suisse. Με τα δεδομένα
αυτά γίνεται αντιληπτό γιατί οι περισ-
σότερες εταιρείες, ανά τον κόσμο, αδυ-
νατούν να εξυπηρετήσουν την αυξημένη
ζήτηση, την οποία τροφοδοτεί και η Ελ-
λάδα, με τις ιδιωτικές πτήσεις από και
προς τη χώρα να έχουν εκτοξευθεί. Η
Ελλάδα ανήκει στις ευρωπαϊκές χώρες
όπου οι πτήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών
πολλαπλασιάστηκαν το 2021, σε σχέση
με το 2019, τάση που πρόκειται να συ-
νεχιστεί και κατά τη φετινή χρονιά. Εν-

δεικτικό της ιδιαιτέρα υψηλής ζήτησης
για ιδιωτικές μετακινήσεις είναι ότι, κατά
την περασμένη χρονιά, η αίθουσα ανα-
μονής VIP στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος
Βενιζέλος» είχε υπερβεί, πολλές φορές,
τη χωρητικότητά της.

Μία από τις εταιρείες που έχουν επω-
φεληθεί της μεγάλης παγκόσμιας στροφής
σε ιδιωτικές πτήσεις είναι η αμερικανική
NetJets, που ιδρύθηκε το 1964 και ανήκει
στον πολυεθνικό όμιλο Berkshire
Hathaway του Αμερικανού κροίσου Γου-
όρεν Μπάφετ και ένατου πλουσιότερου

ανθρώπου παγκοσμίως.  Οπως αναφέρουν
αποκλειστικά στην «Κ» στελέχη της
NetJets, που αποτελεί την παλαιότερη
αλλά και μεγαλύτερη εταιρεία ναύλωσης
με στόλο 760 αεροπλάνων, η ζήτηση για
ιδιωτικά ταξίδια είναι δίχως προηγούμενο.
«Το 2020 είχαμε τριπλάσιο αριθμό πελα-
τών, σε σύγκριση με κάθε άλλη χρόνια.
Στην Ευρώπη, ο ημερήσιος όγκος πτή-
σεων είναι υψηλότερος, σε σύγκριση με
τα επίπεδα πριν από την πανδημία και
εκτιμούμε ότι οι επιδόσεις αυτές θα συ-
νεχιστούν», σημειώνουν. 

Η Αθήνα έχει εξασφαλίσει τη θέση
της σε ένα κλειστό κλαμπ ευρωπαϊκών
πόλεων όπου καταγράφεται η υψηλότερη
ζήτηση για ιδιωτικές πτήσεις. «Στην Ευ-
ρώπη την υψηλότερη ζήτηση για ναυ-
λωμένες πτήσεις συγκεντρώνουν το Λον-
δίνο, το Παρίσι, η Νίκαια, η Γενεύη, η
Πάλμα ντε Μαγιόρκα, η Ζυρίχη, η Ιμπιζα,
το Μιλάνο, το Αμστερνταμ και η Αθήνα».
Αυτή η λίστα συνεχώς αλλάζει και διευ-
ρύνεται. Για παράδειγμα, τον χειμώνα η
NetJets δέχτηκε μεγάλη ζήτηση για με-
τακινήσεις σε παραδοσιακούς προορι-

σμούς για σκι, όπως το Σαμονί-Μον
Μπλαν, η Γενεύη και το Βαλ-ντ’ Ιζέρ των
γαλλικών Αλπεων. 

Το τελευταίο τρίμηνο του 2021, όπως
αναφέρουν από τη NetJets, υπήρξαν χι-
λιάδες πτήσεις από και προς το «ιδιαίτερα
δραστήριο αεροδρόμιο της Αθήνας». «Κα-
τά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
η Κέρκυρα, το Ηράκλειο, η Κεφαλονιά,
η Ρόδος, η Κως και η Πάρος αποτέλεσαν
τους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προο-
ρισμούς για πτήσεις με ιδιωτικά jets, ενώ
ιδιαίτερα ενισχυμένη ζήτηση καταγράφει

και η Πρέβεζα. Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα
αποτελεί την όγδοη πιο δραστήρια χώρα
της Ευρώπης σε επίπεδο ναυλωμένων ι-
διωτικών πτήσεων, καταγράφοντας άνοδο
της τάξεως του 55%, συγκριτικά με το
2019», τονίζουν. 

Με τη ζήτηση για μετακινήσεις με ι-
διωτικά εναέρια μέσα να εκτιμάται ότι
θα συνεχιστεί και τη φετινή χρονιά, η ε-
ταιρεία επενδύει περίπου 2,5 δισ. δολάρια
για την παραλαβή, μέχρι το τέλος του
2022, 100 νέων αεροσκαφών. «Πρόσφατα
ανακοινώσαμε την υλοποίηση επένδυσης
1,2 δισ. δολ. με τη βραζιλιάνικη Embraer
για την αγορά 100 αεροσκαφών Phenom
300E, επεκτείνοντας περαιτέρω τον πα-
γκόσμιο στόλο της NetJets». Για τις πτή-
σεις στην Ευρώπη, η εταιρεία του Αμε-
ρικανού κροίσου σχεδιάζει να προσθέσει
στον στόλο της ένα από τα πιο περιζήτητα
αεροσκάφη, το Bombardier Challenger
650 (σ.σ.: έχει χωρητικότητα έως 12 θέ-
σεων και εμβέλεια 4.000 ναυτικών μιλίων
ή 7.400 χλμ.). Σε όσα αναφέρουν από τη
NetJets, στέλεχος των ελληνικών αερο-
μεταφορών συμπληρώνει στην «Κ» ότι
τα ιδιωτικά jets έχουν τον ρόλο του αε-
ροταξί για άτομα υψηλής εισοδηματικής
κατηγορίας που αναζητούν ευελιξία και
αυξημένη υγειονομική ασφάλεια. Οπως
προσθέτει, η ζήτηση για ιδιωτικές πτήσεις
είναι δίχως προηγούμενο, έχοντας ξεπε-
ράσει σημαντικά τα επίπεδα του 2019.
Η ενισχυμένη ζήτηση για ιδιωτικές πτή-
σεις από και προς την Ελλάδα αποδίδεται
και με την αγορά κατοικίας από εύπορους
ξένους, όπως Αραβες και Ρώσους στην
Αττική Ριβιέρα ή σε κάποιο από τα μεγάλα
τουριστικά θέρετρα ανά την επικράτεια.
Την υψηλή ζήτηση φανερώνει και το γε-
γονός ότι πρόσφατα μία από τις μεγαλύ-
τερες ελληνικές εταιρείες συντήρησης
και επισκευής ελικοπτέρων προχώρησε
στην επέκταση του ελικοδρομίου της
κατά περίπου 5.000 τ.μ. Σημειώνεται ότι
το κόστος της πτήσης (χωρίς επιστροφή)
Αθήνα - Λονδίνο με ιδιωτικό jet κυμαίνεται
από 18.000 έως 20.000, ενώ το κόμιστρο
της επιστροφής, που είναι συνήθως ε-
λαφρώς αυξημένο, εξαρτάται από το
πόσες ημέρες μετά την άφιξη στον προ-
ορισμό θα πραγματοποιηθεί η αναχώ-
ρηση.

Ρεκόρ πτήσεων με ιδιωτικά jets στην Ελλάδα
Η Αθήνα στη λίστα ευρωπαϊκών πόλεων όπου καταγράφεται η υψηλότερη ζήτηση – Τι λένε στην «Κ» στελέχη της NetJets 

<<<<<<<

Η αίθουσα αναμονής VIP 
στο αεροδρόμιο «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος» το 2021 είχε
υπερβεί, πολλές φορές, τη
χωρητικότητά της. H Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή την όγδοη πιο δραστήρια χώρα της Ευρώπης σε επίπεδο ναυλωμένων ιδιωτικών πτήσεων, καταγράφοντας άνοδο της τάξεως του 55% συγκριτικά με το

2019.

Κύμα ακυρώσεων από αεροπορικές, αλλά και αισιοδοξία για ανάκαμψη
Εάν όμως η πανδημική κρίση ευνοεί τις
ιδιωτικές πτήσεις, τουλάχιστον όσο οι
χώρες δεν προχωρούν στην επιβολή
lockdown, το κύμα ακυρώσεων που προ-
καλούν οι νέες μεταλλάξεις υποχρεώνουν
τους αερομεταφορείς σε τροποποιήσεις
του πτητικού προγράμματός τους. Σε ένα
τρίμηνο, αυτό από τον Ιανουάριο έως
και τον Μάρτιο, που είναι παραδοσιακά
ασθενές για τον τουρισμό, οι αεροπορικές
εταιρείες εντός και εκτός Ελλάδας συρ-
ρικνώνουν τα δρομολόγιά τους, αν και
φέτος η τουριστική βιομηχανία προβλέπει
δυναμική επιστροφή των ταξιδιών. 

Μέχρι όμως νεότερων δεδομένων, η
Aegean τις αμέσως προσεχείς ημέρες α-
ναμένεται να προχωρήσει σε μερική τρο-
ποποίηση του προγράμματός της, που
θα περιλαμβάνει μείωση της συχνότητας
των δρομολογίων ή και ακυρώσεις για
ορισμένες πτήσεις. Η εισηγμένη είχε ήδη
προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές από
τον Νοέμβριο, με την αναπροσαρμογή
των πτήσεων, όπως αναφέρουν οι πλη-
ροφορίες, να αφορά κατά βάση προορι-
σμούς του εξωτερικού. Σε κάθε περίπτω-
ση, όμως, οι έκτακτες, λόγω της μετάλ-
λαξης «Ομικρον», ανακατατάξεις πτήσεων

εκτιμάται ότι διευρύνουν το χάσμα με
το 2019, οδηγώντας σε απόκλιση της
δραστηριότητας σε ποσοστά της τάξεως
του 40% σε σύγκριση με πριν από τρία
χρόνια.  Η Sky Express, που πραγματοποιεί
περιορισμένο αριθμό πτήσεων λόγω ε-
ποχικότητας και κατ’ επέκταση χαμηλής
ζήτησης, πρόκειται, όπως αναφέρουν
στελέχη της, να διατηρήσει αμετάβλητο
τον υφιστάμενο προγραμματισμό της.
Το περιορισμένο πτητικό πρόγραμμα,
σε συνδυασμό με τη σύντομη διάρκεια
πτήσεων, προσδίδει ευελιξία στην αερο-
πορική.

Αλλά και οι ξένοι αερομεταφορείς, που

βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με α-
κυρώσεις κρατήσεων αλλά και με μεγάλο
αριθμό ασθενειών πληρώματος και πι-
λότων λόγω COVID, συρρικνώνουν τις
πτήσεις τους. 

Ενδεικτικά, ο γερμανικός όμιλος
Lufthansa, που περιλαμβάνει, εκτός από
τη Lufthansa, τις Eurowings, Austrian
Airlines, Swiss και Brussels Airlines, σχε-
διάζει να ακυρώσει περίπου 33.000 πτή-
σεις από τα μέσα Ιανουαρίου μέχρι τον
Φεβρουάριο, αριθμός που αντιστοιχεί
στο 10% του συνολικού πτητικού προ-
γράμματός του. Επίσης, στις ΗΠΑ υπο-
λογίζεται ότι από τα Χριστούγεννα μέχρι
σήμερα έχουν ακυρωθεί δεκάδες χιλιάδες
πτήσεις, λόγω όμως και των δυσμενών
καιρικών συνθηκών. 

Παρ’ όλα αυτά, αναλυτές εκτιμούν ότι
οι επιπτώσεις της «Ομικρον» στις αερο-
μεταφορές θα είναι ως επί το πλείστον
βραχυπρόθεσμες, προβλέποντας ότι φέτος
η αεροπορική βιομηχανία θα ανακάμψει
και η ζήτηση για επαγγελματικά ταξίδια
θα αναθερμανθεί. Σύμφωνα με την πρό-
σφατη έκθεση του ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας
(Eurocontrol), υπό την προϋπόθεση ότι

η μετάλλαξη «Ομικρον» θα τεθεί υπό έ-
λεγχο, ο αριθμός των πτήσεων σε ευρω-
παϊκό επίπεδο θα μπορούσε να αγγίξει
το 90% σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.
Σε σχέση με το 2019 η περασμένη χρονιά
ολοκληρώθηκε με 44% λιγότερες πτήσεις
πανευρωπαϊκά, με τον ρυθμό υποχώρη-
σης, σε μηνιαία βάση, να διαμορφώνεται
στο 22%. 

Κατά το Eurocontrol, έναντι πάντοτε
του 2019, ζητούμενο είναι κατά το πρώτο
τρίμηνο της φετινής χρονιάς η πτητική
δραστηριότητα να κυμανθεί από 80%
έως 85% και να μην υποχωρήσει σε πε-
ρίπου 70%, ποσοστό που αντιστοιχεί στο
απαισιόδοξο σενάριο του φορέα. Πάντως,
παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η
«Ομικρον» φέτος, ιδίως τους καλοκαιρι-
νούς μήνες αναμένονται υψηλά ποσοστά
ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές αερομετα-
φορές, σε τέτοιο βαθμό που εκτιμάται
ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στις α-
φίξεις - αναχωρήσεις αεροσκαφών λόγω
περιορισμού στη χωρητικότητα του ε-
ναέριου χώρου. Στην περίπτωση της Ελ-
λάδας, το Eurocontrol προβλέπει καθυ-
στερήσεις λιγότερο από 0,1 λεπτό έως
0,5 λεπτό ανά πτήση.

<<<<<<

Υπό την προϋπόθεση ότι η
«Ομικρον» θα τεθεί υπό έ-
λεγχο, ο αριθμός των πτή-
σεων σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο θα μπορούσε να αγγίξει
το 90% συγκριτικά με το
2019.

Η Aegean τις αμέσως προσεχείς ημέρες αναμένεται να προχωρήσει σε μερική τροποποίη-
ση του προγράμματός της, που θα περιλαμβάνει μείωση δρομολογίων ή και ακυρώσεις ορι-
σμένων πτήσεων.

Υποχώρησαν το 2020 οι αμοιβές των επικεφαλής στις μεγάλες εισηγμένες
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Ελαφρώς μειωμένες, σε σχέση με το 2019,
υπήρξαν το 2020 οι ετήσιες αμοιβές των
επικεφαλής εισηγμένων εταιρειών υψηλής
κεφαλαιοποίησης, όπως προκύπτει από
την ετήσια έρευνα αποδοχών που κα-
τάρτισε η Better Future σε συνεργασία
με το Ελληνικό Παρατηρητήριο Εταιρικής
Διακυβέρνησης (HOCG) του Λονδίνου
και την εταιρεία Corporate Matters. Ο
χάρτης αποδοχών στις εταιρείες του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών, με βάση τα οικο-
νομικά αποτελέσματα της χρήσης του
2020 που δημοσιεύθηκαν το 2021, απο-
καλύπτει ότι περιορίστηκαν, λόγω της
πανδημίας κυρίως, οι μεταβλητές απο-
δοχές (μπόνους) που εισπράττουν οι δι-
ευθύνοντες σύμβουλοι και οι εκτελεστικοί
πρόεδροι εισηγμένων εταιρειών. 

Ωστόσο, η μείωση αποδοχών για τα
ανώτερα στελέχη δεν αφορά το σύνολο
των εισηγμένων, επειδή καταγράφεται
μεγάλη ανισότητα μεταξύ των εταιρειών,
ενώ οι μεσαίας κεφαλαιοποίησης τείνουν
να ενισχύουν τις παρεχόμενες αποδοχές
που βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερα ε-
πίπεδα σε σύγκριση με αυτές των μεγάλων
εταιρειών. Ως εκ τούτου, στις μεσαίας
κεφαλαιοποίησης εταιρείες –σε αντίθεση

με τις υψηλής κεφαλαιοποίησης– οι α-
ποδοχές ενισχύθηκαν το 2020 έναντι του
2019.  Συγκεκριμένα, στις 25 εταιρείες
υψηλής κεφαλαιοποίησης το 2020 ο μέσος
όρος των ετήσιων αποδοχών –περιλαμ-
βάνουν μισθό, μπόνους και άλλες παρο-
χές– του διευθύνοντος συμβούλου δια-
μορφώθηκε σε 986.000 ευρώ από 1,1
εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ένας στους δύο δι-
ευθύνοντες συμβούλους αμείβεται ση-
μαντικά λιγότερο εάν ληφθεί υπόψη ότι
η διάμεσος βρίσκεται στις 571.000 ευρώ,
ενώ το 45% των εταιρειών υψηλής κε-
φαλαιοποίησης παρέσχε μπόνους κατά
τη χρήση του 2020.

Επίσης, περίπου το 25% του συνόλου
(τρίτο τεταρτημόριο) αφορά διευθύνοντες
συμβούλους με υψηλές αποδοχές, έχοντας
εισπράξει το 2020, σε σχέση με το 2019,
1,3 εκατ. ευρώ, ποσό μικρότερο κατά 7%
σε σχέση με το 2019. Κι αυτό επειδή το
45% των μεγάλων εταιρειών περιόρισαν
το μπόνους στους CEO’s σε 695.000 το
2020 από 1 εκατ. ευρώ το 2019, σύμφωνα
με την έρευνα της Better Future. Στις 20
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης οι
ετήσιες μέσες αποδοχές των διευθυνό-
ντων συμβούλων δεν υπερβαίνουν τις
609.000 ευρώ, αλλά το συγκεκριμένο μέ-
γεθος είναι αυξημένο λόγω της επίδρασης

των «υψηλόμισθων». Κι αυτό δεδομένου
ότι περίπου στους μισούς, όπως προκύπτει
από τη διάμεσο τιμή, αντιστοιχούν απο-
λαβές 387.000 ευρώ.

Οσον αφορά τις αμοιβές των προέδρων
διοικητικών συμβουλίων, ο μέσος όρος
στις μεγάλες εταιρείες είναι 658.000 ευρώ,
ενώ η διάμεσος αντιστοιχεί σε 266.000
ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο μέ-
σος όρος και η διάμεσος της συγκεκρι-
μένης κατηγορίας αποδοχών διαμορφώ-
νονται σε 371.000 ευρώ και 259.000 ευρώ
αντίστοιχα. Οι απολαβές των μη εκτελε-
στικών προέδρων διοικητικών συμβου-
λίων ανέρχονται κατά μέσον όρο σε

195.000 ευρώ στις μεγάλες εταιρείες και
σε 77.000 ευρώ στη μεσαία κεφαλαιο-
ποίηση. Σύμφωνα με την έρευνα της
Better Future, το 60% των προέδρων
είναι εκτελεστικοί, παρότι κατά τον νόμο
4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση
οι πρόεδροι Δ.Σ. συνιστάται να μην έχουν
εκτελεστικά καθήκοντα.

Στα μη εκτελεστικά μέλη των Δ.Σ., για
τις μεγάλες εταιρείες, ο μέσος όρος ετή-
σιων αποδοχών είναι 40.000 ευρώ, ποσό
που δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ στις
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αν και τείνει
να αυξάνεται.

Οι εισηγμένες έχουν προσαρμοστεί
στις προβλέψεις των διατάξεων του νόμου
4706/2020, βάσει των οποίων το 25% των
μελών του διοικητικού συμβουλίου θα
πρέπει να είναι γυναίκες και ο αριθμός
των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το
1/3 του συνόλου των μελών του διοικη-
τικού συμβουλίου ή τουλάχιστον δύο. Ε-
τσι, το ποσοστό γυναικών-μελών Δ.Σ.
αυξήθηκε από 15% το 2020 σε 23% το
2021, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη αυξήθηκαν
από 38% το 2020 σε 42% το 2021.

«Φαίνεται ότι η κρίση οδήγησε στην
εκλογίκευση αποδοχών των ανώτερων
στελεχών των εισηγμένων εταιρειών. Ω-
στόσο υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για
τη βελτίωση του επιπέδου αμοιβών των
μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. που επιβάλ-
λεται να είναι ανεξάρτητα και καλά α-
μειβόμενα. Οπως και για τη σύνδεση α-
μοιβών με τα αποτελέσματα των εταιρειών
και τους στόχους ενίσχυσης της παρα-
γωγικότητας. Η ανισότητα στις αμοιβές
στελεχών δεν δικαιολογείται σε όλες τις
περιπτώσεις από τη βελτίωση των απο-
τελεσμάτων, ενώ οι αποδοχές των μη ε-
κτελεστικών προέδρων παραμένουν σε
χαμηλά επίπεδα», αναφέρει ο επικεφαλής
της Better Future, Κρις Αμιράλης.  

Σημειώνεται ότι ο νόμος 4706/2020,
που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2020,
ενσωματώνοντας την ευρωπαϊκή οδηγία
για την «εταιρική διακυβέρνηση ανωνύ-
μων εταιρειών», άλλαξε ύστερα από 18
χρόνια αντικαθιστώντας τον ν. 3016/2002.

<<<<<<

Περιορίστηκαν, λόγω της
πανδημίας κυρίως, τα μπό-
νους – Ενισχύθηκαν οι απολα-
βές στελεχών σε εταιρείες
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
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Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ 

Ολοένα και πιο συχνά είναι πλέον τα πε-
ριστατικά κυβερνοεπιθέσεων εναντίον ε-
πιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων
στην Ελλάδα, καθώς μόνο μέσα στους τε-
λευταίους 12 μήνες ο αριθμός τους έχει
αυξηθεί 10%-20% σε σύγκριση με τα προη-
γούμενα έτη. 

Αυτό αναφέρουν σχεδόν 9 στους 10 υ-
πεύθυνοι ασφαλείας πληροφοριών στην
Ελλάδα, σε παγκόσμια έρευνα της ΕΥ για
την ασφάλεια πληροφοριών, την οποία
επικαλείται σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στην «Κ» ο Παναγιώτης Παπαγιαν-
νακόπουλος, εταίρος στο τμήμα συμβου-
λευτικών υπηρεσιών της EY Ελλάδος και
επικεφαλής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας,
προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας
της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο
ίδιος επισημαίνει πως το τελευταίο διά-
στημα παρατηρούνται κρατικά επιχορη-
γούμενες επιθέσεις που στοχεύουν να
πλήξουν κρίσιμες υποδομές της χώρας,
ενώ εξίσου συχνές είναι οι επιθέσεις για
λύτρα (ransomware) μέσα από καμπάνιες
ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing emails),
καθώς και περιστατικά επιθέσεων μέσω
κακόβουλου λογισμικού, αλλά και παρα-
μόρφωσης ιστοσελίδων, κυρίως σε κλάδους
της οικονομίας όπου η κυβερνοασφάλεια
δεν είναι τόσο ώριμη. 

Στην Ελλάδα, μεγάλο πλήγμα από τους
χάκερ έχουν δεχθεί κλάδοι όπως αυτοί
της υγείας, των χρηματοοικονομικών υ-
πηρεσιών, των φαρμακευτικών εταιρειών,
της τεχνολογίας και της ενέργειας, ενώ
ανησυχητική είναι η διαπίστωση πως πα-
γκοσμίως πάνω από το 50% των επιχει-
ρήσεων αδυνατεί να ανταποκριθεί στη
διαχείριση περιστατικών ασφαλείας. Τέλος,
ενώ 6 στις 10 εγχώριες επιχειρήσεις ε-
πενδύουν στην κυβερνοασφάλεια 100.000-
500.000 δολ. ετησίως, σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο το 50% των επιχειρήσεων επενδύει
ποσά που ξεπερνούν τις 500.000 δολ.,
φθάνοντας σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι
και τα 50 εκατ. δολ.

– Πόσο συχνές είναι οι κυβερνοεπιθέ-
σεις εναντίον επιχειρήσεων, αλλά και
χρηστών στη χώρα μας και τι περι-
πτώσεις κυβερνοεπιθέσεων έχουν κα-
ταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε ε-
πιχειρήσεις, οργανισμούς και χρήστες
στην Ελλάδα; 

– Η συχνότητα των κυβερνοεπιθέσεων
σε ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμούς
και φορείς ολοένα και αυξάνεται. Βάσει
της πρόσφατης παγκόσμιας έρευνας της
EY για την ασφάλεια πληροφοριών (Global
Information Security Survey), το 86% των
ερωτηθέντων υπευθύνων ασφαλείας πλη-
ροφοριών στην Ελλάδα ανέφεραν ότι μόνο
μέσα στους τελευταίους 12 μήνες ο αριθμός
των κυβερνοεπιθέσεων, σε σχέση με προη-
γούμενα έτη, έχει αυξηθεί κατά 10%-20%. 

Παράλληλα, με την ταχύτατη εξέλιξη
της τεχνολογίας, είναι λογικό να εξελίσ-
σονται και οι κυβερνοεπιθέσεις, τόσο υπό
το πρίσμα της πολυπλοκότητας όσο και
υπό αυτό της αποτελεσματικότητάς τους.
Νέες απειλές εμφανίζονται διαρκώς, αλλά
και ήδη γνωστές, με νέες τεχνικές που
δυσκολεύουν το έργο της προστασίας ε-
ταιρικών πόρων και δεδομένων. Για πα-
ράδειγμα, στην Ελλάδα κατά το τελευταίο
χρονικό διάστημα παρατηρούνται έντονες
κρατικά επιχορηγούμενες επιθέσεις που
αποβλέπουν σε πλήγμα κατά κρίσιμων υ-
ποδομών της χώρας, αλλά και σε υποκλοπή
σημαντικών πληροφοριών. 

Παράλληλα, στη χώρα μας οι επιθέσεις
για λύτρα (ransomware) μέσα από καμπά-
νιες ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing
emails) είναι ιδιαίτερα συχνές, με κάποιες
από τις πιο σημαντικές να αφορούν εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται στους κλά-
δους της ναυτιλίας, των τροφίμων, αλλά
και σε δημόσιους φορείς. Τέλος, περιστα-
τικά που αφορούν επιθέσεις μέσω κακό-
βουλου λογισμικού (malware), αλλά και
παραμόρφωσης (defacement) ιστοσελίδων,
είναι αρκετά συχνά σε κλάδους της οικο-
νομίας όπου η κυβερνοασφάλεια δεν είναι
ακόμη τόσο ώριμη.

– Ποιο το κόστος των κυβερνοεπιθέ-
σεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις
και ποιοι κλάδοι φαίνεται να αποτελούν
στόχοι των χάκερ; 

– Ως κομμάτι του παγκόσμιου χάρτη,
η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες
στη διαχείριση περιστατικών ασφαλείας,
όπου, σύμφωνα με έρευνες, πάνω από το
50% των επιχειρήσεων αδυνατεί να αντα-
ποκριθεί σε αυτά. Υπολογίζεται ότι, κατά
μέσο όρο, το κόστος των κυβερνοεπιθέ-
σεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις α-
νέρχεται έως 50.000 δολ., στις μεγάλες ε-
πιχειρήσεις (έως 1.000 εργαζομένους) στις
133.000 δολ. και στις εταιρείες που αριθ-
μούν πάνω από 1.000 εργαζομένους, ε-
κτοξεύεται στις 504.000 δολ. 

Το μέσο κόστος κυβερνοεπιθέσεων
έχει καταγράψει νέο ρεκόρ αύξησης, το

οποίο σε σχέση με περυσινά στατιστικά,
παρουσιάζεται αυξημένο κατά 10%. Στην
Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα στην παγκόσμια
οικονομία, ο κλάδος που έχει πληγεί πε-
ρισσότερο είναι αυτός της υγείας, με τους
κλάδους των χρηματοοικονομικών υπη-
ρεσιών, των φαρμακευτικών εταιρειών,
της τεχνολογίας και της ενέργειας να έ-
πονται, με πολύ μικρή διαφορά μεταξύ
τους. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι, στα
παραπάνω, δεν μπορούμε να παραβλέ-
πουμε το κόστος της φήμης που πλήττεται.
Σε αρκετές περιπτώσεις, το εν λόγω κόστος
ενδέχεται να έχει καθοριστικές συνέπειες
στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

– Σε τι επίπεδα κινούνται οι επενδύσεις
των εγχώριων εταιρειών και οργανι-
σμών στην κυβερνοασφάλεια, πόσο
υπολείπονται έναντι άλλων χωρών της
Ε.Ε και τι κινήσεις πρέπει να κάνουν
ώστε να προστατευθούν από τις ψη-
φιακές απειλές; 

– Σύμφωνα με αποτελέσματα της πα-
γκόσμιας έρευνας της EY,, το 60% των
εγχώριων επιχειρήσεων επενδύει στην
κυβερνοασφάλεια ποσά μεταξύ 100.000
δολ.-500.000 δολ. ετησίως. Ωστόσο, το
40% των ερωτηθέντων προειδοποιούν
ότι οι υφιστάμενες επενδύσεις δεν επαρ-

κούν για τη διαχείριση των νέων προκλή-
σεων κυβερνοασφάλειας που αντιμετω-
πίζουν τους τελευταίους 12 μήνες. 

Σε επίπεδο Ε.Ε. η εικόνα διαφοροποι-
είται, καθώς παρατηρείται ότι το 50% των
επιχειρήσεων επενδύει ποσά που ξεπερ-
νούν τις 500.000 δολ., ενώ υφίστανται και
περιπτώσεις που οι επενδύσεις μπορεί να
φθάσουν μέχρι και τα 50 εκατ. δολ.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, πως
οι επενδύσεις από μόνες τους δεν δια-
σφαλίζουν την επίτευξη ενός ικανοποιη-
τικού επιπέδου προστασίας έναντι των
κυβερνοαπειλών. Οι οργανισμοί θα πρέπει
να προσεγγίζουν το ζήτημα της κυβερ-
νοασφάλειας ολιστικά, καθορίζοντας ενιαία
στρατηγική, η οποία θα προβλέπει ευθυ-
γράμμιση των αντίστοιχων απαιτήσεων
ασφαλείας με τους επιχειρησιακούς στό-
χους. 

Παράλληλα, οι επενδύσεις στη χώρα
μας εστίαζαν στην τεχνολογία. Είναι σαφές
ότι για να αντιμετωπίσει κανείς αποτελε-
σματικά τις κυβερνοαπειλές, πρέπει να
επενδύσει και στον «αδύναμο κρίκο»: τον
άνθρωπο. Συστηματική εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, προ-
άγοντας την κουλτούρα κυβερνοασφά-
λειας, αλλά και διαδικασίες και πολιτικές,
είναι μερικές από τις κινήσεις που ενι-
σχύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την κυ-
βερνοάμυνα. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό
να υπάρχει η υποστήριξη της διοίκησης,
αλλά και μία ολοκληρωμένη στρατηγική,
η οποία θα εξορθολογεί τις επενδύσεις. 

– Σε μια εποχή που οι χρήστες στρέ-
φονται όλο και περισσότερο στα ψη-
φιακά κανάλια, τι θα πρέπει να προ-
σέξουν προκειμένου να προστατεύουν
τα προσωπικά τους δεδομένα από τους
χάκερ; Σε περίπτωση υποκλοπής τους,
τι βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουν
ώστε να αντιμετωπίσουν τέτοια συμ-
βάντα στην Ελλάδα;

– Οπως και στον φυσικό κόσμο, έτσι
και στον ψηφιακό, απαιτείται να είμαστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις προσωπικές
πληροφορίες που δημοσιεύουμε σε κοι-
νωνικά μέσα δικτύωσης. 

Παράλληλα, πρέπει όλοι μας να υιοθε-
τήσουμε φράσεις ασφαλείας (passphrases)
αντί για τους παραδοσιακούς κωδικούς
και τεχνικές αυθεντικοποίησης δύο πα-
ραγόντων, όπως, για παράδειγμα, φράση
ασφαλείας και μήνυμα στο κινητό με ε-
πιπλέον pin, να επικαιροποιούμε το λο-
γισμικό που μεταχειριζόμαστε και να χρη-
σιμοποιούμε μόνο ηλεκτρονικές συσκευές
που εμπιστευόμαστε. Τα προηγούμενα
είναι μερικά απλά βήματα που μπορούν
να προσδώσουν ένα ώριμο επίπεδο ασφα-
λείας στους χρήστες. Ολα αυτά θα πρέπει
να αποτελούν υποσυνείδητες ενέργειες,
που αναπτύσσονται μόνο με συχνή ευαι-
σθητοποίηση όλων μας σε ζητήματα κυ-
βερνοασφάλειας.

Εκρηξη κυβερνοεπιθέσεων μέσα στην πανδημία
Ο Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, επικεφαλής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας της ΕΥ ΝΑ Ευρώπης, μιλάει στην «Κ»

Επιπλέον 55 έργα ύψους 3,35 δισ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Aλλα 55 έργα, συνολικού προϋπολογισμού
3,35 δισ. ευρώ, εντάχθηκαν στο Ταμείο
Ανάκαμψης με απόφαση του αρμόδιου
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θε-
όδωρου Σκυλακάκη, ανεβάζοντας τον
συνολικό αριθμό των έργων που έχουν
ενταχθεί σε 103, με συνολικό προϋπο-
λογισμό πάνω από 6 δισ. ευρώ.

Ανάμεσά τους είναι οι κύκλοι 2021
και 2022 του «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»,
αλλά και η ψηφιοποίηση των αρχείων
της πολεοδομίας, η μεταρρύθμιση του
συστήματος clawback –η οποία αποτελεί
και μεταμνημονιακή δέσμευση, που θα
εξετασθεί στο πλαίσιο της επικείμενης
13ης αξιολόγησης– και η αναβάθμιση

της υποδομής των τουριστικών λιμένων.
Αναλυτικά, τα 55 νέα έργα και προ-

γράμματα που εντάχθηκαν είναι τα ε-
ξής:

1. Πράσινη μετάβαση
• «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» (κύκλοι

2021, 2022) για την ενεργειακή αναβάθμιση
κύριων κατοικιών (1,35 δισ.)

• «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» (κύκλος
2020) για την ενεργειακή αναβάθμιση κύ-
ριων κατοικιών (199,64 εκατ.).

• Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού
Κέντρου Αθηνών - ΟΑΚΑ (56,43 εκατ.).

• Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης - Σχέδιο
Προστασίας Δασών (50 εκατ.).

• Πράσινα ταξί - Αντικατάσταση πα-
λαιών, ρυπογόνων οχημάτων ταξί με νέα,
αμιγώς ηλεκτρικά, μηδενικών εκπομπών
(40,01 εκατ.).

• Ανακατασκευή του κέντρου υπερυ-
ψηλής τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου και

γραμμή μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουν-
δούρου - ΚΥΤ Κορίνθου (30,10 εκατ.).

• Κατασκευή 13 περιφερειακών επι-
χειρησιακών κέντρων Πολιτικής Προστα-
σίας (23,56 εκατ).

• Αυτοτελείς μελέτες για τον καθορισμό
ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης
(ΖΥΣ) σε τουλάχιστον 50 δημοτικές ενό-
τητες (8,08 εκατ.).

2. Ψηφιακή μετάβαση
• Ψηφιοποίηση αρχείων πολεοδομικής

πληροφορίας (159,89 εκατ.).
• Επιχορήγηση του Εθνικού Δικτύου

Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας (Ε-
ΔΥΤΕ Α.Ε.) για την ανάπτυξη νέου εθνικού
υπολογιστικού συστήματος υψηλών επι-
δόσεων (23 εκατ.).

• Διασύνδεση των υφιστάμενων συ-
στημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού
Enterprise Resource Planning (ERP) της
Γενικής Κυβέρνησης με το Εθνικό Δίκτυο
Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (2,30 εκατ.).

3. Απασχόληση
• Μεταρρύθμιση του συστήματος

clawback και συμψηφισμός του με ερευ-
νητικές και επενδυτικές δαπάνες (250
εκατ. ευρώ).

• Προμήθεια και εγκατάσταση διαδρα-
στικών συστημάτων μάθησης σε σχολικές
μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (148,68 εκατ.).

• Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 45 ετών
και άνω (119,70 εκατ.).

• Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης
του ΟΑΕΔ για ειδικές ομάδες πληθυσμού
με δυσκολία ανεύρεσης εκ νέου εργασίας
(111,23 εκατ.).

• Προγράμματα αναβάθμισης δεξιο-
τήτων και επανειδίκευσης με έμφαση σε
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (101,74
εκατ.).

• Πρόγραμμα προετοιμασίας/προερ-
γασίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας
18 έως 30 ετών σε εργασιακό περιβάλλον
του ιδιωτικού τομέα για την ομαλή ένταξή
τους στην αγορά εργασίας (68,04 εκατ.).

• Πρόγραμμα υποστήριξης ανέργων
και εργοδοτών που επλήγησαν από τις ε-
πιπτώσεις της πανδημίας (54,72 εκατ.).

• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρή-
σεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων
στους τομείς της πράσινης οικονομίας
του ΟΑΕΔ, με έμφαση στις γυναίκες (49,88
εκατ.).

• Ψηφιοποίηση του ιστορικού (αρχείου)
ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (33,23 εκατ.).

• Μετασχηματισμός των πληροφορια-
κών συστημάτων του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ένα ολο-
κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πα-
ρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και
εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας
- «Αριάδνη» (31 εκατ.).

• Προώθηση της ένταξης του προσφυ-
γικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας: 

– Πρακτική άσκηση και εργασία (17,50
εκατ.). 

– Γλωσσική - διαπολιτισμική εκπαίδευση

(7,34 εκατ.). Επαγγελματική Εκπαίδευση
(6,01 εκατ. ευρώ). 

– Υπηρεσίες διερμηνείας (2,99 εκατ.).
• Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα

Σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργα-
σίας, δηλαδή λειτουργία σύζευξης των
χαρακτηριστικών των ανέργων με τα χα-
ρακτηριστικά των ζητούμενων θέσεων
εργασίας (2,70 εκατ.).

• E-learning και ψηφιοποίηση εκπαι-
δευτικού περιεχομένου (ΟΑΕΔ) (868.000
ευρώ).

• Προώθηση της ένταξης του προσφυ-
γικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας:
Πιστοποίηση δεξιοτήτων (669.600 ευρώ).

• Επιτόπια παρακολούθηση για την α-
ξιολόγηση του προγράμματος προώθησης
της ένταξης προσφυγικού πληθυσμού
στην αγορά εργασίας (508.400 ευρώ).

• FMIS: Πληροφοριακό Σύστημα Οι-
κονομικής Διαχείρισης ΟΑΕΔ (260.400 ευ-
ρώ).

• HRM: Πληροφοριακό Σύστημα Δια-
χείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΑΕΔ
(186.000 ευρώ).

• Προγράμματα αναβάθμισης δεξιο-
τήτων εξειδικευμένα, ανά τομέα, π.χ. ψη-
φιακές δεξιότητες, πράσινες δεξιότητες
κ.ά. (74.400 ευρώ).

4. Ιδιωτικές επενδύσεις
• Αναβάθμιση της υποδομής τουριστι-

κών λιμένων (161,05 εκατ.).
• Ορεινός τουρισμός. Θα αναπτυχθούν

περαιτέρω οι εγκαταστάσεις ορεινού και
χειμερινού τουρισμού (χιονοδρομικά κέ-
ντρα) (56,57 εκατ.).

• Προγράμματα επανακατάρτισης και
απόκτησης νέων δεξιοτήτων για 18.000
απασχολουμένους στον τομέα του του-
ρισμού (43,97 εκατ.).

• Τουρισμός υγείας και ευεξίας με την
αξιοποίηση ιαματικών πηγών (28,46 ε-
κατ.).

• Καταδυτικός και υποβρύχιος τουρι-
σμός (22,05 εκατ.).

• Διαχείριση προορισμών. Προώθηση
προορισμών και παρατηρητηρίων βιώσιμης
τουριστικής ανάπτυξης (18,45 εκατ.).

• Προσβάσιμες παραλίες. Ανάπτυξη
περίπου 250 παρεμβάσεων ημιμόνιμων
υποδομών σε παραλίες της χώρας προ-
κειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα
ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμπο-
διζόμενων ατόμων γενικότερα (17,21 ε-
κατ.).

• Αγροτουρισμός και γαστρονομία. Α-
νάπτυξη ενός δικτύου (σύστημα διασύν-
δεσης) αγροδιατροφής, γαστρονομίας και
τουρισμού (17,18 εκατ.).

• Τεχνική βοήθεια ωρίμανσης έργων
με φορέα υλοποίησης το ΤΑΙΠΕΔ (10 ε-
κατ.).

• Οργανωτική μεταρρύθμιση του σι-
δηροδρομικού τομέα. Αφορά τον μετα-
σχηματισμό, θεσμικό και οργανωτικό,
των δύο σιδηροδρομικών φορέων, ΟΣΕ
Α.Ε. και ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (6,20 εκατ.).

• Ψηφιοποίηση φακέλων δανείων του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
(3,35 εκατ.).

• Αποκατάσταση βόρειου περιβόλου

Κάστρου Μυτιλήνης (2,59 εκατ.).
• Επανεξέταση του χωροταξικού σχε-

διασμού, βελτιστοποίηση της οργάνωσης
και διοίκησης των δικαστηρίων, επικαι-
ροποίηση και απλούστευση των δικαστι-
κών διαδικασιών (2,31 εκατ.).

• Ανάπτυξη νέου ολοκληρωμένου πλη-
ροφοριακού συστήματος για το Γενικό
Χημείο του Κράτους (1,49 εκατ.).

• Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής
στη Χίο (1,47 εκατ. ευρώ).

• Εξειδικευμένο γραφείο υποστήριξης
για τη διαχείριση έργων του υπουργείου
Τουρισμού (1,04 εκατ.).

• Αποκατάσταση και ανάδειξη τεμένους
Κουρσούμ Καστοριάς - διατηρητέο μνημείο
(1 εκατ.).

• Θέσπιση πολυεπίπεδης διακυβέρνη-
σης - κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ε-
πιπέδων δημόσιας διοίκησης - κεντρική
κυβέρνηση, αποκεντρωμένες διοικήσεις
και τοπικές αυτοδιοικήσεις (992.000 ευ-
ρώ).

• Οργάνωση γραφείου για τις υπηρεσίες
της ΑΑΔΕ - Σύστημα Ηλεκτρονικής Δια-
χείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) στην ΑΑΔΕ
(800.208 ευρώ).

• Αποκατάσταση βυζαντινού Ναού Τα-
ξιαρχών Μητροπόλεως και συντήρηση
των τοιχογραφιών του (800.000 ευρώ).

• Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύ-
στημα για τις ανάγκες της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ
(501.059 ευρώ).

• Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μο-
νής Παναγίας Μαυριώτισσας Καστοριάς
(300.000 ευρώ).

• Μελέτη για την αναβάθμιση των υ-
ποδομών και τον εκσυγχρονισμό της Δι-
εύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού
της ΑΑΔΕ στη Μαγουλέζα (37.200 ευρώ).

Σημειώνεται πως στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης έχουν ενταχθεί και πλήθος μεταρ-
ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες
για την υλοποίηση των επενδύσεων. 

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων: α) Ο εκσυγχρονισμός και η απλο-
ποίηση του εργατικού δικαίου. β) Το πλαί-
σιο εγκατάστασης και λειτουργίας φορ-
τιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

<<<<<<

Οι κλάδοι που έχουν πληγεί
περισσότερο είναι αυτοί της
υγείας, των χρηματοοικονο-
μικών υπηρεσιών, των φαρ-
μακευτικών εταιρειών, της
τεχνολογίας και της 
ενέργειας.

<<<<<<

Το κόστος των κυβερνοεπι-
θέσεων στις μικρομεσαίες ε-
πιχειρήσεις ανέρχεται έως
50.000 δολ. και στις μεγάλες
επιχειρήσεις έως 133.000
δολ.

<<<<<<

Πάνω από το 50% των 
επιχειρήσεων αδυνατεί να
διαχειριστεί περιστατικά 
ασφαλείας.

Για την εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε σχολικές μονάδες πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  θα διατεθούν 148,68 εκατ.

Είναι σαφές ότι για να αντιμετωπίσει κανείς αποτελεσματικά τις κυβερνοαπειλές, πρέπει εκτός από την τεχνολογία να επενδύσει και στον
«αδύναμο κρίκο», τον άνθρωπο, λέει ο Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος. Συστηματική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομέ-
νων, προάγοντας την κουλτούρα κυβερνοασφάλειας, ενισχύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την κυβερνοάμυνα, τονίζει ο εταίρος στο τμήμα
συμβουλευτικών υπηρεσιών της EY Ελλάδος.

<<<<<<

Στη λίστα των έργων και 
το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
2021-2022, ύψους 1,35 δισ.
ευρώ.
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Tης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Μπορεί οι χαράσσοντες πολιτική στην
Ευρωπαϊκή Ενωση να έχουν το βλέμμα
στραμμένο φέτος στις πολιτικές εξελίξεις
σε Ιταλία, Γαλλία, Ουγγαρία και Ηνωμένο
Βασίλειο, ωστόσο είναι αντιμέτωποι με
πολλές «εσωτερικές» προκλήσεις πολιτικής,
με σημαντικότερη να είναι η μεταρρύθμιση
των δημοσιονομικών κανόνων.

Αν και υπάρχουν φωνές ότι η Ε.Ε. πρέπει
να επιστρέψει το 2023 στους προ-COVID
δημοσιονομικούς κανόνες, πλέον αυτή η
άποψη δεν αποτελεί πλειοψηφία. Η πρό-
σφατη κοινή επιστολή του Γάλλου προέ-
δρου Εμανουέλ Μακρόν και του Ιταλού
πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι επικρίνει
ουσιαστικά τους σημερινούς δημοσιονο-
μικούς κανόνες και ζητεί τη δημιουργία
ενός «λογικού» δημοσιονομικού πλαισίου,
το οποίο θα παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία
στις χώρες και θα επιτρέπει επαρκείς δα-
πάνες για επενδύσεις και άμυνα. Παράλ-
ληλα, η στάση της Γερμανίας δεν δείχνει
να είναι σκληρή όσο πολλοί ανέμεναν,
με τη νέα γερμανική κυβέρνηση του Ολαφ
Σολτς να δέχεται ότι υπάρχει περιθώριο
ελιγμών όσον αφορά τους κανόνες, κάτι
στο οποίο συμφωνεί και η Ολλανδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τι πρέπει να επι-
διώξει η Ελλάδα κατά τις κρίσιμες δια-
πραγματεύσεις και ποιοι θεωρούνται ρε-
αλιστικοί στόχοι για το χρέος και το έλ-
λειμμα, οι οποίοι ταυτόχρονα θα ικανο-
ποιούν τις αγορές; Αυτά τα ερωτήματα α-
πηύθυνε η «Κ» σε οικονομολόγους και α-
ναλυτές οι οποίοι δίνουν τις δικές τους
συστάσεις για το πώς πρέπει να κινηθεί
η ελληνική κυβέρνηση.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην ε-

φημερίδα The Telegraph, ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε
πως «οι κανόνες για το χρέος πρέπει να
διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σύνεση
αλλά και να επιτρέπουν “ρεαλιστικούς”
στόχους μείωσης του χρέους μαζί με ε-
ξαιρέσεις για συγκεκριμένες επενδύσεις,
όπως οι πράσινες δαπάνες».

Ωστόσο, κατά τον Ολιβιέ Μπλανσάρντ
του Peterson Institute for International
Economics και πρώην επικεφαλής οικο-
νομολόγο του ΔΝΤ, αυτό που πρέπει να
επιδιωχθεί κατά τις διαπραγματεύσεις
είναι να δοθεί περισσότερο βάρος στο έλ-
λειμμα παρά στο χρέος. Μια αύξηση του
ορίου του χρέους στο 100%, με τη διατή-
ρηση του στόχου του ελλείμματος στο
3% (πρόταση ESM), θα αποτελέσει ελά-
χιστη βελτίωση. Σε ό,τι αφορά το τι πρέπει
να επιδιώξει η Ελλάδα, ο κ. Μπλανσάρντ
επισημαίνει χαρακτηριστικά μιλώντας
στην «Κ» πως «δεδομένης της ιστορίας
της Ελλάδας και της γερμανικής αντίληψης
για την Ελλάδα, εγώ προσωπικά –εάν ή-
μουν στη θέση της ελληνικής κυβέρνη-
σης– θα άφηνα τη Γαλλία και την Ιταλία
να ηγηθούν της μάχης για καλύτερους
κανόνες και θα έμενα στο παρασκήνιο»...

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του
Ζολτ Ντάρβας, οικονομολόγου και senior

fellow στο think tank Bruegel, 13 χώρες
της Ε.Ε. θα παραβιάσουν τον λεγόμενο
κανόνα μείωσης του χρέους, ο οποίος α-
παιτεί ότι το χάσμα μεταξύ του πραγμα-
τικού δημόσιου χρέους και του ανώτατου
ορίου του χρέους του 60% πρέπει να μει-
ώνεται κατά το 1/20 της διαφοράς κάθε
χρόνο. Για χώρες με δείκτες χρέους άνω
του 100% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένης
της Ελλάδας, θα χρειάζονταν ασύλληπτα
μεγάλες δημοσιονομικές προσαρμογές
για να τηρηθεί αυτός ο κανόνας, όπως το-
νίζει στην «Κ» ο κ. Ντάρβας. Ωστόσο, οι
παραβιάσεις αυτού του κανόνα την πε-
ρασμένη δεκαετία δεν οδήγησαν σε δια-
δικασίες υπερβολικού ελλείμματος, καθώς
ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως η
εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων, επομένως αυτός ο κανόνας δεν
θα εφαρμοστεί στο μέλλον έτσι κι αλλιώς.

Κατά συνέπεια, ο κ. Ντάρβας συνιστά
στην ελληνική κυβέρνηση να μην επικε-
ντρωθεί στον κανόνα μείωσης του χρέους,

αλλά αντίθετα να στοχεύσει στη βελτίωση
του συνολικού δημοσιονομικού πλαισίου.
Το υπερβολικά πολύπλοκο σύστημα κα-
νόνων θα πρέπει να απλοποιηθεί, η Κο-
μισιόν δεν θα πρέπει να στοχεύει στη μι-
κροδιαχείριση των εθνικών δημοσιονο-
μικών πολιτικών, η αναξιόπιστη δυνητική
παραγωγή και οι εκτιμήσεις του διαρθρω-
τικού ισοζυγίου του προϋπολογισμού πρέ-
πει να αφαιρεθούν από τους κανόνες, και
θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος ρόλος
για την εθνική εποπτεία των κανόνων,
για παράδειγμα με την ενίσχυση των ε-
θνικών δημοσιονομικών συμβουλίων.

Κατά τους οικονομολόγους της BNP
Paribas, Σπύρο Ανδρεόπουλο και Αμάρτζοτ
Σίντχου, πιο σημαντικό από την αλλαγή
των ορίων για το χρέος και το έλλειμμα,
είναι να γίνει το δημοσιονομικό πλαίσιο
πιο φιλικό προς την ανάπτυξη. Αυτό τελικά
θα βοηθήσει να καταστεί το χρέος πιο
βιώσιμο και οι στόχοι πιο επιτεύξιμοι –
τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για

τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και την
Ελλάδα ειδικότερα– και έτσι πιθανώς να
έχουν θετική αποδοχή από τις αγορές.

Ενας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό –
και η πιο σημαντική οδός στις τρέχουσες
συζητήσεις– είναι να υπάρξει διευκόλυνση
για μεγαλύτερες δαπάνες σε δημόσιες ε-
πενδύσεις, όπως τονίζουν. 

Η Ελλάδα θα πρέπει να επιδιώξει πιο
ευέλικτους δημοσιονομικούς κανόνες, ό-
πως επισημαίνει μιλώντας στην «Κ» ο
Ντένις Σεν, επικεφαλής για την Ελλάδα
του οίκου Scope Ratings. Κατά τον Σεν,
υπάρχουν καλά επιχειρήματα για ένα πιο
ευέλικτο σύμφωνο. Η νομισματική πολιτική
έχει εξελιχθεί πολύ τα τελευταία 10 χρόνια,
ενώ μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία
έχει βελτιώσει σημαντικά το προφίλ του
χρέους της κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου και ενισχύει το χρηματοπιστω-
τικό της σύστημα, μπορεί να διατηρήσει
ένα επίπεδο χρέους προς το ΑΕΠ σήμερα
που θα ήταν αδιανόητο το 2009.

Ξεκίνησε η μάχη
για τους νέους
δημοσιονομικούς
κανόνες
Ποια στάση συστήνουν να ακολουθήσει
η Ελλάδα κορυφαίοι οικονομολόγοι

<<<<<<

Μακρόν και Ντράγκι
ζητούν ένα «λογικό» δημο-
σιονομικό πλαίσιο, που θα
επιτρέπει επαρκείς δαπάνες
για επενδύσεις και άμυνα.

Διασφάλιση
επενδύσεων,
ρεαλιστικοί
στόχοι για
το χρέος

«Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα
δοθούν κίνητρα για μια έξυπνη δη-
μοσιονομική στρατηγική, όπου οι ε-
πενδύσεις διασφαλίζονται, η μακρο-
πρόθεσμη ανάπτυξη ενισχύεται, αλλά
ταυτόχρονα το χρέος μειώνεται με
την πάροδο του χρόνου», σημειώνει
από την πλευρά του στην «Κ» ο επι-
κεφαλής οικονομολόγος της Barclays,
Φιλίπ Γκουντίν. «Αυτό ζητούν ουσια-
στικά ο Μακρόν και ο Ντράγκι, και
νομίζω ότι η Γερμανία και η Ολλανδία
είναι επίσης σύμφωνες», προσθέτει.
Η Ελλάδα είναι ένα θετικό παράδειγμα
για τις διαπραγματεύσεις που θα γί-
νουν: η ανάπτυξη κατέρρευσε μετά
το 2010 και, ως αποτέλεσμα, ο δείκτης
χρέους/ΑΕΠ εκτινάχθηκε και το χρέος
έπρεπε να αναδιαρθρωθεί, με αποτέ-
λεσμα ακόμη περισσότερη λιτότητα.

Η ιδέα λοιπόν που επικρατεί τώρα
είναι η εξής, όπως επισημαίνει ο κ.
Γκουντίν:

• Εστίαση στην εξέλιξη των δημό-
σιων δαπανών και όχι στο πραγματικό
έλλειμμα, βάζοντας ουσιαστικά ένα
φρένο στις δαπάνες όταν ο δείκτης
χρέους είναι πολύ υψηλός.

• Εστίαση σε ένα στόχο για το δη-
μόσιο χρέος, ο οποίος θα μπορούσε
να είναι διαφορετικός μεταξύ των χω-
ρών, για να ληφθούν υπόψη τα σημεία
εκκίνησης.

• Διατήρηση των επενδύσεων, ει-
δικά για πράσινες και ψηφιακές με-
ταβάσεις. Αυτό θα μπορούσε να γίνει
με μέσα όπως το NGEU (μηχανισμός
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας).

«Τι σημαίνουν αυτά για την Ελλά-
δα;» σημειώνει ο κ. Γκουντίν. Οτι πι-
θανώς λιγότερη εστίαση θα δοθεί στο
πρωτογενές πλεόνασμα. Η δημοσιο-
νομική πολιτική θα πρέπει να είναι
πολύ λιγότερο περιοριστική από ό,τι
μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση: όχι
αύξηση φόρων, καμία περικοπή επεν-
δύσεων, αλλά καλύτερη διαχείριση
των δημόσιων οικονομικών και με-
γαλύτερη προσοχή στη συνέχιση των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η στάση της Γερμανίας δεν δείχνει να είναι σκληρή όσο πολλοί ανέμεναν, με τη νέα γερμανική κυβέρνηση του Ολαφ Σολτς να δέχεται ότι
υπάρχει περιθώριο ελιγμών όσον αφορά τους κανόνες, κάτι στο οποίο συμφωνεί και η Ολλανδία.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 179.19 1.0033

ALCOA CORP 61.235 -0.4956

ALLEGHANY CRP 681.08 0.4498

ALTRIA GROUP 49.42 -2.2161

AMAZON COM 3297.49 2.0983

AMER EXPRESS C 175.28 0.8864

AMER INTL GROU 61.02 -0.6351

AMGEN 231.83 0.6338

APPLE INC 174.44 1.3067

BANK OF AMERIC 49.05 0.2452

BAXTER INTL IN 85.98 -0.3823

BOEING CO 215.875 3.1365

BRISTOL MYERS  65.435 0.5146

CAMPBELL SOUP  45.015 -1.7997

CATERPILLAR IN 220.05 -0.7174

CIGNA CORP 239.58 2.5204

CHEVRON 127.63 2.0142

CISCO SYSTEMS 62.22 0.647

CITIGROUP 66.905 1.3252

CERVECERIAS 16.4614 1.6763

COCA-COLA CO 60.195 -0.3889

COLGATE PALMOL 83.015 -0.8302

DANAOS CORP 72.235 2.6065

DIANA SHIPPING 4.125 2.8678

DOW INC 58.955 0.9503

DUPONT DE NMOU 82.67 0.854

ENTERGY CP 108.76 -2.6321

EXXON MOBIL 71.01 3.7097

FEDEX CORP 255.32 -0.4794

FORD MOTOR CO 24.155 1.2788

INTL BUS MACHI 131.91 -2.3106

GENERAL DYNAMI 211.52 0.4321

GENERAL ELEC C 102.09 2.6856

GOLDM SACHS GR 401.42 0.5637

HALLIBURTON CO 27.055 4.6615

HARTFORD FINL 72.04 0.2784

HP INC 39.09 0.3337

HOME DEPOT INC 387.2 -0.0671

INTEL CORP 55.94 1.3222

JOHNSON JOHNSO 171.0732 -1.1652

JPMORGAN CHASE 166.95 -0.2211

LAZARD 46.48 1.4404

MCDONALD’S COR 261.75 -1.006

MERCK & CO 81.5707 -0.9704

MICROSOFT CP 314.63 0.1146

3M COMPANY 179.21 1.0146

MORGAN STANLEY 105.49 1.3061

NIKE INC CL B 148.75 -1.1234

NORFOLK SOUTHE 285.66 -0.8022

PFIZER INC 56.4458 0.3659

PROCTER & GAMB 158.015 -1.5606

ROCKWELL AUTOM 334.07 1.1873

SCHLUMBERGER L 36.4346 3.7432

SOUTHERN 67.57 -1.4008

STEALTHGAS 2.24 -0.4444

TSAKOS ENERGY 8.46 3.5496

UNISYS CORP 19.915 2.7606

UNITEDHEALTH G 467.41 0.5183

US BANCORP 61.875 0.8393

VERIZON COMMS 53.645 -0.4177

WALT DISNEY CO 157.6 0.6386

WELLS FARGO &  55.87 0.9395

WALMART INC 143.925 -0.4737

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 3239 -0.093

A.B.FOOD 2092.4829 0.529

ADMIRAL GRP 3101 0.715

ASHTEAD GRP. 5720 0.351

ANTOFAGASTA 1342 -0.26

AVIVA 435.65 0.461

ASTRAZENECA 8476 1.704

BABCOCK INTL 344.4 -0.577

BAE SYS. 571.2 -0.14

BARCLAYS 207.25 -0.433

BR.AMER.TOB. 2896 1.586

BARRATT DEVEL. 709 1.344

BERKELEY GP.HL 4601 1.264

BR.LAND 545 -0.945

BUNZL 2726 1.001

BP 363.05 1.804

BURBERRY GRP 1751 0.057

BT GROUP 176.85 -0.366

COCACOLA HBC A 2681 0.374

CARNIVAL 1464 0.937

CENTRICA 74.44 0.595

COMPASS GROUP 1711.5 0.441

CAPITA GROUP 37.29 0.027

CRH 3889 0.856

found

DCC 6150 -0.065

DIAGEO 3805 -1.13

DIRECT LINE 297.7 1.743

EXPERIAN 3236.56833 0.186

EASYJET 629.6 -0.663

FRESNILLO 824.6 2.588

GLENCORE 387.8 -0.296

GLAXOSMITHKLIN 1627.6864 1.254

HIKMA 2104 -0.238

HAMMERSON 35.4 -0.84

HARGREAVES LS 1369 -0.575

HSBC HLDGS.UK 495 0.61

INTL CONSOL AI 163.72 0.369

INTERCON. HOTE 4932 -0.041

3I GRP. 1417 0.212

IMP.BRANDS 1667.5 0.21

INTERTEK GROUP 5532 0.655

ITV 117.85 1.726

JOHNSON MATTHE 2041 -0.585

KINGFISHER 339 -0.177

LAND SECS. 766.8 -0.698

LEGAL&GEN. 307.6 0.72

LLOYDS GRP. 52.93 0.151

MARKS & SP. 111000 1.261

MONDI 1859.5 -0.508

NATIONAL GRID 1050.6 -0.342

NEXT 8002 4.521

PROVIDENT FIN. 349.6 -2.564

PRUDENTIAL 1298.5 0.116

PERSIMMON 2680 1.132

PEARSON 600 0.201

RDS ‘A 1752.99 1.606

RDS ‘B 1753.67 1.664

RELX 2208 0.914

RIO TINTO 5281 1.903

ROYAL MAIL 512.4 1.99

ROLLS-ROYCE HL 125.8993 -0.517

SAINSBURY(J) 279.3 0.072

SCHRODERS 3517.9267 0.256

SAGE GRP. 811.2 0.396

ST JAMESS PLAC 1658 0.454

SMITHS GROUP 1606.5 0.847

SMITH&NEPHEW 1338.5 1.363

SSE 1622.5 -0.977

STAND.CHART. 492.8 0.061

SEVERN TRENT 2858 -0.419

TRAVIS PERKINS 1611 2.481

TESCO 293.35 -0.051

TUI AG 253 -3.102

TAYLOR WIMPEY 169.95 1.797

UNILEVER 3942 -0.618

UTD. UTILITIES 1050.72 -0.521

VODAFONE GROUP 116.1 -1.158

WPP 1174.9392 0.996

WHITBREAD 3199 1.17

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 34.24 1.3

RICHEMONT N 134.95 1.7

GEBERIT N1 687.6 0.38

NOVARTIS N 82.7 0.38

ROCHE HOLDING  375.55 1.17

SGS N 2942 0.93

SWATCH GROUP I 288.8 -2.33

ADECCO N 48.77 2.22

JULIUS BAER N 62.5 0.48

CS GROUP AG 9.33 -0.77

GIVAUDAN N 4446 0.93

NESTLE SA 122.18 0.23

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 519.8 0.04

SWISS RE N 94.6 -0.42

UBS GROUP N 17.82 0.22

ZURICH INSURAN 427.7 1.02

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 254.75 10.5

ALLIANZ SE 225.8 2.4

BASF SE 66.69 0.6

BAY MOT WERKE 98.02 0.82

BEIERSDORF 89.6 0.78

BAYER N AG 51.3 1.26

COMMERZBANK 7.38 -0.317

CONTINENTAL AG 95.58 -0.57

DAIMLER AG N 72.54 -0.51

DEUTSCHE BANK  12.314 -0.06

DEUTSCHE POST  53.99 0.48

DT BOERSE N 148.95 2.15

DT LUFTHANSA A 7.249 -0.019

DT TELEKOM N 15.858 0.33

E.ON  SE NA 11.984 0.162

FRESENIUS MEDI 57.8 0.14

FRESENIUS SE 36.98 0.425

HEIDELBERGCEME 63.72 1.46

HENKEL AG&CO V 78.42 2.88

INFINEON TECH  39.5 0.96

K+S AG NA 16.44 0.25

MERCK KGAA 201.1 2.95

MUENCH. RUECK  272.8 0.45

RWE AG 34.59 -0.04

THYSSENKRUPP A 10.585 0.065

VOLKSWAGEN VZ 188.38 0.62

VONOVIA SE 46.83 0.09

SIEMENS N 150.3 2.42

SAP SE 121.7 0.96

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 55.9 0.61

AEGON 4.875 0.12

ABN AMRO BANK 14 -0.27

AKZO NOBEL 96.74 0.88

ARCELORMITTAL 30.6 1.36

ASML HOLDING 627 0.76

BOSKALIS WESTM 26.16 0.31

GALAPAGOS 45.75 1.9

HEINEKEN 101.6 0.64

ING GROEP 13.092 0.05

KONINKLIJKE DS 181.8 0.22

KPN KON 2.776 0.58

NN GROUP 50.76 1.12

KONINKLIJKE DS 181.8 0.22

IMCD 163.35 1.05

RANDSTAD 62.5 3.55

RELX 26.45 0.95

ROYAL DUTCH SH 21.095 1.76

UNIBAIL RODAM  66.58 -0.49

VOPAK 31.4 1.98

WOLTERS KLUWER 95.44 0.23

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.67 1.69

ATLANTIA 17.11 16.65

AZIMUT HLDG 25.38 25.10

ENEL 6.93 6.94

EXOR 76.00 76.14

ENI 12.81 12.68

GENERALI ASS 18.59 18.52

GEOX 1.05 1.07

INTESA SANPAOL 2.482 0.77

MEDIOBANCA 10.38 10.38

RCS MEDIAGROUP 0.87 0.85

PRYSMIAN 33.40 33.14

SNAM 5.13 5.16

STMICROELEC.N. 42.87 42.38

TELECOM ITALIA 0.45 0.45

TENARIS 9.95 9.75

TERNA 6.82 6.86

UNICREDIT 14.064 -1.11

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 3517 -1.07

ASAHI GROUP HL 4587 -0.04

ASTELLAS PHARM 1879 1.32

BRIDGESTONE CO 5092 0.2

CANON INC 2817.5 0.48

CASIO COMPUTER 1457 -0.82

CITIZEN WATCH 496 -0.2

CREDIT SAISON 1288 2.06

DAIWA SEC GROU 697.6 3.32

SUBARU 2196 -0.45

FUJIFILM HOLDI 8494 -2.27

FUJITSU LTD 18400 -1.92

HINO MOTORS 1012 -0.69

HITACHI 6784 1.15

HONDA MOTOR 3482 1.52

IHI 2452 1.45

ISUZU MOTORS 1465 -0.81

KAWASAKI HVY I 2241 1.49

KAJIMA CORP 1352 -0.22

KEIO 5110 1.59

KOBE STEEL 608 1

KONICA MINOLTA 532 0

JTEKT 1069 0

MITSUB UFJ FG 701.4 2.27

MITSUBISHI COR 3772 0.03

MITSUBISHI ELE 1513 0.6

MITSUBISHI MOT 334 -0.3

NEC CORPORATIO 5230 -0.19

NIKKON HLDG 2182 0.55

NIKON CORP 1284 -0.47

NIPPON SUISAN 4587 0.37

NISSAN MOTOR C 622.3 -1.07

NOMURA HOLDING 532.4 1.97

NISSAN CHEMICA 6500 0.46

NIPPON PAPER I 1164 

OBAYASHI CORP 902 0.45

ODAKYU ELEC RA 2124 0.52

OJI HOLDINGS 563 1.44

OSAKA GAS 1970 1.03

RICOH CO LTD 1070 0.66

SECOM 7940 0.14

SEVEN & I HLDG 5019 -1.92

SHARP CORP 1312 -2.53

SHIMIZU CORP 729 -0.14

SHISEIDO 6000 -5.56

SONY GROUP COR 14405 -0.93

SMFG 4255 2.53

SUMITOMO CHEM 570 1.24

SUZUKI 870 -2.36

TAISEI CORP 3480 -0.71

TDK CORPORATIO 4405 -2.33

TOBU RAILWAY 2653 0.57

TOKIO MARINE H 7010 1.11

TORAY INDUSTRI 718.7 1.89

TREND MICRO 5840 -2.18

TOPY INDS LTD 1152 -0.43

TORAY INDUSTRI 718.7 1.89

TOSHIBA CORP 4866 0.45

TOYOBO 1345 1.2

TOYOTA MOTOR C 2322 0.63

YAMAHA CORP 5530 -0.9

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 31.03 0.88

AIR LIQUIDE 156.74 0.42

ALSTOM 34.07 3.02

AXA 27.85 1.61

BNP PARIBAS 64.36 0.56

BOUYGUES 32.30 0

CAPGEMINI 200.70 3.21

CARREFOUR 17.86 1.05

CASINO GUICHAR 23.66 0.21

CREDIT AGRICOL 13.50 -0.19

DANONE 56.99 0.16

DASSAULT SYSTE 47.13 1.18

EDF 10.15 -0.25

L’OREAL 396.35 0.43

L.V.M.H. 710.00 1.04

LAGARDERE 24.30 0.33

MICHELIN 153.00 0.33

PERNOD RICARD 201.90 -1.22

KERING 710.30 2.33

PUBLICIS GROUP 59.56 0.13

RENAULT 33.60 -1.26

SAINT-GOBAIN 65.79 3.44

SANOFI 90.00 1.29

SCHNEIDER ELEC 164.00 2.05

SOCIETE GENERA 33.08 0.2

SODEXO 80.78 0.15

TF1 8.89 1.14

THALES 78.60 -0.23

VEOLIA ENVIRON 32.59 0.68

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 24.72 2.2333

AENA SME 146.65 0.7212

ACERINOX 12.145 2.3599

ACCIONA 159.7 -2.3839

AMADEUS 62.82 1.192

BBVA 5.595 0.3228

BANKINTER 4.827 0.6044

CAIXABANK 2.75 2.1545

DSTR INT ALIME 0.0181 -0.5495

ENDESA 19.16 -0.8538

ENAGAS 19.855 -0.0755

FERROVIAL 26.92 0.2981

FOMENTO DE CON 10.96 -0.3636

GRIFOLS 16.97 2.5378

IBERDROLA 10.025 0.0499

INT AIRLINES G 1.954 0.3853

INDRA SISTEMAS 9.26 0.325

INDITEX 27.94 0.9393

MAPFRE 1.865 0.0268

MERLIN PROP 9.782 0.5138

ARCELORMITTAL 30.565 1.326

RED ELECTR COR 17.82 -0.196

REPSOL 10.892 1.039

BCO DE SABADEL 0.6612 -0.1208

BANCO SANTANDE 3.119 0.1123

SACYR 2.288 0.793

TELEFONICA 3.983 -1.0189

MEDIASET ES CO 4.204 1.0577

TECNICAS REUN 7.75 0.1939

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Σε υψηλά σχεδόν δύο ετών σκαρ-
φάλωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών
χάρη στο διήμερο ανοδικό ξέσπα-
σμα του Γενικού Δείκτη, το οποίο
οφείλεται κυρίως στο μίνι ράλι των
τραπεζικών μετοχών. Οι 934 μο-
νάδες είναι ένα επίπεδο που η α-
γορά έχει να δει πριν από το ξέ-
σπασμα της πανδημίας και συγκε-
κριμένα από τις 27 Ιανουαρίου του
2020, παρά το γεγονός ότι το πε-
ρασμένο καλοκαίρι φλέρταρε με
αυτά τα όρια (929 μονάδες), ωστόσο
οι πιέσεις και η συσσώρευση που
σημείωσε το Χ.Α. στη συνέχεια
δεν του επέτρεψαν να τα διασπά-
σει.

Το γεγονός ότι η ισχυρή άνοδος
της ελληνικής αγοράς έρχεται με
ιδιαίτερα ενισχυμένο τζίρο, δημι-
ουργεί προσδοκίες ότι έχουν αρ-
χίσει να εισρέουν στο ξεκίνημα
της χρονιάς νέα κεφάλαια από χαρ-
τοφυλάκια τα οποία είχαν κλείσει
τις θέσεις τους στο δ΄ τρίμηνο του
περασμένου έτους και περίμεναν
να εκμεταλλευθούν το γνωστό «φαι-
νόμενο του Ιανουαρίου» ή January
Effect, που συχνά κυριαρχεί στις
αγορές τον πρώτο μήνα του έτους.

Το πόση δύναμη έχει αυτή η α-
νοδική τάση μένει να φανεί και α-
ναμένεται να «δοκιμαστεί» όσο

πλησιάζουν τα κρίσιμα τεχνικά ε-
πίπεδα των 950 μονάδων. Φυσικά,
η ελληνική αγορά παραμένει ρηχή
και ευάλωτη, κάτι που σημαίνει
ότι οποιαδήποτε στροφή της διά-
θεσης για ρίσκο των επενδυτών
μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε ρευ-
στοποιήσεις των βραχυπρόθεσμων
ισχυρών κερδών.

Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά της
συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης
κατέγραψε κέρδη της τάξης του
1,76% και έκλεισε στις 934,61 μο-
νάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε
στα 117,88 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύ-
θηκε κατά 2,10% στις 2.261,34 μο-
νάδες, ενώ με κέρδη 1,20% και στις

1.535,66 μονάδες έκλεισε ο δείκτης
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Από τα μη τραπεζικά blue chips,
ανοδικά ξεχώρισαν οι Jumbo και
Ελλάκτωρ με κέρδη 3,65% και
3,52% αντίστοιχα. Στον αντίποδα,
απώλειες άνω του 1% κατέγραψε
η ΕΛΒΑΛΧαλκόρ και ακολούθησε
η ΕΥΔΑΠ στο -0,9%, ενώ συνολικά

μόνο πέντε τίτλοι έκλεισαν στο
«κόκκινο».

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε
νέο μίνι ράλι καταγράφοντας άνοδο
της τάξης του 3,11% στις 638,62
μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο
από τον Μάρτιο του 2021, με την
Alpha Bank να σημειώνει κέρδη
4,24%, την Τράπεζα Πειραιώς να
κλείνει στο +2,87%, την Εθνική
Τράπεζα στο +2,75% και τη
Eurobank στο +2,35%.

Είναι σημαντικό πως το Χ.Α.
έχει σημειώσει μόνο μία πτωτική
συνεδρίαση από την αρχή του 2022,
με το ριμπάουντ να έχει ουσιαστικά
ξεκινήσει από την τελευταία εβδο-
μάδα του 2021, κόντρα μάλιστα
στη νευρικότητα που σημειώθηκε
στις διεθνείς αγορές. Ηδη κατα-
τάσσεται στις πρώτες θέσεις με τις
μεγαλύτερες αποδόσεις φέτος, έ-
χοντας σημειώσει έως τώρα κέρδη
4,6%, ενώ το ράλι των ελληνικών
τραπεζών έχει εκτοξεύσει τον κλα-
δικό δείκτη 11% υψηλότερα από
τα τέλη Δεκεμβρίου.

Οπως υπογραμμίζει ο Δημήτρης
Τζάνας της «Κύκλος Χρηματιστη-
ριακή», οι επενδυτικοί οίκοι συνο-
μολογούν άλλωστε στην εκτίμηση
ότι δικαιολογούνται υψηλότερες
τιμές-στόχοι των μετοχών των συ-
στημικών τραπεζών. Και πράγματι,
για τρεις λόγους ο κλάδος μπορεί
το 2022 να καταγράψει ισχυρή κερ-
δοφορία: επίτευξη μονοψήφιων
δεικτών NPEs, δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας που πείθουν για τη φε-
ρεγγυότητά τους και πιστωτική ε-
πέκταση που θα είναι ευμεγέθης,
τροφοδοτώντας την αυξημένη λει-
τουργική κερδοφορία. 

Ο κλάδος οδηγεί συνεπώς την
ανοδική κίνηση του Χ.Α., το οποίο
ύστερα από αρκετό διάστημα αυ-
τονομείται από τις διεθνείς αγο-
ρές.

Ανέκαμψαν χθες τα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια και οι ευρωπαϊκές
μετοχές από τη γενικευμένη υπο-
χώρηση της Δευτέρας, όταν ο πα-
νευρωπαϊκός δείκτης Euro Stoxx
600 έκλεισε με απώλειες 1,5% συ-
νεπεία των προσδοκιών για αύξηση
των επιτοκίων από τη Fed. Ο πρό-
εδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έ-
σπευσε χθες να διαβεβαιώσει πως
η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ
είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια
περισσότερες φορές αν χρειαστεί
για να αναχαιτίσει τον πληθωρι-
σμό. 

Οι επενδυτές έσπευσαν, πά-
ντως, χθες να αγοράσουν μετοχές
των εταιρειών τεχνολογίας αλλά
και εταιρειών που είχαν σημειώσει
υποχώρηση. Ετσι, ο πανευρωπαϊ-
κός δείκτης Euro Stoxx 50 εμφά-
νισε κέρδη 1,24% και με θετικό
πρόσημο έκλεισαν όλες οι μεγάλες
ευρωπαϊκές αγορές: ο δείκτης FTSE
100 του Λονδίνου με μικρά κέρδη
0,65% και ο Xetra DAX της Φραν-
κφούρτης με άνοδο 1,14%.

«Εκτιμούμε πως θα μεσολαβή-
σουν αναθεωρήσεις κερδών προς
τα πάνω, ενώ οι χρηματιστηριακές
αξίες των εταιρειών θα είναι πλέον
ελκυστικές και ο συνδυασμός αυ-
τών των δύο θα προλειάνει το έ-
δαφος για νέο ράλι των μετοχών
τους επόμενους μήνες», σχολίασε
ο Ανκίτ Γκίντια, αναλυτής της ΒΝΡ
Paribas, ενώ στρατηγικοί αναλυτές
από την Goldman Sachs μέχρι τη
UBS Wealth Strategists συνιστούν
στους πελάτες τους να αγοράσουν
μετοχές που έχουν υποχωρήσει
σημαντικά.

Παράλληλα, αναλυτές της
Stanford C. Bernstein μιλούν θετικά
για τις ευρωπαϊκές αγορές και ε-
πισημαίνουν πως οι ΗΠΑ είναι πο-
λύ πιο ευάλωτες στην άνοδο των
αποδόσεων των ομολόγων. Σημει-
ωτέον ότι σήμερα αναμένονται τα
στοιχεία για τον πληθωρισμό στις
ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, που εκτιμάται
πως έχει επιταχυνθεί περαιτέρω
στο 7,1%, καταγράφοντας τον τα-
χύτερο ρυθμό των τελευταίων 40
ετών. Παράλληλα, οι ίδιοι στρα-

τηγικοί αναλυτές τονίζουν πως
έχει αρχίσει να μειώνεται η δια-
φορά ανάμεσα στα κέρδη των ε-
πιχειρήσεων στις δύο πλευρές του
Ατλαντικού. 

Σύμφωνα πάντως με τον Ντιέ-
γκο Φερνάντες, διευθύνοντα σύμ-
βουλο της AG&AG Banca Privada
στη Μαδρίτη, «η ανησυχία που ε-
πικρατεί στις αγορές για τον πλη-
θωρισμό είναι φυσιολογική, καθώς
οι αγορές δεν θα έχουν πλέον τόση
στήριξη από τις κεντρικές τράπε-
ζες, αλλά όλα αυτά σχετίζονται με
το γεγονός ότι η οικονομία είναι
αρκετά ισχυρή». Ο ίδιος προβλέπει
άλλωστε πως στη διάρκεια του
2022 τόσο η νομισματική πολιτική
όσο και τα κέρδη των επιχειρήσεων
θα επιστρέψουν σε κανονικά επί-
πεδα και καθώς οι αγορές θα προ-
σαρμόζονται στα νέα δεδομένα
θα υπάρχει δικαιολογημένη αστά-
θεια.

BLOOMBERG, REUTERS

Σε υψηλά 2ετίας το Χρηματιστήριο
με νέο μίνι ράλι στις τράπεζες
Στις 934,61 μονάδες ο Γενικός Δείκτης – Κέρδη 4,6% μέσα σε λίγες συνεδριάσεις

<<<<<<<

O ιδιαίτερα ενισχυμέ-
νος τζίρος δημιουργεί
προσδοκίες ότι έχουν
αρχίσει να εισρέουν
νέα κεφάλαια στο ξεκί-
νημα του 2022.

Με κέρδη έκλεισαν
οι ευρωπαϊκές αγορές

Οι 934 μονάδες είναι ένα επίπεδο που η αγορά έχει να δει πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας και συγκεκριμένα
από τις 27 Ιανουαρίου 2020.

<<<<<<

Οι επενδυτές έσπευσαν
χθες να αγοράσουν 
μετοχές εταιρειών 
που είχαν σημειώσει
υποχώρηση.

Ο Xetra DAX της Φρανκφούρτης έ-
κλεισε με κέρδη 1,14%.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.8300               0.8400                 0.8328               0.2250               “1,758”                0.8300                0.8400                0.8400                1.20

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1.0300               1.0300                 1.0300             -0.5570               “5,093”                1.0300                1.0450                1.0300              -0.96

ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3960               0.3960                 0.3960             -0.0400                     225                0.3920                0.4000                0.3960                0.00

ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                          0.0945               0.0950                 0.0949               0.0430               “3,450”                0.0000                0.0945                0.0950                0.53

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0700               0.0700                 0.0700               0.0000               “7,500”                0.0675                0.0700                0.0700                0.00

ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0810                0.0900                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.7000               1.7100                 1.7005               0.2010               “6,300”                1.7000                1.7200                1.7100                0.59

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                   1.7100               1.7100                 1.7100               1.0000                       55                1.7000                1.7100                1.7100                0.59

ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 

ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                0.0170               0.0170                 0.0170               0.1000             “11,970”                0.0150                0.0175                0.0170                6.25

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                0.0000                                                 

ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0.0000                0.1050                                                 

ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0440                                                 

ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                           0.0020               0.0020                 0.0020               0.0500             “10,000”                0.0020                0.0000                0.0020              33.33

ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                              0.0005                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                                                                                                                                                        0.2320                0.0000                                                 

ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                                                                                                                                                      0.0010                0.0000                                                 

ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                     1.0000               1.0000                 1.0000             -5.0000                       50                1.0100                0.0000                1.0000              -4.76

ΑΜΑΘ        AMATHUS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.1930                0.1990                                                 

ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0160                0.0170                                                 

ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0710                0.0825                                                 

ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0480                0.0525                                                 

ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.5300                0.6150                                                 

ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 

ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        1.7100                1.8900                                                 

ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                      0.1390               0.1390                 0.1390               0.0000               “6,000”                0.1390                0.1400                0.1390                0.00

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                                                   0.5050               0.5200                 0.5062             -1.3840             “10,840”                0.5050                0.5200                0.5200                0.00

ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.1200                0.0000                                                 

ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.7000               2.7400                 2.7192             -2.0780               “5,776”                2.7200                2.7400                2.7000              -1.46

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0090                0.0000                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                             1.3300               1.3300                 1.3300             -4.0000                     200                1.3300                1.3700                1.3300              -2.92

ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.0000                0.2300                                                 

ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.6000                0.7250                                                 

ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0.2820                0.3140                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                0.0000                                                 

ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                      0.0675                0.0700                                                 

ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.1980                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                      1.0700                1.0800                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΙΕΠ          “ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0000                                                 

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                                                                                                                                                                                              62.0000              69.0000                                                 

ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 

                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                        62.5000             64.0000               62.9790             -2.1030               “4,280”              62.5000              64.0000              62.5000              -0.79

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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Βρόχος για το μέλλον το δημογραφικό 
Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται περίπου 450.000 κάθε δεκαετία – Σε 30 χρόνια θα είμαστε 1,5 εκατομμύριο λιγότεροι

ΤηςΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Δύσκολη και πολυπαραγοντική εξίσωση η
αντιμετώπιση του οξύτατου ελληνικού δη-
μογραφικού προβλήματος, το οποίο ανα-
δεικνύεται πλέον ξεκάθαρα από τα αριθ-
μητικά δεδομένα: Γεννάμε λιγότερο και
ταυτόχρονα καθώς και το προσδόκιμο ζωής
μεγαλώνει, αυξάνεται ο αριθμός των ηλι-
κιωμένων, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση
αλλά και τη γήρανση του πληθυσμού, όπως
επιβεβαιώνουν για ακόμα μία φορά τα στοι-
χεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και αφορούν τον πληθυσμό
της χώρας την 1η Ιανουαρίου 2021. Η νέα
δημογραφική πραγματικότητα απαιτεί ά-
μεσα μέτρα για τη διαχείριση της κατάστα-
σης από τη μία, αλλά και πολιτικές για τη
βελτίωσή της μέσα στην επόμενη 15ετία -
20ετία από την άλλη. Πώς θα οργανωθεί
το σύστημα υγείας ώστε να αντέξει την αύ-
ξηση του αριθμού των υπερηλίκων και να
μπορέσει να αντεπεξέλθει στη φροντίδα
τους; Πώς θα αυξηθεί ο αριθμός των αν-
θρώπων που παράγουν ώστε να στηριχθεί
η οικονομία; Και βέβαια πώς οι άνθρωποι
σε παραγωγική ηλικία θα προχωρήσουν
στη μεγάλη απόφαση να τεκνοποιήσουν; 

Ο εκτιμώμενος πληθυσμός στην Ελλάδα
το 2001 ήταν 10,836 εκατ., το 2011 ήταν
11,123 εκατ., αύξηση που οφείλεται σε με-
γάλο ποσοστό στη μετανάστευση τη συ-
γκεκριμένη δεκαετία, ενώ το 2021 διαμορ-
φώθηκε στα 10,679 εκατ. Αντίστοιχα, το
2001 ποσοστό 14,5% του πληθυσμού ήταν
άνω των 65 ετών. Το 2011 το ποσοστό αυτό
ανήλθε στο 19,3% του πληθυσμού και το
2021 έχει φτάσει το 22,6%. Σήμερα σχεδόν
ένας στους τέσσερις κατοίκους της χώρας
είναι άνω των 65 ετών. Ταυτόχρονα, οι θά-
νατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις
– σε συνέχεια της τάσης που καταγράφηκε
το 1998 και συνεχώς επιδεινώνεται, με το
άνοιγμα της ψαλίδας να διευρύνεται: Το
2021 είχαμε 84.767 γεννήσεις και 130.669
θανάτους. Μάλιστα οι συνθήκες που δη-
μιούργησε η πανδημία, παρά τις αντίθετες
προβλέψεις, δεν έφεραν αύξηση των γεν-
νήσεων. Ο δείκτης γονιμότητας στην Ελ-
λάδα βρίσκεται στο 1,38, έναν από τους
χαμηλότερους στην Ε.Ε., με τις νότιες χώρες
να κρατούν τα σκήπτρα της υπογεννητι-
κότητας. Ακόμα και αν μετά την πανδημία
έχουμε «έξαρση γεννήσεων», η κατάσταση

αναμένεται να βελτιωθεί ελάχιστα. «Ο πλη-
θυσμός της Ελλάδας μειώνεται –εφόσον
δεν υπάρχει μετανάστευση– περίπου
450.000 κάθε δεκαετία. Σε 30 χρόνια από
σήμερα θα έχουμε 1,5 εκατομμύριο μικρό-
τερο πληθυσμό σύμφωνα με τα δεδομένα»,
τονίζει στην «Κ» ο Βύρων Κοτζαμάνης, κα-
θηγητής Δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας. «Επίσης έως το 2050 τα άτομα
ηλικίας άνω των 65 ετών θα είναι πάνω
από 800.000. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου
350.000 άτομα άνω των 85 ετών. Το 2050
αυτή η ηλικιακή ομάδα θα περιλαμβάνει
περίπου 150.000 έως 200.000 άτομα πε-
ρισσότερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε ένα ση-
μαντικό ποσοστό πληθυσμού χωρίς κοντι-
νούς συγγενείς, οι οποίοι να μπορούν να

τους στηρίξουν. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα
σύστημα υγείας και ένα κράτος πρόνοιας
που θα δουλεύει και θα μπορεί να τους
στηρίξει», επισημαίνει. 

«Η δημογραφία δεν είναι “ρήξη”, δεν
συμβαίνει κάτι ξαφνικά και οι όποιες με-
ταβολές σημειώνονται με αργούς ρυθμούς.
Στη δημογραφία –εκτός αν έχουμε απρό-
σμενα γεγονότα, π.χ. πόλεμο– τα σημερινά
δεδομένα προδιαγράφουν τι θα συμβεί στο
μέλλον. Οι γυναίκες οι οποίες θα μπορούσαν
να κάνουν παιδιά μέσα στην επόμενη ει-
κοσαετία έχουν ήδη γεννηθεί, άρα ξέρουμε
ακριβώς πόσες είναι και πόσα παιδιά εν
δυνάμει μπορούν να γεννηθούν», εξηγεί
ο κ. Κοτζαμάνης. «Μπορείς να κάνεις πα-
ρεμβάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων

όμως θα φανούν έπειτα από δύο δεκαετίες.
Δύσκολα ένας πολιτικός θα σκεφθεί και
θα λάβει αποφάσεις, τα αποτελέσματα των
οποίων δεν θα μπορέσει να καρπωθεί στη
διάρκεια της δικής του πολιτικής καριέρας»,
επισημαίνει, καταλήγοντας πως «το δημο-
γραφικό προκαλεί αντιδράσεις, αλλά δεν
αντιμετωπίζεται τελικά». 

Το 20%-25% των γυναικών που γεννή-
θηκαν το 1975-1980 δεν έχουν κάνει κα-
θόλου παιδιά και κατά τα φαινόμενα δεν
θα κάνουν. Το πρώτο στοίχημα λοιπόν
είναι περισσότερες γυναίκες σε αναπαρα-
γωγική ηλικία να κάνουν παιδιά. Το επίδομα
των 2.000 ευρώ ενδεχομένως λειτουργεί
ως κίνητρο επίσπευσης για όσους ήδη
είχαν αποφασίσει να κάνουν παιδιά, αλλά
σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγήσει τα
νέα ζευγάρια να κάνουν παιδί. «Η επιδο-
ματική πολιτική μπορεί να δώσει ώθηση
σε μια τάση που ήδη υπάρχει, αλλά δεν
μπορεί να την προκαλέσει», τονίζει ο κ.
Κοτζαμάνης. 

Τι πρέπει να γίνει
Για να αυξηθούν οι γεννήσεις –πάντα

στο πλαίσιο των περιορισμών που ορίζει
το υπάρχον αναπαραγωγικό δυναμικό–
χρειάζονται υποδομές και δραστικές αλ-
λαγές. «Στην Ελλάδα χρειάζεται να αντι-
μετωπιστούν πολλά θέματα που έχουν να
κάνουν με την ισότητα των δύο φύλων,
την ασυμβατότητα οικογενειακής και ε-
παγγελματικής ζωής και το κράτος πρόνοιας.
Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η α-
βεβαιότητα για το μέλλον. Δεν αποφασίζεις
να κάνεις παιδιά αν δεν μπορείς να σχε-
διάσεις για τα επόμενα χρόνια και αν δεν
υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας». 

Την ίδια στιγμή υπάρχουν λύσεις που
θα μπορούσαν να αποφέρουν αποτελέσματα
τα επόμενα χρόνια αλλά και στο μέλλον.
«Η μείωση της ανεργίας, η αύξηση δηλαδή
του ποσοστού των ανθρώπων που βρίσκο-
νται σε παραγωγική ηλικία και πραγματικά
παράγουν. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα
στα 100 άτομα (σε παραγωγική ηλικία) ερ-
γάζονται τα 65, ενώ στη Σουηδία τα 95»,
σημειώνει ο κ. Κοτζαμάνης. Η αύξηση του
ποσοστού των εργαζομένων θα σήμαινε
πολλά για την οικονομία και τη χρηματο-
δότηση του κράτους πρόνοιας, αλλά πα-
ράλληλα θα παρείχε τις συνθήκες και για
τη γέννηση παιδιών.

Kάθε παιδί που γεννιέται σήμερα στην Ελ-
λάδα μπορεί να ζήσει κατά μέσον όρο 79,2
έτη εάν είναι αγόρι και 84,2 εάν είναι κορί-
τσι. Το αντίστοιχο προσδόκιμο ζωής για ένα
παιδί που γεννιόταν το 1951 ήταν 63,4 έτη
για ένα αγόρι και 66,7 για ένα κορίτσι. Από
τα μέσα της δεκαετίας του ’90, ωστόσο, κα-
ταγράφεται επιβράδυνση του ρυθμού αύ-
ξησης του προσδόκιμου ζωής – η οποία πα-
ρατηρείται και στις άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, αλλά αφορά περισσότερο την Ελλάδα.
Σύμφωνα με την έρευνα «Δημογραφικές
εξελίξεις και προκλήσεις» του Βύρωνα Κο-

τζαμάνη, «η πιο αργή αύξηση των κερδών
σε έτη ζωής την περίοδο 1995-2019 οφεί-
λεται στη λιγότερο αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση των δύο μεγάλων ομάδων αιτιών
θανάτου (παθήσεις του κυκλοφορικού συ-
στήματος και καρκίνοι) που θίγουν τις ώρι-
μες και μεγάλες ηλικίες και αποδίδεται στις
αδυναμίες του δημόσιου συστήματος υγεί-
ας μας, ενός συστήματος που βασιζόταν –
και βασίζεται ακόμη– κυρίως στη νοσοκο-
μειακή και στην εξειδικευμένη ιατρική πε-
ρίθαλψη εις βάρος μιας ολοκληρωμένης
πρωτοβάθμιας φροντίδας».

Το προσδόκιμο ζωής
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ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ. Την άδεια για χρηματικές δω-
ρεές από το εξωτερικό της φιλανθρωπικής
οργάνωσης της Μητέρας Τερέζας αποφά-
σισε να μην ανανεώσει η ινδική κυβέρνηση.
Η οργάνωση Ιεραπόστολοι του Ελέους α-
πασχολεί χιλιάδες μοναχές, οι οποίες δια-
χειρίζονται οικοτροφεία για ορφανά παιδιά,
σχολεία, κλινικές και οίκους ευγηρίας.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, το υ-
πουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοί-
νωσε την αναστολή της άδειας εξαιτίας
«αρνητικών πληροφοριών». Ακροδεξιοί
ινδουιστές, πολλοί από τους οποίους είναι

ψηφοφόροι του κυβερνώντος εθνικιστικού
κόμματος BJP του πρωθυπουργού Ναρέ-
ντρα Μόντι, κατηγορούν τη ρωμαιοκαθο-
λική φιλανθρωπική οργάνωση ότι πραγ-
ματικός σκοπός της είναι ο προσηλυτισμός
στον Χριστιανισμό.

Η κυβερνητική απόφαση εντάσσεται
στη στρατηγική της κυβέρνησης Μόντι
να αντιμετωπίσει τη ραγδαία υποχώρηση
της δημοτικότητάς της, καλλιεργώντας ε-
χθρικό κλίμα εναντίον των θρησκευτικών

μειονοτήτων. Οι χριστιανοί στην Ινδία α-
ποτελούν μόλις το 2,3% του συνολικού
πληθυσμού της χώρας. Θύματα των ταγ-
μάτων κρούσης ακροδεξιών ινδουιστικών
οργανώσεων πέφτουν συνήθως μέλη της
μουσουλμανικής κοινότητας της χώρας,
που αριθμεί 200 εκατομμύρια ανθρώπους.
Η ιδεολογία του κυβερνώντος ακροδεξιού
συνασπισμού αποσκοπεί στη δημιουργία
του «Χίντου Ράστρα», θεοκρατικού ινδου-
ιστικού καθεστώτος που θα αντικαταστήσει
τη συνταγματική δημοκρατία στην Ινδία.

Επιθέσεις
Ανήμερα τα Χριστούγεννα, όχλος ιν-

δουιστών εισέβαλε σε χριστιανικό ναό στο
κρατίδιο Χαριάνα, κοντά στο Νέο Δελχί,
υποχρεώνοντας υπό την απειλή ξυλοδαρ-
μού τους πιστούς να φωνάζουν το σύνθημα
«Νίκη στον λόρδο Ράμα». Η τοπική αστυ-
νομία και η, φιλικά προσκείμενη στην κυ-
βέρνηση Μόντι, κυβέρνηση του κρατιδίου
δεν ασχολήθηκαν με το περιστατικό. Λίγες
ημέρες νωρίτερα, φανατικοί ινδουιστές
δημοσιοποίησαν βίντεο στο οποίο καλού-
σαν σε γενοκτονία των μουσουλμάνων
κατοίκων του κρατιδίου Ουταραχάν της
βόρειας Ινδίας. «Κάθε ινδουιστής οφείλει
να πάρει τα όπλα για να προστατεύσει τη
θρησκεία μας από τους αλλοθρήσκους.
Δεν υπάρχει άλλος χρόνος, ούτε και άλλη
λύση. Πρέπει να προετοιμασθούμε να σκο-
τώσουμε τους μουσουλμάνους», αναφέρει
ομιλητής στο βίντεο.

Οι συμμετέχοντες στην παραπάνω α-

κροδεξιά εκδήλωση χρησιμοποίησαν το
σύνθημα της εκστρατείας του Μόντι για
«καθαρή Ινδία», υπονοώντας ότι το κράτος
πρέπει να απαλλαγεί από τους μουσουλ-
μάνους και άλλους αλλόθρησκους κατοί-
κους. Σε δημόσια εκδήλωση ακραίων ιν-
δουιστών στο Νέο Δελχί, οι συμμετέχοντες
εμφανίζονται να χαιρετούν ναζιστικά, κα-
θώς ορκίζονται πίστη στο κίνημα για με-
ταμόρφωση της Ινδίας σε αποκλειστικά
ινδουιστική χώρα. Η ρητορική μίσους έχει
γίνει τόσο κοινή στη σημερινή Ινδία, που

ο ηγέτης της αντιπολίτευσης του Κογκρέ-
σου, Ραχούλ Γκάντι, αρκέστηκε σε ένα
tweet καταδίκης της ρατσιστικής εκδή-
λωσης, δύο ημέρες μετά την πραγματο-
ποίησή της. Η πολιτική αποκλεισμού των
θρησκευτικών μειονοτήτων από τον Μόντι
γνωρίζει μεγάλη επιτυχία σε όλο το συ-
ντηρητικό, εθνικιστικό πολιτικό φάσμα,
με την κεντροαριστερή αντιπολίτευση να
κατηγορείται για «κατευνασμό των μειο-
νοτήτων» και «αντεθνική στάση».

REUTERS

Ινδικό εμπάργκο
σε δωρεές προς
Ιεραποστόλους
Κόβεται η άδεια για τη φιλανθρωπική
οργάνωση της Mητέρας Τερέζας

Η φιλανθρωπική οργάνωση της Μητέρας Τερέζας, Ιεραπόστολοι του Ελέους, μεταξύ άλ-
λων διανέμει γεύματα στους μη έχοντες.

Αποκαλύφθηκε το πρόσωπο του Αμενχοτέπ Ι
Στο φως, χάρη στην τεχνολογία, ήρθε το
πρόσωπο του φαραώ Αμενχοτέπ Ι (Αμέ-
νωφις Α΄), που βασίλεψε στην αρχαία Αί-
γυπτο από το 1525 έως το 1504 π.Χ. Η
μούμια του είχε βρεθεί πριν από 140
χρόνια στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπαχάρι,
απέναντι από το Λούξορ. Οι αρχαιολόγοι,
ωστόσο, δίσταζαν να την ανοίξουν, θέ-
λοντας να διατηρήσουν ανέπαφο το υ-
πέροχο νεκρικό προσωπείο και τους επι-
δέσμους με τους οποίους τυλίχτηκε το
σώμα.

Ετσι, η μούμια υποβλήθηκε σε αξονική
τομογραφία αποκαλύπτοντας τα μυστικά
της. Η δρ Σαχάρ Σαλεέμ, καθηγήτρια Α-
κτινολογίας στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου
και συντάκτρια της μελέτης που δημο-
σιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση
Frontiers in Medicine, απέδειξε ότι ο Α-
μενχοτέπ Ι απεβίωσε σε ηλικία 35 ετών.
«Είχε ύψος περίπου 169 εκατοστά και τα
δόντια του ήταν σε καλή κατάσταση», ε-

πισημαίνει. «Επίσης, φορούσε περίπου
τριάντα φυλαχτά και ένα περίτεχνο χρυσό
ζωνάρι με ολόχρυσες χάντρες. Ο φαραώ
πρέπει να έμοιαζε στον πατέρα του. Είχε
στενό πιγούνι, μικρή, στενή μύτη και κα-
τσαρά μαλλιά, ενώ τα δόντια στην άνω
γνάθο ήταν κάπως πεταχτά».

Η δρ Σαλεέμ δεν διαπίστωσε τραύματα
ή δυσμορφία στο νεκρό σώμα που θα
μπορούσαν να επιφέρουν τον θάνατο.
Υπήρξαν, ωστόσο, μεταθανάτιες κακώ-
σεις που μάλλον προκλήθηκαν από λη-
στές που προσπάθησαν να συλήσουν

τον τάφο του. Η εξέταση της μούμιας α-
ναμένεται να δώσει στους επιστήμονες
πολύτιμες πληροφορίες για τη διαδικασία
της μουμιοποίησης εκείνη τη χρονική
περίοδο. Αλλωστε, ο Αμενχοτέπ Ι είναι
ο πρώτος φαραώ που βρέθηκε με τα χέρια
διπλωμένα πάνω στο στήθος του, ενώ
δεν είχε αφαιρεθεί ο εγκέφαλός του, κάτι
σπάνιο.

Τέλος, η δρ Σαλεέμ επισήμανε ότι η
ύπαρξη κοσμημάτων και φυλαχτών δια-
ψεύδει τις θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες
οι ιερείς τα αφαιρούσαν προκειμένου να
τα δώσουν στους επόμενους φαραώ. Αι-
γυπτιολόγοι εκτιμούν, με βάση την α-
ποκωδικοποίηση ιερογλυφικών και α-
ναπαραστάσεων, ότι οι ιερείς της 21ης
Δυναστείας, τον 11ο αιώνα π.Χ., ήταν
οι πρώτοι που ξετύλιξαν τη μούμια προ-
κειμένου να περιποιηθούν τις βλάβες
που είχαν προκαλέσει οι τυμβωρύχοι και
να επαναφέρουν τη λάμψη της.

«Είχε ύψος περίπου 169 εκ. και τα δόντια
του ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση», επι-
σημαίνουν οι επιστήμονες για τον φαραώ.

<<<<<<

Η μούμια του είχε βρεθεί
πριν από 140 χρόνια στην
περιοχή Ντέιρ αλ Μπαχάρι,
απέναντι από το Λούξορ.

Συμβουλές
κατανάλωσης
αλκοόλ με μέτρο
Της DANI BLUM 
THE NEW YORK TIMES

Ευκαιρία για σωματική αποκατάσταση
μετά τις υπερβολές σε φαγητό και
ποτό της εορταστικής περιόδου προ-
σφέρει το κίνημα του Drynuary (στε-
γνός Ιανουάριος), με στόχο την απο-
τοξίνωση από το αλκοόλ. Αντί όμως
να κόψουν εντελώς το οινόπνευμα,
πολλοί επιλέγουν την τακτική «εξε-
ρεύνησης της νηφαλιότητας», περιο-
ρίζοντας την κατανάλωση χωρίς να
απαρνούνται εντελώς το ποτό.

«Πήγαινα σε εκδήλωση για τη δου-
λειά μου και έπινα λευκό κρασί. Εβαζα
τα παιδιά για ύπνο και άνοιγα αμέσως
ένα μπουκάλι κρασί. Πίνεις χωρίς
καλά καλά να το συνειδητοποιείς. Η
προσεκτική κατανάλωση, αντίθετα,
σε κάνει να πίνεις συνειδητά και να
ελέγχεις έτσι απόλυτα τη συμπερι-
φορά σου», λέει η δημοσιογράφος
Ρόζαμουντ Ντιν, συγγραφέας του βι-
βλίου «Mindful Drinking», που καλεί
τους αναγνώστες της να υπολογίζουν
πόσα κοκτέιλ πίνουν σε κάθε έξοδό
τους και να εκτιμούν όσο το δυνατόν
πιο αξιόπιστα την επίπτωση που το
αλκοόλ θα έχει στη συμπεριφορά
τους.

Συνήθειες της πανδημίας
Η μετριοπαθής αυτή θεώρηση των

πραγμάτων μπορεί να βοηθήσει στην
αντιμετώπιση άλλων κακών συνη-
θειών που αποκτήθηκαν κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Ερευνες έ-
δειξαν δραματική αύξηση στην υ-
περβολική κατανάλωση οινοπνεύ-
ματος τον τελευταίο χρόνο, ιδίως στις
γυναίκες. «Καθώς η πανδημία συνε-
χιζόταν, ο ρυθμός ανθρώπων που έρ-
χονταν σε εμάς αυξανόταν», λέει η
Μίλι Γκουτς, ιδρύτρια της κοινότητας
Sober Girl Society (Νηφάλια Κορίτσια).
Η οργάνωση φέρνει σε επαφή νηφά-
λιες και εξερευνήτριες της νηφαλιό-
τητας για γεύματα χωρίς αλκοόλ και
συζητήσεις μέσω βίντεο.

Η συγγραφέας Ρούμπι Ουόριγκτον,
στη Νέα Υόρκη, άρχισε να χρησιμο-
ποιεί τον όρο «εξερεύνηση νηφαλιό-
τητας» (sober curious) πριν από πέντε
χρόνια. Την εποχή εκείνη η κατανά-
λωση αλκοόλ της Ουόριγκτον δεν της
ενέπνεε ανησυχία. Δεν πάθαινε
«μπλακ άουτ» και δεν έπινε κάθε βρά-
δυ. Επινε όμως περισσότερο από όσο
θα ήθελε και ένιωθε ότι δεν μπορούσε
να πει «όχι». Το 2018 δημοσίευσε το
βιβλίο «Sober Curious», εξηγώντας
τη φιλοσοφία πίσω από την «επιλε-
κτική αμφισβήτηση της ανάγκης μου
να πιω». Η Ουόριγκτον λέει ότι οι ε-
ρωτήσεις γύρω από τις συνήθειες αυ-
τές οδηγούν ορισμένους στον δρόμο
της μετριοπάθειας όσον αφορά το πο-
τό. «Η συλλογική συνείδηση υποστη-
ρίζει εσφαλμένα ότι ο μόνος τρόπος

να αντιμετωπίσεις το ποτό είναι να
φτάσεις στον πυθμένα πρώτα», λέει
ο Ντρου Γιέγκερ, ιδρυτής του προ-
γράμματος Club Soda, μιας διαδικτυα-
κής κοινότητας επικοινωνίας και βοή-
θειας για τον περιορισμό της κατα-
νάλωσης αλκοόλ. Το ήμισυ των 70.000
μελών της κοινότητας στη Βρετανία
αναζητεί τρόπους για να πίνει λιγότερο
και δεν ενδιαφέρεται να το κόψει ο-
ριστικά. Η οργάνωση γνωρίζει τα τε-
λευταία χρόνια μεγάλη επιτυχία στις
ΗΠΑ, όπου η γενιά των 20άρηδων εκ-
φράζει ανησυχίες για τις επιπτώσεις
του ποτού στην ψυχική υγεία.

Η τακτική της εξερεύνησης της
νηφαλιότητας αποδείχθηκε αποτε-
λεσματική σε σημαντική μερίδα πο-
λιτών που αναζήτησαν βοήθεια, αλλά
δεν ενδείκνυται για ανθρώπους με
βαριάς μορφής εξάρτηση από το οι-
νόπνευμα.

Η τακτική της εξερεύνησης της νηφαλιότητας είναι αποτελεσματική για πολλούς
οι οποίοι, ωστόσο, δεν είχαν βαριά εξάρτηση από το αλκοόλ.

<<<<<<

Η κυβέρνηση Μόντι επιδιώ-
κει να δημιουργήσει κλίμα
θρησκευτικής μισαλλοδο-
ξίας για να παραμείνει στην
εξουσία.

<<<<<<

Εξερευνώντας τη νηφα-
λιότητα, ιδιαίτερα μετά τις
υπερβολές των εορτών.

Μας προστατεύει
το κρυολόγημα
από την COVID-19;
Αμφιβολίες και διαφωνίες των ειδικών
για την αξιοπιστία των τεστ αντιγόνου

Τα υψηλά επίπεδα αντισωμάτων που προ-
καλεί η επανειλημμένη νόσηση από κοινό
κρυολόγημα μπορούν να δράσουν προ-
στατευτικά έναντι της COVID. Αυτό είναι
το ενθαρρυντικό συμπέρασμα μελέτης
του Imperial College του Λονδίνου. 

Η επιστημονική διαπίστωση, εκτιμούν
οι ερευνητές, ενδέχεται να συμβάλει στη
δημιουργία εμβολίων που θα μας παρέχουν

μακροπρόθεσμη ανοσία έναντι των πολλών
μεταλλαγμένων στελεχών του κορωνοϊού.
Ωστόσο, προειδοποιούν ότι αν και η ανα-
κάλυψή τους είναι σημαντική, δεν πρέπει
κανείς να βασιστεί ολοκληρωτικά σε αυτήν,
αλλά να εμβολιαστεί με τα υπάρχοντα εμ-
βόλια κατά της COVID-19 προκειμένου να
προστατευτεί από τη λοίμωξη. 

Την ίδια στιγμή, ο επιδημιολόγος του
ίδιου πανεπιστημίου, Νιλ Φέργκιουσον,

υπολόγισε ότι το 10%-15% των νέων λοι-
μώξεων από την «Ομικρον» αφορά ανθρώ-
πους που είχαν στο παρελθόν μολυνθεί
από κάποιο άλλο στέλεχος του κορωνοϊού.
Επί του παρόντος, τουλάχιστον, δεν υπάρ-
χουν στοιχεία ούτε από τη Νότια Αφρική
–όπου ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά η υ-
περμεταδοτική μετάλλαξη– ότι ο ίδιος άν-
θρωπος μπορεί να επαναμολυνθεί από την
«Ομικρον». 

Οι ειδικοί δεν αποκλείουν, ωστόσο, το
φαινόμενο να παρατηρηθεί στο μέλλον ε-
ξαιτίας της τάχιστης μετάδοσης της «Ο-
μικρον» και της μεγάλης ικανότητάς της
να διαφεύγει της ανοσίας. Ενα άλλο ενδε-
χόμενο που φοβίζει τους ειδικούς είναι
αυτό της ταυτόχρονης λοίμωξης από δύο
διαφορετικά στελέχη του κορωνοϊού. 

Διαφορετική προσέγγιση στην COVID-
19 προτείνει ο Ισπανός πρωθυπουργός
Πέδρο Σάντσεθ, ζητώντας από την Ε.Ε.
να υιοθετήσει ένα σύστημα παρακολού-
θησης ανάλογο με αυτό της εποχικής γρί-
πης. Αυτό, υπογράμμισε ο Ισπανός πρω-
θυπουργός, θα σημάνει ότι η COVID-19
θα θεωρηθεί μια ενδημική νόσος και όχι
πανδημία. 

Ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυ-

πουργού Μπόρις Τζόνσον, αντιθέτως, τό-
νισε ότι είναι ακόμα «εξαιρετικά πρόωρο
να πούμε πότε η πανδημία θα εξελιχθεί
σε ενδημία. Αναμφίβολα αυτή είναι η προσ-
δοκία μας και κάποια στιγμή θα φτάσουμε
σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, είναι πολύ
νωρίς να πούμε το πότε». 

Σε εξέλιξη μελέτη
Σε μια άλλη εξέλιξη, ο υπουργός Υγείας

της Γερμανίας, Καρλ Λάουτερμπαχ, αμφι-
σβήτησε ανοικτά την αξιοπιστία των τεστ
αντιγόνου στη διάγνωση της «Ομικρον».
Ηδη Γερμανοί ερευνητές άρχισαν μελέτη
προκειμένου να διαπιστώσουν την αλήθεια.
Τα αποτελέσματά της αναμένονται τους

επόμενους μήνες. Τέλος, ο Σαρόν Αλρόι-
Πρέις, επικεφαλής Δημόσιας Υγείας του
Ισραήλ, τόνισε ότι όσοι υποβάλλονται σε
τεστ αντιγόνου θα πρέπει να λαμβάνουν
επίχρισμα όχι μόνο από τη μύτη, αλλά και
από τον λάρυγγα, προκειμένου να ενισχυθεί
η αξιοπιστία της εξέτασης. «Αυτό δεν α-
ποτελεί σύσταση των κατασκευαστών των
τεστ, αλλά το θεωρούμε αναγκαίο επειδή
η ανίχνευση της “Ομικρoν” είναι δυσκο-
λότερη», κατέληξε.  Αντιδιαμετρική άποψη
διατύπωσε το Κέντρο Ελέγχου και Πρό-
ληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, επι-
σημαίνοντας ότι η λανθασμένη λήψη λα-
ρυγγικού επιχρίσματος μπορεί να είναι ε-
πικίνδυνη.  

<<<<<<

Διαφορετικές εκτιμήσεις για
τον χρόνο μετάβασης από
την πανδημία του κορωνοϊού
σε ενδημική νόσο.

O επικεφαλής Δημόσιας Υγείας του Ισραήλ τόνισε ότι όσοι υποβάλλονται σε τεστ αντιγόνου
θα πρέπει να λαμβάνουν επίχρισμα όχι μόνο από τη μύτη, αλλά και από τον λάρυγγα, ενώ το
CDC των ΗΠΑ, επισημαίνει ότι η λανθασμένη λήψη λαρυγγικού επιχρίσματος μπορεί να είναι
επικίνδυνη.

Ευρωπαϊκές δράσεις
υπέρ της πειθούς
των αντιεμβολιαστών
Με κάθε δυνατό μέσο προσπαθούν τα
κράτη της Ε.Ε. να αυξήσουν την εμ-
βολιαστική κάλυψη του πληθυσμού
προκειμένου να περιοριστεί το ανθρώ-
πινο κόστος της υγειονομικής κρίσης,
να μην καταρρεύσουν τα υγειονομικά
συστήματα και τελικά να καταστεί δυ-
νατή η επιστροφή στην κανονικότητα
το ταχύτερο δυνατό. 

Ο δρόμος τους, ωστόσο, δεν είναι
στρωμένος με ρόδα και τα προσκόμματα
που αντιμετωπίζουν είναι πολλά. Στην
Αυστρία, ένα τεχνικό πρόβλημα δεν
επιτρέπει την καταγραφή των υποχρε-
ωτικών εμβολίων, βάζοντας έτσι τρο-
χοπέδη στην προσπάθεια της αυστρια-
κής κυβέρνησης. Το σύστημα, ανέφερε
η εταιρεία που ανέλαβε το έργο, θα
είναι εφικτό να λειτουργήσει τον Α-
πρίλιο. Ετσι η βούληση της κυβέρνησης
για υποχρεωτικά εμβόλια ήδη από τον
Φεβρουάριο δεν πρόκειται να υλοποι-
ηθεί. Στη Γερμανία, εξάλλου, στον «πά-
γο» φαίνεται να έχει τεθεί η ψήφιση
της νομοθεσίας για την υποχρεωτικό-
τητα του εμβολιασμού, καθώς τα δύο
μεγάλα κυβερνητικά κόμματα, οι Σο-
σιαλδημοκράτες του Ολαφ Σολτς και
το Κόμμα των Πρασίνων, παρότι στη-
ρίζουν το νομοσχέδιο, θέλουν να πά-
ρουν τον χρόνο τους πριν το ψηφίσουν.
Οι Πράσινοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται
για ένα ζήτημα δύσκολο και πρέπει
συζητηθεί διεξοδικά. Οι Σοσιαλδημο-
κράτες, από την άλλη, τονίζουν ότι η
υποχρεωτικότητα δεν συνιστά άμεση,

αλλά μακροπρόθεσμη λύση που θα λη-
φθεί με το βλέμμα στραμμένο στον ε-
πόμενο χειμώνα. Ετσι, θα πρέπει να
συζητηθεί κατά τον Μάρτιο. 

Το ενδεχόμενο να γίνει υποχρεω-
τικός ο εμβολιασμός απέκλεισε ο Ρου-
μάνος υπουργός Υγείας, Αλεξάντρου

Ραφίλα. Οπως επεσήμανε σε τηλεοπτική
του συνέντευξη, η κυβέρνηση θα εξα-
πολύσει εκστρατεία πειθούς προκει-
μένου όλοι να εμβολιαστούν.

Επίθεση σε Γάλλο βουλευτή
Τέλος, τον νόμο στα χέριατους πήραν

οι Γάλλοι αντιεμβολιαστές, που ανθί-
στανται στην καθιέρωση του υγειονο-
μικού πάσου. Εξαπέλυσαν επίθεση με
πέτρες και φύκια κατά του κυβερνητικού
βουλευτή Στεφάν Κλερό, στο σπίτι του
στο Σεν Πιέρ ε Μικελόν, μια γαλλική
κτήση στον βορειοδυτικό Ατλαντικό. 

Το θύμα της επίθεσης κατήγγειλε
το συμβάν στην αστυνομία, επισημαί-
νοντας τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός
του, ότι με το που βγήκαν από το σπίτι
τους δέχθηκαν βροχή από πέτρες και
φύκια.

<<<<<<

Τεχνικά προβλήματα στην
Αυστρία και δεύτερες
σκέψεις άμεσης υποχρε-
ωτικότητας στη Γερμανία.
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H επιθετικότερη 
πολιτική της Fed 

ενισχύει το δολάριο

Συντονισμένη άνοδο σημειώνουν οι αποδόσεις
των ομολόγων ανά τον κόσμο, από την Αυ-
στραλία μέχρι τη Ρώμη και από το Βερολίνο
μέχρι την Ουάσιγκτον, καθώς οι επενδυτές
προετοιμάζονται για την αύξηση των επι-
τοκίων από την αμερικανική ομοσπονδιακή
τράπεζα. Η αναμενόμενη αύξηση, την οποία
έχει προαναγγείλει από τον περασμένο μήνα
η Federal Reserve, θα είναι η πρώτη στην
εποχή της πανδημίας και, όπως τονίζει το
Bloomberg, οι μαζικές πωλήσεις ομολόγων
και η άνοδος των αποδόσεων προδίδουν
πως οι επενδυτές δεν ανησυχούν πλέον ότι
το αυξημένο κόστος του δανεισμού μπορεί
να υπονομεύσει τις ήδη εύθραυστες οικο-
νομίες. Η άνοδος των αποδόσεων των βρα-
χυπρόθεσμων ομολόγων αντανακλά σαφώς
την προσδοκία για αύξηση των επιτοκίων
της Fed, αλλά όταν πρόκειται για τις απο-
δόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων κα-
ταδεικνύει την αισιοδοξία των επενδυτών
ότι η παραλλαγή «Ομικρον» δεν θα υπονο-
μεύσει την ανάκαμψη των οικονομιών και
δεν θα υπάρξει ύφεση στη χρονική στιγμή
που θα ωριμάζουν τα ομόλογα.

Οι αποδόσεις των δεκαετών του αμερι-
κανικού Δημοσίου έφταναν χθες στο 1,769%
και των πενταετών στο 1,54% και κατέγραψαν

τόσο τα μεν όσο και τα δε το υψηλότερο ε-
πίπεδο των τελευταίων δύο ετών. Την ίδια
στιγμή, όμως, φλέρταραν με τις θετικές α-
ποδόσεις τα ομόλογα αναφοράς της Ευρω-
ζώνης, τα bunds, όπως είναι γνωστά τα δε-
καετή του γερμανικού Δημοσίου. Για πρώτη
φορά μετά τουλάχιστον τρία χρόνια, οι α-
ποδόσεις των bunds άγγιξαν χθες το 0% και
για την ακρίβεια βρίσκονταν στο 0,03%, ση-
μειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον
Μάιο του 2019. Μιλώντας στη βρετανική ε-
φημερίδα ο Σβεν Γιάρι Στεν, κορυφαίος οι-
κονομολόγος της Goldman Sachs, πιθανολογεί
περαιτέρω άνοδο των αποδόσεων των bunds
στο 0,3% προς το τέλος του έτους.

Σε ανοδική πορεία ήταν χθες και οι απο-
δόσεις των δεκαετών της Ιταλίας, που έφτα-
σαν χθες στο 1,32%, σημειώνοντας τα υψη-
λότερα επίπεδα των τελευταίων 18 μηνών.
Την ίδια στιγμή σημειώνονταν μαζικές πω-
λήσεις ομολόγων του Δημοσίου της Αυστρα-

λίας που, όπως τονίζει το Bloomberg, βρί-
σκονται στο στόχαστρο των αγορών από
τον Οκτώβριο, καθώς η Τράπεζα της Αυ-
στραλίας σχεδιάζει να ακολουθήσει την πο-
ρεία της Fed μολονότι τα επίπεδα του πλη-
θωρισμού στη χώρα είναι πολύ πιο χαμηλά.
Σημειωτέον ότι οι αποδόσεις των bunds διο-
λίσθησαν σε αρνητικό έδαφος για πρώτη
φορά το 2016, όταν η ΕΚΤ υιοθέτησε αρνητικά
επιτόκια για να αντιμετωπίσει την κρίση
χρέους της Ελλάδας. Οπως τονίζει σχετικό
ρεπορτάζ των Financial Times, η άλλοτε α-
διανόητη εξέλιξη, η υποχώρηση του κόστους
δανεισμού του Βερολίνου, πρόδιδε πως εν
τω μέσω της κρίσης χρέους οι επενδυτές
ήταν πρόθυμοι να πληρώνουν στην πράξη
τη Γερμανία για να έχουν το προνόμιο να
τη δανείζουν ακόμη και για μια δεκαετία. 

Μεσολάβησε μια μικρή ανάκαμψη των
αποδόσεων, αλλά στη συνέχεια η ΕΚΤ προ-
χώρησε σε εκτεταμένες αγορές ομολόγων

για να στηρίξει την Ευρωζώνη και οι απο-
δόσεις των bunds, όπως και πολλών άλλων
ομολόγων, υποχώρησαν και πάλι σε αρνητικό
πρόσημο το 2019 και με την έλευση της παν-
δημίας καθηλώθηκαν σε αρνητικό έδαφος.
Στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου η ΕΚΤ α-
νακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις αγορές ομο-
λόγων και μετά τη λήξη του έκτακτου προ-
γράμματος κατά της πανδημίας, αλλά με πιο
αργούς ρυθμούς από αυτούς που περίμεναν
οι επενδυτές. Ετσι, σε συνδυασμό με το
σχέδιο της Fed να τερματίσει το δικό της
πρόγραμμα αγορών ομολόγων και στη συ-
νέχεια να προχωρήσει σε αύξηση των επι-
τοκίων, οι εξαγγελίες της άρχισαν να εξωθούν
ανοδικά τις αποδόσεις των ομολόγων.  Εχο-
ντας, έτσι, και την εμπειρία του 2013, όταν
η ανακοίνωση της Fed πως θα περιορίσει
τις αγορές ομολόγων προκάλεσε κυριολεκτική
αιμορραγία ξένου κεφαλαίου στις αναδυό-
μενες αγορές, το ΔΝΤ κάλεσε χθες αυτή την

κατηγορία των ευάλωτων οικονομιών να
προετοιμαστεί για μια νέα ταραχή. Στο blog
του Ταμείου δημοσιεύθηκε χθες η προειδο-
ποίηση στελεχών του που εκτιμούν, βέβαια,
πως αυτή τη φορά δεν θα είναι μεγάλο το
πλήγμα για τις αναδυόμενες, καθώς οι εκροές
κεφαλαίων θα εξισορροπηθούν εν μέρει από
την αύξηση της εξωτερικής ζήτησης. Υπο-
γραμμίζει, ωστόσο, πως οι αυξήσεις μισθών
στις ΗΠΑ ενδέχεται να επιταχύνουν περαι-
τέρω τον πληθωρισμό, εξωθώντας τη Fed
είτε σε επίσπευση της αύξησης των επιτοκίων
είτε σε περισσότερες αυξήσεις. Στην περί-
πτωση αυτή προειδοποιεί τις αναδυόμενες
οικονομίες πως «θα μπορούσε να μειωθεί η
ζήτηση από τις ΗΠΑ και να σημειωθούν με-
γάλες εκροές κεφαλαίων από τις αναδυόμενες
αγορές και να υποτιμηθούν τα νομίσματά
τους».

BLOOMBERG, REUTERS,
FINANCIAL TIMES

Ανεβαίνουν σε όλο τον κόσμο
οι αποδόσεις ομολόγων λόγω Fed
Μαζικές πωλήσεις τίτλων ενόψει της αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Επενδυτική βαθμίδα ακόμα και το 2022 για την Ελλάδα
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ακόμη και εντός του 2022 εκτιμούν οι διεθνείς
αναλυτές ότι η Ελλάδα μπορεί να σκαρφαλώσει
στην «επενδυτική» βαθμίδα, με όπλο τη συ-
νέχιση των μεταρρυθμίσεων, τους πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης και το σταθερό πο-
λιτικό σκηνικό. Στόχος της κυβέρνησης πα-
ραμένει η επίτευξη αυτού του οροσήμου στο
α΄ εξάμηνο του 2023, ωστόσο, όσο νωρίτερα
κερδίσει η χώρα αυτό το «στοίχημα», τόσο
περισσότερα οφέλη θα έχει, όχι μόνο από
την ένταξή της στο κανονικό πρόγραμμα QE
που «τρέχει» η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
αλλά και από τη διεύρυνση της επενδυτικής
βάσης των ελληνικών ομολόγων και άρα τη
διαμόρφωση συνθηκών υψηλής ανθεκτικό-
τητας των αποτιμήσεών τους σε ενδεχόμενες
χρηματοπιστωτικές διαταράξεις, όπως έχει
επισημάνει και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Danske Bank
Ο επικεφαλής αναλυτής της αγοράς ομο-

λόγων της Danske Bank, Τζενς Πίτερ Σόρεν-
σεν, σημειώνει πως φέτος αναμένονται πε-
ραιτέρω αναβαθμίσεις για Ιταλία, Πορτογαλία
και Ελλάδα, με τη χώρα μας να ανακτά την

επενδυτική βαθμίδα έπειτα από περίπου 11
χρόνια. Για το σύνολο του έτους εκτιμά πως
οι οίκοι αξιολόγησης θα συνεχίσουν να κι-
νούνται με θετικούς ρυθμούς σε ό,τι αφορά
τις αξιολογήσεις τους, καθώς οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης εξακολουθούν να μει-
ώνουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού
τους, ενώ η συνέχιση της στήριξης της ΕΚΤ,
έστω και μικρότερης από το 2020-2021, και
οι εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα
αποτελέσουν πολύ θετικούς παράγοντες στη
βαθμολογία τους.

JP Morgan
Από την πλευρά της, η JP Morgan παρου-

σιάζει τις πιθανές ενέργειες αξιολόγησης
από τους τέσσερις μεγάλους οίκους Moody’s,

S&P, Fitch και DBRS τo 2022 για τις χώρες
της Ευρωζώνης, εκτιμώντας πως η Ελλάδα
έχει τις υψηλότερες πιθανότητες για ανα-
βάθμιση και θεωρώντας ότι θα «ανέβει» σύ-
ντομα στο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας.
Πιο αναλυτικά, η αμερικανική τράπεζα ανα-
μένει ότι οι θετικές κινήσεις στις αξιολογήσεις
θα συνεχιστούν το 2022, ειδικά για τα μι-
κρότερα κράτη, με την Ελλάδα να αποκτά
εκ νέου την επενδυτική βαθμίδα στα τέλη
του 2022 ή στις αρχές του 2023. Οπως εκτιμά
η JP Morgan, οι αναβαθμίσεις και όχι οι υ-
ποβαθμίσεις θα κυριαρχήσουν στην Ευρω-
ζώνη φέτος, αντανακλώντας τις αισιόδοξες
προοπτικές για το μακροοικονομικό μέτωπο
και το μέτωπο της πολιτικής, καθώς και της
άποψής της για σχετικά ελεγχόμενα spreads
στα ομόλογα της περιοχής, παρά τη μείωση
της υποστήριξης της ΕΚΤ.

Η αμερικανική τράπεζα βλέπει ωστόσο
μεγαλύτερη πιθανότητα περαιτέρω αναβαθ-
μίσεων χωρών με χαμηλή βαθμολογία, όπως
η Κύπρος και κυρίως η Ελλάδα. Σε άλλες
χώρες βλέπει περιορισμένο χώρο για ανα-
βαθμίσεις: δίνει άνω του 50% πιθανότητα α-
ναβάθμισης μόνο στην Ιρλανδία (Moody’s).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την JP Morgan,

οι πιθανότητες για αναβάθμιση της Ελλάδας
από τη Moody’s φέτος τοποθετούνται στο
90%, ενώ στο 75% τοποθετεί τις πιθανότητες
ανάλογης κίνησης από τις S&P, Fitch και D-
BRS.

Αυτά τα ποσοστά είναι τα υψηλότερα α-
νάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης –άλλωστε
η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη αξιολόγηση
στην περιοχή– καθώς, για παράδειγμα, η JP
Morgan δίνει 75% και 60% πιθανότητα ανα-
βάθμισης της Ιρλανδίας και της Κύπρου, α-
ντίστοιχα, από τη Moody’s φέτος, και 30%
από τις S&P, Fitch και DBRS. Για την Ιταλία,
οι πιθανότητες κυμαίνονται από 40%
(Moody’s) έως 20% (S&P και Fitch), ενώ για
την Ισπανία δίνεται μόνο 30% πιθανότητα
αναβάθμισης από τη Moody’s.

Ειδικά για την Ελλάδα, η αμερικανική τρά-
πεζα αναφέρει πως δεδομένης της ισχυρής
ατζέντας μεταρρυθμίσεων με επιπλέον ώθηση
από τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης
και το σταθερό πολιτικό τοπίο, αναμένει συ-
νεχή θετική δυναμική αξιολόγησης με αξιο-
πρεπείς πιθανότητες να ανακτήσει την ε-
πενδυτική βαθμίδα από τουλάχιστον έναν
οίκο αξιολόγησης μέχρι τα τέλη του 2022 ή
τις αρχές του 2023.

Με μικρές ζημιές έκλεισε την
Τρίτη το Χρηματιστήριο, στη
δεύτερη πτωτική συνεδρία της
εβδομάδας. Ο Γενικός Δείκτης
υποχώρησε στις 67,75 μονάδες,
παρουσιάζοντας ζημιές σε πο-
σοστό 0,16%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 πα-
ρουσίασε απώλειες 0,20% κλεί-

νοντας στις 40,61 μονάδες. Ο η-
μερήσιος τζίρος περιορίστηκε
στις €43.720.

Από τους επιμέρους χρημα-
τιστηριακούς δείκτες ανοδικά
κινήθηκε μόνο η Κύρια Αγορά
με κέρδη 0,16%. Ζημιές παρου-

σίασαν η Εναλλακτική Αγορά
με 0,41% και ο τομέας των Ξε-
νοδοχείων με 0,25%. Ο δείκτης
των Επενδυτικών Εταιρειών δεν
παρουσίασε μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτ-
λοι της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού
με €15.706 (πτώση 1,46% - τιμή
κλεισίματος €2,70). Ακολούθη-
σαν οι μετοχές της Logicom
Public Ltd με €10.713 (άνοδος
0,59% - τιμή κλεισίματος €1,71)
της The Cyprus Cement Public
Company με €5.486 (χωρίς με-
ταβολή – τιμή κλεισίματος €0,52),
της Τράπεζας Κύπρου με €5.245
(πτώση 0,96% - τιμή κλεισίματος
€1,03) και της Ελληνικής Τρά-
πεζας με €1.464 (άνοδος 1,20%
- τιμή κλεισίματος €0,84).

Από τις μετοχές που έτυχαν
διαπραγμάτευσης, έξι κινήθηκαν
ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και
τέσσερις παρέμειναν αμετάβλη-
τες. Οι συναλλαγές περιορίστη-
καν σε 43.

Μικρές ζημιές 
στο ΧΑΚ την Τρίτη

Η αναμενόμενη αύξηση επιτοκίων, την οποία έχει προαναγγείλει από τον περασμένο μήνα η Federal Reserve, θα είναι η πρώτη στην εποχή της παν-
δημίας.

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης 
υποχώρησε στις 67,75
μονάδες, παρουσιάζο-
ντας ζημιές σε ποσο-
στό 0,16%.

<<<<<<

Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ό-
τι η χώρα μπορεί να πετύχει
τον στόχο νωρίτερα με όπλο
τις μεταρρυθμίσεις και το Τα-
μείο Ανάκαμψης. 

<<<<<<

Οι αποδόσεις των δεκαετών
και των πενταετών του αμερι-
κανικού Δημοσίου κατέγρα-
ψαν το υψηλότερο επίπεδο
των τελευταίων δύο ετών. 

Τα πρακτικά από την τελευταία
συνεδρίαση της αρμόδιας επι-
τροπής για τη χάραξη της νο-
μισματικής πολιτικής της Ο-
μοσπονδιακής Τράπεζας των
ΗΠΑ (Fed), που πραγματοποι-
ήθηκε στις 14-15 Δεκεμβρίου,
ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις της
αγοράς για στροφή της τράπε-
ζας σε πιο «επιθετική» πολιτική
σε σχέση με τις αρχικές προσ-
δοκίες. Χαρακτηριστικά, τα
πρακτικά έδειξαν ότι υπήρξε
γενική αποδοχή για την από-
φαση διπλασιασμού του μηνι-
αίου ρυθμού μείωσης των α-
γορών περιουσιακών στοιχείων
(tapering), εξέλιξη που, σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις της α-
γοράς, φέρνει πιο κοντά τον
χρόνο έναρξης ενός νέου κύ-
κλου αύξησης των επιτοκίων.
Τα μέλη της επιτροπής συμ-
φώνησαν ότι οι προϋποθέσεις
για υψηλότερα επιτόκια έχουν
ικανοποιηθεί πλήρως όσον α-
φορά τον πληθωρισμό, ενώ ο
εναπομείνας στόχος για επί-
τευξη πλήρους απασχόλησης,
είτε έχει επίσης επιτευχθεί είτε
αναμένεται να επιτευχθεί σχε-
τικά σύντομα. Η εκτίμηση ότι
η αγορά εργασίας των ΗΠΑ πα-
ραμένει σε συνεχή πορεία βελ-
τίωσης επιβεβαιώθηκε και από
τη δημοσίευση των στοιχείων
για αύξηση των θέσεων απα-
σχόλησης στον ιδιωτικό τομέα
κατά 807.000 τον Δεκέμβριο,
αύξηση διπλάσια από την α-
ναμενόμενη.

Αναπόφευκτα, οι εξελίξεις
αυτές ενέτειναν τις πτωτικές
πιέσεις που δέχονται τα αμε-
ρικανικά κυβερνητικά ομόλογα
τις τελευταίες ημέρες. Η από-
δοση του 2ετούς τίτλου (η α-
πόδοση κινείται αντίθετα από
την τιμή) βρέθηκε σε νέο υψηλό

για τη μεταπανδημική εποχή
κοντά στο 0,88%, περίπου 14
μ.β. υψηλότερα σε εβδομαδιαία
βάση, ενώ η απόδοση του 10ε-
τούς τίτλου ανήλθε πάνω από
το 1,70%, πλησιάζοντας το υ-
ψηλότερο επίπεδο του 2021,
κοντά στο 1,78% που είδαμε
τον προηγούμενο Μάρτιο. Ε-
πηρεασμένες από την πορεία
των αμερικανικών ομολόγων,
πτωτικά κινήθηκαν και οι τιμές
των ευρωπαϊκών κυβερνητικών
τίτλων, με την απόδοση του
10ετούς γερμανικού ομολόγου
να παραμένει σε αρνητική πε-
ριοχή αλλά πολύ κοντά στο μη-
δενικό επίπεδο για πρώτη φορά
από τον Μάιο του 2019. 

Εν μέσω αισιοδοξίας ότι η
παραλλαγή του κορωνοϊού «Ο-
μικρον» θα αποδειχθεί λιγότερο
επικίνδυνη από τις αρχικές ε-
κτιμήσεις, ανοδικά κινήθηκε
τις πρώτες ημέρες του 2022
και η τιμή του πετρελαίου, με
το Brent να αυξάνεται πάνω
από τα $82/βαρέλι για πρώτη
φορά από τα τέλη Νοεμβρίου.
Στις αγορές συναλλάγματος,
οι υψηλότερες αποδόσεις των
αμερικανικών ομολόγων συ-
νέβαλαν στη διατήρηση θετι-
κού κλίματος για το δολάριο.
Με την αγορά να αναμένει του-
λάχιστον τρεις αυξήσεις των
25 μ.β. εκάστη στα επιτόκια
της Fed φέτος, η ισοτιμία ευ-
ρώ/δολ. σημείωσε απώλειες
0,7% την πρώτη εβδομάδα του
νέου έτους, παραμένοντας όχι
πολύ μακριά από το χαμηλό-
τερο επίπεδο για το 2021 στο
1,1184 που είδαμε στα τέλη
Νοεμβρίου.

* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και
Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών
της Eurobank.
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