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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γενναίες ρυθμίσεις να κάνουν τα funds
Επενδύσεις 30 δισ. ευρώ μέχρι το 2026 θα φέρουν μέση ανά-
πτυξη 3% μέχρι το 2032 αναμένει η υποδιοικήτρια της Τράπεζας
της Ελλάδος, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου. «Τα έως σήμερα απο-
τελέσματα δεν είναι ανάλογα των προσδοκιών μας», αναφέρει
με το βλέμμα στα funds διαχείρισης των NPLs, ζητώντας πιο γεν-
ναίες ρυθμίσεις για τους βιώσιμους δανειολήπτες. Σελ. 18

MOODY’S

Προβλέπουν παγκόσμια ύφεση
Εκτίναξη του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι, ένα
ισχυρό ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ και παγκόσμια ύφεση
προβλέπει το δυσμενές σενάριο της Moody’s Analytics για
τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο σενάριο της ταχείας επίλυσης
της κρίσης ο οίκος δίνει πιθανότητα 55% και σε αυτό της μακρο-
χρόνιας σύγκρουσης πιθανότητα 30%. Σελ. 9

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Σταθερότητα τιμών μεσοπρόθεσμα
«O πληθωρισμός θα παραμείνει αυξημένος επί μεγαλύτερο διά-
στημα απ’ όσο εκτιμούσαμε, αλλά θα υποχωρήσει σε επίπεδα
συμβατά με τον στόχο μας για τη σταθερότητα των τιμών μεσο-
πρόθεσμα», είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρ-
νάρας, στο Σεμινάριο EUROFI 2022, που διοργανώθηκε σε συ-
νεργασία με τη γαλλική προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. Σελ. 19

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Ευχή όλων μια γρήγορη διευθέτηση 
Η Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου του 2022,
υπήρξε αναντίλεκτα μια ακόμη  ιστορική
μέρα για την Ε.Ε. καθώς οι υπουργοί Ε-
ξωτερικών των κρατών μελών, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συμφώνησαν να πρι-
μοδοτήσουν την Ουκρανία με οπλικό
και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό ύψους
500 εκ. ευρώ. Η απόφαση κρίνεται ως
ιστορική αφού χρησιμοποιούνται πόροι
εκτός προϋπολογισμού για τη δημιουρ-
γία ενός ταμείου για σκοπούς διασφά-
λισης της ειρήνης, όπως αποκαλείται,
ύψους €5 δισ. και διάρκειας μέχρι το
2027. Η εκτός προϋπολογισμού ρύθμιση
γίνεται προκειμένου να ξεπεραστεί η
απαγόρευση που υπάρχει στις συνθήκες
της ΕΕ και προνοούν ότι ο προϋπολο-
γισμός της Ένωσης δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς.
Είναι, λοιπόν, η πρώτη φορά στην ι-

στορία της που η ΕΕ χρηματοδοτεί την
αγορά και αποστολή στρατιωτικού ε-
ξοπλισμού σε εμπόλεμη ζώνη και μά-
λιστα για στήριξη τρίτης χώρας.

Η αλλαγή στάσης ήρθε να προστεθεί
σε ένα πακέτο σκληρών μέτρων που α-
ποφάσισε η ΕΕ κατά της Ρωσίας που,
μεταξύ άλλων, προνοεί τον αποκλεισμό
συγκεκριμένων ρωσικών τραπεζών από
το σύστημα διεθνών πληρωμών swift
και το κλείσιμο του ευρωπαϊκού εναέριου
χώρου για ρωσικά αεροσκάφη. Η αντί-
δραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε
πρωτόγνωρη και σταχυολογείται στα
λόγια της επικεφαλής της Κομισιόν, η
οποία δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι ένας
από εμάς και θα θέλαμε σύντομα να
την δούμε να εντάσσεται στους κόλπους
της ΕΕ. Μια τέτοια απόφαση προφανώς
θα απαιτήσει πολιτική συμφωνία, γε-

γονός, όμως, που δεν απέτρεψε την ου-
κρανική κυβέρνηση σε μια συμβολική
πράξη να υποβάλει τη Δευτέρα αίτηση
ένταξης στην ΕΕ. Σε οικονομικό επίπεδο,
αν και είναι νωρίς για την εξαγωγή πολύ
συγκεκριμένων συμπερασμάτων, οι κυ-
ρώσεις κατά της Ρωσίας στοιχειώνουν
την ευρωπαϊκή οικονομία η οποία με
την προγραμματισμένη χαλάρωση των
μέτρων για περιορισμό της πανδημίας
ατένιζε με αισιοδοξία τις αναπτυξιακές
της προοπτικές. Αυτό που μπορεί με
βεβαιότητα να λεχθεί αυτήν την στιγμή
είναι ότι συγκεκριμένοι κλάδοι θα επη-
ρεαστούν αρνητικά και θα προκαλέσουν
παρατεταμένη αύξηση των τιμών σε
είδη πρώτης ανάγκης, γεγονός που θα
πλήξει και την κατανάλωση. Ανησυχία
επικρατεί και στις χρηματοπιστωτικές
αγορές όπου αναμένεται άνοδος του

κόστους δανεισμού επιχειρήσεων, νοι-
κοκυριών και κυβερνήσεων λόγω της
αναθεώρησης των περιθωρίων κινδύνου
προς τα πάνω. Η αύξηση του πληθω-
ρισμού έχει επιβαρύνει και θα συνεχίσει
να επιβαρύνει τα μεσαία και χαμηλά
εισοδήματα, τα οποία με την σειρά τους
θα χρειαστούν στήριξη για να μπορέ-
σουν να ανταπεξέλθουν.  Η όποια στή-
ριξη, όμως, ακόμα και αν μπορεί να
δοθεί θα είναι περιορισμένη λόγω της
δημοσιονομικής αδυναμίας των εθνικών
προϋπολογισμών. Για να ξεπεραστεί το
πρόβλημα κατατέθηκε πρόταση από
τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών για
τη δημιουργία ενός μηχανισμού εντός
της ΕΕ που θα παρέχει αλληλεγγύη στα
κράτη-μέλη με σκοπό την αντιμετώπιση
της ενεργειακής κρίσης, η οποία ανα-
μένεται να συνεχιστεί για μεγαλύτερο

χρονικό διάστημα και με μεγαλύτερη
ένταση από ό,τι αρχικά αναμενόταν.
Η Κύπρος, λόγω σημαντικής διασύν-
δεσης της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας με τις δύο χώρες που βρίσκονται
στο επίκεντρο των συγκρούσεων, προ-
φανώς ανησυχεί. Ιδιαίτερη ανησυχία
όμως προκαλούν οι προοπτικές για τον
τουρισμό, αφού η ρωσική αγορά είναι
η δεύτερη μεγαλύτερη, κάτι που προς
το παρόν αφήνεται ασχολίαστο λόγω
της χρονικής απόστασης που μας χωρίζει
από την τουριστική σεζόν. Ευχή όλων
είναι να εξευρεθεί διπλωματική λύση
το συντομότερο δυνατόν για τερματισμό
των εχθροπραξιών καθώς μια παρατε-
ταμένη πολεμική σύγκρουση θα οδη-
γήσει τα πράγματα σε μια άνευ προη-
γουμένου καταστροφική πορεία με αρ-
νητικές συνέπειες σε πολλά επίπεδα.

ΕΛΛΑΔΑ

Η κρίση δοκιμάζει τις
αντοχές της οικονομίας
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία α-
νατρέπει τα δεδομένα και ανακόπτει
την επιστροφή της ελληνικής οικονο-
μίας στην κανονικότητα. Οι νέες αυ-
ξήσεις στις τιμές της ενέργειας, των
τροφίμων και των πρώτων υλών και ο
εκμηδενισμός των ελπίδων για απο-
κλιμάκωσή τους, θα δοκιμάσουν τις
αντοχές νοικοκυριών, επιχειρήσεων
και προϋπολογισμού. Σελ. 14, 15, 16

ΚAΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΣΙΤΗΡΑ

Προβλέπουν νέο κύμα
ακρίβειας στην αγορά
Οι επιλογές της Κύπρου για κάλυψη
των αναγκών σε σιτηρά είναι άλλες
ευρωπαϊκές χώρες όπως Βουλγαρία,
Ρουμανία, Γερμανία και Ουγγαρία. Το
Υπ. Γεωργίας διαβεβαιώνει ότι υπάρ-
χει επάρκεια. Στο μεταξύ έρχεται νέο
κύμα ακρίβειας στην αγορά αναφέ-
ρουν παραγωγοί και επιχειρηματικοί
σύνδεσμοι, αναπόφευκτο σενάριο
λόγω της τιμής των καυσίμων. Σελ. 4

ΕΚΘΕΣΗ ΟΗΕ

H κλιματική αλλαγή
απειλεί την υγεία όλων
Μία λεπτομερής, ανησυχητική χαρ-
τογράφηση των συνεπειών της κλι-
ματικής κρίσης ανά περιοχή του πλα-
νήτη για τις επόμενες δεκαετίες δό-
θηκε στη δημοσιότητα από τον ΟΗΕ.
«H κλιματική αλλαγή αποτελεί απει-
λή για την ανθρώπινη ευημερία», δή-
λωσε ο επικεφαλής της ομάδας που
συνέταξε την έκθεση, θαλάσσιος
βιολόγος Χανς-Οτο Πέρτνερ. Σελ. 22
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Λογαριασμούς σε κυπριακές τράπεζες
διατηρούν τουλάχιστον πέντε πρόσωπα
από τη λίστα των κυρώσεων (sanction
list) που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ε.E.
έναντι Ρώσων για την εισβολή στην Ου-
κρανία. Οι λογαριασμοί θα παγώσουν α-

μέσως. Ανάμεσα στα σχεδόν 50 πρόσωπα
που δόθηκαν από την Ε.Ε. ονομαστικά
σε τράπεζες για να προχωρήσουν σε ε-
λέγχους, από τις κυπριακές τράπεζες προ-
έκυψαν αυτά τα τουλάχιστον πέντε πρό-
σωπα. Η έρευνα διεξάγεται στη βάση των

δύο λιστών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
που εκδόθηκαν από την πρώτη ημέρα
της ρωσικής εισβολής. Όπως σημειώνουν
τραπεζικές πηγές στην «Κ», η έκθεση
των τραπεζών στη Ρωσία είναι περιορι-
σμένη και τούτο λόγω των μέτρων που

πήραν για κλείσιμο λογαριασμών και άρ-
νηση ανοίγματος νέων τα τελευταία 6 –
7 χρόνια. Η νέα λίστα περιλαμβάνει ολι-
γάρχες και επιχειρηματίες που δραστη-
ριοποιούνται στον πετρελαϊκό, τραπεζικό
και χρηματοοικονομικό τομέα. Την Τρίτη

καθορίστηκαν και οι τράπεζες στις οποίες
θα εφαρμοστεί ο αποκλεισμός από το σύ-
στημα συναλλαγών, SWIFT. Ο αριθμός
των τραπεζών που αποκλείστηκαν από
το σύστημα είναι επτά σύμφωνα με τη
μέχρι τώρα πληροφόρηση. Σελ. 3

Την τέλεια καταιγίδα αντιμετωπίζει η οικονομία της Ρωσίας. Οι κυρώσεις που αποφάσισαν να επιβάλουν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. έχουν προκαλέσει
μαζικές εκροές από το χρηματιστήριο της Μόσχας και ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα και στο νόμισμά της. Οι Ρώσοι σχημάτιζαν ουρές έξω από
τράπεζες και ATM, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν μετρητά είτε σε ρούβλια είτε σε δολάρια, ή σε οποιοδήποτε νόμισμα μπορούσαν. Σελ. 8

Χαμένη και
η Ε.Ε. από
τις κυρώσεις
κατά Ρωσίας
Καθώς η ουκρανική κρίση
τείνει να προχωρήσει στην
επόμενη φάση της και οι δύο
πλευρές του Ατλαντικού α-
νακοινώνουν κυρώσεις κατά
της Ρωσίας, γίνεται όλο και
περισσότερο σαφές πως, έ-
χοντας προσδεθεί στο άρμα
των ΗΠΑ, η Ε.Ε. συντάσσεται
με μια πολιτική αντίθετη
προς τα οικονομικά συμφέ-
ροντά της. Με δεδομένη την
ενεργειακή εξάρτησή της α-
πό τους ρωσικούς υδρογο-
νάνθρακες, η Γηραιά Ηπειρος
φαίνεται να είναι η μεγάλη
χαμένη από αυτή την, κατά
ορισμένους απροσδόκητη,
αναμέτρηση της Ρωσίας με
τη Δύση. Σε αντίθεση με τις
ΗΠΑ, που δεν έχουν παρά
ελάχιστους οικονομικούς και
εμπορικούς δεσμούς με τη
Ρωσία, η Ε.Ε. είναι στενά
συνδεδεμένη οικονομικά με
τον βόρειο γείτονά της και
έχει πολλά να χάσει αν βα-
θύνει πραγματικά το ρήγμα
στις σχέσεις με τη Μόσχα.
Με τον πληθωρισμό να βρί-
σκεται από τον Ιανουάριο
στο 5,1% και τα αίτιά του,
όπως το έμφραγμα στην ε-
φοδιαστική αλυσίδα, να πα-
ραμένουν επί του παρόντος,
η Ε.Ε. έχει κάθε λόγο να α-
γωνιά για τις εξελίξεις στην
οικονομία της. Σελ. 10

Ουρές για μια χούφτα ρούβλια στη Ρωσία Η διάρκεια
του πολέμου
θα καθορίσει
τις επιπτώσεις
Δηλώσεις υπ. Οικονομικών

«Kλειδί» των επιπτώσεων στην οικο-
νομία από το Ουκρανικό αποτελεί η
διάρκεια του πολέμου και κατ’ επέκταση
των κυρώσεων που υφίστανται και θα
προκύψουν, εκτιμά ο υπ. Οικονομικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης. Πρόσθεσε ότι
δεν επηρεάζεται η λειτουργία των τρα-
πεζών μας από τις κυρώσεις που έχουν
επιβληθεί, ενώ δεν απέκλεισε το ενδε-
χόμενο κάποιες ρωσικές εταιρείες να
έχουν κάθοδο προς της Κύπρο. Σελ. 5

Σε 3 πυλώνες
το plan B για
τον τουρισμό
Νέα δρομολόγια και προβολή
Σε εφαρμογή τίθεται το έκτακτο πλάνο
διαχείρισης της κατάστασης, όπως δια-
μορφώνεται στον τουρισμό μετά τις ε-
ξελίξεις στο ουκρανικό. Το σχέδιο επι-
κεντρώνεται σε τρεις πυλώνες. Τα α-
νοίγματα σε διάφορες αγορές, τις έκτα-
κτες συνεργασίες για διαφήμιση και
προβολή και αύξηση των δρομολογίων.
Δηλώσεις του υπουργού Μεταφορών
και του υφυπουργού Τουρισμού. Σελ. 4

Παγώνουν λογαριασμοί πέντε ολιγαρχών
Εντοπίστηκαν από τις έρευνες κυπριακών τραπεζών για τις λίστες της Ε.Ε. που περιλαμβάνουν 50 πρόσωπα
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Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Ο πόλεμος και  η οικονομία
Ποιες θα είναι οι συνέπειες του πο-
λέμου στην οικονομία; Η απάντηση
που συνηθίζεται να δίδεται είναι
«εξαρτάται». Εξαρτάται κυρίως από
μη οικονομικούς παράγοντες, με
πρώτο τη διάρκεια και την κλίμακα
της πολεμικής σύγκρουσης. Ο πό-
λεμος επιστρέφει δεύτερη φορά
μετά το 1945 στην Ευρώπη, το
Κίεβο συγκλονίζεται από τη φρίκη
που γνώρισαν το Σεράγεβο το 1992
και το Βελιγράδι το 1999, αλλά αυτή
τη φορά η καταστροφή έρχεται με
ένα δόγμα που θεωρείτο τελειω-
μένο, ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα
μπορούν να αλλάζουν με τη βία
του ισχυροτέρου και με φορέα ένα
καθεστώς που έχει πυρηνικά κι
έναν εχθρό, τη δημοκρατία. Την
Πέμπτη, σε 24 ώρες, η Ευρώπη γύ-
ρισε από την τρίτη 10ετία του 21ου
στον 19ο αιώνα.

Εως πού θα το πάει ο Πούτιν;
Από αυτό εξαρτάται βασικά η εξέ-
λιξη των τιμών της ενέργειας, που
με τη σειρά τους θα καθορίσουν
αν η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή
οικονομία απλώς καθυστερήσουν

να ανακτήσουν τις απώλειες από
την κρίση COVID-19 και ανακάμ-
ψουν με βραδύτερους ρυθμούς ή
θα περιπέσουν σε μια νέα ύφεση,
τη δεύτερη μέσα σε μία τριετία. Οι
ΗΠΑ κράτησαν την ενέργεια έξω
από τον κύκλο των κυρώσεων, το
«βενζινάδικο Ρωσία» εισπράττει
λεφτά μόνο από εξαγωγές καυσίμων
(και όπλων), αλλά ο Πούτιν έχει βά-
λει στην άκρη γύρω στα 620 δισ.
δολ. για να περάσει τους επόμενους
μήνες ό,τι κι αν συμβεί, και είναι
άγνωστο τι θα κάνει πριν κλείσει
τον κύκλο της καταστροφής, της
Ρωσίας και της δικής του.

Ενα ζήτημα είναι αν θα συνε-
χιστεί απρόσκοπτα η τροφοδοσία
της Ευρώπης με αέριο μέσω των
αγωγών που διέρχονται από την
Ουκρανία. Μια ζημιά, εσκεμμένα
ή μη, όταν ολόκληρη η χώρα έχει
μετατραπεί σε πολεμικό πεδίο, δεν
μπορεί να αποκλειστεί. Ο κίνδυνος

είναι σοβαρός, τον τιμολογούν οι
αγορές, θα είναι υπαρκτός όσο διαρ-
κούν οι συγκρούσεις, τώρα ή και
αύριο – σε συνθήκες ανορθόδοξου
πολέμου έπειτα από μια συνθηκο-
λόγηση και διορισμό κυβέρνησης
ανδρείκελων. Γι’ αυτό, κι αν η τρο-
φοδοσία της Ευρώπης συνεχιστεί
απρόσκοπτα (κάτι που μένει να
φανεί...), οι τιμές της ενέργειας
ίσως διατηρηθούν υψηλές. Τα α-
κραία σενάρια δείχνουν 120-140
δολ./βαρέλι κι ανάλογα στο αέριο
– είναι ακραία, όχι απίθανα. Ενα
δεύτερο ζήτημα είναι οι αγορές ο-
μολόγων. Προς το παρόν, αυτές
προεξοφλούν ότι οι συγκρούσεις
θα λήξουν σχετικά σύντομα, οι α-
ποδόσεις είναι συγκρατημένες και
τα spreads δεν έχουν διευρυνθεί
ιδιαίτερα. Υπάρχουν, όμως, δύο θέ-
ματα που πρέπει να λάβει υπόψη
μια χώρα σαν την Ελλάδα, υπερ-
χρεωμένη και με ομόλογα στην κα-
τηγορία «σκουπίδια»: (α) Τα τελευ-
ταία 24ωρα γίνεται ξεπούλημα ο-
μολόγων ευάλωτων χωρών (Τουρ-
κία, Αίγυπτος, Πακιστάν), καθώς
οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια.
(β) Η πίεση στην αγορά ομολόγων
δεν θα είναι ενιαία: Οι αποδόσεις
που θα αυξηθούν εντονότερα θα
είναι των ομολόγων που δεν βρί-
σκονται σε επενδυτική βαθμίδα,
αλλά στην κατηγορία «σκουπίδια».
Οπως τα δικά μας.

Διεθνώς άνοιξε η συζήτηση για
στασιμοπληθωρισμό με τροφοδότη
τα καύσιμα. Ο πόλεμος θα επηρε-
άσει και την ελληνική οικονομία.
Τα απαισιόδοξα σενάρια έγκυρων
αναλυτών μιλούν για μείωση της
μεγέθυνσης που προβλεπόταν φέ-
τος κατά 2,5 μονάδες περίπου –
από το 4%-4,5% να βρεθεί γύρω
στο 1,5%-2%. Οικονομικός υπουρ-
γός που εκτιμώ τη γνώμη του και
«καταλαβαίνει τους αριθμούς» μου
έλεγε ότι αυτές οι εκτιμήσεις είναι
υπερβολικές και ότι η όποια αρνη-
τική επίπτωση δεν θα ξεπεράσει
τη 1,5 μονάδα. Μακάρι να δικαιωθεί.
Ομως (σοφόν το «συν Αθηνά και
χείρα κίνει»...) οι αρνητικές συνέ-
πειες δεν μειώνονται με ευχές, αλλά
με μεταρρυθμίσεις. Θα διογκωθούν,
δε, αν συνεχιστεί η πελατειακή γα-
λαντομία του 2020-21 στους έχοντες
και κατέχοντες, αυτή τη φορά προς
άγραν ψήφων.

kallitsiskostas@yahoo.com

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

Ο άτυπος πόλεμος 
της Λευκωσίας
Άνευ προηγουμένου είναι η κινητι-
κότητα των τελευταίων ημερών για
τις προεδρικές. Ο πρίγκιπας Νικόλα-
ος συναντήθηκε με τον Στέφανο
στην πρώτη επίσημη συνάντησή
τους, ο Φούλης είδε τον Σιζό αλλά
και τον Αχιλλέα, ενώ ο τελευταίος ε-
ξήγγειλε επίσημα την υποψηφιότη-
τά του, ύστερα από κυοφορία αρκε-
τών μηνών. Παράλληλα δημοσιεύτη-
κε μια έρευνα που δείχνει την Ειρή-
νη Χαραλαμπίδου να προηγείται στις
επιλογές των ΑΚΕΛικών, αλλά με την
ίδια να θέτει προϋποθέσεις για να α-
ποδεχτεί μια πρόταση από το ΑΚΕΛ
για να κατέλθει ως υποψήφιά του
για την προεδρία. Την ίδια ώρα ο Νί-
κος Χριστοδουλίδης ετοιμάζει εξαγ-
γελία της δικής του ανεξάρτητης υ-
ποψηφιότητας με την Πινδάρου να
καραδοκεί και να ενισχύει τις άμυ-
νές της.  Την ώρα που στην Ουκρα-
νία γίνεται το σώσε, στην Λευκωσία
διεξάγεται ένας άλλος, υπόγειος πό-
λεμος με διακύβευμα τον Λόφο. Και
είμαστε ακόμα στην αρχή, αφού υ-
πάρχουν μόλις τέσσερις εξαγγελίες
υποψηφιοτήτων με μόνο έναν να εί-
ναι πρόεδρος κόμματος, ο Αβέρωφ. 
Οι άλλοι τρεις, Μάριος Ηλιάδης,
Γιώργος Κολοκασίδης και Αχιλλέας
Δημητριάδης, επί του παρόντος του-
λάχιστον, δεν θεωρούνται «σίγουρα
άλογα» αλλά μάλλον μοναχικοί κα-
βαλάρηδες.

••••
Ο νέος Ηρακλής 
Ο Αχιλλέας Δημητριάδης, εξαγγέ-
λοντας το βράδυ της Δευτέρας την
υποψηφιότητά του, εμφανίστηκε ως
νέος Ηρακλής που θα καθαρίσει
τους σύγχρονους στάβλους του Αυ-
γεία στην Κύπρο. Όχι από την κο-
πριά. «Θέλω να καθαρίσω την χώρα
μας από την διαφθορά. Θέλω να της
δώσω προοπτική με ορίζοντα το
2035. Θέλω να λύσουμε το Κυπρια-
κό διότι η λύση μάς συμφέρει», ανέ-
φερε, εισερχόμενος και επίσημα
στον στίβο του προεκλογικού. 
Μέχρι στιγμής πάντως δεν κατάφε-

ρε να εξασφαλίσει την υποστήριξη
του ΑΚΕΛ στην οποία πρωτίστως
στόχευε, με τον αγώνα του να μετα-
τρέπεται πια σε πραγματικό άθλο.

••••
Η συνείδηση της
Ειρήνης
Μια έρευνα δείχνει την Ειρήνη Χα-
ραλαμπίδου να προηγείται με μεγά-
λη διαφορά στις επιλογές των ψη-
φοφόρων του ΑΚΕΛ, σε περίπτωση
που θα ήταν υποψήφια για την προ-
εδρία. Αν και η δημοσκόπηση συζη-
τήθηκε πολύ, τόσο για τον τρόπο
που έχει διεξαχθεί όσο και για τα ο-
νόματα που επιλέχθηκαν για το εικο-
νικό «ψηφοδέλτιο», μια έξτρα πίεση
στην ΑΚΕΛική ηγεσία την εξασκεί. 
Σε δημοσιογραφικά πηγαδάκια συ-

ζητήθηκε αρκετά χθες η απάντηση
που έδωσε η Ειρήνη στην ερώτηση
εάν την ενδιαφέρει η προεδρία της
Δημοκρατίας εάν της το προτείνει
το κόμμα της που της υπέβαλε η Κα-
τερίνα Ηλιάδη. Όπως απάντησε:
Δεν μπορώ να σας την απαντήσω με
ένα «ναι» ή με ένα «όχι» – να σας
πω γιατί. Εξαρτάται πως θα τεθεί
αυτή η πρόταση και με ποιες προϋ-
ποθέσεις. Και με ποιες δεσμεύσεις.
Αν οι δεσμεύσεις είναι τέτοιες που
ακυρώνουν τη συνείδηση ενός ατό-
μου, τότε σίγουρα σας απαντώ ξε-
κάθαρα ότι δεν με ενδιαφέρει μια
τέτοια προοπτική. Συνεπώς δεν
μπορείς να δώσεις μια απάντηση
«ναι» ή «όχι».
Η απορία που διατυπώθηκε από δη-
μοσιογράφους ήταν κατά πόσον η
Ειρήνη θεωρεί ότι το ΑΚΕΛ θα μπο-

ρούσε να της ζητήσει δεσμεύσεις
που να ακυρώνουν τη συνείδησή
της…

••••
Και ονόματα και Σιζό
Καθόλου τυχαία δεν ήταν η αναφο-
ρά του πρίγκιπα Νικόλαου χθες, ε-
νώπιον μάλιστα του Στέφανου, ότι
θα προχωρήσει αμέσως σε συνά-
ντηση με τον Σιζόπουλο της ΕΔΕΚ. Α-
πό ΑΚΕΛικούς η πριγκιπική αναφο-
ρά θεωρήθηκε ως σαφέστατη προ-
ειδοποίηση προς την Εζεκία Παπαϊ-
ωάννου.  Πάντως η ΔΗΚΟαναθρεμ-
μένη Φωτούλα μου ανέφερε ότι η
συζήτηση πήγε πολύ καλά και παρά
τις διαφορές τους φάνηκε ότι μετα-
ξύ Νικόλα και Στέφανου έχει αρχίσει
να δημιουργείται «καλή ατμόσφαι-

ρα».  «Παρά τις αναφορές ότι δεν έ-
γινε συζήτηση ονομάτων, σας διαβε-
βαιώνω ότι κάποια ονόματα συζητή-
θηκαν» πρόσθεσε η Φωτούλα. 

••••
Γιατί βιάστηκε 
ο Πετρίδης;
Αληθεύει ότι ο Κωνσταντίνος Πετρί-
δης βιάστηκε και έτρεξε επίτηδες να
δηλώσει ότι η κυπριακή κυβέρνηση
ποτέ δεν αντιτάχθηκε στον αποκλει-
σμό της Ρωσίας από σύστημα Swift;
Πηγή μου που γνωρίζει πολλά μου
ανέφερε ότι ο Πετρίδης έσπευσε να
δηλώσει ότι η Κύπρος συμφωνεί με
τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της
Ρωσίας, και ειδικά για τον αποκλει-
σμό της από το σύστημα Swift, γιατί
«κάποιοι ήταν έτοιμοι να πουν για
άλλη μια φορά μισές κουβέντες»... 

••••
Από το Ντουμπάι 
στη Σαουδική Αραβία
Δεν πρόλαβε να κοπάσει ο θόρυ-
βος για το ταξίδι του μεγάλου Νίκου
στο Ντουμπάι και την καθυστέρηση
με την οποία ταξίδεψε στις Βρυξέλ-
λες για την καταδίκη της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία, τώρα δέχε-
ται νέες επικρίσεις για την επίσκε-
ψη στη Σαουδική Αραβία. Στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης πληθαίνουν
οι αντιδράσεις για την «φυγή» του
από την Κύπρο «τη στιγμή που αλ-
λάζει ο κόσμος». Ιδιαίτερα για την ε-
πίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία
αλλά και την απουσία καταδικαστι-
κών δηλώσεων από την προεδρία
κατά της ρωσικής επιδρομής. Πιέ-
σεις για το ίδιο θέμα ο Λόφος φέρε-
ται να δέχεται και από την Πινδά-
ρου.  

••••
ΚΟΥΙΖ:  Σε ποιον απευθυνόταν ανα-
φορά του Φούλη για τις εξελίξεις
στην Ουκρανία: «Η Κύπρος δεν μπο-
ρεί να σιωπά στην κατίσχυση του δι-
καίου του ισχυρού έναντι του νό-
μου»; Μια αναφορά που μάλιστα ε-
πέλεξε να την κάνει με γραπτή δή-
λωση;  

Η βράση του προεκλογικού, 
η Ειρήνη και μια πριγκιπική προειδοποίηση

- Άτε να δούμε τι θα... δούμε.

<<<<<<

Προβλέψεις για  μείω-
ση της μεγέθυνσης από
2,5 έως 1,5 ποσοστιαίες
μονάδες φέτος.

Ο πολιτιστικός οργανισμός Βιβλιοτρόπιο,
που φέτος συμπληρώνει 14 χρόνια συνε-
χούς δράσης και παρουσίας στα πολιτιστικά
δρώμενα του τόπου, για το 2022 έχει ε-
τοιμάσει κύκλο εκδηλώσεων με τον γενικό
τίτλο «Τοπογραφίες», θέτοντας στο επί-
κεντρο την εξερεύνηση της σχέσης «λό-
γου», «τόπου» και «μνήμης».

Η πρώτη εκδήλωση του κύκλου «Το-
πογραφίες» θα είναι ένα αφιέρωμα στον
Αμερικανό συγγραφέα Φίλιπ Ροθ, με ομι-
λητές τον συγγραφέα Αιμίλιο Σολωμού
και την κριτικό λογοτεχνίας Σταυρούλα
Παπασπύρου για να συστήσουν και να
συζητήσουν με το κοινό πτυχές και εκ-
φάνσεις του έργου του μεγάλου Αμερικα-
νού συγγραφέα.Επιλεγμένα αποσπάσματα
από το έργο του Φίλιπ Ροθ θα αποδώσει
ο ηθοποιός Φώτης Αποστολίδης. 

Από την εποχή του Χένρι Τζέημς ελά-
χιστοι συγγραφείς στην Αμερική ανασύν-
θεσαν τη ζωή με σαφήνεια αλλά και οξυ-
δέρκεια μέσω της γλώσσας όπως ο Φίλιπ
Ροθ. Τι είναι ο εαυτός; Μήπως εμείς δεν
επινοούμε τον εαυτό μας και αυτή η επι-
νόηση δεν είναι και ο ορισμός της ζωής;
Τί είναι ταυτότητα και πως και σε πιο
βαθμό καθορίζεται από την «φυλή» ή τις
«φυλές» στις οποίες ανήκουμε -π.χ. για
τον Ροθ η εβραϊκή και η αμερικανική; Τι
είναι η επιθυμία και τι ευθύνη; Πώς θα έ-
πρεπε να ζούμε και πώς να πεθαίνουμε;
Πως συμβιβάζουμε κι εξισορροπούμε όλες
τα κομμάτια που συνθέτουν την προσω-
πικότητά μας; Αυτόν τον οιονείπραγματικό
κόσμο στον οποίο βρεθήκαμε να ζούμε –
και κυρίως την αμερικανική κοινωνία του
δεύτερου μισού του 20ού αιώνα – ο Ροθ
δεν παύει να τον ξεγυμνώνει και να απο-
καλύπτει μέσα στην επιτήδευση, την

αδικία και τον παραλογισμό της, αναζη-
τώντας την κρυμμένη ανθρωπιά. Είναι
ένας συγγραφέας που συνδυάζει μια εν
εξελίξει «εθνική» λογοτεχνική ταυτότητα
με την προσπάθεια να εγγραφεί στον κα-
νόνα, να συνδεθεί με την αμερικανική
λογοτεχνική γενεαλογία. Να ενταχθεί
στην παράδοση ενός Χόθορν, ενός Μέλβιλ,
ενός Γουίτμαν, αποδομώντας ταυτόχρονα
τον εθνικό κανόνα που διαιωνίζει την ιδέα
κάποιας εφικτής και μοναδικής «αμερι-
κανικότητας».

«Τοπογραφίες»
Ο τόπος χτίζει τον λόγο κι ο λόγος

γίνεται αλλιώτικα αντιληπτός μέσα από

την εικόνα του τοπίου. Ο χώρος και ο χρό-
νος υποδεικνύουν στη γραφή το θέμα ή
προσδιορίζονται από εκείνη, αλλάζουν
μορφή και παρουσία. Η λογοτεχνία λει-
τουργεί, παράλληλα, ως καταγραφέας της
μνήμης. Μιας μνήμης όχι αποκλειστικά
ατομικής, η οποία διασφαλίζει τη συνέχεια
και την ταυτότητα του ατόμου, αλλά μιας
μνήμης συλλογικής που διαμορφώνεται
σε αλληλεπίδραση με τις διάφορες κοι-
νότητες, γλωσσικές ή άλλες, στις οποίες
εντάσσεται το άτομο.

Πληροφορίες
Παρασκευή 18 Μαρτίου, ώρα 7:30 μ.μ. Ξυ-
δάδικο, Γενεθλίου Μιτέλλα 34, Λεμεσός. 

«Φίλιπ Ροθ: Στοιχεία ταυτότητας»
Η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών Μουσείο
Σολωμού εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά
με τον αδόκητο θάνατο του ποιητή, με-
λετητή και συγγραφέα Λεύκιου Ζαφειρίου,
ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 19 Φε-
βρουαρίου. Στην ανακοίνωση τονίζεται
ιδιαίτερα η σημαντική συνεισφορά του
εκλιπόντα στις καλβικές σπουδές και την
αγάπη και αφοσίωση που έδειξε στην Ε-
ταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών και στο
Μουσείου Σολωμού, καθώς και στο πε-
ριοδικό «Πόρφυρας». 

Η ανακοίνωση
Πέρασε άδικα στο επέκεινα κι ο πολύ

σπουδαίος ποιητής-ερευνητής Λεύκιος
Ζαφειρίου. Είχε γεννηθεί στη Λάρνακα
το 1948 και πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου
2022. Τιμημένος μεταξύ άλλων με κρατικά
βραβεία αλλά και με το Βραβείο της Ακα-
δημίας Αθηνών. Η Εταιρεία Κερκυραϊκών
Σπουδών παρατηρεί: Ο Λεύκιος Ζαφειρίου
το 2003 εντόπισε, με την ψηφιακή συμβολή
του Τεύκρου Χαχολιάδη, στη Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, τη
λανθάνουσα ωδή του Ανδρέα Κάλβου «Ελ-
πίς πατρίδος» (πρώτη έκδοση 1819, Λον-
δίνο), την οποία εξέδωσε ως ένθετο φυλ-
λάδιο, με σημειώσεις, σε ειδικό ένθετο
του τεύχους 109 (2003) του περιοδικού
«Πόρφυρας» (προσφορά στον «Πόρφυρα»
του Λεύκιου Ζαφειρίου). Αργότερα το φυλ-
λάδιο αυτό δημοσιεύτηκε με ποικίλους
τρόπους. Στη συνέχεια, εξέδωσε τη μελέτη
«Ο βίος και το έργο του Ανδρέα Κάλβου
(1792 - 1869)», που εκδόθηκε το 2004 στην
Αθήνα από τις εκδόσεις Μεταίχμιο και τι-
μήθηκε με «Βραβείο Δοκιμίου της Ακα-
δημίας Αθηνών-Ίδρυμα Κώστα και Ελένης
Ουράνη». Ο Λεύκιος Ζαφειρίου υπήρξε

φίλος πιστός και αγαπημένος της Εταιρείας
Κερκυραϊκών Σπουδών και του Μουσείου
Σολωμού, καθώς και του περιοδικού «Πόρ-
φυρας», όπου μπορεί κανείς να βρει συ-
νεργασίες του στα τεύχη 64-65 (993), 111
(2004), 112 (2004), 132 (2009), 136 (2010),
139 (2011), 141 (2011) και 147-148 (2013).
Στην Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
είχε παρουσιαστεί στις 5 Μαΐου 2007 το
βιβλίο του Λεύκιου Ζαφειρίου «Ο βίος και
το έργο του Ανδρέα Κάλβου» (μεταξύ των
ομιλητών και ο Λεύκιος Ζαφειρίου), με
συνεργασία της Ένωσης Κυπρίων Κερ-
κύρας «Ο Ευαγόρας» και των εκδόσεων
Μεταίχμιο. Ο Ανδρέας Κάλβος, συμπερι-
λαμβανομένου και του Διονυσίου Σολωμού,
και πολλών ποιητών, υπήρξε η μεγάλη α-
γάπη του Λεύκιου Ζαφειρίου. Στο 20ό
«Διήμερο Λόγου» (2007) της Κέρκυρας (Ε-
ταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών και άλλοι

φορείς) ήταν ένας από τους ομιλητές, με
θέμα: «Σολωμός-Κάλβος: από τη Ζάκυνθο
στην Κέρκυρα» ενώ στο 23ο «Διήμερο
Λόγου» ήταν ένας από τους ομιλητές, με
θέμα: «Ο Σολωμός και ο Κάλβος: η Κέρκυρα
τη εποχής». Άλλο καλβικό πόνημα του
Λεύκιου Ζαφειρίου ήταν το βιβλίο «Πα-
ραλειπόμενα και συμπληρώματα στη βιο-
γραφία του Ανδρέα Κάλβου» (πρόλ. Αλέξης
Ζήρας, εκδ. Εν τύποις, 2019), όπου μεταξύ
των άλλων παρατηρείται με στοιχεία του-
λάχιστον γνωριμία ανάμεσα στους δύο
κορυφαίους ποιητές μας, τον Σολωμό και
τον Κάλβο. Στις σελίδες για τον Ανδρέα
Κάλβο του περιοδικού «Πόρφυρας» (Νο
147-148, 2013), ο Λεύκιος Ζαφειρίουφώτισε
περισσότερο τον Κάλβο με τη μελέτη του:
«Charlotte Augusta Kalvo [Wadams] και
Ανδρέας Κάλβος. Από την Κέρκυρα στο
Λονδίνο και στο Λάουθ: νέα στοιχεία».

Για τον εκλιπόντα Λεύκιο Ζαφειρίου

Ο συγγραφέας Αιμίλιος Σολωμού και η κριτικός λογοτεχνίας Σταυρούλα Παπασπύρου συ-
στήνουν και συζητούν με το κοινό πτυχές και εκφάνσεις του έργου του μεγάλου Αμερικα-
νού συγγραφέα Φίλιπ Ροθ.

Τιμημένος μεταξύ άλλων με κρατικά βραβεία αλλά και με το Βραβείο της Ακαδημίας Α-
θηνών, ο Λεύκιος Ζαφειρίου.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τουλάχιστον πέντε πρόσωπα από τη λίστα
των κυρώσεων (sanction list) έχουν λο-
γαριασμούς σε κυπριακές τράπεζες. Μετά
και την δεύτερη λίστα κυρώσεων που ε-
ξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έναντι Ρώσων για τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία, η «Κ» πληρο-
φορείται πως βρέθηκαν λογαριασμοί σε
κυπριακές τράπεζες οι οποίοι θα παγώ-
σουν αμέσως. Ανάμεσα στα σχεδόν 50
πρόσωπα που δόθηκαν από την Ε.Ε. ο-
νομαστικά σε τράπεζες για να προχω-
ρήσουν σε ελέγχους, από τις κυπριακές
τράπεζες προέκυψαν αυτά τα τουλάχιστον
πέντε πρόσωπα. 

Η έρευνα διεξάγεται στη βάση των
δύο λιστών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
που εκδόθηκαν από την πρώτη ημέρα
της ρωσικής εισβολής. 

Όπως σημειώνουν τραπεζικές πηγές
στην «Κ», η έκθεση των τραπεζών στη
Ρωσία είναι περιορισμένη και τούτο λόγω
των μέτρων που πήραν για κλείσιμο λο-
γαριασμών και άρνηση ανοίγματος νέων
τα τελευταία 6 – 7 χρόνια. Γι’ αυτό κιόλας
μιλάμε -όπως εξηγούν- για εφαρμογή κυ-
ρώσεων σε πρόσωπα που είναι, προς το
παρόν τουλάχιστον, πέντε (γιατί μπορεί
να αυξηθούν σε επόμενες λίστες) και όχι
για πολλαπλάσια. 

«Για παράδειγμα, αν οι εξελίξεις αυτές
με τη ρωσική εισβολή λάμβαναν χώρα
προ εξαετίας – επταετίας, ο αντίκτυπος
στις κυπριακές τράπεζες θα ήταν αρκετά
μεγάλος σε πολλά επίπεδα», σημείωσαν
χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές που έχουν
γνώση των πραγμάτων.

Την περασμένη Δευτέρα το Συμβούλιο
επεξέτεινε τις κυρώσεις του σε άλλα 26
άτομα και μία οντότητα στον κατάλογο
προσώπων, οντοτήτων και φορέων που
υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα όσον
αφορά ενέργειες που υπονομεύουν ή α-
πειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ου-
κρανίας. 

Η νέα λίστα, όπως σημειώνει το Συμ-
βούλιο, περιλαμβάνει ολιγάρχες και ε-
πιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται
στον πετρελαϊκό, τραπεζικό και χρημα-
τοοικονομικό τομέα, καθώς και κυβερ-
νητικά μέλη, στρατιωτικές προσωπικό-

τητες υψηλού επιπέδου και προπαγαν-
διστές που συνέβαλαν στη διάδοση της
αντι-ουκρανικής προπαγάνδας και προ-
ωθούν μια θετική στάση απέναντι στην
εισβολή στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις
που τέθηκαν, περιλαμβάνουν δέσμευση
περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση
διάθεσης κεφαλαίων στα εισηγμένα ά-
τομα και οντότητες. Επιπλέον, θα απα-
γορεύεται η είσοδος ή η διέλευση από
το έδαφος της ΕΕ. για τα πρόσωπα αυτά
βάσει σχετικής ταξιδιωτικής απαγόρευ-
σης.

Οι ονομαστικές κυρώσεις
Πέραν του προέδρου της Ρωσίας Βλα-

ντιμίρ Πούτιν και του Σεργκέι Λαβρόφ,
υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, το
Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε δύο λί-
στες κυρώσεων με ονόματα, η μία στις
24 Φεβρουαρίου και η άλλη στις 28 Φε-
βρουαρίου. 

Η δεύτερη λίστα περιλαμβάνει τους
εξής: Igor Ivanovich Sechin που είναι

επικεφαλής της κρατικής πετρελαϊκής
εταιρείας Rosneft, Nikolay Petrovich
Tokarev που είναι επικεφαλής της ε-
λεγχόμενης από τη Ρωσία εταιρείας με-
ταφοράς πετρελαίου Transneft, Alisher
Usmanov ο οποίος έχει συμφέροντα σε
εταιρείες παραγωγής σιδήρου και ατσα-
λιού, ΜΜΕ και διαδικτύου, Petr
Olegovich Aven, σημαντικός μέτοχος
της Alfa Group, μια εκ των μεγαλυτέρων
τραπεζών της χώρας, Mikhail Maratovich
Fridman, συνιδρυτής και μεγαλομέτοχος

της Alfa Group, Sergei Pavlovich
Roldugin, που φέρεται σύμφωνα με την
έρευνα «Troika Laundromat» να έχει
ξεπλύνει μεγάλα ποσά,  Dmitry
Sergeyevich Pescov που είναι εκπρό-
σωπος Τύπου του Προέδρου Πούτιν,
Dmitry Nikolaevich Chernyshenko,  α-
ναπληρωτή πρωθυπουργό και μέλος
του ΔΣ των Ρωσικών Σιδηροδρόμων,
Irek Envarovich Faizullin, που είναι Υ-
πουργός Κατασκευών και Στέγασης και
μέλος του ΔΣ των Ρωσικών Σιδηροδρό-
μων, Vitaly Gennadyevich Savelyev, Υ-
πουργό μεταφορών και μέλος του ΔΣ
των Ρωσικών Σιδηροδρόμων,  Andrey
Anatolyevich Turchak που είναι γραμ-
ματέας του Γενικού Συμβουλίου του
Κόμματος Ενωμένη Ρωσία, Tigran
Edmondovich Keosayan, σκηνοθέτης
και δημοσιογράφος ο οποίος κατηγο-
ρείται πως έχει προωθήσει προπαγάνδα
στο κανάλι NTV, Olga Vladimirovna
Skabeyeva, δημοσιογράφο στο κρατικό
κανάλι Rossiya-1, Alexander

Ponomarenko, πρόεδρο του ΔΣ του Α-
εροδρομίου Sheremetyevo, Modest
Alexeyevich Kolerov, αρχισυντάκτη του
REGNUM, Roman Georgievich Babayan,
δημοσιογράφο και μέλος της τοπικής
Δούμας της Μόσχας, Yevgeniy
Nikolaevich Prilepin, δημοσιογράφος
και συμπρόεδρος του κόμματος «Δίκαιη
Ρωσία - Πατριώτες - Για την Αλήθεια»,
Anton Vyacheslavovich Krasovsky, πα-
ρουσιαστής στο κρατικό δίκτυο Russia
Today, Arkady Viktorovich Mamontov,
παρουσιαστής στο Rossiya-1, Sergei
Mikhailovich Pinchuk, αντιναύαρχος
και πρώτος υποδιοικητής του στόλου
της Μαύρης Θάλασσας, Alexey Yurevich
Avdeev, υποδιοικητής της νότιας στρα-
τιωτικής διοίκησης της Ρωσίας, Rustam
Usmanovich Muradov, αντιστράτηγος
και υποδιοικητής της νότιας στρατιω-
τικής διοίκησης, Andrey Ivanovich
Sychevoy, αντιστράτηγος και διοικητής
της 8ης στρατιάς, Gennady Nikolayevich
Timchenko, ιδρυτής και μέτοχος του

Volga Group, Alexey Alexandrovits
Mordaschov, επικεφαλής της εταιρείας
Severgroup, η οποία είναι μέτοχος της
Bank Rossiya και Peter Mikhaylovich
Fradkov, επικεφαλής της κρατικής τρά-
πεζας PJSC Promsvyazbank.

H πρώτη λίστα της 23 Φεβρουαρίου
περιλάμβανε τους εξής:  Sergei SHOIGU,
Anton VAINO, Marat KHUSNULLIN,
Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO, Maxim
Gennadyevich RESHETNIKOV, Nikolay
Anatolyevich YEVMENOV, Vladimir
Lvovich KASATONOV, Igor Vladimirovich
OSIPOV, Oleg Leonydovych SALYUKOV,
Sergei SUROVIKIN, Sergey Vladimirovich
DRONOV, Violetta PRIGOZHINA, Lyubov
Valentinovna PRIGOZHINA, Denis
Aleksandrovich BORTNIKOV, Andrei
Leonidovich KOSTIN, Igor SHUVALOV,
Margarita SIMONYAN, Maria
ZAKHAROVA, Vladimir Roudolfovitch
SOLOVIEV, Konstantin KNYRIK, Aleksey
Konstantinovich PUSHKOV, Pyotr
TOLSTOY. 

Στην Κύπρο πέντε ολιγάρχες από τη λίστα της Ε.Ε.
Τι προκύπτει από τις έρευνες κυπριακών τραπεζών για τις λίστες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που περιλαμβάνονται 50 πρόσωπα

<<<<<<

Η νέα λίστα περιλαμβάνει 
ολιγάρχες και επιχειρημα-
τίες που δραστηριοποιού-
νται στον πετρελαϊκό, 
τραπεζικό και χρηματοοικο-
νομικό  τομέα.

Η έκθεση των κυπριακών τραπεζών στη Ρωσία είναι πλέον περιορισμένη και δεν έχει σχέση με την εικόνα προ επταετίας.

Στα ελαφρά 
η Sberbank
Την Τρίτη καθορίστηκαν και οι
τράπεζες στις οποίες θα ε-
φαρμοστεί ο αποκλεισμός από
το σύστημα συναλλαγών,
SWIFT. Ο αριθμός των τραπε-
ζών που αποκλείστηκαν από
το σύστημα είναι επτά σύμφω-
να με τη μέχρι τώρα πληροφό-
ρηση που διέρρευσε, ανάμεσα
σε αυτές δεν είναι η
Sberbank, μία εκ των δύο με-
γαλυτέρων τραπεζών της Ρω-
σίας. Άλλη μεγάλη που δεν
βρίσκεται, είναι η
Gazpromank. Από το διεθνές
σύστημα πληρωμών SWIFT
σύμφωνα με το κείμενο των
κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης αποκλείστηκαν οι VTB
Bank, Bank Rossiya, Βank
Otkritie, Novikombank,
Promsvyazbank PJSC,
Sovcombank PJSC και VEB.RF.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Το κλείσιμο της εμπορικής στρόφιγγας
με Ουκρανία και Ρωσία- δύο χώρες οι ο-
ποίες είναι σημαντικοί εξαγωγείς ζωο-
τροφών και σιτηρών για ανθρώπινη χρήση
- έθεσε σε συναγερμό Υπουργείο Γεωργίας,
εισαγωγείς σιτηρών και όλους τους ε-
μπλεκόμενους που δραστηριοποιούνται
είτε στον κλάδο των αλευροβιομήχανων
και των αρτοποιών είτε στην παραγωγή
ζωοτροφών. Το πρωί της Τρίτης παρα-
κάθισαν σε σύσκεψη προκειμένου να ε-
ξετάσουν τα εναλλακτικά σενάρια για
τις επιλογές προμήθειας σιτηρών στην
Κύπρο και κατέληξαν ότι σε πρώτη φάση
οι επιλογές της Κύπρου για κάλυψη των
αναγκών σε σιτηρά είναι άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες όπως Βουλγαρία, Ρουμανία

Γερμανία και Ουγγαρία. Πρόκειται για
χώρες οι οποίες είναι δυνατά χαρτιά στην
εξαγωγή σιτηρών. Το Υπουργείο Γεωργίας
διαβεβαιώνει ότι υπάρχει επάρκεια σι-
τηρών στην αγορά και εναλλακτικές α-
γορές για εισαγωγή, έτσι όπως εξηγεί,
θέμα επάρκειας δεν τίθεται. Ωστόσο, η
ανακατάταξη των εξαγωγικών χωρών
και των εισαγωγέων δημιουργεί νέες ι-
σορροπίες. 

Το ζητούμενο είναι, όπως εξηγείται
από το Υπουργείο, να μπουν οι ασφαλι-
στικές δικλείδες ώστε μικρά κράτη όπως
η Κύπρος να μην μπουν σε δεύτερη μοίρα
σε σχέση με μεγαλύτερες αγορές. Αυτό
θα τεθεί ενώπιον της ΕΕ, όπως επίσης
και το θέμα του κόστους για την προμή-
θεια σιτηρών από νέες αγορές. 

Τα σενάρια
Ως πρώτο εναλλακτικό σενάριο είναι

να αναζητηθούν λύσεις εντός Ευρώπης
και να  γίνουν άμεσα παραγγελίες σε ευ-
ρωπαϊκές χώρες όπως Βουλγαρία, Ρου-
μανία, Ουγγαρία και Γερμανία. Σε περί-
πτωση που υπάρχει ζήτημα ποσοτήτων

ή απαγόρευση εξαγωγών, ως δεύτερο σε-
νάριο, θα εξεταστεί η επιλογή της Αμε-
ρικής, Λατινικής Αμερικής- Βραζιλία και
Αργεντινή- και του Καναδά. Θα πρέπει
φυσικά να εξευρεθούν ποικιλίες οι οποίες
εμπίπτουν και στους κανονισμούς ασφά-
λειας τροφίμων της ΕΕ και την ίδια ώρα
αυτή η επιλογή αλλάζει άρδην την δια-
δικασία παραγγελιών και μεταφοράς του
εμπορεύματος. Εξετάζεται επίσης το σε-
νάριο η προσπάθεια προμήθειας σιτηρών
να γίνει απευθείας από το κράτος και η
διαχείριση από τους ιδιώτες, το σενάριο
οι εμπορικές παραγγελίες να γίνουν ι-
διωτικά, σε συνεννόηση μεταξύ παρα-
γωγών. Ένα θέμα που προβληματίζει
είναι επίσης  οι ποσότητες που θα πρέπει
να αγοραστούν με ψηλότερο κόστος (ει-
δικά σε περίπτωση αγορών εκτός Ευρώ-
πης) και ποιος θα είναι ο ρόλος του κρά-
τους. 

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να λη-
φθεί η απόφαση από τους υπηρεσιακούς
του Υπουργείου για το ποια κατεύθυνση
θα ακολουθηθεί και την επόμενη εβδο-
μάδα αναμένεται να τεθεί ενώπιον του
Υπουργικού Συμβουλίου. Πάντως ήδη
έχει εκφραστεί η ανάγκη για στήριξη της
κτηνοτροφίας, με τον πρόεδρο του συν-
δέσμου Αγελαδοτρόφων Νίκο Παπακυ-
ριακού, να κάνει λόγο για ανάγκη επιδό-
τησης των τιμών των ζωοτροφών.   

Οι ποσότητες στην Κύπρο
Αυτή την στιγμή υπάρχει επάρκεια

τεσσάρων μηνών για τα σιτηρά ανθρώ-
πινης χρήσης ενώ για τις ζωοτροφές, υ-
πολογίζεται ότι οι ποσότητες είναι αρκετές
για ενάμιση-δύο μήνες. Ο πρόεδρος του
παγκύπριου συνδέσμου βιομηχάνων και
εισαγωγέων ζωοτροφών Γιώργος Κατω-
δρύτης εξήγησε ότι οι όποιες ενέργειες
θα πρέπει να είναι γρήγορες ώστε να μην
παρουσιαστεί κενό στην αγορά. Μέσα
στις επόμενες ημέρες θα πρέπει να ξε-
καθαρίσει η κατεύθυνση την οποία θα
ακολουθήσει η Κύπρος, να γίνουν οι πα-
ραγγελίες, να φορτωθούν τα εμπορευ-
ματοκιβώτια μέχρι τέλος Μαρτίου και να
παραληφθούν μέχρι τα μέσα Απριλίου.
Στο μεταξύ οι τιμές συνεχίζουν την ανο-
δική τους πορεία. Ήδη σε φορτία αρα-
βόσιτου η τιμή έχει αυξηθεί κατά 50 ευρώ
/τόνο πιο πάνω από την κανονική τιμή
και ανέρχεται στα 340 ευρώ/τόνο. Το ίδιο
φορτίο ήταν πριν από ένα χρόνο γύρω
στα 180 ευρώ/τόνο. Έχει επίσης αυξηθεί
η τιμή ανά τόνο και για τα σιτηρά αλευ-
ροποίησης. Αυτό κατά συνέπεια, θα αυ-
ξήσει τις τιμές των προϊόντων στην αγορά
και οι αυξήσεις θα φτάσουν τελικά στον
καταναλωτή. 

Κλειδώνουν την επάρκεια με νέες αγορές
Ποιες οι επιλογές στο τραπέζι για εισαγωγή σιτηρών – Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων

Ερχεται νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά αναφέρουν παραγωγοί και επιχειρηματικοί σύνδεσμοι, αναπόφευκτο σενάριο λόγω της τιμής των καυσίμων και
της αλλαγής στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. 

Σαφώς η εμπόλεμη κατάσταση στην Ου-
κρανία δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά
προβλήματα στην διεξαγωγή του εμπο-
ρίου, ιδιαίτερα στα λιμάνια της Μαύρης
και της Αζοφικής θάλασσας. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι Ουκρανία
και Ρωσία δεν μπορούν πλέον να προ-
μηθεύσουν με εξαγωγές την παγκόσμια
αγορά σιτηρών, μειώνει την παραγωγή
και τις διαθέσιμες ποσότητες σιτηρών
στην αγορά. 

Αυτές οι δυσμενείς συνθήκες για την
εμπορική δραστηριότητα ήρθαν να προ-
στεθούν σε ένα ήδη ζοφερό σκηνικό,
αφού ακρίβεια και πληθωρισμός προϋ-
πήρχε ένεκα της προσφοράς και ζήτησης
και της τιμής των καυσίμων.  Αυτό το
μοτίβο θα συνεχίσει τουλάχιστον και

το 2022 εκτιμά ο γενικός διευθυντής
του ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακκής. «Οι τιμές
θα αυξηθούν και λόγω της μειωμένης
προσφοράς αλλά και λόγω του ότι ακρι-
βαίνουν τα καύσιμα άρα και το κόστος
μεταφοράς των αγαθών». 

Όπως εξήγησε ο κ. Τσιακκής, αν και
η οικονομική εξάρτηση της  Κύπρου
από την Ουκρανία είναι πολύ χαμηλή
και με την Ρωσία σε βαθμό που δεν δια-
ταράσσει την κυπριακή οικονομία, ο
πληθωρισμός και οι ελλείψεις λόγω παν-
δημίας θα παρουσιαστούν πιο έντονα
το επόμενο διάστημα. Πέρα από την αύ-
ξηση της τιμής των καυσίμων, θα ακρι-
βύνουν, ως αποτέλεσμα της στένωσης
στην αγορά,  σιτηρά, αρτοσκευάσματα,
κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ο

Μάριος Τσιακκής τόνισε την θέση του
ΚΕΒΕ ότι ενόσω μπαίνουν κυρώσεις, θα
πρέπει η κυβέρνηση να βάλει στο τραπέζι
το αίτημα και την εισήγηση όπως η ΕΕ
βάλει ένα πρόσθετο προζύμι αρκετών
δισεκατομμυρίων για να στηρίξει τα
κράτη μέλη και τους πολίτες τους, να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που
φέρνει η κρίση από την εισβολή στην
Ουκρανία. «Όπως στήριζε για την παν-
δημία, όπως στηρίζει πολεμικά και αν-
θρωπιστικά την Ουκρανία λόγω των κυ-
ρώσεων, με την ίδια ευαισθησία και τα-
χύτητα πρέπει να εγκρίνει κονδύλι για
να στηρίξει ευρωπαίους πολίτες, τις ε-
πιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την α-
κρίβεια στα καύσιμα και τα τρόφιμα»,
ανέφερε σχετικά. 

<<<<<<

Για τέσσερις μήνες 
είναι η επάρκεια των 
σιτηρών για ανθρώπινη 
χρήση στην Κύπρο, για 
ενάμιση μήνα η επάρκεια 
αποθεμάτων για τους 
αλευροβιομήχανους και 
ενάμιση μήνα για τις 
ζωοτροφές.

Τα σιτηρά πυροδοτούν νέο κύμα ακρίβειας
<<<<<<

Θα πρέπει να εξευρεθούν
ποσότητες σιτηρών οι οποί-
ες εμπίπτουν και στους κα-
νονισμούς ασφάλειας τρο-
φίμων της ΕΕ. Την ίδια ώρα
αλλάζει άρδην η διαδικασία
παραγγελιών και μεταφο-
ράς του εμπορεύματος.

Εισαγωγές 
από Ρωσία
Οπως είναι γνωστό,
οι εμπορικοί δεσμοί
με τη Ρωσία είναι ι-
σχυροί, ενώ η χώρα
συγκαταλέγεται στις
βασικές αγορές από
τις οποίες η Κύπρος
εισάγει αγαθά. Μάλι-
στα, τα τελευταία
στοιχεία της στατιστι-
κής υπηρεσίας για το
ενδεκάμηνο του
2021 δείχνουν αύξη-
ση στις εισαγωγές α-
πό την Ρωσία, το ύ-
ψος των οποίων έ-
φτασε στα 80,1 εκατ.
ευρώ.Σημαντικό εί-
ναι το κομμάτι των ει-
σαγωγών σε είδη α-
λευριού (2,64 εκατ.
ευρώ), αραβόσιτου
(3,74 εκατ. ευρώ) κα-
θώς και ηλιανθόσπο-
ρου (3,87 εκατ. ευ-
ρώ). Εκτός αυτών, η
Κύπρος εισάγει σε
μικρότερες ποσότη-
τες συμπυκνώματα
καφέ, μαύρο και
πράσινο τσάι και δη-
μητριακά.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Σε αναμονή των εξελίξεων στην Ουκρανία
βρίσκεται η οικονομία και αναπόφευκτα
ο τουρισμός, ένας τομέας ο οποίος ανα-
μένεται ότι θα επηρεαστεί σημαντικά,
θέση που εκφράζεται από τον υπουργό
Οικονομικών, καθώς και από ΚΕΒΕ και
ΟΕΒ. Πρόκειται άλλωστε για φυσικό ε-
πακόλουθο, ένεκα της εξάρτησης της
Κύπρου από την αγορά της Ρωσίας, η ο-
ποία μαζί με την Ουκρανία, αποτέλεσαν
το 2021 το 40% του συνολικού τουριστι-
κού ρεύματος στο νησί. Μάλιστα λίγες
μέρες πριν η Ρωσία εισβάλει στην Ου-
κρανία, οι εκτιμήσεις του Υφυπουργείου
Τουρισμού και του Υπουργείου Μεταφο-
ρών έκαναν λόγο για 1,3 εκατ. επιβάτες
(εισερχόμενους και εξερχόμενους) από
Ρωσία και 300.000 από Ουκρανία για το
2022 και 800.000 τουριστικές αφίξεις από
τις δύο αγορές. Πρόκειται για αριθμό που
θα πρέπει να αναπληρωθεί στο μέγιστο
βαθμό από άλλες αγορές, σε μια προσπά-

θεια να μπορέσει φέτος ο τουρισμός,
μετά από δύο χρόνια πανδημίας, να ορ-
θοποδήσει. Πλέον, τίθεται σε εφαρμογή
ένα έκτακτο πλάνο διαχείρισης της κα-
τάστασης, το  οποίο επικεντρώνεται σε
τρεις πυλώνες. 

Οι πυλώνες
Σε δηλώσεις του στην «Κ» ο υφυπουργός

Τουρισμού Σάββας Περδίος ανέφερε ότι
η προσπάθεια των τελευταίων χρόνων
έχει δημιουργήσει μια μαγιά από αγορές
οι οποίες μαζί μπορούν να δώσουν σημα-
ντικές ανάσες- όπως είναι οι αγορές της
Γερμανίας, της Πολωνίας, της Αυστρίας,
της Ελβετίας, της Γαλλίας, της Ουγγαρίας

και της Ιταλίας. Αυτές οι αγορές, εξήγησε,
έχουν ένα κοινό παρονομαστή : θα έχουν
φέτος μεταξύ 20-40 πτήσεις οι καθεμιά
την εβδομάδα, αριθμός συνολικά μεγα-
λύτερος συγκριτικά με τη Ρωσία η οποία
βάσει υπολογισμών θα είχε φέτος μεταξύ
100-120 πτήσεις την εβδομάδα. Σε πρα-
κτικό επίπεδο, φέτος όλα τα διαθέσιμα
μέσα θα χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση
αυτών των αγορών. Ένα δεύτερο εργαλείο,
είναι οι έκτακτες συνεργασίες συνδιαφή-
μισης με οργανωτές ταξιδίων σε συγκε-
κριμένες αγορές, και συνδιοργάνωση
events για περαιτέρω προβολή. Ο τρίτος
πυλώνας είναι η εντατικοποίηση των προ-
σπαθειών, από κοινού με το Υπουργείο

Μεταφορών και της Hermes Airports
ούτως ώστε να προστεθούν νέα δρομολόγια
και ει δυνατόν να έρθουν στην Κύπρο α-
εροπλάνα εταιρειών που ήδη δραστηριο-
ποιούνται στο νησί. Αυτό είναι κάτι που
θα ξεκινήσει να τρέχει το επόμενο διά-
στημα και από τους τρεις φορείς. 

Ψηφιακή διαφήμιση
Στο πρώτο κομμάτι εμπίπτει η ψηφιακή

διαφήμιση. Όπως εξήγησε ο Σάββας Περ-
δίος, όλα τα κονδύλια από την Ουκρανία
και τη Ρωσία που αφορούν την ψηφιακή
διαφήμιση θα μεταφερθούν στις προα-
ναφερόμενες ευρωπαϊκές αγορές, του-
λάχιστον στο παρόν στάδιο. Υπολογίζεται

ότι το ποσό ανέρχεται στις 300.000 ευρώ
(ανά δίμηνο), το οποίο θα διοχετεύεται
στην ψηφιακή διαφήμιση στις υπόλοιπες
αγορές. Κάθε δύο μήνες θα επαναξιολο-
γείται η εικόνα και αναλόγως θα γίνει η
ανακατανομή των κονδυλίων. 

Πάντως, το ποσοστό που μπορεί να
καλυφθεί μέσω άλλων αγορών δύσκολα
μπορεί να υπολογιστεί, ένεκα της ρευ-
στότητας της κατάστασης σε σχέση με
τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη αλλά και
λόγω της πανδημίας, η οποία παρά την
χαλάρωση των περιορισμών, παραμένει
επί του παρόντος ένας αστάθμητος πα-
ράγοντας. Το ουκρανικό και ευρύτερα οι
προκλήσεις για τον τουρισμό συζητήθη-

καν και στο πλαίσιο χθεσινής συνάντησης
με τους φορείς του τουρισμού για σύ-
μπλευση προς το έκτακτο πλάνο. Όπως
αναφέρθηκε, δεν είναι αρκετό να ανοίξουν
ξανά οι πτήσεις με τη Ρωσία, αφού εξίσου
σημαντικός παράγοντας είναι και η υ-
ποτίμηση του ρουβλιού. Με την πτώση
που είχε το ρούβλι είναι άγνωστο πότε
θα είναι ξανά η Κύπρος ελκυστικός προ-
ορισμός για τους Ρώσους, επισήμανε ο
κ. Περδίος.

Βρετανία και Ισραήλ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν δύο ση-

μαντικά δεδομένα τα οποία θα λειτουρ-
γήσουν βοηθητικά σε αυτή την κατά-

σταση, σημείωσε ο Υφυπουργός.  Το πρώ-
το,  είναι η εκκίνηση του Ην. Βασιλείου
από την αρχή της σεζόν, γεγονός που
θεωρείται σημαντική εξέλιξη για τις φε-
τινές τουριστικές επιδόσεις.  Επίσης,
όπως ανέφερε, φέτος θα έχουμε και την
αγορά του Ισραήλ η οποία αναμένεται
να καταγράψει σημαντική ανάκαμψη.
Πρόκειται για μια αγορά η οποία πέρσι
δεν άνοιξε ποτέ ουσιαστικά μέσα στο
2021 και χαρακτηριζόταν από αστάθεια,
συνεπεία της πανδημίας. Όπως εξήγησε
ο Σάββας Περδίος, το περσινό ποσοστό
της Ρωσίας και της Ουκρανίας που ήταν
το 40% του συνόλου, ήταν τόσο ψηλό
γιατί δεν υπήρχαν οι αγορές της Βρετανίας
και του Ισραήλ.  Σημείωσε ότι δεν έχει
υπολογιστεί ο αριθμός των επισκεπτών
από αυτές της αγορές,  διότι όπως εξήγησε,
σε αντίθεση με την αγορά της Ρωσίας
και της Ουκρανίας, η πλειοψηφία του
τουρισμού από αυτές τις αγορές- ειδικά

του Ισραήλ- δεν επιλέγει τα πακέτα δια-
κοπών.  Όσον αφορά τις πληθωριστικές
τάσεις και τις επιπτώσεις τους στον τομέα
των ταξιδίων, εξέφρασε την εκτίμηση
ότι για φέτος το κόστος ζωής ίσως δεν
επηρεάσει την τάση για ταξίδια, λόγω
της συσσωρευμένης ανάγκης που έχει
δημιουργηθεί ένεκα των περιορισμών
των δύο τελευταίων χρόνων. Προσμε-
τράται επίσης το γεγονός ότι τον τελευταίο
χρόνο το προφίλ του επισκέπτη στην
Κύπρο έχει αλλάξει και προσελκύεται
τουρισμός με ψηλότερο επίπεδο ζωής,
κάτι που φάνηκε από τα τελευταία στα-
τιστικά στοιχεία όσον αφορά στα έσοδα
του τουρισμού. 

Μπαίνει σε εφαρμογή το plan B στον τουρισμό
Σε τρεις πυλώνες το έκτακτο πλάνο για διαχείριση της κατάστασης, έρχονται δρομολόγια σε νέους προορισμούς

<<<<<<

Από 20-40 πτήσεις την εβδο-
μάδα θα έχουν φέτος οι αγο-
ρές της Γερμανίας, της Πο-
λωνίας, της Αυστρίας, της Ελ-
βετίας, της Γαλλία, της Ουγ-
γαρίας και της Ιταλίας. 

Νέοι προορισμοί
Όπως ανέφερε ο υπουργός Μεταφο-
ρών Γιάννης Καρούσος, οι επιλογές
στο τραπέζι για ενίσχυση του πτητικού
προγράμματος είναι από Ευρώπη και
Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, εξετά-
ζονται οι επιλογές για προσθήκη δρο-
μολογίων σε προορισμούς όπως Γαλ-
λία, Βέλγιο, σκανδιναβικές χώρες,
Γερμανία, Πολωνία, Ελβετία, Ιταλία
και Σαουδική Αραβία. Σε δηλώσεις
στην «Κ» ο Υπουργός σημείωσε ότι
στη σημερινή δημοσιογραφική διά-
σκεψη, θα ανακοινωθούν και νέοι
προορισμοί σε χώρες με τις οποίες
δεν είχαμε μέχρι στιγμής συνδεσιμό-
τητα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το
ενδιαφέρον και σε Ευρώπη και σε
Μέση Ανατολή, θα αυξηθεί το επόμε-
νο διάστημα. Τόνισε επίσης ότι υπάρ-
χει σοβαρό ενδιαφέρον από πολλές
αεροπορικές εταιρείες για περισσό-
τερες επιλογές στην αγορά της Κύ-
πρου, ως αποτέλεσμα διεργασιών των
προηγούμενων μηνών. Έτσι, σχολίασε
ο κ. Καρούσος, ένα μέρος του κενού
θα καλυφθεί αλλά σε ποιο ποσοστό,
είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από την
δουλειά που θα γίνει, τον προγραμμα-
τισμό και τα κίνητρα, τα οποία θα δο-
θούν αν κριθεί απαραίτητο. 

Γύρω στους 800.000 επισκέπτες υπολογίζονταν για όλο το 2022 από τις αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας. 

<<<<<<

Μεταφέρονται τα κονδύλια
ψηφιακής διαφήμισης στις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγο-
ρές. Το μέτρο αυτό θα εξετά-
ζεται ανά δύο μήνες. 



Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μετά το πλήγμα της πανδημίας, έρχεται τώρα
ένα πλήγμα, αυτό της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία, που θα φέρει νέους κλυδωνισμούς
στην κυπριακή οικονομία. Στόχος, να αντέξει
τους τριγμούς που αναπόφευκτα θα δημιουρ-
γηθούν σε παγκόσμια κλίμακα και να μην επη-
ρεαστεί η οικονομική ανάκαμψη της χώρας και
οι σχεδιασμοί της για επαναφορά στην οικονομική
«κανονικότητα» σε επίπεδα προ του 2020. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, στο πλαίσιο των χειμερινών προ-
βλέψεων, οι οποίες βέβαια βγήκαν στις 10 Φε-
βρουαρίου, πριν την εισβολή του Πούτιν στην

Ουκρανία, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη χαρα-
κτηρίζονταν «ισορροπημένοι». Το λεκτικό στις
χειμερινές προβλέψεις είχε μόνο όρους όπως
«αύξηση λοιμώξεων» και το φαινόμενο του «υ-
ψηλού πληθωρισμού», ενώ οι προοπτικές για
την τουριστική περίοδο χαρακτηρίζονταν θετικές.
Η εκτίμηση για το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ
της Κύπρου το 2022 ήταν στο 4,1% σε σύγκριση
με 4% για Ευρωζώνη και ΕΕ και για το 2023 στο
3,5% σε σύγκριση με 2,7% στην Ευρωζώνη και
2,8% στην ΕΕ. 

Παρόλο που αναμένεται ότι η οικονομία θα
παρουσιάσει σημαντική βελτίωση κατά το 2022,
το δημοσιονομικό ισοζύγιο εκτιμάται ότι θα
είναι οριακά ελλειμματικό της τάξης του 0,9%
του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται
να παρουσιάσει πλεόνασμα της τάξης του 0,9%
του ΑΕΠ και να βελτιωθεί επίσης κατά 3,8 πο-
σοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Μεσοπρόθεσμα,
αναμένεται πλεονασματικό δημοσιονομικό ι-
σοζύγιο, της τάξης του 0,1% και 1,6% του ΑΕΠ
το 2023 και 2024, αντίστοιχα. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, όλα τα παραπάνω
από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανατραπούν και
να υπάρξει επανασχεδιασμός βάσει των όποιων
επιπτώσεων προκύψουν. Μιλώντας ο υπουργός
Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης εξήγησε
πως το «κλειδί» των επιπτώσεων από το Ουκρα-
νικό αποτελεί η διάρκεια του πολέμου και κατ’
επέκταση των κυρώσεων που υφίστανται και
θα προκύψουν. Ανέφερε δε ενδεικτικά ότι αυτή
τη στιγμή διεξάγεται και ένας οικονομικός πό-
λεμος λόγω του Ουκρανικού, ένεκα των κυρώσεων
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, εκτι-
μώντας ότι αν λήξει σύντομα δεν θα υπάρξουν
μεγάλες επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία
και θα αντέξει τους κραδασμούς.

Μικρή έκθεση
Ερωτηθείς σχετικά ο Υπουργός αναφορικά

με τις επιπτώσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύ-
στημα και την έκθεσή του στη Ρωσία, υπογράμ-

μισε πως η έκθεση του κυπριακού τραπεζικού
συστήματος στη Ρωσία είναι μικρή και τα πο-
σοστά κεφαλαιοποίησης και ρευστότητας είναι
υψηλά. «Δεν επηρεάζεται η λειτουργία των τρα-
πεζών μας από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί,
οι κυρώσεις αφορούν σε ρωσικές τράπεζες και
στην Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας», εξήγησε.
Σχετικά με το SWIFT, ο Υπουργός Οικονομικών
τόνισε ότι επίσης δεν επηρεάζονται τα τραπεζικά
ιδρύματα της Κύπρου, εκείνο που υπέδειξε ότι
επηρεάζεται μερικώς είναι το εμπόριο. Όμως,
εκείνο που θα επηρεάσει την καθημερινότητα
των Κυπρίων, για παράδειγμα, είπε, είναι αν υ-
πάρχει κάποιος συγγενής τους στη Ρωσία, άρα

και έχουν μικρές συναλλαγές (στέλνουν χρήματα).
«Θα πρέπει να βρεθεί στο παρόν στάδιο μία
λύση γι’ αυτή την κατάσταση, κάποιοι άλλοι
τρόποι», κατέληξε. 

Ίσως να πληθύνουν
Ο Υπουργός, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα

αν υπάρχει κίνδυνος λόγω αυτής της κατάστασης
να επιλέξουν να φύγουν εταιρείες ρωσικών συμ-
φερόντων από την Κύπρο, είπε πως μάλιστα
μπορεί να γίνει το ακριβώς αντίθετο. «Δεν απο-
κλείεται να δούμε ρωσικές εταιρείες να έχουν
κάθοδο προς της Κύπρο, επιλέγοντας την Κύπρο
ως μία ασφαλή χώρα για να ασκήσουν το επι-
χειρείν και την κανονική τους επιχειρηματική
δραστηριότητα λόγω των δυσκολιών που ανα-
πόφευκτα θα προκύψουν λόγων κυρώσεων σε
ονόματα, τράπεζες, αποκλεισμούς από διεθνή
συστήματα πληρωμών όπως το Swift και άλλα»,
σχολίασε.

Περνώντας στο μεγάλο ερώτημα που προκύ-
πτει για τις επιπτώσεις στον τουρισμό και το
κατά πόσο θα επηρεαστεί η Κύπρος, ο Υπουργός
ανέφερε στην «Κ» ξανά πως αυτό θα έχει σχέση
με τη διάρκεια της κρίσης του Ουκρανικού. Είπε
πως ακόμα απέχει αρκετά χρονικά για να αγγίξει
η κρίση τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Δί-
νοντας κάποια στατιστικά στοιχεία, ο Υπουργός
είπε πως αν η Κύπρος απωλέσει όλο το 25% του
τουριστικού ρεύματος που έρχεται από τη Ρωσία,
τότε η χώρα θα χάσει περίπου 1,5 – 2% του ΑΕΠ,
καταδεικνύοντας ότι όμως το απολεσθέν του-
ριστικό ρεύμα της Ρωσίας θα καλυφθεί από άλλες
χώρες, άλλους προορισμούς και όλοι οι φορείς
εργάζονται σε εναλλακτικά πλάνα. 

Ο κ. Πετρίδης συμπλήρωσε για τα του του-
ρισμού πως και αν ακόμη αρθούν τα περιοριστικά
μέτρα διακίνησης για της Ρωσία, ερωτηματικό
θα παραμένει κατά πόσο οι Ρώσοι θα έχουν την
ίδια αγοραστική δύναμη με εκείνη που είχαν
προηγουμένως. «Το ρούβλι πέφτει συνεχώς, η
αξία του δεν είναι η ίδια και σίγουρα θα επηρεάσει
την αγοραστική δύναμη όποιου μπορέσει να
έρθει όταν σταματήσουν οι περιορισμοί», κα-
τέληξε. 

Πληθωρισμός εξωγενής
Όσον αφορά στα του πληθωρισμού και αν

θα δούμε να γίνεται κάτι για να μειωθούν οι
τιμές, ο Υπουργός εξήγησε πως αναμενόταν να
σταματήσει, ωστόσο οι συνθήκες αυτές δυσχε-
ραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση με
την ακρίβεια. Ο πληθωρισμός αυτός είναι εξω-
γενής και η Κύπρος από πλευράς Κυβέρνησης
μπορεί μόνο να μην επιτρέψει να δημιουργηθεί
ενεργειακή φτώχεια, προστατεύοντας ευάλωτες
ομάδες. 
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Συμφορές και νίκες 
Γράφει ο εθνικός ποιητής της Ουκρανίας,
Τάρας Σεβτσένκο, στο ποίημα «Κατα-
στροφή και πάλι» το 1859: «Θεέ μου, και
πάλι συμφορά! /Ηταν τόσο γαλήνια, τόσο
γαλήνια./ Μόλις είχαμε αρχίσει να σπάμε
τις αλυσίδες/ που δένουν τους λαούς μας
στη σκλαβιά». «Τα όπλα βούιζαν... Δόξα,
ελεύθερη βούληση/ όλα πέρασαν, έμειναν/
μόνο αναχώματα στο χωράφι.../ κι αυτοί
οι τύμβοι σκοτεινιάζουν σαν σωροί στον
κάμπο/ μόνο με τον μεταναστευτικό άνεμο
ψιθυρίζοντας για ελευθερία», λέει στο
ποίημα «Ουκρανία», που κλείνει μνήμες
και αισθήματα τα οποία λέγεται πώς έ-
χτισαν την εθνική ταυτότητα της χώρας
του. Ενώ στη μεταφρασμένη από τον
Γιάννη Ρίτσο «Διαθήκη», καλεί: «Θάψτε
με, κι όρθιοι σηκωθείτε/ τις χειροπέδες
σας συντρίψτε».

Αλλεπάλληλα τα αιματοβαμμένα κύματα
προσπάθειας των Ουκρανών για ανεξαρ-
τησία. Το 1863 και μετά ξανά το 1876, όταν
η Μόσχα απαγόρευσε τα ουκρανικά βιβλία
και καταδίωξε τους συγγραφείς και εκδότες
τους – ο ίδιος ο Σεβτσένκο πέρασε χρόνια
στην εξορία. Το 1918, όταν Ουκρανοί παρ-
τιζάνοι πολέμησαν ενάντια στον Κόκκινο

Στρατό, στη συνέχεια το 1929, και πάλι
στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στα
πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, μέχρι
το 1991, το σωτήριο έτος της ανεξαρτησίας
τους. Και έπειτα ξανά το 2005 και το 2014.
Το 2019, το 70% των Ουκρανών τάχθηκε
και πάλι κατά της απολυταρχίας. Σήμερα
διανύουμε την έκτη ημέρα της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία. «Δεν υπάρχουν
άμεσες αναλογίες μεταξύ του παρελθόντος
και του παρόντος. Κανένα έθνος δεν ανα-
γκάζεται να επαναλάβει το παρελθόν του.
Αλλά οι εμπειρίες των γονιών και των παπ-
πούδων μας, οι συνήθειες και τα μαθήματα
που μας δίδαξαν, διαμορφώνουν τον τρόπο

που βλέπουμε τον κόσμο...», γράφει η Αν
Απλμπάουμ στο The Atlantic. «Ενας ση-
μαντικός αριθμός Ουκρανών, σε όλα τα ε-
πίπεδα της κοινωνίας, σε όλη τη χώρα,
είναι πρόθυμοι να παλέψουν ενάντια στη
νοσταλγία του Πούτιν, όπως νωρίτερα των
τσάρων, του Στάλιν και του Λένιν, για α-
πολυταρχία, να δώσουν τη ζωή τους για
να παραμείνουν κυρίαρχοι και ελεύθεροι».

Είναι, όπως πάντα, ένας δύσκολος πό-
λεμος. Ο εισβολέας, ακόμη και αν ο εχθρός
του είναι σχεδόν αίμα από το αίμα του, θα
επινοήσει κάτι πιο φρικιαστικό, πιο βίαιο
από αυτό που προετοίμαζε, θα επιβάλει
την πιο τερατώδη εκδίκηση, στο όνομα
της ειρήνης. Και θα βαφτίσει την ωμότητα
απόδοση δικαιοσύνης, ηρωισμό και απο-
κατάσταση της τάξης, και τον αντιμαχό-
μενο, ραδιούργο, συνωμότη, προδότη...
Επαίσχυντες πράξεις θα εξηρωιστούν, θα
εξαγιαστούν. 

Ο πόλεμος δεν είναι ένα αναπόφευκτο
μυστήριο. Είναι η πιο αιματηρή σκηνοθεσία
υπεροχής, ο κυνικότερος δάσκαλος βιαι-
οτήτων. Η ύστατη πρόκληση που δεν ο-
δηγεί πάντα στη νίκη. Κάτι που ο εισβολέας
πάντοτε αγνοεί. 

Κ. Πετρίδης: 
Η διάρκεια 
καθορίζει 
τις επιπτώσεις
Αν χάσουμε και το 25% του τουριστικού ρεύματος που
έχουμε από τη Ρωσία θα χάσουμε το 1,5% με 2% του ΑΕΠ

Α Π Ο Ψ Η / Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Οσα χωράνε σε μια βαλίτσα
Οι σειρήνες ουρλιάζουν. Ανθρωποι τρέ-
χουν αλαφιασμένοι στους δρόμους.
Στην τηλεόραση ακούς ότι οι δυνάμεις
των άλλων πλησιάζουν, είναι έξω από
την πόλη σου. Εχεις ελάχιστο χρόνο.
Κατεβάζεις τη βαλίτσα από το πατάρι.
Τι θα πάρεις μαζί σου; Μια-δυο αλλαξιές
ρούχα, εσώρουχα και κάλτσες. Ενα ζευ-
γάρι αθλητικά παπούτσια. Φορτιστή
για το κινητό, φακό κι ένα ραδιοφωνάκι
με μπαταρίες. Φάρμακα. Προσωπικά
έγγραφα. Μια κουβέρτα. Μπάρες δη-
μητριακών κι ένα κουτί μπισκότα. Αρ-
κούν μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα
και να επιστρέψεις.

Και αν αυτό δεν συνέβαινε; Αν δεν
περνούσες ποτέ ξανά το κατώφλι του
σπιτιού σου; Αν το ισοπέδωναν οι βόμ-
βες, αν το κατάπιναν οι φλόγες των ε-
χθρικών πυρών; Αν επιστρέφοντας α-
ντίκριζες μόνο ερείπια να αχνίζουν εκεί
όπου κάποτε έστεκε το «κάστρο» σου;
Τι θα έβαζες στη βαλίτσα από όλα σου
τα πολύτιμα; Τις ασπρόμαυρες οικογε-
νειακές φωτογραφίες; Τον βαφτιστικό
σταυρό της μαμάς, αυτόν που σου πέ-
ρασε στον λαιμό λίγο πριν πεθάνει; Τoν

πίνακα με τα αγριολούλουδα που είχε
ζωγραφίσει η γιαγιά; Τα ημερολόγια
των εφηβικών σου χρόνων; Τα χειρο-
ποίητα κεραμικά που τόσο αγαπάς; Από
τις γυάλινες χιονόμπαλες που έχεις
φέρει από τα ταξίδια σου ποια θα έπαιρ-
νες μαζί σου; Από τα ρούχα σου, από
τα βιβλία σου, από τα κοσμήματα, από
όλα τα αντικείμενα που συνθέτουν τον
δικό σου κόσμο, ποια θα έσωζες σ’ αυτή

την «κιβωτό»; Κι αν δεν ήσουν μόνη/ος;
Αν είχες σύντροφο, παιδιά ή ηλικιωμέ-
νους γονείς κι έπρεπε μαζί να βρείτε α-
σφαλές καταφύγιο; Αν είχες σκύλο ή
γάτα; Δεν θα έκλεινες την πόρτα πίσω
σου αφήνοντας τα ζωάκια σου μόνα,
θα σε ακολουθούσαν, οικογένειά σου
είναι κι αυτά. 

Τι θα χωρούσε τότε σε μια βαλίτσα;
Οι άνθρωποι στην Ουκρανία δεν φα-

ντάζονταν ότι θα βρίσκονταν κυνηγη-
μένοι, με όλη τους τη ζωή στριμωγμένη
σε μια-δυο αποσκευές. Πριν από λίγες
ημέρες ζούσαν την «αγία» καθημερι-
νότητά τους, έκαναν σχέδια για το μέλ-
λον, ήταν σαν εμάς – μέχρι που οι ερ-
πύστριες των ρωσικών τανκς πάτησαν
τη γη της χώρας τους. 

«Το μόνο πράγμα που μας διδάσκει
η Ιστορία είναι ότι τίποτε δεν μας δι-
δάσκει η Ιστορία», έγραψε ο Χέγκελ.
Aυτός ο πόλεμος μας φέρνει όλους α-
ντιμέτωπους με τα λάθη μας: χώρες και
κυβερνήσεις, πολιτικούς και πολίτες.
Και μας υπενθυμίζει πόσο εύκολο είναι
να βρεθούμε με μια άδεια βαλίτσα α-
νοιγμένη μπροστά μας...

Α Π Ο Ψ Η / Της ΤΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

<<<<<<

Σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στις 10 Φεβρουαρίου, πριν 
την εισβολή του Πούτιν στην 
Ουκρανία, οι κίνδυνοι για την 
ανάπτυξη χαρακτηρίζονταν 
«ισορροπημένοι».

Η έκθεση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος στη Ρωσία είναι μικρή και τα ποσοστά κεφαλαιοποίησης και ρευστότητας είναι υψηλά, αναφέρει ο Υπουργός Οικονο-
μικών.

<<<<<<

Ο πόλεμος δεν είναι ένα 
αναπόφευκτο μυστήριο. 
Είναι η πιο αιματηρή 
σκηνοθεσία υπεροχής, 
ο κυνικότερος δάσκαλος 
βιαιοτήτων. 

<<<<<<

Πριν από λίγες ημέρες 
οι Ουκρανοί ζούσαν 
την «αγία» καθημερινότητά
τους, έκαναν σχέδια 
για το μέλλον, ήταν σαν 
εμάς – μέχρι που οι ερπύ-
στριες των ρωσικών 
τανκς πάτησαν τη γη 
της χώρας τους. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο κόσμος που ζούμε
άλλαξε και δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος. Δεν ανα-
φέρομαι στα φυσικά σύνορα των χωρών αλλά στον
τρόπο που λειτουργούν οι οργανωμένες κοινωνίες.
Οι Ουκρανοί, με αρχηγό τον Πρόεδρό τους, μας θύ-
μισαν ότι η πατρίδα και η οικογένεια είναι πάνω
από όλα και δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Η
αγάπη και η αλληλεγγύη που έδειξαν για τη χώρα
και τους κατοίκους της ξύπνησαν την Ευρωπαϊκή
Ένωση από το λήθαργο που είχε πέσει. Έκαναν
τους λαούς να ξεσηκωθούν ενάντια στη χυδαιότητα
του Ρώσου νεοστάλιν, που υποτιμά τις ανθρώπινες
αξίες και τροφοδοτεί ένα διαρκή πόλεμο κατά της
ελευθερίας όχι μόνο εκτός συνόρων, αλλά φυλακί-
ζοντας και βασανίζοντας αθώους πολίτες στην ίδια
του τη χώρα. Κορόιδεψε όλο τον κόσμο μαζί με το
δίδυμό του υπουργό Εξωτερικών, όταν με επίσημες
δηλώσεις έλεγαν ότι δεν επρόκειτο να επιτεθούν
στην Ουκρανία. Ξαφνικά, όμως, σαν τον κλέφτη,
στις 5 το πρωί, που τα παιδάκια κοιμούνται στα
κρεβάτια τους, επιτέθηκε ύπουλα σε μια ελεύθερη
χώρα γιατί απλά ήθελε αυτός να αποφασίζει για το
μέλλον της. Οι Ουκρανοί είναι πολύ μάγκες και
έχουν την απεριόριστη εκτίμησή μου με τον τρόπο
που αντιστέκονται, εν αντιθέσει με τους καθόλα α-
γαπητούς Ρώσους που δέχονται να έχουν για ηγέτη
τους χωρίς να αντιδρούν, κάποιον που βομβαρδίζει
αθώους και καταπιέζει τις ελευθερίες των ίδιων των
Ρώσων. Οι Ουκρανοί μας θύμισαν ότι αξίζει να πα-
λεύεις για ιδανικά και αξίες, κάτι που αποδεδειγμένα
οι Ρώσοι διπλωμάτες με τις δηλώσεις που κάνουν
φαίνεται να μην έχουν. Μέσα από αυτή τη δυστυχία
το καλό είναι ότι ξαναγεννιέται η Ευρωπαϊκή Ένωση
αλλά και το ΝΑΤΟ που κατά τον Μακρόν ήταν ε-
γκεφαλικά νεκρό. Καταλάβαμε όλοι στην Ευρώπη
την αξία του να μπορείς να έχεις τα μέσα να αμυνθείς,
όπως και την αξία της φιλίας των λαών. Το άσχημο
είναι οι χιλιάδες νεκροί ως αποτέλεσμα της εισβολής
αλλά και η απομόνωση ενός ολόκληρου λαού εξαιτίας
του αλαζόνα ηγέτη του. 

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Ε-
πιχειρήσεων.

Η πατρίδα 
πάνω απ’ όλα!

Επί τον τύπον των ήλων η Ε.Ε. για την ανθρωπιστική κρίση
Eτοιμη να επωμιστεί ένα κομμάτι του προσφυγικού από την Ουκρανία η Κύπρος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Οι αποφάσεις στις οποίες κατέλεξε το Συμ-
βούλιο Υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε.
είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής για το κύμα
αλληλεγγύης που πλημμυρίζει τη Γηραιά
Ήπειρο, με την έμπρακτη στήριξη των χι-
λιάδων Ουκρανών προσφύγων που συνε-
χίζουν να εγκαταλείπουν άρον-άρον τις
εμπόλεμες περιοχές της χώρας τους. Πέρα
από την καταδίκη της ρωσικής εισβολής,
η Ε.Ε. είναι έτοιμη να στηρίξει τις χώρες
εκείνες που έχουν ανοίξει τα σύνορά τους
και δέχονται καθημερινά τους Ουκρανούς
πρόσφυγες. Ένα βάρος το οποίο θα πρέπει

να επωμιστεί το κάθε κράτος, κατ’ αναλογία,
όπως είναι η θέση της Λευκωσίας και εκ-
φράσθηκε στην τελευταία Σύνοδο των Υ-
ΠΕΣ της Ε.Ε. Νοουμένου ότι οι εχθροπραξίες
που τροφοδοτούν τα καραβάνια των Ου-
κρανών που εγκαταλείπουν την χώρα τους
συνεχίζονται, η Ε.Ε. ετοιμάζεται να αντι-
μετωπίσει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική
κρίση επί ευρωπαϊκού εδάφους, λαμβά-
νοντας υπόψη το χειρότερο σενάριο που

έχει να κάνει με την χρονική διάρκεια της
κρίσης. Επί του προκειμένου οι εκτιμήσεις
που εκφράζονται από διεθνείς οργανισμούς
προκαλούν τρόμο. Η Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ ανεβάζει τον αριθμό των προ-
σφύγων στα 4 εκατομμύρια, ενώ οι εσω-
τερικά εκτοπισμένοι εκτιμάται πως θα α-
νέλθουν στα 7 εκατομμύρια. Στην περί-
πτωση παράτασης των εχθροπραξιών, οι
υπηρεσίες του ΟΗΕ ανεβάζουν τον αριθμό
των εκτοπισμένων Ουκρανών στα 18 ε-
κατομμύρια.

Πρόταση της Κομισιόν
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν,

οι προσφυγικές ροές προς Πολωνία και
Ρουμανία ανέρχονται περίπου στο μισό
εκατομμύριο, κάτι που αναγκάζει την Κο-
μισιόν να εξετάσει την ενεργοποίηση της
Οδηγίας περί Προσωρινής Προστασίας
(Temporary Protection Directive), η οποία
εγκρίθηκε το 2001 για την αντιμετώπιση
καταστάσεων μαζικής εισροής εκτοπι-
σμένων ατόμων. Όπως μεταδίδεται από
τις Βρυξέλλες, στην επόμενη συνεδρία
του Συμβουλίου ΥΠΕΣ η επίτροπος Εσω-
τερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον θα
παρουσιάσει σχετική πρόταση, μιας και
τα περισσότερα μέλη του Συμβουλίου
στήριξαν την ενεργοποίηση της Οδηγίας.
Η Κύπρος, διά του Υπουργού Εσωτερικών
Νίκου Νουρή ζήτησε την εφαρμογή υπο-
χρεωτικής μετεγκατάστασης από τις χώρες
πρώτης γραμμής υποδοχής προσφύγων
εάν και εφόσον το ζητήσουν, ούτως ώστε
να υπάρξει πραγματική αλληλεγγύη προς
την κατεύθυνση των χωρών που δέχονται
σήμερα το μεταναστευτικό βάρος. Ο κ.
Νουρής υποστήριξε πως «η Πολωνία, η
οποία σήμερα δέχεται το μεγαλύτερο βά-
ρος, έχει ακριβώς ανάγκη αυτή τη στήριξη
και αν μας ζητηθεί, η δική μας θέση είναι

ότι πρέπει να παρασχεθεί υποχρεωτική
μετεγκατάσταση και όχι εθελοντική».

Η Κύπρος
Πέρα από τη γενική τοποθέτηση του

κ. Νουρή, η Λευκωσία εμφανίζεται έτοιμη
να συνδράμει την ευρωπαϊκή προσπάθεια
για άμβλυνση του ανθρωπιστικού ζητή-
ματος στηριζόμενη σε δυο πυλώνες. Την
«εθελοντική αλληλεγγύη» στην Οδηγία
(μετεγκατάστασης προσφύγων μεταξύ
κρατών-μελών) και δεύτερον τον κατα-
μερισμό υποδοχής προσφύγων κατ’ ανα-
λογία. Το πλαίσιο της «εθελοντικής αλλη-
λεγγύης» περιέγραψε η Σουηδή Επίτροπος

και στηρίζεται στην φιλοξενία Ουκρανών
προσφύγων από συγγενικά τους πρόσωπα
τα οποία διαμένουν σε κράτη μέλη της
Ε.Ε. Σύμφωνα με την κ. Γιόχανσον, μεγάλος
αριθμός προσφύγων διαμένουν σε συγ-
γενείς τους, έχοντας τη δυνατότητα πα-
ραμονής χωρίς βίζα για 90 μέρες. Η Κύπρος,
η οποία βρίσκεται σε στάση αναμονής,
σύμφωνα με τα πρώτα σενάρια που έχουν
γίνει, εμφανίζεται να είναι έτοιμη να α-
νταποκριθεί πλήρως στον πυλώνα της «ε-
θελοντικής αλληλεγγύης». Σύμφωνα με
στοιχεία από υπηρεσίες της Δημοκρατίας,
στην Κύπρο ζουν μόνιμα και εργάζονται
περίπου 4.000 Ουκρανοί υπήκοοι, οι οποίοι

θα μπορούσαν να υποδεχθούν και να φι-
λοξενήσουν ένα ισάριθμο όγκο συγγενικών
τους προσώπων που έχουν εγκαταλείψει
την Ουκρανία. Μια ανάλογη πρακτική
φαίνεται να προκρίνει και η Ελλάδα η
οποία επικεντρώνεται στους ομογενείς
που ζουν στην Ουκρανία. Το όλο ζήτημα
αναμένεται να ξεκαθαρίσει στο επόμενο
Συμβούλιο των ΥΠΕΣ κατά το οποίο θα
παρθούν τελικές αποφάσεις, τόσο για την
υποδοχή των προσφύγων όσο και για τους
οικονομικούς πόρους που θα διατεθούν,
πρώτιστα στις χώρες πρώτης υποδοχής
Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία
και Μολδαβία.

<<<<<<<

Σύμφωνα με στοιχεία από
υπηρεσίες της Δημοκρατίας,
στην Κύπρο διαμένουν νόμι-
μα περίπου 4.000 Ουκρανοί
υπήκοοι, οι οποίοι θα μπο-
ρούσαν να φιλοξενήσουν α-
ριθμό συγγενικών τους προ-
σώπων που εγκατέλειψαν
την χώρα.

Πρόταση ΟΕΒ προς 
Υπουργικό Συμβούλιο

Στην ευρύτερη πτυχή των τραγικών ε-
πιπτώσεων της ρωσικής εισβολής,
πρωτοβουλίες καταγράφονται και ε-
κτός κυβέρνησης για προστασία και
διευκόλυνση επιχειρήσεων και εργα-
ζομένων στην Ουκρανία. Ήδη η Ομο-
σπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
ανέλαβε πρωτοβουλία προκειμένου
να ανοίξει διόδους μετακίνησης επι-
χειρήσεων εκτός ουκρανικού εδά-
φους.  Η Ομοσπονδία, με επιστολή της
προς τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο
Νουρή, θέτει το θέμα μετεγκατάστα-
σης επιχειρήσεων και του προσωπι-
κού τους στην Κύπρο, ζητώντας να ε-
ξετασθεί η «πτυχή της γρήγορης αδει-
οδότησης για παραμονή και απασχό-
ληση του προσωπικού επιχειρήσεων
στη Χώρα». Η κίνηση της ΟΕΒ, όπως α-
ναφέρεται στην επιστολή, είναι απο-
τέλεσμα διερευνητικών ερωτημάτων
που έχει λάβει από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη
εμπλεκόμενη περιοχή για την δυνατό-
τητα εσπευσμένης μετεγκατάστασής
τους στην Κύπρο.  Η ΟΕΒ εισηγείται να
προωθηθεί σχετική πρόταση στο Υ-
πουργικό Συμβούλιο για την παραχώ-
ρηση αδειών εισόδου παραμονής και
απασχόλησης προσωπικού επιχειρή-
σεων από την εμπόλεμη περιοχή, με
τουριστική βίζα τρίμηνης ή άλλης
διάρκειας, η οποία θα είναι ανανεώσι-
μη για όσο διάστημα είναι αναγκαίο
για ομαλοποίηση της κατάστασης
στην Ουκρανία. 

Την ενεργοποίηση της Οδηγίας περί Προσωρινής Προστασίας (Temporary Protection Directive), η οποία εγκρίθηκε το 2001 για την αντι-
μετώπιση καταστάσεων μαζικής εισροής εκτοπισμένων ατόμων προωθεί η Κομισιόν, θέμα που θα συζητηθεί στο επόμενο Συμβούλιο των
ΥΠΕΣ της Ε.Ε.

Η ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια
συνεχίζει για έκτη μέρα, με την πρωτεύουσα
Κίεβο να βρίσκεται σε στενό κλοιό. Ενόσω,
λοιπόν, η πολεμική σύρραξη βρίσκεται σε εξέλιξη,
οι διεθνείς αντιδράσεις ολοένα και αυξάνονται,
με τα κράτη της Δύσης να υιοθετούν σοβαρές
κυρώσεις, προκειμένου να πλήξουν τον Ρώσο
πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τους ολιγάρχες
που τον υποστηρίζουν, αλλά και το κύμα συ-
μπαράστασης προς τον ουκρανικό λαό να γιγα-
ντώνεται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του πλανήτη.
Μέσα σε αυτό το κλίμα αντιδράσεων και συ-
μπαράστασης και στη Λευκωσία την Τρίτη 1
Μαρτίου διοργανώθηκε εκδήλωση διαμαρτυρία
από Ουκρανούς που ζουν στην πόλη, και από
ομάδες πολιτών, έξω από τη ρωσική Πρεσβεία
με κύριο σύνθημα το: «Stop Putin, no war». Έξω
από το κτήριο της πρεσβείας βρέθηκαν αρκετά
άτομα με ουκρανικές σημαίες, ζητώντας την ά-
μεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων
από τη χώρα και την επικράτηση της ειρήνης.

Μία γυναίκα από την Ουκρανία, που μίλησε
στους διαδηλωτές είπε ότι πρέπει όλος ο κόσμος
να βοηθήσει για να σταματήσει αυτό το κακό,
μέχρι και στη Μόσχα βγήκαν μητέρες να δια-
δηλώσουν εναντίον αυτού του πολέμου, φωνά-
ζοντας μη στείλετε τα παιδιά μας στη Ουκρανία:
«Αυτές οι μανάδες είναι μαζί μας... Δεν κλαίμε
με δάκρυα από τα μάτια μας, κλαίμε με το αίμα
της καρδιάς μας. Όλοι μαζί να πιέσουμε, να μη
στεκόμαστε έξω από την κατάσταση».

Απεγκλωβισμός Κυπρίων
Εν τω μεταξύ το υπουργείο Εξωτερικών της

Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε το απόγευμα
της Τρίτης την απομάκρυνση 42 αμάχων από
την Ουκρανία. Μεταξύ των ατόμων που απο-
μακρύνθηκαν, από την Ουκρανία, όπως ανα-
κοινώθηκε, βρίσκονται πολίτες της Κύπρου και
της Ελλάδας, Ουκρανοί με στενούς συγγενικούς
δεσμούς με Κύπριους, καθώς και πολίτες κρα-
τών-μελών της Ε.Ε., που ζήτησαν προξενική
βοήθεια από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά περιλαμβά-
νονται βρέφος, μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι,
καθώς και μία εγκυμονούσα. Η απομάκρυνση

των αμάχων, οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι στο
κέντρο του Κιέβου, πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία νωρίς το πρωί. Στην ανακοίνωση σημει-
ώνεται πως τα άτομα που απομακρύνηκαν από
το Κίεβο βρίσκονται στη Ρουμανία και έχει προ-
γραμματιστεί, σε συνεννόηση με την ελληνική
κυβέρνηση, η αναχώρησή τους για Αθήνα με
πτήση από το Βουκουρέστι. «Η απομάκρυνση
των προσώπων αυτών οργανώθηκε και εκτελέ-
στηκε με επιτυχία ως αποτέλεσμα των ενεργειών
του προσωπικού της Πρεσβείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας στη χώρα και του Κέντρου Δια-
χείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών»
αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου
Εξωτερικών, σημειώνοντας πως συνεχίζει να

εργάζεται έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η απο-
μάκρυνση όλων των Κυπρίων με ασφάλεια και
ομαλότητα. Αργότερα την ίδια μέρα σε ανακοί-
νωση του υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας
έκανε γνωστό πως με ειδική ναυλωμένη πτήση
μεταφέρονται 50 πολίτες της Ελλάδας και της
Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και μέλη των
οικογενειών τους, από το Βουκουρέστι στην Α-
θήνα, όπου θα τους υποδεχθεί στο αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος ο Έλληνας υφυπουργός
Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης. Στην ανα-
κοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ σημειώνεται πως
τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν εκκενωθεί από την
Οδησσό και το Κίεβο σε συνεννόηση μεταξύ
των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών.

Αλληλεγγύη από τη Βουλή
Στο πλαίσιο της συμπαράστασης της κυπρια-

κής Πολιτείας προς τον ουκρανικό λαό, την
Τρίτηη πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Αννίτα Δημητρίου, παρέδωσε στον πρέσβη της
Ουκρανίας στην Κύπρο, Ruslan Nimchynsky,
αντίγραφο του ψηφίσματος που υιοθέτησε ο-
μόφωνα η Βουλή στις 24 Φεβρουαρίου, με το
οποίο καταδίκαζε απερίφραστα την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία. Όπως ανακοινώθηκε
η κα Δημητρίου εξέφρασε την αμέριστη αλλη-
λεγγύη και συμπαράσταση του κυπριακού λαού
προς τον σκληρά δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρα-
νίας. «Η Κύπρος, βιώνοντας η ίδια τις οδυνηρές
συνέπειες της τουρκικής εισβολής και συνεχι-
ζόμενης κατοχής τμήματος του εδάφους της,
παραμένει ακλόνητα προσηλωμένη στο διεθνές
δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας, ανεξαρ-
τησίας και εδαφικής ακεραιότητας όλων των
κρατών και στις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές
και αξίες». Από την πλευρά του ο κ. Nimchynsky
εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες για την ξε-
κάθαρη θέση της Κύπρου, στη βάση αρχών και
για την ισχυρή στήριξη που λαμβάνει η χώρα
του από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και ευρύτερα.
Ο πρέσβης ενημέρωσε την κα Δημητρίου για
την κατάσταση στη χώρα και τόνισε ιδιαίτερα
την εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση που ε-
πισυμβαίνει στη χώρα του.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ / ΚΥΠΕ

Απεγκλωβίστηκαν Κύπριοι από την Ουκρανία

Ουκρανοί που ζουν στη Λευκωσία και ομάδες πολιτών διαδήλωσαν έξω από τη ρωσική Πρεσβεία με κύ-
ριο σύνθημα το: «Stop Putin, no war». 

<<<<<<

«Η απομάκρυνση των προσώπων
αυτών οργανώθηκε και εκτελέ-
στηκε με επιτυχία ως αποτέλε-
σμα των ενεργειών του προσωπι-
κού της Πρεσβείας της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας στη χώρα και
του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσε-
ων του Υπ. Εξωτερικών».
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• Τεκτονικοί κραδασμοί στο νόμισμα. Η οι-
κονομία της Ρωσίας του 1,5 τρισ. δολαρίων
αντιμετωπίζει την τέλεια καταιγίδα μετά
το «πάγωμα» όσων από τα συναλλαγματικά
της διαθέσιμα βρίσκονται σε τράπεζες
του εξωτερικού και τα οποία εκτιμάται
ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον 300 δισ.
δολάρια, με το σύνολο των διαθεσίμων
της να ανέρχεται σε περίπου 640 δισ. δο-
λάρια. Οι κυρώσεις που αποφάσισαν να
επιβάλουν στη χώρα οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. έ-
χουν προκαλέσει μαζικές εκροές από το
χρηματιστήριο της Μόσχας και τεκτονι-
κούς κραδασμούς που κλονίζουν τους τίτ-
λους της και το νόμισμά της. Από την
αρχή της συνεδρίασης το ρούβλι βρέθηκε
σε ελεύθερη πτώση 29% έναντι του δο-
λαρίου, με την ισοτιμία του να διαμορ-
φώνεται στα 119 ρούβλια προς ένα δολάριο,
όταν είχε κλείσει την προηγούμενη συ-
νεδρίαση στα 84 ρούβλια προς ένα δολάριο.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση που
έχει σημειώσει το ρωσικό νόμισμα μετά
την κρίση της ρωσικής οικονομίας το 1998
και τη στάση πληρωμών στο χρέος της
χώρας. Η δραματική πτώση εξώθησε την
Τράπεζα της Ρωσίας να προχωρήσει σε
υπερδιπλασιασμό των επιτοκίων από το
9,5% στο 20% αλλά και στην επιβολή ε-
λέγχων στις κινήσεις κεφαλαίου, απαγο-
ρεύοντας στους ξένους να πωλούν μετοχές
και τίτλους της χώρας. Παράλληλα ανα-

κάλεσε το καθεστώς που ίσχυε στην ισο-
τιμία του νομίσματος από το 2014, όταν
επετράπη ελεύθερη διακύμανση στο ρού-
βλι, καθώς η Τράπεζα της Ρωσίας καθόρισε
όρια στην ισοτιμία του. Σύμφωνα, δε, με
δήλωση της προέδρου της Τράπεζας της
Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα, την περα-
σμένη εβδομάδα η κεντρική τράπεζα δα-
πάνησε περισσότερο από ένα δισ. δολάρια
με παρέμβαση στην αγορά για να στηρίξει
το ρούβλι.

• Υποβάθμιση του χρέους της. Προτού
ακόμη αποφασιστεί το τελευταίο και πιο
αποφασιστικό κύμα κυρώσεων κατά της
Ρωσίας, που περιλαμβάνει και τον απο-
κλεισμό των μεγαλύτερων τραπεζών της
από το διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT,
ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P
Global υποβάθμισε το ρωσικό χρέος στο
επίπεδο των «ομολόγων σκουπιδιών» και
υπογράμμισε πως η στρατιωτική επίθεση

κατά της Ουκρανίας ενδέχεται να αποβεί
εξαιρετικά ζημιογόνα για τις αγορές της
χώρας. Παράλληλα, ο δεύτερος μεγάλος
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης, η
Moody’s, που βαθμολογεί το ρωσικό χρέος
μία βαθμίδα πάνω από τα «ομόλογα σκου-
πίδια», ανακοίνωσε ότι το θέτει υπό ανα-
θεώρηση με ενδεχόμενη υποβάθμιση.
Μερίδα επενδυτών και αναλυτών της α-
γοράς πιθανολογεί στάση πληρωμών από
πλευράς Ρωσίας, ενώ σύμφωνα με δεδο-
μένα της Tradeweb το μεγαλύτερο ομόλογο
που έχει εκδώσει η χώρα σε ξένο νόμισμα
αξίας 7 δισ. δολαρίων, που λήγει το 2047,
σημείωσε ραγδαία πτώση χάνοντας πάνω
από τη μισή αξία του, που τώρα ανέρχεται
μόλις σε 30 σεντς ανά δολάριο. Την ανη-
συχία τους συμμερίζεται το Διεθνές Χρη-
ματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF) που χθες
προειδοποίησε ότι είναι πολύ πιθανή μια
στάση πληρωμών στο χρέος της Ρωσίας
και μια διψήφια ύφεση στη ρωσική οικο-
νομία. Η Goldman Sachs πιθανολογεί, άλ-

λωστε, την αποπομπή των ρωσικών ομο-
λόγων από τον δείκτη Κρατικών Ομολόγων
Αναδυόμενων Αγορών της J.P. Morgan.

• Αυξάνεται και το κόστος ασφάλισης έναντι
κινδύνου πτώχευσης. Το κόστος ασφάλισης
του χρέους έφτασε χθες σε επίπεδα-ρεκόρ,
με τα συμβόλαια έναντι κινδύνου πτώ-
χευσης (credit default swaps) για την α-
σφάλιση των ομολόγων του ρωσικού δη-
μοσίου επί πέντε χρόνια να σημειώνουν
χθες άνοδο 56%. Τα στοιχεία έδωσε χθες
στη δημοσιότητα η ICE Data Services, ο
κυριότερος οίκος εκκαθάρισης ευρωπαϊκών
CDS. Παράλληλα, τα συμβόλαια ασφάλισης
του ρωσικού χρέους ενός έτους σημείωσαν
επίσης άνοδο 40%. Η Ρωσία έχει εκδώσει
ομόλογα σε δολάρια συνολικής αξίας 33
δισ. δολαρίων.

• Ανησυχία μπροστά στα ΑΤΜ. Οι Ρώσοι υ-
ποδέχθηκαν την είδηση ότι η Δύση επέ-
βαλε κυρώσεις στις ρωσικές τράπεζες

σχηματίζοντας ουρές έξω από τις τράπεζες
και τα μηχανήματα ανάληψης, σε μια
προσπάθεια να διασφαλίσουν μετρητά
είτε σε ρούβλια, είτε σε δολάρια, είτε σε
οποιοδήποτε νόμισμα μπορούσαν. Μι-
λώντας σε δημοσιογράφους των Financial
Times εξέφραζαν φόβους για κατάρρευση
του νομίσματός τους αλλά και για την α-
κύρωση κάθε κάρτας πληρωμών Visa και
Mastercard, συνεπεία του αποκλεισμού
των ρωσικών τραπεζών από το διεθνές
σύστημα SWIFT. Την Κυριακή η Τράπεζα
της Ρωσίας επιχείρησε να καθησυχάσει
τον κόσμο υποσχόμενη πως θα εξακο-
λουθήσει να διοχετεύει άφθονη ρευστό-
τητα στις τράπεζες της χώρας, που θα α-
νατροφοδοτούν τα μηχανήματα αυτόμα-
της ανάληψης. Εν αναμονή αυτής της α-
νατροφοδότησης, κάποιοι παρέμειναν υ-
πομονετικά μέχρι αργά το Σάββατο μπρο-
στά από ΑΤΜ που είχαν στερέψει. Και
πολλά υποκαταστήματα των διεθνών τρα-
πεζών της χώρας έμειναν χωρίς δολάρια

μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής.

• Πτώχευση ρωσικών τραπεζών στην Ευ-
ρώπη. Συνεπακόλουθο των μαζικών α-
ναλήψεων μετρητών ήταν, άλλωστε, χθες
και η κατάρρευση ευρωπαϊκών θυγατρι-
κών της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας,
Sberbank. Την είδηση ανέφερε χθες τα
ξημερώματα η ΕΚΤ διευκρινίζοντας ότι
πρόκειται για τη Sberbank Europe που
έχει έδρα στην Αυστρία και ακόμη δύο
θυγατρικές της Sberbank of Russia στην
Κροατία και τη Σλοβενία. Το πλειοψηφικό
πακέτο μετοχών της Sberbank Europe
ελέγχεται από τη Ρωσική Ομοσπονδία
και η κατάρρευσή της ήταν το αποτέλεσμα
μαζικών αναλήψεων. Στην ανακοίνωσή
της η ΕΚΤ τόνισε πως έλαβε την απόφαση
να αναστείλει τη λειτουργία της τράπεζας,
καθώς δεν θα είναι πλέον σε θέση να
πληρώσει τα χρέη της ή άλλες υποχρε-
ώσεις της. Οι τράπεζες βαίνουν προς εκ-
καθάριση.

Καταιγίδα
επιπτώσεων
στη Ρωσία από
τις κυρώσεις
Καταρρέει το ρούβλι, υποβαθμίζεται 
το χρέος της, ουρές στις τράπεζες

<<<<<<

Ο οίκος πιστοληπτικής
αξιολόγησης S&P Global
υποβάθμισε το ρωσικό χρέος
στο επίπεδο των «ομολόγων
σκουπιδιών».

• Κίνδυνος παγκόσμιας διατροφικής κρίσης.
Οι τιμές των σιτηρών, σιταριού, καλαμπο-
κιού, σόγιας και πολλών άλλων έχουν ε-
κτοξευθεί κατά 40% από την έναρξη της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Οι τιμές
των προθεσμιακών συμβολαίων σίτου
στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του
Σικάγου σημείωσαν άλμα σχεδόν 9% χθες,
καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 13 και πλέον ετών. Πα-
ράγοντες της αγοράς αναφέρουν πως γί-
νεται ακριβότερη η προσφορά σιτηρών
από άλλες χώρες που κινείται επίσης α-
νοδικά, καθώς αυξάνεται το κόστος της
ασφάλισης και της φόρτωσής τους. Οι πα-
ρενέργειες του πολέμου, όμως, δεν εξα-
ντλούνται στην ακρίβεια. Η διακοπή των
εξαγωγών σιτηρών από τις δύο χώρες-σι-
τοβολώνες της Ευρώπης, τη Ρωσία και
την Ουκρανία, συνεπάγεται ελλείψεις τρο-
φίμων στην παγκόσμια αγορά και περισ-
σότερο, βέβαια, σε όσες χώρες εξαρτώνται
από τις δύο εμπόλεμες χώρες. Σύμφωνα
με τη S&P Global Platts, προ του πολέμου
οι δύο χώρες επρόκειτο να εξαγάγουν 50
εκατ. τόνους σίτου από τη συγκομιδή της
διετίας 2021-2022. Ολες αυτές οι εξαγωγές
περνούν από τερματικούς σταθμούς στις
βόρειες ακτές της Μαύρης Θάλασσας και
είναι άγνωστο πότε θα μπορέσουν να ε-
παναλειτουργήσουν τα λιμάνια της Μαύρης
Θάλασσας. Στη διάρκεια της ίδιας διετίας,
οι ΗΠΑ αναμένεται να εξαγάγουν 22 εκατ.
τόνους σίτου, έναν όγκο δηλαδή μικρότερο
και από το ήμισυ των αναμενόμενων ρω-
σικών εξαγωγών. Παράλληλα, ο Καναδάς
αναμένεται να εξαγάγει περίπου 15,2 εκατ.
τόνους και η Ε.Ε. 37,5 εκατ. τόνους. Πα-
ράγοντες της διεθνούς αγοράς εκτιμούν,
επίσης, πως οι ποσότητες παλαιότερων
σοδειών που έχουν απομείνει είναι οι μι-
κρότερες των τελευταίων τουλάχιστον
πέντε ετών, ενώ οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις
μιλούν για τα χαμηλότερα επίπεδα μετά

το 2008. Ολα αυτά συμβαίνουν ενώ έχει
μεσολαβήσει η ξηρασία σε άλλες χώρες
που παράγουν σιτηρά, Τουρκία, Αίγυπτο,
Ιράν, Ιράκ και Συρία, και το αποτέλεσμα
είναι να επεκτείνεται το έλλειμμα στην
παγκόσμια προσφορά σιτηρών.

• Επιδεινώνεται η ενεργειακή κρίση. Ο
φόβος απέναντι στον κίνδυνο επιδείνωσης
της ενεργειακής κρίσης επιβεβαιώνεται
πλήρως, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου
παίρνουν την ανιούσα και όχι μόνο στην
Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ, ενώ την ίδια
στιγμή το πετρέλαιο σημειώνει νέα άνοδο.
Τα προθεσμιακά συμβόλαια φυσικού αε-
ρίου της Ολλανδίας, που αποτελούν το ε-
πίπεδο αναφοράς, παρουσίασαν άνοδο
36% το πρωί ενώ άνοδο σημειώνουν και
τα αμερικανικά συμβόλαια φυσικού αερίου,
καθώς οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας αυ-
ξάνουν ήδη τη ζήτηση για αμερικανικό
υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Ανοδικά
κινούνταν, άλλωστε, οι τιμές του πετρε-
λαίου, με το αργό Δυτικού Τέξας να πλη-
σιάζει τα 96 δολάρια το βαρέλι και το Brent
να κινείται σε επίπεδα άνω των 102 δο-
λαρίων το βαρέλι ενώ νωρίτερα είχε υπερβεί
τα 103 δολάρια το βαρέλι. Η συγκυρία πε-
ριπλέκει τις αποφάσεις του ΟΠΕΚ, που
συνεδριάζει αύριο και σχεδιάζει αύξηση
της παραγωγής. Σύμφωνα με την Goldman
Sachs, μοναδικός παράγοντας που μπορεί
να ανακόψει την ανοδική πορεία του «μαύ-
ρου χρυσού» θα ήταν μια πτώση της ζή-
τησης. Σημειωτέον ότι η εν λόγω επεν-
δυτική προβλέπει πως το Brent θα φτάσει

σε διάστημα ενός μηνός τα 115 δολάρια
το βαρέλι. Σημειωτέον ότι η Ρωσία άντλησε
τον Ιανουάριο 11,3 εκατ. βαρέλια την
ημέρα σύμφωνα με την ΙΕΑ.

• Πλήγμα για τις βιομηχανίες.  Οι κυρώσεις
κατά της Ρωσίας πλήττουν την προσφορά
βιομηχανικών μετάλλων, ενώ εκτοξεύονται
οι τιμές όσων εξάγει η Ρωσία: το αλουμίνιο

σημειώνει νέο ρεκόρ με άνοδο 5%, σε
3.500 δολάρια ο τόνος για πρώτη φορά,
το παλλάδιο σημειώνει άνοδο 7,8%, το
νίκελ καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο
των τελευταίων 13 ετών. Σε περίπτωση
παράτασης του πολέμου θα πληγούν ε-
πίσης οι εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος,
η τιμή του οποίου κατέγραψε χθες άνοδο
3,4% στην αγορά της Σιγκαπούρης. Ταυ-

τοχρόνως επιδεινώνεται το έμφραγμα
στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα
και οι ασφαλιστικές είτε αρνούνται να κα-
λύψουν όσα πλοία διέρχονται από τη Μαύ-
ρη Θάλασσα είτε ζητούν δυσβάσταχτα υ-
ψηλά επασφάλιστρα για να το κάνουν.

• Επιτάχυνση του πληθωρισμού. Με τον
πληθωρισμό στην Ευρωζώνη στο 5,% και

στις ΗΠΑ στο 7,5%, οι αναμενόμενες αυ-
ξήσεις σε τιμές σιτηρών και γενικώς τρο-
φίμων, η εκτόξευση των τιμών της ενέρ-
γειας, αλλά και των βιομηχανικών μετάλ-
λων πρόκειται να επιταχύνουν τον πλη-
θωρισμό στις δυτικές οικονομίες. Τον Ια-
νουάριο ο πληθωρισμός των τιμών της ε-
νέργειας έφτασε το 27% τόσο στην Ε.Ε.
όσο και στις ΗΠΑ.

• Ο αντίκτυπος στις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών με
έκθεση στη Ρωσία σημείωσαν χθες μεγάλη
πτώση, αντανακλώντας τον αντίκτυπο
που θα έχουν στις δυτικές οικονομίες οι
κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Τις μεγαλύτερες
απώλειες σημείωσε η αυστριακή Raiffeisen
Bank International υποχωρώντας κατά
18,5% τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης
και στη συνέχεια περιορίζοντας τις απώ-
λειες στο 13%.
Η έκθεση της τράπεζας στη Ρωσία περι-
λαμβάνει δάνεια ύψους 11,6 δισ. ευρώ,
που αντιπροσωπεύουν το 11% του συνο-
λικού δανειακού της χαρτοφυλακίου και
πάνω από το 30% των κερδών της. Απώ-
λειες 10% σημείωσαν, άλλωστε, η γαλλική
Societe Generale και η ιταλική UniCredit
SpA. Επίσης η γαλλική BNP Paribas, που
παρουσίασε πτώση σχεδόν 9%, ανακοί-
νωσε ότι η συνολική έκθεσή της σε Ρωσία
και Ουκρανία ανέρχεται περίπου σε 500
εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης Eurostoxx
600, επιμέρους δείκτης του Eurostoxx
600, κατέγραψε απώλειες από τις πρώτες
ώρες της συνεδρίασης. Ο αποκλεισμός
των ρωσικών τραπεζών από το διεθνές
σύστημα διασφάλισης πληρωμών Swift
θα εμποδίζει εφεξής τα ρωσικά χρηματο-
πιστωτικά συστήματα να αποπληρώσουν
τα χρέη τους σε πιστωτές από την Ευρώπη.
Συνολικά οι υποχρεώσεις τους προς ευ-
ρωπαϊκές τράπεζες ανέρχονται σε 75 δισ.
δολάρια.

Μεγάλες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο
<<<<<<

Αλμα τιμών σε τρόφιμα και
ενέργεια, ελλείψεις προϊό-
ντων και πρώτων υλών,
απώλειες για τις τράπεζες.

Ο ελεύθερος κόσμος στέκεται ενωμένος
απέναντι στον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν
και δείχνει έτοιμος να πληρώσει το τίμημα
της αποφασιστικότητάς του. Η εξαίρεση
των μεγάλων ρωσικών τραπεζών, που α-
ντιστοιχούν στο 70% της εγχώριας τρα-
πεζικής αγοράς, από το σύστημα SWIFT
για τη διενέργεια πληρωμών και ίσως η
ακόμα πιο ακραία προσπάθεια να περιο-
ριστεί η χρήση των συναλλαγματικών δια-
θεσίμων της χώρας ύψους σχεδόν 630 δισ.
δολ. μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα
σε διεθνείς εταιρείες του χρηματοπιστω-
τικού κλάδου, καθώς και άλλων. Ο ακριβής
αντίκτυπος είναι δύσκολο να προβλεφθεί.

Αλλά θα περιμέναμε οι κεντρικές τράπεζες,
οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και οι υ-
πουργοί Οικονομικών να συνειδητοποιή-
σουν ότι τα μέτρα δεν θα προξενήσουν
σοβαρό οικονομικό ατύχημα στον προηγ-
μένο κόσμο, πλην των παροδικών δυσκο-
λιών. Οι τελευταίες κρίσεις έδωσαν πολλά
μαθήματα στους ιθύνοντες. Αντέδρασαν
άμεσα και αποτελεσματικά στην αρχική
αναστάτωση των αγορών τον Μάρτιο του
2020 εξ αφορμής της πανδημίας. Επιπλέον,
σε μεγάλο βαθμό διαχειρίστηκαν αρκετά
καλά την αρχική οικονομική δυσπραγία
που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό. Εχουν
αποδείξει ότι διαθέτουν τα αναγκαία ερ-

γαλεία ή, αν δεν τα έχουν, μπορούν να τα
επινοήσουν άμεσα και να ανασχέσουν δυ-
νητικούς κινδύνους για το χρηματοπιστω-
τικό σύστημα.

Εάν παραστεί ανάγκη θα το κάνουν και

με στοχευμένες ενέσεις ρευστότητας, όταν
έχουν καταπονηθεί οι αγορές, με προσωρινή
χαλάρωση των κανόνων ή απευθείας στή-
ριξη στις περισσότερο ταλαιπωρημένες ε-
ταιρείες. Ενα μείζον θέμα για τις Αρχές θα
αποδειχθεί το να δώσουν σαφείς και λε-
πτομερείς οδηγίες στα δικά τους χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα, ούτως ώστε εκείνα
να γνωρίζουν τι απαγορεύεται. Οπότε δεν
θα διατρέξουν τον κίνδυνο να υποστούν
βαρύτατα πρόστιμα για παραβίαση κυρώ-
σεων κάποια στιγμή αργότερα, διότι πα-
ρανόησαν τη σημασία τους και έτσι τις α-
θέτησαν. Αντιθέτως, με τις πιθανές επι-
πτώσεις στην εμπιστοσύνη και το πλήγμα

από την άνοδο στις τιμές της ενέργειας,
των τροφίμων και των πρώτων υλών, αυτοί
οι τραπεζικοί ή πιστωτικοί κίνδυνοι δεν θε-
ωρούνται μείζονες ανησυχίες μας ως προς
τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό α-
ντίκτυπο του πολέμου του Πούτιν στον
προηγμένο κόσμο. Εντούτοις, οι κυρώσεις
είναι πιθανόν να επιτείνουν τον κίνδυνο
η Ρωσία να περικόψει τις προμήθειες ενέρ-
γειας και άλλων πρώτων υλών προς την
Ευρώπη, εάν η πρώτη δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει τις προσόδους από τις αντί-
στοιχες πωλήσεις. Ισως και οι σκληρότατες
των κυρώσεων να μην εντυπωσιάσουν τον
Ρώσο πρόεδρο. Το Ιράν και η Β. Κορέα έ-

δειξαν πως οι βάναυσες δικτατορίες μπορούν,
ανεξαρτήτως των βαρέων μέτρων, να επι-
βιώσουν επί μακρόν. Αλλά πλέον πολλοί
Ρώσοι έχουν στενούς δεσμούς με τον ελεύ-
θερο κόσμο και ισχυρές οικογενειακές σχέ-
σεις με την Ουκρανία. Οι κυρώσεις μπορούν
να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο και κοστοβόρο
για τον Πούτιν το να καταστέλλει τους δια-
φωνούντες εντός Ρωσίας. Τέλος, οι κυρώσεις
εκτιμάται πως θα αποδυναμώσουν την οι-
κονομία της χώρας και, ως εκ τούτου, την
ικανότητά της συν τω χρόνω να μπορεί να
χρηματοδοτεί τον υπέρογκο στρατό της.

* Οικονομολόγος της Berenberg Bank.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Toυ HOLGER SCHMIEDING*

Ενωμένη η Δύση απέναντι στον Πούτιν
<<<<<<

Οι τελευταίες κρίσεις
έχουν αποδείξει ότι οι
κυβερνήσεις μπορούν να
προστατέψουν το χρηματο-
πιστωτικό σύστημα.

Οι τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων σίτου στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγου σημείωσαν άλμα σχεδόν 9% χθες, καταγρά-
φοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 και πλέον ετών.
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Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Εκτίναξη του πετρελαίου στα 150 δολάρια
το βαρέλι, ένα ισχυρό ενεργειακό και πλη-
θωριστικό σοκ και παγκόσμια ύφεση προ-
βλέπει το δυσμενές σενάριο της Moody’s
Analytics για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο οίκος εξέτασε τις πιθανές επιπτώσεις
των εξελίξεων στην Ουκρανία στην οικο-
νομία και κατέληξε σε δύο σενάρια, σε
αυτό της ταχείας επίλυσης στο οποίο δίνει
πιθανότητα 55% και σε αυτό της μακρο-
χρόνιας σύγκρουσης (30% πιθανότητα),
ενώ σημείωσε πως ένα θετικό σενάριο (με
πολύ μικρές επιπτώσεις στην οικονομία)
έχει ελάχιστες πιθανότητες (15%) και δεν
εξετάζεται.

Στο σενάριο ταχείας επίλυσης με κα-
τάπαυση του πυρός που θα εφαρμοστεί
σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι τιμές
του πετρελαίου θα αυξηθούν ήπια στα 110
δολάρια, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού
αερίου θα επηρεαστεί περισσότερο, φθά-

νοντας τα 35 δολάρια ανά εκατομμύριο
BTU. Ως αποτέλεσμα, οι παγκόσμιες πλη-
θωριστικές πιέσεις θα αυξηθούν, με την
Ευρώπη να φέρει το κύριο βάρος της επί-
πτωσης. Ο πληθωρισμός θα συμπιέσει το
διαθέσιμο εισόδημα και το καταναλωτικό
κλίμα θα εξασθενήσει, οδηγώντας σε ε-
πιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Σε αυτό το σενάριο η Δύση επιβάλλει
κυρώσεις, εκτός από τον χρηματοπιστωτικό
τομέα και σε άλλους τομείς, όπως η εξόρυξη,
η παραγωγή και η μεταφορά ορυκτών καυ-
σίμων και το εμπόριο που σχετίζεται με
την άμυνα. Η Ε.Ε. θα καθυστερήσει επ’ α-
όριστον την έγκριση του Nord Stream 2.
Η Ρωσία θα απαντήσει συνεχίζοντας τη
στρατηγική για μειωμένες προμήθειες φυ-
σικού αερίου στην Ευρώπη, διατηρώντας
πίεση στις παγκόσμιες αγορές φυσικού α-
ερίου, ενώ η Ευρώπη θα αντισταθμίσει
αυτήν την εξέλιξη, αντικαθιστώντας το
χαμένο ρωσικό αέριο με LNG από άλλα
μέρη του κόσμου.

Βραχυπρόθεσμα, υπό αυτό το σενάριο,
η Ευρώπη θα ανταποκριθεί στις ενεργειακές

της ανάγκες χάρη σε έναν συνδυασμό μέ-
τρων που περιλαμβάνουν αυξημένες προ-
μήθειες LNG και την αξιοποίηση των α-
ποθεμάτων ενέργειας. Μεσοπρόθεσμα, η
αύξηση της ρωσικής προσφοράς και η με-
γαλύτερη χωρητικότητα LNG στην Ευρώπη
επαναφέρουν τις τιμές του φυσικού αερίου
σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σε ένα δεύτερο και «πολύ σκοτεινό»
σενάριο, η εισβολή στην Ουκρανία μετα-
τρέπεται σε παρατεταμένη σύγκρουση,
σύμφωνα με τη Moody’s Analytics. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα μία τεράστια ανθρω-
πιστική καταστροφή στην Ουκρανία, προ-
καλώντας μια ενωμένη και ισχυρή απά-
ντηση κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την
Ε.Ε., η οποία ακολουθείται από αντίποινα
από τη Ρωσία μέσω της μείωσης των προ-
μηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου
στην Ευρώπη. Σε αυτό το σενάριο, τα ρω-
σικά στρατεύματα καταλαμβάνουν το
Κίεβο και εγκαθιστούν νέα κυβέρνηση.
Ακολουθεί σφοδρή σύγκρουση με υψηλό
ανθρώπινο και οικονομικό κόστος, καθώς
οι μάχες οδηγούν σε θύματα αμάχων, κα-

ταστροφές σε οικονομικές υποδομές και
ελλείψεις βασικών αγαθών. Το ΝΑΤΟ α-
ντιδρά με ταχεία συσσώρευση στρατευ-
μάτων στην περιοχή σε μια προσπάθεια
να αποτρέψει τη Ρωσία από την εισβολή
στα γύρω έθνη.

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές εταιρείες
πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιμε-
τωπίζουν δυσκολίες στις πληρωμές λόγω
του αποκλεισμού από το SWIFT, κάτι το
οποίο μειώνει τον όγκο πετρελαίου και
φυσικού αερίου που επιθυμεί να προμη-
θεύσει η Ρωσία. Επιπλέον, η Ρωσία προ-
χωράει στην περαιτέρω μείωση της προ-
σφοράς στην Ευρώπη προκειμένου να α-
σκήσει πίεση στην Ε.Ε.

Το αποτέλεσμα σε αυτό το σενάριο
είναι πως η τιμή του αργού πετρελαίου θα
εκτοξευθεί στα 150 δολάρια το βαρέλι,
ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου
θα εκτιναχθούν στα 50 δολ. ανά εκατομ-
μύριο BTU. Καθώς δεν θα υπάρχει γρήγορη
επίλυση της αντιπαράθεσης, η Ε.Ε. ανα-
γκάζεται να οικοδομήσει μια μεσοπρόθεσμη
στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας με

στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τη
Ρωσία.

Η Ε.Ε. θα βιώσει το μεγαλύτερο σοκ,
όπως επισημαίνει ο οίκος, λόγω του πιο
μεγάλου αντίκτυπου που έχει η έλλειψη
φυσικού αερίου στον πληθωρισμό της ε-
νέργειας. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα
προσπαθήσουν να στηρίξουν τα νοικοκυριά
μέσω επιδοτήσεων και φορολογικών πε-
ρικοπών, και η ΕΚΤ θα ενισχύσει την πο-
σοτική χαλάρωση για να διευκολύνει τη
δημοσιονομική στήριξη. Ωστόσο, οι ενέρ-
γειες αυτές δεν θα εμποδίσουν την περιοχή
από το να βιώσει σημαντικό πληθωριστικό
σοκ, ενώ η συμπίεση του διαθέσιμου ει-
σοδήματος θα οδηγήσει σε παγκόσμια ύ-
φεση, με την Ευρωζώνη να επηρεάζεται
περισσότερο.

Ο ενεργειακός εφοδιασμός θα χρειαστεί
αρκετά τρίμηνα για να αποκατασταθεί και
οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου θα κινούνται σε μια νέα πολύ ακριβή
κανονικότητα, ενώ η Ρωσία θα απομονωθεί
ακόμη περισσότερο πολιτικά και οικονο-
μικά.

Tα δύο σενάρια της Moody’s
για τις συνέπειες στην οικονομία
Επιβράδυνση ανάπτυξης στο επικρατέστερο, πληθωριστικό σοκ στο «σκοτεινό»

<<<<<<

Στο σενάριο ταχείας επίλυ-
σης της ουκρανικής κρίσης,
οι τιμές του πετρελαίου
θα αυξηθούν στα 110 δολά-
ρια, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή
φυσικού αερίου θα επηρεα-
στεί περισσότερο. Στο δυσμενές σενάριο της Moody’s Analytics η Ε.Ε. θα βιώσει το μεγαλύτερο σοκ, λόγω του πιο μεγάλου αντικτύπου που έχει η έλλειψη

φυσικού αερίου στον πληθωρισμό της ενέργειας.

Την επίδραση της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία στην ήδη κλυδωνιζόμενη πα-
γκόσμια αγορά ημιαγωγών προσπαθούν
να εκτιμήσουν οι εταιρείες του κλάδου,
καθώς Ρωσία και Ουκρανία είναι σημα-
ντικές πηγές σε νέον και παλλάδιο, που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μι-
κροτσίπ. Επί του παρόντος, οι επιπτώσεις
φαίνεται να είναι περιορισμένες, ωστόσο
σύμφωνα με τους αναλυτές η σοβαρότητά
τους θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και
την έκταση των ρωσικών πολεμικών ε-
πιχειρήσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα
με δημοσίευμα του Reuters, ο Λευκός
Οίκος ήδη έχει ζητήσει από την αμερικα-
νική βιομηχανία παραγωγής ημιαγωγών
να βρει εναλλακτικούς προμηθευτές σε
περίπτωση που η Ρωσία επιχειρήσει να
εφαρμόσει αντίποινα στις επιβαλλόμενες
αμερικανικές κυρώσεις.

Οι κατασκευαστές μικροτσίπ επιμένουν
ότι μια κρίση με τη Ρωσία και την Ουκρανία
θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στις προ-
μήθειες βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, όπως
αναφέρει το Reuters, η ρωσική εισβολή

στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει
σε αύξηση των τιμών και σε περαιτέρω
προβλήματα, εάν επιβληθούν σκληρότερες
κυρώσεις.

Βέβαια, η αύξηση αυτή πιθανότατα
δεν θα γίνει αισθητή τους επόμενους μή-
νες, αν όχι για ένα χρόνο, επειδή οι πε-
ρισσότεροι κατασκευαστές μικροτσίπ έ-
χουν μακροπρόθεσμες συμφωνίες για τις
πρώτες ύλες. «Παρά το γεγονός ότι η κρίση
είναι δυνητικά μία από τις πιο σοβαρές
που έπληξαν την Ευρώπη εδώ και αρκετές
δεκαετίες, οι εταιρείες κατασκευής μι-
κροτσίπ είναι καλά προετοιμασμένες λόγω
της αποθήκευσης αποθεμάτων ως απά-

ντηση στην πανδημία της COVID-19», το-
νίζει το Reuters.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ε-
ρευνών Techcet, η Ουκρανία προμηθεύει
τις ΗΠΑ τουλάχιστον με το 90% του χη-
μικού στοιχείου νέον, το οποίο είναι κρί-
σιμο για τα λέιζερ που χρησιμοποιούνται
στην κατασκευή των μικροτσίπ. Η Ρωσία
παράγει νέον, ένα αέριο που είναι υπο-
προϊόν της κατασκευής χάλυβα, το οποίο
στη συνέχεια καθαρίζεται από μια εξει-
δικευμένη ουκρανική εταιρεία. Παράλληλα,
η Ρωσία αποτελεί πηγή για το 35% του
παλλαδίου που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ.
Το συγκεκριμένο μέταλλο χρησιμοποιείται
για την κατασκευή αισθητήρων καθώς
και για άλλες εφαρμογές. 

Να σημειωθεί ότι η τιμή στο νέον αυ-
ξήθηκε κατά 600% την τελευταία φορά
που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, το
2014. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι το 1/3
του αμερικανικού παλλαδίου, που χρησι-
μοποιείται σε αισθητήρες και μνήμες μι-
κροτσίπ, προέρχεται από τη Ρωσία.

Εταιρείες ημιαγωγών, όπως η SK hynix,

η Intel, η Global Foundries, η ASE
Technology και η Unisem, είπαν στο
Reuters ότι δεν βλέπουν κανέναν άμεσο
λόγο ανησυχίας. Ωστόσο, ανώνυμη πηγή
ιαπωνικής βιομηχανίας του κλάδου προ-
ειδοποίησε ότι «τυχόν μελλοντικά προ-
βλήματα σχετικά με τις προμήθειες σε
νέον και παλλάδιο θα μπορούσαν τελικά
να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές τα μι-
κροτσίπ». Από την πλευρά τους, εταιρείες
όπως η Samsung, η Intel και η ASML
Holding, που προμηθεύουν κατασκευαστές
μικοτσίπ, συμπεριλαμβανομένης της
Taiwan Semiconductor Corp, πρόσθεσαν
ότι εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις αντί
για το νέον. Σύμφωνα με το CNBC, η ε-
ταιρεία κατασκευής μικροτσίπ Unisem,
με έδρα τη Μαλαισία και βασικό πελάτη
της την Apple, ανέφερε και εκείνη πως
δεν αναμένει επίπτωση στην παραγωγή
ημιαγωγών επειδή τα υλικά που χρησι-
μοποιεί δεν προέρχονται από τη Ρωσία,
ενώ οι μηχανές της είναι από χώρες όπως
οι ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κορέα, Σιγκαπούρη αλλά
και από την εγχώρια αγορά.

Περιορισμένες συνέπειες σε μικροεπεξεργαστές από τη ρωσική εισβολή
<<<<<<

Προβλήματα θα υπάρξουν
εάν οι πολεμικές συγκρού-
σεις έχουν παρατεταμένη
διάρκεια, εκτιμούν
εταιρείες του κλάδου.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μπορεί
να μετατρέψει την κρίση φυσικού αερίου
σε μια μονιμότερη πληθωριστική πίεση
στις πρώτες ύλες και στα βασικά αγαθά,
επαναφέροντας έτσι τον κίνδυνο του στα-
σιμοπληθωρισμού πάνω από την Ευρώπη.
Αυτό αναφέρει στο εβδομαδιαίο δελτίο
οικονομικών εξελίξεων η διεύθυνση οι-
κονομικών μελετών της Alpha Bank, που
προσπαθεί να ερμηνεύσει τα αίτια της
ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου
στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες,
την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισα-
γωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, κα-
θώς και τις επιπτώσεις που θα έχει η δια-
κοπή της τροφοδοσίας.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, οι πα-
ράγοντες που θα διαδραματίσουν σημα-
ντικό ρόλο για το μέγεθος του σοκ στην

ευρωπαϊκή οικονομία είναι: η διάρκεια
των πολεμικών επιχειρήσεων, η μορφή
και η ευστάθεια του νέου status quo που
θα προκύψει, η κλιμάκωση των κυρώσεων
έναντι της ρωσικής οικονομίας και, τέλος,
η επίπτωση των κρατικών δαπανών των
ευρωπαϊκών χωρών –για τη χρηματοδό-
τηση της ενεργειακής κρίσης– στη δη-
μοσιονομική τους ισορροπία, η οποία

ήδη διαταράχθηκε λόγω της πανδημίας. 
Αναφορικά με τις αυξήσεις των τιμών

στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, η Alpha
Bank επισημαίνει ότι οι περιορισμοί που
τέθηκαν στις μετακινήσεις και στην πα-
γκόσμια βιομηχανική δραστηριότητα, το
2020, είχαν ως αποτέλεσμα την κατακό-
ρυφη πτώση της ταξιδιωτικής κίνησης
και τη μεγάλη μείωση της ζήτησης για
ορυκτά καύσιμα και κατά συνέπεια των
τιμών τους.

Η σταδιακή ομαλοποίηση της οικονο-
μικής δραστηριότητας, η οποία ξεκίνησε
από τα μέσα περίπου του 2020, οδήγησε
σε αύξηση της ζήτησης για όλα τα καύ-
σιμα, παρά το άκρως ευμετάβλητο περι-
βάλλον που προκάλεσαν τα διαδοχικά
κύματα της πανδημίας COVID-19. Η ζή-
τηση για το φυσικό αέριο αναμένεται να

είναι υψηλή, καθώς η καύση του έχει λι-
γότερο επιβλαβείς συνέπειες για το πε-
ριβάλλον σε σύγκριση με άλλα καύσιμα,
όπως το πετρέλαιο, γεγονός που το καθιστά
ως το ενδιάμεσο καύσιμο στη διαδικασία
μετάβασης προς τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.

H εξάρτηση των ευρωπαϊκών κρατών
από την προμήθεια φυσικού αερίου από
τη Ρωσία είναι ιδιαίτερα σημαντική και
ενδεχόμενη διακοπή της τροφοδοσίας
θα προκαλούσε πολλά προβλήματα. Ω-
στόσο, η άνοδος των τιμών του φυσικού
αερίου δεν είχε την ίδια ένταση στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού, καθώς οι τιμές
αυξήθηκαν περισσότερο στην Ευρώπη
σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Ο βασικότερος,
ενδεχομένως, λόγος είναι τα χαμηλά α-
ποθέματα αερίου στα ευρωπαϊκά κράτη.

H εξάρτηση των ευρωπαϊκών κρατών από την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία
είναι ιδιαίτερα σημαντική και ενδεχόμενη διακοπή της τροφοδοσίας θα προκαλούσε πολ-
λά προβλήματα.

<<<<<<

Το ενεργειακό κόστος μπορεί
να προκαλέσει μονιμότερες
πληθωριστικές πιέσειςσε
πρώτες ύλες και βασικά αγα-
θά, εκτιμά η Alpha Bank. 

Απειλή στασιμοπληθωρισμού στην Ευρώπη

Ρωσία και Ουκρανία είναι σημαντικές πηγές σε νέον και παλλάδιο, που χρησιμοποιού-
νται για την παραγωγή μικροτσίπ.

Διακόπτουν δεσμούς
με τη Ρωσία
εταιρείες της Δύσης
Στον απόηχο των κυρώσεων των κυ-
βερνήσεων της Δύσης προς τη Ρωσία
εξαιτίας της εισβολής της στην Ου-
κρανία, η μία μετά την άλλη οι αντί-
στοιχες επιχειρήσεις διακόπτουν τους
δεσμούς τους με τις επιχειρήσεις της
πρώτης, είτε παύοντας τις δραστη-
ριότητές τους είτε αποσύροντας τις
επενδύσεις τους. Οπως αναφέρει το
ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters,
είναι αρκετές οι ευρωπαϊκές και αμε-
ρικανικές πολυεθνικές με παρουσία
εκεί, ορισμένες εκ των οποίων ανα-
κοίνωσαν τα δικά τους μέτρα, όπως
η βρετανική BP, η οποία αποσύρει μια
μεγάλη επένδυσή της στην ενεργειακή
Rosneft. 

Η εταιρεία πολυτελών επιβατικών
αυτοκινήτων Volvo, με 9.000 πωλήσεις
πέρυσι στη Ρωσία, είναι η πρώτη διε-
θνής εταιρεία που διέκοψε τις εξαγωγές
της προς τη χώρα. 

Η Volkswagen έπαυσε προσωρινά
τις παραδόσεις των ήδη υπαρχόντων
αυτοκινήτων της στις εκεί αντιπρο-
σωπείες, ενώ το πανίσχυρο κρατικό
επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, με
κεφάλαια 1 τρισ. δολαρίων υπό δια-
χείριση, ακύρωσε τις τοποθετήσεις
του σε κρατικά ομόλογα και σε σχεδόν
47 ρωσικές εταιρείες και τράπεζες, με
μεγαλύτερη όλων τη Sberbank. 

Στα τέλη του 2021 οι ρωσικές το-
ποθετήσεις του ταμείου ανέρχονταν
σε 2,83 δισ. δολάρια αθροιστικά, στην
τράπεζα Sberbank κατείχε το μεγα-
λύτερο μερίδιο σε μεμονωμένη εται-
ρεία και ακολουθούσαν οι ενεργειακές
Gazprom και Lukoil. Μία από τις με-
γαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες, η
Α.P. Moller-Maersk, ανέφερε ότι εξε-
τάζει το ενδεχόμενο να παύσει τις

κρατήσεις για μεταφορά προϊόντων
από και προς τη Ρωσία. Υπενθυμίζεται
ότι ο δανικός όμιλος ελέγχει σχεδόν
το 17% του παγκόσμιου στόλου πλοίων
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Σύμφωνα με το Reuters, δυναμική
ανάμειξη στη Ρωσία έχει η γερμανική
BASF, που είναι μαζί με τη LetterONe,
του Ρώσου μεγιστάνα Μιχαήλ Φρί-
ντμαν, συνιδιοκτήτρια της Wintershall
Dea, η οποία χρηματοδοτεί μεταξύ
άλλων τον αγωγό Nord Stream 2. 

Το 1% των πωλήσεών της προέρ-
χεται από τη ρωσική αγορά, ενώ η με-
γαλύτερη ξένη επενδύτρια εκεί είναι
η ΒΡ. Μετά 30 χρόνια τεταμένης δρα-
στηριότητας στη Ρωσία, ως αντίδραση
στην εισβολή στην Ουκρανία θα πω-
λήσει το 19,75% στην κολοσσιαία ε-
ταιρεία φυσικού αερίου Rosneft, κάτι
που θα της προξενήσει ζημίες έως και
25 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με εκτι-
μήσεις. 

Eιδικότερα, η τιμή της μετοχής της
σημείωνε πτώση διότι η αγορά διε-
ρωτάτο πώς υπό τις παρούσες συν-
θήκες θα μπορούσε να βρει αγοραστή.
Επιπλέον, η ΒΡ διαθέτει και μερίδια
σε άλλα ενεργειακά έργα. Στην περί-
πτωση της αμερικανικής Coca-Cola,
αυτή απασχολεί στη Ρωσία 7.000 ά-
τομα, ενώ η γαλλική γαλακτοβιομη-
χανία Danone αποκομίζει από εκεί το
6% των συνολικών πωλήσεών της.
Στο πεδίο της ενέργειας, στη Ρωσία
δραστηριοποιούνται η γαλλική Engie,
η νορβηγική Equinor, η αυστριακή
OMV, η βρετανο-ολλανδική Shell, η
γαλλική Total Energies, καθώς και η
γερμανική Uniper και τα φινλανδικά
διυλιστήρια Νeste. Ειδικότερα, ο νορ-
βηγικός όμιλος της Equinor, με μειο-
ψηφικές συμμετοχές σε τρεις περιοχές
με κοιτάσματα πετρελαίου και επίσης
30ετή δραστηριότητα στη Ρωσία, χθες
ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει τη δια-
δικασία αποχώρησης και δεν θα προβεί
σε νέες επενδύσεις. Εν τω μεταξύ,
στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχα-
νίας, η Volkswagen, με ευρεία δρα-
στηριότητα στη Ρωσία, δύο εργοστάσια
και σχεδόν 4.000 εργαζομένους, κα-
τασκευάζει σχεδόν 170.000 αυτοκί-
νητα. 

Διεμήνυσε ότι προσωρινά διακόπτει
τις παραδόσεις οχημάτων που ήδη
βρίσκονται στη χώρα με αποδέκτριες
τις αντιπροσωπείες. Βάσει πληροφο-
ριών της γερμανικής εφημερίδας
Handelsblatt, τέλος, η κατασκευάστρια
φορτηγών Daimler Truck σταμάτησε
τη συνεργασία της με τη ρωσική
Kamaz, ενώ και η σουηδική ομόλογος
Volvo Truck διέκοψε και παραγωγή
και πωλήσεις στη Ρωσία.

REUTERS, BLOOMBERG

<<<<<<

Η BP και το πανίσχυρο
κρατικό επενδυτικό τα-
μείο της Νορβηγίας μετα-
ξύ αυτών που αποχωρούν.
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Χαμένη και η Ε.Ε. από την ουκρανική κρίση
Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας και οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη της Ευρώπης

Οι κυρώσεις

Η Ρωσία χρειάζεται την Ευρώπη, αλλά έχει ως καταφύγιο συνεργασίες με Κίνα

Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Καθώς η ουκρανική κρίση τείνει να προ-
χωρήσει στην επόμενη φάση της και οι
δύο πλευρές του Ατλαντικού ανακοινώνουν
κυρώσεις κατά της Ρωσίας, γίνεται όλο και
περισσότερο σαφές πως, έχοντας προσδεθεί
στο άρμα των ΗΠΑ, η Ε.Ε. συντάσσεται
με μια πολιτική αντίθετη προς τα οικονομικά
συμφέροντά της. Με δεδομένη την ενερ-
γειακή εξάρτησή της από τους ρωσικούς
υδρογονάνθρακες, η Γηραιά Ηπειρος φαί-
νεται να είναι η μεγάλη χαμένη από αυτή
την, κατά ορισμένους απροσδόκητη, ανα-
μέτρηση της Ρωσίας με τη Δύση.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, που δεν έχουν
παρά ελάχιστους οικονομικούς και εμπο-

ρικούς δεσμούς με τη Ρωσία, η Ε.Ε. είναι
στενά συνδεδεμένη οικονομικά με τον
βόρειο γείτονά της και έχει πολλά να χάσει
αν βαθύνει πραγματικά το ρήγμα στις σχέσεις
με τη Μόσχα. Η Ρωσία έχει επανειλημμένως
τονίσει διά στόματος άλλοτε υψηλόβαθμων
στελεχών του ενεργειακού κολοσσού της
Gazprom και άλλοτε του ίδιου του Ρώσου
προέδρου ότι είναι αξιόπιστος προμηθευτής
φυσικού αερίου και ανταποκρίνεται πάντα
στις συμβατικές υποχρεώσεις συμβολαίων
που έχει συνάψει με την ευρωπαϊκή πελατεία
της. Μια εκτόξευση όμως του κόστους των
πληρωμών εξαιτίας του αποκλεισμού από
το Swift μπορεί να οδηγήσει σε εξαναγκα-
στική διακοπή των ροών φυσικού αερίου
προς την Ευρώπη, που αναζητάει απεγνω-

σμένα εναλλακτικούς προμηθευτές ενέρ-
γειας. 

Εχει ήδη αυξήσει τις αγορές υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ,
που τώρα φαίνεται συμφέρον σε σύγκριση
με τα ιλιγγιώδη ύψη στα οποία έχουν εκτο-
ξευθεί οι τιμές του φυσικού αερίου στις ευ-

ρωπαϊκές αγορές. Εχει επίσης στραφεί σε
άλλους προμηθευτές, όπως το Κατάρ και η
Νορβηγία, που έχουν όμως με τον τρόπο
τους καταστήσει σαφές ότι είναι από δύσκολο
έως αδύνατο να αναπληρώσουν το ρωσικό
αέριο αν αυτό στερέψει στους αγωγούς
προς Ευρώπη. Πέραν των περιορισμένων
εναλλακτικών της, άλλωστε, η Ε.Ε. έχει
πρωτίστως κάθε λόγο να φοβάται μια πε-
ραιτέρω εκτόξευση των τιμών του πετρε-
λαίου και του φυσικού αερίου, που θα μπο-
ρούσαν να δώσουν επικίνδυνη ώθηση στον
ήδη ανησυχητικό πληθωρισμό. Με τον πλη-
θωρισμό να βρίσκεται από τον Ιανουάριο
στο 5,1% και τα αίτιά του, όπως το έμφραγμα
στην εφοδιαστική αλυσίδα, να παραμένουν
επί του παρόντος, η Ε.Ε. έχει κάθε λόγο να

αγωνιά για τις εξελίξεις στην οικονομία της.
Ηδη διαφαίνεται, άλλωστε, εντονότατος
προβληματισμός για τις επόμενες κινήσεις
της ΕΚΤ που, βλέποντας να επιταχύνεται
ο πληθωρισμός, σχεδιάζει στροφή σε πε-
ριοριστική νομισματική πολιτική μετά τον
επικείμενο τερματισμό του έκτακτου προ-
γράμματος αγορών ομολόγων κατά της παν-
δημίας. Σκληροί «ιέρακες» στους κόλπους
της, όπως ο Αυστριακός Ρόμπερτ Χόλτζμαν
και ο Λιθουανός Γκεντιμίνας Σίμκους, τό-
νισαν μέσα στην εβδομάδα τον κίνδυνο
του πληθωρισμού ζητώντας είτε ευθέως
είτε διακριτικά αύξηση των επιτοκίων. Αλλά
δεν λείπουν οι φωνές όσων προειδοποιούν
για τον κίνδυνο καίριου λάθους που θα κα-
θηλώσει την οικονομία της Ευρωζώνης.

Οι «27», ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Μόσχας
Επιβάλλοντας κυρώσεις στον βόρειο γείτονά
της, η Ε.Ε. κινδυνεύει να χάσει μια σημα-
ντική αγορά για τα προϊόντα της, καθώς
οι οικονομικές σχέσεις της με τη Ρωσία
είναι στενές και σε πολλά επίπεδα. Η Ρωσία
είναι ο πέμπτος εμπορικός εταίρος της
Ε.Ε., η οποία όμως είναι ο μεγαλύτερος ε-
μπορικός εταίρος της Ρωσίας. Τουλάχιστον
στην παρούσα συγκυρία, η δυσαναλογία
αυτή κάθε άλλο παρά προς όφελος της Ευ-
ρώπης λειτουργεί. Το 37% των εξαγωγών
της Ρωσίας προορίζεται για τις χώρες της
Ε.Ε. αλλά την ίδια στιγμή το 36% των ει-
σαγωγών της Ρωσίας προέρχεται από την
Ε.Ε. Η ρωσική αγορά αντιπροσωπεύει του-
λάχιστον το 4% των εξαγωγών πολλών ευ-

ρωπαϊκών χωρών, είναι σημαντική αγορά
για τα προϊόντα της Ολλανδίας και της
Γερμανίας πρωτίστως, αλλά και για κάποια
ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει
ότι σε περίπτωση που οι κυρώσεις κατά
της Ρωσίας πλήξουν το εμπόριο ανάμεσα
στις δύο πλευρές, θα πληγούν οι εξαγωγές
χωρών-μελών της Ε.Ε., με όσα αυτό συνε-
πάγεται για τα έσοδά τους και την ανάπτυξη
των οικονομιών τους.

Οσον αφορά όσα εισάγει η Ε.Ε. από τη
Ρωσία, οι κίνδυνοι είναι εξίσου σημαντικοί.
Η Ρωσία είναι παγκόσμια δύναμη όχι μόνο
στις εξαγωγές σιτηρών και καλαμποκιού,
αλλά και βιομηχανικών μετάλλων, όπως
το αλουμίνιο, το νικέλιο, ο χαλκός, η πλατίνα

και το παλλάδιο. Ειδικότερα, αντιπροσω-
πεύει το 40% της παγκόσμιας παραγωγής
παλλαδίου και το 30% της παραγωγής α-
λουμινίου και βρίσκεται έτσι στον κατάλογο
της Κομισιόν ανάμεσα στους προμηθευτές
κρίσιμων πρώτων υλών για την Ε.Ε. Ση-

μειωτέον ότι η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική
βιομηχανία Airbus συγκαταλέγεται στην
πελατεία των ρωσικών βιομηχανικών με-
τάλλων. Ενδεικτική του αντικτύπου που
μπορεί να έχουν οι κυρώσεις στις άλλες
οικονομίες ήταν η εκτόξευση της τάξεως
του 3% που σημείωσαν οι τιμές του αλου-
μινίου στην αγορά εμπορευμάτων του Λον-
δίνου μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ει-
σβολής ρωσικών στρατευμάτων στην Ου-
κρανία. Την ίδια στιγμή εκτοξεύονταν
κατά 5% οι τιμές των σιτηρών στις αγορές
εμπορευμάτων ανά τον κόσμο, αντανα-
κλώντας την ανησυχία για ενδεχόμενες
ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά.

Δεν είναι άλλωστε λίγα όσα διακυβεύ-

ονται στη Ρωσία για ζωτικούς κλάδους των
ευρωπαϊκών οικονομιών, με τις ευρωπαϊκές
πετρελαϊκές να έχουν μεγάλη έκθεση στη
χώρα. Η βρετανική πολυεθνική ΒΡ κατέχει
μερίδιο σχεδόν 1/5 στη μεγαλύτερη πε-
τρελαϊκή της Ρωσίας, τη Rosneft, η προ-
σφάτως εισηγμένη στο χρηματιστήριο του
Λονδίνου Shell ελέγχει το 27,5% του σχεδίου
φυσικού αερίου «Σαχαλίνη 2» της Gazprom
και η ολλανδική Vitol έχει μερίδια στο σχέ-
διο εκμετάλλευσης των πετρελαίων της
Αρκτικής από τη Rosneft. Ακόμη και οι
τράπεζες ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών
έχουν σημαντική έκθεση στη Ρωσία, με
κυριότερες εκείνες της Αυστρίας, της
Ιταλίας και της Γαλλίας.

Οι δεσμοί
Αποκαλυπτικός ως προς τους
στενούς οικονομικούς δε-
σμούς Ε.Ε. και Ρωσίας ήταν ο
Ρώσος υπουργός Ενέργειας,
Νικολάι Σουλγκίνοφ, όταν ανα-
φέρθηκε «στις ζημίες που συ-
νεπάγεται για πολλές ευρω-
παϊκές εταιρείες η απόφαση
να “παγώσει” o Nord Stream
2», προσθέτοντας πως η Ρωσία
«προχωράει με τη λογική ότι το
θέμα του φυσικού αερίου δεν
πρέπει να πολιτικοποιείται».

Οι συνέπειες
Αν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τό-
νισαν πως οι κυρώσεις θα
«προκαλέσουν εκτεταμένες
και βαρύτατες συνέπειες στη
Ρωσία», ο πρωθυπουργός του
Λουξεμβούργου, Σαβιέ Μπε-
τέλ, ήταν ένας από τους λίγους
που παραδέχθηκαν πως «όλα
αυτά τα μέτρα θα τα πληρώ-
σουμε ακριβά και εμείς οι ίδι-
οι». Εσπευσε, όμως, να προ-
σθέσει πως «η ειρήνη έχει τί-
μημα».

Οι στενοί δεσμοί ανάμεσα στις ευρωπαϊκές
οικονομίες και τη Ρωσία δεν ωφελούν
βέβαια μόνο την ευρωπαϊκή πλευρά, αλλά
στοιχειοθετούν αλληλεξάρτηση ιδιαίτερα
σημαντική για τη Μόσχα. Δεδομένου ότι
η Ευρώπη καλύπτει περίπου το 40% των
εισαγωγών της σε φυσικό αέριο με το
ρωσικό, τα έσοδα που καταλήγουν στα
ταμεία του ρωσικού κράτους συντηρούν
την οικονομία του. Κυρώσεις στον ενερ-
γειακό κλάδο της Ρωσίας από πλευράς
της Ε.Ε. ισοδυναμούν με ραγδαία πτώση
των εσόδων της Μόσχας, γι’ αυτό και το
Κρεμλίνο εμφανίζεται με κάθε τρόπο ως
αξιόπιστος εταίρος της Ευρώπης και εγ-

γυημένος προμηθευτής ενέργειας. Ηταν
αποκαλυπτική η δήλωση στην οποία προ-
έβη προ ημερών ο Γερμανός υπουργός
Οικονομίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, όταν σχο-
λιάζοντας την απόφαση του Βερολίνου
να «παγώσει» τον αγωγό Nord Stream 2,
έσπευσε να καθησυχάσει τους Γερμανούς
τονίζοντας πως έχουν προηγηθεί και
άλλες κρίσεις αλλά δεν έπληξαν τις συ-
ναλλαγές της Γερμανίας με τη Ρωσία στον
τομέα της ενέργειας. Η επίμαχη απόφαση
του Βερολίνου πρόκειται βέβαια να πλήξει
την οικονομία της Ρωσίας, όπως προδίδει
και η δήλωση του Ρώσου υπουργού Ε-
νέργειας, Νικολάι Σουλγκίνοφ, ότι «το

θέμα του φυσικού αερίου δεν πρέπει να
πολιτικοποιείται».

Από το 2014 και την προσάρτηση της
Κριμαίας, η οικονομία της Ρωσίας ζει, ό-
μως, έτσι κι αλλιώς σε ένα καθεστώς κυ-
ρώσεων, που την έχουν αναγκάσει σε ο-
ρισμένες κινήσεις αυτοπροστασίας. Α-
νάμεσά τους μια σειρά από οικονομικές
συμφωνίες που βοηθούν τη Ρωσία να ε-
πιβιώσει, διατηρώντας όμως το καθεστώς
του μικρότερου εταίρου, ενώ αποβαίνουν
προς το συμφέρον της Κίνας. Την τελευ-
ταία διετία βλέποντας τις προσπάθειες
της Ε.Ε. αφενός να διαφοροποιήσει τους
προμηθευτές της σε φυσικό αέριο και α-

φετέρου να εγκαταλείψει τους υδρογο-
νάνθρακες προς χάριν της καθαρής ε-
νέργειας, η Ρωσία έχει στραφεί στην
Κίνα, η οποία έχει εξελιχθεί στον μεγα-
λύτερο πελάτη της σε ό,τι αφορά το πε-
τρέλαιο. Επιπλέον, προ ημερών η
Gazprom υπέγραψε συμφωνία με την κι-

νεζική CNPC, που προβλέπει την προ-
σφορά ρωσικού φυσικού αερίου για χρο-
νικό διάστημα 25 ετών.

Παράλληλα, πάντως, με ευνοϊκούς ό-
ρους για τα δικά της συμφέροντα η Κίνα
έχει προσφέρει ένα είδος καταφυγίου
στη Ρωσία, με τις κρατικές τράπεζές της
να χορηγούν δάνεια σε ρωσικές οντότη-
τες. Το AidData, το διεθνές εργαστήριο
ερευνών του ιδρύματος William & Mary,
υπολογίζει πως η Ρωσία είναι ο μεγαλύ-
τερος αποδέκτης κινεζικών δανείων, κα-
θώς από το 2000 έως το 2017 έχει λάβει
κινεζικά δάνεια ύψους 151 δισ. δολαρίων.
Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται και ο-

μόλογα συνολικού ύψους 86 δισ. δολαρίων
που έχουν εκδώσει κρατικές τράπεζες
της Κίνας και τα έχουν πουλήσει σε ι-
διωτικές τράπεζες. Δεδομένου, άλλωστε,
ότι τα τελευταία χρόνια κλιμακώνεται ο
ανταγωνισμός ανάμεσα στο Πεκίνο και
την Ουάσιγκτον, η Κίνα έχει μειώσει την
έκθεσή της στο δολάριο όπως ακριβώς
και η Ρωσία.

Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν
πως η μείωση αυτή διασφαλίζει έως έναν
βαθμό τις εμπορικές σχέσεις των δύο χω-
ρών. Ετσι το περασμένο έτος το διμερές
εμπόριο έφτασε στο ρεκόρ των 140 δισ.
δολαρίων.

<<<<<<

Ο αποκλεισμός του τραπεζι-
κού συστήματος της Ρωσίας
από το διεθνές σύστημα
πληρωμών Swift μπορεί να
εκτοξεύσει τις τιμές αερίου.

<<<<<<

Το 37% των εξαγωγών της
Ρωσίας προορίζεται για τις
χώρες της Ε.Ε. και το 36%
των εισαγωγών της προέρχε-
ται από την Ευρώπη.

Αντικρούοντας την κριτική
πως οι κυρώσεις κατά της Ρω-
σίας είναι σχετικά ήπιες, ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος Τζο Μπάι-
ντεν υποστήριξε μεν πως «ο α-
ποκλεισμός από το Swift παρα-
μένει πάντα στο τραπέζι», αλλά
δεν απέφυγε να προδώσει την
ανησυχία των Ευρωπαίων όταν
παραδέχθηκε πως «αυτήν τη
στιγμή δεν είναι αυτό που θα ή-
θελε η περισσότερη Ευρώπη».

<<<<<<

Οι συμφωνίες με το
Πεκίνο για το πετρέλαιο
και τα δάνεια από κινεζικές
κρατικές τράπεζες.
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H δυναμική εγχώρια και διεθνής
ζήτηση και η υποχώρηση των μο-
λύνσεων του κορωνοϊού συνέβαλαν
στο να διαμορφωθούν ευνοϊκότερες
προοπτικές για τις επιχειρήσεις
μετά μια προσωρινή αναδίπλωση
τον Ιανουάριο. Τα προκαταρκτικά
στοιχεία των δεικτών διευθυντών
προμηθειών τόσο για την Ευρω-
ζώνη όσο και για το Ηνωμένο Βα-
σίλειο τον μήνα Φεβρουάριο έρ-
χονται εις επίρρωσιν όσων προ-
βλέπουμε για τον πληθωρισμό και
την ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη
Markitt, η δραστηριότητα του κλά-
δου της παροχής υπηρεσιών επι-
ταχύνθηκε ιδιαζόντως ζωηρά χάρη
στο γεγονός ότι χαλάρωσαν οι πε-
ριορισμοί της πανδημίας στις πε-
ρισσότερες χώρες της Ευρώπης –
κι αυτό με τη σειρά του ενίσχυσε
τις διαπροσωπικές υπηρεσίες και
την εξαγωγή υπηρεσιών, όπως
είναι τα ταξίδια και ο τουρισμός.
Στη δε μεταποίηση, οι νέες παραγ-
γελίες και η συσσώρευση όγκου
εργασίας προς διεκπεραίωση συ-
ντέλεσαν στην ενίσχυση της πα-
ραγωγής αγαθών. Κι ενώ τα κέρδη

αποδείχθηκαν στέρεα, ήταν ανο-
μοιόμορφα μοιρασμένα στις επι-
μέρους χώρες. Οι εταιρείες της με-
ταποίησης στη Γερμανία ανέφεραν
πως τα κωλύματα στο σύστημα
της εφοδιαστικής αλυσίδας αμ-
βλύνονται και οι πιέσεις στις τιμές
πρώτων υλών αποδείχθηκαν ελα-
φρώς λιγότερο οξείες. Στη Γαλλία,
όμως, οι αντίστοιχες επιχειρήσεις
είχαν αυξημένα προβλήματα στο
να αντλήσουν πρώτες ύλες και εν-
διάμεσα προϊόντα. Συνολικά για
την Ευρωζώνη, ωστόσο, η Markitt
διαπίστωσε τα λιγότερα περιστα-
τικά στην καθυστέρηση προμη-
θειών από τον Ιανουάριο του 2021.

Κι ενώ τα οφέλη από τη ζήτηση
εξακολουθούν να υπερφαλαγγίζουν
την προσφορά, οι πληθωριστικές
πιέσεις επιτείνονται. Οι αγορές ερ-
γασίας παραμένουν δυναμικές σε
όλη την Ευρώπη. Η δυναμικότερη
ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών,
σε συνδυασμό με την ισχυρή εισ-
ροή νέων παραγγελιών υπό συν-
θήκες προσωρινών ελλείψεων προ-
σωπικού εξαιτίας των μέτρων α-
πομόνωσης λόγω μόλυνσης από

κορωνοϊό, συνέτειναν στην αύξηση
των προσλήψεων από τον ιδιωτικό
τομέα της Ευρωζώνης. Τα διευθυ-
ντικά στελέχη των επιχειρήσεων
απέδωσαν στην άνοδο των μισθών
και στην ακριβότερη ενέργεια τη
μετακύλιση του κόστους στους
καταναλωτές για τα αγαθά και τις
υπηρεσίες. Η μεταποιητική δρα-
στηριότητα στη Γερμανία βελτιώ-
θηκε τον Φεβρουάριο και η παρα-
γωγή του κλάδου συνέχισε να ε-
πεκτείνεται χάρη στη ρωμαλέα
αύξηση εξαγωγών και στην κάποια
περαιτέρω άμβλυνση της συμφό-
ρησης στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Επίσης, αυξήθηκε η απασχόληση,
ώστε να μπορεί να διεκπεραιωθεί
ο σωρευμένος όγκος δουλειάς και
να είναι διαχειρίσιμες οι νέες πα-
ραγγελίες. Οι προσδοκίες στη γερ-
μανική μεταποίηση παρέμειναν
σε επίπεδα σαφώς υψηλότερα από
τον μεσοπρόθεσμο μέσο όρο. Ω-
στόσο, ο πληθωρισμός στις τιμές
πρώτων υλών και οι εντεινόμενες
ελλείψεις εργατικών χεριών λόγω
αυτοαπομόνωσης εργαζομένων ε-
ξαιτίας της «Ομικρον» είχε ως α-
ποτέλεσμα μια μικρή επιβράδυνση
στον ρυθμό αύξησης της παραγω-
γής του κλάδου τον Φεβρουάριο
έναντι του Ιανουαρίου. Παρά ταύτα,
ο σύνθετος δείκτης παραγωγής ε-
πιταχύνθηκε σε υψηλά εξαμήνου.

Στη δε Γαλλία, η έκπληξη απο-
δείχθηκε μεγαλύτερη από την α-
ντίστοιχη της Γερμανίας και της
Ευρωζώνης εν συνόλω και ήταν
ευχάριστη. Κι αυτό συνέβη παρά
τα προβλήματα στη μεταποίηση.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες ευνοή-
θηκαν από τη χαλάρωση των πε-
ρισσότερων εκ των περιορισμών
της πανδημίας στις αρχές του μη-
νός. Στην εγχώρια και στη διεθνή
αγορά οι πωλήσεις του κλάδου της
μεταποίησης σημείωσαν δυναμική
αύξηση και ενισχύθηκαν οι παραγ-
γελίες, αν και οι εταιρείες ανέφεραν
τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην
εφοδιαστική αλυσίδα και την πα-
ράταση στον χρόνο παράδοσης.
Η δε αύξηση των τιμών στις πρώτες
ύλες και στα ενδιάμεσα είδη είχαν
ως αποτέλεσμα να καθυστερεί η
παραγωγή και να σωρεύεται όγκος
εργασίας. Τέλος, οι γαλλικές εται-
ρείες προχώρησαν σε περισσότερες
προσλήψεις, ώστε να προσαρμό-
σουν την παραγωγή στον αυξημένο
όγκο παραγγελιών και στις απουσίες
λόγω ασθενείας από κορωνοϊό.

* Ο κ. Guidogiorgio Bodrato είναι οικο-
νομολόγος της Berenberg Bank.
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Ευνοϊκές οι προοπτικές
για τη μεταποίηση

Του GUIDOGIORGIO BODRATO*

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υστερούν σε
καινοτομία και ανάπτυξη έναντι των αμε-
ρικανικών, που έχουν κυριαρχήσει στην
παγκόσμια αγορά. Αιτία είναι η κατακερ-
ματισμένη αγορά της Ε.Ε. και το γεγονός
ότι η Γηραιά Ηπειρος δεν κατορθώνει να
εναρμονίσει τους διαφορετικούς κανόνες
που προβλέπουν οι εθνικές νομοθεσίες. Κι
ενώ το πρόβλημα προϋπάρχει, η πανδημία
φαίνεται να επέτεινε τις μεγάλες αποκλίσεις
ανάμεσα στις ευρωπαϊκές και τις αμερικα-
νικές επιχειρήσεις. Ετσι, στα τέλη του πε-
ρασμένου έτους μόνον 16 ευρωπαϊκές επι-
χειρήσεις, μεταξύ των οποίων και τέσσερις
από τη Βρετανία και την Ελβετία, συγκα-
ταλέγονταν στις 100 μεγαλύτερες του κόσμου
από πλευράς αύξησης της κεφαλαιοποίησής
τους. Κυριαρχούν αντιθέτως οι αμερικανικές
με τον αντίστοιχο αριθμό να ανέρχεται σε
58, καθώς οι κολοσσοί της υπερδύναμης
Apple, Amazon, Facebook και Google εκ-
μεταλλεύτηκαν στο έπακρον τη στροφή
στην online κατανάλωση που συνόδευσε
τα lockdowns.

Πρόκειται για διαπιστώσεις της Στρογ-
γυλής Τράπεζας Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών,
που συσπειρώνει τους επικεφαλής των 60
μεγαλύτερων βιομηχανικών και τεχνολο-
γικών εταιρειών της Ευρώπης. Η Στρογγυλή
Τράπεζα υπογραμμίζει πως οι αμερικανικές

επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί πολύ ταχύ-
τερα καθώς απευθύνονται σε μια ενοποιη-
μένη αγορά 330 εκατ. ανθρώπων που μιλούν
την ίδια γλώσσα και υπακούουν στους ίδιους
κανόνες. Το χάσμα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές
και τις αμερικανικές αντανακλούν, άλλωστε,
και οι χρηματιστηριακοί δείκτες, καθώς
στη διάρκεια των δύο ετών της πανδημίας
ο αμερικανικός δείκτης S&P 500 συγκέ-
ντρωσε κέρδη 46% έναντι μόλις 16% του
πανευρωπαϊκού Stoxx 600.

Μιλώντας στους Financial Times ο Μάρτιν
Μπρουντερμύλερ, διευθύνων σύμβουλος
της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας BASF
και μέλος της Στρογγυλής Τράπεζας, εξέ-
φρασε την εκτίμηση ότι «οι επιχειρήσεις
θα μπορούσαν να προχωρήσουν πολύ τα-
χύτερα στις ψηφιακές τεχνολογίες και στα
προγράμματα μείωσης των εκπομπών καυ-
σαερίων αν δεν προσέκρουαν στα εμπόδια
των εθνικών νομοθεσιών, των μακροσκε-
λέστατων διαδικασιών έκδοσης αδειών και

στις αποκλίνουσες πολιτικές μεταξύ κρα-
τών-μελών».

Ομοίως ο Αντρέ Κέτνερ, εκ των συν-δι-
ευθυντών της γερμανικής DWS, επισημαίνει
ότι η Ευρώπη υπέστη διπλό πλήγμα από
την πανδημία πρωτίστως επειδή δεν διαθέτει
τεχνολογικούς κολοσσούς αντίστοιχους
των Apple, Amazon, Facebook και Google
που επωφελήθηκαν τα μέγιστα από τις νέες
συνθήκες, αλλά και επειδή η Ευρώπη πήρε
τον κορωνοϊό πολύ πιο σοβαρά από άλλες
οικονομίες με αποτέλεσμα να πληγούν πε-
ρισσότερο οι επιχειρήσεις της.

«Στις ΗΠΑ οι περιορισμοί ήταν λιγότεροι»,
επισημαίνει ο Κέτνερ, ενώ ο Τζόρμα Ογίλα,
πρώην πρόεδρος τόσο της Royal Dutch
Shell όσο και της Nokia, και νυν μέλος του
Δ.Σ. της επενδυτικής τράπεζας Perella
Weinberg Partners, υπογραμμίζει πόσο τα-
χύτερα δόθηκε η κρατική στήριξη στις ΗΠΑ
αλλά και σε πόσο μεγαλύτερη κλίμακα σε
σύγκριση με την Ευρώπη. Οπως τονίζει, «οι

αναπτυξιακές πολιτικές τόσο με μέτρα δη-
μοσιονομικής όσο και νομισματικής φύσης
είχαν αντίκτυπο στην Ευρώπη», προσθέ-
τοντας ότι «στις ΗΠΑ ο αντίκτυπος ήταν
μεγαλύτερος καθώς τα μέτρα ήταν πιο α-
ποφασιστικά και ελήφθησαν νωρίτερα». Ο-
πως, άλλωστε, επισημαίνει η βρετανική ε-
φημερίδα, η διαφορά αντανακλάται στη
σαφώς μεγαλύτερη επέκταση που κατα-
γράφεται στο χαρτοφυλάκιο της αμερικα-
νικής Federal Reserve σε σύγκριση με εκείνο
της ΕΚΤ. Στα τέλη Μαρτίου του 2020 ο τότε
πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε
υπογράψει νομοσχέδιο με το οποίο ενέκρινε
δαπάνες ύψους 2,3 τρισ. δολαρίων για πα-
ροχή βοήθειας εκτάκτου ανάγκης σε πολίτες,
επιχειρήσεις και γενικώς σε όλο το φάσμα
της αμερικανικής οικονομίας. Το ποσό αυτό
αντιπροσώπευε το 11% του αμερικανικού
ΑΕΠ. Η στήριξη που χορήγησαν αντιθέτως
τα όργανα της Ε.Ε. ήταν σχεδιασμένη κατά
τρόπο που δεν βοηθούσε την ανταγωνιστι-

κότητα, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Σάιμον
Φρίκλεϊ, διευθύνοντα σύμβουλο της συμ-
βουλευτικής AlixPartners στη Νέα Υόρκη.
Οπως τονίζει ο ίδιος, τα ομοσπονδιακά προ-
γράμματα των ΗΠΑ προσέφεραν άμεση
στήριξη στον υπάλληλο σε αντίθεση με την
Ευρώπη που προσέφερε στήριξη στον επι-
χειρηματία προκειμένου να προστατεύσει
την απασχόληση.

Η απουσία ευρωπαϊκών τεχνολογικών
κολοσσών είναι καίριο πρόβλημα και κατά
τη γνώμη του Τζέιμς Γουότσον, διευθυντή
οικονομικού τομέα στην Business Europe,
που τονίζει πως «δεν έχουμε παρουσία στους
τομείς που αναμένεται να σημειώσουν με-
γάλα κέρδη στο μέλλον». Οπως επισημαί-
νουν, πάντως, οι FT, υπάρχουν ενδείξεις
αλλαγής. Στη διάρκεια του 2021 ο τομέας
τεχνολογίας της Ευρώπης προσείλκυσε ε-
πενδύσεις ύψους 100 δισ. δολαρίων, ποσό
σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο του
2020.

Ταχύτερα από τις ευρωπαϊκές
αναπτύσσονται οι εταιρείες στις ΗΠΑ
Κατακερματισμένη αγορά στην Ε.Ε., διαφορετικοί κανόνες, πανδημία οι αιτίες

<<<<<<

Η Ευρώπη δεν έχει παρουσία
στους τομείς που αναμένεται
να σημειώσουν μεγάλα κέρδη
στο μέλλον, τονίζουν κύκλοι
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

<<<<<<

Οι αγορές εργασίας
παραμένουν δυναμικές
σε όλη την Ευρώπη. 

Το χάσμα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές εταιρείες αντανακλούν και οι χρηματιστηριακοί δείκτες, καθώς στη διάρκεια των δύο
ετών της πανδημίας ο αμερικανικός δείκτης S&P 500 συγκέντρωσε κέρδη 46% έναντι μόλις 16% του πανευρωπαϊκού Stoxx 600.

Χαρακτήρα κυρίαρχης τάσης φαίνεται
να προσλαμβάνει το κύμα των επιχει-
ρηματικών ομίλων που διασπώνται
προτιμώντας ένα μικρότερο και ευέλικτο
σχήμα και όχι τα μεγέθη των κολοσσών.
Ολο και περισσότερες εταιρείες με χρη-
ματιστηριακή αξία της τάξης του ενός
τρισ. δολαρίων σχεδιάζουν τη διάσπασή
τους και την απομάκρυνσή τους από
το επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου
επιχειρήσεων. Στην τάση αυτή προ-
σχωρούν τώρα αφενός ένας από τους
μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές
του κόσμου και αφετέρου ο ενεργειακός
γίγαντας ευρωπαϊκής χώρας. Ο λόγος

για την καναδική επενδυτική Brookfield
Assset Management που ανακοίνωσε
ότι εξετάζει την απόσχιση της μονάδας
της που επενδύει για λογαριασμό ιδρυ-
μάτων και η κεφαλαιοποίηση της οποίας
υπολογίζεται σε 100 δισ. δολάρια. Πα-
ράλληλα, η μεγαλύτερη εταιρεία δια-
νομής φυσικού αερίου της Ισπανίας, η
Naturgy Energy Group, σχεδιάζει να
διασπασθεί σε δύο διαφορετικές εται-
ρείες που θα αναλάβουν η μία τις υπο-
δομές και η άλλη τις ενεργειακές της
δραστηριότητες.

Η τάση για διάσπαση των επιχειρη-
ματικών ομίλων δεν αποτελεί κάτι και-

νούργιο, αλλά είναι γεγονός ότι αυξά-
νεται και επιταχύνεται τελευταία καθώς
εντείνονται οι πιέσεις που ασκούν οι
επενδυτές στους διευθύνοντες συμ-
βούλους να αυξήσουν την αξία των ε-
ταιρειών και να αναβαθμίσουν την ποι-
ότητα της εταιρικής διακυβέρνησης α-
πλουστεύοντας τη δομή των εταιρειών.
Εχουν προηγηθεί τους τελευταίους μή-
νες του περασμένου έτους σχετικές α-
νακοινώσεις από τους κολοσσούς της
General Electric, της Johnson & Johnson
αλλά και της Toshiba Corp που σχεδιά-
ζουν να διασπασθούν και να εγκατα-
λείψουν το μοντέλο του ογκώδους ε-

πιχειρηματικού ομίλου. Την αρχή έκανε
μάλιστα τον Νοέμβριο η General Electric,
ο ιστορικός και εμβληματικός όμιλος
συνυφασμένος με την έννοια της βιο-
μηχανικής ισχύος των ΗΠΑ, όταν ανα-
κοίνωσε ότι πρόκειται να διασπασθεί
σε τρεις εταιρείες. Η εκτίμηση των οι-
κονομικών αναλυτών τότε ήταν πως η
διάσπασή της σηματοδοτεί το τέλος του
επιχειρηματικού της μοντέλου και προ-
οιωνίζεται γενικότερα το τέλος της ε-
ποχής των μεγάλων ομίλων. Ο συγκε-
κριμένος όμιλος είχε πρόσθετο κίνητρο
τη μείωση του δυσθεώρητου χρέους
του που υπερέβαινε τα 75 δισ. δολάρια

και στην προσπάθειά του να το επιτύχει
ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας,
Λάρι Καλπ, έθεσε σε εφαρμογή ένα πρό-
γραμμα εκποίησης περιουσιακών του
στοιχείων. Παράγοντες της αγοράς έ-
σπευσαν άμεσα να προβλέψουν αντί-
στοιχες εξελίξεις σε επιχειρηματικούς
κολοσσούς όπως η Berkshire Hathaway
του Γουόρεν Μπάφετ και εξέφρασαν
αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον μπο-
ρούν να επιβιώσουν αντίστοιχοι όμιλοι.

Αναμφίβολα, πάντως, ο διαρκώς αυ-
ξανόμενος αριθμός των εταιρειών που
διασπώνται και διαχωρίζουν μεμονω-
μένες μονάδες τους προσφέρει μια σπά-
νια ευκαιρία σε εταιρείες που αναζητούν
εξαγορές για να επενδύσουν τα κεφά-
λαιά τους. Κάποιες από αυτές που ε-
πενδύουν σε μη εισηγμένες στοχεύουν
στη μονάδα υπηρεσιών υγείας της
GlaxoSmithKline Plc. Στη Βρετανία,
άλλωστε, μέσα στην εβδομάδα η
Informa Plc συμφώνησε να εκποιήσει
το 85% της μονάδας της Pharma
Intelligence στη Warburg Pincus έναντι
1,7 δισ. στερλινών, ποσό αντίστοιχο
των 2,3 δισ. δολαρίων.  Επίσης, η
Blackstone Inc και η Carlyle Group βρί-
σκονται σε διαπραγμάτευση για ενδε-
χόμενη συσπείρωσή τους με σκοπό να
εξαγοράσουν τη μονάδα γενοσήμων
της Novartis AG. Και τέλος, οι Bain
Capital και CVC Capital Partners ένωσαν
επίσης τις δυνάμεις τους και σχημάτισαν
κοινοπραξία με σκοπό να υποβάλουν
πρόταση εξαγοράς της μονάδας διεθνών
φαρμακοβιομηχανιών της Walgreens
Boots Alliance Inc, η αξία της οποίας
αποτιμάται σε 7 δισ. στερλίνες, ποσό
αντίστοιχο των 9,5 δισ. δολαρίων.

Bloomberg

Αυξάνεται η τάση για διάσπαση
επιχειρηματικών κολοσσών
Τα σχέδια καναδικής επενδυτικής και της ισπανικής Naturgy Energy Group

Η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής φυσικού αερίου της Ισπανίας, η Naturgy, σχεδιάζει να διασπασθεί σε
δύο διαφορετικές εταιρείες, που θα αναλάβουν η μία τις υποδομές και η άλλη τις ενεργειακές της δρα-
στηριότητες.

<<<<<<

Εχουν προηγηθεί τους τε-
λευταίους μήνες ανακοι-
νώσεις από General
Electric, Johnson &
Johnson και Toshiba Corp.
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Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

«Σημείο καμπής στην ιστορία της Ε.Ε.»
χαρακτήρισε ο ύπατος εκπρόσωπος της
Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική Ζοσέπ
Μπορέλ την απόφαση για χρηματοδότηση
της παροχής στρατιωτικής βοήθειας προς
την Ουκρανία από τον κοινοτικό προϋ-
πολογισμό. Ο κ. Μπορέλ, στη συνέντευξη
Τύπου μετά την τηλεδιάσκεψη των υ-
πουργών Aμυνας για τον συντονισμό της
παροχής της βοήθειας, επιβεβαίωσε ότι
υπάρχει διάθεση παροχής ακόμη και μα-
χητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία,

«τα οποία μπορούν να τα χειριστούν Ου-
κρανοί πιλότοι».  Στην τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τον κ. Μπορέλ, συμφωνήθηκε
ο συντονισμός να γίνεται μέσω ενός μη-
χανισμού διεκπεραίωσης. Ο μηχανισμός
αυτός θα καταγράφει τα αιτήματα για
στρατιωτική βοήθεια από την Ουκρανία
παράλληλα με τις προσφορές από κράτη-
μέλη, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα
υπάρχουν κενά και επικαλύψεις.

Ο ύπατος εκπρόσωπος εξέφρασε την
ικανοποίησή του που η Ελβετία ευθυ-
γραμμίστηκε πλήρως με τις οικονομικές
και τραπεζικές κυρώσεις που επέβαλε η
Ε.Ε. στη Ρωσία, ενώ τόνισε την ανάγκη

απεξάρτησης της Ευρώπης από τα ρωσικά
ορυκτά καύσιμα. «Πληρώνουμε πολύ υ-
ψηλό λογαριασμό στον Πούτιν, τον οποίο
χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτεί τον ε-
πιθετικό του πόλεμο», επισήμανε. Η στρα-

τιωτική εκστρατεία της Ρωσίας, όπως υ-
πογράμμισε, «γίνεται πιο ανελέητη» και
«υπάρχουν πολλές απώλειες αμάχων».

O επικεφαλής της διπλωματικής υπη-
ρεσίας της Ε.Ε. επανέλαβε την ανησυχία
του για τις εξελίξεις στη Μολδαβία, στη
Γεωργία και στα δυτικά Βαλκάνια, όπου
αναμένεται αυξημένη ρωσική πίεση. Ε-
πιβεβαίωσε μάλιστα την ενίσχυση με ε-
πιπλέον 500 στρατιώτες των δυνάμεων
της επιχείρησης Althea στη Βοσνία-Ερ-
ζεγοβίνη, σε μια «συνετή και αναλογική»
ένδειξη της βούλησης της Ε.Ε. να διατη-
ρήσει τη σταθερότητα στη χώρα. Νωρί-
τερα, σε γραπτή δήλωσή του για το δη-

μοψήφισμα που διοργάνωσε την Κυριακή
το καθεστώς Λουκασένκο, ο κ. Μπορέλ
ανέφερε ότι «η διαγραφή της αναφοράς
στο άρθρο 18 στο μη πυρηνικό καθεστώς
της Λευκορωσίας είναι ακόμη ένα ανη-
συχητικό στοιχείο». Η Ε.Ε., σύμφωνα με
τη δήλωση Μπορέλ, «καταδικάζει σθεναρά
τη συμμετοχή της Λευκορωσίας στη συ-
νεχιζόμενη επιθετικότητα κατά της Ου-
κρανίας με τον πιο έντονο τρόπο και θα
στοχεύσουμε στη Λευκορωσία εκείνους
που συνεργάζονται με τη ρωσική στρα-
τιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας».

Aνακοινώθηκε επισήμως η υιοθέτηση
περιοριστικών μέτρων κατά 26 ατόμων

(ολιγαρχών που δραστηριοποιούνται στον
τραπεζικό, στον χρηματοοικονομικό και
στον πετρελαϊκό κλάδο, κυβερνητικούς
αξιωματούχους, στρατιωτικούς και στελέχη
του μηχανισμού προπαγάνδας του ρωσικού
κράτους). Η επιτροπή Coreper θα καταλήξει
σε απόφαση για την υιοθέτηση των νέων
κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας, καθώς
και το μπλόκο στην αναμετάδοση του RT
και του Sputnik. Θα εξετάσουν, τέλος, τα
νομικά κείμενα που αφορούν τον απο-
κλεισμό μέρους του ρωσικού τραπεζικού
συστήματος από το σύστημα πληρωμών
SWIFT, ζήτημα επί του οποίου συνεχίζονται
οι διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ.

Με τη διεθνή απομόνωση της Ρωσίας και
τις οδυνηρές επιπτώσεις των δυτικών κυ-
ρώσεων στην οικονομία της να έχουν ε-
νταθεί με θεαματικούς ρυθμούς το προη-
γούμενο διήμερο, οι πρώτες διαπραγμα-
τεύσεις για κατάπαυση του πυρός στην
Ουκρανία, που έλαβαν χώρα χθες στη Λευ-
κορωσία, δημιούργησαν κάποιες αμυδρές
ελπίδες για την αποτροπή των χειρότερων.
Ελπίδες που σκιάζονταν, όμως, από τον
φόβο για δραματική κλιμάκωση της ρωσικής
εισβολής, ιδιαίτερα στις δύο μεγαλύτερες
πόλεις της Ουκρανίας, τις αμέσως επόμενες
ώρες.

Επαφές στη Λευκορωσία
Αντιπροσωπείες των δύο εμπόλεμων

χωρών συναντήθηκαν στην περιοχή Γκόμελ
της Λευκορωσίας. Επικεφαλής της ουκρα-
νικής αντιπροσωπείας ήταν ο υπουργός
Aμυνας Ολέξι Ρέζνικοφ, ο οποίος απαίτησε
την άμεση κατάπαυση του πυρός και την
αποχώρηση όλων των ρωσικών στρατευ-
μάτων από τα ουκρανικά εδάφη. Δίνοντας
σαφή εικόνα για τις αξιώσεις του Κρεμλίνου,
ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε, στη διάρκεια
τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Γάλλο
ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ότι προ-
ϋπόθεση για να υπάρξει συμφωνία είναι η
Ουκρανία να αποστρατιωτικοποιηθεί, να
«αποναζιστικοποιηθεί» και να αναγνωρίσει

τη ρωσική κυριαρχία στην Κριμαία.
Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν χωρίς α-

πτό αποτέλεσμα. Οπως ανακοινώθηκε τόσο
από τη Μόσχα όσο και από το Κίεβο, ένας
δεύτερος γύρος διαβουλεύσεων αναμένεται
στο εγγύς μέλλον, αυτή τη φορά στα σύνορα
Λευκορωσίας - Πολωνίας. Στο μεταξύ, ο
Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι
υπέβαλε επίσημη αίτηση για άμεση ένταξη
της χώρας του στην Ε.Ε., την οποία υπο-

στήριξαν, με κοινή τους δήλωση, οι ηγέτες
οκτώ κρατών-μελών (Βουλγαρία, Εσθονία,
Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Τσεχία), ενώ ο Ιταλός ΥΠΕΞ Λου-
ίτζι ντι Μάιο δήλωσε ότι το αίτημα της Ου-
κρανίας «έχει νομιμοποίηση» λόγω της ρω-
σικής εισβολής.

Τις ώρες που προηγήθηκαν της συνά-
ντησης, ο ρυθμός προώθησης των ρωσικών
στρατευμάτων είχε επιβραδυνθεί. Υπήρχαν,

όμως, ανησυχητικές ενδείξεις για επικείμενη
κλιμάκωση των ρωσικών επιχειρήσεων ε-
ναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας και
του Χαρκόβου. Οι αμερικανικές μυστικές
υπηρεσίες ανέφεραν ότι ο βασικός όγκος
των ρωσικών στρατευμάτων είχε συγκε-
ντρωθεί σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέ-
τρων από το κέντρο του Κιέβου, σχηματί-
ζοντας κονβόι πέντε χιλιομέτρων. Στο Χάρ-
κοβο έλαβαν χώρα χθες τα χαράματα ρω-
σικοί βομβαρδισμοί εντός του αστικού
ιστού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δε-
κάδες πολίτες και να τραυματιστούν εκα-
τοντάδες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοί-
νωσε ότι στρατεύματα κατέλαβαν τις μικρές
πόλεις Μπερντιάνσκ και Ενερχοντάρ, στη
νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως και την
περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό
της Ζαπορίζια, ο οποίος, σύμφωνα με το
Κίεβο, συνέχιζε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο
των ουκρανικών αρχών. Τα ρωσικά στρα-
τεύματα που εφορμούσαν από τη χερσό-
νησο της Κριμαίας και από το Ντονέτσκ
είχαν σφίξει τον κλοιό γύρω από τη Μαρι-
ούπολη.

Σε άλλη ανακοίνωσή του, το ρωσικό υ-
πουργείο Αμυνας έκανε γνωστό ότι οι πυ-
ρηνικές δυνάμεις του Βόρειου Στόλου και
του Στόλου του Ειρηνικού έχουν τεθεί σε
κατάσταση αυξημένης μαχητικής ετοιμό-

τητας. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε ακόμη
περισσότερο από το δημοψήφισμα που έγινε
στη Λευκορωσία, με τους πολίτες να εγκρί-
νουν την άρση του καθεστώτος πυρηνικής
ουδετερότητας. Οι ΗΠΑ έκλεισαν την πρε-
σβεία τους στη Λευκορωσία, ενώ αναμένονται
κυρώσεις της Δύσης εις βάρος της.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ενέ-
κρινε, με 29 θετικές ψήφους έναντι 5 α-
ποχών, πρόταση επείγουσας σύγκλησης
εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Λίγα
λεπτά νωρίτερα, ο Ουκρανός αντιπρόσωπος
είχε κατηγορήσει τη Ρωσία για εγκλήματα
πολέμου. 

Στην Aγκυρα, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε
ότι η χώρα του θα κάνει χρήση των εξουσιών
που της δίνει η Συνθήκη του Μοντρέ «για
να αποτραπεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης
Ρωσίας - Ουκρανίας». Λίγο αργότερα, ο ΥΠΕΞ
Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η χώρα
του δεν θα επιτρέψει σε πολεμικά πλοία άλ-
λων χωρών, είτε έχουν είτε δεν έχουν ακτές
στη Μαύρη Θάλασσα, να περάσουν από τον
Βόσπορο και τα Στενά. Αυτό σημαίνει ότι
ρωσικά πολεμικά πλοία από άλλες θάλασσες
δεν θα μπορούν να περνούν πλέον από τα
Στενά για να συμμετάσχουν στις πολεμικές
επιχειρήσεις, παρά μόνον για να επιστρέψουν
στη βάση τους. 

REUTERS, A.P.

Η Ε.Ε. ανοίγει τις πόρτες
σε ήδη 500.000 πρόσφυγες
Δικαίωμα εγκατάστασης και εργασίας
για τουλάχιστον τρία χρόνια ετοιμά-
ζεται να παράσχει η Ε.Ε. στους πρό-
σφυγες που αναζητούν ασφαλές κα-
ταφύγιο λόγω του πολέμου στην Ου-
κρανία. «Ολα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
ετοιμάζονται να υποδεχθούν πρόσφυγες
από την Ουκρανία. Αυτή είναι η ισχυρή
μας απάντηση στα τρομερά δεινά που
προκαλεί ο Πούτιν με τον εγκληματικό,
επιθετικό του πόλεμο», δήλωσε η Γερ-
μανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι
Φέζερ.Οπως γνωστοποίησε ο ύπατος
αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες,
Φιλίπο Γκράντι, περισσότεροι από
500.000 Ουκρανοί έχουν ήδη περάσει
τα σύνορα προς γειτονικές ευρωπαϊκές
χώρες, αριθμός που αναμένεται να φτά-
σει τα τέσσερα εκατομμύρια το επόμενο
διάστημα. Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία της υψηλής αρμοστείας, η Πο-
λωνία ήδη έχει δεχθεί 281.000 πρόσφυ-
γες, η Ουγγαρία 84.500, η Μολδαβία
36.400, η Ρουμανία 32.500 και η Σλο-
βακία 30.000. Η πρόταση της Κομισιόν
θα βασίζεται, σύμφωνα με διπλωματικές
πηγές, στην προσωρινή οδηγία που
είχε εκδοθεί με αφορμή τους πολέμους
της δεκαετίας του ’90 στην πρώην Γι-

ουγκοσλαβία. Βάσει αυτής, οι πρόσφυγες
αποκτούν δικαίωμα εγκατάστασης, ερ-
γασίας, υγειονομικής περίθαλψης και
κοινωνικών παροχών σε όλα τα κρά-
τη-μέλη της Ενωσης για διάστημα ενός
έως τριών ετών. Η επίτροπος Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Ιλβα Γιό-
χανσον επιθεώρησε τα κέντρα υποδοχής
προσφύγων στα σύνορα Ρουμανίας -
Ουκρανίας και υποσχέθηκε ότι η Ενωση
θα βοηθήσει τα γειτονικά κράτη, που
δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από το
προσφυγικό κύμα. Η Ευρωπαία αξιω-
ματούχος εγκωμίασε τις ομάδες εθε-
λοντών στην υποδοχή των προσφύγων
και έκανε λόγο για «έμπρακτη αλλη-
λεγγύη, που δείχνει ότι βασιζόμαστε
σε άλλες αξίες από του Πούτιν». Αλλά
και η Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπαν, η
κυβέρνηση του οποίου ασκούσε σκληρή
πολιτική έναντι των μεταναστών που
προέρχονταν από τη Μέση Ανατολή
και την Αφρική, εναρμονίζεται με την
κοινή ευρωπαϊκή στάση. Η Ουγγαρία
άνοιξε τις πόρτες της στους πρόσφυγες
που εγκαταλείπουν την Ουκρανία, συ-
μπεριλαμβανομένων των πολιτών τρί-
των χωρών που εργάζονταν ή σπού-
δαζαν εκεί.

Φόβοι για κλιμάκωση της ρωσικής εισβολής

<<<<<<

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τις
δύο μεγαλύτερες πόλεις της
Ουκρανίας, ενώ η Τουρκία
έκλεισε τα Στενά στα πολεμι-
κά πλοία άλλων χωρών.

Νέα σελίδα γράφεται στην ιστορία της Ε.Ε.
Στο τραπέζι η παροχή μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία και συντονισμένη βοήθεια - Κυρώσεις και στη Λευκορωσία

<<<<<<

Ανησυχία του Ζοζέπ Μπορέλ
για τις εξελίξεις στη Μολδα-
βία, στη Γεωργία και στα δυτι-
κά Βαλκάνια, όπου αναμένε-
ται αυξημένη ρωσική πίεση.
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Η μετατροπή της Αζοφικής Θάλασσας
σε ρωσική λίμνη και η κορύφωση
της πίεσης στις δύο μεγαλύτερες
ουκρανικές πόλεις, την πρωτεύουσα
Κίεβο και το Χάρκοβο, προς τα βο-
ρειοανατολικά σύνορα της χώρας
με τη Ρωσία, ήταν κατά τα φαινό-
μενα οι δύο βασικές προτεραιότητες
του ρωσικού στρατού στην έκτη
ημέρα από την έναρξη της πολυ-
μέτωπης εισβολής του στην Ου-
κρανία. 

Αργά το απόγευμα, ο εκπρόσω-
πος του ρωσικού υπουργείου Αμυ-
νας Ιγκόρ Κανασένκοφ προειδο-
ποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της
χώρας του επρόκειτο να πραγμα-
τοποιήσουν «πλήγματα υψηλής α-
κρίβειας κατά τεχνολογικών υπο-
δομών της ουκρανικής υπηρεσίας

ασφαλείας SBU για τον τερματισμό
των κυβερνοεπιθέσεων κατά της
Ρωσίας» και κάλεσε τους κατοίκους
του Κιέβου που ζουν κοντά να ε-
γκαταλείψουν τα σπίτια τους. Λίγο
αργότερα, ρωσικός πύραυλος έπληξε
τον τηλεοπτικό πύργο του Κιέβου,
σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και
προκαλώντας τη διακοπή εκπομπής
καναλιών. Την ίδια ώρα, ένα τερά-
στιο κονβόι ρωσικών αρμάτων μά-
χης και άλλων στρατιωτικών οχη-
μάτων, που απλωνόταν σε μήκος
άνω των 60 χιλιομέτρων, σύμφωνα
με δυτικά μέσα ενημέρωσης, κα-
τευθυνόταν με αργό ρυθμό προς
το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύ-
ουσας, από το οποίο απείχε περί
τα 30 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του α-

μερικανικού Πενταγώνου, οι ρω-
σικές δυνάμεις ελάχιστα είχαν προ-
ωθηθεί προς το Κίεβο το προηγού-
μενο εικοσιτετράωρο, είτε λόγω
προβλημάτων ανεφοδιασμού είτε
λόγω αλλαγής των επιχειρησιακών
σχεδίων. Πολύ δραματικότερο ήταν

το ίδιο εικοσιτετράωρο για το Χάρ-
κοβο, το οποίο δέχτηκε βροχή από
ρωσικούς πυραύλους και βλήματα
πυροβολικού, ενίοτε και μέσα σε
πυκνοκατοικημένες περιοχές. Στό-
χος των ρωσικών επιθέσεων έγινε
και το διοικητικό κτίριο, στην κε-
ντρική πλατεία του Χαρκόβου. Από
την τεράστια έκρηξη σκοτώθηκαν
δέκα άνθρωποι και άλλοι 35 τραυ-
ματίστηκαν, ενώ ζημιές υπέστησαν
και τα γειτονικά κτίρια της Οπερας
και του Μεγάρου Μουσικής.

«Κρατική τρομοκρατία»
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ

Ζελένσκι χαρακτήρισε τις επιθέσεις
στο Χάρκοβο «κρατική τρομοκρα-
τία», ενώ «ψευδείς» χαρακτήρισε
τις καταγγελίες για πλήγματα ενα-

ντίον αμάχων ο εκπρόσωπος του
Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απορ-
ρίπτοντας κατηγορηματικά εικασίες
περί χρήσης βομβών διασποράς και
άλλων απαγορευμένων όπλων από
τον ρωσικό στρατό. Πάντως, το Διε-
θνές Ποινικό Δικαστήριο ερευνά
κατά πόσον μπορούν να στοιχειο-
θετηθούν κατηγορίες για εγκλήματα
πολέμου, παρότι ο γενικός εισαγ-
γελέας του, Καρίμ Χαν, χρειάζεται
την έγκριση των δικαστών για να
αρχίσει επίσημη έρευνα.

Εξαιρετικά κρίσιμες ώρες περνάει
η Μαριούπολη, καθώς ρωσικά στρα-
τεύματα και δυνάμεις πολιτοφυλα-
κής των ρωσόφωνων αυτονομιστών
του Ντονμπάς σφίγγουν τη μέγγενη
εκ δυσμών και εξ ανατολών. Ο η-
γέτης των ρωσόφωνων Ντένις Που-

σίλιν ανακοίνωσε ότι στόχος των
δυνάμεών του είναι να έχουν πε-
ρικυκλώσει την πόλη μέχρι το τέλος
της ημέρας και κάλεσε τους αμάχους
να φύγουν μέσω δύο ανθρωπιστι-
κών διαδρόμων που θα μείνουν α-
νοιχτοί. 

Η πτώση της Μαριούπολης θα
σήμαινε ολοκληρωτική κυριαρχία
των Ρώσων και των συμμάχων τους
στην Αζοφική Θάλασσα. Σε ασφυ-
κτικό κλοιό πολιορκίας βρισκόταν
και η Χερσώνα, μια στρατηγικής
σημασίας πόλη 300.000 κατοίκων
πάνω από τη χερσόνησο της Κρι-
μαίας, η οποία έχει προσαρτηθεί,
από το 2014, στη Ρωσική Ομοσπον-
δία.  Στη Μόσχα, ο υπουργός Αμυνας
Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε ότι οι ε-
πιχειρήσεις του ρωσικού στρατού

δεν θα σταματήσουν μέχρις ότου
επιτευχθούν όλοι οι στόχοι της «ει-
δικής επιχείρησης», ενώ ο Ντμίτρι
Πεσκόφ έκανε γνωστό ότι θα διε-
ξαχθεί σήμερα Τετάρτη ο δεύτερος
γύρος των συνομιλιών μεταξύ ρω-
σικής και ουκρανικής αντιπροσω-
πείας προς επίτευξη εκεχειρίας. 

Αποστάσεις από τον πόλεμο κατά
της Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο κα-
θαρή καταδίκη του Βλαντιμίρ Πού-
τιν, πήραν με συνεντεύξεις τους
δύο από τους ισχυρότερους ολι-
γάρχες της Ρωσίας, οι Ολεγκ Ντε-
ριπάσκα και Μιχαήλ Φρίντμαν. Η
Ε.Ε. επέβαλε κυρώσεις στον Φρί-
ντμαν, ο οποίος γεννήθηκε στην
Ουκρανία και είναι εβραϊκής κατα-
γωγής.

REUTERS, A.P.

Βροχή πυραύλων σε Κίεβο και Χάρκοβο
Τεράστιο κονβόι ρωσικών τανκς πλησιάζει την ουκρανική πρωτεύουσα, υπό ασφυκτικό κλοιό Μαριούπολη και Χερσώνα

Τουρκική «ζήλια»
για το ουκρανικό
αίτημα στην Ε.Ε.
Του ανταποκριτή μας 
στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Τη δυσαρέσκεια της Τουρκίας ε-
ξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
λόγω του αιτήματος που κατέθεσε
η Ουκρανία για να γίνει μέλος της
Ε.Ε. Ο Ερντογάν τάχθηκε υπέρ
της ένταξης του Κιέβου, όμως έ-
στειλε μήνυμα στους Ευρωπαίους
ηγέτες και δήλωσε ότι «την ευαι-
σθησία που δείχνετε για την Ου-
κρανία να τη δείξετε και για την
Τουρκία. Μήπως μόνο όταν κά-
ποιος κηρύξει τον πόλεμο στην

Τουρκία, τότε θα τη βάλετε στην
ατζέντα σας;». Ο πρόεδρος της
Τουρκίας αναφέρθηκε και στο ε-
μπάργκο όπλων που εφαρμόζουν
πολλές ευρωπαϊκές χώρες προς
την Αγκυρα λέγοντας πως «πολλές
χώρες της Ε.Ε. με τις οποίες πρέπει
να συνεργαζόμαστε στον αμυντικό
τομέα και είναι μέλη του ΝΑΤΟ
δεν μας δίνουν οπλικά συστήματα,
δεν συνεργάζονται. Mήπως θα
περιμένουν έναν άλλο πόλεμο;
Aυτοί δεν είναι ειλικρινείς. Tα
μέλη του ΝΑΤΟ παράγουν μόνο
λόγια, όπως και τα μέλη της Ε.Ε.
Ομως η Τουρκία δεν τους περιμέ-
νει, τηρεί τη δική της στάση».

Η Αγκυρα μπορεί να καταδι-
κάζει τον πόλεμο στην Ουκρανία,
όμως προσπαθεί με κάθε τρόπο
να διατηρήσει τις ισορροπίες α-
νάμεσα στις υποχρεώσεις της στο
ΝΑΤΟ χωρίς να δυσαρεστήσει τη
Ρωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα είναι ο τρόπος που η τουρκική
κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει
τα Στενά για τη διέλευση πολεμι-
κών πλοίων όλων των χωρών. Α-
ναλυτές εκτιμούν πως με την α-
πόφαση αυτή εμποδίζεται η διέ-
λευση των πλοίων της Ρωσίας και
της Ουκρανίας, όμως το ίδιο ισχύει
και για τα πλοία των χωρών-μελών
του ΝΑΤΟ ή άλλων χωρών, γεγονός
που ικανοποιεί τη Μόσχα. 

Ο υπουργός Αμυνας της Τουρ-
κίας, Χουλουσί Ακάρ, αναφερό-
μενος στην απόφαση της Τουρκίας
για τα Στενά δήλωσε ότι «ως η χώ-
ρα με τη μεγαλύτερη ακτή στη
Μαύρη Θάλασσα διατηρήσαμε
ως αρχή αυτή την κατανόηση. Σε
όλες μας τις συναντήσεις, ως Τουρ-
κία, καταβάλλουμε προσπάθειες
για τη συνέχιση της ειρήνης, της
ηρεμίας και του ασφαλούς περι-
βάλλοντος στη Μαύρη Θάλασσα.
Ως Τουρκία έχουμε εξετάσει όλα
τα θέματα σε αυτό το πλαίσιο. Το
βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο και
σε αυτή την περίπτωση. Οπως κά-
ναμε μέχρι τώρα, θα συνεχίσουμε
να εφαρμόζουμε τα άρθρα 19, 20
και 21 της Συνθήκης του Mοντρέ». 

Η Τουρκία σε αντίθεση με τις
περισσότερες χώρες της Ε.Ε. δεν
έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της
στα αεροσκάφη της Ρωσίας, δεν
στέλνει όπλα στην Ουκρανία και
δεν επιβάλλει οικονομικές κυρώ-
σεις για την εισβολή της Ρωσίας.

<<<<<<<

«Πρέπει να μας 
κηρύξουν πόλεμο 
για να γίνει μέλος 
και η Τουρκία;», 
σχολίασε ο Ερντογάν.

<<<<<<<<

Ερευνα για πιθανά 
εγκλήματα πολέμου από 
το Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης, ενώ η Ρωσία
απορρίπτει τις καταγγε-
λίες για χρήση απαγο-
ρευμένων όπλων.

Το ενδεχόμενο πυρηνικού εξοπλισμού
της Ουκρανίας αποτελεί «πραγματικό
κίνδυνο», δήλωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ,
Σεργκέι Λαβρόφ, τη στιγμή που η
χώρα του αντιμετωπίζει κύμα διεθνών
αντιδράσεων για τη στρατιωτική ει-
σβολή στην Ουκρανία και ο ίδιος ο
επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας
γίνεται στόχος των δυτικών κυρώ-
σεων. «Σήμερα, οι κίνδυνοι που θέτει
το καθεστώς Ζελένσκι για τις γειτο-
νικές χώρες και τη διεθνή ασφάλεια
αυξάνονται σημαντικά, καθώς οι Αρ-
χές του Κιέβου εμπλέκονται σε επι-
κίνδυνα παιχνίδια για την απόκτηση
πυρηνικών όπλων», υποστήριξε ο
Λαβρόφ μιλώντας σε διεθνή διάσκεψη
του ΟΗΕ για θέματα αφοπλισμού,
στη Γενεύη. Η ομιλία του Ρώσου α-
ξιωματούχου μεταδόθηκε μέσω τη-
λεδιάσκεψης, καθώς ακύρωσε την
προγραμματισμένη πτήση του λόγω
των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί
στη χώρα του. «Η Ουκρανία διαθέτει
ακόμη τις σοβιετικές πυρηνικές τε-
χνολογίες και τα υλικά μέσα για την
παραγωγή παρόμοιων συστημάτων.
Δεν επιτρέπεται να αγνοήσουμε αυ-
τόν τον κίνδυνο», προσέθεσε ο Λα-
βρόφ, καλώντας ταυτόχρονα την Ου-
άσιγκτον να αποσύρει τα πυρηνικά
της όπλα από την Ευρώπη.

Οταν ο εκπρόσωπος της Ρωσίας
άρχισε την ομιλία του, πολλοί διπλω-
μάτες δυτικών και άλλων χωρών, συ-
μπεριλαμβανομένων των εκπροσώ-
πων της Γαλλίας και της Βρετανίας,
αποχώρησαν από την αίθουσα της
συνόδου σε ένδειξη διαμαρτυρίας
για τη ρωσική εισβολή. Τα μέλη των
διπλωματικών αντιπροσωπειών που
αποχώρησαν σχημάτισαν έναν κύ-
κλο, στον προθάλαμο της αίθουσας,
όπου αρκετοί κρατούσαν την ουκρα-

νική σημαία. Νωρίτερα, οι συμμετέ-
χοντες στη διάσκεψη είχαν κρατήσει
ενός λεπτού σιγή προς τιμήν των θυ-
μάτων του πολέμου. Από το βήμα
της διάσκεψης, ο Ουκρανός ΥΠΕΞ,
Ντμίτρο Κουλέμπα, κατηγόρησε τη
Ρωσία για εγκλήματα πολέμου στη
χώρα του. «Τίποτα δεν μπορεί να δι-
καιολογήσει τον βομβαρδισμό με
πυραύλους κτιρίων κατοικιών, νη-
πιαγωγείων, ορφανοτροφείων, νο-
σοκομείων, οχημάτων παροχής βοή-
θειας και πολιτικών λεωφορείων,
ούτε και τα εκατομμύρια πρόσφυγες
που φεύγουν για να γλιτώσουν από
τα ρωσικά πυρά», τόνισε ο Ουκρανός
αξιωματούχος. Από την πλευρά του
ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στον
ΟΗΕ ζήτησε ειδική συνεδρίαση για
να εξετασθούν καταγγελίες περί χρή-
σης συμβατικών όπλων εναντίον α-
μάχων και απειλής χρήσης πυρηνι-
κών όπλων από τη Μόσχα.

Παρόμοιες σκηνές εκτυλίχθηκαν
στη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η οποία
επίσης διεξαγόταν χθες στη Γενεύη.
Διπλωμάτες που εκπροσωπούσαν
40 χώρες (ΗΠΑ, κράτη-μέλη της Ε.Ε.,
Βρετανία, Ιαπωνία κ.ά.) εγκατέλειψαν
την αίθουσα όταν άρχισε να μετα-
δίδεται, μέσω τηλεδιάσκεψης, η ο-
μιλία του Σεργκέι Λαβρόφ. Ο Ρώσος
υπουργός αναγκάστηκε να μιλήσει
σε πολύ περιορισμένο ακροατήριο,
ενώπιον αντιπροσώπων της Κίνας,
της Βενεζουέλας, της Συρίας και
λίγων άλλων χωρών. Στην ομιλία του
ο Λαβρόφ έκανε λόγο για «ρωσοφο-
βική φρενίτιδα» της Ε.Ε., καυτηριά-
ζοντας τον εξοπλισμό της Ουκρανίας
στη διάρκεια της υπό εξέλιξη σύ-
γκρουσης.

REUTERS

Ρωσοφοβική φρενίτιδα 
από τις δυτικές χώρες
βλέπει ο Λαβρόφ

Ανθρωπιστική κρίση
Διαστάσεις μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης παίρνει το διογκούμε-
νο κύμα εσωτερικά εκτοπισμένων και προσφύγων στο εξωτερικό,
που προκαλεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οπως έκανε γνω-
στό χθες η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τουλά-
χιστον 660.000 άνθρωποι είχαν φύγει μέχρι χθες από τη χώρα για
να γλιτώσουν από τον πόλεμο, ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνεται από
μέρα σε μέρα με «εκθετικό» ρυθμό, όπως δήλωσε στη Γενεύη η
Σαμπία Μαντού, εκπρόσωπος της Αρμοστείας. Την ίδια ώρα, οι ε-
σωτερικά εκτοπισμένοι λόγω του πολέμου ανέρχονται σε τουλάχι-
στον ένα εκατομμύριο, όπως ανέφερε άλλος αξιωματούχος της
Αρμοστείας στη Στοκχόλμη.  Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις
Τζόνσον, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των Ουκρανών προσφύγων
στην Ευρώπη θα μπορούσε να φτάσει το ένα εκατομμύριο και έκα-
νε γνωστό ότι η κυβέρνησή του θα προσφέρει 264 εκατομμύρια
ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Εντονες ανησυ-
χίες διατυπώνονται για τις βασικές υπηρεσίες υγείας και περίθαλ-
ψης στην Ουκρανία, καθώς έχουν ήδη αρχίσει να σημειώνονται
ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό υλικό σε αρκετά νοσοκομεία, ι-
δίως στο Κίεβο και σε άλλες υπό πολιορκία πόλεις.

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

«Αυτή είναι ίσως η τελευταία φορά
που με βλέπετε ζωντανό», είπε ο Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι στους Ευρωπαίους
ηγέτες, με τους οποίους συνομίλησε
το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.
Εκτοτε, ο Ζελένσκι ανεβάζει τακτικά
βίντεο στα οποία εμφανίζεται όλο
και πιο κουρασμένος, αλλά το ίδιο
αποφασισμένος να μείνει στη χώρα
του και να διακινδυνεύσει τη ζωή
του αμυνόμενος απέναντι στη ρω-
σική εισβολή. Ο 44χρονος Ζελένσκι,
γεννημένος το 1978 με διαφορά ενός
μήνα από τον Γάλλο πρόεδρο Μα-
κρόν, είχε και άλλες φορές στο πα-
ρελθόν την επιλογή να φύγει. Η οι-
κογένειά του, Εβραίοι από τη μικρή

βιομηχανική πόλη Κρίβι Ρι της νο-
τιοανατολικής Ουκρανίας, ήταν από
τις λίγες που πήραν την απόφαση
να μείνουν στη χώρα όταν το Ισραήλ
άνοιξε τις πόρτες στους Εβραίους
της πρώην Σοβιετικής Ενωσης και
αυτοί την εγκατέλειψαν κατά εκα-
τομμύρια. Η αγάπη του για το μπλοκ
πολυκατοικιών στο οποίο γεννήθηκε
και η αδιαφορία του για τις σπουδές
Νομικής τις οποίες ακολούθησε στο
Πανεπιστήμιο του Κιέβου τον οδή-
γησαν να ιδρύσει ένα θίασο που ο-
νομάστηκε «Μπλοκ 95», ο οποίος
περιόδευε επί πέντε χρόνια στη Ρω-
σία και σε άλλες χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ενωσης. Η μητρική του
γλώσσα είναι τα ρωσικά και όλη του
η τηλεοπτική καριέρα ως κωμικού

(που άρχισε αφού είχε κερδίσει σε
ένα τηλεοπτικό τάλεντ σόου για χο-
ρευτές) ήταν στη ρωσόφωνη τηλε-
όραση. Στην πιο επιτυχημένη σειρά
στην οποία πρωταγωνιστούσε, με
τίτλο «Ο υπηρέτης του λαού», ο Ζε-
λένσκι υποδυόταν έναν καθηγητή
μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος ανε-
βάζει ένα βίντεο με το οποίο καταγ-
γέλλει τη διαφθορά στην πολιτική,
γίνεται πασίγνωστος και τελικά ε-
κλέγεται πρόεδρος. Η πολιτική του
πορεία έχει ομοιότητες με την τη-
λεοπτική του προσωπικότητα, καθώς
στις εκλογές του 2019 θεωρείτο α-
ουτσάιντερ, το οποίο κατάφερε τε-
λικά να εκλεγεί προξενώντας έκ-
πληξη. Προεκλογικά, το μήνυμά του
προς τους ψηφοφόρους ήταν μήνυμα

συμφιλίωσης με τη Ρωσία και τερ-
ματισμού της διαμάχης για το Ντον-
μπάς, κάτι τελείως αναντίστοιχο με
την πορεία που ακολούθησε στη
συνέχεια, υπό την πίεση της Ρωσίας,
των Ουκρανών εθνικιστών και υπό
την ενθάρρυνση της διεθνούς κοι-
νότητας. Τώρα το μήνυμα που με-
ταφέρει με τον πιο ξεκάθαρο, σαφή
και συγκινητικό τρόπο είναι ότι η
διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να α-
φήσει μόνη της την Ουκρανία απέ-
ναντι στη ρωσική επίθεση. Οταν ε-
ξελέγη, ο Ζελένσκι, που είναι πατέρας
δύο παιδιών, είπε στους κρατικούς
αξιωματούχους ότι δεν θέλει το πορ-
τρέτο του στα γραφεία τους. «Βάλτε
φωτογραφίες των παιδιών σας και
κοιτάζετέ τες όταν παίρνετε απο-

φάσεις», τους είπε. Το ίδιο πρέπει
να κάνουν και οι ηγέτες της Ευρώπης
και των ΗΠΑ, αποφασίζοντας αν οι
εκκλήσεις του Ζελένσκι, που κάνουν
ακόμη και τους μεταφραστές να χά-
νουν τα λόγια τους, πρέπει να εισα-
κουσθούν ή ενέχουν σοβαρούς κιν-
δύνους. Μέχρι στιγμής, ο Βρετανός
πρωθυπουργός Τζόνσον και ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος Μπάιντεν έχουν
ξεκαθαρίσει ότι αυτό που ζητάει ο
Ουκρανός –η επιβολή ζώνης απα-
γόρευσης πτήσεων από το ΝΑΤΟ
πάνω από την Ουκρανία– δεν πρό-
κειται να συμβεί γιατί θα φέρει το
ΝΑΤΟ σε ευθεία αντιπαράθεση με
τη Ρωσία. Και τότε κανείς δεν θα
έχει χρόνο να ασχοληθεί με τον Ζε-
λένσκι.

Δύσκολες ώρες για τον «υπηρέτη του λαού»
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Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

To φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού
που πλανιόταν επάνω από την Ευρώπη,
εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δεν
επέτρεψε να έχουν ήσυχες νύχτες ούτε
τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου
της ελληνικής κυβέρνησης τις προηγού-
μενες ημέρες. Για άλλη μία φορά, μετά
την οπισθοχώρηση που προκάλεσε η παν-
δημία, δείχνει να απειλείται η εύθραυστη
επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα.
Στον δρόμο που έχει σχεδιαστεί για να ο-
δηγήσει τον προϋπολογισμό σε πλεονά-
σματα και τα ελληνικά ομόλογα σε επεν-
δυτική βαθμίδα το 2023, φύτρωσαν τα «α-
γκάθια» του υψηλότερου πληθωρισμού,
του χαμηλότερου ρυθμού ανάπτυξης, ε-
ξαιτίας και του τουρισμού και της αβεβαι-
ότητας που πλήττει τις επενδύσεις. Ολα
μαζί δημιουργούν νέες ανάγκες μέτρων
στήριξης, συνθέτοντας ένα απειλητικό
δημοσιονομικό κοκτέιλ.

Θετική εξέλιξη
Παρότι η μη συμπερίληψη της ενέργειας

στις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, την
περασμένη Πέμπτη, ήταν κάπως καθη-
συχαστική, οδηγώντας σε υποχώρηση
της τιμής του πετρελαίου την Παρασκευή,
η επιβάρυνση της οικονομίας και κατά
συνέπεια και του προϋπολογισμού θεω-
ρείται αναπόφευκτη. Το μέγεθός της, πά-
ντως, δεν μπορεί ακόμη να υπολογισθεί,
καθώς οι εκτιμήσεις για τη διάρκεια του
πολέμου και την επίπτωσή του στο ΑΕΠ
είναι προς το παρόν αβέβαιες. Ετσι, χα-
ρακτηριστικά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα εκτιμούσε την Παρασκευή στο

βασικό της σενάριο υποχώρηση του ευ-
ρωπαϊκού ΑΕΠ κατά 0,3-0,4%, ενώ ο οίκος
Wood προέβλεπε μείωση 2%.

Πολλά τα σενάρια
Τα σενάρια που διατυπώνονται είναι

πράγματι πολλά, τόσο ως προς τον χρόνο
διάρκειας του πολέμου όσο και ως προς
τη συμπεριφορά της Ρωσίας. Στο υπουργείο
Οικονομικών επικαλούνταν ανάλυση σύμ-
φωνα με την οποία, αν ο Ρώσος πρόεδρος
θελήσει να χρησιμοποιήσει τις προμήθειες
ρωσικού πετρελαίου ως αντίποινα για τις
εις βάρος του κυρώσεις, θα αυξηθούν οι
τιμές, αλλά αν προσπαθήσει να αποτρέψει
την απεξάρτηση των ευρωπαϊκών προ-
μηθειών από τη χώρα του, θα συγκρατήσει
σε χαμηλότερα επίπεδα τις τιμές.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αύξηση
των τιμών της ενέργειας, αλλά και άλλων
προϊόντων, καθώς και η διατήρησή τους
σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διά-
στημα από τις αρχικές προβλέψεις, θεω-
ρείται δεδομένη. Κάτι που αποτελεί τον
πρώτο πονοκέφαλο για το υπουργείο Οι-
κονομικών σε σχέση με τον προϋπολογι-
σμό.

Οι δύο στόχοι
Οπως μεταδίδουν στελέχη του, αυτό

που τους απασχολούσε την προηγούμενη
εβδομάδα ήταν: Πρώτον, να συνεχιστεί
η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος
και ίσως πιο έντονη και, δεύτερον, να
στηριχθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά, «ε-
φόσον βρεθεί δημοσιονομικός χώρος».

Δεν θα είναι απλό να εξυπηρετηθούν
οι στόχοι αυτοί, δεδομένου ότι ο προϋ-
πολογισμός βρισκόταν ήδη στο όριο πριν

ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, γι’
αυτό και είχαν αποσυρθεί τα σενάρια περί
μείωσης συντελεστών ΦΠΑ και ΕΦΚ καυ-
σίμων.

Τώρα οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες και
οι λύσεις για να καλυφθούν είναι δύο: είτε
να διευρυνθεί το έλλειμμα, από το 1,4%
του ΑΕΠ που προβλέπεται (πρωτογενές),
είτε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ενωση ε-
πιδοτώντας με δικούς της πόρους τη στή-
ριξη των νοικοκυριών από την ακρίβεια.
Προς το παρόν, η Κομισιόν καλείται, με
βάση την απόφαση του Συμβουλίου Κο-
ρυφής της περασμένης Πέμπτης, να προ-
ετοιμάσει μέτρα εκτάκτου ανάγκης για
το κόστος της ενέργειας.

Κόστος επιδοτήσεων
Ο λογαριασμός για τη συνέχιση της

στήριξης των νοικοκυριών και των επι-
χειρήσεων έναντι των αυξήσεων του ρεύ-
ματος μπορεί να καταστεί εφιαλτικός για
τον προϋπολογισμό, απαιτώντας από 600
εκατ. ευρώ, με μια τιμή ρεύματος 200 ευ-
ρώ/MWH έως 2 δισ. ευρώ με τιμή στα 300
ευρώ/MWH, όπως μεταφέρουν οι πηγές
του υπουργείου Οικονομικών και με βάση
το υφιστάμενο μοντέλο στήριξης. Το οι-
κονομικό επιτελείο πόνταρε στη σταδιακή

υποχώρηση των τιμών και άρα του επι-
πέδου στήριξης και στην πλήρη εξάλειψή
της στο τέλος Ιουνίου με Ιούλιο. Με αυτά
τα δεδομένα, θα επαρκούσαν οι πόροι του
Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης για τη
χρηματοδότηση της επιδότησης. Ωστόσο,
τώρα που οι ανάγκες στήριξης πιθανότατα
θα αυξηθούν και η διάρκειά τους επιμη-
κύνεται, θα κληθεί να συνεισφέρει και ο
προϋπολογισμός.

Πληθωρισμός και ΑΕΠ
Στο κόστος του πληθωρισμού στον

προϋπολογισμό πρέπει να προστεθεί το
κόστος του ΑΕΠ, που θα υποχωρήσει, λι-
γότερο ή περισσότερο. Κάθε μονάδα πτώ-
σης του ΑΕΠ μεταφράζεται σε απώλειες
εσόδων 700-800 εκατ. ευρώ. Το πιο αισιό-
δοξο σενάριο εδώ είναι να διαψευσθούν
απλώς οι ενθουσιώδεις προβλέψεις του
τουριστικού κλάδου για 100% ή και πα-
ραπάνω των τουριστικών εσόδων του
2019 και να επανέλθει το κυβερνητικό
σενάριο για 80%. Το ΑΕΠ, όμως, πλήττεται
και από την εγχώρια κατανάλωση, που
θα επηρεαστεί αρνητικά από τον πληθω-
ρισμό, καθώς και από τις επενδύσεις, που
μισούν την αβεβαιότητα.

Αποδόσεις ομολόγων
Το μόνο θετικό στην «πολεμική» εικόνα

μέχρι στιγμής είναι η συγκράτηση των ε-
πιτοκίων των ομολόγων, καθώς εκτιμάται
ότι θα καθυστερήσουν τα σενάρια σύ-
σφιγξης της νομισματικής πολιτικής από
την ΕΚΤ. Ακόμη θετικότερο, ότι τα ελληνικά
ομόλογα ακολουθούν την πορεία του πυ-
ρήνα της Ευρωζώνης, όπως επισημαίνουν
οι αναλυτές.

<<<<<<

Η επιδότηση λογαριασμών
ρεύματος είναι δεδομένη,
παρά το αυξημένο κόστος
και το γεγονός ότι ο προϋπο-
λογισμός είναι ήδη στο όριο.

H αύξηση των τιμών της ενέργειας, όπως και άλλων προϊόντων, καθώς και η διατήρησή
τους σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα από τις αρχικές προβλέψεις, θεωρείται
πλέον δεδομένη.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φαίνεται
ότι ήταν τελικά ο παράγοντας που έλειπε
για την... τέλεια καταιγίδα σε ό,τι αφορά
τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Μάλιστα, εκεί
που αναμένονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις
τιμών είναι ακριβώς στα προϊόντα στα οποία
το προηγούμενο διάστημα είχαν, για άλλους
λόγους, αυξηθεί υπέρογκα οι τιμές, με πλέον
χαρακτηριστικά παραδείγματα τα ενεργειακά
προϊόντα, τα σιτηρά, το καλαμπόκι, η σόγια
και τα φυτικά έλαια. Ο λόγος; «Οσο σιτάρι
εξάγει η Ρωσία δεν εξάγουν όλες οι ευρω-
παϊκές χώρες μαζί», επισημαίνει χαρακτη-
ριστικά στην «Κ» υψηλόβαθμο στέλεχος
πολύ μεγάλης ελληνικής αλευροβιομηχανίας.
Ας σημειωθεί ότι ήδη οι καταναλωτές τον
Φεβρουάριο, πριν δηλαδή από τις τελευταίες
γεωπολιτικές εξελίξεις, είδαν νέες ανατι-
μήσεις σε σειρά προϊόντων –ζυμαρικά, α-
ναψυκτικά, μπίρες, όσπρια–, οι οποίες δεν
είχαν περάσει το προηγούμενο διάστημα.

Η Ρωσία και η Ουκρανία προσφέρουν
σχεδόν το 1/3 των εξαγωγών σιταριού πα-
γκοσμίως, το 19% του καλαμποκιού και το
80% του ηλιελαίου. Οι παλιότεροι ίσως θυ-
μούνται το σκάνδαλο το 2008 με το ουκρα-
νικό ηλιέλαιο που είχε εξαχθεί στην Ελλάδα
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και περιείχε...
ορυκτέλαιο. Οι μεγάλες αλευροβιομηχανίες
της Ελλάδας εισάγουν από αυτές τις χώρες
από 20% έως 33% (σε αξία) των συνολικών
αγορών σιτηρών, ποσοστό που σε όρους
όγκου είναι σαφώς μεγαλύτερο, δεδομένου
ότι τα ρωσικά και τα ουκρανικά σιτάρια
είναι φθηνότερα από άλλα ευρωπαϊκά, όπως
τα γαλλικά και τα γερμανικά. Τα περιθώρια
αναζήτησης εναλλακτικών προμηθευτών

σε χώρες πέραν αυτών που βρίσκονται στην
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, είναι εξαι-
ρετικά περιορισμένα στην παρούσα χρονική
συγκυρία, επισημαίνουν ειδικοί αναλυτές
του κλάδου. Ταυτόχρονα αποτελεί και αρκετά
ακριβότερη επιλογή, ειδικά εάν οι προμήθειες
γίνουν από χώρες της Δυτικής Ευρώπης:
τα γαλλικά σιτάρια είναι ακριβότερα περίπου
κατά 40 ευρώ/τόνο σε σχέση με τα ρωσικά
και τα υψηλής πρωτεϊνικής αξίας κατά 50
ευρώ φθηνότερα σε σύγκριση με τα γερ-
μανικά.

Εκτίναξη τιμών
Δεν είναι τυχαίο ότι την Πέμπτη 24 Φε-

βρουαρίου, πρώτη ημέρα της εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκρανία, η τιμή του μαλακού
σιταριού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων
στο Παρίσι, τιμή που αποτελεί «βαρόμετρο»
για τις διεθνείς τιμές των σιτηρών, έφτασε
στα 344 ευρώ/τόνο (συμβόλαια παράδοσης
Μαρτίου), ενώ μία ημέρα πριν είχε κλείσει
στα 287 ευρώ/τόνο. Μέσα δηλαδή σε μερικές
ώρες είχε αυξηθεί κατά 20%. Τελικώς την
Πέμπτη έκλεισε στα 316,50 ευρώ/τόνο, τιμή
κατά 10,5% υψηλότερη. Την Παρασκευή η
τιμή είχε φτάσει μέχρι τα 314,25 ευρώ/τόνο.
Το 2020, πριν δηλαδή από την εκδήλωση

των πληθωριστικών πιέσεων, η τιμή βρι-
σκόταν στα επίπεδα των 210 ευρώ, για να
φτάσει στη συνέχεια τα 300 ευρώ. 

Πριν από την κλιμάκωση της ρωσο-ου-
κρανικής κρίσης οι τιμές είχαν αρχίσει να
υποχωρούν, ωστόσο τώρα είναι εξαιρετικά
αμφίβολο τι θα συμβεί. «Υπάρχει μεγάλος
προβληματισμός και όλα θα εξαρτηθούν
από την ένταση και κυρίως τη διάρκεια των
εχθροπραξιών. Το προηγούμενο διάστημα
αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε α-
νατιμήσεις λόγω της μεγάλης επιβάρυνσης
του ενεργειακού κόστους και των πρώτων
υλών, αν και αρχικά τις είχαμε αποφύγει.
Μία νέα αύξηση στο ενεργειακό και μετα-
φορικό κόστος και φυσικά στα άλευρα που
αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη για τα προϊ-
όντα μας, σημαίνει αναπόφευκτα νέες α-
νατιμήσεις», προειδοποιεί ανώτερο στέλεχος
μεγάλης αρτοβιομηχανίας που μίλησε στην
«Καθημερινή» της Κυριακής.

«Την Πέμπτη είχαμε ήδη εκτίναξη των
τιμών του φυσικού αερίου και προβλέπω
αύξηση της τιμής των σιτηρών, κάποιων
φυτικών ελαίων, αλλά και της ενέργειας γε-
νικότερα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το
κόστος παραγωγής. Επίσης, θεωρώ ότι θα
υπάρξει επίπτωση στο κόστος μεταφορών»,

επεσήμανε στην «Κ» η κ. Ιωάννα Παπαδο-
πούλου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμ-
βουλος της γνωστής βιομηχανίας μπισκότων
«Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.».

Τα φυτικά έλαια
Εντονος προβληματισμός επικρατεί και

στις εταιρείες που τυποποιούν σπορέλαια
και χρησιμοποιούν γενικώς φυτικά έλαια
για την παραγωγή των προϊόντων τους.
Πρόκειται για προϊόντα που επίσης για άλ-
λους λόγους είχαν ανατιμηθεί σημαντικά
το προηγούμενο διάστημα, ήδη από τα μέσα
του καλοκαιριού του 2021. «Τους τελευταίους
μήνες έχουμε δει σημαντικές αυξήσεις κό-
στους για τις πρώτες ύλες σε όλο τον κόσμο.
Προσπαθούμε πάντα να αντισταθμίζουμε
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος αυτού
του κόστους, διασφαλίζοντας ότι οι διαδι-
κασίες παραγωγής και λειτουργίας μας πα-
ραμένουν αποτελεσματικές, χωρίς συμβι-
βασμούς στην ποιότητα, την απόδοση και
τη γεύση των προϊόντων μας», τόνισε στην
«Κ» ο κ. Νίκος Λαβίδας, γενικός διευθυντής
της Upfield Ελλάδος, Κύπρου και Βαλκανίων.
Η Upfield, έχοντας αποκτήσει τις δραστη-
ριότητες της «ΕΛΑΪΣ», δραστηριοποιείται,
ως γνωστόν, και στην κατηγορία της τυπο-

ποίησης ηλιελαίου. Για να αντιληφθεί κάποιος
το πρόβλημα που συνεπάγεται για την τσέπη
των καταναλωτών ενδεχόμενες νέες αυξή-
σεις στις τιμές των αλεύρων και των φυτικών
ελαίων, αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι τον
Ιανουάριο του 2022 η τιμή λιανικής του α-
λευριού είχε αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά
6,6%, του ψωμιού κατά 5% και των άλλων
βρώσιμων ελαίων (δηλαδή σπορέλαια κατά
βάση) κατά 17,3%. Οι τιμές των ζυμαρικών
σε πρώτη φάση τουλάχιστον δεν αναμένεται
να επηρεαστούν άμεσα, καθώς για την πα-
ραγωγή τους χρησιμοποιείται σκληρό σιτάρι
και όχι μαλακό στο οποίο εντοπίζεται τώρα
το πρόβλημα. Βεβαίως, η τιμή του σκληρού
σιταριού λόγω προβλημάτων στην παραγωγή
του Καναδά, του μεγαλύτερου προμηθευτή
στον κόσμο σε αυτή την κατηγορία, διπλα-
σιάστηκε τους προηγούμενους μήνες.

Το χειρότερο; Οι ανατιμήσεις, σε περί-
πτωση συνέχισης της αύξησης της τιμής
του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και του πετρελαίου, δεν θα περιορί-
ζονται σε όσα τρόφιμα έχουν ως πρώτη ύλη
τα σιτηρά και τα φυτικά έλαια, αλλά θα ε-
πεκταθούν σε όλο τον κλάδο των τροφίμων,
λόγω της νέας αύξησης του κόστους παρα-
γωγής και του μεταφορικού κόστους.

Ακρίβεια, υψηλότερο έλλειμμα και χαμηλότερη ανάπτυξη

Η τέλεια καταιγίδα χτυπά την αγορά τροφίμων
Ο πόλεμος στην Ουκρανία καθιστά ακριβότερα βασικά αγαθά που ήδη έχουν ανατιμηθεί σημαντικά λόγω ενέργειας και μεταφορικών

Τα φρούτα και λαχανικά αποτελούν
την πρώτη κατηγορία ελληνικών
προϊόντων που υφίσταται πλήγμα
από την έναρξη του πολέμου στην
Ουκρανία, καθώς οι εξαγωγές τους
από την περασμένη Πέμπτη σταμά-
τησαν. Πρόκειται για εξαγωγές αρ-
κετά αξιοσημείωτες, καθώς το 2021
διαμορφώθηκαν σε αξία στα 17,60
εκατ. ευρώ και σε ποσότητα ανήλθαν
σε 32.078 τόνους. Αποτελούν, δε, το
2% του συνόλου των εξαγωγών φρού-
των και λαχανικών που έγιναν το
2021. Η κρίση στην ευρύτερη περιοχή
έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση
και τις έμμεσες εξαγωγές προς τη
Ρωσία, αυτές, για παράδειγμα, που
γίνονταν μέσω Λετονίας και Λιθου-
ανίας με ενδιάμεσο σταθμό τη Λευ-
κορωσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχει-
ρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρού-
των, Λαχανικών και Χυμών IN-
COFRUIT-HELLAS, λόγω του εμπάρ-
γκο που επέβαλε η Λευκορωσία στα
κοινοτικά προϊόντα ως αντίποινα
στις κυρώσεις που είχε επιβάλει νω-
ρίτερα η Ε.Ε., οι εξαγωγές φράουλας
στη Λετονία στο διάστημα 1/1/2022-
25/2/2022 ήταν μόλις 54 τόνοι έναντι
1.062 τόνων το αντίστοιχο διάστημα
του 2021. Μειωμένες συνολικά κατά
περίπου 1.000 τόνους είναι και οι ε-
ξαγωγές ντομάτας, στους 4.880 τό-
νους έναντι 5.894 τόνων πέρυσι. Συ-
νολικά οι εξαγωγές της Ελλάδας προς
την Ουκρανία διαμορφώθηκαν το
2020 σε 193,7 εκατ. ευρώ.

Από την Πέμπτη, εξάλλου, διέκο-
ψαν τη λειτουργία τους οι θυγατρικές
εταιρείες ελληνικών επιχειρήσεων
στην Ουκρανία, παραγωγικές και ε-
μπορικές. Σε αυτές συγκαταλέγονται
η Coca-Cola HBC, η οποία διαθέτει
εργοστάσιο παραγωγής στην Ου-
κρανία που διέκοψε τη λειτουργία
του, και ο όμιλος Σαράντη, ο οποίος
διαθέτει επίσης εργοστάσιο παρα-
γωγής στο Κίεβο, της θυγατρικής
του στη χώρα, που είναι η Ergopack.
Τη λειτουργία της έχει διακόψει και
η θυγατρική που έχει η εμπορική ει-
σαγωγική εταιρεία ELTON, η οποία
είναι επίσης εισηγμένη στο ελληνικό
Χρηματιστήριο.

Εκτός από τις πλέον άμεσες συ-
νέπειες, υπάρχουν και οι έμμεσες
που αφορούν κυρίως τις εταιρείες
που έχουν την Ουκρανία και τη Ρωσία
ως βασικούς προμηθευτές πρώτων
υλών. Πρόκειται για αλευροβιομη-
χανίες οι οποίες προμηθεύονται από
τις δύο παραπάνω χώρες μέχρι και
το 1/3 των συνολικών σε αξία αγορών
τους σε σιτηρά, βιομηχανίες ζωο-
τροφών που προμηθεύονται σιτηρά
και κυρίως σόγια και καλαμπόκι, κα-
θώς και βιομηχανίες με δραστηριό-
τητα στον μεταλλουργικό τομέα και

στην κατασκευή χαλύβδινων σωλή-
νων. Κι αυτό διότι η Ουκρανία και η
Ρωσία αποτελούν επίσης σημαντικό
προμηθευτή σε χάλυβα και σίδηρο.

Μια λιγότερο γνωστή πτυχή των
εμπορικών συναλλαγών της Ελλάδας
με την Ουκρανία, η οποία αναμένεται
να επηρεάσει τον κλάδο των κατα-
σκευών και την εφοδιαστική αλυσίδα,
είναι αυτή που αφορά την εισαγωγή
ξυλείας που χρησιμοποιείται για την
κατασκευή παλετών, εμπορευματο-
κιβωτίων και οικοδομικής ξυλείας
(ξύλα για καλούπωμα). Οι ελληνικές
εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στην κατασκευή παλετών εισάγουν
ξυλεία κατά κύριο λόγο από την Ου-
κρανία, με την εν λόγω πρώτη ύλη
να έχει πολύ συμφέρουσα τιμή. Η α-
ναζήτηση εναλλακτικών προμηθευ-
τών δεν είναι καθόλου εύκολη στην
παρούσα συγκυρία, όπως επίσης και
η χρήση άλλης πρώτης ύλης, π.χ.
πλαστικού, για την κατασκευή κι-
βωτίων για εμπορεύματα. Οπως ε-
πισημαίνουν στην «Κ» γνώστες της
αγοράς, αφενός τα πλαστικά κιβώτια
είναι για άλλες χρήσεις, αφετέρου η
τιμή του πλαστικού έχει εκτοξευθεί
στα ύψη ήδη από τους προηγούμε-
νους μήνες.

Ακόμη και οι επιχειρήσεις που έ-
χουν παραγωγική δραστηριότητα
στην Ουκρανία δεν μπορούν να υ-
πολογίσουν το μέγεθος των επιπτώ-
σεων, καθώς τα γεγονότα είναι σε
εξέλιξη. Το βέβαιο είναι ότι μετά τη
δεκαετή χρηματοοικονομική κρίση
και στη συνέχεια την πανδημία, οι
επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπί-
σουν μία ακόμη μεγάλη πρόκληση
με πολλές παραμέτρους, από τη ζωή
και την ασφάλεια των ανθρώπων
που εργάζονται σε αυτές έως την πι-
θανή αύξηση του κόστους του χρή-
ματος σε περίπτωση που οι πληθω-
ριστικές πιέσεις οδηγήσουν σε αύ-
ξηση των επιτοκίων.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Στις εισαγωγές πρώτων
υλών εντοπίζεται
το βασικό πρόβλημα

Oι αλευροβιομηχανίες εισάγουν με-
γάλο μέρος των σιτηρών που χρειάζο-
νται από Ρωσία και Ουκρανία.

Oι μεγαλύτερες ανατιμήσεις αναμένονται στα προϊόντα στα οποία το προηγούμενο διάστημα είχαν, για άλλους λόγους, αυξηθεί υπέρογκα οι τι-
μές, με πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα τα ενεργειακά προϊόντα, τα σιτηρά, το καλαμπόκι, τη σόγια και τα φυτικά έλαια. 

<<<<<<

Ρωσία και Ουκρανία είναι
σημαντικοί εξαγωγείς σίτου,
καλαμποκιού, ηλιελαίου, προ-
σφέροντας μάλιστα ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές τιμές.
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Powerful performance
and superior handling for luxury vehicles

BE ONE WITH IT
Be one with your tyres, and the road will be one with you.
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Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Στα 664 εκατ. ευρώ υπολογίζει το
Ελληνικό Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων της Μόσχας
το απόθεμα των άμεσων ρωσικών
επενδύσεων στην Ελλάδα στα τέλη
του 2020, επικαλούμενο στοιχεία
της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας.

Το ίδιο έτος, ο όγκος των διμερών
εμπορικών συναλλαγών ανήλθε στα
3 δισεκατομμύρια ευρώ με τα 2,9
δισεκατομμύρια εξ αυτών να αφο-
ρούν ελληνικές εξαγωγές, κυρίως
υδρογονανθράκων. Το διμερές ε-
μπόριο είναι, ωστόσο, σημαντικά
μειωμένο σε σύγκριση με μία οκτα-
ετία πριν και συγκεκριμένα το 2013,
οπότε βρισκόταν στα επίπεδα των
7 δισεκατομμυρίων. Το ίδιο ισχύει
και για τους Ρώσους τουρίστες, οι
οποίοι το 2013 είχαν φτάσει το 1,3
εκατ. επισκέπτες έναντι 583.000 το
2019 και μόλις 26.000 το 2020.

Οι ρωσικές επενδύσεις περιλαμ-
βάνουν και τις αγορές ακινήτων στο
πλαίσιο του προγράμματος της «χρυ-
σής βίζας» βάσει του οποίου σύμ-
φωνα με στοιχεία του υπουργείου
Μετανάστευσης έχουν χορηγηθεί
από την αρχή του προγράμματος
596 άδειες σε Ρώσους επενδυτές α-
κίνητων. Αριθμός που αντιστοιχεί
σε επενδύσεις της τάξης των 150 ε-
κατομμυρίων, αν συνυπολογιστεί
ότι άδειες παίρνουν και συγγενικά
πρόσωπα του επενδυτή, αλλά πολλοί
αγοράζουν και ακίνητα αξίας ση-
μαντικά υψηλότερης των 250.000
που είναι το ελάχιστο όριο.

Εκ των μεγαλύτερων ρωσικής
προέλευσης επενδυτών στην Ελλάδα
είναι ασφαλώς ο επιχειρηματίας
Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος ελέγχει το
71,8% του Οργανισμού Λιμένος Θεσ-
σαλονίκης, το ξενοδοχείο Πόρτο
Καρράς, το Μακεδονία Παλλάς, την
εταιρεία παραγωγής, εμφιάλωσης
και εμπορίας του μεταλλικού νερού
Σουρωτή, όπως και άλλα ακίνητα,
καθώς και την ποδοσφαιρική ομάδα
του ΠΑΟΚ. Στους Ρώσους αξιόλογους
ξένους επενδυτές περιλαμβάνονται
και οι βασικοί μέτοχοι της γαλακτο-
βιομηχανίας Δωδώνη, που πρόσφατα

έκλεισαν συμφωνία με την οποία
εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας συμμετοχών τους με
μειοψηφικό ποσοστό το αμερικανικό
επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital.

Στο λιανικό εμπόριο, πρόσφατα
η ρωσική αλυσίδα λιανεμπορίου
Μere ξεκίνησε την ανάπτυξη δικτύου
σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.

Και στον τουρισμό υπάρχουν, ό-
μως, σε εξέλιξη σημαντικές ρωσικές
επενδύσεις, μεταξύ των οποίων αυτή
της Mirum Hellas και του επενδυτή
Βιτάλι Μπορίσοφ στην Ελούντα. Υ-
πενθυμίζεται πως η Mirum ανα-
πτύσσει το Elounda Hill σε έκταση
700 στρεμμάτων, όπου σχεδιάζει
να κτίσει ξενοδοχεία, κατοικίες και
μαρίνα. Ο προϋπολογισμός της ε-
πένδυσης σε πλήρη ανάπτυξη, που
δεν έχει βεβαίως ακόμη υλοποιηθεί,
αναφέρεται στα 500 εκατομμύρια
ευρώ.

Πιο προβεβλημένη ίσως επένδυ-
ση, ωστόσο, μετά αυτές του Ιβάν
Σαββίδη είναι εκείνη του Ντμίτρι
Ριμπολόβλεφ στον Σκορπιό με προ-
ϋπολογισμό 165 εκατ. ευρώ και  α-
ντικείμενο την ανάπλαση του νησιού
των 830 στρεμμάτων σε θέρετρο,
την οποία προσφάτως ανακοίνωσε
πως προτίθεται να αυξήσει περίπου
κατά 230 εκατ. Βέβαια, από το 2013,
οπότε απέκτησε το νησί, μέχρι σή-
μερα εκτιμάται πως δεν έχει επεν-
δύσει πάνω από σχεδόν 30 εκατ. ευ-
ρώ. Στους Ρώσους επενδυτές η αγορά
λoγίζει και την Gazprom, η οποία
από το 1991 έχει συστήσει σε συ-
νεργασία 50%-50% με τον όμιλο Κο-
πελούζου την Προμηθέας Gas Α.Ε.,
η οποία δραστηριοποιείται στον το-
μέα της ενέργειας και έχει στόχο
της την προμήθεια φυσικού αερίου
στην ελληνική αγορά και την ανά-
πτυξη, κατασκευή και λειτουργία
ενεργειακών έργων.

Ολες οι μεγάλες 
ρωσικές επενδύσεις
στην Ελλάδα

<<<<<<

Σαββίδης, Ριμπολόβλεφ,
Μπορίσοφ, οι πιο προβε-
βλημένοι επιχειρηματίες.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Τις επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας
από τον πόλεμο στην Ουκρανία μετράει
πλέον το οικονομικό επιτελείο της χώρας,
με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊ-
κούρα να εκτιμά χθες ότι ο πληθωρισμός
θα φτάσει κατά μέσον όρο στο έτος στο
3%-4% (από 1% πρόβλεψη του προϋπολο-
γισμού) και ο τουρισμός θα απολέσει το 5%
των εισπράξεων του 2019, στο δυσμενέστερο
σενάριο, ενώ το ΑΕΠ θα χάνει 600 εκατ.
ευρώ για κάθε 10 ευρώ που θα ανεβαίνει η
τιμή του φυσικού αερίου.

Αναλυτές εκτιμούσαν, εξάλλου, ότι οι α-
πώλειες στο ΑΕΠ ίσως υπερβαίνουν τη μία
μονάδα (από πρόβλεψη προϋπολογισμού
για ρυθμό ανάπτυξης 4,5%). Οι προβλέψεις,
τονίζουν αναλυτές και κυβέρνηση, είναι α-
κόμη πρόωρες. Ωστόσο, είναι σαφές ότι ο
πόλεμος αφήνει ήδη τα σημάδια του, ανα-

κόπτοντας τη δυναμική της ανάκαμψης,
δημιουργώντας επιπλέον ανάγκες στήριξης
των ευάλωτων νοικοκυριών, που επιβαρύ-
νουν το έλλειμμα, και φρενάροντας τις α-
ναβαθμίσεις των ομολόγων της χώρας από
τους οίκους αξιολόγησης.

Ειδικά για τον τουρισμό, ο κ. Σταϊκούρας
είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ότι το 2019
τα έσοδα από Ρώσους τουρίστες ήταν 433
εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 2,3%
των συνολικών τουριστικών εισπράξεων.
Μαζί με τις πιθανές απώλειες τουριστών
από άλλες χώρες, λόγω πλήγματος στο ει-
σόδημα, εκτιμάται στο χειρότερο σενάριο
μείωση 5% των τουριστικών εισπράξεων,
είπε. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει βα-
σίσει τον προϋπολογισμό στην εκτίμηση
για τουριστικά έσοδα φέτος στο 80% του
2019.

Στον απόηχο των δηλώσεων του αντι-
προέδρου της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβ-
σκις, την περασμένη Παρασκευή, ο οποίος
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοσιονο-
μικής χαλάρωσης και το 2023, ο κ. Σταϊ-
κούρας σημείωσε ότι «ίσως οι εξελίξεις δώ-
σουν μεγαλύτερη ευελιξία το 2023». Πρό-
σθεσε, όμως, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι
πολύ προσεκτική, καθώς δεν βρίσκεται σε
επενδυτική βαθμίδα. «Δεν θα υποθηκεύ-
σουμε το μέλλον», είπε. «Αξιοποιήσαμε και
θα αξιοποιήσουμε και στο μέλλον την ευε-
λιξία, αλλά χρειάζεται σύνεση και διορατι-
κότητα». Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ε-
φόσον το πρόβλημα παραμείνει οξύ, ίσως
χρειαστεί να συνεισφέρει ο προϋπολογισμός
στη στήριξη των νοικοκυριών έναντι των
αυξήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος, που
σήμερα καλύπτονται από το Ταμείο Ενερ-

γειακής Μετάβασης. Οσον αφορά τη στήριξη
έναντι των αυξήσεων στην ενέργεια, πέραν
του μηχανισμού επιδότησης με δάνεια από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που
έθεσε χθες και ο υπουργός Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας, η Ελλάδα ζήτησε να επιτραπεί η
μη οριζόντια ενίσχυση των επιχειρήσεων,
έτσι ώστε να επιδοτούνται περισσότερο οι
ενεργοβόρες.

Τα επιτόκια δανεισμού είναι επίσης μια
πηγή ανησυχίας της κυβέρνησης. Ο κ. Σταϊ-
κούρας έκανε αναφορά και στην ανάγκη
συντονισμού δημοσιονομικής και νομισμα-
τικής πολιτικής, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί
το κόστος δανεισμού της χώρας.

Η Ελλάδα ζήτησε εγγράφως την εξαίρεση
των αμυντικών δαπανών από τους όποιους
δημοσιονομικούς στόχους, αποκάλυψε ε-
ξάλλου ο υπουργός Οικονομικών, ενώ ανά-

λογο αίτημα έχει υποβάλει και η Πολωνία.
Ισως οι εξελίξεις στην Ουκρανία ευνοήσουν
την αποδοχή του αιτήματος αυτού, σχολίασε.
Τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας φτάνουν
σήμερα στα 40 δισ. ευρώ, είπε εξάλλου ο
κ. Σταϊκούρας, θέλοντας να καθησυχάσει
ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει ταμειακό πρό-
βλημα αυτή τη στιγμή. Είναι όμως άλλο το
δημοσιονομικό περιθώριο, είπε. Ο ίδιος θύ-
μισε, άλλωστε, ότι πρέπει να βρεθεί δημο-
σιονομικός χώρος περίπου 2 δισ. ευρώ για
να διατηρηθεί το 2023 η μειωμένη εισφορά
αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και να ε-
πεκταθεί στο Δημόσιο και για να μονιμο-
ποιηθούν οι μειωμένες ασφαλιστικές ει-
σφορές, καθώς τα μέτρα αυτά είναι προ-
σωρινά. Επίσης, θα χρειαστεί χώρος και για
τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στην ε-
στίαση το δεύτερο εξάμηνο.

<<<<<<

Για κάθε 10 ευρώ που θα
ανεβαίνει η τιμή του φυσικού
αερίου, το ΑΕΠ θα χάνει
600 εκατ. ευρώ, ανέφερε
ο Χρήστος Σταϊκούρας. 

Χαμηλότερη ανάπτυξη και άνοδος
πληθωρισμού λόγω του πολέμου
Στο 3%-4% θα φτάσει κατά μέσον όρο ο πληθωρισμός φέτος, άνω του 1% οι απώλειες για το ΑΕΠ

Στο δυσμενέστερο σενάριο ο τουρισμός θα χάσει το 5% των εσόδων του 2019, ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Βαθύτατα προβληματισμένη και ανήσυχη
είναι η ελληνική κοινή γνώμη για τις συ-
νέπειες που θα έχει, γενικότερα αλλά και
ειδικά στην οικονομία, η εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία, όπως καταδεικνύει
η τελευταία, διπλή πανελλαδική δημο-
σκόπηση της εταιρείας Pulse για τον ΣΚΑΪ.
Το δεύτερο μέρος της έρευνας έγινε αμέσως
μετά την 24η Φεβρουαρίου, δηλαδή την
ημέρα της ρωσικής εισβολής.

Συγκεκριμένα, το 80% των ερωτηθέ-
ντων απαντάει πως ανησυχεί πολύ ή και
αρκετά, τόσο «γενικά» όσο και ειδικότερα,
για την ελληνική οικονομία, εξαιτίας της
εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι όταν
οι ερωτήσεις επικεντρώνονται στο ζήτημα
των πρόσφατων αυξήσεων στις τιμές της
ενέργειας, η κοινή γνώμη δεν φαίνεται
να έχει ενιαία εκτίμηση ως προς το εάν
εξωτερικές αιτίες ή εσωτερικοί λόγοι φέ-
ρουν την κύρια ευθύνη για τις αυξήσεις

αυτές: το 47% απαντάει ότι ο κύριος λόγος
είναι «εξωτερικός - τα διεθνή ζητήματα»,
το 35% δείχνει «κυβερνητικούς χειρισμούς
ή αστοχίες», ενώ το 9% λέει πως ο κύριος
λόγος είναι «εγχώρια θέματα και αδυναμίες
της χώρας μας». Στην ειδικότερη για τα
κυβερνητικά μέτρα και τις σχετικές πρω-
τοβουλίες ερώτηση, το 47% των ερωτη-
θέντων θεωρεί πως κινούνται «προς λαν-
θασμένη κατεύθυνση», ενώ το 42% δη-
λώνει πως «χρειάζονται κι άλλα». Επιπρό-
σθετο ενδιαφέρον εδώ έχει το γεγονός
ότι λανθασμένα τα θεωρεί και το 25% των
ψηφοφόρων της Ν.Δ. Επίσης, το 51% συ-
νολικά των ερωτηθέντων αξιολογεί αρ-
νητικά τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ.

Τούτων δοθέντων, παραμένει πολύ υ-
ψηλό το ποσοστό εκείνων που δεν θέλουν
πρόωρες εκλογές (το 47% επιθυμεί κάλπες
«το 2023, έως και την ολοκλήρωση της
θητείας της κυβέρνησης», το 26% –λιγό-
τεροι σε σχέση με την προηγούμενη έ-
ρευνα– κρίνει καλύτερο να γίνουν εκλογές
«μέχρι το φετινό καλοκαίρι», και μόλις το

19% «μέχρι το τέλος της χρονιάς»). Ως κα-
ταλληλότερο πρωθυπουργό τον κ. Κυρ.
Μητσοτάκη επιλέγει το 40%, ενώ τον κ.
Αλ. Τσίπρα το 25%, με τη Ν.Δ. –η οποία
φαίνεται να έχει υψηλή συσπείρωση των
ψηφοφόρων της– να προηγείται στην
πρόθεση ψήφου με 33,5%, έναντι 23,5%
του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΙΝΑΛ συγκεντρώνει πο-
σοστό απαντήσεων 14,5%, το ΚΚΕ 5%, η
Ελλ. Λύση 4%, ενώ το 3% απαντάει Μέ-
ΡΑ25. Στην παράσταση νίκης διευρύνεται
υπέρ της Ν.Δ. (59%) η διαφορά από τον
ΣΥΡΙΖΑ (22%). Στο ερώτημα «ποιος εκ-
φράζει καλύτερα τον κεντρώο χώρο», ο
κ. Μητσοτάκης προηγείται με 26%, ακο-
λουθεί ο κ. Ν. Ανδρουλάκης με 24%, ενώ
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει πο-
σοστό 21%.

Τέλος, το 66% στέκεται θετικά έναντι
των πρόσφατων αποφάσεων για ενίσχυση
της αμυντικής θωράκισης της χώρας, ενώ
ένας στους δύο θεωρεί πως τώρα είναι η
κατάλληλη στιγμή για περαιτέρω χαλά-
ρωση των μέτρων κατά του κορωνοϊού.

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ 

Εάν μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες η ε-
ξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό
αέριο ήταν κυρίως ένα στατιστικό μέγεθος
και μία από τις λανθάνουσες αιτίες της αύ-
ξησης του ενεργειακού κόστους, τις τελευ-
ταίες ώρες είναι ένας πραγματικός εφιάλτης
με δύο πτυχές: την εκτίναξη των τιμών και
την επάρκεια. Η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας
εισήλθε σε μια νέα περίοδο αβεβαιότητας
μετά την εμπόλεμη τροπή που πήρε η κρίση
στην Ουκρανία. Την πρώτη ημέρα της ρω-
σικής εισβολής οι τιμές φυσικού αερίου,
πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας εκτι-
νάχθηκαν σε δυσθεώρητα ύψη και προκά-
λεσαν πραγματική ανατριχίλα στις αρμόδιες
ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές των κρατών-
μελών της Ε.Ε. που λίγες εβδομάδες πριν
είχαν αρχίσει να μετράνε ανάποδα για την
έξοδο από την παρατεταμένη ενεργειακή
κρίση και τις συμπληγάδες των πληθωρι-
στικών πιέσεων.  Η τιμή του φυσικού αερίου
στο ολλανδικό TTF μετά μια υψηλή ενδοη-
μερήσια διακύμανση στα 144 ευρώ/MWh
έκλεισε την Πέμπτη στα 120 ευρώ/MWh

καταγράφοντας αύξηση 35% σε μια ημέρα,
συμπαρασύροντας προς τα πάνω και τις
χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος. Μέσα σε
μία ημέρα η χονδρεμπορική τιμή στην ελ-
ληνική αγορά αυξήθηκε κατά 34,10% και
εκτοξεύτηκε στα υψηλά των 235 ευρώ/MWh.
Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και η τιμή
του αργού που έσπασε για πρώτη φορά
από το 2014 το φράγμα των 100
δολαρίων/βαρέλι.

Η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με τον
διπλό εφιάλτη τιμών και επάρκειας, παρά-
γοντες που δεν της επέτρεψαν να εξαντλήσει
το χαρτί των κυρώσεων έναντι της Μόσχας.
Ετσι, προκειμένου να «πυροβολήσει τα
πόδια της» απέφυγε, επί του παρόντος του-
λάχιστον, να συμπεριλάβει στο πακέτο κυ-
ρώσεων την απομόνωση του ρωσικού τρα-
πεζικού συστήματος από το σύστημα εν-
δοτραπεζικών συναλλαγών SWIFT, κάτι
που θα οδηγούσε τη Μόσχα στο να κατε-
βάσει τις στρόφιγγες. Η εξέλιξη αυτή σε
συνδυασμό και με τις πληροφορίες που έ-
φεραν τον Πούτιν πρόθυμο να καθίσει στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Ου-
κρανό πρόεδρο Ζελένσκι οδήγησε σε απο-

κλιμάκωση της τιμής ενέργειας, ο εφιάλτης
ωστόσο παραμένει όσο κλιμακώνεται η
κρίση στην Ουκρανία.

Οι εξελίξεις χτύπησαν συναγερμό και
στην ελληνική κυβέρνηση, με τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αναδεικνύει
το ζήτημα ενός κεντρικού συντονισμού σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και να επαναφέρει στη
Σύνοδο Κορυφής την πρόταση της Ελλάδας
για τη σύσταση ενός ειδικού ευρωπαϊκού
ταμείου για τη στήριξη ευάλωτων νοικο-
κυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
η οποία και συμπεριλήφθηκε στο κείμενο
συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής. Η
ελληνική πρόταση αναφέρεται στη σύσταση
ενός ταμείου, το οποίο θα μπορούσε να
χρηματοδοτηθεί από αδιάθετα δικαιώματα
ρύπων που διατηρεί «παγωμένα» ο ευρω-
παϊκός μηχανισμός MSR ή αν αυτό δεν
είναι εφικτό, από δημοπρασίες μελλοντικών
δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον υπουργό
Κώστα Σκρέκα, στο ταμείο αυτό θα μπο-
ρούσαν να συγκεντρωθούν 100 δισ. ευρώ
εκ των οποίων τα 2,5 δισ. αναλογούν στην
Ελλάδα. Μαζί με την επαναφορά της εν
λόγω πρότασης, ο πρωθυπουργός θα επα-

ναφέρει στην DGcom το αίτημα για αυξη-
μένες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς
ρεύματος των ενεργοβόρων επιχειρήσεων,
που είχε υποβληθεί στο παρελθόν και α-
πορρίφθηκε. Σύμφωνα μάλιστα με πληρο-
φορίες της «Κ», το αρμόδιο οικονομικό ε-
πιτελείο σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ κα-
ταρτίζει τους μηχανισμούς για τις επιδο-
τήσεις, το ύψος των οποίων θα διαφορο-
ποιείται ανά κλάδο, με κριτήριο το ποσοστό
συμμετοχής του ενεργειακού κόστους στο
συνολικό λειτουργικό κόστος αλλά και τις
οικονομικές καταστάσεις της κάθε εταιρείας.
Η κυβέρνηση φέρεται να αναζητεί στοχευ-
μένα μέτρα για τις επιχειρήσεις, αναγνω-
ρίζοντας τις πιέσεις που δέχονται από το
υψηλό κόστος ενέργειας αλλά και τις επι-
πτώσεις από τη μετακύλιση αυτού του κό-
στους στην εφοδιαστική αλυσίδα που κα-
ταλήγει στον καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό φέρεται να επισπεύδει
και τις διαδικασίες για την επιστροφή ενός
ποσού ύψους 120 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις
μέσης τάσης, που αντιστοιχεί σε μειωμένες
χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 και 2020,
στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το ευρω-

παϊκό πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμ-
μών για τη βιομηχανία. Και αυτό το ποσό
θα δοθεί από το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ με
νομοθετική ρύθμιση και αφού προηγου-
μένως ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία,
η οποία καθυστερεί λόγω ολιγωρίας του
ΔΕΔΔΗΕ να παραδώσει στον ΔΑΠΕΕΠ, που
διαχειρίζεται τον σχετικό λογαριασμό, τα
στοιχεία των δικαιούχων. Για την κυβέρνηση
η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
παραμένει προτεραιότητα, αντιλαμβάνεται
ωστόσο ότι υπό το φως των νέων εξελίξεων
δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια
να καλύψουν τα ποσά που απαιτούνται.
Για το 2022 ξεκινάει με ένα «κουμπαρά» 3
δισ. ευρώ εκ των οποίων το 1,5 δισ. από τα
έσοδα δημοπρασιών ρύπων και ένα αντί-
στοιχο ποσό από το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ
που εκτιμάται ότι στο τέλος του έτους θα
είναι πλεονασματικός κατά 2 δισ. ευρώ.

Οι ανάγκες ωστόσο για μέτρα κοινωνικής
στήριξης, όπως εκτιμήθηκε και στις συ-
σκέψεις υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου,
είναι πολύ μεγαλύτερες και αναμένεται να
διογκωθούν λόγω των γεωπολιτικών εξε-
λίξεων.

Oι Ελληνες ανησυχούν για την οικονομία

Σε συνεχή εγρήγορση βρίσκονται τα
αρμόδια επιτελεία και για το ζήτημα
της ενεργειακής επάρκειας. Αν και η
Ελλάδα καλύπτει περίπου το 40% των
αναγκών της σε φυσικό αέριο από τη
Ρωσία, διαπιστώνεται ότι δεν συντρέ-
χουν –επί του παρόντος τουλάχιστον–
λόγοι ανησυχίας, καθώς αυτό δεν διέρ-
χεται μέσω της Ουκρανίας, αλλά μέσω
της Τουρκίας και του αγωγού Turk-
Stream. Η κλιμάκωση της έντασης,
ωστόσο, στην Ουκρανία υποχρεώνει
τις αρμόδιες αρχές να σχεδιάσουν
προληπτικά μέτρα ασφάλειας εφοδια-
σμού, ακόμη και στο ακραίο σενάριο
πλήρους διακοπής των ροών ρωσικού
αερίου προς την Ευρώπη. Σε αυτή την
περίπτωση η τροφοδοσία της αγοράς
θα περιοριστεί στις εισαγωγές αζέρικου
αερίου μέσω του TΑΡ (1 δισ. κ.μ. αερίου)
και στη δυναμικότητα αποθήκευσης
και αεριοποίησης LNG της Ρεβυθούσας.
Εκτίμηση πάντως του ΔΕΣΦΑ είναι
ότι η Ρωσία δύσκολα θα κόψει τις ροές
μέσω του TurkStream, ακόμη κι αν
κλείσει τις στρόφιγγες στους άλλους
αγωγούς της Ευρώπης, κι αυτό γιατί
διέρχεται μέσω της Τουρκίας και της
Βουλγαρίας και καταλήγει στη Σερβία,
χώρες φιλικά προσκείμενες στη Μόσχα,
που δεν θα ήθελε να πλήξει και να τις
στρέψει εναντίον της. Για το ζήτημα
της ενεργειακής επάρκειας ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας συγκάλεσε την Παρασκευή
εκτάκτως την Επιτροπή Διαχείρισης
Κρίσεων με τη συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ,
της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ, του ΑΔΜΗΕ και
της Elpedison. Αυτό που κυρίως απα-
σχόλησε τη συνεδρίαση της Επιτροπής
Διαχείρισης Κρίσεων είναι το πώς θα
διασφαλισθεί η επάρκεια με το χαμη-
λότερο δυνατό κόστος, ώστε να απο-
φευχθεί η επιβάρυνση νοικοκυριών
και επιχειρήσεων. Ο υπουργός φέρεται
να ζήτησε από τον ΔΕΣΦΑ να δώσει
τις επόμενες ημέρες προτεραιότητα
στη χρήση αερίου από τους αγωγούς,
αφενός για να διατηρούνται υψηλά τα
αποθέματα LNG στη Ρεβυθούσα και
αφετέρου γιατί η τιμή του είναι χαμη-
λότερη από τις τιμές που διαμορφώ-
νονται στη spot αγορά του LNG. Eπίσης,
έδωσε κατευθύνσεις για την αξιοποίηση
κάθε δυνατότητας που υπάρχει για
την υποκατάσταση της παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο
ώστε να μειωθούν οι τιμές ρεύματος.
Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη χρήση των
υδροηλεκτρικών, χωρίς βέβαια να δια-
κυβεύεται η επάρκεια του συστήματος
τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι
απαραίτητα για την κάλυψη των υψη-
λών αιχμών και πιθανότατα μεγαλύτερη
χρήση των λιγνιτικών μονάδων, όταν
η τιμή του φυσικού αερίου είναι πολύ
υψηλή.

Στην περίπτωση του ακραίου σε-

ναρίου η δυναμικότητα της Ρεβυθού-
σας θα αυξηθεί με την έλευση δύο
φορτίων LNG πέραν των προγραμμα-
τισμένων για τον Μάρτιο. Παράλληλα,
σε λειτουργία θα τεθούν όλες οι δια-
θέσιμες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ
και πέντε μονάδες φυσικού αερίου θα
δουλέψουν με ντίζελ κατά διαστήματα
και εκ περιτροπής, γιατί η τεχνολογία
τους δεν μπορεί να υποστηρίξει συνεχή
λειτουργία με εναλλακτικό καύσιμο,
αλλά και γιατί απαιτείται χρόνος για
την αναπλήρωση του καυσίμου στις
δεξαμενές. Πρόκειται για τις μονάδες
Κομοτηνή και Λαύριο 4 της ΔΕΗ, τις
μονάδες Θίσβη και Θεσσαλονίκης της
Elpedison και τις μικρές μονάδες της
Ηρων, συνολικής ισχύος άνω των 1.700
MW, οι οποίες έχουν διασφαλίσει ήδη
τα απαραίτητα αποθέματα.  Οι λιγνι-
τικές μονάδες της ΔΕΗ διαθέτουν ε-
πίσης, σύμφωνα με τον υπουργό, α-
ποθέματα για διάστημα μεγαλύτερο
των 30 ημερών. 

Σε ικανοποιητικά επίπεδα βρίσκο-
νται και τα υδάτινα αποθέματα των

υδροηλεκτρικών μονάδων, ενώ εξε-
τάζεται και η δυνατότητα αύξησης
των εισαγωγών αερίου μέσω του TΑΡ.
Η Ελλάδα θα συνδράμει εάν χρειαστεί
και τη Βουλγαρία με LNG από τις ε-
γκαταστάσεις της Ρεβυθούσας,  θέτο-
ντας τη λειτουργία τον υφιστάμενον
αγωγό που συνδέει τα συστήματα των
δύο χωρών,  σε αντίστροφη ροή. ΔΕ-
ΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕ, ΔΕΗ και ΔΕΠΑ πα-
ραμένουν σε αυξημένη εγρήγορση
και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία
για να αξιολογούν κάθε ημέρα και πολ-
λές φορές ανά ώρα τα δεδομένα και
να προσαρμόσουν αντίστοιχα τον σχε-
διασμό τους για τη διασφάλιση της ο-
μαλής τροφοδοσίας της χώρας σε φυ-
σικό αέριο και ηλεκτρισμό. Σε επα-
γρύπνηση βρίσκεται και η πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΝ, όπως και το Μαξίμου,
το οποίο ενημερώνεται άμεσα για κάθε
εξέλιξη στο μέτωπο της επάρκειας. Οι
τελευταίες εξελίξεις και οι επιπτώσεις
του πολέμου στην Ουκρανία στην ε-
νεργειακή αγορά θα συζητηθούν στο
συμβούλιο υπουργών ενέργειας τη
Δευτέρα, το οποίο συγκάλεσε η γαλλική
προεδρία,  κάνοντας αποδεκτό το αί-
τημα που υπέβαλαν από κοινού χθες
Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία με
πρωτοβουλία του υπουργού Κώστα
Σκρέκα.

Χρύσα Λιάγγου

Ως ανάχωμα στην επιστροφή στην κανο-
νικότητα του τουριστικού κλάδου και των
αερομεταφορών λειτουργεί η δραματική
άνοδος, μετά την επέμβαση της Ρωσίας
στην Ουκρανία, της τιμής του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου, που ενισχύει τις
ήδη υψηλές πληθωριστικές πιέσεις. Αν
και οι παράγοντες του τουρισμού τηρούν
στάση αναμονής για το πώς θα επηρεάσει
την πορεία των τουριστικών αφίξεων από
τη Ρωσία ο πόλεμος στην Ουκρανία, δε-
δομένου ότι η τουριστική περίοδος δεν
έχει ακόμη ξεκινήσει, δεν ισχύει το ίδιο
για το νέο κύμα ανατιμήσεων.

Ο προβληματισμός λόγω του αυξημένου
ενεργειακού κόστους είναι ιδιαίτερα έ-
ντονος στους «παίκτες» του τουρισμού,
εάν ληφθεί υπόψη ότι ήταν ήδη υπαρκτός
από τα τέλη της περασμένης τουριστικής
περιόδου, οπότε ο πληθωρισμός, που συρ-

ρικνώνει και το διαθέσιμο τουριστικό ει-
σόδημα, ήταν πολύ μικρότερος συγκριτικά
με σήμερα. Είναι ενδεικτικό ότι την Πα-
ρασκευή η τιμή του πετρελαίου μπρεντ
ξεπέρασε τα 100 δολ./βαρέλι για πρώτη
φορά από το 2014, τη στιγμή που το διά-
στημα 2016-2017 δεν ξεπερνούσε τα 40-
45 δολάρια. Επίσης, σύμφωνα με τη Διεθνή
Ενωση Αερομεταφορών (IATA), η τιμή
του αεροπορικού καυσίμου αυξήθηκε
κατά 4% από τον Φεβρουάριο σε σχέση
με τον Ιανουάριο και εκτοξεύθηκε κατά
57% συγκριτικά με πέρυσι. Αν και οι αε-
ροπορικές εταιρείες συνήθως πραγματο-
ποιούν hedging (αντιστάθμιση κινδύνου),
έχοντας εξασφαλίσει προτού εκδηλωθεί
το κύμα ανατιμήσεων το μεγαλύτερο μέρος
των αναγκών τους σε πετρέλαιο, οι κλυ-
δωνισμοί είναι αναπόφευκτοι.

Εκτός, δηλαδή, από το σκέλος που σχε-

τίζεται με την εν πολλοίς άγνωστη πορεία
των αφίξεων από τη Ρωσική Ομοσπονδία
και την εκμηδένιση των αφίξεων από την
Ουκρανία, οι «παίκτες» του τουρισμού κα-
λούνται να προσαρμόσουν τα επιχειρημα-
τικά τους σχέδια στα νέα δεδομένα που
προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Πρόκειται
για ιδιαίτερα δύσκολη άσκηση, όπως ανα-
φέρουν παράγοντες της αγοράς, δεδομένου
ότι επιχειρήσεις του τουρισμού δεν έχουν
καταφέρει να επουλώσουν ακόμη τις πληγές
που έχει προκαλέσει η πανδημία. Και γι’
αυτό προσέβλεπαν για την άντληση πο-
λύτιμης ρευστότητας στις προσδοκώμενες
ιδιαίτερα καλές επιδόσεις του τουρισμού
κατά το φετινό καλοκαίρι. Αν και όπως έχει
αναφέρει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελ-
ληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
Γιάννης Ρέτσος, «είναι νωρίς να μιλήσουμε
σήμερα με ασφάλεια για τις επιπτώσεις

στον τουρισμό» από τον πόλεμο στην Ου-
κρανία, λίγοι αμφισβητούν ότι το στοίχημα
για επιστροφή στην κανονικότητα έχει
γίνει πιο δύσκολο τις τελευταίες ημέρες.
Ηδη η Κρήτη, που αποτελεί παραδοσιακό
προορισμό Ουκρανών και Ρώσων τουρι-
στών, έχει δεχθεί πλήγμα, με τον στόχο
της Tez Tour για 100.000 αφίξεις από την
Ουκρανία και μέχρι και 250.000 αφίξεις
από τη Ρωσία να είναι ιδιαίτερα δύσκολο
να επιτευχθεί. Το 2013 οι τουριστικές αφίξεις
από τη Ρωσία στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν
σε 1,3 εκατομμύριο, αριθμός που διαμορ-
φώθηκε σε 1,2 εκατ. το 2014 (οπότε είχαν
επιβληθεί οι δυτικές κυρώσεις) και περιο-
ρίστηκε σε 583.000 το 2019. Για φέτος ο
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
έχει θέσει τον πήχυ στο μισό εκατομμύριο
αφίξεις Ρώσων τουριστών.

Δημήτρης Δελεβέγκος

Νέο εμπόδιο στην πλήρη ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού

Ο τουριστικός κλάδος προβληματίζεται περισσότερο από τις ανατιμήσεις και λιγότερο από
τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συνεχής εγρήγορση
και μέτρα ασφαλείας 
για επάρκεια ενέργειας

<<<<<<

Εκτίμηση του ΔΕΣΦΑ
είναι ότι η Ρωσία δύσκολα
θα κόψει τις ροές μέσω
του TurkStream.

<<<<<<

Το οικονομικό επιτελείο
καταρτίζει μηχανισμούς για
επιδοτήσεις, το ύψος των
οποίων θα διαφοροποιείται
ανά επιχειρηματικό κλάδο.

Βρόχος το ενεργειακό κόστος
για επιχειρήσεις και νοικοκυριά
Κοινή ευρωπαϊκή στήριξη ζητάει η Αθήνα, λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων

Η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας εισήλθε σε νέα περίοδο αβεβαιότητας μετά την εμπόλεμη τροπή που πήρε η κρίση στην Ουκρανία. Την πρώτη
ημέρα της ρωσικής εισβολής, οι τιμές φυσικού αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας εκτινάχθηκαν σε δυσθεώρητα ύψη.
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Μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι
βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η δραματική κλιμάκωση της κατάστασης
στο γεωπολιτικό μέτωπο οδήγησε σε κλυ-
δωνισμούς τις αγορές της ενέργειας, στέλ-
νοντας το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δο-
λάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το
2014 και δημιουργώντας το έδαφος για ε-
νίσχυση του πληθωριστικού σοκ το οποίο
θα «χτυπήσει» την οικονομία. Ακόμα και
πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στην
Ουκρανία, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη
είχε ξεπεράσει σε μηνιαία βάση το 5%. Η
ΕΚΤ θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα α-
ντιδράσει στις γεωπολιτικές εξελίξεις κατά
τη συνεδρίαση του Μαρτίου, μια εξαιρετικά
δύσκολη εξισορροπητική πράξη, καθώς
το νέο σκηνικό εγκυμονεί ξεκάθαρα κιν-
δύνους για την ανάπτυξη.

Κατά την άτυπη συνεδρίαση των α-
ξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας την
περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής οι-
κονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, προέ-
βλεψε πως σύμφωνα με ένα μέτριο σενάριο
η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να
μειώσει την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ευ-
ρωζώνης κατά 0,3%-0,4% φέτος, ενώ στο
δυσμενές σενάριο το «χτύπημα» στο ΑΕΠ

θα φτάσει το 1%. Αν και δεν παρουσίασε
νέες προβλέψεις για τον πληθωρισμό, υ-
πογράμμισε πως θα υπάρξει σημαντική
αύξηση στην εκτίμηση για το 2022.

Αυτό, μαζί με μπαράζ δηλώσεων αξιω-
ματούχων της ΕΚΤ τις προηγούμενες η-
μέρες, αποτελεί ένα πρώτο, αλλά σημαντικό
σήμα ότι η ΕΚΤ θα επιβραδύνει την ομα-
λοποίηση της νομισματικής πολιτικής,
καθυστερώντας τον τερματισμό του προ-
γράμματος ποσοτικής χαλάρωσης και μη
αναφέροντας επίσημα το ενδεχόμενο αύ-
ξησης των επιτοκίων για φέτος.

Το γνωστό «γεράκι» της ΕΚΤ, ο κεντρι-
κός τραπεζίτης της Αυστρίας, Ρόμπερτ
Χόλτζμαν, δήλωσε πως η αβεβαιότητα για
τις προοπτικές έχει αυξηθεί λόγω της κλι-
μάκωσης της σύγκρουσης Ρωσίας - Ου-
κρανίας, και αυτό θα μπορούσε ενδεχο-
μένως να καθυστερήσει την έξοδο από
τη χαλαρή νομισματική πολιτική. Μόλις

λίγες ημέρες νωρίτερα ο ίδιος είχε ταχθεί
υπέρ δύο αυξήσεων επιτοκίων φέτος.

Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΕΚΤ, Ιζαμπελ Σνάμπελ, δήλωσε ότι η
αβεβαιότητα δικαιολογεί μια σταδιακή

προσέγγιση για την ομαλοποίηση της πο-
λιτικής.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
Γιάννης Στουρνάρας, ήταν ο πρώτος α-
ξιωματούχος που αναφέρθηκε στο πώς ο

πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να επη-
ρεάσει τον προγραμματισμό της ΕΚΤ, υ-
ποστηρίζοντας πως η κεντρική τράπεζα
πρέπει να συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα
και να μη δεσμευθεί για τον χρόνο που
θα τερματιστεί η ποσοτική χαλάρωση
(APP), αφήνοντας ανοιχτές τις επιλογές
πολιτικής και διατηρώντας την ευελιξία
πολιτικής.

Οι οικονομολόγοι συμφωνούν πως η
ΕΚΤ θα πρέπει να τηρήσει μια πολύ προ-
σεκτική στάση. «Συμφωνώ απόλυτα με
τον κ. Στουρνάρα», σημειώνει στην «Κ»
ο επικεφαλής οικονομολόγος της ING,
Κάρστεν Μπρζέσκι. «Η κρίση στην Ου-
κρανία συνηγορεί σαφώς υπέρ μιας πολύ
προσεκτικής και σταδιακής προσέγγισης».
Κατά τον οικονομολόγο, η ανακοίνωση
της ΕΚΤ τον Μάρτιο θα επιβεβαιώνει το
τέλος του PEPP και την αύξηση των μη-
νιαίων αγορών του APP στα 40 δισ. ευρώ.
Στη συνέχεια, αντί να εμμείνει στη μείωση
στα 30 δισ. το τρίτο τρίμηνο και στα 20
δισ. τον Οκτώβριο, θα ανακοινώσει μηνιαία
μείωση 5-10 δισ. ευρώ, αρχής γενομένης
από τον Μάιο ή τον Ιούνιο. «Αυτό δίνει
τη δυνατότητα στην ΕΚΤ να μη δεσμευθεί
εκ των προτέρων και να μην ανακοινώσει

ακόμη καμία ημερομηνία λήξης. Η ΕΚΤ
πρέπει να προσέξει ώστε να μην επανα-
λάβει τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος
της παροχής υπερβολικά μακροπρόθεσμων
καθοδηγητικών ενδείξεων», τονίζει.

Αν και είναι πολύ νωρίς για τα «γεράκια»
να αλλάξουν στάση, ωστόσο, εάν η κα-
τάσταση δεν βελτιωθεί μέχρι τη συνε-
δρίαση του Μαρτίου, θα επικρατήσει προ-
σοχή, όπως σημειώνει στην «Κ» ο στρα-
τηγικός αναλυτής της Pictet Wealth
Management, Φρέντερικ Ντουκρόζετ, και
«παρατηρητής της ΕΚΤ». «Αυτό θα μπο-
ρούσε να μεταφραστεί σε ένα πιο ευέλικτο
τέλος του APP έπειτα από μια ανοδική α-
ναθεώρηση του πληθωρισμού, αλλά και
μια προς τα κάτω αναθεώρηση των προ-
βλέψεων για την ανάπτυξη». Κατά τον
Ντουκρόζετ, το Διοικητικό Συμβούλιο θα
μπορούσε να διαμηνύσει μια ταχύτερη
μείωση των αγορών APP, αλλά με τη δυ-
νατότητα παράτασης, αν όχι αύξησης του
προγράμματος, σε περίπτωση περαιτέρω
επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών.
Σε κάθε περίπτωση εκτιμά πως η ΕΚΤ θα
απέχει από τη δέσμευση για μια ακριβή
πορεία για τα επιτόκια στη συνεδρίαση
του Μαρτίου.

Δεύτερες σκέψεις στην ΕΚΤ για τη λήξη της δημοσιονομικής χαλάρωσης
<<<<<<

Κρίσιμη η συνεδρίαση
του Μαρτίου, στη σκιά
της ουκρανικής κρίσης.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας ήταν ο πρώτος αξιωματούχος
που αναφέρθηκε στο πώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να επηρεάσει τον προγραμμα-
τισμό της ΕΚΤ, υποστηρίζοντας πως η κεντρική τράπεζα πρέπει να συνεχίσει να αγοράζει ο-
μόλογα και να μη δεσμευθεί για τον χρόνο που θα τερματιστεί η ποσοτική χαλάρωση.

– Οι αγορές θεωρούν ότι η ΕΚΤ ενδέ-
χεται να προχωρήσει σε αύξηση επι-
τοκίων μέσα στο 2022 και η απόδοση
του ελληνικού 10ετούς σημείωσε άλμα
πάνω από το 2%. Πόσο ανησυχητική
είναι αυτή η εξέλιξη; Θεωρείτε επαρκείς
τις εγγυήσεις της ΕΚΤ για τα ελληνικά
ομόλογα;  Σημειωτέον, είναι άγνωστο
ακόμη πότε η Ελλάδα θα ανακτήσει
την επενδυτική βαθμίδα.

– Δεδομένης της τρέχουσας αβεβαιό-
τητας, που κορυφώνεται με τις δραματικές
εξελίξεις στην Ουκρανία, η ΕΚΤ έχει επι-
λέξει να διατηρήσει ευελιξία και ευχέρεια
επιλογής κατά την άσκηση της νομισμα-
τικής πολιτικής, χωρίς δεσμευτική αναφορά
σε αυξήσεις επιτοκίων εντός του 2022.
Ωστόσο, οι αγορές έχουν σχηματίσει προσ-
δοκίες για αύξηση των επιτοκίων εντός
του έτους, με αποτέλεσμα την πρόσφατη
άνοδο των αποδόσεων των δεκαετών κρα-
τικών ομολόγων σε όλες τις χώρες της Ευ-
ρωζώνης. Η απόδοση των ελληνικών τίτ-
λων παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία
στη μεταβλητότητα των χρηματοπιστω-
τικών συνθηκών σε σύγκριση με άλλες
χώρες, λόγω της χαμηλότερης πιστολη-
πτικής της διαβάθμισης. Στην παρούσα
όμως συγκυρία, η επίπτωση της αύξησης
του κόστους αναχρηματοδότησης στη
δυναμική του ελληνικού χρέους αναμένεται
να είναι περιορισμένη (μικρότερη σε σχέση
με άλλες χώρες) σε μεσοπρόθεσμο ορίζο-

ντα, καθώς ένα μικρό μόνο μερίδιο του
ελληνικού δημόσιου χρέους αναχρημα-
τοδοτείται από τις αγορές και άρα οι αυ-
ξήσεις στις δαπάνες για τόκους θα είναι
περιορισμένες. Aλλωστε, τα ευνοϊκά ποι-
οτικά χαρακτηριστικά της πρόσφατης έκ-
δοσης δεκαετούς ελληνικού ομολόγου
διατηρήθηκαν, αντικατοπτρίζοντας τις
θετικές προοπτικές της ελληνικής οικο-
νομίας. Τον περασμένο Δεκέμβριο η ΕΚΤ
έκρινε απαραίτητο οι επανεπενδύσεις
των τίτλων του έκτακτου προγράμματος
αγοράς τίτλων λόγω της πανδημίας (PEPP)
να μπορούν να προσαρμοστούν με ευελιξία.
Oσον αφορά τα ελληνικά ομόλογα, η  ευ-
ελιξία αυτή παρέχει τη δυνατότητα επα-
νεπενδύσεων επιπλέον της αξίας των τίτ-
λων που λήγουν, προκειμένου να μη δια-
ταραχθεί η ομαλή μετάδοση της νομισμα-
τικής πολιτικής προς την ελληνική οικο-
νομία, ενόσω αυτή ανακάμπτει.   

Συνεπώς, η ΕΚΤ έστειλε ένα ισχυρό
μήνυμα στήριξης για την ελληνική οικο-
νομία και τα κρατικά ομόλογα. Η απόκτηση
της επενδυτικής βαθμίδας θα αποτελέσει
σημαντικό βήμα για την ελληνική οικο-
νομία. Hδη, τρεις από τους τέσσερις οίκους
πιστοληπτικής αξιολόγησης αξιολογούν
την ελληνική οικονομία με θετικές προ-
οπτικές. Αυτή η στάση προμηνύει ανα-
βάθμιση κατά μία βαθμίδα, σε εύλογο χρο-
νικό διάστημα, δηλαδή εντός του 2022.
Περαιτέρω αναβάθμιση με στόχο την ε-

πίτευξη της επενδυτικής κατηγορίας για
την ελληνική οικονομία είναι επιθυμητό
να επιτευχθεί εντός του 2023. Η συνετή
διαχείριση των πόρων, οι εντατικές προ-
σπάθειες αποκατάστασης της δημοσιο-
νομικής σταθερότητας και η προσήλωση
στην αναπτυξιακή προοπτική της ελλη-
νικής οικονομίας αποτελούν την καλύτερη
προστασία έναντι των διακυμάνσεων στις
χρηματοπιστωτικές αγορές και συμβάλλουν
σημαντικά στον στόχο της αναβάθμισης

στην επενδυτική κατηγορία.
– Πόσο παροδικός είναι ο υψηλός πλη-
θωρισμός στην Ευρώπη, σε ποιο βαθμό
απειλεί την Ελλάδα και τι μέτρα μπορεί
να λάβει κανείς για να αμβλύνει τις ε-
πιπτώσεις;

– Ο πληθωρισμός στη Ζώνη του Ευρώ,
έπειτα από μία δεκαετία πολύ χαμηλών
ρυθμών, εμφάνισε αξιοσημείωτη επιτά-
χυνση από τα μέσα του 2021 μέχρι και
σήμερα. Στη διάρκεια του 2022 αναμένεται

να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αλλά
να επιβραδυνθεί σταδιακά. Καθώς, όμως,
το οικονομικό περιβάλλον στην τρέχουσα
συγκυρία χαρακτηρίζεται από μεγάλη α-
βεβαιότητα, λόγω του πολέμου στην Ου-
κρανία, της ανόδου των τιμών της ενέρ-
γειας και της εξέλιξης της πανδημίας, η
πορεία του πληθωρισμού δεν μπορεί να
προβλεφθεί με ακρίβεια.

Ο πληθωρισμός της Ελλάδας, που βρι-
σκόταν πριν από λίγους μήνες στις χαμη-
λότερες θέσεις μεταξύ των αντίστοιχων
ευρωπαϊκών, σταδιακά ανήλθε στον μέσο
όρο και αναμένεται να παραμείνει σε σχε-
τικά υψηλά επίπεδα τους επόμενους μήνες.
Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα προβλέπεται στα-
διακή αποκλιμάκωσή του, όπως εξάλλου
προβλέπεται και συνολικά για την Ευρω-
ζώνη. Στην κατεύθυνση αυτή θα βοηθή-
σουν οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής
που λαμβάνονται από την ΕΚΤ με γνώμονα
τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον
πληθωρισμό. 
– Είχατε συμμετάσχει στις διαπραγ-

ματεύσεις για τα προγράμματα προ-
σαρμογής της ελληνικής οικονομίας.
Τι πρόοδο έχει σημειώσει η Ελλάδα
και ποιες είναι οι εκκρεμότητες που
ακόμη και σήμερα ροκανίζουν τη δυ-
ναμική της ανάπτυξης;

– Tα προγράμματα προσαρμογής συ-
νέβαλαν στην εξάλειψη των σημαντικό-
τερων μακροοικονομικών ανισορροπιών,

στην εφαρμογή σημαντικών διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, στην ευελιξία των αγο-
ρών προϊόντων και εργασίας και στην ε-
ξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. 

Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο παρα-
μένει η δημιουργία ενός περιβάλλοντος
φιλικότερου προς το επιχειρείν, με έμφαση
στις άμεσες επενδύσεις και την εξωστρέ-
φεια. Η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονομίας παραμένει συ-
γκριτικά χαμηλή σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, παρά την πρόοδο που έχει συ-
ντελεστεί σε ορισμένους τομείς τα τελευ-
ταία έτη.

Εξακολουθούμε να υστερούμε στην
ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης και στα
κίνητρα προσέλκυσης εξειδικευμένου, υ-
ψηλού επιπέδου και ικανοτήτων προσω-
πικού. Παράλληλα, η πανδημία αφενός ε-
πιτάχυνε την ψηφιοποίηση υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα, αφετέρου μεγέθυνε
το πρόβλημα των θυλάκων αναποτελε-
σματικότητας και χρονοκαθυστέρησης
στη διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη
και των επιχειρήσεων. Η μεταρρυθμιστική
προσπάθεια είναι αναγκαίο να συνεχιστεί,
ιδιαίτερα στους τομείς της Δημόσιας Δι-
οίκησης, Δικαιοσύνης, αγορών προϊόντων
και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μόνο
έτσι η οικονομία αποκτάει ανθεκτικότητα
και προσαρμοστικότητα, που της επιτρέ-
πουν να απορροφάει με ευκολία ενδεχό-
μενους κραδασμούς.  

– Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι δια-
βουλεύσεις για την τραπεζική ένωση
στην Ευρωζώνη και πόσο ρεαλιστική
θα ήταν μια τελική συμφωνία;

– Η εμβάθυνση και ολοκλήρωση της
τραπεζικής ένωσης αποτελεί αναμφισβή-
τητα προτεραιότητα για τους ευρωπαϊκούς
θεσμούς και σημειώνεται σταθερή, αν και
αργή, πρόοδος. Οι διαβουλεύσεις για την
τραπεζική ένωση είναι συνεχείς και επί-
πονες, δεδομένου ότι πλέον επικεντρώ-
νονται στον τρίτο πυλώνα της τραπεζικής
ένωσης που αφορά τη δημιουργία ενός
ενιαίου ταμείου εγγύησης καταθέσεων.
Αντιλαμβάνεστε την πολυπλοκότητα του
εγχειρήματος και τις λεπτές ισορροπίες
που πρέπει να τηρηθούν. 
– Ποια είναι η γνώμη σας για την αγορά
των κρυπτονομισμάτων ;

– Η αγορά των κρυπτονομισμάτων πα-
ρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη σε παγκόσμιο
επίπεδο. Από εποπτικής πλευράς θεωρούμε
ότι παραμένουν οι κίνδυνοι από τη χρήση
των κρυπτονομισμάτων, κυρίως ως επεν-
δυτικών μέσων. Θετική εξέλιξη που θα
δώσει ώθηση στην αγορά αναμένουμε να
είναι η υιοθέτηση της πρότασης ευρω-
παϊκού κανονισμού για τις αγορές κρυ-
πτοστοιχείων, η οποία θα σηματοδοτήσει
την ευρύτερη και εναρμονισμένη κανο-
νιστική ρύθμιση της έκδοσης κρυπτονο-
μισμάτων και της παροχής συναφών υ-
πηρεσιών.

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Επενδύσεις 30 δισ. ευρώ μέχρι το 2026 θα
φέρουν μέση ανάπτυξη 3% μέχρι το 2032,
τονίζει σε συνέντευξή της στην «Κ» η υ-
ποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος,
Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, η οποία ό-
μως τονίζει ότι η Ελλάδα έχει ακόμη χαμηλή
διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα και ο-
φείλει να επιδείξει μεγαλύτερο έργο στο
πεδίο των μεταρρυθμίσεων, με συνετή
διαχείριση των πόρων. «Τα μέχρι σήμερα
αποτελέσματα δεν είναι ανάλογα των
προσδοκιών μας», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά με το βλέμμα στα funds διαχείρισης
των NPLs, αν και αναγνωρίζει την παρά-
μετρο της πανδημίας. Υπενθυμίζει σε κάθε
περίπτωση τη δυνατότητα χρηματοδό-
τησης των βιώσιμων επιχειρήσεων στο
πλαίσιο αναδιάρθρωσης των οφειλών
τους. Σύμφωνα με την κ. Παπακωνστα-
ντίνου, η ανοδική πορεία των καταθέσεων,
οι οποίες τον Σεπτέμβριο επέστρεψαν στα
προ του 2015 επίπεδα, δεν αναμένεται να
ανακοπεί τα επόμενα χρόνια, ως αποτέ-
λεσμα των προβλεπόμενων υψηλών ρυθ-
μών ανάπτυξης και της εισροής πόρων
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σημειώνει δε
πως η στάση των οίκων αξιολόγησης προ-
μηνύει αναβάθμιση της ελληνικής οικο-
νομίας κατά μία βαθμίδα εντός του 2022
και υπογραμμίζει ότι η επενδυτική κατη-
γορία «είναι επιθυμητό να επιτευχθεί
εντός του 2023». Ως προς την αύξηση στο
κόστος δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου,
εκτιμά ότι η επίπτωση θα είναι περιορι-
σμένη, καθώς «ένα μικρό μόνο μερίδιο
του χρέους αναχρηματοδοτείται από τις
αγορές και άρα οι αυξήσεις στις δαπάνες
για τόκους θα είναι περιορισμένες». Η υ-
ποδιοικήτρια της ΤτΕ προβλέπει ότι ο πλη-
θωρισμός θα είναι υψηλός και το 2022,
αλλά σταδιακά θα επιβραδυνθεί, εκτός α-
προόπτου. Επιπλέον, μιλάει για χαμηλότοκα
δάνεια ύψους 2,1 δισ. ευρώ ετησίως από
το Ταμείο Ανάκαμψης στις επιχειρήσεις.
Τέλος, χαρακτηρίζει ιδιαίτερα υψηλή τη
συγκέντρωση στο ελληνικό χρηματοπι-
στωτικό σύστημα, αλλά εντοπίζει περι-
θώρια για συγχωνεύσεις στις μη συστη-
μικές τράπεζες.

– Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: πού βρι-
σκόμαστε σήμερα, τι άλλο χρειάζεται
και πώς «δουλεύει» ο μηχανισμός των
funds στο δεύτερο επίπεδο διαχείρισης
των NPLs;

– Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ)
βρίσκονταν στα 20,9 δισ. ευρώ τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή έχουν μειωθεί
κατά 80% σε σχέση με το ιστορικά υψηλό
ποσό του Μαρτίου 2016. Ωστόσο, το τρα-
πεζικό μας σύστημα εξακολουθεί να εμ-
φανίζει τον υψηλότερο, με διαφορά, δείκτη
ΜΕΔ (δηλαδή, ΜΕΔ επί του συνόλου των
δανείων) στην Ε.Ε. Επομένως, είναι ανα-
γκαίο οι τράπεζες να υλοποιήσουν άμεσα
τις στρατηγικές τους για περαιτέρω μείωση,
διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως ότι είναι σε
θέση να απορροφήσουν πλήρως το κόστος
της υλοποίησης των εν λόγω στρατηγικών.     

Η μεταφορά των ΜΕΔ σε τρίτους επεν-
δυτές (funds) έχει ιδιαίτερη σημασία για

την οικονομία, καθώς οι τράπεζες βρίσκο-
νται πλέον σε καλύτερη θέση για να επι-
τελέσουν τον διαμεσολαβητικό τους ρόλο
στην οικονομία. Εκτιμάμε ότι οι εταιρείες
διαχείρισης (NPLs servicers) έχουν τη δυ-
νατότητα και να παράσχουν πιο ευέλικτες
και δραστικές λύσεις στους βιώσιμους δα-
νειολήπτες και να επανεντάξουν το ενέ-
χυρο στην πραγματική οικονομία, όπου
είναι απαραίτητο. 

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των
εταιρειών διαχείρισης δεν είναι ανάλογα
των προσδοκιών μας. Θα πρέπει όμως να
λάβουμε υπόψη μας και τις ιδιαίτερες συν-
θήκες, λόγω των μέτρων για την πανδημία.
Ωστόσο, οι προοπτικές για την αποτελε-
σματική διαχείριση των ΜΕΔ μέσω αυτού
του μηχανισμού είναι ιδιαίτερα θετικές,
τόσο λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας

όσο και της ανόδου στις τιμές των ακινή-
των. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να
εκμεταλλευθούν οι NPLs servicers τη δυ-
νατότητα παροχής χρηματοδότησης σε
βιώσιμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της α-
ναδιάρθρωσης των οφειλών τους. 
– Ποια είναι η τάση στις καταθέσεις,
πόσο θα διαρκέσει και πώς θα φανούν
χρήσιμες; 

– Οι καταθέσεις σημειώνουν τα τελευ-
ταία χρόνια μία έντονα αυξητική πορεία
και πλέον βρίσκονται στα επίπεδα προ
του 2015. Η ανοδική πορεία δεν αναμένεται
να ανακοπεί τα επόμενα χρόνια, ως απο-
τέλεσμα των προβλεπόμενων υψηλών
ρυθμών ανάπτυξης και της εισροής πόρων
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η άνοδος των
καταθέσεων αποτελεί θετική εξέλιξη, α-
φενός γιατί είναι ένδειξη επαναφοράς της
εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα,
αφετέρου γιατί επιτρέπει στις τράπεζες
να επιδοθούν στην απαραίτητη πιστωτική
επέκταση. Το τελευταίο αποκτά μεγαλύ-
τερη σημασία όσο θα χαλαρώνουν στα-
διακά τα μέτρα στήριξης της ΕΚΤ προς
το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, όπως
ο τερματισμός των TLTROs.      
– Πώς αξιολογείτε τον ρυθμό δανεισμού
νοικοκυριών και επι-χειρήσεων; Εξα-
ντλούν οι τράπεζες τα περιθώρια των
δυνατοτήτων τους;

– H χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
αυξήθηκε τo 2021 και οι συνθήκες δανει-
σμού προς τις επιχειρήσεις έχουν βελτιωθεί,
καθώς το κόστος δανεισμού κυμαίνεται
σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω της ευνοϊκής
επίδρασης της ενιαίας νομισματικής πο-
λιτικής. Η χρηματοδότηση προς τα νοικο-
κυριά μειώθηκε όμως το 2021,  αν και τους
τελευταίους μήνες καταγράφεται τάση ε-
νίσχυσης των νέων χορηγήσεων, κυρίως
στεγαστικών δανείων, που συνάδει και με
την παρατηρούμενη ανάκαμψη της αγοράς
ακινήτων. Η πιστοδότηση των επιχειρήσεων
θα ενισχυθεί σημαντικά μέσω της αξιο-
ποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης τα επόμενα έτη και οι προοπτικές για
το 2022 είναι θετικές. Η υλοποίηση των ε-
πενδυτικών σχεδίων υγιών και εξωστρεφών
επιχειρήσεων, καθώς και η αναθέρμανση
της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας

και των συναλλαγών στην κτηματαγορά,
συντείνουν σε ενίσχυση της ζήτησης για
νέες χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, η βελ-
τίωση της ρευστότητας των τραπεζών και
η πρόοδος στην εξυγίανση του ισολογισμού
τους παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα για
την ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου
τους. Η τάση αυτή αντανακλάται στα επι-
χειρησιακά σχέδια των τραπεζών.
– Ταμείο Ανάκαμψης: τι δάνεια θα

δούμε τα επόμενα χρόνια και σε ποιους
τομείς;

– Η χώρα αναμένεται να λάβει από το
Ταμείο Ανάκαμψης 33 δισ. ευρώ μέχρι το
2026, εκ των οποίων 12,7 δισ. ευρώ σε δά-
νεια και 20,3 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις.
Μέχρι στιγμής, από πλευράς επιχορηγή-
σεων έχουν εγκριθεί 103 έργα συνολικού
προϋπολογισμού 6,1 δισ. ευρώ και έχουν
εκταμιευθεί 2,3 δισ. ευρώ ως προκαταβολή.
Οσον αφορά τα δάνεια του Ταμείου Ανά-
καμψης, η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες
της Ε.Ε. που αναμένεται να κάνουν πλήρη
χρήση αυτού του χρηματοδοτικού εργα-
λείου, το οποίο επιτρέπει τη χορήγηση
χαμηλότοκων δανείων προς τις επιχειρή-
σεις. Μέχρι στιγμής από τα δάνεια έχουν
εκταμιευθεί 1,7 δισ. ευρώ, ενώ αναμένονται
2,1 δισ. ευρώ ετησίως για την περίοδο
2022-26. Στα δάνεια αυτά θα έχουν πρό-
σβαση τόσο μεγάλες όσο και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, με βασική προϋπόθεση τη
βιωσιμότητα των επενδυτικών τους σχε-
δίων. Πάνω από το 50% των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης θα χρηματοδοτήσει
επενδύσεις που αφορούν τον πράσινο και
ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας,
ενώ τα υπόλοιπα θα κατευθυνθούν σε το-
μείς που ενισχύουν την απασχόληση, τις
δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, κα-
θώς επίσης την εξωστρέφεια και την έρευνα
και καινοτομία. Αναμένεται ότι οι πόροι
του Ταμείου θα κινητοποιήσουν επιπλέον
επενδύσεις ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ
την περίοδο 2022-26, μέσω μόχλευσης
των διαθέσιμων πόρων με κεφάλαια από
τον ιδιωτικό τομέα. Ως αποτέλεσμα, σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος, η χώρα μας θα διατηρήσει ρυθ-
μούς ανάπτυξης που θα ξεπερνούν το 3%
κατά μέσο όρο την επόμενη δεκαετία.

H χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυξήθηκε τo 2021 και οι συνθήκες δανεισμού έχουν
βελτιωθεί, σημειώνει η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου.

Αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα το 2022 και επενδυτική κατηγορία το 2023

<<<<<<

Μεσοπρόθεσμα προβλέπεται
σταδιακή αποκλιμάκωση του
πληθωρισμού, όπως εξάλλου
προβλέπεται και συνολικά
για την Ευρωζώνη.

<<<<<<

Οι καταθέσεις πλέον
βρίσκονται στα επίπεδα
προ του 2015.Η ανοδική
πορεία δεν αναμένεται να
ανακοπεί τα επόμενα χρόνια.

Να κάνουν πιο γενναίες ρυθμίσεις τα funds 
Το αποτέλεσμα στη διαχείριση δανείων δεν είναι ανάλογο των προσδοκιών, λέει η υποδιοικήτρια της ΤτΕ, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου

– Πώς αξιολογείτε τον βαθμό συγκέ-
ντρωσης στο ελληνικό τραπεζικό σύ-
στημα; Υπάρχει χώρος για εξαγορές και
συγχωνεύσεις;
– Ο βαθμός συγκέντρωσης στο ελληνι-
κό τραπεζικό σύστημα συγκαταλέγεται
μεταξύ των υψηλοτέρων στην Ε.Ε., κα-
θώς οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
κατέχουν περίπου το 95% της εγχώ-
ριας αγοράς σε σχέση με το συνολικό ε-
νεργητικό. Η ΕΚΤ και ο Ενιαίος Εποπτι-
κός Μηχανισμός (SSM) έχουν επισημά-
νει την ανάγκη αναδιάρθρωσης του

τραπεζικού τομέα στην Eυρωζώνη και
τα οφέλη των εξαγορών και συγχωνεύ-
σεων, ιδιαίτερα των διασυνοριακών, για
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και
την οικονομία.
Ωστόσο για την Ελλάδα, στην τρέχουσα
χρονική συγκυρία, εκτιμώ ότι δεν συ-
ντρέχει λόγος για μεγαλύτερη συγκέ-
ντρωση σε επίπεδο συστημικών πιστω-
τικών ιδρυμάτων. Από την άλλη, δεν θα
απέκλεια το ενδεχόμενο περαιτέρω
συγκέντρωσης σε επίπεδο μη συστημι-
κών τραπεζών.

Tα περιθώρια συγχωνεύσεων τραπεζών 
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Σε αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευ-
τών βρίσκονται οι ελληνικές επιχειρήσεις
που προμηθεύονταν πρώτες ύλες από
την Ουκρανία, αλλά και από τη Ρωσία,
ενώ την ίδια ώρα οι εταιρείες που έκαναν
εξαγωγές προς την Ουκρανία ή είχαν
παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα
επεξεργάζονται σενάρια για να μετριά-
σουν τις απώλειες.

Ο αποκλεισμός δε της Ρωσίας από
το σύστημα SWIFT προκαλεί ήδη ανη-
συχία σε αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις
–κυρίως εξαγωγικές– που πραγματο-
ποιούν συναλλαγές στη Ρωσία, φοβού-
μενες, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν
στην «Κ», ότι «θα επιστρέψουμε στην
εποχή του... φαξ». Ολοι οι συνομιλητές
μας, πάντως, επισημαίνουν ότι δεν μπο-
ρούν να προβούν σε κάποιο σχεδιασμό,
καθώς τα γεγονότα είναι σε πλήρη ε-
ξέλιξη, τονίζοντας ότι μέχρι και λίγες
ημέρες πριν από τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία τα στελέχη των επιχει-
ρήσεων στη χώρα θεωρούσαν μη πιθανό
ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Αυτό, πάντως, που συμβαίνει τώρα
είναι ότι έχουν σταματήσει από το Σάβ-
βατο οι αποστολές φορτίων με εμπο-
ρεύματα στην Ουκρανία, ενώ την ίδια
ώρα πρόβλημα υπάρχει με την εισαγωγή
πρώτων υλών από τη Ρωσία. Τα Στενά
του Βοσπόρου μπορεί να μην έκλεισαν,
όπως φοβούνταν μεγάλες αλευροβιο-
μηχανίες της χώρας οι οποίες ανέμεναν
πλοία με σιτηρά από τη Ρωσία, όπως
είχε αναφέρει η «Κ» στο φύλλο της 25ης
Φεβρουαρίου 2022, όμως τα πλοία δεν
έφτασαν ποτέ και ούτε αναμένεται να
έρθουν.

Οι αλευροβιομηχανίες και οι βιομη-
χανίες ζωοτροφών αναζητούν τώρα ε-
ναλλακτικούς προμηθευτές σιτηρών
και καλαμποκιού, κυρίως σε Ρουμανία
και Πολωνία. Οι προμήθειες από Γαλλία
και Γερμανία αποτελούν μεν επιλογή,
αλλά αρκετά ακριβότερη. Αυτό δε που
φοβούνται είναι πως εάν λείψουν από
την παγκόσμια αγορά τα σιτηρά της
Ουκρανίας και της Ρωσίας, ενδεχομένως
θα προκληθεί έλλειψη που θα προκα-
λέσει μεγάλη αύξηση των τιμών. 

Οι εισαγωγές της Ελλάδας από την
Ουκρανία διαμορφώθηκαν το 2021 σε
198,36 εκατ., ενώ από τη Ρωσία σε 4,3
δισ. Η Ελλάδα εισάγει από την Ουκρανία
κυρίως βιομηχανικά είδη, τρόφιμα, πρώ-
τες ύλες, χημικά και έλαια (κυρίως η-
λιέλαιο) και εξάγει κυρίως πετρελαιοειδή,
τρόφιμα (ζυμαρικά, γαλακτοκομικά κ.ά.),
βιομηχανικά είδη και χημικά. Οι εξα-
γωγές της Ελλάδας προς την Ουκρανία
διαμορφώθηκαν το 2021 σε 338,60 εκατ.
Λιγότερες είναι οι εξαγωγές προς τη
Ρωσία, επηρεασμένες και από τα αντί-
ποινα της ρωσικής κυβέρνησης σε α-
πάντηση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής
Ενωσης το 2014. Το 2021 οι εξαγωγές
της Ελλάδας προς τη Ρωσία διαμορφώ-
θηκαν σε 206,61 εκατ. και οι εισαγωγές
από τη Ρωσία σε 4,3 δισ.

Περιορισμούς στην εφοδιαστική α-
λυσίδα που σχετίζονται με τις μετακι-
νήσεις των προϊόντων και την εισαγωγή
πρώτων υλών αντιμετωπίζει η Frigoglass,
η οποία διατηρεί εργοστάσιο στη Ρωσία.
Το τελευταίο, μάλιστα, λειτουργεί ως
κύρια μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη,

μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστά-
σιό της στη Ρουμανία. Η θυγατρική της
Frigoglass στη Ρωσία, Frigoglass Eurasia
LCC, έχει δανεισμό 34 εκατ. και διατηρεί
πιστωτικές γραμμές με διεθνείς και κρα-
τικές τράπεζες στη Ρωσία. 

Εναλλακτικά σενάρια για το πώς θα
τροφοδοτηθούν οι αγορές της Γεωργίας,
του Αζερμπαϊτζάν και οι γύρω από την
Ουκρανία χώρες, στις οποίες κατευθυ-
νόταν το 50% των πωλήσεων της Er-
gopack, της θυγατρικής του ομίλου Σα-
ράντη στην Ουκρανία, αναζητεί η δι-
οίκηση του ομίλου. Η λειτουργία του
εργοστασίου της Ergopack στο Κανίβ,
στην κεντρική Ουκρανία, έχει διακοπεί
μετά τη ρωσική εισβολή και φυσικά
είναι άγνωστο εάν και πότε θα λειτουρ-
γήσει ξανά. Αυτό που, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, εξετάζεται είναι οι ανάγκες
των χωρών που κάλυπτε η παραγωγή
της Ergopack, πέραν της Ουκρανίας, α-
νάγκες σε προϊόντα νοικοκυριού, να
καλυφθούν από άλλες θυγατρικές του
ομίλου, όπως αυτές στη Ρουμανία και
στην Πολωνία.

Εναλλακτικούς προμηθευτές
αναζητούν ελληνικές εταιρείες
Προβλήματα με τις εισαγωγές από Ρωσία, σταμάτησαν από Ουκρανία

Στο 93,5% του 2019 έφθασαν οι
εισπράξεις της εφορίας το 2021,
εξέλιξη που δείχνει την επιστροφή
στην κανονικότητα. Οπως προ-
κύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ,
το περασμένο έτος εισπράχθηκαν
συνολικά 48,1 δισ. ευρώ από φό-
ρους έναντι 43,19 δισ. το 2020 και
51,4 δισ. ευρώ το 2019. Και εάν
δεν είχαν τεθεί σε αναστολή φόροι
ύψους 2,26 δισ. ευρώ (αφορούν
την περίοδο Μαρτίου 2020 - Ιου-
νίου 2021) οι εισπράξεις θα είχαν
προσεγγίσει τα έσοδα του 2019.
Στην αύξηση των εσόδων συντέ-
λεσαν κυρίως οι έμμεσοι φόροι
(ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανά-
λωσης) και λιγότερο οι φόροι στο
εισόδημα και στην ακίνητη περι-
ουσία. Οπως τονίζεται στην έκθεση
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων η αύξηση των εσόδων
που παρατηρείται στους φόρους
επί αγαθών και υπηρεσιών (έμμε-
σοι φόροι), που αποτελούν την
κατηγορία φόρων με τη μεγαλύ-
τερη συμμετοχή (55,55%) στα συ-
νολικά έσοδα από φόρους το 2021,
σχετίζεται με το αυξημένο επίπεδο
οικονομικής δραστηριότητας που
επέφερε η χαλάρωση των περιο-
ριστικών μέτρων της υγειονομικής
κρίσης, σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο. Στα έσοδα της
εν λόγω κατηγορίας επιδρούν και
τα πληθωριστικά φαινόμενα που
καταγράφονται σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο, κυρίως κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2021, τα οποία εδρά-
ζονται, μεταξύ άλλων, στην ενερ-
γειακή κρίση, στις διαταραχές της
εφοδιαστικής αλυσίδας και στις
ελλείψεις πρώτων υλών.

Στη φορολογία εισοδήματος,
οι διαφορές που καταγράφονται
μεταξύ 2021 και 2019 είναι μεγάλες.
Βέβαια, τα φυσικά πρόσωπα το
προηγούμενο έτος φορολογήθηκαν
με τη νέα κλίμακα, που οδήγησε
στη μείωση των επιβαρύνσεων
για τους χαμηλόμισθους, κυρίως
όμως για τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες. 

Συγκεκριμένα, εισπράχθηκαν
10,17 δισ. ευρώ το προηγούμενο
έτος έναντι 10,15 δισ. ευρώ το
2020 και 11,02 δισ. ευρώ το 2019.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, το
2021 φαίνεται ότι ήταν μία σχετικά
καλή χρονιά αφού οι φόροι που
πλήρωσαν (παρά τη μείωση του
συντελεστή και της προκαταβολής
φόρου) έφθασαν τα 3,37 δισ., έ-
ναντι 2,36 δισ. το 2020 και 4,5 δισ.
το 2019. Είναι ενδεικτικό ότι ο φό-
ρος στο εισόδημα των νομικών
προσώπων έφθασε το 2021 το 1,13
δισ. έναντι 579 εκατ. το 2020, ενώ
η προκαταβολή φόρου διαμορφώ-
θηκε σε 1,46 δισ. από 1,2 δισ. ευρώ
το 2020.

Σε σύγκριση με τις άλλες φο-
ρολογίες, οι εισπράξεις από τις με-
ταβιβάσεις ακινήτων ξεπέρασαν
και αυτές του 2019. Ειδικότερα,
έφθασαν τα 360,27 εκατ. το 2021,
έναντι 258,13 εκατ. ευρώ το 2020
και 328,67 το 2019. 

Στην έκθεση της ΑΑΔΕ τονίζε-
ται ότι για την εξέλιξη και διακύ-
μανση των φορολογικών εσόδων
«η αναγγελία της αναπροσαρμογής
των αντικειμενικών αξιών των α-
κινήτων (ΦΕΚ 2375Β/07- 06-2021),
η οποία ισχύει από 1/1/2022, δύ-
ναται να επηρέασε τον συνολικό
αριθμό των μεταβιβάσεων το 2021,
ασκώντας επίδραση και στα έσοδα
των λογαριασμών της κατηγορίας
το εν λόγω έτος». 

Οπως προκύπτει από τα στοι-
χεία το προηγούμενο έτος κατα-
γράφεται αύξηση:

• 34,03 στα έσοδα από μετα-
βιβάσεις οικοδομών. Αυτά διαμορ-
φώθηκαν σε 272,07 εκατ. έναντι
202,99 εκατ. το 2022.

• 59,97% στα έσοδα από μετα-
βιβάσεις οικοπέδων και αγροκτη-
μάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΑΑΔΕ εισπράχθηκαν 88,20 ε-
κατ. το 2021 έναντι 55,14 εκατ. το
2020.

• Τα έσοδα από τους φόρους
με μορφή χαρτοσήμου διαμορφώ-
νονται στα 297,7 εκατ. παρουσιά-
ζοντας οριακή αύξηση κατά 5,09
εκατ. μεταξύ των ετών 2020-2021,
λόγω κυρίως της ανοδικής πορείας
που ακολουθούν τα έσοδα από τέ-
λη χαρτοσήμου σε μισθώματα από
ακίνητα το 2021 σε σύγκριση με
το προηγούμενο έτος.

Προκόπης Χατζηνικολάου

Γ. Στουρνάρας:
«Οχι» σε πρόωρη
συσταλτική πολιτική
«O πληθωρισμός θα παραμείνει αυξημένος επί μεγα-
λύτερο διάστημα απ’ όσο εκτιμούσαμε, αλλά αναμένεται
να υποχωρήσει σε επίπεδα συμβατά με τον στόχο μας
για τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα», είπε
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρ-
νάρας, παρεμβαίνοντας στο Σεμινάριο Υψηλού Επιπέδου
EUROFI 2022, που διοργανώθηκε στο Παρίσι, σε συ-
νεργασία με τη γαλλική προεδρία του Συμβουλίου της
Ε.Ε. Το Δ.Σ. της ΕΚΤ, είπε,
θα κάνει «ό,τι χρειαστεί»
για να πετύχει τον μεσο-
πρόθεσμο στόχο για τις τι-
μές, αλλά προειδοποίησε
κατά μιας πιθανής πρόωρης
συσταλτικής πολιτικής. Ο-
πως είπε, «αν δούμε ότι οι
προοπτικές του πληθωρι-
σμού υποδηλώνουν υπέρ-
βαση του στόχου μας μεσο-
πρόθεσμα, θα ενεργήσουμε
αναλόγως τον Μάρτιο ή αργότερα. Οπωσδήποτε, όμως,
θα εξετάσουμε προσεκτικά τα διαθέσιμα στοιχεία,
γιατί δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα λάθη του πα-
ρελθόντος και να προβούμε σε πρόωρη συσταλτική
μεταβολή της νομισματικής πολιτικής, ιδίως όταν βρι-
σκόμαστε αντιμέτωποι με μια τόσο σοβαρή διαταραχή
της προσφοράς, όπως αυτή που προκάλεσε η ουκρανική
κρίση».

Ο Ελληνας κεντρικός τραπεζίτης επισήμανε ότι ο
πληθωρισμός προέρχεται ως επί το πλείστον από την
πλευρά της προσφοράς, λόγω της πανδημίας, της ε-
νεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία,
ο οποίος βραχυπρόθεσμα οδηγεί στην κατεύθυνση
του στασιμοπληθωρισμού, αλλά μεσοπρόθεσμα σε
αποπληθωρισμό, σε συνάρτηση, βεβαίως, με την α-
ποκλιμάκωση της αβεβαιότητας. Τόνισε, πάντως, ότι
επί του παρόντος δεν γνωρίζουμε πότε και πώς θα
επιλυθεί η ουκρανική κρίση και επομένως πρέπει να
τηρήσουμε μια προσεκτική στάση. Από την άλλη
πλευρά, οι υποστηρικτικές δημοσιονομικές και νο-
μισματικές πολιτικές έχουν συμβάλει στη δημιουργία
συνθηκών υπερβάλλουσας ζήτησης, σε σχέση με την
προσφορά, κάτι που έχει ωθήσει ανοδικά τις τιμές
των ενεργειακών προϊόντων.

Ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι οι τιμές του φυσικού
αερίου είναι πιθανό να αυξηθούν ακόμη περισσότερο
στο μέλλον. Πάντως σημείωσε ότι όσο πλησιάζουμε
στο τέλος της πανδημίας τα προβλήματα στις αλυσίδες
εφοδιασμού θα μειώνονται, και σε συνδυασμό με
την εξάλειψη της πλεονάζουσας ζήτησης η ενεργειακή
κρίση αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Ωστόσο, η ου-
κρανική κρίση είναι πιθανό να καθυστερήσει αυτή
την εξέλιξη. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι προβολές της ΕΚΤ
και των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών
δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα συγκλίνει στο 2% τα
δύο επόμενα χρόνια.

Ειρήνη Χρυσολωρά

<<<<<<

Ο πληθωρισμός
θα παραμείνει
αυξημένος για
μεγαλύτερο διά-
στημα απ’ όσο
εκτιμούσαμε.

Στο 93,5% του 2019
ανήλθαν τα φορολογικά
έσοδα του 2021
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 144.84 -2.5631

ALCOA CORP 79.59 5.6411

ALLEGHANY CRP 648.705 -1.9965

ALTRIA GROUP 51.415 0.2437

AMAZON COM 3037.67 -1.0937

AMER EXPRESS C 180.06 -7.4432

AMER INTL GROU 57.99 -5.307

AMGEN 225.605 -0.3863

APPLE INC 163.18 -1.1749

BANK OF AMERIC 42.38 -4.1176

BAXTER INTL IN 83.94 -1.2122

BOEING CO 194.21 -5.4203

BRISTOL MYERS  68.65 -0.0291

CAMPBELL SOUP  44.44 -1.1786

CATERPILLAR IN 182.885 -2.5029

CIGNA CORP 236.27 -0.635

CHEVRON 148.06 2.8194

CISCO SYSTEMS 54.66 -1.9903

CITIGROUP 58.456 -1.3068

CERVECERIAS 15.03 -5.9449

COCA-COLA CO 61.84 -0.6427

COLGATE PALMOL 76 -1.2346

DANAOS CORP 91.1567 -2.6831

DIANA SHIPPING 4.93 -1.004

DOW INC 56.98 -3.3582

DUPONT DE NMOU 75.265 -2.7207

ENTERGY CP 104.02 -1.1311

EXXON MOBIL 78.83 0.5228

FEDEX CORP 215.315 -3.1291

FORD MOTOR CO 16.715 -4.8121

INTL BUS MACHI 121.55 -0.7836

GENERAL DYNAMI 233.82 -0.2687

GENERAL ELEC C 92.91 -2.7222

GOLDM SACHS GR 329 -3.0328

HALLIBURTON CO 31.525 -5.642

HARTFORD FINL 66.74 -3.9436

HP INC 33.935 -1.2369

HOME DEPOT INC 319.285 1.0939

INTEL CORP 46.64 -2.2222

JOHNSON JOHNSO 163.51 -0.6441

JPMORGAN CHASE 135.03 -4.7743

LAZARD 33.8 -2.2556

MCDONALD’S COR 239.455 -2.1714

MERCK & CO 76.61 0.0392

MICROSOFT CP 295.25 -1.1848

3M COMPANY 144.81 -2.5832

MORGAN STANLEY 87.11 -4.0004

NIKE INC CL B 132.2 -3.1856

NORFOLK SOUTHE 256.69 0.0663

PFIZER INC 45.83 -2.3647

PROCTER & GAMB 152.93 -1.8988

ROCKWELL AUTOM 262.43 -1.5568

SCHLUMBERGER L 37.175 -5.2625

SOUTHERN 63.47 -2.0071

STEALTHGAS 2.19 1.6241

TSAKOS ENERGY 8.45 3.681

UNISYS CORP 20.205 -5.4516

UNITEDHEALTH G 474.41 -0.3068

US BANCORP 53.965 -4.5543

VERIZON COMMS 53.515 -0.2888

WALT DISNEY CO 145.4082 -2.0556

WELLS FARGO &  50.6025 -5.1855

WALMART INC 135.55 0.2885

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 3847.5 3.466

A.B.FOOD 1798.5 -6.328

ADMIRAL GRP 2951 -0.873

ASHTEAD GRP. 4833 -0.882

ANTOFAGASTA 1566.5 3.32

AVIVA 406.6 -3.144

ASTRAZENECA 9195 1.821

BABCOCK INTL 332.34246 -0.151

BAE SYS. 746.4 3.696

BARCLAYS 180.48 -5.282

BR.AMER.TOB. 3227 -0.721

BARRATT DEVEL. 564.8 -7.496

BERKELEY GP.HL 3749 -4.543

BR.LAND 512.2 -3.285

BUNZL 2910.89572 -2.257

BP 357.1 -1.774

BURBERRY GRP 1879 -3.144

BT GROUP 183.55 -1.45

COCACOLA HBC A 1772.5 -6.907

CARNIVAL 1285.2 -8.773

CENTRICA 74.4 -3.727

COMPASS GROUP 1619.5 -4.398

CAPITA GROUP 26.41 -5.679

CRH 3260 -3.721

DCC 5720 -2.389

DIAGEO 3658.5 -1.785

DIRECT LINE 287.4 -2.938

EXPERIAN 2928 -0.852

EASYJET 549.4 -9.359

FRESNILLO 724.8 0.863

GLENCORE 444.06412 0.633

GLAXOSMITHKLIN 1545 -0.026

HIKMA 2000 -3.937

HAMMERSON 34.72 -6.188

HARGREAVES LS 1085.8481 -4.143

HSBC HLDGS.UK 515 -3.731

INTL CONSOL AI 149.9147 -8.401

INTERCON. HOTE 4859 -7.2

3I GRP. 1302.897 -2.958

IMP.BRANDS 1648.0598 0.153

INTERTEK GROUP 5328 -1.226

ITV 105.6 -4.564

JOHNSON MATTHE 1813.5 -3.691

KINGFISHER 302.8 -1.11

LAND SECS. 780.1342 -3.4

LEGAL&GEN. 259.3 -6.457

LLOYDS GRP. 45.78 -5.482

MARKS & SP. 2038576 -2.775

MONDI 1601 -6.586

NATIONAL GRID 1139.04 0.654

NEXT 6548 -5.101

PROVIDENT FIN. 290 0

PRUDENTIAL 1125 -6.467

PERSIMMON 2322 -3.771

PEARSON 658.2 1.481

RELX 2290 0.395

RIO TINTO 5926 2.21

ROYAL MAIL 387.8 -1.248

ROLLS-ROYCE HL 92 -11.111

SAINSBURY(J) 268.518 -3.373

SCHRODERS 3002.71646 -2.513

SAGE GRP. 702.4 1.935

ST JAMESS PLAC 1350.93813 -6.983

SMITHS GROUP 1506.55 -2.093

SMITH&NEPHEW 1307.5 -2.206

SSE 1633.5 -4.165

STAND.CHART. 508.2 -4.617

SEVERN TRENT 2907 1.008

TRAVIS PERKINS 1392.5 -4.721

TESCO 290.89134 -2.002

TUI AG 219.1 -9.012

TAYLOR WIMPEY 141.25 -5.99

UNILEVER 3685 -1.642

UTD. UTILITIES 1084.43 0.884

VODAFONE GROUP 128.92 -1.917

WPP 1026.2063 -5.012

WHITBREAD 2731.595 -7.627

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 30.59 -1.8

RICHEMONT N 116.05 -7.23

GEBERIT N1 605.6 0.7

NOVARTIS N 80.58 0.3

ROCHE HOLDING  351.1 0.36

SGS N 2612 -0.87

SWATCH GROUP I 262.5 -7.93

ADECCO N 41.19 -5.4

JULIUS BAER N 51.78 -3.75

CS GROUP AG 7.3 -5.88

GIVAUDAN N 3875 0.62

NESTLE SA 120.44 0.55

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 561 1.89

SWISS RE N 81.66 -7.01

UBS GROUP N 16.015 -5.15

ZURICH INSURAN 410 -2.75

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 204.35 -7.7

ALLIANZ SE 195.72 -7.58

BASF SE 55.52 -3.73

BAY MOT WERKE 82.49 -4.07

BEIERSDORF 93.28 2.86

BAYER N AG 51.92 0.41

COMMERZBANK 6.69 -0.844

CONTINENTAL AG 69.11 -7.69

DEUTSCHE BANK  10.408 -0.852

DEUTSCHE POST  43.555 -1.605

DT BOERSE N 147.45 -5.25

DT LUFTHANSA A 6.346 -0.528

DT TELEKOM N 15.57 -0.46

E.ON  SE NA 12.124 0.006

FRESENIUS MEDI 56.2 -1.12

FRESENIUS SE 29.91 -1.355

HEIDELBERGCEME 55.66 -2.48

HENKEL AG&CO V 68.96 -1.88

INFINEON TECH  29.465 -1.28

K+S AG NA 22.51 -0.43

MERCK KGAA 173.95 -3.6

MUENCH. RUECK  235.1 -12.05

RWE AG 39.07 -2.42

THYSSENKRUPP A 9.452 -0.148

VOLKSWAGEN VZ 164.48 -13.56

VONOVIA SE 46.44 -1.06

SIEMENS N 120.46 -6.2

SAP SE 98.88 -2.44

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 46.95 -5.55

AEGON 4.203 -4.8

ABN AMRO BANK 10.926 -7.89

AKZO NOBEL 82.96 -2.4

ARCELORMITTAL 28.365 2.38

ASML HOLDING 577.2 -3.62

BOSKALIS WESTM 24.58 -4.58

GALAPAGOS 60.1 2.32

HEINEKEN 88.32 -2.28

ING GROEP 9.375 -10.7

KONINKLIJKE DS 165.75 -0.93

KPN KON 3.024 -0.85

NN GROUP 40.22 -5.98

KONINKLIJKE DS 165.75 -0.93

IMCD 140.85 -2.66

RANDSTAD 57.1 -5.93

RELX 27.48 1.18

UNIBAIL RODAM  63.94 -5.8

VOPAK 32.03 -3.06

WOLTERS KLUWER 92.74 2.11

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.54 1.60

ATLANTIA 15.87 16.40

AZIMUT HLDG 20.38 21.50

ENEL 6.17 6.65

EXOR 63.70 67.00

ENI 14.25 13.83

GENERALI ASS 17.34 17.70

GEOX 0.79 0.83

INTESA SANPAOL 2.1165 -7.72

MEDIOBANCA 9.33 9.33

RCS MEDIAGROUP 0.80 0.82

PRYSMIAN 29.25 29.30

SNAM 4.88 4.97

STMICROELEC.N. 36.89 37.96

TELECOM ITALIA 0.34 0.38

TENARIS 11.44 11.54

TERNA 7.48 7.34

UNICREDIT 10.596 -6.95

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 3331 -0.24

ASAHI GROUP HL 4678 0.73

ASTELLAS PHARM 1908.5 -0.52

BRIDGESTONE CO 4696 -0.61

CANON INC 2706 0.28

CASIO COMPUTER 1352 0.52

CITIZEN WATCH 492 -1.4

CREDIT SAISON 1275 -1.54

DAIWA SEC GROU 678.2 -0.53

SUBARU 1900.5 0.37

FUJIFILM HOLDI 7302 0.55

FUJITSU LTD 16985 2.54

HINO MOTORS 1062 -1.39

HITACHI 5663 0.23

HONDA MOTOR 3514 -0.31

IHI 2755 3.65

ISUZU MOTORS 1560 0.19

KAWASAKI HVY I 2183 2.68

KAJIMA CORP 1577 2.14

KEIO 4795 2.02

KOBE STEEL 626 2.29

KONICA MINOLTA 487 0.41

JTEKT 985 -0.61

MITSUB UFJ FG 700.8 -1.68

MITSUBISHI COR 3874 0.08

MITSUBISHI ELE 1404.5 1.66

MITSUBISHI MOT 298 -0.67

NEC CORPORATIO 5240 5.75

NIKKON HLDG 2202 0.55

NIKON CORP 1208 1.26

NIPPON SUISAN 4678 -1.29

NISSAN MOTOR C 545.1 -0.04

NOMURA HOLDING 523.5 -0.53

NISSAN CHEMICA 6490 -0.15

NIPPON PAPER I 1081 

OBAYASHI CORP 964 0.31

ODAKYU ELEC RA 1966 3.8

OJI HOLDINGS 578 -1.53

OSAKA GAS 2131 1.04

RICOH CO LTD 977 -0.2

SECOM 8663 2.86

SEVEN & I HLDG 5549 -0.75

SHARP CORP 1081 -0.18

SHIMIZU CORP 768 0.92

SHISEIDO 6596 0.46

SONY GROUP COR 11775 -0.3

SMFG 4096 -0.61

SUMITOMO CHEM 553 0.55

SUZUKI 814 -0.25

TAISEI CORP 3850 0.92

TDK CORPORATIO 4580 -0.43

TOBU RAILWAY 2849 0.85

TOKIO MARINE H 6550 -0.37

TORAY INDUSTRI 662.7 0.45

TREND MICRO 6760 5.63

TOPY INDS LTD 1109 -0.89

TORAY INDUSTRI 662.7 0.45

TOSHIBA CORP 4685 2.36

TOYOBO 1235 -0.88

TOYOTA MOTOR C 2133 -0.26

YAMAHA CORP 5350 -0.19

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 28.51 -6.8

AIR LIQUIDE 147.96 -0.5

ALSTOM 21.34 -6.81

AXA 23.23 -4.3

BNP PARIBAS 48.94 -6.81

BOUYGUES 31.26 -2.37

CAPGEMINI 182.50 -3.08

CARREFOUR 17.63 -1.51

CASINO GUICHAR 14.58 -8.36

CREDIT AGRICOL 10.58 -7.76

DANONE 53.59 -1.33

DASSAULT SYSTE 43.45 -0.09

EDF 7.95 -2.21

L’OREAL 344.75 -2.89

L.V.M.H. 625.80 -5.17

LAGARDERE 25.46 0.32

MICHELIN 119.10 -3.95

PERNOD RICARD 192.65 -1.53

KERING 611.70 -3.99

PUBLICIS GROUP 58.16 -2.48

RENAULT 25.34 -11.23

SAINT-GOBAIN 54.67 -2.29

SANOFI 91.97 -1.6

SCHNEIDER ELEC 132.96 -4.88

SOCIETE GENERA 23.24 -9.36

SODEXO 71.64 -4.61

TF1 8.51 -3.84

THALES 108.20 5.15

VEOLIA ENVIRON 29.82 -4.45

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 21.48 -1.5582

AENA SME 141.65 -3.1784

ACERINOX 11.045 -3.1565

ACCIONA 147.5 -3.6577

AMADEUS 58.12 -3.0364

BBVA 5.084 -3.8941

BANKINTER 4.773 -6.3383

CAIXABANK 2.816 -4.2177

DSTR INT ALIME 0.0126 -9.3525

ENDESA 18.195 -7.4752

ENAGAS 19.01 0.4491

FERROVIAL 23.99 -1.7609

FOMENTO DE CON 9.93 -2.8376

RIFOLS 17.02 0.0294

IBERDROLA 9.552 -6.169

INT AIRLINES G 1.65 -7.1207

INDRA SISTEMAS 10.08 -1.9455

INDITEX 22.79 -3.4322

MAPFRE 1.7125 -2.7817

MERLIN PROP 9.68 -3.3932

ARCELORMITTAL 28.35 2.3835

RED ELECTR COR 17.83 0.0281

REPSOL 11.862 2.0299

BCO DE SABADEL 0.7214 -6.8921

BANCO SANTANDE 2.8295 -5.1935

SACYR 2.02 -3.5339

TELEFONICA 4.2475 -0.6665

MEDIASET ES CO 4.59 0.1309

TECNICAS REUN 6.85 -6.4846

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Συνεχίστηκαν οι ισχυρές πιέσεις
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με
τις τράπεζες να πρωταγωνιστούν
στις ρευστοποιήσεις και τον τζίρο
να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.
Οι επενδυτές διεθνώς τήρησαν
risk-off στάση προσπαθώντας να
«μετρήσουν» τον αντίκτυπο των
κυρώσεων στην οικονομία, τη στιγ-
μή που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις
δεν αποκλιμακώνονται.

Οι αγορές είναι αντιμέτωπες με
δεδομένα που διαμορφώνουν ένα
αχαρτογράφητο περιβάλλον, τόσο
για τη διεθνή οικονομία όσο και
για την ελληνική. Εγχώριοι ανα-
λυτές σημειώνουν πως αναμένεται

να συνεχιστούν οι ακραίες διακυ-
μάνσεις, με αυξημένο ρίσκο πε-
ραιτέρω υποχώρησης των τιμών,
τοποθετώντας τις 850 μονάδες ως
το κρίσιμο σημείο στήριξης για
τον Γενικό Δείκτη. Πιο αναλυτικά,
ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση
2,82% στις 866,48 μονάδες, ενώ ο
τζίρος ανήλθε στα 108,02 εκατ. ευ-
ρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιο-
ποίησης υποχώρησε κατά 2,90%
στις 2.097,82 μονάδες, ενώ στο
2,29% διαμορφώθηκαν οι απώλειες
στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποί-
ησης, ο οποίος έκλεισε στις 1.493,27

μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης ση-
μείωσε νέα «βουτιά» της τάξεως
του 5,78% στις 602,52 μονάδες, με
την Τράπεζα Πειραιώς να υποχωρεί
κατά 8,19%, την Alpha Bank να
κλείνει στο -6,35%, την Εθνική
Τράπεζα στο -5,76% και τη
Eurobank στο -4,22%. Από τα μη
τραπεζικά blue chips, ΟΠΑΠ
(+1,62%), ΟΤΕ (+0,79%) και Quest
(+0,44%) κατέγραψαν κέρδη, ενώ
τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε
η Coca-Cola, στο -6,04%, και ακο-
λούθησαν με απώλειες 5,52% η
«Σαράντης» και με πτώση άνω του

4% οι Lamda Development, Aegean,
ΟΛΠ και ΔΕΗ. Αξίζει να σημειωθεί
πως η Coca-Cola στα χαμηλά ημέ-
ρας έχασε για λίγο την πρώτη θέση
από πλευράς κεφαλαιοποίησης στο
Χ.Α., με τον ΟΤΕ να παίρνει τα
ηνία. Η μετοχή της Coca-Cola, λόγω
της έκθεσης σε Ρωσία και Ουκρα-
νία, έχει χάσει 19% την τελευταία
εβδομάδα.

Το ελληνικό Χρηματιστήριο συγ-
χρονίστηκε απολύτως με τις διε-
θνείς αγορές, χάνοντας όλα τα φε-
τινά κέρδη, καθώς η υλοποίηση υ-
ψηλών ρυθμών μεγέθυνσης δύ-

σκολα πλέον μπορεί να εκπληρωθεί
υπό συνθήκες συνέχισης πολέμου
στην Ευρώπη, σημειώνει ο Δημή-
τρης Τζάνας, διευθυντής επενδύ-
σεων της «Κύκλος Χρηματιστηρια-
κής». 

Σύντομα ο Γενικός Δείκτης θα
κληθεί να επιβεβαιώσει τη στήριξη
των 850 μονάδων, ενώ οι 895-900
μονάδες συνιστούν πλέον περιοχή
αντίστασης. Με τον κλιμακούμενο
γεωπολιτικό κίνδυνο να αποτελεί
τον νέο «μαύρο κύκνο» των αγορών
μετά την πανδημία και τον πλη-
θωρισμό, η επιδεινούμενη επεν-

δυτική ψυχολογία δύσκολα επι-
τρέπει τη σκέψη για μετοχικές το-
ποθετήσεις, παρά τις ελκυστικές
αποτιμήσεις που διαμορφώνονται
στους δεικτοβαρείς τίτλους, επι-
σημαίνει.

Οπως σχολιάζει ο αναλυτής, έ-
πειτα από 82 χρόνια ο πρόεδρος
Πούτιν εκτίμησε ότι με έναν πό-
λεμο-αστραπή θα επιβάλει τη θέ-
λησή του στην Ουκρανία διορθώ-
νοντας τα «λάθη της Ιστορίας» και
αμφισβητώντας την ίδια την εθνική
της ταυτότητα. Υστερα από έξι η-
μέρες πολεμικών επιχειρήσεων, οι
στόχοι του Ρώσου προέδρου δεν
έχουν εκπληρωθεί. Ταυτόχρονα,
πέτυχε να ενώσει τους Ευρωπαίους,
κάτι που δεν το είχαν πετύχει ούτε
οι μεγάλοι Ευρωπαίοι ηγέτες του
παρελθόντος, προσθέτει.

Ως αποτέλεσμα, το ρούβλι κα-
τέρρευσε, οι τιμές του πετρελαίου,
του φυσικού αερίου, του αλουμι-
νίου, του παλλαδίου, του χαλκού
αλλά και των σιτηρών αναρριχή-
θηκαν, ενώ η εφαρμογή των κυ-
ρώσεων της Δύσης απειλεί με
στραγγαλισμό τη ρωσική οικονο-
μία.

Με αυτά τα δεδομένα, οι δείκτες
των διεθνών αγορών υποχωρούν
καθημερινά, με εξαίρεση το ράλι
ανακούφισης της Παρασκευής, ό-
ταν δεν είχαν γνωστοποιηθεί οι
«σκληρές κυρώσεις», και με το πε-
ριβάλλον να είναι πλέον αχαρτο-
γράφητο, καθώς όλα τα σενάρια
είναι ανοικτά: από το πλέον αισιό-
δοξο αλλά και λογικό σενάριο, σύμ-
φωνα με το οποίο οι ρωσο-ουκρα-
νικές συνομιλίες σύντομα θα φτά-
σουν σε συμφωνία, μέχρι εναλλα-
κτικά σενάρια, που περιλαμβάνουν
συνέχιση του πολέμου και εξειδί-
κευση του περιεχομένου της «πυ-
ρηνικής απειλής» που εκστόμισε
ο Ρώσος πρόεδρος.

Στο βεβαρημένο κλίμα του πολέμου
στην Ουκρανία παρέμειναν και
χθες οι αγορές στις δύο πλευρές
του Ατλαντικού, με τις μετοχές
να υποχωρούν, τα κρατικά ομό-
λογα και τον χρυσό να σημειώ-
νουν άνοδο, αλλά και το πετρέλαιο
να έχει πάρει για μια ακόμη φορά
την ανιούσα, εν μέσω παγκόσμιας
ανησυχίας για τις επιπτώσεις της
κρίσης στην αγορά μαύρου χρυ-
σού.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης
Eurostoxx 600 έκλεισε με απώλειες
2,22%, με μεγάλες χαμένες της
ημέρας τις μετοχές εταιρειών κοι-
νής ωφελείας, καταναλωτικών α-
γαθών και χρηματοπιστωτικού
τομέα. Τα κρατικά ομόλογα ση-
μείωσαν άνοδο και ιδιαιτέρως ε-
κείνα των χωρών της Ευρωζώνης,
καθώς οι επενδυτές αναζητούν
ασφαλές καταφύγιο και στοιχη-
ματίζουν ακόμη πως η ΕΚΤ θα ε-
ξακολουθήσει να παρέχει στήριξη
με αναπτυξιακή νομισματική πο-
λιτική. 

Οπως χαρακτηριστικά σχολία-
σε ο Αντουάν Λεσν, στρατηγικός
αναλυτής της State Street’s SPDR
ETF, «η στροφή των επενδυτών
στα ομόλογα προδίδει ότι αναζη-
τούν ασφάλεια, αλλά παράλληλα
καταδεικνύει πως μία από τις συ-
νέπειες αυτής της εισβολής θα
είναι η σταδιακή απομάκρυνση
της ΕΚΤ από κάθε σχέδιο για αύ-
ξηση των επιτοκίων».

Την ίδια στιγμή σημείωνε ά-
νοδο το ασφαλές καταφύγιο του
χρυσού, φτάνοντας στα 1.935,43
δολάρια η ουγκιά και σημειώνο-
ντας αύξηση 1,38%. 

Σε ανοδική πορεία οι τιμές του
πετρελαίου, με το αργό δυτικού
Τέξας σε επίπεδα πάνω από τα
105 δολάρια το βαρέλι και το Brent
πάνω από τα 106 δολάρια, ενώ
στη διάρκεια της συνεδρίασης
είχε εκτοξευθεί και σε επίπεδα
πάνω από τα 107 δολάρια το βα-
ρέλι, σημειώνοντας τα υψηλότερα
επίπεδα που έχει καταγράψει από
το 2014.

Η ανησυχία για τις επιπτώσεις
της κρίσης εξώθησε τους επεν-

δυτές σε πωλήσεις μετοχών, με
τις μεγάλες και τις μικρές αγορές
της Ευρώπης να σημειώνουν ση-
μαντική υποχώρηση. 

Σύμφωνα με τον Κιμ Κατέχις,
υπεύθυνο επενδύσεων στη
Franklin Templeton, ο πόλεμος
στην Ουκρανία ενδέχεται  να μει-
ώσει το παγκόσμιο ΑΕΠ από 0,3%
έως και 0,5% φέτος, περισσότερο
δηλαδή από όσο θα είχε μειωθεί
αν οι κυβερνήσεις δεν είχαν ενι-
σχύσει τα εισοδήματα των νοι-
κοκυριών με ειδικά προγράμματα
στήριξης. Ετσι ο δείκτης FTSE
100 του Λονδίνου έκλεισε με α-
πώλειες 1,72%, ενώ οι δείκτες
Xetra DAX της Φρανκφούρτης
και CAC 40 του Παρισιού έκλεισαν
με απώλειες 3,85% και 3,94% α-
ντιστοίχως.

BLOOMBERG, REUTERS,
FINANCIAL TIMES

Kάτω από 870 μονάδες, με ισχυρές
απώλειες, το Χρηματιστήριο
Εντονες ρευστοποιήσεις σε μετοχές τραπεζών και σε αρκετά blue chips

<<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης 
θα κληθεί σύντομα να
επιβεβαιώσει τη στήρι-
ξη των 850 μονάδων, 
ενώ οι 895-900 μονά-
δες συνιστούν πλέον
περιοχή αντίστασης.

Σε κλοιό μεγάλων πιέσεων
οι ευρωπαϊκές αγορές

Ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση έκλεισε με πτώση 2,82% στις 866,48 μονάδες, ενώ ο τζίρος ανήλ-
θε στα 108,02 εκατ. ευρώ.

<<<<<<

Μεγάλες χαμένες οι με-
τοχές εταιρειών κοινής
ωφελείας και χρηματο-
πιστωτικού τομέα.

Oι δείκτες Xetra DAX της Φρανκ-
φούρτης και CAC 40 του Παρισιού έ-
κλεισαν με απώλειες 3,85% και
3,94% αντιστοίχως.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.7280               0.7360                 0.7315             -2.4550               “5,003”                0.7280                0.7460                0.7300              -2.67

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              0.9920               1.0400                 1.0069             -3.2240           “120,201”                0.9960                1.0000                1.0000              -4.76

ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3820               0.3840                 0.3827             -0.4290               “9,013”                0.3820                0.3900                0.3820              -1.04

ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0.0800                0.0950                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0730               0.0740                 0.0736             -0.6190             “13,000”                0.0730                0.0785                0.0730              -8.75

ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0810                0.0990                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.8000               1.8500                 1.8133             -4.6350               “8,455”                1.8000                1.8200                1.8000              -2.17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                   1.8100               1.8100                 1.8100               0.1920               “2,600”                1.8100                1.8400                1.8100                0.56

ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 

ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0160                                                 

ΑΚΕΠ         ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                            0.0000                0.0260                                                 

ΓΙΕΠ          “UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                                 0.0395                0.0000                                                 

ΕΛΛΗ         ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                               0.3500                0.0000                                                 

ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0.0000                0.0890                                                 

ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0365                                                 

ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0020                0.0035                                                 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                                                                                                                                                        0.2320                0.2520                                                 

ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                                                                                                                                                      0.0020                0.0000                                                 

ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                           1.0300                0.0000                                                 

ΑΜΑΘ        AMATHUS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.1950                0.0000                                                 

ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0160                0.0180                                                 

ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0570                0.0680                                                 

ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0470                0.0000                                                 

ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.5350                0.6100                                                 

ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 

ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        1.7900                1.9700                                                 

ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                      0.0065               0.0065                 0.0065               0.0000               “5,000”                0.0060                0.0115                0.0065                0.00

ΤΟΚΙ           TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0.0565                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                                                                                                                                                                                        0.6700                0.0000                                                 

ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0.5000               0.5150                 0.5020             -1.4410             “50,000”                0.5000                0.5150                0.5000              -2.91

ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.1500                0.0000                                                 

ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.6800               2.7200                 2.6977               1.6820               “8,500”                2.6800                2.7400                2.6800                0.75

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0000                0.0000                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1.3200                1.3500                                                 

ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.0000                0.2300                                                 

ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.5850                0.6900                                                 

ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0.2920                0.3480                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                1.1500                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0900                0.0960                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0.2400                0.2640                                                 

ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                0.0650               0.0700                 0.0668             -0.4690             “11,600”                0.0000                0.0645                0.0700              -2.10

ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.2100                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1.1500               1.1500                 1.1500             -0.0550                     900                1.1500                1.1700                1.1500              -3.36

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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  (Σ)                                                                                                                                                                                    0.0000                0.2700                                                 

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                                                                                                                                                                                              57.0000              61.0000                                                 

ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –                                                             

                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                                                              55.0000              64.0000                                                 

ΤΡΙΣΤΟΝΕ  Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)                                                                                                                                                        0.0000                0.0000                                                 

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

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

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

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022
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Κάθε δύο χρόνια, δύο υπερμεγέθεις μαύρες
τρύπες χορεύουν αγκαλιασμένες στην καρδιά
ενός μακρινού γαλαξία, 9 δισ. έτη φωτός
μακριά. Τα δύο ογκώδη σώματα, που περι-
φέρονται το ένα γύρω από το άλλο σε ένα
επικό βαλς, έχουν το καθένα εκατοντάδες
εκατομμύρια φορές τη μάζα του ήλιου μας
και απέχουν μεταξύ τους 5,9 δισ. χιλιόμετρα,
δηλαδή 50 φορές όσο ο Ηλιος μας και ο Πλού-
τωνας. Oταν συγχωνευθούν σε περίπου
10.000 χρόνια, η σύγκρουση θα ταρακουνήσει
τον χωροχρόνο, στέλνοντας βαρυτικά κύματα
σε όλο το σύμπαν.

Την ανακάλυψη έκανε ομάδα αστρονόμων
από 11 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα,
μεταξύ των οποίων το Ινστιτούτο Αστρο-
φυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ε-
ρευνας (ΙΤΕ-Ι.Α.) και το Τμήμα Φυσικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο τεράστιες
μελανές οπές περιφέρονται ανά διετία μέσα
στον κβάζαρ PKS 2131-021. Οι κβάζαρ είναι
υπέρλαμπρα αντικείμενα στους πυρήνες
γαλαξιών, όπου μια υπερμεγέθης μαύρη τρύ-
πα καταβροχθίζει υλικό από ένα δίσκο σκόνης
και αερίων που την περιβάλλει.

Σε ορισμένα κβάζαρ, η μαύρη τρύπα δη-
μιουργεί πίδακα από το υλικό με το οποίο
τρέφεται, ο οποίος εκτοξεύεται με την τα-
χύτητα του φωτός. Οι περισσότεροι γαλαξίες
έχουν στους πυρήνες τους τερατώδεις μαύρες
τρύπες. Οταν οι γαλαξίες συγχωνεύονται,
οι μαύρες τρύπες τους «βυθίζονται» στη
μέση του νεοσύστατου γαλαξία και ενώνονται
μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια ακόμη
πιο τερατώδη σε μάζα μαύρη τρύπα. Καθώς
οι μαύρες τρύπες κινούνται σπειροειδώς η
μία προς την άλλη διαταράσσουν τον ιστό
του χωροχρόνου, εκπέμποντας βαρυτικά
κύματα, τα οποία προβλέφθηκαν για πρώτη
φορά από τον Αϊνστάιν πριν από περισσότερα
από 100 χρόνια.

Επί 45 χρόνια οι αστρονόμοι παρατηρού-
σαν την εκπομπή ραδιοκυμάτων από τον
κβάζαρ PKS 2131-021. Η τομή έγινε το 2008,
όταν άρχισε να «τρέχει» ένα πρόγραμμα
συλλογής υψηλής ποιότητας δεδομένων με
ραδιοτηλεσκόπιο 40 μέτρων στην κοιλάδα
Owens Valley της Καλιφόρνιας. Ετσι εντό-
πισαν τον ισχυρό πίδακα της μίας από τις
δύο μαύρες τρύπες. Το σύστημα του πίδακα,
που μετακινείται μπρος-πίσω λόγω της τρο-
χιακής κίνησης του ζεύγους, μοιάζει με ρολόι
που χτυπά. Κάθε κύκλος του αντιστοιχεί
στη διετή τροχιά των μαύρων οπών, εξηγεί
ο συντονιστής του προγράμματος T. Read-
head, ομότιμος καθηγητής στο Τεχνολογικό

Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας (Caltech) των
ΗΠΑ και επίτιμο μέλος του Ινστιτούτου Α-
στροφυσικής στο ΙΤΕ.

Το πρόγραμμα είναι ένας από τους άξονες
της στενής συνεργασίας Caltech, ΙΤΕ και
Παν. Κρήτης. «Η ανακάλυψη μιας τόσο α-
συνήθιστης πηγής αλλά και η κατανόηση
των φυσικών διεργασιών που την παράγουν
ήταν ένα από τα πιο συναρπαστικά αποτε-
λέσματα που προέκυψαν από το πρόγραμμα»,
ανέφερε η Βάσω Παυλίδου, καθηγήτρια του
Τμήματος Φυσικής του Παν. Κρήτης και συ-
νεργαζόμενη ερευνήτρια του ΙΤΕ-Ι.Α.

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο As-
trophysical Journal Letters, συμμετείχαν ε-
πίσης ο Ιω. Λιοδάκης, μεταδιδακτορικός ε-
ρευνητής στο Φινλανδικό Κέντρο Αστρο-
νομίας με την ESO, διακεκριμένος διδάκτωρ
του Παν. Κρήτης, και ο S. Kiehlmann, με-
ταδιδάκτωρ του Ινστιτούτου Αστροφυσικής
του ΙΤΕ.

ΓΕΝΕΥΗ. Με «άτλαντα του ανθρώπινου
πόνου» παρομοίασε ο γενικός γραμμα-
τέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τη
νέα έκθεση για τις επιπτώσεις της κλι-
ματικής κρίσης που παρουσίασε η αρ-
μόδια επιτροπή του ΟΗΕ (IPCC). Η έκ-
θεση των 3.675 σελίδων συνοψίζει τα
ευρήματα 34.000 επιστημονικών ερ-
γασιών, παρουσιάζοντας σκηνές από
το μέλλον όλων των οικοσυστημάτων
και των περιοχών του πλανήτη.

«Τα επιστημονικά στοιχεία είναι α-
πολύτως πειστικά: η κλιματική αλλαγή
αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη
ευημερία και για την υγεία του πλανή-
τη», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας
εργασίας που συνέταξε την έκθεση, ο
θαλάσσιος βιολόγος Χανς-Οτο Πέρτνερ.
«Αν καθυστερήσουμε περισσότερο να
αναλάβουμε συντονισμένη δράση, δεν
θα ανοίξουμε το παράθυρο που απομένει
για να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλ-
λον».

Η δράση αυτή πρέπει να αναπτυχθεί
σε γιγάντια κλίμακα. Οι υφιστάμενες
προστατευόμενες περιοχές πρέπει να
επεκταθούν ώστε να περιλαμβάνουν
τουλάχιστον το ένα τρίτο, αν όχι το
ένα δεύτερο του πλανήτη. Οι παραλιακές
πόλεις χρειάζονται αντιπλημμυρικά
έργα και πρέπει να ληφθούν μέτρα για
τη διασφάλιση των αποθεμάτων γλυκού
νερού.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εκ-
πρόσωποι των κυβερνήσεων όλου του

κόσμου διαπραγματεύονταν για το πε-
ριεχόμενο της σύνοψης της έκθεσης,
έκτασης 37 σελίδων. Από τις διαφωνίες
στη διαπραγμάτευση αυτή μπορούν
να αντληθούν κάποια συμπεράσματα
για τις πολιτικές προτεραιότητες των
χωρών του πλανήτη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πίεζαν ώστε
η σύνοψη να μην αναφέρεται στις χρη-
ματοδοτήσεις κλιματικών προγραμμά-
των του Νότου από τον Βορρά, αλλά
γενικόλογα σε «επενδύσεις» ιδιωτών.
Οι ΗΠΑ επιχείρησαν, επίσης, να αφαι-
ρέσουν τον νομικά δεσμευτικό όρο «ζη-
μίες και απώλειες», αντικαθιστώντας
τον με το γενικόλογο «ανεπιθύμητες
επιπτώσεις».

Οι δύο αυτές απόπειρες απέτυχαν,
όπως απέτυχε και η προσπάθεια, πάλι
από την πλευρά των ΗΠΑ, να εμφανιστεί
ως πιθανή εναλλακτική, αντί της μεί-
ωσης των ρύπων, η τοποθέτηση κατό-
πτρων στα υψηλά στρώματα της ατμό-

σφαιρας για την αντανάκλαση της η-
λιακής ακτινοβολίας. Το κείμενο της
σύνοψης αναφέρεται στην τεχνολογία
αυτή με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο
αναφέρεται και η έκθεση των επιστη-
μόνων, δηλαδή ως κάτι που ενέχει κιν-
δύνους.

Υπήρξε, ακόμη, μια απόπειρα να υ-
περτονιστεί η σημασία των δενδροφυ-
τεύσεων, η οποία απορρίφθηκε από
αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης
της Νότιας Αφρικής, καθώς θεωρήθηκε
ότι χρησιμοποιείται για να αποσπά την
προσοχή από το βασικό μέτρο αντιμε-
τώπισης της κλιματικής κρίσης, που
είναι να σταματήσει η καύση ορυκτών
καυσίμων. 

«Πολλοί κίνδυνοι θα μειωθούν εάν
μειωθεί η χρήση ορυκτών καυσίμων»,
είπε μία εκ των συγγραφέων της έκθε-
σης, η Κάθριν Μπράουν από το Πανε-
πιστήμιο της Μελβούρνης. 

GUARDIAN, REUTERS

Οι παραλιακές πόλεις χρειάζονται άμεσα την υλοποίηση εκτεταμένων αντιπλημμυρικών έργων, διότι συνεχώς τα προβλήματα από τις ραγδαίες βροχοπτώσεις, όπως αυτές
που τις τελευταίες ημέρες έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Μπρισμπέιν στην Αυστραλία, θα αυξάνονται.

<<<<<<

Οι προστατευόμενες
περιοχές πρέπει να επε-
κταθούν για να περιλαμβά-
νουν τουλάχιστον το
ένα τρίτο, αν όχι το ένα
δεύτερο του πλανήτη.

Ο άτλαντας της κλιματικής κρίσης
Πολυσέλιδη έκθεση του ΟΗΕ παρουσιάζει το δυσοίωνο μέλλον των οικοσυστημάτων

Δύο μαύρες τρύπες
χορεύουν αγκαλιασμένες

<<<<<<

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη
αστρονόμων από έντεκα
πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα, ανάμεσα στα οποία
και δύο ελληνικά.

Καλλιτεχνική απεικόνιση των δύο μελανών
οπών, όπως θα έμοιαζαν σε έναν παρατηρητή
που βρίσκεται κοντά στη μικρότερη από τις
δύο μελανές οπές, κοιτάζοντας προς τη μεγα-
λύτερη.
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Αν τα παιδιά σας πληροφορήθηκαν τη ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία, ίσως νιώθουν
άγχος ή φόβο για τις εξελίξεις. Είναι βέβαιο
ότι θα αναρωτηθούν για τις ιστορικές σχέ-
σεις της Ρωσίας με τη γειτονική της χώρα
και για το πώς η σύγκρουσή τους θα ε-
πηρεάσει τον υπόλοιπο πλανήτη. Οι γονείς
θα βρεθούν αντιμέτωποι με δεκάδες ε-

ρωτήματα. Τον ορθό τρόπο απάντησης
προτείνουν Αμερικανοί ειδικοί. 

«Το παιδί που κάνει ερωτήσεις δεν ση-
μαίνει ότι φοβάται ή ανησυχεί. Μπορεί
να το κάνει από καθαρή περιέργεια», το-
νίζει η παιδοψυχολόγος δρ Εμιλι Κινγκ.

Τα μικρότερα παιδιά, μάλλον, δεν ξέ-
ρουν πολλά πράγματα για το τι ακριβώς
συμβαίνει. Ομως τα κάπως μεγαλύτερα
και ιδιαίτερα οι έφηβοι έχουν πλήρη ε-
νημέρωση και συχνά αστειεύονται στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το θέμα
αν π.χ. θα στρατολογηθούν για τον Τρίτο
Παγκόσμιο Πόλεμο και πού κινδυνεύουν
λιγότερο από την πυρηνική απειλή, εξηγεί
η δρ Ινα Ταλίμπ, παιδίατρος με ειδίκευση
στην εφηβική ιατρική στο Ιατρικό Κολέγιο
Αλμπερτ Αϊνστάιν της Νέας Υόρκης.

Ακόμα, όμως, και αν κάποια παιδιά α-
διαφορούν για τις γεωπολιτικές εξελίξεις,
δεν πειράζει, τονίζει η Ρόμπιν Σίλβερμαν,
ειδική στην παιδική και εφηβική ανάπτυξη.
Οι γονείς, εξηγεί, θα μπορούσαν να θίξουν
το θέμα, απλά για να τους δώσουν μία κα-
λύτερη εικόνα του τι συμβαίνει στον κό-
σμο.

Αγχος και αγωνία
Ασφαλώς, κάποιες ερωτήσεις φανερώ-

νουν ότι το παιδί νιώθει άγχος. Κάποιες
φορές, η παιδική αγωνία προκαλεί δυ-
σκολία στον ύπνο, μειωμένη όρεξη για
φαγητό, ευερεθιστότητα ή ακόμα και σω-
ματικό πόνο, όπως π.χ. στην κοιλιά. Αν
αντιληφθείτε τέτοια συμπτώματα, κατα-
στήστε σαφές στο παιδί ότι είστε δίπλα
του, έτοιμοι να μιλήσετε για οτιδήποτε
θέλει. 

Επειδή είναι σίγουρο ότι θέλετε να ε-
νημερωθείτε όσο περισσότερο γίνεται
για τις εξελίξεις, μην ξεχνάτε ότι το παιδί
είναι γύρω και ίσως να ακούει και να
βλέπει ό,τι παρακολουθείτε. Προσέξτε να
μην το εκθέσετε σε εικόνες που μπορούν
να προκαλέσουν τρόμο. Καλύτερα είναι
να μοιραστείτε μαζί του πληροφορίες που
μπορεί να κατανοήσει χωρίς να νιώσει
φόβο. Αν φοβάται θα πρέπει να αναζητή-
σετε ποιο ακριβώς είναι το αίτιο που το
τρομάζει. Μην του συστήσετε να ηρεμήσει
και μην το αποπάρετε ότι αντιδρά υπερ-
βολικά. 

Αν ανησυχεί για τις ελλείψεις που α-
ντιμετωπίζουν οι οικογένειες στην Ου-
κρανία, σκεφτείτε πως από κοινού μπορείτε
να τις βοηθήσετε, κάνοντας π.χ. δωρεές
σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται
εκεί. Η γνώση ότι έχει συνεισφέρει μπορεί
να του προσφέρει ανακούφιση. 

Τέλος, αν δεν μπορείτε να απαντήσετε
σε όλες τις ερωτήσεις του παιδιού σας,

μην ανησυχείτε. Είναι καλό να απαντήσετε
«δεν ξέρω, αλλά θα προσπαθήσω να μάθω».
Το σημαντικότερο για ένα παιδί είναι να
νιώθει ασφάλεια. «Ο βασικός μας ρόλος,
όποτε το παιδί μας νιώθει μεγάλο άγχος

για κάτι που συμβαίνει στον κόσμο, είναι
να το βοηθήσουμε να νιώσει ασφάλεια
και να καταλάβει ότι έχουμε αφουγκραστεί
τις ανησυχίες του», καταλήγει η δρ Σίλ-
βερμαν.

Πώς να μιλήσετε
στα παιδιά
για τη σύρραξη
To κύριο μέλημα των γονιών πρέπει

να είναι να τα κάνουν να νιώσουν ασφαλή

<<<<<<

Αν φοβάται, θα πρέπει 
να αναζητήσετε το ακριβές 
αίτιο που το τρομάζει. 
Μην του συστήσετε να 
ηρεμήσει και μην το 
αποπάρετε ότι αντιδρά 
υπερβολικά.

Τα μικρότερα παιδιά, μάλλον, δεν ξέρουν πολλά πράγματα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο-
μως, τα κάπως μεγαλύτερα έχουν πλήρη ενημέρωση και συχνά αστειεύονται στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης για το θέμα.

«Λέμε σε όλους, φτάνει πια»
Ο Μάθιου Μπογδάνος στην «Κ» για την αρχαιοκαπηλία και τον επαναπατρισμό αρχαιοτήτων 

Της ΛΕΝΑΣ ΑΡΓΥΡΗ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. «Δεν μου αρέσουν οι προ-
σωπικές ιστορίες για τον Μάθιου Μπο-
γδάνος. Δεν θέλω να μιλάω για εμένα»,
λέει ο βοηθός εισαγγελέα του Μανχάταν
και νομίζω ότι το εννοεί πραγματικά. «Θέλω
να μιλήσουμε για τη δουλειά που κάνει η
Υπηρεσία Διακίνησης Αρχαιοτήτων που
υπάγεται στην Εισαγγελία», επιμένει α-
ναφερόμενος στη μοναδική υπηρεσία στον
κόσμο που ασχολείται αποκλειστικά με
την πάταξη της αρχαιοκαπηλίας. Και στην
οποία είναι επικεφαλής.

«Εχουμε εντοπίσει 3.600 αντικείμενα
ανεκτίμητης αρχαιολογικής αξίας. Μισά
από αυτά έχουν ήδη επιστραφεί στις χώρες
απ’ όπου εκλάπησαν». Στη μεθοδικότητα
του Μπογδάνος και των συνεργατών του
οφείλεται ο εντοπισμός, η ανάκτηση και
ο επαναπατρισμός των ελληνικών αρχαι-
οτήτων που έγινε στη Νέα Υόρκη παρουσία
της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.
Από αυτές, οι 47 προέρχονται από τη συλ-
λογή του αποκαλούμενου μεγιστάνα της
τέχνης Μάικλ Στάινχαρντ, ο οποίος ανά-
μεσα στα χιλιάδες αριστουργήματα που
διαθέτει, κατείχε και 180 αντικείμενα πα-
ράνομης προέλευσης.

Την υπόθεση έφερε στο φως ο Μπο-
γδάνος το 2018 και είναι ενδεικτική της
συνενοχής που πλαισιώνει τους κύκλους
της παλιάς αριστοκρατίας αλλά και του
λεγόμενου νέου χρήματος. Συνενοχή που
είναι εξοργιστική. «Εμείς είμαστε εδώ για
να πούμε σε όλους αυτούς: φτάνει πια»,
λέει και ο τόνος του δείχνει θυμό. Δικαίως
σκέφτομαι. Χρονοβόρες διαδικασίες, γρα-
φειοκρατικές προκλήσεις, κάθε λογής ε-
μπλεκόμενοι, έρευνες που εκτείνονται σε
κάθε γωνιά του πλανήτη. Από τα σκονι-
σμένα σοκάκια της Μέσης Ανατολής, στα
δυσπρόσιτα σαλόνια της Πέμπτης Λεω-
φόρου. Η δουλειά του δεν είναι ούτε εύκολη
ούτε συνηθισμένη. Είναι όμως αυτή που
ήθελε να κάνει από παιδί, τότε που ξέκλεβε
χρόνο για να μελετήσει στις γωνιές του
οικογενειακού εστιατορίου.

Μεγαλωμένος στη Νέα Υόρκη με τις
αυστηρές αρχές και τους κανόνες μιας τυ-
πικής οικογένειας μεταναστών από τη Λή-
μνο, κατάφερε να σπουδάσει στο Κολού-
μπια, να πάρει δύο μεταπτυχιακά και να
γίνει συνταγματάρχης του Σώματος Πε-
ζοναυτών των ΗΠΑ. Κάπως έτσι ξετυλίγεται
η δική του ιστορία. Αυτή, στην οποία κα-
ταλαβαίνω από σεμνότητα, επιλέγει να α-

ναφερθεί τελείως συνοπτικά. Μετά την
11η Σεπτεμβρίου βρέθηκε στο Αφγανιστάν
όπου επιφορτιζόμενος με την ασφάλεια
του αεροδρομίου της Καμπούλ, κατάφερε
να συμβάλει στην ταυτοποίηση εκατο-
ντάδων υψηλόβαθμων στελεχών της Αλ
Κάιντα και των Ταλιμπάν. Μεταξύ αυτών
και 11 από τους 25 πλέον καταζητούμενους
στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Α-
κολούθησε το Ιράκ.

Η λεηλασία στο Ιράκ
«Το 2003 ήμουν στη Βασόρα, επικεφαλής

αντιτρομοκρατικής ομάδας, όταν στο Ε-
θνικό Μουσείο του Ιράκ έγινε μία από τις
μεγαλύτερες λεηλασίες αρχαίων θησαυρών.
Hξερα ότι κάτι έπρεπε να κάνω. Δεν μπο-
ρούσα να κλείσω τα μάτια. Ανέλαβα την
υπόθεση. Εντοπίσαμε και επιστρέψαμε
10.000 κλεμμένα αντικείμενα». Το βιβλίο
του «Οι Κλέφτες της Βαγδάτης» ήρθε α-
μέσως μετά. Οπως και η αναγνώριση της
προσφοράς του στο υψηλότερο επίπεδο.
Το Εθνικό Μετάλλιο Ανθρωπισμού από
τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους το 2005.

Οταν άφησε τους πολέμους και επέ-
στρεψε στο Γραφείο της Εισαγγελίας Μαν-
χάταν άρχισε να ασχολείται με υποθέσεις
αρχαιοκαπηλίας. «Αρχικά ήμασταν δύο
άνθρωποι, όμως ο φόρτος ήταν τεράστιος.
Αρχίσαμε να προσθέτουμε προσωπικό και
σήμερα είμαστε 15». Θαυμάζει πραγματικά
την ομάδα του, είναι ολοφάνερο. «Είναι
οι καλύτεροι των καλύτερων, δεν θα βρεις
πιο αξιόλογους και καταρτισμένους επαγ-
γελματίες σε όλο τον κόσμο». 

Τον ρωτάω αν η σύσταση της υπηρεσίας
έχει αποθαρρύνει τους αρχαιοκαπήλους
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από
τους απλούς κλέφτες έως τους συνήθως
ζάμπλουτους τελικούς αποδέκτες. «Υπάρ-
χουν και καλά και κακά νέα», σχολιάζει
και προσθέτει: «Εχουν αυξηθεί πολύ αυτοί
που αυτοβούλως επικοινωνούν μαζί μας,
για να αποκαλύψουν ότι έχουν στην κατοχή
τους κάποιο αντικείμενο που απέκτησαν
πριν από χρόνια, αλλά δεν ξέρουν αν είναι
νόμιμο. Μουσεία, ιδρύματα, γκαλερί, ιδιώτες
συλλέκτες. Μόνο την εβδομάδα που πέρασε
λάβαμε τηλεφωνήματα από όλο τον κόσμο
που μας λένε “όταν το αγόρασα δεν ρώτησα
τίποτα άλλο πέρα από την τιμή του”. Η ε-
ρώτηση που αρχίζουν και κάνουν πια αρ-
κετοί επίδοξοι αγοραστές είναι η σωστή,
“πού και πώς βρέθηκε”. Το δεύτερο θετικό
είναι ότι αντικείμενα με γκρίζα προέλευση
χάνουν αξία στην αγορά της τέχνης, συ-
γκριτικά με αυτά που είναι “καθαρά”».

«Το κακό είναι ότι αρκετοί “οργανισμοί”
αποφεύγουν πια να λειτουργούν στη Νέα
Υόρκη για να βρίσκονται εκτός της δικαι-
οδοσίας μας», συμπληρώνει, «η αγορά πια
ανθεί στις χώρες της Μέσης Ανατολής.
Μπορείς μόνη σου να βγάλεις τα συμπε-
ράσματά σου», με παροτρύνει και κατα-
λαβαίνω χωρίς δυσκολία σε ποιους «ορ-
γανισμούς» αναφέρεται.

Του ζητώ να μου πει αν ξεχωρίζει κάποια
υπόθεση, κάποια που να του προκάλεσε
εμμονή, να τον πείσμωσε. «Οι υποθέσεις
είναι σαν τα 4 παιδιά μου. Δεν μπορώ να
τις ξεχωρίσω. Γιατί κάθε αντικείμενο που

βρίσκουμε, για κάποιο μικρό χωριό ή για
κάποια χώρα, σημαίνει κάτι. Τα αντικείμενα
δεν είναι αριθμοί, καθένα από αυτά εκ-
προσωπεί έναν πολιτισμό, μια ιστορία»,
σημειώνει.

Νιώθω ότι θα μπορούσε να μιλάει ατε-
λείωτες ώρες για καθένα ξεχωριστά. Θυ-
μάται όλες τις ταλαιπωρημένες λεπτομέ-
ρειές τους, την υφή τους, την ευθραυστό-
τητά τους. Βλέπει την ομορφιά τους ακόμη
και στις ρωγμές που, όπως θυμάται, φέρουν
μερικά. «Υπάρχουν κάποια που εκ πρώτης
όψεως δεν έχουν τίποτα το ιδιαίτερο. Οταν
όμως αντιληφθείς ότι δεν υπάρχουν άλλα
όμοιά τους στον κόσμο, τότε κοντοστέκεσαι
με δέος. Βλέπεις το μεγαλείο τους».

«Μου είπατε νωρίτερα ότι από τα 3.600
αντικείμενα που έχετε εντοπίσει, έχετε ε-
πιστρέψει περίπου τα μισά. Τα υπόλοιπα;»
ρωτάω. «Οταν ολοκληρώνουμε την έρευνα,
είμαστε έτοιμοι για τη διαδικασία επανα-
πατρισμού. Πρέπει όμως να είναι έτοιμη
και η χώρα προορισμού για να τα παραλάβει.
Πολλές χώρες όπως η Ιταλία είναι σε
lockdown. Αλλες χώρες δεν είναι καν σε
θέση να τα δεχθούν λόγω της κατάστασης
στην οποία βρίσκονται. Ο Λίβανος είναι
ένα καλό παράδειγμα, είναι μια σχεδόν
διαλυμένη χώρα», λέει.

«Και τι τα κάνετε το διάστημα που με-
σολαβεί;» αναρωτιέμαι, και μου αποκαλύ-
πτει ότι στην Εισαγγελία του Μανχάταν
υπάρχει ένα μικρό μουσείο, απροσπέλαστο
για τους πάντες. «Το όνειρο κάθε δημο-
σιογράφου», σχολιάζει όταν τον ρωτάω
αν μπορώ να έχω πρόσβαση. «Η απάντησή

μου είναι πάντα ένα αδιαπραγμάτευτο όχι.
Για εμάς είναι αποδεικτικά στοιχεία και
πειστήρια εγκληματικής υπόθεσης, εκτός
από μοναδικά αριστουργήματα της κοινής
πολιτισμικής κληρονομιάς μας». 

«Ιλιάδα» και «Οδύσσεια»
Μου μιλάει με αληθινό πάθος για την

«Ιλιάδα» και την «Οδύσσεια» που διάβαζε
με πειθαρχία όταν ήταν μόλις 12 ετών με
προτροπή της σερβιτόρας μητέρας του.
Μου λέει ότι τον καθόρισαν. «Δεν είναι α-
πλώς βιβλία, είναι οδηγοί ζωής. Μιας ζωής
με ορθές επιλογές, εντιμότητα, αφοσίωση
και αποφασιστικότητα».

Πώς μπορώ, όταν μου μιλάει για την
«Ιλιάδα», εγώ να τον ρωτήσω για την Κιμ
Καρντάσιαν, σκέφτομαι, αλλά τελικά τολμώ
με ορατό τον κίνδυνο δημοσιογραφικού
διασυρμού. «Είναι αλήθεια ότι η εξιχνίαση
της κλοπής του χρυσού αρχαίου φερέτρου
από την Αίγυπτο, που πουλήθηκε στο Μη-
τροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης έ-
ναντι 4 εκατ. δολαρίων, άρχισε από μια
φωτογραφία της Καρντάσιαν στο Met Gala
του 2018;» ρωτώ. «Ναι, δυστυχώς πρέπει
να παραδεχθώ ότι αυτή η ιστορία είναι
100% ακριβής», απαντά και ξεκαρδίζεται
στα γέλια. Μετά απ’ όλα αυτά, αναστενάζω
με ανακούφιση.

Ο βοηθός εισαγγελέα Μάθιου Μπογδάνος και η ομάδα του έχουν εντοπίσει 3.600 κλεμμέ-
νες αρχαιότητες από όλο τον κόσμο.

Αντιπολεμικό κλίμα 
στον χώρο του πολιτισμού
Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ακυρώνονται συνεργασίες των ελλη-
νικών πολιτιστικών οργανισμών με
Ρώσους φορείς, ως αντίδραση στον
συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία,
με απόφαση του υπουργείου Πολιτι-
σμού. Ματαιώνονται, έτσι, η αναμε-
τάδοση της «Λίμνης των Κύκνων»
του Μπαλέτου Μπολσόι από το Μέ-
γαρο Μουσικής Αθηνών και η συναυ-
λία «The Moscow Soloists» στο Μέγαρο
της Θεσσαλονίκης.  

Οι υπηρεσίες του υπουργείου ε-
νημέρωσαν χθες τους εποπτευόμενους
φορείς να ανασταλεί «οποιαδήποτε
υλοποίηση, συνεργασία, προγραμ-
ματισμός ή συζήτηση συνεργασίας»
με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανι-
σμούς. Ετσι γίνεται και η Ελλάδα
μέρος του κύματος των καλλιτεχνών,
διανοουμένων και οργανισμών που
απομονώνουν τη Ρωσία στο επίπεδο
των τεχνών.  Τα απόνερα αυτού του
κύματος, όμως, φθάνουν μέχρι και
στη Μόσχα. Μετά την Ελενα Κοβάλ-
σκαγια, που παραιτήθηκε από τη δι-
εύθυνση του Κρατικού Θεάτρου της
Ρωσίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για
τον πόλεμο στην Ουκρανία, ακολού-
θησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του
Θεάτρου Μαγιακόφσκι, Μιντάουγκας
Καρμπαούσκις. Ο γνωστός Λιθουανός
σκηνοθέτης Ρίμας Τουμίνας ανακοί-
νωσε επίσης ότι θα παραιτηθεί από
τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή
του Θεάτρου Βαχτάγκοφ της Μόσχας.
O Ρώσος χορογράφος Αλεξέι Ρατμάν-
σκι εγκατέλειψε τις πρόβες των Μπα-
λέτων Μπολσόι με το ξέσπασμα του
πολέμου και κατάφερε μέσω Βαρσο-
βίας να γυρίσει στις ΗΠΑ, όπου ερ-

γάζεται ως μόνιμος χορογράφος του
American Ballet Theatre.

Τα σκάγια του πολέμου αγγίζουν
και τους Ρώσους σταρ της κλασικής
μουσικής και της όπερας που υπο-
στηρίζουν ανοιχτά το καθεστώς Πού-
τιν και «κόβονται» από τις σκηνές
του εξωτερικού. Ο αρχιμουσικός Βα-
λέρι Γκεργκίεφ, φίλος του Ρώσου προ-
έδρου, μπήκε «στον πάγο», καθώς α-
κυρώθηκαν οι συνεργασίες του με τη
Μητροπολιτική Οπερα της Νέας Υόρ-
κης, το Κάρνεγκι Χολ και τη Σκάλα
του Μιλάνου, ενώ ανάλογη αντιμε-
τώπιση είχε και ο πιανίστας Ντένις
Ματσούεφ. 

Στη δίνη των καλλιτεχνικών ακυ-
ρώσεων πιάστηκε και η διάσημη σο-
πράνο Αννα Νετρέμπκο. Η συναυλία
που θα έδινε με τον σύζυγό της, τον
Αζέρο τενόρο Γιουσίφ Εϊβαζόφ, ακυ-
ρώθηκε πριν από λίγες μέρες στη Δα-
νία. Η υποστήριξη της Ρωσίδας μο-
νωδού στον Πούτιν τής έχει κοστίσει
συναυλίες και στο παρελθόν, αλλά οι
αντιδράσεις δεν ήταν ποτέ τόσο έ-
ντονες όσο τώρα. Σε πρόσφατη δή-
λωσή της σημείωσε ότι είναι αντίθετη
με τον πόλεμο, αλλά πρόσθεσε πως
οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να αναγκά-
ζονται να παίρνουν δημοσίως πολι-
τικές θέσεις. Η Ρωσία αποκόπτεται
από μεγάλες καλλιτεχνικές διοργα-
νώσεις, όπως η Eurovision και η Μπιε-
νάλε της Βενετίας. Τον πόλεμο στην
Ουκρανία έχουν καταδικάσει η Μαρίνα
Αμπράμοβιτς, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, η
Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, ο Σον Πεν, η
Μάργκαρετ Ατγουντ, ενώ οι Green
Day ακύρωσαν την ανοιξιάτικη συ-
ναυλία τους στο στάδιο Spartak της
Μόσχας. 

Ματαιώθηκαν οι συναυλίες της Αννα Νετρέμπκο και του Γιουσίφ Εϊβάζοφ (αρι-
στερά) όπως και του μαέστρου Βαλερί Γκεργκίεφ (δεξιά), που είναι ένθερμος υ-
ποστηρικτής του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. 

Τον δρόμο της επιστροφής παίρνουν 55
ελληνικές αρχαιότητες, συνολικής αξίας
20 εκατομμυρίων δολαρίων, που επανα-
πατρίζονται από την εισαγγελία της Νέας
Υόρκης. Οι 47 προέρχονται από τη συλλο-
γή του Μάικλ Στάινχαρντ και οι υπόλοιπες
8 από άλλες έρευνες. Ανάμεσά τους βρί-
σκεται μια μινωική λάρνακα που χρονο-
λογείται στα 1400-1200 π.Χ., μια χρυσή
πόρπη του 600 π.Χ., κυκλαδικά αγγεία,
ειδώλια, χάλκινα ξίφη, μια λευκή αττική
λήκυθος και ο μαρμάρινος κορμός ενός
κούρου που χρονολογείται το 560 π.Χ., η

αξία του οποίου εκτιμάται σε 14 εκατομ-
μύρια δολάρια. Ο γενικός εισαγγελέας
του Μανχάταν, Αλβιν Μπραγκ, παρέδωσε
τις αρχαιότητες στην υπουργό Πολιτι-
σμού Λίνα Μενδώνη σε ειδική τελετή στη
Νέα Υόρκη. «Η παράνομη διακίνηση των
πολιτιστικών θησαυρών της πατρίδας μας
είναι ένα βαρύ τραύμα που πονάει όλους
τους Ελληνες σε όλο τον κόσμο», σημεί-
ωσε η υπουργός. Ο 81χρονος Στάινχαρντ
συμφώνησε με τις αμερικανικές αρχές
να παραδώσει 180 αρχαιότητες προκει-
μένου να μη διωχθεί ποινικά.

Επιστροφή 55 αρχαίων αντικειμένων

Λευκή λήκυθος, ειδώλια, αγγεία, μια χρυσή πόρπη και δεξιά ο μαρμάρινος κορμός κούρου που χρονολογείται στο 560 π.Χ. παίρνουν τον
δρόμο της επιστροφής.
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Δάνεια ύψους 2,8 δισ. ευρώ έχουν εξυγιανθεί
μέχρι σήμερα για λογαριασμό των τραπε-
ζών μέσω των εταιρειών διαχείρισης κόκ-
κινων δανείων (servicers), οι οποίες, εκτός
από τις οφειλές που έχουν πωληθεί σε
funds, έχουν αναλάβει και τη διαχείριση
των δανείων που παραμένουν στους ισο-
λογισμούς των τραπεζών. 

Το σύνολο των υπό διαχείριση οφειλών
ανέρχεται σε 110 δισ. ευρώ και με βάση
τα στοιχεία της Ενωσης Εταιρειών Δια-
χείρισης Απαιτήσεων Δανείων και Πιστώ-
σεων (ΕΕΔΑΔΠ) τον τελευταίο χρόνο, δά-
νεια 2,8 δισ. ευρώ αναταξινομήθηκαν ως
«εξυπηρετούμενα» και επανήλθαν στα
υγιή τραπεζικά χαρτοφυλάκια. 

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν πάνω
από 84.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους άνω
των 3,5 δισ. ευρώ, σε χαρτοφυλάκια που
έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται εκτός
τραπεζικών ισολογισμών, δίνοντας σε χι-
λιάδες δανειολήπτες λύσεις που περιλαμ-
βάνουν και άφεση χρέους. 

Με τη συνδρομή των εταιρειών διαχεί-
ρισης δόθηκε ουσιαστική στήριξη στην
υλοποίηση των προγραμμάτων Γέφυρα Ι
και Γέφυρα ΙΙ, μέσω των οποίων εντάχθη-
καν στα δύο προγράμματα δάνεια που υ-
περβαίνουν συνολικά τα 5 δισ. ευρώ.  

Πρόκειται για δάνεια που προέρχονται
από διαφορετικά δανειακά χαρτοφυλάκια
όλων των κατηγοριών και περιλαμβάνουν

δάνεια βαθιάς καθυστέρησης σε στάδιο
προχωρημένων νομικών ενεργειών, για
οφειλές που παρουσιάζουν μικρή καθυ-
στέρηση σε σχέση με τον συμφωνημένο

χρόνο αποπληρωμής αλλά και για ενήμερα
δάνεια. Τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια
περιλαμβάνουν δάνεια ιδιωτών και επι-
χειρήσεων, με ή χωρίς εξασφαλίσεις, από

απλά καταναλωτικά μέχρι σύνθετο επι-
χειρηματικό δανεισμό, όπως περιπτώσεις
ομολογιακών δανείων από πολλαπλούς
πιστωτές. 

Πέρα από το σημαντικό όφελος που ε-
πιτυγχάνουν οι παραπάνω ρυθμίσεις για
τους δανειολήπτες, όπως σημειώνει σε α-
νακοίνωσή της η ΕΕΔΑΔΠ, «η αναβίωση
δανεισμού ως βιώσιμου ανοίγει ένα νέο
ενάρετο κύκλο. Η επαναπώληση και επι-
στροφή τέτοιων χαρτοφυλακίων από τους
σημερινούς κατόχους τους προς τα πιστω-
τικά ιδρύματα μέσω των εταιρειών δια-
χείρισης αποτελεί πλέον ρεαλιστική προ-
οπτική, που αναμένεται να συμβάλει στην
ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης της ελ-
ληνικής οικονομίας. 

Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, οι τρά-
πεζες θα αυξήσουν το υγιές δανειακό τους
χαρτοφυλάκιο, ενώ χιλιάδες φυσικά και
νομικά πρόσωπα, που σήμερα είναι εκτός
τραπεζικού συστήματος, θα ανακτήσουν
την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδό-
τηση». 

Οι εταιρείες-μέλη της ένωσης απασχο-
λούν σήμερα πάνω από 4.000 εξειδικευμένα
στελέχη, τα οποία στην πλειονότητά τους
προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο.
Με τη δραστηριότητά τους και υπό την
εποπτεία της ΤτΕ, οι εταιρείες διαχείρισης
έχουν αναδειχθεί πλέον σε βασικό πυλώνα
του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Βασική προτεραιότητα για το 2021 υ-
πήρξε η παροχή ουσιαστικών λύσεων ρύθ-
μισης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με
στόχο να επανέλθουν σε υγιή οικονομικό
κύκλο ταυτόχρονα με τη στήριξη των πλη-
γέντων από την πανδημία. 

Παράλληλα, η ΕΕΔΑΔΠ συνέχισε  τις
εποικοδομητικές συνομιλίες με τις επο-
πτικές αρχές και τους αρμόδιους θεσμικούς
φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα που ε-
πηρεάζουν τη δευτερογενή αγορά μη ε-
ξυπηρετούμενων δανείων.

Δάνεια 2,8 δισ. ευρώ εξυγίαναν 
σε ένα χρόνο οι servicers 
Πραγματοποίησαν πάνω από 84.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους άνω των 3,5 δισ. ευρώ
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Οι εταιρείες-μέλη της ένωσης
απασχολούν σήμερα πάνω από
4.000 εξειδικευμένα στελέχη,
τα οποία στην πλειονότητά
τους προέρχονται από τον 
τραπεζικό κλάδο.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η
EUROBANK*

Ανησυχούν οι αγορές 
για ενέργεια, εμπορεύματα

H προσοχή των αγορών παραμένει
στραμμένη στη ρωσο-ουκρανική
κρίση εν μέσω έντονης ανησυχίας
για τις γεωπολιτικές και οικονο-
μικές επιπτώσεις. Μετά την ανα-
γνώριση της ανεξαρτησίας δύο α-
ποσχισθεισών περιοχών στην α-
νατολική Ουκρανία, η Ρωσία προ-
χώρησε σε ολομέτωπη εισβολή
στη χώρα, εξελίξεις που πυροδό-
τησαν την επιβολή στοχευμένων
κυρώσεων από τις δυτικές κυβερ-
νήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, το «πάγωμα» της
διαδικασίας πιστοποίησης για την
έναρξη λειτουργίας του ρωσικού
αγωγού Nord Stream 2 και τον πε-
ριορισμό του διεθνούς εμπορίου
με τη Ρωσία.

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα,
με έντονη αποστροφή ανάληψης
επενδυτικού ρίσκου και σημαντική
αύξηση στις τιμές εμπορευμάτων.
Η Ρωσία αποτελεί έναν από τους
μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου, ειδικά
στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.), α-
λουμινίου, νικελίου καθώς και ο-
ρισμένων γεωργικών προϊόντων
(σιτάρι, καλαμπόκι). Χαρακτηρι-
στικά, σχεδόν το 40% των συνο-
λικών εισαγωγών φυσικού αερίου
της Ε.Ε. και το 30% του αργού πε-
τρελαίου προέρχονται από τη Ρω-
σία, με τα ευρωπαϊκά αποθέματα
φυσικού αερίου να είναι ήδη ιδι-
αίτερα χαμηλά. Παράλληλα, η Ρω-
σία αποτελεί έναν από τους με-
γαλύτερους παραγωγούς νικελίου
παγκοσμίως και τον δεύτερο με-
γαλύτερο παραγωγό πρωτόχυτου
αλουμινίου μετά την Κίνα (σχεδόν
6% της συνολικής παγκόσμιας πα-
ραγωγής), με το μεγαλύτερο πο-
σοστό των εξαγωγών της να διο-
χετεύεται στην Ε.Ε. και τη Β. Α-
μερική.

Αντανακλώντας τις ανησυχίες

για διατάραξη των εφοδιαστικών
αλυσίδων, η τιμή του αργού πε-
τρελαίου κινήθηκε απότομα ανο-
δικά σε επίπεδα πάνω από τα 105
δολ./βαρέλι την Πέμπτη για πρώτη
φορά από το 2014, πριν υποχω-
ρήσει την επόμενη ημέρα κάτω
από τα 99 δολ./βαρέλι, παραμένο-
ντας όμως περίπου 9% υψηλότερα
από τις αρχές του έτους και 48%
σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, η
τιμή φυσικού αερίου του επόμενου
μήνα στην Ολλανδία (δείκτης α-
ναφοράς για την Ευρώπη) βρέθηκε
προσωρινά την Πέμπτη πάνω από
τα 134 ευρώ/MWh για πρώτη φορά
από τις αρχές του έτους, με τον
δείκτη εμπορευμάτων του
Bloomberg να ανέρχεται σε νέα
ιστορικά υψηλά, υποδηλώντας εν-
δεχόμενη περαιτέρω άνοδο του
πληθωρισμού τους επόμενους μή-
νες. Παρά τις αυξημένες πληθω-
ριστικές ανησυχίες, οι αποδόσεις
των αμερικανικών και γερμανικών
ομολόγων διαπραγματεύονταν
χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα
της προηγούμενης εβδομάδας,
καθώς θεωρείται ότι, λόγω αυξη-
μένης ανησυχίας για τις επιπτώσεις
της κρίσης στην πορεία της οικο-
νομίας, η Fed και η ΕKT θα ακο-
λουθήσουν πιο ήπια πορεία ομα-
λοποίησης της νομισματικής πο-
λιτικής τους. Στις αγορές συναλ-
λάγματος, επωφελούμενο από την
ελκυστικότητά του ως «ασφαλούς
καταφυγίου», το δολάριο ενισχύ-
θηκε, με την ισοτιμία ευρώ/δολ.
να σπάει το κάτω φράγμα του πρό-
σφατου διαστήματος διαπραγμά-
τευσης 1,13-1,14 και να υποχωρεί
κοντά στο 1,11 για πρώτη φορά
από τον Ιούνιο του 2020.

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

Με πρωτογενές πλεόνασμα 15 εκατ.
ο προϋπολογισμός τον Ιανουάριο
Με πρωτογενές πλεόνασμα 15 εκατ.
ευρώ έκλεισε ο προϋπολογισμός του
Ιανουαρίου έναντι στόχου για έλλειμμα
1,145 δισ. ευρώ. Ωστόσο, κατά τον
πρώτο μήνα του έτους καταγράφεται
μείωση στα έσοδα, που οφείλεται στις
παρατάσεις αποπληρωμής φορολογι-
κών υποχρεώσεων συνεπεία της κα-
κοκαιρίας. Συγκεκριμένα τα έσοδα,
κυρίως από τους έμμεσους φόρους,
υστέρησαν έναντι του στόχου κατά
280 εκατ. ευρώ, ενώ μειωμένα είναι
και τα έσοδα του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δη-
μοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, οι εισπράξεις φόρων τον
Ιανουάριο ανήλθαν σε 3,832 δισ. ευρώ,
μειωμένες κατά 280 εκατ. ευρώ ή 6,8%
έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί
στην εισηγητική έκθεση του Προϋ-
πολογισμού 2022. Η μείωση αυτή ο-
φείλεται στην παράταση, έως τις 4
Φεβρουαρίου, της προθεσμίας πλη-
ρωμής φορολογικών υποχρεώσεων
στις περιοχές που επλήγησαν από τις
χιονοπτώσεις και τον παγετό της 24ης
Ιανουαρίου 2022, οι οποίες είχαν κα-
ταληκτική ημερομηνία στις 31 Ιανου-
αρίου. 

Εξαιρουμένης της παράτασης αυτής
και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ε-
σόδων μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου,
εκτιμάται ότι τα έσοδα από φόρους
μηνός Ιανουαρίου υπερέβησαν τον
στόχο κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου
2022, για τους κυριότερους φόρους

της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται
τα εξής:

• Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε
1.526 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα
έναντι του στόχου κατά 212 εκατ. ευ-
ρώ.

• Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε
503 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έ-
ναντι του στόχου κατά 65 εκατ. ευ-
ρώ.

• Τα έσοδα των φόρων ακίνητης
περιουσίας ανήλθαν σε 220 εκατ. ευρώ
και είναι μειωμένα έναντι του στόχου
κατά 4 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος
ανήλθαν σε 1.150 εκατ. ευρώ, σχεδόν
όσο ήταν και ο στόχος.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε
232 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 54 ε-
κατ. ευρώ από τον στόχο (285 εκατ.
ευρώ), ενώ τα συνολικά έσοδα του

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ-
σεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 67 εκατ. ευρώ,
μειωμένα κατά 358 εκατ. ευρώ από
τον στόχο (425 εκατ. ευρώ).

Η εμφάνιση πρωτογενούς πλεονά-
σματος έναντι στόχου για έλλειμμα
έγκειται στις δαπάνες του προϋπολο-
γισμού και συγκεκριμένα στον ετε-
ροχρονισμό των πληρωμών των εξο-
πλιστικών προγραμμάτων.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπο-
λογισμού για την περίοδο του Ιανου-
αρίου 2022 ανήλθαν στα 5,054 δισ.
ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες
κατά 1,654 δισ. ευρώ έναντι του στόχου
(6,708 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί
στην εισηγητική έκθεση του προϋ-
πολογισμού 2022.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επεν-
δυτικών δαπανών ανήλθαν στα 732
εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση
σε σχέση με τον στόχο των 470 εκατ.
ευρώ κατά 262 εκατ. ευρώ. Η προσω-
ρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών
των μέτρων κατά της πανδημίας για
την περίοδο του Ιανουαρίου έχει ως
εξής:

α) Ενίσχυση μικρών και πολύ μι-
κρών επιχειρήσεων που επλήγησαν
από την COVID-19 στις περιφέρειες
ύψους 114 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

β) Συνεισφορά του Δημοσίου για
την αποπληρωμή επιχειρηματικών
δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύ-
ψους 25 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

γ) Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης
σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους
42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Με σημαντικές ζημιές 
λόγω Ουκρανίας, άρχισε
τον Μάρτιο το ΧΑΚ
Με σημαντικές ημερήσιες ζημιές
άρχισε τον Μάρτιο το κυπριακό
Χρηματιστήριο, δίνοντας συνέ-
χεια στην πτωτική πορεία των
προηγούμενων ημερών, λόγω της
ρωσο-ουκρανικής κρίσης. Ο Γε-
νικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε

την Τρίτη με απώλειες σε ποσοστό
2,37%, στις 66,24 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλει-
σε στις 39,73 μονάδες, σημειώ-
νοντας πτώση κατά 2,43%. Ο η-
μερήσιος όγκος συναλλαγών α-
νήλθε στα €199.006.

Με εξαίρεση τον δείκτη των
Ξενοδοχείων που παρέμεινε α-
μετάβλητος, οι υπόλοιποι επιμέ-
ρους χρηματιστηριακοί δείκτες
έκλεισαν με πτώση. Η Κύρια Α-
γορά υποχώρησε σε ποσοστό
3,11%, η Εναλλακτική Αγορά κατά

0,78% και οι Επενδυτικές σε πο-
σοστό 0,96%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό εν-
διαφέρον προσέλκυσαν οι μετοχές
της Τράπεζας Κύπρου με όγκο
€121.030 (τιμή €1,00  -  πτώση
4,76%), της Κυπριακής Εταιρείας
Τσιμέντων με €25.099 (τιμή €0,50
– πτώση 2,91%), της Τσιμεντο-
ποιίας Βασιλικού με όγκο €22.930
(τιμή €2,68 – άνοδος 0,75%), της
Logicom με όγκο €15.331 (τιμή
€1,80 – πτώση 2,17%) και της
Atlantic Insurance με όγκο €4.706
(τιμή €1,81 –άνοδος 0,56%).

Από τις μετοχές που έτυχαν
διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν
ανοδικά και 8 καθοδικά, ενώ μια
παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός
συναλλαγών ανήλθε στις 135.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο
σε συνέχεια προηγούμενων ανα-
κοινώσεων του σχετικά με την
εταιρεία Harvest Capital
Management Public Ltd, ανακοί-
νωσε την άρση της αναστολής
διαπραγμάτευσης των τίτλων της
εταιρείας από σήμερα Τετάρτη,
2 Μαρτίου 2022, καθότι έχουν ε-
κλείψει οι λόγοι της αναστολής.
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η ε-
ταιρεία έχει υποβάλει και δημο-
σιοποιήσει την εκκρεμούσα οι-
κονομική πληροφόρηση, δηλαδή
την Ετήσια Οικονομική της Έκ-
θεση για το έτος που έληξε στις
31/12/2020 καθώς και την Εξα-
μηνιαία Οικονομική της Έκθεση
για την περίοδο που έληξε στις
30/6/2021.

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1.526
εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι
του στόχου κατά 212 εκατ. ευρώ.<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης του
ΧΑΚ έκλεισε την Τρίτη
με απώλειες σε ποσο-
στό 2,37%.

Συνολικά οι εταιρείες κόκκινων δανείων διαχειρίζονται οφειλές 110 δισ. ευρώ.

Μείωση καταθέσεων κατά 
2,2 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο
Μείωση κατά 2,2 δισ. ευρώ εμφάνισαν στα τέλη Ιανουαρίου
οι καταθέσεις που διατηρούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
στις τράπεζες, προσγειώνοντας τα υπόλοιπα στα 177,8 δισ.
ευρώ, από το ρεκόρ των 180 δισ. ευρώ που είχε παρατηρηθεί
τον Δεκέμβριο του 2021 και το οποίο ήταν το υψηλότερο ε-
πίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2011. Η μείωση είναι ανα-
μενόμενη, καθώς παρατηρείται παραδοσιακά τον πρώτο
μήνα κάθε χρόνου μετά το υψηλό επίπεδο καταθέσεων που
καταγράφεται κάθε Δεκέμβριο λόγω και της καταβολής του
δώρου των Χριστουγέννων στους εργαζομένους του ιδιωτικού
τομέα. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, τη μεγαλύτερη
μείωση καταγράφουν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων που
υποχώρησαν κατά 1,8 δισ. ευρώ, στα 43,1 δισ. ευρώ, γεγονός
που ερμηνεύεται από τις αυξημένες δαπάνες στις οποίες
προχωρούν οι επιχειρήσεις κατά τον πρώτο μήνα του έτους
για νέες παραγγελίες εμπορευμάτων και πρώτων υλών. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η πραγματική μείωση των καταθέσεων
από επιχειρήσεις θα ήταν μεγαλύτερη εάν τον ίδιο μήνα δεν
είχε παρατηρηθεί αύξηση των καταθέσεων κατά 613 εκατ.
ευρώ από τις ασφαλιστικές και τις λοιπές χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις, η ρευστότητα των οποίων δεν αποτελεί σταθερό
μέγεθος και αυξομειώνεται κάθε μήνα. Τον ίδιο μήνα, σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι καταθέσεις των νοικοκυριών υ-
ποχώρησαν κατά 457 εκατ. ευρώ, στα 134,7 δισ. ευρώ, και
το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν η άνοδος που παρατη-
ρούνταν σταθερά τους προηγούμενους μήνες είναι πλέον
διατηρήσιμη μετά την άνοδο του πληθωρισμού, που κατατρώει
το διαθέσιμο εισόδημα. Στο σκέλος της χρηματοδότησης
παρατηρείται επιβράδυνση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης
προς τις επιχειρήσεις από 4,5% τον Δεκέμβριο σε 3,5% τον
Ιανουάριο και αρνητική ροή χρηματοδότησης κατά 994 εκατ.
ευρώ.  Η αρνητική ροή χρηματοδότησης αποτυπώνει τις αυ-
ξημένες αποπληρωμές δανείων από τις επιχειρήσεις, οι
οποίες ξεπέρασαν τις νέες χρηματοδοτήσεις, ενώ αντίστοιχη
είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τη ροή χρηματοδότησης
προς τα νοικοκυριά, που ήταν επίσης αρνητική κατά 244
εκατ. ευρώ. Ο ρυθμός χρηματοδότησης των νοικοκυριών
για στεγαστικά δάνεια παραμένει αρνητικός στο 3% και το
χρέος των νοικοκυριών προς τις τράπεζες από στεγαστικά
και καταναλωτικά δάνεια, μετά και τις πωλήσεις δανείων,
περιορίστηκε στα 40 δισ. ευρώ.
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