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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μειώνουν την παραγωγή λιπασμάτων
Αναταραχή στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων προκαλεί η ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία. Ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής
λιπασμάτων μειώνουν την παραγωγή τους λόγω ακριβότερου
φυσικού αερίου. Ο κίνδυνος για κλιμάκωση των πληθωριστικών
πιέσεων στις τιμές των τροφίμων αυξάνεται. Την παραγωγή τους
μειώνουν και εταιρείες χάλυβα και χαρτιού. Σελ. 11

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

«Παγώνει» η έξοδος στις αγορές
Στον «πάγο» μπαίνουν τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών για
πρόσβαση στις αγορές μέσω έκδοσης ομολόγων, μετά την ανα-
ταραχή που προκαλούν η εισβολή στην Ουκρανία και η άνοδος
των αποδόσεων στους τίτλους που έχουν εκδώσει τα τελευταία
χρόνια. Ο διπλασιασμός των αποδόσεων που καταγράφεται
στους τίτλους κάνει απαγορευτική την έξοδο στις αγορές. Σελ. 24

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΑ

Αποφασίζει αύξηση επιτοκίου 
Στην υγειονομική κρίση και στις επιπτώσεις της, όπως ο πλη-
θωρισμός, έχει προστεθεί ένας πόλεμος στην Ευρώπη. Τα στε-
λέχη της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) πρέπει να
πάρουν αποφάσεις για «ομαλή προσγείωση» της οικονομίας.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Fed θα αυξήσει το βασικό επιτόκιο
δανεισμού κατά 25 μονάδες. Σελ. 11

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Περιορισμένες επιλογές
Η μεγάλης αύξηση των τιμών στα προϊ-
όντα ενέργειας και τροφίμων είναι το
αποτέλεσμα της συνέχισης των συ-
γκρούσεων στο μέτωπο της Ουκρανίας.
Η μεγάλη συζήτηση που γίνεται αυτό
το διάστημα έχει να κάνει με το πώς θα
πρέπει να αντιδράσουν οι κεντρικές
τράπεζες, καθώς η κατάσταση δεν φαί-
νεται να εκτονώνεται γρήγορα ή ακόμα
και αν εκτονωθεί, οι συνθήκες στην οι-
κονομία που έχουν δημιουργηθεί θα
μας ακολουθούν για πολύ καιρό ακόμα.
Ήδη, οι αποτιμήσεις των ρωσικών πε-
ριουσιακών στοιχείων λόγω των κυρώ-
σεων που έχουν επιβληθεί από τη Δύση
αποτιμώνται ωσάν να έχουν περιέλθει
σε κατάσταση χρεοκοπίας. Πριν απο-
φασιστεί η αντίδραση των κεντρικών
τραπεζών σε αυτήν τη μεγάλη οικονο-

μική αβεβαιότητα, θα πρέπει να επιμε-
τρηθεί η μεσοπρόθεσμη επίπτωση που
θα «βαραίνει» την οικονομία λόγω της
γεωπολιτικής αστάθειας, ακόμα και αν
τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις
και επέλθει κατάπαυση του πυρός πολύ
σύντομα. Το μόνο που μέχρι στιγμής
έχει αποκρυσταλλωθεί είναι το γεγονός
ότι η ρευστοποίηση ρωσικών περιου-
σιακών στοιχείων θα παραμείνει για με-
γάλο χρονικό διάστημα μακρινή ανά-
μνηση και για αυτόν ακριβώς τον λόγο
οι αποτιμήσεις βρίσκονται στον πάτο,
όπως είναι η περίπτωση του ρωσικού
κρατικού χρέους που αποτιμάται στο
10% της αξίας του. Στην προσπάθεια
που γίνεται για ξεκαθάρισμα της εικόνας
προκύπτει ότι η σχεδόν βέβαιη χρεο-
κοπία της ρωσικής οικονομίας -κάτι που

επιβεβαιώνουν και οι οίκοι αξιολόγη-
σης- δεν πρόκειται να συμπαρασύρει
τις παγκόσμιες αγορές σε μεγάλη ανα-
ταραχή, καθώς η έκθεση του δυτικού
κόσμου στο ρωσικό χρέος υπολογίζεται
στα 120 δισ. δολάρια, ποσό που θεωρείται
διαχειρίσιμο. Τα σημαντικότερα προ-
βλήματα αυτήν την στιγμή σε οικονομικό
επίπεδο εστιάζονται στην ευρωπαϊκή
οικονομία, η οποία βρίσκεται σε μια κα-
τάσταση όπου δέχεται τις μεγαλύτερες
επιπτώσεις από τον οικονομικό πόλεμο
που κήρυξε η Δύση κατά της Ρωσία. Με
τον πληθωρισμό στα ύψη και τις εκτι-
μήσεις να κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτη
πορεία, το μόνο που την «σώζει» προς
το παρόν είναι η υποτονική ζήτηση, η
οποία βοηθά την κατάσταση. Οι Ευρω-
παίοι ηγέτες καλούνται για ακόμα μια

φορά να βρουν κοινό έδαφος και αφού
ξεπεράσουν εμπόδια και αγκυλώσεις,
να αποφασίσουν για ένα νέο πακέτο
τόνωσης της οικονομίας και στήριξης
των ασθενέστερων περιοχών. Γι’ αυτό
το εγχείρημα υπάρχουν όμως σοβαρές
επιφυλάξεις αναφορικά με το κατά πόσον
η συγκυρία και οι διαπροσωπικές σχέσεις
των ηγετών ευνοούν μια τόσο γενναία
απόφαση. Όλα τα βλέμματα στρέφονται
προφανώς πάνω στον Όλαφ Σολτς, ο
οποίος καλείται να οδηγήσει τη νέα
αυτή υπέρβαση, ενώ δεν είναι λίγοι ε-
κείνοι που νοσταλγούν τις μέρες που η
Άνγκελα Μέρκελ είχε αποφασίσει το
ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η θέση της ΕΚΤ -ότι τα εργαλεία που
διαθέτει είναι σε αυτήν τη συγκυρία
περιορισμένα αφού το πρόβλημα των

ανατιμήσεων είναι εισαγόμενο και δεν
θα μπορούσε μια άνοδος των επιτοκίων
να το αντιμετωπίσει- μας προδιαθέτει
ότι τα πράγματα είναι δυσκολότερα
από ό,τι δείχνουν. Και ο λόγος είναι ότι
το βάρος των αποφάσεων πέφτει απο-
κλειστικά στους ώμους των Βρυξελλών
και των αρχηγών κρατών. Μια κοινή
αντιμετώπιση των προβλημάτων απο-
τελεί σήμερα τη μόνη ρεαλιστική επι-
λογή για να αναζωογονηθεί η ζήτηση
και να φύγει η αβεβαιότητα που ανα-
βάλλει τις επενδύσεις. Ακόμη και έτσι,
όμως, δεν πρέπει να μας διαφεύγει η
αδήριτη ανάγκη ενεργειακής απεξάρ-
τησης από τη Ρωσία και η εξεύρεση
πόρων για χρηματοδότηση των εξοπλι-
στικών σχεδιασμών με τους οποίους
για πρώτη φορά, φλερτάρει η Ευρώπη.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζητούν Ουκρανούς
προγραμματιστές
Πρόσκληση σε Ουκρανούς προγραμ-
ματιστές για εργοδότηση απευθύ-
νουν ελληνικές εταιρείες, οι οποίες
ενισχύονται με νέα ψηφιακά έργα.
Τους προσφέρουν ευκαιρίες απα-
σχόλησης, με ή χωρίς τη δυνατότητα
τηλεργασίας. Η Ουκρανία αποτελεί
«φυτώριο» ταλέντων και νέων επι-
χειρηματικών εγχειρημάτων, διαθέ-
τοντας τουλάχιστον τέσσερις εταιρεί-
ες - «unicorns». Σελ. 18

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ POLITICO

Τι θα γίνει αν η Κύπρος
χάσει τους Ρώσους
Ερωτηματικά αναφορικά με το πόσο
θα επηρεαστεί η Κύπρος από τις κυ-
ρώσεις στη Ρωσία, θέτει το Politico.
Εκτιμά ότι η Κύπρος έχει κάνει πολύ
δρόμο για αποσύνδεση των δεσμών
της με τη Ρωσία. Επισημαίνει ότι η οι-
κονομία της Κύπρου λάτρευε τους
Ρώσους και θέτει το ερώτημα, τι θα
συμβεί αν αυτοί οι Ρώσοι εξαφανι-
στούν. Σελ. 3

ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχίες για νέο 
κύμα ανατιμήσεων
Ανατιμήσεις που υπερβαίνουν ακόμη
και το 10% σε βασικά είδη διατροφής
και άλλα είδη σούπερ μάρκετ κατα-
γράφονται από τις αρχές Μαρτίου
στην Ελλάδα. Πρόκειται για ανατιμή-
σεις που δεν σχετίζονται με τη ρωσο-
ουκρανική κρίση, αλλά με το προη-
γούμενο κύμα ανόδου του ενεργεια-
κού και μεταφορικού κόστους και του
κόστους των πρώτων υλών. Σελ. 15
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Εντονο ενδιαφέρον για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων παρατη-
ρείται το τελευταίο διάστημα στην Κύπρο.
Αιτία οι αυξήσεις φωτιά στην τιμή του
ηλεκτρικού ρεύματος. Παράγοντες της
αγοράς ανέφεραν στην «Κ» ότι το τε-

λευταίο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 20%
οι παραγγελίες συστημάτων στη χονδρική
αγορά. Οι ίδιοι παράγοντες εκτιμούν ότι
το ενδιαφέρον από νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις θα συνεχισθεί, καθότι όλοι
πλέον αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις

μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας. Μέχρι τον Μάιο το υπουργείο Ε-
νέργειας αναμένεται να ανακοινώσει το
νέο σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση
της χρήσης ΑΠΕ και εξοικονόμησης ε-
νέργειας σε κατοικίες. Η απόσβεση ενός

φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται
εντός 4-5 χρόνων, ανάλογα με την κα-
τανάλωση της κατοικίας, του ύψους της
χορηγίας κ.ο.κ. Από εκεί και πέρα το φω-
τοβολταϊκό μπορεί να αξιοποιείται μέχρι
και 25 χρόνια. Σελ. 8

Από συμπληγάδες διέρχεται η οικονομία της Κίνας καθώς υφίσταται τις συνέπειες των στενών δεσμών της με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα
πλήττεται από το ισχυρότερο κύμα της πανδημίας που έχει γνωρίσει μετά την αρχική εκδήλωσή της στην πόλη Γουχάν στα τέλη του
2019. Οι παρενέργειες στη δεύτερη οικονομία του κόσμου αναμένεται να είναι βαρύτατες και εκτιμάται πως θα πλήξουν το 50% του κι-
νεζικού ΑΕΠ, καθώς το Πεκίνο αναγκάζεται να αναστείλει τη λειτουργία βιομηχανιών τεχνολογίας στην πόλη Σεντζέν, τη γνωστή και ως
«κινεζική Silicon Valley. Ολα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή που η κινεζική οικονομία έχει χάσει τους παλιούς δυναμικούς ρυθμούς της
και αγωνίζεται να παραμείνει εντός των στόχων της για ανάπτυξη. Σελ. 12

Η απεξάρτηση
από το ρωσικό
αέριο κοστίζει
ακριβά στην Ε.Ε.
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
λειτούργησε ως επιταχυντής των
προσπαθειών της Ε.Ε. να απεξαρτη-
θεί ενεργειακά από το ρωσικό αέ-
ριο. Το σχέδιο που παρουσίασε η
Κομισιόν για την ενεργειακή απε-
ξάρτηση της Ε.Ε. από τους ρωσικούς
υδρογονάνθρακες βασίζεται σε με-
γάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας. Πρωτίστως όμως
προβλέπει τη στροφή της στο υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από
άλλους προμηθευτές, μια διαδικα-
σία που ενδέχεται να προσκρούσει
σε σκοπέλους. Η στροφή στο LNG
συνεπάγεται σημαντικά αυξημένο
κόστος, όπως επισημαίνει ο οίκος
πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch,
καθώς τα πλοία που μεταφέρουν
LNG συνήθως κατευθύνονται εκεί
όπου θα βρουν υψηλότερες τιμές.
Σε ανάλογες προειδοποιήσεις προέ-
βη και η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργει-
ας. Μολονότι ανέφερε ότι η Ε.Ε. θα
μπορούσε «θεωρητικά να αυξήσει
τις βραχυπρόθεσμες εισροές LNG
κατά 60 δισ. κ.μ.» σε σύγκριση με το
2021, προειδοποίησε πως μια τέτοια
αύξηση συνεπάγεται ότι «θα είναι
περιορισμένα τα περιθώρια προ-
σφοράς από τις αγορές και οι τιμές
του αερίου πολύ υψηλές». Σελ. 10

Διπλή απειλή για την οικονομία της Κίνας

Υποδείξεις
των εποπτών
ESMA προς
Κεφαλαιαγορά
Πώς απαντά η Κύπρος

Αδυναμίες ως προς την εποπτεία οντο-
τήτων στις διασυνοριακές δραστηριό-
τητες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου εντοπίζει η εποπτική αρχή
ESMA. Οι αδυναμίες συνοψίζονται σε
ανεπαρκή εποπτική προσέγγιση και α-
νεπαρκές ανθρώπινο δυναμικό. Ο Πρό-
εδρος της Κεφαλαιαγοράς Γιώργος Θε-
οχαρίδης δήλωσε στην «Κ» ότι η έκθεση
της ESMA αφορά την περίοδο 2018 –
2020, ότι η ΕΚΚ έχει προχωρήσει στην
ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών
και ότι ορισμένα συμπεράσματα δεν
αντικατοπτρίζουν πλήρως τα σημερινά
δεδομένα. Σελ. 3

Προς τράπεζες
για στήριξη
στρέφονται
οι ξενοδόχοι
Αρχισαν διαβουλεύσεις

Σοβαρές προκλήσεις για ξενοδοχειακές
μονάδες, οι οποίες έχουν σημαντική
εξάρτηση από την ρωσική αγορά, δη-
μιουργούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία.
Οι ξενοδόχοι προβαίνουν σε ενέργειες
προς άλλες αγορές για άμβλυνση τυχόν
μείωσης αφίξεων τουριστών από ρωσική
και ουκρανική αγορά. Την ίδια ώρα ξε-
κίνησαν διαβουλεύσεις με τράπεζες
για δάνεια ή άλλες διευκολύνσεις για
στήριξη των ξενοδοχειακών επιχειρή-
σεων. Σελ. 6

Η τιμή του ρεύματος άνοιξε
την αγορά ηλιακής ενέργειας
Αυξήθηκαν κατά 20% οι παραγγελίες φωτοβολταϊκών – Νέο σχέδιο χορηγιών τον Μάιο

ECOFIN
Προκλήσεις σε τουρισμό και
ενέργεια από Ουκρανικό. Σελ. 4

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Ερχονται σε δύο εβδομάδες
γενναίες χαλαρώσεις. Σελ. 5



Η Χριστιάνα, 
ο πρίγκιπας και 
ο Στέφανος
Την Χριστιάνα Ερωτοκρίτου τρά-
βηξε από το μανίκι του ξαφνικά ο
πρίγκιπας Νικόλαος, βαδίζοντας
στον δρόμο που χάραξε ο Φούλης
με την επιλογή της Αννίτας. Απ’ ό-
σα ακούω, στην Εζεκία Παπαϊωάν-
νου συζητείται έντονα το θέμα
«Χριστιάνα» από την ημέρα που έ-
κανε πρώτη και καλύτερη την απο-
κάλυψη η «Καθημερινή». Κάποιοι
δεν είναι αρνητικοί στην συζήτηση
της πρότασης, ενώ υπάρχει και η
αντίθετη άποψη που επιμένει στη
στήριξη τρίτου προσώπου, που να
μην κατέχει κομματικό αξίωμα ού-
τε στο ΑΚΕΛ, ούτε στο ΔΗΚΟ, ούτε
σε άλλο κόμμα.  
Η κυρία Γιαννούλλα, η οποία ως
γνωστόν ακούει όλα όσα ψιθυρί-
ζονται στους διαδρόμους του Α-
ΚΕΛ και ακόμη περισσότερα, μου
ανέφερε πως έχει ακούσει ότι και
ο Στέφανος θα πάει στη συνάντη-
ση με τον πρίγκιπα Νικόλαο με δι-
κή του αντιπρόταση ή μάλλον αντι-
προτάσεις. Όπως μου είπε, στην
μικρή λίστα του ΑΚΕΛικού ηγέτη
βρίσκονται τρία ονόματα με τα ο-
ποία θα προσπαθήσει να δελεάσει
το ΔΗΚΟ.

••••
Η κουτσόφτερη
επικοινωνιακή
ομάδα
Με… σπασμένα φτερά προσπαθεί
να πετάξει η επικοινωνιακή ομάδα
του Λόφου. Η πρόσφατη επίσκεψη
του μεγάλου Νίκου στο Πουρνάρα
έφερε τελικά τα αντίθετα αποτε-
λέσματα από αυτά στα οποία στό-
χευε. Τα σχόλια τόσο στον τύπο ό-
σο και στα κοινωνικά δίχτυα είναι
πιο επικριτικά και από ανακοίνωση
του ΑΚΕΛ, ενώ η εικόνα που τελικά
έμεινε είναι πως η επίσκεψη έγινε
μόνο για ένα κακόγουστο σόου. Η
προεδρική, εξ αποστάσεως εξέτα-
ση του χώρου και των συνθηκών
διαβίωσης των μεταναστών και

των παιδιών που φιλοξενούνται
(λέμε τώρα) στο εν λόγω κέντρο,
προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. 
Για να μην αναφερθώ και στην κά-
λυψη που έσπευσε να δώσει στον
Νουρή και φορτώθηκε ο ίδιος τα
στραβά και ανάποδα του άτεγκτου
και καθόλου καλής φήμης σε ό,τι
αφορά τον ανθρωπισμό, υπουργό
του.  Μαζί με όλα αυτά βγήκε και η
εικόνα πως για όλα θα πρέπει να
τρέχει ο Πρόεδρος να κάνει αυτο-
ψία και να λαμβάνει αποφάσεις,
καλύπτοντας την ανικανότητα των
υπουργών του. Είναι κάτι που το
ξαναέγραψα για τις επανειλημμέ-
νες πρωτοβουλίες που έλαβε ο
μεγάλος Νίκος και ενίοτε τον εξέ-
θεσαν. 
Αυτή τη φορά όμως το θέμα φαί-
νεται να είναι πιο σοβαρό. Ο Πρό-
εδρος εκτέθηκε και εντός και ε-
κτός, επισκεπτόμενος το Πουρνά-
ρα και φωτογραφιζόμενος να πα-
ρατηρεί τα ασυνόδευτα παιδιά του

κέντρου από απόσταση. Έχουν
σκεφτεί εκεί στον Λόφο πόσο θε-
τική θα ήταν μια δυναμική απόφα-
ση για οριστική επίλυση του ζητή-
ματος με την χωρίς καθυστέρηση
μεταφορά όλων των παιδιών σε
κατάλληλους χώρους και παροχή
σε αυτά κατάλληλης φροντίδας;
Και γιατί όχι να ακολουθούσε σε
εύθετο χρόνο με μια προεδρική ε-
πίσκεψη για έλεγχο εφαρμογής
της απόφασης;   

••••
Με προεδρική
τελετή
Θεαματική αναμένεται να είναι
την Κυριακή η τελετή του ΔΗΣΥ
στο στάδιο «Ελευθερία- Τάσσος
Παπαδόπουλος» για επικύρωση
της υποψηφιότητας του Αβέρωφ
Νεοφύτου. Όπως πληροφορούμαι
ετοιμάζεται και φιλμάκι με την πο-
ρεία του Συναγερμικού προέδρου

από την Αργάκα, στην Πόλη Χρυ-
σοχούς μέχρι τη Λευκωσία, το υ-
πουργείο Συγκοινωνιών και την
Πινδάρου. Και Θεού και λαού θέ-
λοντος μέχρι τον Λόφο…
Επί του παρόντος ο Αβέρωφ οι-
κουρεί λόγω του κορωνοϊού από
τον οποίο έχει προσβληθεί και ο
οποίος ανέστειλε προσωρινά τις
προεκλογικές επισκέψεις του.
Γιατί, σύμφωνα με όσα μου λέει η
Μάνταμ του Φούλη, όλη η υπόλοι-
πη προεκλογική εκστρατεία διε-
ξάγεται κανονικότατα με τον Αβέ-
ρωφ να δίνει κατά περίπτωση
προστάγματα από τηλεφώνου.
«Για να μην σας πω ότι αναμένει
με αγωνία την αποδέσμευσή του
για να μπορέσει άφοβα πια, με
περισσότερη όρεξη και ορμή,να
ξεχυθεί σε δρόμους, χωριά και
πολιτείες να διαδώσει το μήνυμα
της νίκης του», μου είπε. 

••••

Eνα βιβλίο, πολλές
παρουσιάσεις
Στην Αθήνα θα παρουσιάσει με-
θαύριο Παρασκευή το βιβλίο του
«Οι Γεωπολιτικές Πραγματικότη-
τες στα Σχέδια Λύσης του Κυ-
πριακού (1948-1978)» ο τέως Υ-
ΠΕΞ και μελλοντικός υποψήφιος
Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.
Η παρουσίαση θα γίνει στο πολε-
μικό μουσείο και το ενδιαφέρον
είναι τα άτομα που θα μιλήσουν
στην εκδήλωση: ο ΥΠΕΞ της Ελ-
λάδας Νίκος Δένδιας, ο υφυ-
πουργός Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων της Ελλάδας Άγγελος Συ-
ρίγος και ο καθηγητής στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών Ευάνθης Χατζη-
βασιλείου. Κάποιοι υποστηρίζουν
ότι πρόκειται για την επίσημη έ-
ναρξη του προεκλογικού του Νί-
κου Χριστοδουλίδη, εκτός Κύ-
πρου. 
Διερωτώνται μάλιστα πότε θα γί-
νει η παρουσίαση του βιβλίου
στην Κύπρο και ποιοι θα κληθούν
για να μιλήσουν σε αυτήν. Κυ-
ρίως, πόσοι θα αποδεχθούν την
πρόσκληση και τι αυτό θα σημαί-
νει, αφού, όπως προβλέπουν,
μάλλον η παρουσίαση του βιβλί-
ου θα γίνει σε περισσότερες από
μία εκδηλώσεις, σε διαφορετικές
επαρχίες και θα ενταχθούν στην
επίσημη έναρξη της προεκλογι-
κής του εκστρατείας… 

••••
ΚΟΥΙΖ: Μεγάλη αναταραχή υπάρ-
χει στα ψηλά δώματα μεγάλου
κόμματος. Δεν αποκλείεται και η
παραίτηση ή αποχώρηση μεγαλο-
στελέχους που βρίσκεται σε έ-
ντονη αντιπαράθεση με άλλο στέ-
λεχος. Η αντιπαράθεση μεταξύ
τους χρονολογείται και έχουν κα-
τά καιρούς επέμβει άλλα στελέχη
ακόμα και ο κομματάρχης για να
τα βρουν, χωρίς ιδιαίτερο αποτέ-
λεσμα. Αληθεύει ότι πρόσφατα υ-
πήρξε νέα πράξη του κομματικού
δράματος με κάποιους να υπο-
στηρίζουν ότι η διαμάχη μπήκε
πια σε πορεία χωρίς ελπίδα για
γυρισμό; 
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Οταν ο κίνδυνος 
γίνεται αντιληπτός

Ο συνδυασμός οικονομικής στασιμό-
τητας και υψηλού πληθωρισμού, ο
στασιμοπληθωρισμός, ίσως αποδειχτεί
κάτι περισσότερο από ένα φάντασμα
που πλανιέται πάνω απ’ τον κόσμο
και, ειδικά, την Ευρώπη. Στις ΗΠΑ,
ο Τζ. Πάουελ υποχρεώνεται σε ασκή-
σεις ευαίσθητης ισορροπίας, να τι-
θασεύσει έναν πληθωρισμό 7,9%,
τον υψηλότερο εδώ και 40 χρόνια,
χωρίς να ρίξει σε ύφεση μια οικονομία
της τάξης των 23 τρισ. δολ. Στην Ευ-
ρώπη, τα ρίσκα είναι μεγαλύτερα,
γιατί αυτή συναντήθηκε με τον πό-
λεμο έχοντας αδύναμη ανάκαμψη
και τον υψηλότερο πληθωρισμό από
την εισαγωγή του ευρώ, προ 20ετίας
– ήδη αναθεωρούνται οι προβλέψεις
στο 5,2% για τον πληθωρισμό (αντί
3,2%) και 3,7% για την οικονομική
μεγέθυνση (από 4,2%) φέτος. Μετά
50 χρόνια νεοφιλελεύθερης διαχεί-

ρισης, ο στασιμοπληθωρισμός είναι
επί θύραις – και αυτή τη φορά, κάπως
δύσκολο είναι να κατηγορηθεί ως υ-
πεύθυνος ο Κέινς και οι ιδέες του.

Πρόκειται για δύσκολες εξελίξεις,
που θα έχουν διάρκεια και παρενέρ-
γειες, προβλέψιμες και μη, έως ότου
αποκατασταθούν οι νέες ισορροπίες
σε τάσεις, κρατικές ρυθμίσεις και α-
γορές εμπορευμάτων. Δεν αφήνουν
κανένα κράτος ανεπηρέαστο. Τα κα-
νάλια μέσα από τα οποία διοχετεύεται
η αβεβαιότητα στην ελληνική οικο-
νομία είναι αυτά που κωδικοποιεί η
Δ/νση Οικονομικών Μελετών της
Alpha Bank: (α) Η επίδραση του ε-
νεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις,
(β) οι συνέπειες των αυξημένων τιμών
ενέργειας - τροφίμων στο διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών, (γ) η ε-
πίπτωση στη φετινή τουριστική κί-
νηση, (δ) η επίδραση στις άμεσες
ξένες επενδύσεις και (ε) το εύρος της
δημοσιονομικής ευελιξίας που θα κα-
θοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά
έρχονται να καθίσουν πάνω σε ένα
ειδικό, ελληνικό πρόβλημα: το δυ-

σθεώρητο χρέος και τη χαμηλή αξιο-
πιστία της χώρας, καθώς τα ελληνικά
ομόλογα δεν έχουν ανέβει σε επεν-
δυτική βαθμίδα.

Ξεκινάμε από αδύναμη θέση. Το
πολιτικό σύστημα νόμιζε ότι για τη
διαχείριση της κρίσης σε συνθήκες
πανδημίας ήταν αρκετό να μοιράζεις
χρήμα από το ελικόπτερο, οριζόντια,
χωρίς πολλά κριτήρια, χωρίς να χαλάς
καρδιές. Και αντί να προκρίνει και
να επιμείνει σε μια πολιτική δίκαιης
αλλά αυστηρής δημοσιονομικής δια-
χείρισης, έπεσε στον ανταγωνισμό
ποιος θα φωνάξει να δοθούν περισ-
σότερα σε περισσότερους. Τα απο-
τελέσματα είναι ορατά και διά γυμνού
οφθαλμού: Εχοντες και κατέχοντες
εισέπρατταν επιδόματα ως αναξιο-
παθούντες, εταιρείες «ζόμπι» βρέθη-
καν με καταθέσεις στις τράπεζες («ε-
πενδύουν» σε πολυτελή αυτοκίνητα...),
μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων ξαφνιά-
ζονται που η κυβέρνηση τους μειώνει
τον φόρο ακίνητης περιουσίας, άλλοι
με ικανοποιητικό εισόδημα αναρω-
τιόμαστε γιατί πρέπει το κράτος να
δανείζεται για να μας επιδοτεί τον
λογαριασμό της ΔΕΗ. Η κρίση μπο-
ρούσε να αντιμετωπιστεί με πολύ λι-
γότερα από 43,3 δισ. ευρώ κρατικές
ενισχύσεις. Αυτή είναι η αλήθεια.

Το ερώτημα του ενός εκατομμυ-
ρίου είναι αν αυτά έχουν γίνει κατα-
νοητά και δεν επαναληφθούν ή μή-
πως, στην προεκλογική περίοδο που
φαίνεται ότι οδηγείται στην κορύ-
φωσή της, κυριαρχήσει ο πειρασμός
του «λεφτά υπάρχουν» και οι παροχές
στην πολιτική πελατεία συνεχιστούν
σε διευρυμένη κλίμακα. Θα φανεί ο-
σονούπω. Αυτό που όμως είναι θετικό
και ήδη έχει φανεί, είναι ένα ορισμένο
πνεύμα αυτοσυγκράτησης στη συ-
μπεριφορά του πολιτικού συστήματος,
με ορισμένα ίχνη διάθεσης για συ-
νεννόηση – η σημερινή συνάντηση
του πρωθυπουργού με τον Τούρκο
πρόεδρο έχει μια τέτοια συνεννόηση
στην αφετηρία της. Κι ότι έχουν ε-
ξαφανιστεί από το προσκήνιο οι συ-
νήθεις γραφικοί και οι θορυβώδεις
οπλαρχηγοί. Ισως, όταν καταλαβαίνει
ότι τα πράγματα είναι επικίνδυνα, το
πολιτικό προσωπικό συνέρχεται. Κα-
λός οιωνός στην πολυκύμαντη, δύ-
σκολη περίοδο που βρίσκεται μπρο-
στά μας.     

kallitsiskostas@yahoo.com
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Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Το φιάσκο του Πουρνάρα και ο πρίγκιπας 
στο δρόμο που χάραξε ο Φούλης

- Νικόλα μου, ρώτησες τον Χρύση πριν με κάνεις άσσο στο μανίκι σου; 

<<<<<<

Η κρίση μπορούσε 
να αντιμετωπιστεί 
με πολύ λιγότερα από
43,3 δισ. ευρώ κρατικές
ενισχύσεις.

Ένα παγκόσμιο μήνυμα για την επι-
τακτική ανάγκη επιστροφής των
Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και
για την ανάγκη επιστροφής στις α-
ξίες που το μνημείο αυτό συμβολίζει
εστάλη από την εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε την περασμένη
βδομάδα στο Μουσείο της Ακρό-
πολης, με αφορμή την Παγκόσμια
Μέρα της Γυναίκας, και στην οποία
συμμετείχε η σύζυγος του Προέδρου
της Δημοκρατίας, Άντρη Αναστα-
σιάδη. Στην εκδήλωση, με τίτλο
«Ξενιτεμένες Θεές του Παρθενώνα»,
διοργανώθηκε από το Μουσείο της
Ακρόπολης και το Ίδρυμα Μαριάννα
Β. Βαρδινογιάννη, παρέστη, επίσης,
η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-
κρατίας κα Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, η οποία απηύθυνε χαιρε-
τισμό.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδή-
λωση ήταν ο κορυφαίος ιστορικός
τέχνης δρ Tom Flynn, ενώ χαιρε-
τισμούς απηύθυναν, επίσης, η υ-
φυπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων της Ελλάδας κα
Μαρία Συρεγγέλα εκ μέρους του
πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, η υπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη,
με γραπτό χαιρετισμό της, ο πρόε-
δρος του Μουσείου της Ακρόπολης,
καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής,
η πρέσβης Καλής Θελήσεως της
UNESCO κα Μαριάννα Β. Βαρδινο-
γιάννη και ο γενικός διευθυντής
του Μουσείου Ακρόπολης, καθη-
γητής Νικόλαος Σταμπολίδης.

Στον χαιρετισμό της στην εκδή-
λωση η κα Αναστασιάδη αναφέρ-
θηκε, μεταξύ άλλων, στο χρέος για
μία «πιο δίκαιη και ισότιμη κοινωνία
απέναντι σε όλες ανεξαιρέτως τις
γυναίκες: τις εργαζόμενες, τις μη-
τέρες, τις μονογονιούς, τις μετανά-
στριες, τις αιτήτριες ασύλου, τις
γυναίκες που ζουν σε συνθήκες
φτώχειας, κακοποίησης, αποστέ-
ρησης και παραβίασης των δικαι-
ωμάτων τους. Είναι μια ημέρα α-
φιερωμένη στις γυναίκες που δια-
πρέπουν, τις γυναίκες που καινο-
τομούν, αλλά ακόμη περισσότερο
στις γυναίκες που αγωνίζονται στην
αφάνεια, με πενιχρά μέσα και πε-

ρισσές αντιξοότητες για να επιβιώ-
σουν και οι οποίες αποτελούν πρό-
τυπα και πηγή έμπνευσης για όλες
και όλους εμάς. 

Οφείλουμε να δώσουμε στις γυ-
ναίκες την ελπίδα για ένα καλύτερο
αύριο, και τούτο μπορεί να επιτευ-
χθεί μόνο μέσα από την παροχή
πραγματικά ισότιμων ευκαιριών
για πρόσβαση σε όλους ανεξαιρέτως
τους τομείς της ζωής: στην εκπαί-
δευση, την εργασία, την υγεία, τη
δικαιοσύνη, την εξουσία».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με
τη μουσική παράσταση «Των Σιω-
πηλών Σπαράγματα», με ερμηνεύ-
τρια τη Μαρία Φαραντούρη.

Στην εκδήλωση «Ξενιτεμένες Θεές του Παρθενώνα»
στο Μουσείο της Ακρόπολης η Άντρη Αναστασιάδη

Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας κα Άντρη Αναστασιάδη συμμετείχε
σε εκδήλωση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, στην Αθήνα. 

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ πα-
ρουσιάζει μια σειρά πρώτων προβολών, τoυ
νέου έργου της Έλενας Αγαθοκλέους με τίτλο
«Κοινός Τόπος». Πρόκειται για ένα ψηφιακό
projectσε μορφή εγκατάστασης με τριπλή προ-
βολή, βασισμένο στο τρίπτυχο «Ρημαγμένη Ό-
χθη, Μήδειας Υλικό, Τοπίο με Αργοναύτες» του
Γερμανού συγγραφέα Heiner Muller. Ο Muller
στα κείμενά του χρησιμοποιεί δεξιοτεχνικά
τους αρχαιοελληνικούς μύθους, ως μια μνήμη
του παρελθόντος χωρίς διαχωρισμό από την ά-
μεση, σημερινή, εξωτερική πραγματικότητα.
Παραποιεί τους μύθους, τους οικειοποιείται και
τους χρησιμοποιεί ως κατασκευαστικό υλικό
για να μιλήσει για τις συλλογικές εμπειρίες. Με
αφορμή λοιπόν το τρίπτυχο και τον μύθο της
Μήδειας και του Ιάσωνα, η Αγαθοκλέους ανα-
πτύσσει στον «Κοινό Τόπο», όπως και σε προη-
γούμενες δουλειές της, τον εξής προβληματισμό:
πώς διαχειριζόμαστε την κληρονομιά με τρόπο
σύγχρονο; Πιο συγκεκριμένα, η στιγμή της συ-
νειδητοποίησης πως υπάρχει κάτι προβληματικό

στη σύγκρουση. Όχι τόσο στην ίδια τη σύ-
γκρουση, αλλά στον τρόπο που έχουμε μάθει
να τη διαχειριζόμαστε. Η ανίκανη διαχείριση
είναι μέρος της κληρονομιάς μας. Το έργο «Κοινός
Τόπος» είναι η επόμενη μέρα ενός τσακωμού,
μιας κρίσης, μιας καταστροφής. Είναι μια συν-
θήκη αποχαιρετισμού σε ησυχία. Μήτε γυναίκα
μήτε άντρας, μήτε χώρα μήτε σημαία, μήτε
θυμός μήτε λύπη, μήτε έτσι. Ο κοινός τόπος
είναι εκεί που θα συναντηθούμε, όταν πια θα
έχουμε μάθει να παίζουμε στο πιάνο τις
Gnossiennes του Erik Satie.

Και ενώ η Αγαθοκλέους προέρχεται από τον
χώρο των παραστατικών τεχνών, έχοντας ως
προηγούμενη εμπειρία το appτου «Τουρκομα-
χαλλά» και το digital theaterperformance«Πε-
θαίνω σα Χώρα», μαζί με τους συνεργάτες της
προχωρούν στο εγχείρημα του «Κοινού Τόπου».
Η διαδικασία εμπεριέχει μια τεράστια πρόκληση
και πολλά ερωτήματα σχετικά με το πως οι πα-
ραστατικές τέχνες μπορούν να εργαλειοποιηθούν
και να δημιουργήσουν οργανική σχέση με άλλα

πεδία, όπως τις ψηφιακές δυνατότητες και την
παρουσίαση μέσα από μια εγκατάσταση.

Συντελεστές: Σύλληψη, σκηνοθεσία: Έλενα
Αγαθοκλέους. Κείμενο: Heiner Muller. Μετάφρα-
ση: Ελένη Βαραπούλου, εικόνες video: Kωνστα-
ντίνα Peter, φωνές (voice over): Γιώργος Κριθά-
ρας, Έλενα Αγαθοκλέους, πιάνο: Μαριάννα Μι-
χαήλ, Gnossienes του Erik Satie, performer (σώ-
ματα): Γιώργος Κριθάρας, Έλενα Αγαθοκλέους,
styling: Αριάνα Μαρκουλίδου, πουκάμισα: marcia
ruth alison designs, μοντάζ: Kωνσταντίνα Peter,
ηχογραφήσεις: DOGYARD Studio, mastering ή-
χου: Αντρέας Ροδοσθένους, green screen:
Lighthall Productions, green screen: Kωνσταντί-
να Peter, βοηθός green screen: Αrmando
Aparicio, τεχνικός: Mάριος Χαραλάμπους.

Παρουσίαση: 25, 26, 27 Μαρτίου, ώρα: 8:00
μ.μ. Ξυδάδικο - Γενεθλίου Μιτέλλα 34, Λεμεσός.
Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο 99 985232,
97879793. Είσοδος ελεύθερη. 

Οι ΕκδόσειςΑλμύρα παρουσιάζουν την ποιητική
συλλογή του Μάριου Γεωργίου «Αποχαιρετισμός
στη Σιωπή» και το βιβλίο τσέπης του Γιώργου
Παπακωνσταντίνου «Ημιτελές». Η ποιητική
συλλογή «Αποχαιρετισμός στη Σιωπή» αποτελεί
μια προσπάθεια δημοσίευσης του εσωτερικού
κόσμου του ποιητή, ενός κόσμου που συνήθως
πνίγεται από την αδικία μιας αφιλόξενης, «α-
πόκοσμης» κοινωνίας, μιας κοινωνίας ματερια-
λιστικής και τόσο σκληρής, που παρά την εξέλιξη
της, λειτουργεί στην πραγματικότητα με τους
κανόνες της άγριας φύσης. Με μια τεράστια
όμως διαφορά, η φύση παλεύει – σκοτώνει για
επιβίωση, ο άνθρωπος όμως σκοτώνει τυφλά

για τον πλούτο. Έτσι, ο ποιητής πολλές φορές
με οργή διατρανώνει τον πόθο για Ειρήνη των
λαών, φωνάζει με αγανάκτηση για την εκμε-
τάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και προ-
ειδοποιεί ότι η γη θα μας εκδικηθεί αν δεν τη
σεβαστούμε. Το «Ημιτελές» αποτελεί ένα βιβλίο
τσέπης με τρεις διηγηματικές ιστορίες.

Ο συγγραφέας προφανώς επηρεασμένος
από την καθημερινότητα εξιστορεί με ιδιαίτερο
τρόπο, τις ζωές ανθρώπων της διπλανής πόρτας.
Πότε, βάζοντας στη θέση του Αλ Σαΐφ τον α-
ναγνώστη, του θυμίζει ότι φτάνει το «τίναγμα
μιας πεταλούδας», για να βρεθείς από την από-
λυτη χαρά στο χάος ενός πολέμου, που σε α-

ναγκάζει να αποχωριστείς αγαπημένα πρόσωπα.
Άλλοτε, χρησιμοποιώντας δυο ανθρώπους της
καθημερινότητας που πίνουν τσίπουρο σε ένα
καφενείο, παρουσιάζει το «πανηγύρι της ζωής»,
τον έρωτα, τη χαρά, την απώλεια, το τέλος του
ανθρώπου και την παροδικότητα του, σε σχέση
με τη φύση. Τέλος, επιλέγει να παρουσιάσει
την απρόσωπη πραγματικότητα της μικροα-
στικής ζωής, των μεγάλων γραφείων, των με-
γάλων ναών του χρήματος, όπου εκεί, ακόμα
κι ο έρωτας χάνεται στο κρύο.

Πέμπτη 17 Μαρτίου ώρα 6:30μ.μ. Νέα αίθουσα
πολιτισμού Παρνασσού Στροβόλου, Λευκωσία.

Ψηφιακό project «Κοινός Τόπος» από Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής  «Αποχαιρετισμός στη Σιωπή»
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Σε συστάσεις για ελέγχους της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου της περιόδου
2018 – 2020 σε κυπριακές εταιρείες που
παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες προ-
χωρά η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών
και Αγορών (ESMA), ο επόπτης που ασχο-
λείται με την προστασία των επενδυτών.
Ενώ η ESMA παρατήρησε για την περίοδο
2018 – 2020 ορισμένα παραδείγματα εύ-
λογων και ενδελεχών εποπτικών δραστη-
ριοτήτων και ενεργού χρήσης μέτρων ε-
πιβολής σε σύγκριση με άλλους, καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι οι εποπτικές δρα-
στηριότητες της ΕΚΚ έχουν αποδειχθεί
συνολικά ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση
των κινδύνων που ενέχουν οι διασυνο-
ριακές υπηρεσίες κυπριακών εταιρειών
(Cross-Border Activities). Η  Ευρωπαϊκή
Αρχή εντοπίζει δύο κύριες αιτίες για την
έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου. Πρώ-
τον, ανεπαρκής εποπτική προσέγγιση και
δεύτερον, ανεπαρκές ανθρώπινο δυναμικό.
Η ESMA σημειώνει ότι από τα έξι κράτη
μέλη που περιλαμβάνονται στο δείγμα ε-
πανεξέτασής της, η Κύπρος είναι αυτή
που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό εξερχό-
μενων διασυνοριακών δραστηριοτήτων
λαμβάνοντας υπόψη τρία σημεία. Πρώτον,
τον αριθμό των εταιρειών που παρέχουν
διασυνοριακές δραστηριότητες σε από-
λυτες τιμές και σε σχέση με όλες τις εξου-
σιοδοτημένες εταιρείες και με τον αριθμό
των τοπικών επενδυτών. Δεύτερον τον
αριθμό των εταιρειών που έχουν μεγάλη
βάση πελατών σε διασυνοριακό επίπεδο
(με εταιρείες που έχουν συχνά χιλιάδες
πελάτες στο εξωτερικό). Τρίτον, το μερίδιο
των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των
κυπριακών επιχειρήσεων σε σχέση με τις
εγχώριες δραστηριότητές τους. Επιπλέον,
η ESMA παρατήρησε επίσης ότι η Κεφα-
λαιαγορά έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κα-
ταγγελιών σχετικά με διασυνοριακές δρα-
στηριότητες εταιρειών και αιτημάτων από
άλλες Εθνικές Αρμόδιες Αρχές (NCA) που
σχετίζονται με διασυνοριακές δραστη-
ριότητες κυπριακών εταιρειών. Κατά την
άποψή της, ένας πολύ μεγάλος αριθμός
κυπριακών εταιρειών ενέχει υψηλό κίνδυνο
ζημίας των επενδυτών, λόγω της συχνής
παροχής υπηρεσιών που αφορούν κερ-
δοσκοπικά προϊόντα, με επιθετική συ-
μπεριφορά μάρκετινγκ.

Τι όμως απαντά η Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς της Κύπρου επί της κριτικής του
επόπτη της, της EMSA; Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου,
Γιώργος Θεοχαρίδης, δήλωσε στην «Κ»
ότι η έκθεση της ESMA αφορά την περίοδο
2018 – 2020, ενώ από τότε η Κεφαλαιαγορά
είναι ευθυγραμμισμένη με τις συστάσεις
της Επιτροπής. «Είναι εις γνώση μας τα
ευρήματα της έκθεσης αυτής, θέλουν να
έχουμε καλύτερη εποπτεία προς αυτές
τις εταιρείες των διασυνοριακών δραστη-
ριοτήτων και αυξήσαμε και το δυναμικό
μας. Πέραν τούτου, θα αυξήσουμε ακόμα
περισσότερο το δυναμικό μας και έχουμε
ήδη προχωρήσει σε μέτρα για καλύτερο
έλεγχο σε αυτές τις εταιρείες. Καθ’ όλη
τη διάρκεια της έρευνας είχαμε επικοινωνία
μαζί τους», πρόσθεσε ο κ. Θεοχαρίδης. Η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ)
σε γραπτή της ανακοίνωση χαιρετίζει την

Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης από
Ομότιμους, αναφορικά με την εποπτεία
οντοτήτων στις διασυνοριακές δραστη-
ριότητες (Peer Review on supervision of
cross-border activities of investment
firms). Σημειώνεται πως η ΕΚΚ από καιρό
παρακολουθεί επισταμένως τους κινδύνους
που ενέχουν οι συγκεκριμένες δραστη-
ριότητες και έχει προχωρήσει στην ανά-
πτυξη συγκεκριμένων πολιτικών και πρω-
τοβουλιών για να διασφαλίσει ότι οι επεν-
δυτές σε όλη την ΕΕ προστατεύονται ε-
παρκώς, καθώς και για να προωθήσει την
καινοτομία στον κλάδο. Ωστόσο, ενώ η
συγκεκριμένη Έκθεση είναι εξαιρετικά
βοηθητική και χρήσιμη, θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι οι αξιολογήσεις που διενερ-
γήθηκαν και στην βάση των οποίων δια-

μορφώθηκε καλύπτουν την περίοδο Αύ-
γουστος 2018 – Αύγουστος 2020. Από τότε
έχουν παρέλθει περισσότερο από 18 μήνες
με αποτέλεσμα κάποια από τα ευρήματα
και συμπεράσματα της έκθεσης, να μην
αντικατοπτρίζουν πλήρως τα σημερινά
δεδομένα. Έκτοτε, όπως αναφέρει η α-
νακοίνωση, η ΕΚΚ έχει αναπτύξει πρό-
σθετες πολιτικές και πρωτοβουλίες για
να βελτιώσει την επάρκεια και αποτελε-
σματικότητα της εποπτείας που ασκεί,
υιοθετώντας ακόμη πιο αποφασιστική
στάση για την αντιμετώπιση σοβαρών
παραπτωμάτων. Με στόχο να ενισχύσει
περαιτέρω την κουλτούρα συμμόρφωσης,
η ΕΚΚ προχώρησε στην αύξηση του προ-
σωπικού της που απασχολείται σε εποπτικά
καθήκοντα, ενώ παράλληλα επένδυσε σε
καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία και συ-

στήματα που βασίζονται σε δεδομένα, τα
οποία ενισχύουν περαιτέρω την ικανότητά
της να εποπτεύει τις δραστηριότητες των
ρυθμιζόμενων οντοτήτων. Η ΕΚΚ απέκτησε
επίσης εξειδικευμένο σύστημα για την
παρακολούθηση των διαδικτυακών πρα-
κτικών μάρκετινγκ των εποπτευομένων,
το οποίο έχει τη δυνατότητα να συλλέγει
και να αναλύει πληροφορίες από οποια-
δήποτε πηγή ανά το παγκόσμιο, περιλαμ-
βανομένων των Μέσων Κοινωνικής Δι-
κτύωσης, ενημερωτικών ιστοσελίδων, ι-
στολογίων και διαφημιστικών δικτύων,
καλύπτοντας 187 γλώσσες. Το εν λόγω
σύστημα  επιτρέπει στην ΕΚΚ να εντοπίζει
εγκαίρως τυχόν επιθετικές ή παραπλα-
νητικές πρακτικές μάρκετινγκ καθώς και
πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές
δραστηριότητες των εταιρειών.

Συνεχίζοντας με την έκθεση της ESMA
και ειδικότερα για την πρώτη αιτία της
έλλειψης του αποτελεσματικού ελέγχου,
αυτόν της ανεπαρκούς εποπτικής προ-
σέγγισης, σύμφωνα με την Αρχή η συνο-
λική εποπτική προσέγγιση της ΕΚΚ βα-
σίζεται σε παρεμβάσεις που φαίνονται
πολύ λίγες ή/και πολύ καθυστερημένες
σε σύγκριση με το συνολικό ποσό και το
είδος των διασυνοριακών δραστηριοτήτων
που πραγματοποιούνται από κυπριακές
εταιρείες και με τις ανησυχίες που εκφρά-
ζουν. Ως αποτέλεσμα, εξηγεί, η συνεχής
παρακολούθηση των εταιρειών υπό την
εποπτεία της ΕΚΚ και η επακόλουθη επι-
λογή πιο παρεμβατικών εποπτικών ενερ-
γειών είναι ικανή να στοχεύσει μόνο ε-
ταιρείες που έχουν επιδείξει συμπεριφορές
σημαντικής μη συμμόρφωσης με τις ι-

σχύουσες απαιτήσεις, θέτοντας έτσι ένα
αρκετά υψηλό όριο από άποψη της σο-
βαρότητας των ανησυχιών για την προ-
στασία των επενδυτών (και της πραγμα-
τικής ζημίας) πριν ληφθούν ισχυρά επο-
πτικά μέτρα. Επιπλέον, όταν εντοπίζονται
σοβαρές ελλείψεις, μερικές φορές σε σχέση
με πολλές σημαντικές απαιτήσεις οργά-
νωσης και συμπεριφοράς της MiFID II, η
ESMA υποδεικνύει ότι η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς δεν φαίνεται να εντοπίζει ή να
αξιολογεί επαρκώς τις βασικές αιτίες της
μη συμμορφούμενης συμπεριφοράς της
εταιρείας και δεν λαμβάνει ή ζητά μέτρα
(π.χ. σε επιχειρήσεις, είδος του ληφθέντος
μέτρου επιβολής) ανάλογα με τη φύση
και την κλίμακα των κινδύνων, προβλη-
μάτων και ελλείψεων που εντοπίστηκαν,
ώστε να προληφθούν αποτελεσματικά ή
να τερματιστούν. Με άλλα λόγια, κατά
την ESMA, η ΕΚΚ διατηρεί μια κατακερ-
ματισμένη προσέγγιση στα μεμονωμένα
προβλήματα, ενεργώντας γενικά μόνο
αφού υλοποιηθούν, σύμφωνα με την οποία
ακόμη και για εταιρείες που επιδεικνύουν
επιθετική συμπεριφορά που περιλαμβάνει
σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβά-
σεις, η ΕΚΚ συχνά ζητά μεμονωμένη και
στενή αποκατάσταση (π.χ. αναθεωρημένες
ad-hoc πολιτικές και διαδικασίες ) ή λαμ-
βάνει συνολικά περιορισμένα μέτρα επι-
βολής (π.χ. αναστολή δραστηριοτήτων
για λίγες εβδομάδες ή επαναλαμβανόμενο
διακανονισμό). Κατά την άποψη της ESMA,
η ΕΚΚ θα πρέπει να υιοθετήσει μια ολο-
κληρωμένη και πιο έγκαιρη προσέγγιση
σε τέτοιες περιπτώσεις, αξιολογώντας και,
όπου χρειάζεται, αμφισβητώντας εάν τέ-
τοιες εταιρείες είναι πραγματικά σε θέση
να εξασφαλίσουν βιώσιμη συμμορφούμενη
συμπεριφορά και εφαρμόζοντας αρκετά
ισχυρά μέτρα για να επιτευχθεί αυτό. Υπό
το πρίσμα αυτό, η Αρχή συνιστά στην
ΕΚΚ να υιοθετήσει μια εποπτική προσέγ-
γιση (συμπεριλαμβανομένης της επιβολής)
που στοχεύει στη διασφάλιση βιώσιμης
συμμορφούμενης συμπεριφοράς από τις
εταιρείες. 

Η Κύπρος χάνει τους Ρώσους της και
προκύπτουν υπαρξιακά ερωτήματα
για την οικονομία της, σημειώνει σε
δημοσίευμά της η ιστοσελίδα
POLITICO. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ
της αρθρογράφου, η Κύπρος έχει
κάνει πολύ δρόμο προς την αποσύν-
δεση των δεσμών της με τη Ρωσία,
αλλά με νέες κυρώσεις εν καιρώ πο-
λέμου, θα πρέπει να λύσει πολλά άλ-
λα, στιγμιαία. Στο ρεπορτάζ υπο-
γραμμίζεται πως, για δεκαετίες, η
Κύπρος έχτισε μια οικονομία που
λάτρευε τους Ρώσους — Ρώσους
τουρίστες, Ρώσους επενδυτές, Ρώ-
σους ολιγάρχες. Τώρα, με την Ευ-
ρώπη να διακόπτει τις σχέσεις της
με μια πολεμοχαρή Ρωσία μέσα σε
λίγες μέρες, η Κύπρος έρχεται αντι-
μέτωπη με ένα υπαρξιακό ερώτημα:
«Τι θα συμβεί αν αυτοί οι Ρώσοι ε-
ξαφανιστούν ξαφνικά».

«Στην Κύπρο, οι ρωσικές συνδέ-
σεις είναι παντού. Εμφανίζονται σε
οικονομικά μεγέθη. Εκατοντάδες χι-
λιάδες Ρώσοι τουρίστες έρχονται
κάθε χρόνο - όχι μικρός αριθμός σε
μια χώρα μόλις 1,2 εκατομμυρίων.
Πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ
σε επενδύσεις προήλθαν από τη Ρω-
σία μόνο το 2020 — περίπου το ένα
τέταρτο του συνόλου των ξένων ε-
πενδύσεων που έρχονται στην Κύ-
προ», εξηγεί.

Και πολιτιστικές συνδέσεις
«Άλλες συνδέσεις είναι πιο πολι-

τιστικές - και αμφισβητήσιμες. Το
νησί της Μεσογείου έχει χρησιμεύσει
ως τραπεζικό σπίτι για τις γκρίζες
περιουσίες των Ρώσων επενδυτών,
από εμπόρους όπλων έως εταιρείες

τυχερών παιχνιδιών και πορνογρα-
φικούς ιστότοπους. Στις αρχές της
δεκαετίας του 1990, μετασοβιετικές
προσωπικότητες όπως ο Slobodan
Milo evi  ταξίδεψαν στο νησί με βα-
λίτσες γεμάτες μετρητά. Την τελευ-
ταία δεκαετία, η Κύπρος έχει κάνει
πολύ δρόμο για να λύσει αυτούς τους
κόμπους. Όμως η ΕΕ την αναγκάζει
τώρα να λύσει πολλά περισσότερα,
σχεδόν ακαριαία», συμπληρώνει το
POLITICO. Η Κύπρος, μέλος της ΕΕ,
έχει υποστηρίξει τις κλιμακούμενες
κυρώσεις του μπλοκ κατά της Ρωσίας
στον απόηχο της εισβολής της στην
Ουκρανία. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι
αναγνωρίζουν ότι η υποστήριξη έχει
ένα τίμημα: Οι κυρώσεις θα διαβρώ-
σουν τμήματα της κυπριακής οικο-
νομίας, ακόμη κι αν έχει ήδη αρχίσει
να απομακρύνεται από τα ρωσικά
χρήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο τρα-
πεζικός τομέας είναι ένας τομέας
που ενδέχεται να επηρεαστεί. Του-
λάχιστον πέντε άτομα στη λίστα κυ-
ρώσεων της ΕΕ έχουν περιουσιακά
στοιχεία σε κυπριακές τράπεζες,
σύμφωνα με τραπεζικούς αξιωμα-
τούχους. Τα πολυτελή ακίνητα είναι
ένα άλλο θέμα - δεκάδες πολυτελή
διαμερίσματα πιθανότατα θα μείνουν
τώρα απούλητα. Ο τουρισμός θα
πληγεί περισσότερο.

«Η κυπριακή οικονομία επηρεά-
ζεται δυσανάλογα σε σύγκριση με
άλλες χώρες λόγω της δομής της κυ-
πριακής οικονομίας και της εξάρτη-
σής της από Ρώσους τουρίστες», δή-
λωσε στο POLITICO ο Κύπριος υ-
πουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος
Πετρίδης. Συμπλήρωσε πως, «με βά-

ση τις εκτιμήσεις μας, περιμέναμε
να έχουμε ένα εκατομμύριο τουρίστες
από την Ουκρανία και τη Ρωσία φέ-
τος, περίπου το 20-25% της τουρι-
στικής αγοράς της Κύπρου», είπε ο
Πετρίδης. «Το κλειδί είναι η διάρκεια
αυτής της κρίσης. Αν αυτό τελειώσει
σε ένα μήνα, θα βγούμε αλώβητοι.
Αν διαρκέσει περισσότερο, καμία
οικονομία δεν θα καταφέρει να βγει
καθαρή».

«Οι κυπριακές αρχές ήταν αρχικά
αντίθετες με την απαγόρευση των
μεγάλων ρωσικών τραπεζών από το
διεθνές δίκτυο πληρωμών SWIFT»,
υποστηρίζει το διεθνές δίκτυο, βασικό
μοχλό των παγκόσμιων επιχειρημα-

τικών δραστηριοτήτων. Και ενώ η
Κύπρος συμφώνησε να κλείσει τον
εναέριο χώρο της στα ρωσικά αερο-
πλάνα, πρόσθεσε την προειδοποίηση
ότι θα μπορούσε να επανεξετάσει
εάν η Τουρκία αρνηθεί να ακολου-
θήσει το παράδειγμά της. Και μέχρι
μια ανακοίνωση την Τρίτη, η Κύπρος
ήταν η μόνη χώρα της ΕΕ που δεν
είχε συνεισφέρει καμία έκτακτη βοή-
θεια στην Ουκρανία.

Στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά
και στην κίνηση της RCB Bank να
μεταβιβάσει τις μετοχές της σε αμιγώς
κυπριακές εταιρείες. Η ρωσική κρα-
τική τράπεζα VTB Bank, που ήταν
μεγαλομέτοχος της RCB Bank, με-

ταβίβασε «αθόρυβα» όλες τις μετοχές
της στην κυπριακή τράπεζα RCB σε
Κύπριους μετόχους, καθιστώντας
την τράπεζα 100% κυπριακής ιδιο-
κτησίας. Η νέα ιδιοκτησιακή δομή
περιμένει τώρα την έγκριση από τις
ευρωπαϊκές αρχές.

«Κοιτώντας μέσα από μια οικο-
νομική οπτική γωνία, οι ενέργειες
μπορούν εύκολα να εξηγηθούν», υ-
πογραμμίζει η αρθρογράφος του
POLITICO. Στην Κύπρο, ο κλάδος
των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανο-
μένου του τουρισμού, αντιπροσω-
πεύει περισσότερο από το 80% της
οικονομίας. Και οι Ρώσοι έχουν από
καιρό κρατήσει τον κλάδο των υπη-
ρεσιών να βουίζει.

Οι κυπριακές αρχές προσπαθούν
τώρα να αναπληρώσουν τις αναμε-
νόμενες απώλειες, προσεγγίζοντας
άλλες αγορές, αλλά αναγνωρίζουν
ότι θα είναι δύσκολο, ειδικά αφού η
πανδημία έχει ήδη βλάψει την του-
ριστική βιομηχανία.

«Ισως θύμα των κυρώσεων»
«Είναι σαν να θέλουμε να τιμω-

ρήσουμε τη Ρωσία και τιμωρούμε
τους εαυτούς μας», είπε ο Πανίκος
Δημητριάδης, πρώην κεντρικός τρα-
πεζίτης της Κύπρου. «Η Κύπρος είναι
μια μικρή χώρα και είναι γνωστή για
τις παλαιότερες σχέσεις της με τη
Ρωσία και τους ολιγάρχες, επομένως
είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθεί
και θα μπορούσε να γίνει θύμα κυ-
ρώσεων», είπε ο Δημητριάδης. «Λόγω
παλιών αμαρτιών, η Κύπρος είναι
στη γκρίζα λίστα και οι άλλοι είναι
πάντα ύποπτοι», κατέληξε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Συστάσεις Εποπτών προς την Κεφαλαιαγορά
H Επιτροπή απαντά στην ESMA πως υπάρχει πρόοδος από το 2020 σε σχέση με τις διασυνοριακές υπηρεσίες κυπριακών εταιρειών

Politico: Τι θα γίνει αν η Κύπρος χάσει τους Ρώσους

Στο νησί, οι ρωσικές συνδέσεις είναι παντού, σημειώνει χαρακτηριστικά σε δη-
μοσίευμα η ιστοσελίδα POLITICO.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority - ESMA) αποτελεί μια
ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Εποπτική Aρχή που συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011.

Η ΕΚΚ έχει αναπτύξει πρόσθετες πολιτικές και πρωτοβουλίες για να βελτιώσει την επάρκεια και αποτελεσματικό-
τητα της εποπτείας που ασκεί.

<<<<<<<

Κάποια από τα ευρήματα 
και συμπεράσματα 
της έκθεσης δεν 
αντικατοπτρίζουν πλήρως 
τα σημερινά δεδομένα.

Προκλήσεις σε 
τουρισμό και ενέργεια
από Ουκρανικό
Στην περίπτωση της Κύπρου θα αντιμετωπίσουμε κυρίως προ-
κλήσεις στον τομέα του τουρισμού και της ενέργειας ως απο-
τέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ολοκληρώθηκαν
την Τρίτη το απόγευμα στις Βρυξέλλες οι εργασίες του Συμβουλίου
Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ (Ecofin).
Στο επίκεντρο των συζητήσεων των εργασιών του Συμβουλίου
ήταν οι οικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες των κυρώσεων
που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή  της στην
Ουκρανία. Σε παρέμβαση του, ο
Γενικός Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών κ. Γιώργος
Παντελή που εκπροσώπησε την
Κύπρο, εξέφρασε την αμέριστη
αλληλεγγύη της Κύπρου προς
την Ουκρανία και τον ουκρανικό
λαό.  Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις
που έχουν επιβληθεί κατά της
Ρωσίας, ο Γενικός Διευθυντής α-
φού αναφέρθηκε στις γενικότερες
επιπτώσεις που αναμένεται να
έχουν οι κυρώσεις για την οικονομία της ΕΕ, σημείωσε ότι στην
περίπτωση της Κύπρου θα αντιμετωπίσουμε κυρίως προκλήσεις
στον τομέα του τουρισμού και της ενέργειας.   

Οι ‘27’ επίσης με μεγάλη πλειοψηφία αποφάσισαν τη δημιουργία
μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ) με
βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ διεξήχθη
συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με την πρόταση για με-
ταφορά στο Δίκαιο της ΕΕ, της επιτευχθείσας σε επίπεδο ΟΟΣΑ
παγκόσμιας συμφωνίας με την οποία οι μεγάλες πολυεθνικές
εταιρείες θα υπόκεινται σε ελάχιστο φορολογικό συντελεστή
15%.

Τη Δευτέρα, ο κ. Παντελή συμμετείχε στις εργασίες του
Eurogroup το οποίο απασχόλησε η οικονομική κατάσταση και
ο συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του
ευρώ, υπό το φως και του πολέμου στην Ουκρανία.  Διεξήχθη,
επίσης συζήτηση για την Τραπεζική Ένωση καθώς και για την
έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Την Κύπρο εκπρο-
σώπησε στο Ecofin
ο Γενικός Διευθυ-
ντής του Υπουργεί-
ου Οικονομικών κ.
Γιώργος Παντελή.

Εντός του «ριπόρτ» της χώρας (country
report) η ΕΚΚ σημειώνει ότι έχει ήδη
κάνει αποφασιστικά βήματα που είναι ε-
πίσης σύμφωνα με τα μέτρα συστάσεων
της ESMA. Παρόλα αυτά, η ΕΚΚ είναι έ-
τοιμη και δεσμευμένη να καταβάλει κά-
θε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμο-
γή όλων των συστάσεων της ESMA και
την εξεύρεση του καταλληλότερου, α-
ποτελεσματικού και αποτελεσματικότε-
ρων τρόπων για την περαιτέρω ενίσχυ-
ση της εποπτείας και της προστασίας
των επενδυτών στη διασυνοριακή πα-
ροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
σε αυτήν την «εποχή ψηφιοποίησης».
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και
Αγορών (European Securities and
Markets Authority - ESMA) αποτελεί μια
ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Εποπτική Aρχή
που συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011
και συνεργάζεται στενά με τις άλλες
δύο Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές του
χρηματοοικονομικού τομέα, αυτήν του

τομέα των τραπεζών (European
Banking Authority - EBA) και αυτήν του
τομέα των ασφαλειών και των επαγγελ-
ματικών συντάξεων (European
Insurance and Occupational Pensions
Authority - EIOPA). Η αποστολή της
ESMA είναι να ενισχύσει την προστασία
των επενδυτών και την προώθηση της
σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας
των χρηματοπιστωτικών αγορών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ως ανεξάρτητο
όργανο, η ESMA επιτυγχάνει το στόχο
αυτό με τη δημιουργία ενός ενιαίου εγ-
χειριδίου κανόνων για τις χρηματοπι-
στωτικές αγορές της ΕΕ και προωθεί τη
συνεπή εφαρμογή του σε ολόκληρη
την ΕΕ. H ESMA συμβάλλει στη ρύθμιση
των εταιρειών παροχής χρηματοοικο-
νομικών υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκή
εμβέλεια, είτε μέσω της άμεσης επο-
πτείας είτε μέσω του ενεργού συντονι-
σμού των εθνικών εποπτικών δραστη-
ριοτήτων.

Εγιναν αποφασιστικά βήματα Η έλλειψη
δυναμικού
Η ESMA θεωρεί ότι η άλλη κύρια αιτία
που εξηγεί τις ελλείψεις της ΕΚΚ είναι
η σοβαρή έλλειψη ανθρώπινου δυνα-
μικού. Όπως αναφέρει η Αρχή, ενώ η
ΕΚΚ ήταν υπεύθυνη για την εποπτεία
239 εταιρειών το 2020, η μεγάλη πλει-
ονότητα των οποίων παρέχει διασυνο-
ριακές δραστηριότητες, είχε συνολικά
13 full-time equivalent (FTE) εργαζομέ-
νους για συνεχή εποπτεία. Από αυτούς
τους εργαζομένους, οκτώ ήταν υπεύθυνοι
για τη συνεχή και θεματική εποπτεία
και πέντε για τις έρευνες και επιβολή.
Ένας υπάλληλος που είναι υπεύθυνος
για τη συνεχή εποπτεία είναι υπεύθυνος
για την παρακολούθηση 30 εταιρειών
υψηλού και μεσαίου-υψηλού κινδύνου,
όπως ταξινομούνται από την ΕΚΚ, κατά
μέσο όρο. Η ESMA θεωρεί ότι η ΕΚΚ
δεν είναι εξοπλισμένη για να αντιμετω-
πίσει την εποπτεία του σημαντικού και
επικίνδυνου διασυνοριακού τομέα, όπως
αποδεικνύεται επίσης από τον μεγάλο
αριθμό παραπόνων πελατών και αιτη-
μάτων που ελήφθησαν από άλλες Εθνικές
Αρμόδιες Αρχές (NCA). Η ESMA συνιστά
στην ΕΚΚ να αυξήσει σημαντικά τους
εποπτικούς πόρους που διατίθενται για
την εποπτεία της διασυνοριακής παρο-
χής υπηρεσιών από τις εταιρείες. Ση-
μειώνει επίσης ότι, υπό το φως των ελ-
λείψεων της ΕΚΚ στον εποπτικό τομέα,
ο ποιοτικός και αποδεικτικός έλεγχος
των διασυνοριακών σχεδίων των εται-
ρειών στο στάδιο της αδειοδότησης κα-
θίσταται ακόμη πιο ουσιαστικός. Ωστόσο,
η ESMA θεωρεί την προσέγγιση της
ΕΚΚ ως ανεπαρκή, ιδίως λόγω του όγκου
των διασυνοριακών δραστηριοτήτων
που πραγματοποιούνται από κυπριακές
εταιρείες και των ελλείψεων στον τρόπο
με τον οποίο οι εταιρείες πραγματοποί-
ησαν τελικά τέτοιες δραστηριότητες.



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Βάσιμες ελπίδες για εγκατάλειψη του μεγαλύτερου
μέρους των περιοριστικών μέτρων που παραμέ-
νουν ακόμα σε ισχύ τους επόμενους δυο μήνες,
δημιουργούν τα ημερήσια επιδημιολογικά δεδο-
μένα. Η πορεία σταδιακής χαλάρωσης που έχει
ξεκινήσει θα συνεχισθεί και το επόμενο διάστημα,
έλεγαν στην «Κ» κυβερνητικές πηγές. Κομβικής
σημασίας στην πορεία άρσης των περιορισμών
θεωρείται η περίοδος μετά από δυο εβδομάδες,
κατά την οποία κυβέρνηση και επιδημιολόγοι ε-
τοιμάζονται να προχωρήσουν σε γενναίες χαλα-
ρώσεις, όπως μας ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Μο-
ναδική προϋπόθεση, όπως μας τονίσθηκε, είναι

να μην εμφανισθεί κάποια άλλη παραλλαγή του
ιού και να παραμείνουν οι νοσηλείες τουλάχιστον
στα σημερινά επίπεδα. Σε μια τέτοια περίπτωση
τα περιοριστικά μέτρα που θα ανακληθούν θα
είναι αρκετά και σε βαθμό που να γίνεται λόγος
για ένα μεγάλο βήμα επιστροφής στην κανονι-
κότητα. Συνάμα και υπό τον φόβο εμφάνισης
φαινομένων χαλαρότητας οι επιστήμονες προ-
ειδοποιούν πως ο ιός συνεχίζει να είναι εδώ, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται, και πως οι πολίτες θα
πρέπει να συνεχίσουν να δείχνουν υπευθυνότητα
απέναντι στα μέτρα προστασίας προκειμένου
να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθό-
ντος, όπου παρατηρήθηκε αναζωπύρωση της
διασποράς του ιού. 

Οι μάσκες
Ένα μέτρο που αναμένεται να εφαρμοσθεί και

να κάνει αισθητή τη διαφορά ότι κάτι αλλάζει
στην διαχείριση της πανδημίας είναι οι μάσκες.
Όπως πληροφορούμαστε, κυβέρνηση και επιδη-
μιολόγοι φαίνεται να συμφωνούν σε κατάργηση
των μασκών κάνοντας αρχή από τους εξωτερικούς
χώρους. Εάν και εφόσον δεν ακυρωθούν οι προ-
γραμματισμοί από επιδείνωση των επιδημιολο-
γικών δεικτών θα πρόκειται για ένα σημαντικό
βήμα στην καταπολέμηση της πανδημίας που θα
κάνει περισσότερο ορατή την επιστροφή στην
κανονικότητα. Επίσης, στα πλάνα βρίσκεται μια
σημαντική μείωση των rapid test που γίνονται
στα σχολεία, καθώς επίσης και σημαντική κα-
τάργηση των υγειονομικών προϋποθέσεων κά-
νοντας αρχή από τα safepass. Αν και δεν υπάρχουν
ενδείξεις, προς κατάργηση θα οδηγηθεί και μια
από τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για να τα-
ξιδεύσει κάποιος στην Κύπρο και αφορά το γνωστό
Cyprus Flight Pass. Άλλες χώρες της Ε.Ε. όπως η
Ελλάδα προχώρησαν ήδη στην κατάργησή του
για τις κατηγορίες των επιβατών οι οποίοι έχουν
ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα των τριών
δόσεων.

Το επόμενο πακέτο
Όπως κάθε εβδομάδα έτσι και την Τετάρτη

ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου θα παρου-
σιασθεί νέο πακέτο χαλαρώσεων. Τις προτάσεις
θα παρουσιάσει ο υπουργός Παιδείας Πρόδρομος
Προδρόμου ένεκα της απουσίας του υπουργού
Υγείας Μιχάλη Χατζηπαντέλα στο εξωτερικό.
Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να ανάψει
το πράσινο φως για επέκταση του υγειονομικού
μέτρου test to stay στα νηπιαγωγεία και στα
ειδικά σχολεία. Ανάμεσα στα μέτρα που αναμέ-
νεται να εγκριθούν περιλαμβάνονται και ειση-
γήσεις που αφορούν παιδιά με διαβήτη έως και
18 ετών. 

Το Πάσχα
Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν αλλά κυρίως οι

προγραμματισμοί που γίνονται δείχνουν πως
μετά από δυο χρόνια το φετινό Πάσχα συγκε-
ντρώνει μεγάλες πιθανότητες να γιορτασθεί σε
ένα περιβάλλον χωρίς περιορισμούς, όπως συνέβη
τα δυο προηγούμενα χρόνια. Την πορεία προς
την κανονικότητα σπρώχνει ο ημερήσιος δείκτης
των νοσηλειών, ο οποίος εν αντιθέσει με τα νέα
κρούσματα συνεχίζει να υποχωρεί κάθε μέρα.
Την Τρίτη το βράδυ το Υπουργείο Υγείας ανακοί-
νωσε 108 νοσηλείες και 2.911 θετικά περιστατικά,
ποσοστό θετικότητας 3,29%.
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Ο πόλεμος στην Ουκρανία ενισχύει πολιτικά τον Μακρόν
Η δημοφιλία του Γάλλου προέδρου Εμα-
νουέλ Μακρόν βελτιώνεται, όπως αποτυ-
πώνεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δε πιθα-
νότητες να εκλεγεί και πάλι δείχνουν να
αυξάνονται καθ’ οδόν προς τον πρώτο
γύρο των προεδρικών εκλογών στις 10 Α-
πριλίου. Οπως συνέβη με την αρχική φάση
της πανδημίας του κορωνοϊού το 2020,
συχνά οι ψηφοφόροι συσπειρώνονται
γύρω από τους ηγέτες τους σε περιόδους
κρίσης. Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέλαβε η-
γετικό ρόλο ως προς το ποια θα είναι η α-
ντίδραση της Ευρώπης στην εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία ενδεχο-
μένως να δημιουργήσει σοβαρά προβλή-
ματα σε φίλα προσκείμενους στον Βλα-
ντιμίρ Πούτιν, όπως η Μαρίν Λεπέν. Στον
πρώτο γύρο των δημοσκοπήσεων, ο Μα-
κρόν απολαμβάνει πλέον την υποστήριξη
του 31% των ψηφοφόρων έναντι του 24%
προ δύο εβδομάδων. Ο Εμανουέλ Μακρόν
θέτει σε προτεραιότητα την επίλυση του
προβλήματος της Ουκρανίας και δεν θα
συμμετάσχει σε καμία εκλογική συζήτηση
προ του πρώτου γύρου των εκλογών.

Εκτιμώντας τα πράγματα βάσει των
τελευταίων δημοσκοπήσεων, οι στόχοι
για εκ νέου νίκη θα εξυπηρετούνταν κα-

λύτερα εάν εστιάζονταν στις διπλωματικές
προσπάθειες πέριξ της ρωσικής εισβολής.
Μέχρι στιγμής, πάντως, ο Μακρόν δεν
έχει δώσει στη δημοσιότητα ένα λεπτο-
μερές πολιτικό μανιφέστο για τη δεύτερη
θητεία του. Αναμένουμε σε επίπεδο πο-
λιτικής εν γένει να ακολουθήσει την πορεία
της πρώτης, ενώ περαιτέρω οικονομικές
μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της οι-
κονομικής ανάπτυξης ενδέχεται να συ-
μπεριλαμβάνουν μείζονες αλλαγές στο
συνταξιοδοτικό και την επαναφορά του
δημόσιου δανεισμού σε βιώσιμο επίπεδο.
Αναθεωρούμε προ τα άνω την πιθανότητα
επανεκλογής του Μακρόν στο 75% από
το 60% προηγουμένως. Ανάμεσα στους
δέκα υποψηφίους των γαλλικών προεδρι-
κών εκλογών, που απολαμβάνουν στήριξη
τουλάχιστον 2% στις δημοσκοπήσεις, μό-

νον τέσσερις, κατά την εκτίμησή μας, έ-
χουν όντως πιθανότητες να απειλήσουν
τον Μακρόν. Ως προς την αντίπαλό του
της Ακροδεξιάς ειδικότερα, Μαρίν Λεπέν,
ας θυμηθούμε το 2017: τώρα, όπως και
τότε, φαίνεται πιθανό να αναδειχθεί σε
αντίπαλο του νυν Γάλλου προέδρου στον
δεύτερο γύρο. Οι τελευταίες δημοσκοπή-
σεις δείχνουν πως τη στηρίζει το 17,5%
των ψηφοφόρων.  Φαίνεται πως ο Εμανουέλ
Μακρόν θα συσπειρώσει στον β΄ γύρο
και τους υποστηρικτές της κεντροδεξιάς
Πεκρές και της Κεντροαριστεράς με σχεδόν
56,5% των ψήφων, ήτοι 13 ποσοστιαίες
μονάδες μπροστά από τη Λεπέν, βάσει
των δημοσκοπήσεων. Πάντως, σήμερα
και σε αντίθεση με το 2017, η Μαρίν Λεπέν
δεν τοποθετείται σθεναρά ενάντια στο
ευρώ και στην Ε.Ε., οπότε οι οικονομικοί
κίνδυνοι που πιθανώς απορρέουν από μια
νίκη της είναι αμβλυμένοι. Ωστόσο, ο πό-
λεμος του Πούτιν ενδυναμώνει τη συ-
σπείρωση της Ευρώπης, οπότε μια φιλία
μαζί του ίσως κοστίσει ψήφους. 

* Οι κ. Holger Schmieding, Kallum Pickering,
Salomon Fiedler και Guidogiorgio Bodrato είναι
οικονομολόγοι της Berenberg Bank.

Ετοιμάζονται 
γενναίες 
χαλαρώσεις 
για πανδημία
Σε δυο εβδομάδες η εφαρμογή τους εάν συνεχισθεί 

η εικόνα με τα μειωμένα κρούσματα νοσηλειών

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των HOLGER SCHMIEDING, KALLUM PICKERING, SALOMON FIEDLER ΚΑΙ GUIDOGIORGIO BODRATO*

Η ακριβή ενεργειακή ελευθερία της Ε.Ε.
H Eυρωπαϊκή Ενωση είναι έτοιμη να α-
ποδεσμευθεί από το ρωσικό φυσικό α-
έριο. Η Κομισιόν έχει σχεδιάσει το πώς
θα αντικαταστήσει φέτος άνω του 70%
των εισαγωγών του καυσίμου από τη
Ρωσία, ενισχύοντας τις προμήθειες σε
υγροποιημένο φυσικό αέριο, πράσινη
ενέργεια, αλλά και αυξάνοντας τις δυ-
νατότητες σε αποθήκευση φυσικού α-
ερίου. 

Πάντως, αυτή η ενεργειακή ελευθερία
θα επιτευχθεί με υψηλό τίμημα. Η ει-
σβολή του Ρώσου προέδρου στην Ου-
κρανία αποδείχθηκε μια τραγική αφύ-
πνιση. Η Ευρωπαϊκή Ενωση των 27 κρα-
τών-μελών είχε εισαγάγει κατά το πα-
ρελθόν έτος περί τα 155 δισεκατομμύρια
κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τη
Ρωσία, του υγροποιημένου φυσικού α-
ερίου συμπεριλαμβανομένου. Αυτό ισο-
δυναμεί σχεδόν με το 40% της ετήσιας
κατανάλωσης σε φυσικό αέριο. Το να
αντικατασταθεί το μεγαλύτερο τμήμα
του φυσικού αερίου εκ Ρωσίας έως τον
επόμενο χειμώνα είναι περίπλοκο. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει μόνον φέτος
να περικόψει 112 δισεκατομμύρια κυβικά
μέτρα. Το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου

για την εκ νέου ενεργειακή τροφοδοσία
της Ε.Ε., ήτοι 50 δισεκατομμύρια κυβικά
μέτρα, προβλέπει και την αύξηση των
εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού α-
ερίου.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει την παρα-
γωγική ικανότητα να μετασχηματίσει
περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια
κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού
αέριο σε εύχρηστο αέριο σε ετήσια βάση,
συμπεριλαμβανομένων των σταθμών
του Ηνωμένου Bασιλείου. Παρά ταύτα,
η Ισπανία και η Γαλλία δεν είναι επαρκώς
συνδεδεμένες με τις υπόλοιπες χώρες.
Και για να διασφαλιστεί ο ευρωπαϊκός
προορισμός των φορτίων σε υγροποιη-
μένο φυσικό αέριο, το οποίο συχνά με-
ταφέρεται οπουδήποτε οι τιμές είναι υ-
ψηλότερες, ίσως οι καταναλωτές θα πρέ-

πει να πληρώσουν με βάση τις διογκω-
μένες τιμές του καυσίμου. Η αύξηση
στα 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα
για τις εισαγωγές του υγροποιημένου
φυσικού αερίου είναι πιο ρεαλιστική
προσέγγιση από την Ε.Ε., όπως εκτιμά
η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας. Αξιο-
σημείωτα είναι και άλλα μέτρα. Η Κο-
μισιόν υπολογίζει πως μπορεί να εξοι-
κονομήσει 14 δισεκατομμύρια κυβικά
μέτρα σε φυσικό αέριο κυρίως με το να
χαμηλώσουν τον θερμοστάτη κατά ένα
βαθμό Κελσίου οι πολίτες της Ε.Ε. Η δε
φιλοδοξία της να αντικαταστήσει 20 δι-
σεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου με
το να επισπεύσει την υλοποίηση έργων
για παραγωγή αιολικής και ηλιακής ε-
νέργειας αντιστοιχεί στο τριπλάσιο όσων
έχει προβλέψει η Διεθνής Υπηρεσία Ε-
νέργειας. Εντούτοις, η αντικατάσταση
10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων
ρωσικού φυσικού αερίου, εισάγοντας
περισσότερο από την Αλγερία, δείχνει
ρεαλιστική. Και η πρόταση να διασφα-
λίσουν οι χώρες της Ε.Ε. πως θα έχουν
γεμίσει το 90% των αποθηκών τους σε
φυσικό αέριο προ του επόμενου χειμώνα
είναι κάτι νομοθετικά εύκολο.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του PARITOSH BANSAL / REUTERS

<<<<<<

Η πορεία των επιδημιολογικών 
δεικτών το επόμενο διάστημα θα
καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την
υλοποίηση των προγραμματισμών
που γίνονται. Εάν και εφόσον δεν
υπάρξουν αλλαγές, το φετινό Πά-
σχα θα θυμίζει κάτι από τα παλιά,
λένε αρμόδιες πηγές.

Τις νέες εισηγήσεις για τις υγειονομικές χαλαρώσεις θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμος ένεκα της απουσίας του
υπουργού Υγείας Μιχάλη Χατζηπαντέλα στο εξωτερικό.

<<<<<<

Αυτή τη στιγμή αποτελεί το
αδιαφιλονίκητο φαβορί για
να επικρατήσει στις προεδρι-
κές εκλογές του Απριλίου.

<<<<<<

Η εισβολή του Ρώσου 
προέδρου στην Ουκρανία 
αποδείχθηκε μια τραγική 
αφύπνιση.

Επιφυλακτικοί 
οι επιδημιολόγοι
Την ώρα που δημιουργείται κλίμα αισιοδοξίας
ότι τα δύσκολα με την πανδημία πέρασαν, οι ε-
πιδημιολόγοι εμφανίζονται περισσότερο συ-
ντηρητικοί – προσεχτικοί με τα βήματα που
πρέπει να γίνουν για επιστροφή στην κανονικό-
τητα. Αυτό το οποίο τονίζεται επίσημα και ανε-
πίσημα είναι πως η πανδημία είναι ακόμα εδώ
και πως ο κίνδυνος αναζωπύρωσης της διασπο-
ράς του ιού είναι υπαρκτός. Στο πνεύμα αυτό, οι
επιδημιολόγοι δεν είναι αντίθετοι στα μέτρα
χαλαρώσεων, πλην όμως ζητούν από τους πολί-
τες να μην θεωρήσουν ως δεδομένο πως η άρ-
ση των μέτρων συνιστά το τέλος της πανδημίας.
Στο ίδιο μήκος κύματος απορρίπτουν απόψεις
πως είναι κοντά η πανδημία να μετεξελιχθεί σε
ενδημία. Στα σημαντικά για τους επιστήμονες
που δικαιολογούν τα βήματα που γίνονται είναι
το ποσοστό του εμβολιαστικού προγράμματος
το οποίο κινείται πάνω από το 80%.

Τέταρτη δόση
Την ίδια ώρα διαφορετικές απόψεις φαίνεται
να υπάρχουν για το ενδεχόμενο τέταρτης δό-
σης του εμβολίου σε κάποιες κατηγορίες του
πληθυσμού, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε
συνεδρία της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.
Ομόφωνα αποφασίσθηκε όπως την τέταρτη δό-
ση λάβουν τα άτομα άνω των 70 ετών και οι α-
νοσοκατεσταλμένοι ανεξαρτήτου ηλικίας δεδο-
μένου ότι καταγράφονται αυξημένες νοσηλεί-
ες. Κατά πλειοψηφία αποφασίσθηκε η τέταρτη
δόση για τους επαγγελματίες υγείας και η τρίτη
δόση εμβολίου για τους εφήβους από 12 έως 18
ετών. Ωστόσο, μετά από συζήτηση η τέταρτη
δόση για όλες τις κατηγορίες δεν θα είναι υπο-
χρεωτική και όσοι επιλέγουν να μην την κάνουν
δεν θα επηρεάζεται το safepass που έχουν.
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Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Ο πλανήτης μας ζει δραματικές στιγμές γιατί ο Βλα-
δίμηρος αποφάσισε να πάρει αυτό που θέλει σκορ-
πίζοντας αίμα και πόνο σε έναν ολόκληρο λαό. Ο ορ-
θόδοξος Ρώσος λοιπόν βομβαρδίζει ανελέητα τον α-
δερφό του επίσης ορθόδοξο Ουκρανό και για να κα-
ταφέρει να τελειώσει το σχέδιό του, χρησιμοποιεί
Τσετσένους και Σύριους τρομοκράτες. Η δικαιολογία
κάποιων, ότι το ΝΑΤΟ φταίει για την εισβολή της
Ρωσίας μόνο αηδία προκαλεί αφού ξεπλένει τις επι-
θετικές πράξεις μιας χώρας με χαρακτηριστικά δι-
κτατορίας, απέναντι σε μια χώρα που ο πρόεδρός
της έχει εκλεγεί από την πλειοψηφία του λαού της
δημοκρατικά. Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγ-
ματα, το ΝΑΤΟ δεν εισέβαλε σε καμία χώρα και δεν
ζήτησε από καμία χώρα να γίνει μέλος του. Οι ελεύθερες
δημοκρατίες αποφασίζουν μόνες τους για το τι μέλλον
θέλουν και σε ποια συμμαχία θα ενταχθούν. Η Ρωσία
εξαιτίας του Πούτιν θα λογοδοτήσει στην ιστορία
και δυστυχώς οι αγαπητοί απλοί πολίτες της θα γυ-
ρίσουν σύντομα 100 χρόνια πίσω, αφού  οι επιλογές
της κυβέρνησης τους θα καταφέρουν να χρεωκοπή-
σουν σε λίγες μέρες τη χώρα. Όσοι νομίζουν ότι
μπορεί να επιβιώσει γιατί έχει πετρέλαιο και φυσικό
αέριο θα τους θυμίσω τη Βενεζουέλα και το τι τραβάει
ο λαός της. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι οι εταιρείες
εξόρυξης και εμπορίας φυσικών πόρων ανήκουν σε
λίγους που βρίσκονται στον περίγυρο του Πούτιν,
με αποτέλεσμα οι απλοί Ρώσσοι πολίτες να μην επω-
φελούνται. Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ξύπνησαν και λειτουρ-
γούν με κοινή γραμμή. Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί
καθιστώντας την οικονομική και αμυντική συνεργασία
σε προτεραιότητα. Ακόμα και ο Ερντογάν τις τελευταίες
μέρες προσπαθεί να επιστρέψει στον δυτικό κόσμο
αφού αντιλήφθηκε τι έρχεται σε περίπτωση που συ-
νεχίσει να συνεργάζεται με τη Ρωσία. Οι επαφές με
Ευρωπαίους είναι πλέον σε καθημερινή βάση και σε
συνεργάσιμο κλίμα, κάτι που είδαμε να συμβαίνει
και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ενωμένοι λοιπόν για άλλη μια φορά στην ιστορία θα
τα καταφέρουμε και όπως είπε ο Ζελένσκι : «Η ζωή
θα κερδίσει το θάνατο, το φως θα κερδίσει το σκο-
τάδι».

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

«Η ζωή θα κερδίσει 
το θάνατο, το φως 

θα κερδίσει το σκοτάδι»

Τη συζήτηση τροποποιητικού νομοσχεδίου που
εισάγει πρόνοιες για τη λειτουργία κατασκη-
νωτικών χώρων πολυτελείας, γνωστών και ως
«Glamping», ξεκίνησε χθες Τρίτη η κοινοβου-
λευτική επιτροπή Εμπορίου. Το νομοσχέδιο και
οι σχετικοί κανονισμοί  εκσυγχρονίζουν τις
πρόνοιες που ρυθμίζουν τη δημιουργία και την
λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων που
εμπίπτουν στην κατηγορία των τουριστικών
κατασκηνώσεων, οι οποίες με το παρόν νομο-
σχέδιο θα δύναται να κατατάσσονται στις τάξεις
πολυτελείας, Α, Β και άνευ τάξης, όπως το ίδιο
προβλέπεται και για άλλες κατηγορίες τουρι-
στικών καταλυμάτων. Παράλληλα εισάγονται
νέες διατάξεις που θα ρυθμίζουν την ανάπτυξη
των «κατασκηνώσεων πολυτελείας “Glamping”»,
μιας νέας διεθνούς τάσης στον τουρισμό, η
οποία αναπτύσσεται ραγδαία σε παγκόσμια
κλίμακα και συνδέεται με την εμπειρία πολυ-
τελούς διαμονής στην ύπαιθρο.Όπως αναφέρεται
στην εισηγητική έκθεση, οι συγκεκριμένες α-

ναπτύξεις αναμένεται να συμβάλουν στον ε-
μπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, στην
περαιτέρω ανάπτυξη των ορεινών περιοχών
και των περιοχών της υπαίθρου και παράλληλα
να προσελκύσουν νέα τμήματα τουριστικών
αγορών. 

Η κατάθεση του νομοσχεδίου χαιρετίστηκε
από όλα τα μέλη της Επιτροπής, με τον Πρόεδρό
της Κυριάκο Χατζηγιάννη να δηλώνει πως το
«γκλάμπινγκ βρίσκεται προς την απόλυτα α-

ναγκαία και σωστή κατεύθυνση» αφού θα α-
ποτελέσει κομμάτι του τουριστικού μας προϊ-
όντος.

Ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος
διαβεβαίωσε ότι το όραμα και ο σκοπός του νο-
μοσχεδίου δεν είναι ούτε η αύξηση των ξενο-
δοχειακών κλινών, για το οποίο εκφράστηκε
ανησυχία, ούτε οι μεγάλες επιχειρήσεις. «Ο
πρώτος λόγος που θέλαμε να κάνουμε το νο-
μοσχέδιο είναι για να βοηθήσουμε τις ορεινές

περιοχές, την ύπαιθρο και τις μικρές οικογένειες
που θέλουν να κάνουν μια δική τους επιχείρηση
και όχι να προκαλέσουμε θέματα στο δάσος»,
είπε. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου
Τουρισμού Θεοφάνης Τρύφωνος ανέφερε επίσης
ενώπιον της επιτροπής ότι η λειτουργία των
συγκεκριμένων κατασκηνωτικών χώρων δεν
επηρεάζει την ξενοδοχειακή βιομηχανία, αφού
αφορούν αναπτύξεις κυρίως σε ορεινές περιοχές.

«Έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει
την ήδη υπάρχουσα ξενοδοχειακή βιομηχανία
και σίγουρα λόγω των δραστηριοτήτων, οι το-
πικές κοινωνίες ενισχύονται και οι τοπικές ε-
πιχειρήσεις διότι κάποιος που θα διαμένει μέσα
στο δάσος σίγουρα θα κάνει περιπατητικές δια-
δρομές», συμπλήρωσε. 

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Χάρης Λοϊζίδης
είπε ότι μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης και
της βελτίωση του τουριστικού μας προϊόντος
τέτοιου είδους αλλαγές είναι πάντοτε ευπρόσ-
δεκτες.  «Η προσφορά νέων υπηρεσιών στους
επισκέπτες είναι κάτι το οποίο ενθαρρύνουμε»,
ανέφερε. 

Εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων εξέ-
φρασε ενδοιασμούς για το ότι τα κριτήρια α-
φορούν μεγάλες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας
ότι κάποιες μικρές ή οικογενειακές επιχειρήσεις
σε διάφορες κοινότητες θα μπορούσαν να δρα-
στηριοποιηθούν στον τομέα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά
χαιρέτισε το νομοσχέδιο ως σημαντική πρω-
τοβουλία που καλύπτει κενά της αγοράς και α-
πευθύνεται σε νέο κόσμο και πρόσθεσε ότι πρέ-
πει να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες κατά
της όποιας κατάχρησης. 

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων - Συ-
νεργασίας Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης είπε
πως πρέπει να υπάρξει προσοχή στο θέμα προ-
κειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο των α-
ναψυκτηρίων στον παραλιακό της Λεμεσού τα
οποία είχαν γίνει ανεξέλεγκτα. 

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους
χαιρέτισε επίσης την κατάθεση του νομοσχεδίου,
λέγοντας πως δημιουργεί αρνητική εντύπωση
η κατάσταση που επικρατεί σήμερα με τη με-
μονωμένες κατασκηνώσεις, φέρνοντας ως πα-
ράδειγμα το «μπάχαλο» που γίνεται κάθε Αύ-
γουστο στην περιοχή της Πόλης της Χρυσοχούς. 

Τέλος, ο Μιχάλης Γιακουμή της ΔΗΠΑ χαι-
ρέτισε την κατάθεση του νομοσχεδίου και πρό-
σθεσε πως πρέπει να υπάρξουν ασφαλιστικές
δικλείδες προκειμένου να αποτραπούν ενδε-
χόμενες καταχρήσεις. 

ΚΥΠΕ

Κατασκηνωτικοί χώροι πολυτελείας
για ενίσχυση των ορεινών περιοχών
«Glamping»: Η νέα τάση του διεθνούς τουρισμού αναπτύσσεται και στην Κύπρο

Το «Glamping» θα συμβάλει στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και θα προσελκύσει νέα τμή-
ματα τουριστικών αγορών. 

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Το πλήγμα στον κυπριακό τουρισμό ένεκα
της ρωσικής αγοράς και η αβεβαιότητα
που έχει επιφέρει στις τουριστικές επιχει-
ρήσεις ο πόλεμος στην Ουκρανία, δημι-
ουργεί σαφώς σοβαρές προκλήσεις για ξε-
νοδοχειακές μονάδες, οι οποίες έχουν ση-
μαντική εξάρτηση από την ρωσική αγορά
πρωτίστως και σε μικρότερο βαθμό, από
την ουκρανική αγορά.  Η ανησυχία για το
τι μέλλει γενέσθαι και το πώς θα γεμίσουν
οι κλίνες φέτος, αποτυπώνεται στις ανα-
κοινώσεις των αλυσίδων ξενοδοχείων στο
Χρηματιστήριο, οι οποίες περιγράφουν
ότι προβαίνουν σε ενέργειες προς άλλες
αγορές για άμβλυνση τυχόν μείωσης αφί-
ξεων τουριστών από ρωσική και ουκρανική
αγορά στα καταλύματα της εταιρείας. Το-
νίζεται δε ότι σε αυτή την χρονική στιγμή
ο βαθμός και η διάρκεια του επηρεασμού
δεν θα μπορούν να αξιολογηθούν επακρι-

βώς και επισημαίνουν ότι οποιεσδήποτε
εκτιμήσεις είναι πρόωρες. Εκτός όμως από
ενέργειες σε άλλες αγορές, οι ξενοδόχοι
ξεκίνησαν, σε προκαταρκτικό τουλάχιστον
στάδιο, διαβουλεύσεις με το τραπεζικό
σύστημα για δάνεια ή άλλες διευκολύνσεις,
σε μια προσπάθεια αναζήτησης τρόπων
στήριξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Όπως πληροφορείται η «Κ», μέχρι στιγμής
τουλάχιστον έχουν γίνει επαφές με την
Τράπεζα Κύπρου, στο επίκεντρο των οποίων
τέθηκαν οι επιπτώσεις στον κλάδο ένεκα
του Ουκρανικού, στην βάση του κακού
σεναρίου, όπως έχει περιγραφεί από το
αρμόδιο Υφυπουργείο : του κενού των
800.000 τουριστών που προέρχονται από
Ρωσία και Ουκρανία. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες από αρμόδιες πηγές, επί του πα-
ρόντος δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, ε-
φόσον ακόμα το πεδίο των επιπτώσεων
είναι θολό. Τονίζεται ωστόσο ότι οποια-
δήποτε απόφαση ληφθεί, δεν θα εφαρμο-
στεί οριζόντια για όλους τους ξενοδόχους,
αλλά κάθε περίπτωση θα εξεταστεί ξεχω-
ριστά και αναλόγως της εξάρτησης σε
αυτές τις αγορές. Έτσι λοιπόν, αναλόγως

της έκθεσης στην ρωσική αγορά, θα δοθούν
οι ανάλογες διευκολύνσεις, ενώ ξενοδόχοι
των οποίων οι επιχειρήσεων δεν γεμίζουν
με Ρώσους τουρίστες δεν αναμένεται θα
λάβουν διευκολύνσεις. Φυσικά το θέμα
είναι ακόμα σε επίπεδο προκαταρκτικών
συζητήσεων. Θα πρέπει πρώτα να ανοίξει
η καλοκαιρινή σεζόν, να ξεκαθαρίσει το
σκηνικό, να καταγραφούν οι απώλειες με
συγκεκριμένους αριθμούς και αναλόγως
να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις. 

H εξάρτηση της Αμμοχώστου
Είναι γνωστό ότι η περιοχή με την με-

γαλύτερη εξάρτηση σε ρωσικό τουρισμό
είναι η ελεύθερη Αμμόχωστος, με μεγάλο
αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων να λει-
τουργεί διαχρονικά σε λιγότερο ή περισ-
σότερο βαθμό βασιζόμενες στην ρωσική
αγορά. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που
προκύπτουν από την ανάλυση των Cyprus
Flight Pass από πλευράς της Hermes
Airports, για την περίοδο 25 Μαίου- 22
Αυγούστου 2021, που καταδεικνύουν την
έκθεση γενικότερα της Αμμοχώστου στον
ρωσικό τουρισμό. Συγκεκριμένα, από το
σύνολο των Ρώσων τουριστών που είχαν
επισκεφθεί την Κύπρο την συγκεκριμένη
περίοδο (39% του συνόλου), ποσοστό 61%

επέλεξαν την επαρχία Αμμοχώστου. Για
την ίδια περίοδο, από τους Οκρανούς του-
ρίστες (6% του συνόλου τουριστών), το
48% έκαναν διακοπές σε ξενοδοχεία και
καταλύματα της Αγίας Νάπας και του Πρω-
ταρά. Την εικόνα περιέγραψε στην «Κ» ο
πρόεδροςτου ΠΑΣΥΞΕ ΑμμοχώστουΔώρος
Τάκκας. Όπως ανέφερε, στην ελεύθερη
Αμμόχωστο (και όχι μόνο) υπάρχουν τρεις
κατηγορίες ξενοδοχείων ανάλογα με τον
βαθμό επηρεασμού τους από την ουκρανική
κρίση. Η πρώτη κατηγορία είναι τα ξενο-
δοχεία που γεμίζουν κάθε χρόνο μέχρι και
στο 100% με Ρώσους τουρίστες, οι περισ-
σότεροι εκ των οποίων, όπως εκτιμά, δεν
θα καταφέρουν να λειτουργήσουν φέτος.
Η δεύτερη κατηγορία ξενοδοχείων είναι
αυτοί που γεμίζουν μόνο κατά 50% των
κλινών τους με επισκέπτες από ρωσική α-
γορά. Οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας
θα προσπαθήσουν να ανοίξουν και να βελ-
τιώσουν τις πληρότητές τους με κρατήσεις
από άλλες αγορές. Κάτι που θεωρείται ε-
φικτό, εφόσον θα πρέπει να αυξήσουν α-
ριθμούς από αγορές με τις οποίες ήδη υ-
πάρχει συνεργασία. Το άνοιγμα αυτών
των επιχειρήσεων αναμένεται από αρχές
Απριλίου μέχρι αρχές Μαίου. Η τρίτη κα-
τηγορία ξενοδοχείων είναι αυτή που θα
επηρεαστεί το λιγότερο, αφού πρόκειται
για ξενοδοχεία που συνεργάζονται σχεδόν
αποκλειστικά με αγορές της Μ. Βρετανίας
και της Σκανδιναβίας. Αυτή η κατηγορία
ξενοδοχείων εκτιμάται ότι θα βγει αλώβητη
από τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς να
υπολογίζεται φυσικά η αύξηση του λει-
τουργικού κόστους που προκύπτει για τις
μονάδες, ένεκα της αύξησης της τιμής του
ηλεκτρικούς ρεύματος και των καυσίμων
γενικότερα.

Η έκθεση των τραπεζών
Όσον αφορά την σχέση του τραπεζικού

τομέα και του τουρισμού, βάσει των στοι-
χείων της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου,
προκύπτει ότι η έκθεση των κυπριακών
τραπεζών στον τομέα της φιλοξενίας και
της σίτισης, ανέρχεται στα 2,51 δισεκα-
τομμύρια ευρώ. Τα 126 εκατ. ευρώ είναι
μη εξυπηρετούμενα, ενώ το υπόλοιπο 2,38
δισ. των δανείων στον τομέα του τουρισμού
εξυπηρετείται. Η τράπεζα με την μεγαλύ-
τερη έκθεση στον τομέα του τουρισμού
είναι η Τράπεζα Κύπρου. Σύμφωνα με τα
τελευταία οικονομικά της αποτελέσματα,
η έκθεση του δανειακού της χαρτοφυλακίου
στον τουριστικό τομέα φτάνει το 1,15 δισ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 60 εκατ. ευρώ α-
φορούν στην υπηρεσίες σίτισης και το
1,09 δισ. στον τομέα της φιλοξενίας.  Στα
427 εκατ. ευρώ είναι η έκθεση της Ελλη-
νικής Τράπεζας στον τουριστικό τομέα
σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το ε-
νιάμηνο του 2021. 

Aρχισαν συζητήσεις με τράπεζες οι ξενοδόχοι
Εξετάζουν σε προκαταρκτικό στάδιο σενάρια για πιθανή αντιμετώπιση του αντικτύπου από ρωσική και ουκρανική αγορά

Αυτή τη στιγμή οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να διατηρούν για την Κύπρο γύρω στα 10 εκατομμύρια θέσεις. Οι αεροπορικές θέσεις 
από Ουκρανία και Ρωσία ήταν γύρω στα 2,2 εκατ. σύμφωνα με την εταιρεία Hermes Airports.

Διανύοντας την Τρίτη εβδομάδα Μαρ-
τίου, αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες
οι οποίες έκλεισαν συμφωνίες με ορ-
γανωτές ταξιδίων από βρετανική, ευ-
ρωπαϊκή και ισραηλινή αγορά, άρχισαν
ήδη τις προετοιμασίες για την επανα-
λειτουργία τους από αρχές Απριλίου.
Μιλώντας στην «Κ» ο γενικός διευθυ-
ντής του ΠΑΣΥΞΕ Φιλόκυπρος Ρου-
σουνίδης, περιγράφει ότι λαμβάνονται
θετικά μηνύματα από τουριστικούς
πράκτορες, κρατήσεις και αριθμό πτή-
σεων για Βρετανία, Ισραήλ και Σκαν-
διναβία, ενώ καταγράφεται κινητικό-
τητα από μικρότερες αγορές, όπως
Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Πολωνία,
Αυστρία, Ελβετία και Σουηδία. Πρό-
κειται για αγορές οι οποίες έχουν 25-
40 πτήσεις την εβδομάδα για Κύπρο
και μπορούν, εφόσον ενισχυθούν οι
πληρότητες πτήσεων, να μετριάσουν
τον αρνητικό αντίκτυπο από την ρω-
σική αγορά. 

Βάσει αυτών των μηνυμάτων, ανέ-

φερε, υπάρχει μια συγκρατημένη αι-
σιοδοξία ότι η φετινή χρονιά μπορεί
να κινηθεί σε καλύτερα επίπεδα σε
σχέση με το 2021. Στο ίδιο μήκος κύ-
ματος και ο σύνδεσμος ταξιδιωτικών
πρακτόρων. 

Μιλώντας στην «Κ» ο επίτιμος πρό-
εδρος του συνδέσμου Άκης Κελεπέσιης
ανέφερε ότι τα ταξίδια θα κινηθούν
σε ικανοποιητικά επίπεδα το καλοκαίρι
αλλά και την περίοδο του Πάσχα, εκ-
φράζοντας την εκτίμηση ότι το 70%
του 2019 είναι εφικτό. 

10 εκατ. θέσεις
Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην

Βουλή, η Διευθύντρια Αεροπορικής
Ανάπτυξης της Hermes Airports, Μαρία
Κουρούπη, ανέφερε ότι, ενώ οι αερο-
πορικές θέσεις από Ουκρανία και Ρωσία
ήταν γύρω στα 2,2 εκατομμύρια θέσεις,
αυτή τη στιγμή οι αεροπορικές εται-
ρείες εξακολουθούν να διατηρούν για
την Κύπρο γύρω στα 10 εκατομμύρια

θέσεις σε 38 χώρες από 50 αεροπορικές
εταιρείες.  «Αν καταφέρουμε να αυξή-
σουμε τον δείκτη πληρότητας γύρω
στο 10% μπορεί να μιλούμε για 300.000
με 350.000 επιβάτες, σε αφίξεις του-
ριστών , περίπου δηλαδή θα μπορούσε
να σωθεί το 30% ίσως και το 40% της
αγοράς που χάνουμε από τη Ρωσία και
την Ουκρανία», ανέφερε σχετικά, ενώ
πρόσθεσε ότι και η εταιρεία Hermes
Airports κάνει επιπλέον προώθηση
με αεροπορικές εταιρείες και θα αλ-
λάξουν τα κίνητρα στις αεροπορικές
εταιρείες.

Καλύτερα από 2021 οι φετινές αφίξεις
<<<<<<

Συγκρατημένη αισιοδοξία
ξενοδόχων και τουριστι-
κών πρακτόρων για 
την φετινή καλοκαιρινή
περίοδο.

Θέμα προσωπικού
Εκτός από την στήριξη των
ξενοδοχειακών επιχειρήσε-
ων, μείζον θέμα για τους ξε-
νοδόχους εξακολουθεί να α-
ποτελεί η έλλειψη εργατικού
δυναμικού. 
Όπως δήλωσε ο κ. Ρουσουνί-
δης, είναι επιτακτική η ανά-
γκη να δοθούν άδειες για ερ-
γατικό δυναμικό από τρίτες
χώρες ώστε να μπορέσουν οι
μονάδες να παρέχουν ψηλό
επίπεδο υπηρεσιών στους
τουρίστες. 
Ανέφερε ότι το 2021 με το
50% των αφίξεων του 2019,
υπήρχαν περιπτώσεις ξενο-
δοχείων που είχαν αφήσει
κλειστές κλίνες και πτέρυ-
γες, υπηρεσίες, εστιατόρια
λόγω των κενών σε προσωπι-
κό, αριθμός ο οποίος αναμέ-
νεται φέτος να αυξηθεί. 
Ούτε η ρύθμιση με τους φοι-
τητές επιλύει το πρόβλημα,
όπως ανέφερε, αφού πρό-
κειται μόνο για μερικές εκα-
τοντάδες ενώ το κενό αντι-
στοιχεί σε 6-7 χιλιάδες θέ-
σεις.

<<<<<<

Τα περισσότερα ξενοδοχεία
με εξάρτηση από την ρωσική
και ουκρανική αγορά δρα-
στηριοποιούνται στην ελεύ-
θερη Αμμόχωστο. Σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις η εξάρτηση
αγγίζει σχεδόν το 100% των
κρατήσεων.

<<<<<<

Το νομοσχέδιο και οι σχετικοί 
κανονισμοί εκσυγχρονίζουν τις
πρόνοιες που ρυθμίζουν τη δημι-
ουργία και τη λειτουργία των του-
ριστικών καταλυμάτων που εμπί-
πτουν στην κατηγορία των τουρι-
στικών κατασκηνώσεων.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Το τελευταίο διάστημα τα τηλεφωνήματα
καταναλωτών στις εταιρείες εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών συστημάτων έχουν αυξηθεί
σημαντικά. Πρόκειται για καταναλωτές
οι οποίοι βλέπουν τους τελευταίους μήνες
τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος να απογειώνονται και να φτάνουν
σε πρωτόγνωρα επίπεδα και αναζητούν
πιο οικονομικές λύσεις μέσα από τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σύμφωνα μά-
λιστα με ρεπορτάζ του Απόστολου Τομαρά
στην κυριακάτικη έκδοση της Καθημερινής,
η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος
για Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2022 σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, είναι
αυξημένη κατά 23%, ενώ το ράλι τιμών
καυσίμων διεθνώς συνεχίζεται, εξωθούμενο
από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυ-

ρώσεις κατά της Ρωσίας. Φυσικά ανάλογο
ενδιαφέρον δεν υπάρχει μόνο στην Κύπρο.
Όλες οι χώρες προσπαθούν να μειώσουν
την εξάρτηση σε ορυκτά καύσιμα, ως εκ
τούτου υπάρχει παντού αυξημένη ζήτηση
για τα φωτοβολταϊκά συστήματα τονίζουν
επιχειρηματίες του κλάδου. Αναμένεται
λοιπόν, ότι το ενδιαφέρον των καταναλω-
τών θα συνεχιστεί, ή τουλάχιστον θα κα-
ταγράφει αύξηση σε σχέση με τα προη-
γούμενα χρόνια.  Όπως αναφέρει ο Χρι-
στόδουλος Φαλκονίδης, διευθυντής της
εταιρείας Ergo Energy, η ζήτηση για φω-
τοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, παρου-
σιάζει τα τελευταία χρόνια μια αύξηση της
τάξης του 10%. Από την πλευρά του ο Δη-
μήτρης Ναζίρης, διευθυντής της big solar,
αναφέρει ότι στην χονδρική αγορά η ζή-
τηση έχει αυξηθεί γύρω στο 20-30% από
την αρχή του 2022.

Αύξηση 21%
Πιο κατατοπιστική εικόνα, μέχρι το

2021 τουλάχιστον, δίνουν τα στοιχεία του
Υπουργείου Ενέργειας, Βιομηχανίας και
Εμπορίου, όπως παρουσιάζονται και στον
σχετικό πίνακα. Από το 2019, χρονιά έ-
ναρξης των χορηγιών, μέχρι το 2021, τα
εγκατεστημένα συστήματα φωτοβολταϊ-
κών σε οικίες σε παγκύπριο επίπεδο, έχουν
διπλασιαστεί ενώ υπερδιπλασιάστηκε η
ισχύς. Συγκεκριμένα το 2019 υποβλήθηκαν

3508 αιτήσεις, μειώθηκε στις 3185 το 2020
και ανέβηκε ξανά το 2021 φτάνονται τις
3579. Ο αριθμός των εγκατεστημένων
φωτοβολταϊκών συστημάτων σημείωσε
αύξηση 26% το 2021 σε σχέση με το 2020,
φτάνοντας τα 24.877, ενώ κατά 40% αυ-
ξήθηκε τον προηγούμενο χρόνο η ισχύς.
Όπως εκτιμά ο λειτουργός Εμπορίου και
Βιομηχανίας Α’ Γιώργος Τσιαμέττης, το
ενδιαφέρον των καταναλωτών θα αυξηθεί,
με την ανακοίνωση του σχεδίου χορηγιών
για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ε-
ξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες. Το
σχέδιο χορηγιών για το 2022 αναμένεται
να ανακοινωθεί μέχρι τον Μάιο. Στην Υ-
πηρεσία Ενέργειας αναμένουν πάντως
ότι φέτος το ενδιαφέρον θα αυξηθεί ση-
μαντικά και αυτό θα καταγραφεί επίσημα
πια, μέσα από τις νέες αιτήσεις του σχεδίου
χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης α-
νανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοι-
κονόμησης ενέργειας σε κατοικίες.

Κατανάλωση και κιλοβάτ
Η επιλογή του συστήματος φωτοβολ-

ταϊκού γίνεται στη βάση των καταναλώ-
σεων του υποστατικού και όχι αναλόγως
του εμβαδού. Για παράδειγμα για κατα-
νάλωση 8 χιλιάδων κιλοβατόρων (υπολο-
γίζεται μια κατοικία με εμβαδό 100 τμ), ο
καταναλωτής μπορεί να εγκαταστήσει
φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής 4 κι-
λοβάτ. Βάσει του σχεδίου, υπάρχει η δυ-
νατότητα οι κιλοβατώρες που περισσεύουν
κάθε τέλος του χρόνου, να μεταφέρονται
την επόμενη χρονιά μέχρι και για 15 χρόνια
που ισχύει το συμβόλαιο του net metering.
Υπενθυμίζετια ότι στο πλαίσιο του net
metering οι κιλοβατώρες της ηλεκτρικής
με τις κιλοβατώρες παραγωγής των φω-
τοβολταϊκών συμψηφίζονται. Άρα, αν η
κατανάλωση του σπιτιού κατά την διάρκεια
της ημέρας είναι μηδενική, η ενέργεια
του φωτοβολταϊκού καταμετράται. Αν οι
κιλοβατώρες που καταναλωθούν το βράδυ
από το δίκτυο της ΑΗΚ είναι στο ίδιο ε-
πίπεδο με αυτές που είχαν παραχθεί κατά
την διάρκεια της ημέρας, τότε το κόστος
για τον καταναλωτή είναι μηδενικό (εκτός
από τις πάγιες χρεώσεις). 

Μέχρι 13 χιλιάδες ευρώ
Ένα ζήτημα το οποίο κρατά πίσω τους

καταναλωτές είναι φυσικά το κόστος μιας
τέτοιας επένδυσης. Η τιμή για το μεγα-
λύτερο σύστημα των δέκα κιλοβάτ κυμαί-
νεται μεταξύ 12-13 χιλιάδες ευρώ. Τα πιο
μικρά συστήματα των 5 κιλοβάτ, αναλογικά
είναι ακριβότερα περιγράφει ο κ. Φαλκο-
νίδης με τις τιμές να κυμαίνονται γύρω
στις 6-7 χιλιάδες ευρώ. Σε αυτό το κόστος
περιλαμβάνεται εκτός από τον εξοπλισμό
και την εγκατάσταση την καταγραφή της
οροφής, τον σχεδιασμό, την στατική ε-
πάρκεια, την ηλεκτρολογική μελέτη και
τις αιτήσεις στην Αρχή Ηλεκτρισμού. Η
εγκατάσταση διαρκεί δύο –τρεις μέρες
και όλη η διαδικασία περίπου ένα μήνα.
Η απόσβεση αυτού του κόστους, ανάλογα

με την κατανάλωση του υποστατικού,
μπορεί να διαρκέσει μέχρι 5 χρόνια. Από
εκεί και πέρα το φωτοβολταϊκό μπορεί να
αξιοποιείται μέχρι και 25 χρόνια. 

Το κόστος των πρώτων υλών
Ακόμα και αν μια τέτοια επένδυση α-

ποδεικνύεται συμφέρουσα για τον κατα-
ναλωτή, εντούτοις το κόστος αυτής επη-
ρεάζεται αναπόφευκτα από τις αυξήσεις

στις τιμές των πρώτων υλών διεθνώς. Μά-
λιστα τους τελευταίους τρεις μήνες οι
τιμές σε πυρίτιο, σίδερο, αλουμίνιο και
γυαλί από τα οποία αποτελείται ένα φω-
τοβολταϊκό σύστημα, έχουν αυξηθεί μεταξύ
10-20% και αναμένονται νέες αυξήσεις
αφενός λόγω πολέμου στην Ουκρανία,
και αφετέρου ως αποτέλεσμα άλλων αυ-
ξήσεων. Αυτό ωστόσο δεν εκτιμάται ότι
θα επηρεάσει αρνητικά το ενδιαφέρον
των καταναλωτών. «Είναι πολλαπλάσια
η αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος σε
σχέση με την αύξηση της τιμής των υλι-
κών», όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Να-
ζίρης διευθυντής της εταιρείας Big Solar.

Η διαθεσιμότητα
Εκτός από τις ανατιμήσεις, ως μεγαλύ-

τερο πρόβλημα από τους επαγγελματίες
του κλάδου, περιγράφεται η εξεύρεση των
υλικών, ζήτημα που απασχολεί γενικότερα
τους περισσότερους κλάδους.  Όπως α-
ναφέρουν επιχειρηματίες του κλάδου στην
«Κ», αν συνεχιστεί ο πόλεμος το πρόβλημα
παραγωγής και επάρκειας πρώτων υλών
προβλέπεται ότι θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό
στην αγορά κυρίως για μεγάλα έργα φω-
τοβολταϊκών και οι καθυστερήσεις θα είναι
αναπόφευκτες. Τα προβλήματα δεν θα ξε-
περαστούν εύκολα και η αγορά θα χρειαστεί
αρκετό χρόνο για να ορθοποδήσει, αναφέρει
ο κ. Ναζίρης και δίνει ως παράδειγμα το
περιστατικό με την Διώρυγα του Σουέζ,
που χρειάστηκε να περάσουν δυόμισι
μήνες για να εξομαλυνθεί η κατάσταση
στο εμπόριο. Στην προκειμένη περίπτωση
οι παρενέργειες θα είναι πολλαπλάσιες
και ο χρόνος αποθεραπείες πολύ μεγαλύ-
τερος. Όπως υποστηρίζουν προμηθευτές,
αν σταματήσει σήμερα ο πόλεμος, η κα-
νονικότητα δεν θα επιστρέψει πριν από
την παρέλευση έξι μηνών.

Το ράλι τιμών
ανοίγει 
τον δρόμο για 
φωτοβολταϊκά
Συν 20% το τελευταίο τρίμηνο οι παραγγελίες 
συστημάτων στην χονδρική αγορά

Φωτοβολταϊκά στο σπίτι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΧΥΣ

2019 2020 2021

2019

2020

2021

14.779

19.768

24.877 53.999

77.403

108.030

ΣYΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

2019 2020 2021

3.508
3.185

3.579

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Στρατηγικής σημασίας ρόλο στις διεθνείς
θαλάσσιες μεταφορές φορτίων υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου κατέχει η ελλη-
νόκτητη εμπορική ναυτιλία. Καθώς η α-
πεξάρτηση της Ευρώπης, και όχι μόνο,
από το ρωσικό φυσικό αέριο επιταχύνεται
και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύονται
σε κορυφαίο εξαγωγέα υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG) στον πλανήτη, ο
πεπερασμένου μεγέθους στόλος των δε-
ξαμενοπλοίων που είναι ικανά να μετα-
φέρουν LNG αποτελεί πλέον καίριας ση-
μασίας μέσο.

Με επενδύσεις δεκάδων δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων κυριολεκτικά, που ε-
ντάθηκαν την τελευταία δεκαετία, ένας
μικρός αριθμός Ελλήνων επιχειρηματιών
της ναυτιλίας ελέγχει σήμερα το 22,35%
της παγκόσμιας χωρητικότητας των LNG
carriers (σε όρους DWT). Πρόκειται για
στόλο 135 τέτοιων δεξαμενοπλοίων από
τα συνολικά περίπου 640 που βρίσκονται
σήμερα στο νερό.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για πλοία
που ενσωματώνουν ιδιαίτερα απαιτητικές
τεχνολογίες και η αξία ναυπήγησης των

οποίων κυμαίνεται κατά προσέγγιση στα
επίπεδα των 200 εκατομμυρίων δολαρίων
το καθένα, η μεγέθυνση του παγκόσμιου
στόλου ώστε να καλύψει την αυξανόμενη
ζήτηση, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και
άλλων περιοχών του πλανήτη για υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες
Πολιτείες, την Αυστραλία, το Κατάρ και

αλλού, είναι μια προσπάθεια που χρειά-
ζεται πολλά χρόνια.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό πα-
ραγγελία σε διάφορα ναυπηγεία του πλα-

νήτη άλλα 137 LNG carriers, τα οποία ω-
στόσο θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο
με τρία έτη για να παραδοθούν. Σύμφωνα
με τη VesselsValue, εξειδικευμένη εταιρεία

αποτίμησης εμπορικών πλοίων, τον Νο-
έμβριο του 2021 ο ελληνικών συμφερό-
ντων στόλος LNG carriers αποτιμάτο ως
ο ακριβότερος παγκοσμίως, στα 19,118

δισ. δολάρια, ακολουθούμενος από αυτόν
της Ιαπωνίας στα 18,1 δισ., της Κίνας
στα 10,4 δισ. και της Νοτίου Κορέας στα
9 δισ.

Στον τομέα αυτό της παγκόσμιας ε-
μπορικής ναυτιλίας, μεγάλες επενδύσεις
έχουν κάνει ήδη προ μιας δεκαετίας οι
όμιλοι Αγγελικούση, Γιώργου Προκοπίου
και Παναγιώτη Γ. Λιβανού, ενώ τα επόμενα
χρόνια ακολούθησαν δυναμικά και οι ό-
μιλοι Ευάγγελου Μαρινάκη, Μιχάλη Χαν-
δρή, Παναγιώτη Τσάκου, Γιώργου Οικο-
νόμου, Αννας Αγγελικούση, Ντίνου Μαρ-
τίνου, Ανδρέα Μαρτίνου και Λάτση. Ο-
ρισμένοι εξ αυτών των ομίλων, όπως των
Αγγελικούση και Προκοπίου, έχουν ει-
σέλθει και στα FSRU, πλωτά μέσα που
μπορούν να λειτουργήσουν ως σταθμοί
επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου, εγκαταστάσεις απαραίτητες
για να περάσει το αέριο στον τελικό κα-
ταναλωτή, οι οποίες, ως πλωτές, μπορούν
να μετακινηθούν σε νέες αγορές όταν
αυτό απαιτηθεί. Συνολικά στον πλανήτη
αυτή τη στιγμή υπάρχουν περί τα 45 τέ-
τοια FSRU, είτε ναυπηγημένα ως τέτοια
είτε μετασκευασμένα LNG carriers.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρουν ναυ-

λομεσιτικές πηγές, «αυτή τη στιγμή ο-
ποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα έχει ακτές
ενδιαφέρεται για τη δημιουργία τερμα-
τικού σταθμού επαναεριοποίησης φυσι-
κού αερίου και αναζητεί FSRU».

Πρέπει να σημειωθεί πως LNG carriers
λειτουργούν στη συντριπτική πλειονότητά
τους με μακροχρόνια ναυλοσύμφωνα σε
συνεργασία με μεγάλες εταιρείες και
μόνο ένα μικρό μέρος αυτού του στόλου
δραστηριοποιείται στη σποτ αγορά με-
ταφέροντας ευκαιριακά φορτία. Τέτοια
φορτία αυτή την περίοδο είναι περιζήτητα.
Επίσης, εξαιτίας των διαφορετικών τιμών
που έχει το φυσικό αέριο στις γεωγραφικά
απομονωμένες αγορές της Αμερικής, της
Ευρώπης και της Ασίας, συχνά αναζη-
τούνται εισαγωγές που επιχειρούν να
μειώσουν το κόστος προμήθειας φέρνο-
ντας υγροποιημένο φυσικό αέριο από α-
πομακρυσμένες αγορές.

Στην Ελλάδα υπάρχει ήδη ένας σταθ-
μός επαναεριοποίησης υγροποιημένου
φυσικού αερίου, στη Ρεβυθούσα, ενώ α-
δειοδοτημένοι και ώριμοι προς ανάπτυξη
είναι ένας στους Αγίους Θεοδώρους στον
Σαρωνικό και άλλος ένας στην Αλεξαν-
δρούπολη.

<<<<<<<

Καθώς η απεξάρτηση της 
Ευρώπης από το ρωσικό 
φυσικό αέριο επιταχύνεται, 
ο πεπερασμένου μεγέθους
στόλος των δεξαμενοπλοίων
που είναι ικανά να μεταφέ-
ρουν LNG αποτελεί πλέον
καίριας σημασίας μέσο.

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του ελληνόκτητου στόλου πλοίων LNG
Μικρός αριθμός Ελλήνων επιχειρηματιών της ναυτιλίας ελέγχει σήμερα το 22,35% της παγκόσμιας χωρητικότητας των LNG carriers

<<<<<<<

Η απόσβεση ενός 
φωτοβολταϊκού συστήματος
γίνεται εντός 4-5 χρόνων, 
ανάλογα με την κατανάλωση
της κατοικίας, του ύψους 
της χορηγίας κ.ο.κ. Από εκεί
και πέρα το φωτοβολταϊκό
μπορεί να αξιοποιείται 
μέχρι και 25 χρόνια. 

Το σχέδιο χορηγιών συνεχίζεται και το
2022 και αναμένεται να προκηρυχθεί
μέσα στον επόμενο ενάμιση μήνα από
το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας και θα έχει αναδρομική ισχύ
ώστε να καλύπτονται οι αιτήσεις που γί-
νονται στο ενδιάμεσο και για να συνε-
χίσουν οι επενδύσεις. 

Πρόθεση του Υπουργείου είναι όπως
το νέο Σχέδιο προκηρυχθεί με αναδρομική
ισχύ, με τρόπο που να διασφαλίζει την
ομαλή συνέχεια του υφιστάμενου Σχεδίου
του 2021, για το οποίο η υποβολή αιτήσεων
τερματίζεται στις 20/12/2021. Αναφέρεται
επίσης ότι πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές
τόσο σε πρόνοιες του Σχεδίου όσο και
στη διαδικασία και απαιτούμενα έντυπα
υποβολής αίτησης.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί πιο πάνω,
το 2021 υποβλήθηκαν 3579 αιτήσεις για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για οικιακή
χρήση. Το σχέδιο παροχής χορηγιών για
ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και της ε-
ξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες
2021 αφορούσε φυσικά πρόσωπα τα οποία
προβαίνουν σε επένδυση Θερμομόνωσης
Οροφής Υφιστάμενης Κατοικίας ή/και ε-
γκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος
με τη μέθοδο Net Metering σε υφιστά-
μενες κατοικίες. Οι οικοδομές για τις
οποίες υποβάλλεται η «Αίτηση για κατα-
βολή χορηγίας» θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται νόμιμα ως κατοικίες. Το Σχέδιο
χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Α-
νάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ
(Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241). Ο συνολικός

προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο
πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας προ-
κήρυξης του Σχεδίου, ανέρχεται στις
€7.310.000, εκ των οποίων οι €310.000
αποτελούν Δημόσια Δαπάνη (χρηματο-
δότηση από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε) και
αφορούν αιτήσεις για οικίες που βρίσκο-
νται σε ορεινές περιοχές στο πλαίσιο Ε-
ΣΑΟΚ. Την ευθύνη διαχείρισης και εφαρ-
μογής του Σχεδίου, έχει η Επιτροπή Δια-
χείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε («η
Επιτροπή»). Ειδικότερα η Επιτροπή α-
ναλαμβάνει την ενημέρωση και πληρο-
φόρηση των ενδιαφερομένων, την ορ-
γάνωση της απαραίτητης υποδομής, την
παραλαβή, ταξινόμηση και καταχώριση
των αιτήσεων, τον έλεγχο των τυπικών
προϋποθέσεων συμμετοχής και των α-
παιτούμενων δικαιολογητικών και γενικά
την πλήρη διοικητική υποστήριξη του
Σχεδίου, τη διαδικασία αξιολόγησης των
αιτήσεων του Σχεδίου, τον έλεγχο και ε-
παλήθευση / βεβαίωση των δαπανών.

Σχέδιο για επιχορηγήσεις
πέραν των 7 εκατ. ευρώ

<<<<<<<

Μέχρι τον Μάιο αναμένεται
η ανακοίνωση του νέου
σχεδίου χορηγιών για 
ενθάρρυνση της χρήσης 
ΑΠΕ και εξοικονόμησης 
ενέργειας σε κατοικίες από
το Υπουργείο Ενέργειας.

Γίνονται προσπάθειες 
να εφαρμοστεί το
virtual net metering

Πέραν της εγκατάστασης φωτοβολ-
ταϊκών είναι εξαιρετικά σημαντική η
εξοικονόμηση ενέργειας, επισημαί-
νει ο κ. Τσιαμμέττης. Ως εκ τούτου, το
σχέδιο χορηγιών καλύπτει και θερμο-
μόνωση οροφής. Αυτό σημαίνει ότι
κάποιος ο οποίος θα τοποθετήσει
φωτοβολταϊκά, προχωρώντας παράλ-
ληλα σε θερμομόνωση οροφής, θα
λάβει αυξημένη χορηγία. Καλύπτο-
νται και διαμερίσματα, ωστόσο προ-
κύπτουν τεχνικά ζητήματα για την
χρήση κοινόχρηστων χώρων, εφόσον
υπάρχει η ανάγκη συγκατάθεσης ό-
λων των ενοίκων της πολυκατοικίας.
Για τον σκοπό αυτό έχει αποφασιστεί
και γίνονται προσπάθειες να εφαρ-
μοστεί το virtual net metering. Πρό-
κειται για εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κού σε άλλο σημείο και συμψηφι-
σμός με το υποστατικό, κάτι το οποίο
επίσης θα περιλαμβάνεται στο νέο
σχέδιο χορηγιών.
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Η δύσκολη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο
Η Ευρώπη καθυστέρησε για μία ακόμη φορά – Δεν υπάρχουν εύκολες ή φθηνές εναλλακτικές λύσεις

Δύσκολο σχέδιο

Βέτο της Γερμανίας για πυρηνική ενέργεια, θιασώτες της Γαλλία και Φινλανδία

Της ΡΟΥΜΠIΝΑΣ ΣΠΑΘH

Ισως η ενεργειακή κρίση που προέκυψε
στην Ευρώπη από τα τέλη του καλοκαιριού
να ήταν όντως το προανάκρουσμα της ρω-
σικής εισβολής στην Ουκρανία, καθώς ουκ
ολίγοι πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές
έχουν αποδώσει τη μείωση των ροών του
ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη σε προ-
διαγεγραμμένο σχέδιο του Ρώσου προέδρου.
Στόχος αυτού του σχεδίου, βάσει πάντα αυ-
τής της ερμηνείας, ήταν η ελαχιστοποίηση
των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες της ε-
νεργειακά εξηρτημένης Ευρώπης και η α-
ποδυνάμωση της διαπραγματευτικής θέσης
της έναντι του ενεργειακά πλούσιου γείτονά
της. Ενός γείτονα, που σύμφωνα με την
πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, «μας απειλεί ευθέως». Αναμφίβολα,
πάντως, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

λειτούργησε ως επιταχυντής των προσπα-
θειών της Ε.Ε. να απεξαρτηθεί ενεργειακά
από το ρωσικό αέριο, με τις πολιτικές πιέσεις
να εντείνουν την προτεραιότητα που ήδη
είχε θέσει η κλιματική αλλαγή για στροφή
στην πράσινη ενέργεια.

Το σχέδιο που παρουσίασε εντός της
εβδομάδας η Κομισιόν για την ενεργειακή
απεξάρτηση της Ε.Ε. από τους ρωσικούς
υδρογονάνθρακες ήταν αναμενόμενο να
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας. Πρωτίστως όμως
προβλέπει τη στροφή της στο υγροποιημένο
φυσικό αέριο (LNG) από άλλους προμη-
θευτές, μια διαδικασία που έχει αρχίσει
από το περασμένο έτος αλλά ενδέχεται να
προσκρούσει σε σκοπέλους ενώ συνεπά-
γεται μεγάλο κόστος. Με δεδομένο ότι πε-
ρίπου το 40% των εισαγωγών της Ε.Ε. σε
φυσικό αέριο προέρχεται από τη Ρωσία

και ότι στη διάρκεια του περασμένου έτους
η Ε.Ε. των 27 χωρών-μελών εισήγαγε 155
δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου,
η Κομισιόν προτείνει να μειωθούν αυτές
οι εισαγωγές κατά 112 δισ. κυβικά μέτρα
μέχρι το τέλος του έτους. Για να γίνει αυτό
θα αντικατασταθούν με νέα αύξηση των
εισαγωγών LNG, μεγαλύτερη χρήση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αύξηση
της παραγωγής βιομάζας αλλά και πιο α-

ποτελεσματική χρήση της ενέργειας.
Από το φθινόπωρο, όταν οι ροές του

ρωσικού αερίου μειώνονταν απειλητικά
ενόψει ενός εφιαλτικού χειμώνα και η
Ρωσία επέμενε πως ανταποκρινόταν πλή-
ρως στις συμβατικές της υποχρεώσεις, η
Ε.Ε. στράφηκε έτσι κι αλλιώς στο LNG. Α-
ντιμετώπισε, ωστόσο, επιθετικό ανταγω-
νισμό από τις ενεργοβόρες αγορές της
Ασίας που προσφέρουν υψηλότατες τιμές.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας δεδο-
μένων Refinitiv και των οικονομολόγων
της Capital Economics, στη διάρκεια του
περασμένου έτους η Ε.Ε. αύξησε τις εισα-
γωγές LNG σε περισσότερο από 12 δισ.
κυβικά μέτρα τον μήνα, ενώ το 2020 ει-
σήγαγε λιγότερο από 9 δισ. κ.μ. τον μήνα.
Η Κομισιόν υπολογίζει, άλλωστε, πως τον
Ιανουάριο ήταν θεαματική η αύξηση καθώς
οι εισαγωγές LNG έφτασαν στα 10 δισ. κ.μ.

και τα πρώτα στοιχεία για τον Φεβρουάριο
καταδεικνύουν πως «ο όγκος των εισαγω-
γών LNG παρέμεινε υψηλός».

Η στροφή στο LNG συνεπάγεται, όμως,
σημαντικά αυξημένο κόστος, όπως επι-
σημαίνει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολό-
γησης Fitch, καθώς τα πλοία που μεταφέ-
ρουν LNG συνήθως κατευθύνονται εκεί
όπου θα βρουν υψηλότερες τιμές. Σε ανά-
λογες προειδοποιήσεις προέβη μέσα στην
εβδομάδα και η Διεθνής Υπηρεσία Ενέρ-
γειας. Μολονότι ανέφερε ότι η Ε.Ε. θα μπο-
ρούσε «θεωρητικά να αυξήσει τις βραχυ-
πρόθεσμες εισροές LNG κατά 60 δισ. κ.μ.»
σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021, η
ΙΕΑ προειδοποίησε πως μια τέτοια αύξηση
των εισαγωγών LNG στην Ευρώπη συνε-
πάγεται ότι «θα είναι περιορισμένα τα πε-
ριθώρια προσφοράς από τις αγορές LNG
και οι τιμές του αερίου πολύ υψηλές».

Υψηλό το τίμημα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Οι οικονομολόγοι τείνουν να συγκλίνουν
στην εκτίμηση πως το σχέδιο της Ε.Ε. για
απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο
θα επιτείνει τη δυσβάσταχτη επιβάρυνση
στα οικονομικά των ευρωπαϊκών νοικο-
κυριών και των επιχειρήσεων εξαιτίας των
υψηλών τιμών της ενέργειας. Παράλληλα,
προβλέπουν πως θα υπονομεύσει περαιτέρω
την ανάκαμψη του τομέα των υπηρεσιών
από την πανδημία. Η Capital Economics
τείνει να επικροτήσει τα σχέδια της Κο-
μισιόν και τα θεωρεί σε μεγάλο βαθμό ε-
φικτά. Προειδοποιεί, ωστόσο, πως η πλήρης
ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία

είναι «ένα ρίσκο που αξίζει να αναλάβει η
Ευρώπη, αλλά ενδέχεται να της προκαλέσει
ζημία είτε από τον αντίκτυπο νέων κυρώ-
σεων στις ίδιες τις οικονομίες της είτε ε-
ξαιτίας των αντιποίνων από πλευράς της
Ρωσίας». Προειδοποιεί, επίσης, πως όπως
συνήθως συμβαίνει όταν η Ε.Ε. αντιμετω-
πίζει κρίσεις, το τίμημα θα είναι άνισο: ο-
ρισμένες χώρες είναι σε καλύτερη θέση
από άλλες και όταν θα περιοριστεί η δυ-
νατότητα της Ευρώπης να διοχετεύσει φυ-
σικό αέριο στους τερματικούς της σταθμούς,
θα αφήσει τον Νότο της Ε.Ε. χωρίς το καίριο
καύσιμο.

Η αύξηση των εισαγωγών LNG προϋ-
ποθέτει, άλλωστε, επενδύσεις και δρομο-
λογούνται ήδη σχέδια. Η Γερμανία δηλώνει
πρόθυμη να στηρίξει δύο μεγάλα από αυτά
τα σχέδια, ενώ η γερμανική κρατική τρά-
πεζα KfW σκοπεύει να συμμετάσχει στη
χρηματοδότησή τους. Στον βαθμό που θα
υλοποιηθεί, το σχέδιο της Κομισιόν για
αύξηση των εισαγωγών LNG θα δώσει ώ-
θηση σε μια εκρηκτική ανάπτυξη ενερ-
γειακών επιχειρήσεων. Ανάμεσά τους οι
βιομηχανίες LNG του Κατάρ και εκείνες
στον Κόλπο του Μεξικού. Στο μεταξύ, διε-
ξάγονται συνομιλίες με χώρες που εξάγουν

υγροποιημένο αέριο όπως οι ΗΠΑ, που ε-
ξήγαγαν το περισσότερο στην Ε.Ε. το 2021,
καθώς και με τη Νορβηγία και την Αλγερία.
Παράλληλα, όμως, το σχέδιο της Κομισιόν
θα δώσει ώθηση στις επιχειρήσεις που κα-
τασκευάζουν αιολικά πάρκα και πάρκα η-
λιακής ενέργειας, καθώς προβλέπει αυξη-
μένη χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας
και αυξημένη παραγωγή της βιομάζας,
αλλά και πιο αποτελεσματική χρήση της
ενέργειας. Ειδικότερα, τα 2/3 της αντικα-
τάστασης του ρωσικού αερίου θα πρέπει
να προέλθουν από ένα συνδυασμό αύξησης
της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ε-

νέργειας, αλλά και από τη συνδρομή των
καταναλωτών στη συλλογική προσπάθεια.
Οι καταναλωτές καλούνται να κατεβάσουν
τους θερμοστάτες τους κατά ένα βαθμό
Κελσίου. Σε ό,τι αφορά τη συνδρομή των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Κομισιόν
προτείνει ταχύτατη έκδοση αδειών για
σχέδια ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Ο-
πως υπογραμμίζουν, όμως, οικονομολόγοι
του οίκου Fitch, στη διάρκεια του 2021 α-
κυρώθηκε περίπου το 25% των σχεδίων
ηλιακής ενέργειας λόγω της αύξησης του
κόστους της ενέργειας, των πρώτων υλών,
αλλά και των υπηρεσιών logistics.

Εισαγωγές LNG

Διαβουλεύσεις
Αναφερόμενη στην πρόθεση
της Κομισιόν να αντιμετωπίσει
το ζήτημα της ενεργειακής α-
πεξάρτησης από τη Ρωσία με
προσέγγιση ανάλογη εκείνης
κατά της πανδημίας, η επίτρο-
πος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον
τόνισε πως «θα αρχίσουμε δια-
βουλεύσεις με τα κράτη-μέλη
πάνω σε μια έκτακτη χαλάρω-
ση των κανόνων που θα επιτρέ-
ψει στις κυβερνήσεις να απο-
ζημιώσουν τις επιχειρήσεις».

Απομένει, τέλος, το ακανθώδες θέμα της
πυρηνικής ενέργειας. Σχεδόν εξίσου α-
κανθώδες όσο θα ήταν και μια ρητή απα-
γόρευση στις εισαγωγές ρωσικών υδρο-
γονανθράκων, κάτι που ασφαλώς απου-
σιάζει πλήρως από το σχέδιο της Κομισιόν.
Ομως και η πυρηνική ενέργεια αναφέρεται
ελάχιστα στις προτάσεις, καθώς αποτελεί
αντικείμενο σοβαρότατης διχογνωμίας
ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Προβάλλει σθε-
ναρή αντίσταση η Γερμανία, που έχει προ-
γραμματίσει να κλείσει μέχρι το τέλος του
έτους όσους πυρηνικούς αντιδραστήρες
της βρίσκονται ακόμη σε λειτουργία. Μέσα

στην εβδομάδα το Βερολίνο προέβαλε
βέτο σε κάθε πρόταση των εταίρων του
για παράταση της ζωής των πυρηνικών
αντιδραστήρων της μετά την προκαθο-
ρισμένη ημερομηνία αναστολής λειτουρ-
γίας τους που τοποθετείται στο τέλος του
2022. Η χρήση της υποστηρίζεται, αντι-
θέτως, θερμά από τη Γαλλία, που ήδη κα-
λύπτει υψηλότατο ποσοστό των ενεργει-
ακών αναγκών της με πυρηνική ενέργεια,
αλλά φέτος, εν τω μέσω της ενεργειακής
κρίσης, έχει αντιμετωπίσει πολλαπλά προ-
βλήματα δυσλειτουργίας στους πυρηνικούς
σταθμούς της και έχει αναγκαστεί να α-

ναστείλει επανειλημμένως τη λειτουργία
τους για λόγους συντήρησης. Με τη Γαλλία
συντάσσονται η Φινλανδία και προπαντός
χώρες από την Ανατολική Ευρώπη, όπως
η Πολωνία, που έχουν επανειλημμένως
ζητήσει να καταχωριστεί η πυρηνική ε-
νέργεια στις πράσινες μορφές ενέργειας,
δηλαδή να ενταχθεί στη λεγόμενη «ταξι-
νομία» της Ε.Ε.

Οι χώρες αυτές αναμένεται να αυξήσουν
τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και,
σύμφωνα με τον οίκο Fitch, ενδέχεται τε-
λικά να συμπεριληφθεί η πυρηνική ενέρ-
γεια στο σχέδιο για απεξάρτηση από τα

ορυκτά καύσιμα και βεβαίως και από τους
ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Η Fitch επι-
σημαίνει, ωστόσο, πως στην περίπτωση
αυτή η Γερμανία όπως και άλλες χώρες
θα πρέπει να παράγουν περισσότερη ε-
νέργεια με θερμικό άνθρακα, επειδή θα
πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τη στιγμή
που θα περιορίζεται όλο και περισσότερο
η χρήση του φυσικού αερίου. Οι εταιρείες
κοινής ωφελείας RWE, PGE και CEZ πα-
ράγουν εκτεταμένα ενέργεια με θερμικό
άνθρακα και τους τελευταίους μήνες έχουν
αυξήσει τη χρήση του εξαιτίας της εκτό-

ξευσης των τιμών του φυσικού αερίου
αλλά και της έλλειψης προσφοράς.

Στο μεταξύ, η Κομισιόν καλεί όσες χώ-
ρες-μέλη διαθέτουν τις απαιτούμενες υ-
ποδομές να έχουν γεμίσει τους ταμιευτήρες
τους με φυσικό αέριο στο 90% της πλη-
ρότητάς τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου,
ώστε να μην επαναληφθεί ο εφιάλτης του
φετινού χειμώνα που άρχισε με περιορι-
σμένα αποθέματα. Και βεβαίως θα πρέπει
να το επιτύχουν αυξάνοντας τις εισαγωγές
μέσω αγωγών από άλλους προμηθευτές
και αγοράζοντας επίσης περισσότερο
LNG. Θεωρητικά θα πρέπει να επαναλαμ-

βάνουν την ίδια διαδικασία εφεξής μέχρι
τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Την πρό-
ταση έχουν υποστηρίξει η Γαλλία και η
Ισπανία εδώ και μήνες, θεωρώντας ότι η
συγκέντρωση στρατηγικών αποθεμάτων
αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής κρίσης. Προσκρούει,
ωστόσο, σε προβλήματα τεχνικής φύσεως.
Μολονότι το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει
περισσότερο από το 25% της συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας στην Ε.Ε., μόνο
τα μισά από τα κράτη-μέλη διαθέτουν τις
απαιτούμενες υποδομές για την αποθή-
κευση στρατηγικών αποθεμάτων αερίου.

<<<<<<

Η Ε.Ε. προτείνει να μειωθούν
οι εισαγωγές ρωσικού αερίου
κατά 112 δισ. κ.μ. μέχρι το τέ-
λος του έτους, όταν το 2021 οι
ροές έφτασαν τα 155 δισ. κ.μ.

Αναγνωρίζοντας τις εγγενείς
δυσκολίες που θα αντιμετωπί-
σει η Ε.Ε. στην προσπάθειά της
να απεξαρτηθεί ενεργειακά α-
πό τη Ρωσία, ο αντιπρόεδρος
της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς
χαρακτήρισε το σχετικό σχέδιο
«δύσκολο, πάρα πολύ δύσκο-
λο», αλλά πρόσθεσε πως «εί-
ναι εφικτό αν είμαστε πρόθυ-
μοι να προχωρήσουμε περισ-
σότερο και ταχύτερα από όσο
το είχαμε κάνει έως τώρα». 

Σχολιάζοντας τα σχέδια της
Ε.Ε. να αυξήσει τις εισαγωγές
LNG εντός του έτους και με δε-
δομένο ότι οι τιμές του φυσικού
αερίου στην Ευρώπη είναι πε-
ρίπου δεκαπλάσιες σε σύγκρι-
ση με πέρυσι, η Διεθνής Υπηρε-
σία Ενέργειας προέβλεψε πως
«θα παραμείνει περιορισμένη η
προσφορά στις αγορές υγρο-
ποιημένου αερίου και οι τιμές
του θα παραμείνουν υψηλές».



Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η l     11Δ Ι Ε Θ Ν Η

H τραγωδία στην Ουκρανία
δεν θα πρέπει μόνον να κι-
νητοποιήσει την Ευρώπη

να απεξαρτηθεί από το ρωσικό
φυσικό αέριο και πετρέλαιο, αλλά
και να πυροδοτήσει τις διεθνείς
προσπάθειες ώστε να δοθεί βοή-
θεια στις αναδυόμενες οικονομίες
να απομακρυνθούν από τους υ-
δρογονάνθρακες. Η Δύση χρειά-
ζεται περισσότερους συμμάχους,
για να μετατρέψουν τον Βλαντιμίρ
Πούτιν σε έναν παγκόσμιο παρία
και να δείξουν στην Κίνα τι θα
συμβεί, εάν κι εκείνη κάνει επί-
δειξη ισχύος. Ενας από τους κα-
λύτερους τρόπους να γίνει αυτό,
είναι να προωθήσει το σε εμβρυϊκό
στάδιο σχέδιό της να συνδράμει
τις αναπτυσσόμενες χώρες να α-
ναπτυχθούν με τρόπο περιβαλ-
λοντικά φιλικό. Πρόκειται για ένα
κολοσσιαίο πρόγραμμα με τελικό
κόστος τρισεκατομμυρίων δολα-
ρίων. Ηδη η Δύση έχει καλά απο-
τελέσματα απομονώνοντας τη

Ρωσία, μιας και 141 χώρες ψήφι-
σαν κατά της εισβολής στην ε-
πείγουσα συνεδρίαση του Γενικού
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Ο Πούτιν έλαβε τη στήριξη μιας
χορείας παραβατών, ήτοι της Β.
Κορέας, της Συρίας, της Λευκο-
ρωσίας και της Ερυθραίας. Αλλά
48 χώρες είτε απείχαν είτε δεν
ψήφισαν και σε αυτές περιλαμ-
βάνονται όχι μόνο η Κίνα, αλλά
στην πραγματικότητα όλη η υ-
ποήπειρος της Ινδίας και η μισή
Αφρική. 

Κι αυτό μετράει για την κρίση
της Ουκρανίας. Οσο πιο ουδέτερες
είναι οι χώρες, τόσο δυσχεραίνεται
η Δύση να ασκήσει πιέσεις στον
Πούτιν σε επίπεδο διπλωματίας
και οικονομίας. Επίσης, μετράει
για τον δυνητικό συσχετισμό Ρω-
σίας - Κίνας. Για να είμαστε σαφείς,
το Πεκίνο δεν εντάσσεται στην
ίδια κατηγορία με τη Μόσχα και,
ας ελπίσουμε, πως ποτέ δεν θα
συμβεί κάτι τέτοιο. Η Δύση θα
πρέπει να απεύχεται έναν Ψυχρό
Πόλεμο με την Κίνα, ενώ ιδανικά

θα μπορούσε να συνεργαστεί σε
κοινού συμφέροντος πεδία, ειδικά
στην κλιματική αλλαγή. Επιπρο-
σθέτως, εάν υπάρξει αντιπαρά-
θεση με την Κίνα, οι συνέπειες
δυνητικά θα αποδεικνύονταν α-
κόμα δεινότερες από έναν Ψυχρό
Πόλεμο με τη Ρωσία. Εντούτοις,
η Δύση πρέπει να προετοιμάζεται
για το ενδεχόμενο οι σχέσεις της
με το Πεκίνο να «παγώσουν» δρα-
στικά.

Κι όσο οι ετοιμασίες της είναι
καλές, τόσο απομακρύνεται κι αυ-
τό το σενάριο. Κομβικό στοιχείο
στη στρατηγική της Δύσης θα εί-
ναι να σταματήσει την Κίνα από
το να συμπήξει μια χορεία συμ-
μάχων, ακριβώς όπως η περαιτέρω
απομόνωση της Ρωσίας θα πρέπει
να αποτελεί τμήμα του ευρύτερου
σχεδίου να υποχρεωθεί να πλη-
ρώσει για την Ουκρανία. Το «πρά-
σινο Σχέδιο Μάρσαλ», το οποίο
τελεί σε πρώιμο στάδιο, θα πρέπει
να είναι κύριο συστατικό της στρα-
τηγικής αυτής.

Το 2021 στη συνεδρίασή της
η «Ομάδα των Επτά» προσυπέ-
γραψε την ιδέα αυτή ως πράσινη
εναλλακτική στη σύγχρονη «Πρω-
τοβουλία του Δρόμου του Μετα-
ξιού» της Κίνας. Οι «Επτά» επι-
διώκουν να βοηθήσουν αναδυό-
μενες και αναπτυσσόμενες οικο-
νομίες να μεταβούν με τρόπο ταχύ
και δίκαιο στους μηδενικούς ρύ-
πους. Οι βιομηχανίες εντάσεων
γαιάνθρακα χρειάζεται να διαλυ-
θούν και νέες καθαρές να δημι-
ουργηθούν. Η μερίδα του λέοντος
αυτής της τεράστιας επένδυσης
θα πρέπει να προέλθει από τον ι-
διωτικό τομέα και να διοχετευθεί
σε δικά του έργα, αλλά απαιτούνται
και δημόσια κονδύλια, ώστε να
συντηρούν τη ροή των ιδιωτικών
κεφαλαίων. Ωστόσο, οι «Επτά» έ-
καναν μόνο τα αρχικά βήματα να
εξεύρουν επενδύσεις τρισεκατομ-
μυρίων δολαρίων και ένα μέρος
του προβλήματος είναι ότι δεν υ-
πάρχει κοινή ονομασία της πρω-
τοβουλίας. Εάν επιτυγχανόταν
συμφωνία στην ονοματοδοσία,
ευκολότερα θα εξασφαλιζόταν η
συμμετοχή βασικών παικτών. Ε-
φθασε η ώρα για άμεση κινητο-
ποίηση, εφόσον η εν λόγω πρω-
τοβουλία πράσινης μετάβασης α-
νταποκρίνεται στις πιεστικές α-
νάγκες του αναπτυσσόμενου κό-
σμου, ήτοι στο να εξέλθει της φτώ-
χειας και να αποφύγει την υπαρ-
ξιακή απειλή της κλιματικής αλ-
λαγής.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Επιτακτική η ανάγκη
ενός «πράσινου

Σχεδίου Μάρσαλ»
Του HUGO DIXON / REUTERS

Ο περασμένος Δεκέμβριος, όταν η Fed εξέ-
φρασε για πρώτη φορά την πρόθεση να
προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων εντός
του 2022, μοιάζει τώρα σαν μια εύκολη
εποχή. Δεν υπήρχε παρά μόνον η πανδημία
να απασχολεί τα στελέχη της Federal
Reserve, που θεωρούσαν πως με μια ήπια
αύξηση των επιτοκίων μπορούσαν να τι-
θασεύσουν τον πληθωρισμό, ενώ την ίδια
στιγμή η οικονομία και η αγορά εργασίας
θα ανακάμπτουν και θα οδεύουν καλώς.
Στην υγειονομική κρίση και στα συνεπα-
κόλουθά της, όπως ο πληθωρισμός, έχει
προστεθεί ένας πόλεμος μέσα στην Ευρώπη.
Ετσι, τα στελέχη της ομοσπονδιακής τρά-
πεζας των ΗΠΑ πρέπει να αποφασίσουν
πόσο μεγάλη ζημία έχει γίνει σε σύγκριση
με την αντιμετωπίσιμη, αν όχι καλή, κατά-
σταση που επικρατούσε τον Δεκέμβριο. Θα
πρέπει επίσης να κρίνουν κατά πόσον έχουν
μειωθεί ή έχουν εξανεμιστεί πλήρως οι ελ-
πίδες τους για μια «ομαλή προσγείωση» της
οικονομίας.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Fed θα αυξήσει
το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά 25 μο-
νάδες βάσης στη διήμερη συνεδρίασή της.
Αναμένεται δηλαδή η πρώτη αύξηση επι-
τοκίων από το 2018, ενώ την ίδια στιγμή ο
πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί να εκτρο-
χιάσει την ανάπτυξη. Οι αγορές και οι ανα-
λυτές περιμένουν να δουν τι είδους προ-
βλέψεις θα ανακοινώσει ως προς το πόσες
αυξήσεις επιτοκίων θα χρειαστούν μέσα
στο τρέχον, στο επόμενο και στο μεθεπόμενο
έτος για να ανακοπεί ο πληθωρισμός, που
έχει υπερβεί τις προβλέψεις. «Δεν υπάρχει

αμφιβολία πως η Fed θα αρχίσει να αυξάνει
τα επιτόκια, αλλά όλοι θέλουν να δουν τι
θα κάνει αργότερα», επισημαίνει ο Ρομπέρτο
Πέρλι και άλλοι αναλυτές της Piper Sandler.
Οπως σημειώνουν, αν στις προβλέψεις τους
αναφέρουν ότι θα πρέπει τα επιτόκια να υ-
περβούν το 2,5% μέσα στα επόμενα χρόνια,
αυτό σημαίνει πως η πλειονότητα των στε-
λεχών της ομοσπονδιακής τράπεζας των
ΗΠΑ ανησυχεί τόσο πολύ για τον πληθω-
ρισμό ώστε προτιμάει να διακινδυνεύσει
την ύφεση προκειμένου να ανακόψει την
εκτόξευση των τιμών.

Εύλογο εφόσον ο πόλεμος οδήγησε κά-
ποια στιγμή την τιμή του πετρελαίου στα
130 δολάρια το βαρέλι. Εχει υποχωρήσει
μεν έκτοτε, αλλά όταν το πετρέλαιο βρίσκεται

σε επίπεδα πάνω από τα 100 δολάρια το
βαρέλι συνεπάγεται αύξηση του πληθωρι-
σμού και μείωση των καταναλωτικών δα-
πανών.

Οι αποφάσεις που θα λάβει η Fed στην
αυριανή συνεδρίασή της θα είναι οι πιο ση-
μαντικές και καθοριστικές μετά εκείνες της
άνοιξης του 2020, όταν τα στελέχη της υ-
ποσχέθηκαν απεριόριστη στήριξη στη χει-
μαζόμενη από την πανδημία οικονομία και
μείωσαν τα επιτόκια σε σχεδόν μηδενικά
επίπεδα, ενώ άρχισαν τις μαζικές αγορές
ομολόγων. Τότε τους απασχολούσε περισ-
σότερο από οτιδήποτε άλλο η ανεργία, και
η Fed υποσχόταν να στηρίξει νοικοκυριά
και επιχειρήσεις.

Εκτοτε η ανεργία στις ΗΠΑ έχει μειωθεί

στο 3,8% και βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα, ενώ τα νοικοκυριά έχουν άφθονες
αποταμιεύσεις χάρη στα προγράμματα στή-
ριξης που υιοθέτησε η κυβέρνηση. Ο πλη-
θωρισμός βρίσκεται σε τριπλάσια επίπεδα
από τον στόχο του 2% και αποτελεί καυτό
πολιτικό ζήτημα και βασική απειλή, καθώς
μπορεί να επαναφέρει την αμερικανική οι-
κονομία στην κατάσταση που βρισκόταν
τη δεκαετία του 1970, όταν η κεντρική τρά-
πεζα αναγκάστηκε να επιβάλει μια σκληρή
ύφεση για να θέσει υπό έλεγχο τις τιμές.
Στο μεταξύ, οι οικονομολόγοι εκτιμούν πως
τα στελέχη της Fed θα αναθεωρήσουν προς
τα κάτω την πρόβλεψή τους για την ανά-
πτυξη πιθανώς στο 3,3%, ενώ η προηγούμενη
εκτίμησή τους μιλούσε για αύξηση του α-

μερικανικού ΑΕΠ κατά 4%. Ο πόλεμος στην
Ουκρανία δεν φαίνεται να τελειώνει και εν-
δέχεται να οδηγήσει σε νέα ύψη τον πλη-
θωρισμό, καθώς αυξάνει το κόστος της ε-
νέργειας, επιφέρει νέα ρήγματα στις εφο-
διαστικές αλυσίδες και ανακατατάξεις στο
παγκόσμιο εμπόριο. «Ο πόλεμος στην Ου-
κρανία είναι ο παράγοντας που αλλάζει το
παιχνίδι και δυστυχώς θα ζήσουμε με αυτόν
για πολύ καιρό», σχολίασε ο Πάουελ στις 2
Μαρτίου, στην ακρόασή του ενώπιον της
Βουλής των Αντιπροσώπων. Και κατέληξε:
«Θα υπάρξουν κι άλλα συμβάντα και δεν
γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπός
τους στην αμερικανική οικονομία, ούτε
πόση διάρκεια θα έχουν».

Reuters, Financial Times

Καταλύτες αποφάσεων για Fed
ο πληθωρισμός και ο πόλεμος 
Αναμένεται αύξηση επιτοκίων, κρίσιμες οι εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη

<<<<<<

Αγορές και αναλυτές
περιμένουν τις προβλέψεις
της ως προς το πόσες αυξή-
σεις επιτοκίων θα χρειαστούν
για να ανακοπούν
οι πληθωριστικές πιέσεις.

<<<<<<

Η διεθνής κοινότητα
πρέπει να βοηθήσει
τις αναδυόμενες
οικονομίες να απομα-
κρυνθούν από τους
υδρογονάνθρακες.

Τα στελέχη της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ πρέπει να αποφασίσουν πόσο μεγάλη ζημιά έχει γίνει σε σύγκριση με την αντιμετωπίσιμη αν
όχι καλή κατάσταση που επικρατούσε τον Δεκέμβριο.

Την ώρα που οι ευρωπαϊκές εταιρείες
παραγωγής λιπασμάτων, όπως οι Yara
International και Borealis αποφασίζουν
να περικόψουν την παραγωγή τους
λόγω ακριβότερου φυσικού αερίου, ο
κίνδυνος  για κλιμάκωση των πληθω-
ριστικών πιέσεων στις τιμές των τρο-
φίμων αυξάνεται – συν τοις άλλοις και
εταιρείες άλλων κλάδων, από τον χάλυβα
έως το χαρτί, μειώνουν την παραγωγή
τους. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία έχει προκαλέσει αναταραχή
στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
και έχει εκτινάξει σε επίπεδα ρεκόρ τις
τιμές του φυσικού αερίου, ενός συστα-
τικού ζωτικής σημασίας για τα αζωτούχα
λιπάσματα. Οπότε υποχρεώνονται οι
παραγωγοί να μειώσουν την παραγωγή
αμμωνίας (είδος αζωτούχου λιπάσματος),
οδηγώντας σε άνοδο το κόστος για τα
βασικά προϊόντα των αγροτών και αυ-

ξάνοντας τις πιθανότητες  επισιτιστικής
κρίσης.  Η νορβηγική Υara προσωρινά
περικόπτει την παραγωγή της στη Φε-
ράρα της Ιταλίας και τη Χάβρη της Γαλ-
λίας. Η παραγωγή σε αμμωνία και ουρία
(είδος αζωτούχου λιπάσματος) στις ευ-
ρωπαϊκές της εγκαταστάσεις θα δια-
μορφωθεί σε μόλις 45% της παραγω-
γικής της ικανότητας μέχρι τη λήξη
αυτής της εβδομάδας. Αμφότερα τα ερ-
γοστάσια παράγουν, μεταξύ άλλων, σε
ετήσια βάση 1 εκατομμύριο τόνους αμ-
μωνία και 900.000 τόνους ουρία.

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται

στα αζωτούχα λιπάσματα και ισοδυναμεί
με το 80% του κόστους για τις εταιρείες.
Σήμερα το καύσιμο αυτό έχει τιμή δε-
καπλάσια από ό,τι προ ενός έτους. Τον
Φεβρουάριο, όταν ξέσπασε ο πόλεμος

στους σιτοβολώνες της Ευρώπης, οι τι-
μές των τροφίμων σε παγκόσμια κλί-
μακα έφθασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Χθες
η μετοχή της Yara υποχώρησε αρχικά
2,7% και μετά η κάμψη περιορίστηκε

στο 0,4%, ενώ από τις αρχές του 2022
έχει απολέσει 11% της αξίας της. Από
την πλευρά της η Borealis περιορίζει
την παραγωγή αμμωνίας, ενώ δεν α-
ποκλείει και τη διακοπή της. Η ουγγρική
εταιρεία παραγωγής αμμωνίας
Nitrogenmuvex διακόπτει προσωρινά
την παραγωγή, ενώ και άλλες του κλά-
δου μελετούν ανάλογες κινήσεις. «Οι
επιχειρήσεις δεν μπορούν να συνεχί-
σουν να αναλαμβάνουν το ρίσκο πα-
ραγωγής λιπασμάτων υπό τις παρούσες
συνθήκες τιμών του αερίου και το α-
ποθηκεύουν για μελλοντική πώληση»,
τονίζει ο Λουκάτζ Παστέρσκι, εκπρό-
σωπος της ευρωπαϊκής ένωσης παρα-
γωγών λιπασμάτων.

Σοβαρά προβλήματα λόγω κόστους
καυσίμου αντιμετωπίζουν και άλλοι
κλάδοι εντάσεως ενέργειας, όπως η
χαρτοποιία και οι εταιρείες Norske Skog
και Pro-Gest, που έπαυσαν την παρα-
γωγή σε Αυστρία και Ιταλία, ενώ η τε-
λευταία δηλώνει ότι η τιμή πώλησης
ενός τόνου χάρτου είναι χαμηλότερη
από την τιμή της ενέργειας για την πα-
ραγωγή του. Στην Ιταλία ορισμένες χα-
λυβουργίες διέκοψαν την παραγωγή,
ενώ και η ισπανική Acerinox ανέστειλε
τη λειτουργία μονάδων της στην Ισπα-
νία, διότι το φυσικό αέριο είχε διπλα-
σιασμό τιμής το προηγούμενο δεκα-
πενθήμερο. Αν και οι τιμές αναφοράς
για τον χάλυβα στις κατασκευές ανήλ-
θαν σε επίπεδα ρεκόρ στη Γηραιά Η-
πειρο την εβδομάδα αυτή, πολλά χυ-
τήρια δεν είναι κερδοφόρα. Τέλος, σε
ανάλογες κινήσεις προέβη και η χαλυ-
βουργία  Liberty Steel, η οποία υπο-
χρεώθηκε να διακόψει την παραγωγή
σε χυτήρια στο Ρότερνταμ και τη Βρε-
τανία λόγω ακριβής ενέργειας.

BLOOMBERG

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προβλημα-
τίζεται με το ότι ενδέχεται οι ισολογισμοί
των ευρωπαϊκών τραπεζών να δεχθούν πλήγ-
ματα εξαιτίας του γεγονότος ότι η ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε θύελλα
στην παγκόσμια οικονομία και στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές. Ειδικότερα, συνέστησε σε
αυτές να εκτιμήσουν εάν χρειάζεται να αυ-
ξήσουν τις προβλέψεις όχι μόνον από πι-
στώσεις με αποδέκτριες ρωσικές εταιρείες,
αλλά και από δάνεια σε επιχειρήσεις, οι
οποίες λιγότερο άμεσα επηρεάζονται από
τον πόλεμο και τις κυρώσεις ή έχουν δρα-
στηριότητες σε Ρωσία ή Ουκρανία. Τα σχετικά
αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές,
τις οποίες και επικαλείται το ειδησεογραφικό
πρακτορείο Bloomberg. Επιπροσθέτως, η
ΕΚΤ επισήμανε στις τράπεζες ότι θα πρέπει
να επιδεικνύουν σύνεση στην εκτίμηση των
κινδύνων και ότι οι λογιστικοί κανόνες προ-
βλέπουν ότι αυτές θα λάβουν εκ των προ-
τέρων προβλέψεις όταν η πιθανότητα μη ε-
ξυπηρέτησης οφειλών εντείνεται. Πάντως,
δεν έχει ασκήσει επισήμως πιέσεις στα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα να δημιουργήσουν
επιπλέον αποθεματικά για να καλύψουν α-
νάλογες απώλειες, όπως προσέθεσαν οι προ-
αναφερθείσες πηγές, οι οποίες διατήρησαν
την ανωνυμία τους.

Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας φανερώνουν ότι ανησυχεί ιδιαίτερα
για το ενδεχόμενο να υπάρξουν εκτεταμένες
συνέπειες στον κλάδο των τραπεζών από
τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τραπεζικό στέ-
λεχος τόνισε ότι η προσέγγιση της ΕΚΤ τού
υπενθυμίζει σχετικά ερωτήματα που είχαν
διατυπωθεί από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα,
όπου εργάζεται, στις αρχές της πανδημίας.
Εκείνη την περίοδο η ΕΚΤ είχε διαθέσει
πρωτοφανή κεφάλαια στις τράπεζες, ώστε
να τις συνδράμει να απορροφήσουν τις α-
πώλειες, ενώ παράλληλα απαγόρευσε ντε

φάκτο τα μερίσματα και τις επαναγορές με-
τοχών. Ακόμα, πάντως, δεν υπάρχουν εν-
δείξεις ότι θα ακολουθήσει την ίδια μέθοδο
για να αντεπεξέλθει στις συνέπειες από την
ουκρανική κρίση. 

Δεδομένου ότι οι τράπεζες έχουν περάσει
τα χειρότερα της πανδημίας, η ΕΚΤ ήρε την
απαγόρευση στα μερίσματα και αποφάσισε
να αφήσει τα μέτρα στήριξης να εκπνεύσουν.
Παρά ταύτα, τράπεζες όπως η αυστριακή
Raiffeisen Bank International με τη μεγα-
λύτερη μεταξύ των ευρωπαϊκών έκθεση στη
Ρωσία σε συσχετισμό με τα αποθεματικά
της, διέκοψε το μέρισμα του 2021, ενώ η ι-
ταλική UniCredit, η οποία διατηρεί μονάδα
στη χώρα, δήλωσε πως θα κινηθεί με γνώμονα
τη σύνεση και τη βιωσιμότητα όσον αφορά
τη διανομή μερίσματος.

BLOOMBERG

Προειδοποίηση ΕΚΤ
σε τράπεζες για πιθανές
ζημίες από τη Ρωσία

Μειώσεις παραγωγής από εταιρείες
λιπασμάτων λόγω ακριβότερου αερίου

<<<<<<

Ζητεί αύξηση προβλέψεων για
δάνεια που δόθηκαν σε ρωσι-
κές τράπεζες και επιχειρήσεις.

<<<<<<

Εντείνονται οι πληθωριστι-
κές πιέσεις στις τιμές
των τροφίμων.

Η νορβηγική Υara  περικόπτει προσωρινά την παραγωγή της στη Φεράρα της Ιταλίας
και στη Χάβρη της Γαλλίας. Η παραγωγή σε αμμωνία και ουρία (είδος αζωτούχου λιπά-
σματος) στις ευρωπαϊκές της εγκαταστάσεις θα διαμορφωθεί σε μόλις 45% της πα-
ραγωγικής της ικανότητας μέχρι τη λήξη αυτής της εβδομάδας.
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Από συμπληγάδες διέρχεται η οικονομία
της Κίνας καθώς υφίσταται τις συνέπειες
των στενών δεσμών της με τη Ρωσία, ενώ
παράλληλα πλήττεται από το ισχυρότερο
κύμα της πανδημίας που έχει γνωρίσει
μετά την αρχική εκδήλωσή της στην πόλη
Γουχάν στα τέλη του 2019. Οι παρενέργειες
στη δεύτερη οικονομία του κόσμου ανα-
μένεται να είναι βαρύτατες και εκτιμάται
πως θα πλήξουν το 50% του κινεζικού ΑΕΠ,
καθώς το Πεκίνο αναγκάζεται να αναστείλει
τη λειτουργία βιομηχανιών τεχνολογίας
στην πόλη Σεντζέν, τη γνωστή και ως «κι-
νεζική Silicon Valley». Ολα αυτά συμβαίνουν
σε μια στιγμή που η κινεζική οικονομία
έχει χάσει τους παλιούς δυναμικούς ρυθμούς
της και αγωνίζεται να παραμείνει εντός
των στόχων της για ανάπτυξη.

Την ώρα που αντιμετωπίζουν την απειλή
των κυρώσεων όσες κινεζικές επιχειρήσεις
διατηρούν δεσμούς με τη Ρωσία, το χρη-
ματιστήριο του Χονγκ Κονγκ γνωρίζει τη
μεγαλύτερη πτώση του μετά την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση, με τους επεν-
δυτές να βρίσκονται σε πανικό υπό τον
φόβο των κυρώσεων. Ο δείκτης Hang Seng
έκλεισε χθες με απώλειες 7,2%, καταγρά-
φοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από τον
Νοέμβριο του 2008, ενώ ο καινούργιος δεί-
κτης υψηλής τεχνολογίας Hang Sang Tech,
που θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2020, έ-
κλεισε με πτώση 11%, με αποτέλεσμα α-
πώλειες ύψους 2,1 τρισ. δολαρίων. Οι μα-
ζικές πωλήσεις σημειώθηκαν όταν έγινε

γνωστό ότι δημοσιεύματα του διεθνούς
Τύπου, επικαλούμενα Αμερικανούς αξιω-
ματούχους, υποστήριξαν πως η Ρωσία ζή-
τησε τη στρατιωτική συνδρομή της Κίνας
για τον πόλεμο με την Ουκρανία. Μολονότι
οι κινεζικές Αρχές διέψευσαν τα δημοσι-
εύματα, παράγοντες της κινεζικής αγοράς
εκφράζουν φόβους πως οι κινεζικές επι-
χειρήσεις θα υποστούν κυρώσεις και θα
πληρώσουν το τίμημα των δεσμών του
Πεκίνου με τη Ρωσία. «Αν η Ουάσιγκτον
αποφασίσει να επιβάλει κυρώσεις στην
Κίνα είτε συνολικά είτε σε μεμονωμένες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη
Ρωσία, αυτό θα αποτελέσει σοβαρό λόγο
ανησυχίας», σχολιάζει σχετικά ο Μαρκ
Μόμπιους, ιδρυτής και επικεφαλής της
Mobius Capital Partners, και επισημαίνει
ότι «το θέμα πλανάται στον αέρα». 

Εξάλλου, η πόλη Σεντζέν, η μεγαλύτερη
στην επαρχία της Γκουανγκντόνγκ που
είναι κόμβος της μεταποίησης στην Κίνα,
έδωσε εντολή σε όσες επιχειρήσεις δεν
καλύπτουν «ουσιώδεις ανάγκες» να ανα-
στείλουν αμέσως την παραγωγή τους ή
να λειτουργήσουν με τηλεργασία. Η ανα-

στολή της παραγωγής επηρεάζει ζωτικής
σημασίας εταιρείες τεχνολογίας, όπως,
για παράδειγμα, τη Foxconn, που προμη-
θεύει την Apple, αλλά και μονάδες συ-
ναρμολόγησης των iPhone της Apple, με
ομάδα εργατών να δηλώνει σε δημοσιο-
γράφους των Financial Times ότι συναρ-
μολογούν το τελευταίο μοντέλο της, το
iPhone 13. Στο πλαίσιο του νέου  lockdown,
η Σεντζέν με πληθυσμό 17,5 εκατ. ανθρώ-
πων έχει ήδη αναστείλει τη λειτουργία
των μέσων μαζικής μεταφοράς και έχει
εγκαινιάσει νέο γύρο υποχρεωτικών τεστ
σε όλους τους κατοίκους της. Η αναστολή
της λειτουργίας των βιομηχανιών της α-
ναμένεται να διαρκέσει σε πρώτη φάση
έξι ημέρες και πιθανώς θα πολλαπλασιάσει
τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στις

παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και ο-
δήγησαν στην άνοδο του πληθωρισμού
σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Ανάμεσα στις βιο-
μηχανίες που διέκοψαν τη λειτουργία
τους συγκαταλέγονται τουλάχιστον 30 ε-
πιχειρήσεις της Ταϊβάν που παράγουν τα
πάντα, από κλειστά κυκλώματα μέχρι μο-
νάδες οθόνης αφής. Οικονομολόγοι του
Bloomberg εκτιμούν πως το νέο lockdown
θα καταφέρει «άμεσο πλήγμα» στην ε-
παρχία Γκουανγκντόνγκ που αντιπροσω-
πεύει το 11% του κινεζικού ΑΕΠ.

Εχει, άλλωστε, επιβληθεί νέο lockdown
σε ορισμένες γειτονιές της Σαγκάης, όπου
έκλεισαν τα σχολεία και γίνεται τηλεδι-
δασκαλία, αλλά και στη βορειοανατολική
επαρχία της Τζιλίν και σε διάφορες άλλες
πόλεις της χώρας. Οι κάτοικοι της Τζιλίν

έλαβαν εντολή να μην εγκαταλείψουν την
περιοχή και να μη μετακινηθούν. Ανέρ-
χονται σε 24 εκατ. άτομα, ενώ στην περιοχή
βρίσκεται η πόλη Τσανγκτσούν, βιομη-
χανικός κόμβος που αντιπροσωπεύει το
11% του κινεζικού ΑΕΠ με στοιχεία του
2020. Εχει προηγηθεί άλλο lockdown στην
περιοχή μόλις την περασμένη εβδομάδα,
οπότε αναγκάστηκε να αναστείλει τη λει-
τουργία της μονάδα της Toyota Motor.
Οικονομολόγοι του τραπεζικού ομίλου
Australia & New Zealand Banking Group
προεξοφλούν πως το νέο κύμα της παν-
δημίας και η νέα αναστολή της οικονομικής
δραστηριότητας θα πλήξουν το 50% τόσο
του ΑΕΠ της χώρας όσο και του πληθυσμού
της. Σχολιάζοντας, άλλωστε, χθες οι οι-
κονομολόγοι της Gavekal Dragonomics

τόνισαν ότι «έως τώρα είναι περιορισμένης
κλίμακας η διακοπή στη δραστηριότητα
της μεταποίησης, αλλά είναι αναπόφευκτο
να υπάρξουν νέα προβλήματα, δεδομένης
της σημασίας που έχουν οι πόλεις Σαγκάη
και Σεντζέν τόσο ως λιμάνια όσο και ως
κόμβοι της μεταποίησης». Σύμφωνα, άλ-
λωστε, με τον Ραϊμόντ Γιουνγκ, κορυφαίο
οικονομολόγο-σινολόγο στην ΑΝΖ, η α-
νάπτυξη της Κίνας δεν θα υπερβεί φέτος
το 5%, που σημαίνει ότι το Πεκίνο δεν θα
επιτύχει τον στόχο του 5%. Σε περίπτωση,
άλλωστε, που ακολουθήσουν νέα
lockdowns σε άλλες παράλιες πόλεις, ο
εν λόγω οικονομολόγος εκτιμά πως θα α-
φαιρέσουν 0,8 εκατοστιαίες μονάδες από
την αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας.

Bloomberg, CNBC, Financial Times

Επειτα από αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις
των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης
για επικείμενη χρεοκοπία της Ρωσίας συ-
νεπεία του «παγώματος» των συναλλαγ-
ματικών της διαθεσίμων, η εξέλιξη φαίνεται
πλέον αναπόφευκτη και από χθες την ε-
πιβεβαιώνει με τον τρόπο της η ρωσική
πλευρά. Σύμφωνα, πάντως, με τις πρώτες
εκτιμήσεις, μια πτώχευση της Ρωσίας, η
πρώτη μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση
του 1998, δεν εγκυμονεί επί του παρόντος
συστημικούς κινδύνους για το παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό σύστημα και την πα-
γκόσμια οικονομία.

Το αναπόφευκτο της πτώχευσης φά-
νηκε όταν ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών
Αντον Σιλουάνοφ προειδοποίησε πως η
Ρωσία ενδέχεται αύριο να καταβάλει είτε
από τα διαθέσιμά της σε γουάν είτε στο
υποτιμημένο ρούβλι τις πληρωμές 117
εκατ. δολαρίων στις οποίες ανέρχονται
οι τόκοι ομολόγων της σε δολάρια. Υπο-

στήριξε μάλιστα πως είναι «απολύτως θε-
μιτή» μια τέτοια κίνηση δεδομένου ότι η
Δύση έχει «παγώσει» 300 δισ. δολάρια
από τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα
συνολικού ύψους 643 δισ. δολαρίων. Οπως,
όμως, επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα
JP Morgan, κανένα από τα συμβόλαια των
ομολόγων που έχει εκδώσει το ρωσικό
δημόσιο δεν προβλέπει την αποπληρωμή
των τόκων σε ρούβλια. Μιλώντας μάλιστα
στη ρωσική τηλεόραση, ο κ. Σιλουάνοφ

εξήγησε πως η Ρωσία «πρέπει να πληρώσει
για αναγκαίες εισαγωγές σε τρόφιμα, φάρ-
μακα και γενικώς σε προϊόντα ζωτικής
σημασίας». Και προσέθεσε πως αναγκα-
στικά θα πρέπει έτσι να πληρώσει με ρού-
βλια, «τα χρέη μας προς χώρες που δεν
υπήρξαν φιλικές προς τη Ρωσική Ομο-
σπονδία».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Financial
Times, οι ρωσικοί τίτλοι που βρίσκονται
σε χέρια ξένων επενδυτών ανέρχονται
περίπου σε 170 δισ. δολάρια, ενώ τα ομό-
λογα που έχει εκδώσει σε ξένο νόμισμα
σε 20 δισ. δολάρια. Οπως επισημαίνει, άλ-
λωστε, η βρετανική εφημερίδα, είναι εν-
δεικτική της στροφής 180 μοιρών που έ-
κανε η Δύση προς τη Ρωσία από τη στιγμή
της εισβολής στην Ουκρανία και αντανα-
κλάται στη στάση των τριών διεθνών
οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης, S&P
Global, Fitch και Moody’s: μέχρι τις 25
Φεβρουαρίου έδιναν στο ρωσικό χρέος

βαθμολογία επένδυσης. Εκτοτε έχουν
προειδοποιήσει επανειλημμένως για την
επικείμενη πτώχευσή της, με τη Fitch να
την υποβαθμίζει την περασμένη εβδομάδα
στην κατηγορία «C» που υποδηλώνει πως
επίκειται πτώχευσή της και την S&P Global
Ratings να την υποβαθμίζει σε CCC- και
να προειδοποιεί πως τα μέτρα που θα
λάβει η Μόσχα για να αμβλύνει τον άνευ
προηγουμένου καταιγισμό κυρώσεων «αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο της πτώχευσης». Η
Moody’s τέλος υποβάθμισε επίσης το ρω-
σικό χρέος την περασμένη εβδομάδα,
προειδοποιώντας πως οι έλεγχοι στις κι-
νήσεις κεφαλαίου που επέβαλε η Τράπεζα
της Ρωσίας θα εμποδίσουν τις πληρωμές
ομολόγων σε ξένο νόμισμα οδηγώντας
σε πτώχευση.

Σημειωτέον ότι μέχρι τις αρχές Φε-
βρουαρίου η Ρωσία διατηρούσε 311 δισ.
δολάρια σε ξένους τίτλους, 152 δισ. δολάρια
σε μετρητά και καταθέσεις σε ξένες τρά-

πεζες, 30 δισ. δολάρια σε ειδικές καταθέσεις
στο ΔΝΤ και άλλα 132 δισ. δολάρια σε
χρυσό. Ερωτώμενη σχετικά η επικεφαλής
του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα δήλωσε
πως δεν θεωρείται πλέον «απίθανο ενδε-
χόμενο» η χρεοκοπία της Ρωσίας. Χαρα-
κτήρισε ωστόσο απίθανο προς το παρόν
τουλάχιστον να μεταδοθεί κάποιου είδους
ευρύτερη κρίση, καθώς η έκθεση των διε-
θνών τραπεζών στη Ρωσία δεν υπερβαίνει
τα 120 δισ. δολάρια και δεν αποτελεί συ-
στημικό κίνδυνο. Δεν συμμερίζονται, πά-
ντως, όλοι την άποψη της κ. Γκεοργκίεβα
καθώς, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο
Cnbc, ορισμένες τράπεζες και ορισμένοι
επενδυτικοί οίκοι πρόκειται να υποστούν
σημαντικό πλήγμα. Η μεγαλύτερη επεν-
δυτική ομολόγων, το Pimco, είχε στην
αρχή του έτους έκθεση ύψους 1,1 δισ. δο-
λαρίων σε ασφαλιστικά συμβόλαια έναντι
πτώχευσης της Ρωσίας (cds).

Bloomberg, Cnbc, Financial Times

Προς στάση πληρωμών για τα χρέη
της σε ξένο νόμισμα οδεύει η Ρωσία,
για πρώτη φορά από την Οκτωβριανή
Επανάσταση, όπως σημειώνει η Cap-
ital Economics, με αφορμή την πλη-
ρωμή κουπονιού του ευρωομολόγου,
ύψους 117 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, εν-
δεχόμενη χρεοκοπία δεν θα επηρεάσει
την ικανότητα της ρωσικής κυβέρ-
νησης να αυτοχρηματοδοτηθεί και
φαίνεται απίθανο να υπάρξουν σο-
βαρές επιπτώσεις σε άλλες οικονομίες,
εξηγεί ο οίκος. Ισως ο μεγαλύτερος
κίνδυνος, όπως επισημαίνει, είναι ότι
μπορεί να αποτελέσει προοίμιο αθέ-
τησης υποχρεώσεων από ρωσικές ε-

ταιρείες, των οποίων τα εξωτερικά
χρέη είναι πάνω από τέσσερις φορές
μεγαλύτερα από αυτά του κράτους.
Πιο αναλυτικά, όπως τονίζει, για τη
Ρωσία, το κύριο κόστος από μια εν-
δεχόμενη, «συμβολική», χρεοκοπία
είναι ο αποκλεισμός από τις παγκό-
σμιες κεφαλαιαγορές ή, τουλάχιστον,
το υψηλότερο κόστος δανεισμού για
παρατεταμένη περίοδο. Ωστόσο οι
κυρώσεις που έχουν επιβληθεί το έ-
χουν προκαλέσει αυτό ούτως ή άλλως.
Τα σχετικά ισχυρά δημόσια οικονομικά
σημαίνουν ότι η κυβέρνηση δεν ε-
ξαρτάται από ξένους επενδυτές για
χρηματοδότηση. Για τους ξένους ε-

πενδυτές, μια χρεοκοπία είναι σε με-
γάλο βαθμό αποτιμημένη, τονίζει η
Capital Economics. Τα κρατικά ομό-
λογα (σε δολάριο) της Ρωσίας δια-
πραγματεύονται ήδη στα 20 σεντς
στο δολάριο και αναφορές υποδηλώ-
νουν ότι οι πιστωτές έχουν ήδη προ-
ετοιμαστεί γι’ αυτό. Επιπλέον, το συ-
νολικό μέγεθος του ρωσικού κρατικού
χρέους σε ξένο νόμισμα που κατέχουν
μη κάτοικοι είναι σχετικά μικρό, πε-
ρίπου 20 δισ. δολάρια.

Ετσι, ακόμη και αν η κυβέρνηση
σταματήσει τις πληρωμές σε ξένους
επενδυτές σε όλες τις θέσεις τους σε
κρατικό χρέος (τοπικό και εξωτερικό),

το σύνολο των περίπου 70 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων δεν είναι μεγα-
λύτερο από το χρέος που η Αργεντινή
αθέτησε το 2020, χωρίς να προκαλέσει
αναταραχή και πανικό στις παγκόσμιες
αγορές (αν και στην περίπτωση της
Αργεντινής, οι τιμές των ομολόγων
δεν έπεσαν αρκετά).

Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει η
Capital Economics, υπάρχουν δύο κίν-
δυνοι, Πρώτον, ένα συστημικά σημα-
ντικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπο-
ρεί να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο στο
ρωσικό κρατικό χρέος, γεγονός που
θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη
οικονομική μετάδοση. Και δεύτερον,

μια κρατική χρεοκοπία της Ρωσίας θα
μπορούσε να οδηγήσει σε αθέτηση
υποχρεώσεων από τις ρωσικές εται-
ρείες, των οποίων τα εξωτερικά χρέη
είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά της
κυβέρνησης. 

Μέχρι στιγμής, οι ρωσικές εταιρείες
φαίνεται να συνέχισαν να εξυπηρετούν
τα χρέη τους μετά την αυστηροποίηση
των κυρώσεων, αλλά με το εμπόριο
να διαταράσσεται, τις κυρώσεις να
διευρύνονται και την οικονομία να
βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, η πιθανό-
τητα εταιρικών χρεοκοπιών αυξάνε-
ται.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Μεγάλοι οι κίνδυνοι μιας ρωσικής στάσης πληρωμών

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από μια ενδεχόμενη χρεοκοπία, όπως ε-
πισημαίνει η Capital Economics, είναι ότι μπορεί να αποτελέσει
προοίμιο αθέτησης υποχρεώσεων από ρωσικές εταιρείες, των ο-
ποίων τα εξωτερικά χρέη είναι πάνω από τέσσερις φορές μεγαλύ-
τερα από αυτά του κράτους.

Προς πτώχευση η Ρωσία, θέλει να πληρώσει τόκους σε ρούβλια ή γουάν

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεορ-
γκίεβα, δήλωσε πως δεν θεωρείται «απίθα-
νο ενδεχόμενο» η χρεοκοπία της Ρωσίας.

<<<<<<

Οπως επισημαίνει η JP
Morgan, κανένα από τα συμ-
βόλαια των ομολόγων που
έχει εκδώσει το ρωσικό δημό-
σιο δεν προβλέπει αποπλη-
ρωμή στο ρωσικό νόμισμα.

<<<<<<

Το Πεκίνο αναστέλλει τη λει-
τουργία επιχειρήσεων σε
βιομηχανικές περιοχές λόγω
εξάπλωσης της πανδημίας.

Αντιμέτωπη με
διπλή απειλή
η οικονομία
της Κίνας
Βαριές παρενέργειες λόγω των δεσμών
με Ρωσία και του νέου κύματος κορωνοϊού

Το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ γνωρίζει τη μεγαλύτερη πτώση του μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, με τους επενδυτές να βρίσκονται σε πανικό υπό τον φόβο των κυ-
ρώσεων σε όσες κινεζικές επιχειρήσεις διατηρούν δεσμούς με τη Ρωσία. Ο δείκτης Hang Seng έκλεισε με απώλειες 7,2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από τον Νοέμβριο
του 2008.
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Ενώ η οικονομία της Ουκρανίας παρασύ-
ρεται όλο και περισσότερο στη δίνη του
πολέμου και πυκνώνουν οι δυσοίωνες
προβλέψεις για τη δραματική συρρίκνωσή
της με μείωση του ΑΕΠ έως και περισσό-
τερο από 30%, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι, επιχειρεί να διασφαλίσει
τη λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων
ώστε να «εξακολουθήσει να λειτουργεί
το σύστημα». Μέχρι την περασμένη ε-
βδομάδα είχε θέσει σε προτεραιότητα τις
δαπάνες για την άμυνα της χώρας, αλλά
τώρα επιδιώκει να κρατήσει σε λειτουργία
φαρμακεία, εμπόριο και όσες επιχειρήσεις

μπορούν να λειτουργήσουν. Οπως τόνισε
σε σχετικό μήνυμά του, ζητούμενο είναι
«να εμφανιστεί πάλι η ζωή στους δρόμους
της χώρας για να ζήσει η χώρα και να αρ-
χίσει από τώρα η αποκατάστασή της».
Καλεί, έτσι, την κυβέρνηση να μειώσει
τους φόρους στις μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις προκειμένου να μπορούν να
εργάζονται ορισμένοι Ουκρανοί και να ε-
πιβιώσει η ουκρανική κοινωνία. Παράλ-
ληλα, κάλεσε τους πολίτες της χώρας «να
μη φοβούνται ότι θα χάσουν κάτι, γιατί

το κράτος εγγυάται την ασφάλεια των πε-
ριουσιακών τους στοιχείων και των απο-
ταμιεύσεων».

Σύμφωνα με μηνύματα που κυκλοφό-
ρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ουκρανοί δημοσιογράφοι, ο Ουκρανός
πρόεδρος κατάργησε τον ΦΠΑ και τον
φόρο εισοδήματος και τον αντικατέστησε
με έναν ενιαίο φόρο 2% και με απλούστερο
λογιστικό σύστημα. Σε ό,τι αφορά ειδικό-
τερα τις μικρές επιχειρήσεις, ο φόρος ε-
πιβάλλεται πλέον σε εθελοντική βάση και
όποια επιχείρηση δεν είναι σε θέση να
τον καταβάλει απαλλάσσεται αυτομάτως.
Στο σχετικό μήνυμά του, άλλωστε, ο Ου-
κρανός πρόεδρος υποστήριξε πως «ένας
από τους στόχους αυτού του πολέμου
είναι η οικονομική ασφυξία της Ουκρανίας»
και τόνισε πως προέχει η επιβίωση του
πληθυσμού και της χώρας. Εως τώρα οι
ουκρανικές επιχειρήσεις εξακολουθούσαν
να καταβάλλουν φόρους, με αποτέλεσμα
να υπάρχουν ροές κεφαλαίων στο χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Εχουν,
ωστόσο, κλείσει ορισμένα υποκαταστή-
ματα τραπεζών και οι Αρχές έχουν ανα-
γκαστεί να καταφύγουν σε μέτρα εκτάκτου
ανάγκης.

Σύμφωνα, άλλωστε, με έκθεση που
δημοσίευσε το ΔΝΤ την περασμένη ε-
βδομάδα, η χώρα εξακολουθεί να απο-
πληρώνει το χρέος της. Από την αρχή
του πολέμου το Κίεβο έχει δαπανήσει
ποσό αντίστοιχο του 1,4 δισ. δολαρίων
για την εξυπηρέτηση και την αποπληρωμή

του χρέους της χώρας. Την ίδια στιγμή,
πάντως, το ΔΝΤ προβαίνει σε εξαιρετικά
δυσοίωνες προβλέψεις για την Ουκρανία,
καθώς εκτιμά πως αν συνεχιστεί ο πό-
λεμος, τότε η ουκρανική οικονομία μπορεί
να συρρικνωθεί έως και 35% εντός του
έτους. Επισημαίνει μάλιστα πως ήδη διο-
λισθαίνει σε ύφεση κατά 10% εξαιτίας
της ρωσικής εισβολής, που έχει πλήξει
μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, έχει
καταστρέψει αεροδρόμια και, βέβαια,
έχει προκαλέσει εκτεταμένο προσφυγικό
κύμα. Το Ταμείο, που έστειλε προσφάτως
στην Ουκρανία έκτακτη βοήθεια ύψους
1,4 δισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο ποσό

που επιτρέπει το καταστατικό του, εκτιμά
πως η χώρα θα χρειαστεί πολλά δισεκα-
τομμύρια ακόμη για την ανόρθωσή της.
Σχεδιάζει, άλλωστε, να επιστρατεύσει το
σύνολο των εργαλείων του ώστε να δι-
ευκολύνει τα μέλη του να συνδράμουν
οικονομικά την Ουκρανία.

Μιλώντας στο BBC, ο επικεφαλής της
Τράπεζας της Ουκρανίας, Κίριλο Σεβτσέν-
κο, υποστήριξε πως τα περιουσιακά στοι-
χεία της Ρωσίας που βρίσκονται σε άλλες
χώρες και έχουν «παγώσει» στο πλαίσιο
των κυρώσεων από τη Δύση, πρέπει να
τεθούν στη διάθεση του Κιέβου για να
χρηματοδοτηθεί η ανόρθωση της κατε-

στραμμένης χώρας. «Η ανάγκη για χρήματα
θα είναι τεράστια» υπογράμμισε και προ-
σέθεσε πως «θα μπορούσαν να διατεθούν
κεφάλαια μέσω δανείων και εγγυήσεων
από πολυεθνικές οργανώσεις και να δοθεί
άμεση βοήθεια από άλλες χώρες». Προ-
σέθεσε, ωστόσο, ότι ένα μεγάλο μέρος
της χρηματοδότησης πρέπει να καλυφθεί
από χρήματα «του εισβολέα ως αποζη-
μίωση».

Δεν είναι πρώτη φορά, όμως, που η οι-
κονομία της Ουκρανίας δέχεται καίριο
πλήγμα, καθώς τη διετία 2014 και 2015
το ΑΕΠ της μειώθηκε κατά 6,6% και κατά
10%, αντιστοίχως, ως συνεπακόλουθο

των συγκρούσεων και της προσάρτησης
της Κριμαίας στη Ρωσία. Πρόκειται για
οικονομία εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό
από τις εξαγωγές κυρίως σιτηρών και πρώ-
των βιομηχανικών υλών. Στη διάρκεια
του περασμένου έτους σημείωσε ανάπτυξη
3% χάρη στην αυξημένη συγκομιδή σι-
τηρών και στις εξαγωγές. Αν δεν είχε με-
σολαβήσει ο ολέθριος πόλεμος, αναμενόταν
πως φέτος θα σημείωνε περαιτέρω ανά-
πτυξη κατά 3,6%. Οπως, όμως, προεξοφλεί
το ΔΝΤ, «αναμένεται βαθύτατη ύφεση και
μεγάλο κόστος για την αποκατάσταση
της χώρας, που θα συνδυαστούν με μια
ανθρωπιστική κρίση».

Εκτακτα μέτρα
για διάσωση
της ουκρανικής
οικονομίας
Προσπάθειες να λειτουργήσουν κάποιοι
κλάδοι, βοήθεια 1,4 δισ. δολ. από ΔΝΤ

<<<<<<<

Δυσοίωνες προβλέψεις 
για δραματική συρρίκνωση
του ΑΕΠ της χώρας έως 
και περισσότερο από 30%.

Με τον ρωσικό κλοιό να σφίγγει και τους
κατοίκους του Κιέβου να θρηνούν κα-
θημερινά θύματα από τους συνεχιζόμε-
νους βομβαρδισμούς, τρεις Ευρωπαίοι
πρωθυπουργοί επισκέφθηκαν χθες την
ουκρανική πρωτεύουσα εκφράζοντας
την αλληλεγγύη τους προς τον λαό της
σκληρά δοκιμαζόμενης χώρας και τον
πρόεδρό της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Είναι
καθήκον μας να βρισκόμαστε εκεί όπου
γράφεται η Ιστορία. Γιατί δεν πρόκειται
μόνο για εμάς, αλλά και για το μέλλον
των παιδιών μας, που δικαιούνται να
ζουν σε έναν κόσμο ελεύθερο από την
τυραννία», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυ-
πουργός Ματέους Μοραβιέτσκι, ο οποίος
πέρασε τα σύνορα με τρένο, συνοδευό-
μενος από τον Τσέχο ομόλογό του Πετρ
Φιάλα και τον Σλοβένο Γιάνεζ Γιάνσα.
Σε άλλη επίδειξη ενότητας της Δύσης α-
νακοινώθηκε ότι στις 24 Μαρτίου θα με-
ταβεί στις Βρυξέλλες ο Αμερικανός πρό-
εδρος Τζο Μπάιντεν για να συμμετάσχει
σε έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ. 

Πριν από την άφιξη των τριών ηγετών
στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο δήμαρχος
Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είχε ανακοινώσει
35ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας, προ-
ειδοποιώντας ότι «βρισκόμαστε σε μια
δύσκολη και επικίνδυνη στιγμή». Δύο ι-

σχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρω-
τεύουσα τα χαράματα, ενώ μια πολυκα-
τοικία τυλίχθηκε στις φλόγες έχοντας δε-
χθεί βλήμα πυροβολικού. Βομβαρδισμοί
έπληξαν επίσης το Τσερνίχιβ, το Μικολάιφ,
το Ντνίπρο και άλλα αστικά κέντρα.

Παρ’ όλα αυτά, ο ρωσικός στρατός συ-
νέχιζε να μένει καθηλωμένος στις πύλες
του Κιέβου, ενώ λίγο προτού συμπληρω-
θούν τρεις εβδομάδες πολέμου δεν είχε
καταφέρει να καταλάβει ούτε μία από τις
δέκα μεγαλύτερες πόλεις. «Δεν θα πάρετε
τίποτα από την Ουκρανία. Θα αφαιρέσετε
ζωές. Αλλά θα χαθούν και δικές σας ζωές.
Γιατί να πεθάνετε; Για ποιον λόγο;», είπε
ο Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά
του, όπου καλούσε τους Ρώσους στρα-
τιώτες να λιποτακτήσουν. Σε νεότερες
δηλώσεις του ο Ουκρανός πρόεδρος προ-
σπάθησε εκ νέου να ανιχνεύσει τις πι-
θανότητες συμβιβασμού με τη Ρωσία, α-
ναγνωρίζοντας ότι δεν είναι ρεαλιστικό
να ενταχθεί η χώρα του στο ΝΑΤΟ. «Α-
κούγαμε επί χρόνια ότι οι πόρτες ήταν
ανοιχτές, όμως ακούσαμε επίσης ότι δεν
θα μπορούσαμε να ενταχθούμε. Αυτή
είναι η αλήθεια και πρέπει να την παρα-
δεχθούμε», δήλωσε ο Ζελένσκι, εκφρά-
ζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός
ότι «ο λαός μας αρχίζει να το κατανοεί

και να μην υπολογίζει παρά μόνον στις
δικές του δυνάμεις».

Οι ρωσικές δυνάμεις
Από την πλευρά του το ρωσικό υπουρ-

γείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες
δυνάμεις της χώρας κατέλαβαν ολόκληρη
την επαρχία της Χερσώνας, με Αμερικα-
νούς αξιωματούχους να ανησυχούν ότι
η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί,
μπορεί να επιταχύνει την πτώση του Μι-
κολάιφ και να ενισχύσει την πίεση στην
Οδησσό. Η επέκταση των βομβαρδισμών,
τα τελευταία εικοσιτετράωρα, στο δυτικό

τμήμα της χώρας έχει μεγεθύνει το προ-
σφυγικό κύμα. Χθες, η Υπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες υπολόγιζε
σε τρία εκατομμύρια τους Ουκρανούς
που έχουν καταφύγει στο εξωτερικό, εκ
των οποίων 1,8 εκατ. βρίσκονται στην
Πολωνία. Τέλος, η Ρωσία ανακοίνωσε
απαγόρευση εισόδου στη χώρα για τον
Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τον
υπουργό Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν,
τον υπουργό Αμυνας Λόιντ Οστιν και
άλλους κορυφαίους αξιωματούχους των
ΗΠΑ.

REUTERS, A.P.

Κρίσιμες
οι επόμενες μέρες
για το Κίεβο
Τρεις Ευρωπαίοι πρωθυπουργοί
στη βομβαρδισμένη πρωτεύουσα

Πυροσβέστες προσπαθούν να περισώσουν ό,τι μπορούν. Δύο ισχυρές εκρήξεις συγκλόνι-
σαν το Κίεβο τα χαράματα, ενώ μια πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες έχοντας δεχθεί βλή-
μα πυροβολικού. Ο δήμαρχος της πόλης έχει κηρύξει 35ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας.

Σκληρά διλήμματα
για την Κίνα
στο Ουκρανικό
Επτά ολόκληρες ώρες κράτησε η προ-
χθεσινή συνάντηση του Αμερικανού
συμβούλου Εθνικής Ασφαλείαςς Τζέικ
Σάλιβαν με τον επικεφαλής της κινεζικής
διπλωματίας Γιανγκ Τζιετσί στη Μόσχα.
Οπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος,
ο Σάλιβαν προειδοποίησε τον συνομιλητή
του ότι «θα υπάρξουν περιπλοκές και ε-
πιπτώσεις» αν η Κίνα βοηθήσει τη Ρωσία
να παρακάμψει τις δρακόντειες κυρώσεις
της Δύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία
ή αν της προσφέρει στρατιωτικό υλικό.
Τόσο το Πεκίνο όσο και η Μόσχα δια-
ψεύδουν κατηγορηματικά ότι έχει τεθεί
ζήτημα προμήθειας κινεζικού στρατιω-
τικού υλικού από τη Ρωσία. Σχολιάζοντας
τα δημοσιεύματα, ο εκπρόσωπος του κι-
νεζικού ΥΠΕΞ Ζάο Λιτζιάν κατηγόρησε
τις ΗΠΑ για «παραπληροφόρηση» και
καταλόγισε ευθύνες στην αμερικανική
πλευρά για την ουκρανική κρίση, παρα-
πέμποντας στην προς Ανατολάς επέκταση
του ΝΑΤΟ. Ο Κινέζος αξιωματούχος ε-
πέμεινε ότι η στάση της χώρας του είναι
«απολύτως αντικειμενική, αμερόληπτη
και εποικοδομητική», με κύρια επιδίωξη
«τον τερματισμό της σύγκρουσης».

Την ίδια στιγμή, όμως, εμφανίζονται
οι πρώτες ρωγμές στη «στρατηγική συμ-
μαχία» μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου α-
πέναντι σε αυτό που και οι δύο πλευρές
περιγράφουν ως «αμερικανικό ηγεμονι-
σμό». Ενδεικτική είναι εκτενής ανάλυση
του Κινέζου ακαδημαϊκού Χου Γουέι που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Α-
μερικανοκινεζικού Παρατηρητήριου, το
οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Κέντρου

Κάρτερ. Πρόεδρος ερευνητικού κέντρου
στη Σαγκάη και σύμβουλος του Κρατικού
Συμβουλίου, δηλαδή της κινεζικής κυ-
βέρνησης, ο Χου διαπιστώνει ότι η «ειδική
στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας
στην Ουκρανία «προκάλεσε μεγάλη δια-
μάχη στην Κίνα». Κεντρική του εκτίμηση
είναι ότι «ο Πούτιν ίσως αποτύχει στους
επιδιωκόμενους στόχους του», κάτι που
μπορεί να οδηγήσει σε «πολιτική ανταρ-
σία» μέρους των ρωσικών ελίτ, με απο-

τέλεσμα την ανατροπή του. Σε αυτή την
περίπτωση, η αυριανή Ρωσία «θα είναι
λιγότερο πιθανό να αμφισβητήσει τη Δύ-
ση», οι αντιδυτικές δυνάμεις σε όλο τον
κόσμο «θα εξασθενήσουν σοβαρά», ενώ
η Κίνα «θα βρεθεί περισσότερο απομο-
νωμένη». Το συμπέρασμα του αναλυτή
είναι ότι η Κίνα πρέπει να πάρει απο-
στάσεις από τον Πούτιν το συντομότερο
δυνατόν, εκτός αν εκτιμήσει ότι η Ρωσία
έχει πιθανότητες να πετύχει τους στόχους
της εκστρατείας της, κάτι που κατά τη
γνώμη του δεν φαίνεται ρεαλιστικό σή-
μερα.

REUTERS

<<<<<<<

Το Πεκίνο πρέπει να 
πάρει αποστάσεις, καθώς
ο Πούτιν ίσως ηττηθεί 
και ανατραπεί, υποστηρίζει
Κινέζος ακαδημαϊκός.

Η οικονομία της Ουκρανίας είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές κυρίως σιτηρών και πρώτων βιομηχανικών υλών. Στη διάρκεια του περασμένου έτους σημείωσε ανάπτυ-
ξη 3% χάρη στην αυξημένη συγκομιδή σιτηρών και στις εξαγωγές.
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Επισπεύδεται η ηλεκτρική
διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου
Οι εξελίξεις επισπεύδουν την υλοποίηση ενός
ακόμη έργου γεωπολιτικής σημασίας για την
Ελλάδα. Πρόκειται για την ηλεκτρική διασύν-
δεση Ελλάδας - Αιγύπτου μέσω της οποίας
θα μπαίνει στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας
«πράσινη» ισχύς 3 GW από φωτοβολταϊκά
πάρκα που θα αναπτυχθούν στην Αίγυπτο.
Πρόκειται για έργο που στηρίζεται σε μια ιδέα
που παρουσίασε το 2008 ο Δημήτρης Κοπε-
λούζος στην τότε αιγυπτιακή κυβέρνηση με
σκοπό την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από την Ελλάδα. Μεσολάβησε η ανατροπή
του στρατηγού Μόρσι με αποτέλεσμα να δια-
κοπούν οι συζητήσεις και τελικά το project
επανήλθε στο τραπέζι, αλλά με στόχο την ει-
σαγωγή ρεύματος από τις ΑΠΕ της Αιγύπτου
προς την Ελλάδα και την Ε.Ε. 

Στις 27 Φεβρουαρίου σε συνάντηση του
κ. Δημήτρη Κοπελούζου με τον υπουργό Η-
λεκτρισμού και ΑΠΕ της Αιγύπτου και την ε-
κτελεστική διευθύντρια της Egyptian Electricity
Transmission Company (EETC) (ο αιγυπτιακός
ΑΔΜΗΕ) στο Κάιρο, το έργο της ηλεκτρικής
διασύνδεσης «κλείδωσε» στην εταιρεία ΕΛΙΚΑ
του ελληνικού ομίλου, σύμφωνα με τα όσα έ-
κανε γνωστά ο ίδιος ο κ. Κοπελούζος σε δη-
μοσιογράφους, μετά την τηλεδιάσκεψη του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον
πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ
Σίσι, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ
Χόγιερ. Το υποβρύχιο διπλό καλώδιο διασύν-
δεσης των δύο χωρών θα ακολουθήσει δια-
δρομή 954 χλμ. από την περιοχή El Sallum
μέχρι τη Ν. Μάκρη, παρακάμπτοντας την
ΑΟΖ της Λιβύης προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν οι γεωπολιτικές προκλήσεις στην
περιοχή. 

Το έργο, που έχει υποβληθεί για χρηματο-
δότηση ως έργο στρατηγικής σημασίας για
την Ε.Ε. (PCI), εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο
να ηλεκτριστεί μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού
του 2026 και το εκτιμώμενο κόστος του α-

νέρχεται στα 3,569 δισ. Από τα 3 GW που θα
μπαίνουν στη χώρα μας, ένα GW θα καλύπτει
τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, ένα θα ε-
ξάγεται προς την Ευρώπη και ένα θα χρησι-
μοποιηθεί για την παραγωγή πράσινου υδρο-
γόνου, είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρες της
Ε.Ε. Ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες,
για εισαγωγή ενέργειας από την Αίγυπτο έχει
εκφράσει ήδη η Βουλγαρία, στο πλαίσιο της
επίτευξης των στόχων της για τη διείσδυση
των ΑΠΕ.

Η ενέργεια που θα μεταφέρεται μέσω της
διασύνδεσης, θα υποκαταστήσει στην ελλη-
νική αγορά ενέργειας που παράγεται σήμερα
από ορυκτά καύσιμα σε ιδιαίτερα ανταγωνι-
στικό κόστος, συμβάλλοντας καθοριστικά
στον στόχο της ενεργειακής μετάβασης.

Ο διακηρυγμένος στόχος της ταχείας
απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρω-
σικό φυσικό αέριο, μετά και τον de
facto περιορισμό της χρήσης του αερίου
που επέβαλε η παρατεταμένη ενερ-
γειακή κρίση, είναι μια πολύπλοκη ά-
σκηση με διαφορετικούς αγνώστους
για κάθε χώρα. Για την Ελλάδα εκτός
από τις προκλήσεις φέρνει και ευκαι-
ρίες, καθώς η αντικατάσταση του ρω-
σικού αερίου με LNG προϋποθέτει μια
σημαντική αναδόμηση του τρόπου
λειτουργίας των υφιστάμενων αγωγών
στο εσωτερικό της Ε.Ε. που είναι σχε-
διασμένοι για ροές αερίου από την Α-
νατολή στη Δύση και από τον Βορρά
προς τον Νότο. 

Νέες πηγές εισόδου
Οι τερματικοί σταθμοί LNG θα α-

ποτελέσουν τις νέες πηγές αερίου της
Ευρώπης, εξέλιξη που αναβαθμίζει ση-
μαντικά τον ρόλο των χωρών του Νότου
που διαθέτουν ήδη εγκαταστάσεις και
λιμάνια για να αναπτύξουν νέους σταθ-
μούς, αφού η μεταφορά του LNG γίνεται
μόνο με πλοία. Η απεξάρτηση της εν-
δοχώρας της Ευρώπης, Αυστρία, Πο-
λωνία, Τσεχία, Σλοβακία, από το ρωσικό
αέριο συναρτάται με τη δυνατότητα
εισαγωγής στο σύστημα αγωγών του
αεριοποιημένου LNG από τις χώρες
του Νότου, αφού δεν διαθέτουν λιμάνια
για να αναπτύξουν δικές τους υποδο-
μές. Οι ροές αερίου θα ανακατευθυν-
θούν από τον Νότο προς τον Βορρά
αλλά και από τη Δύση προς την Ανα-

τολή για να υποκαταστήσουν το ρω-
σικό αέριο που κινείται σήμερα με α-
ντίθετη κατεύθυνση μέσω της Ουκρα-
νίας και της Βόρειας Θάλασσας. Η αύ-
ξηση των εισαγωγών φυσικού αερίου
μέσω των υποθαλάσσιων αγωγών από
χώρες της Αφρικής όπως η Αλγερία,
η Τυνησία και η Νιγηρία θα αυξηθούν
τα επόμενα χρόνια αλλάζοντας επίσης
την υφιστάμενη ροή του αερίου. Η Ι-
σπανία σχεδιάζει ήδη την κατασκευή
ακόμη ενός αγωγού για τη μεταφορά
αερίου από την Αφρική στη Γαλλία.

Η γεωπολιτική σημασία των σταθ-
μών αεριοποίησης LNG που υλοποι-
ούνται και θα υλοποιηθούν στα ελλη-
νικά λιμάνια και το δίκτυο αγωγών
της χώρας αναβαθμίζονται και μαζί ο
ρόλος της στην ενεργειακή ασφάλεια
της Ευρώπης. Η Ελλάδα μπορεί να ε-
ξελιχθεί σε Hub αερίου για την τρο-
φοδοσία των χωρών των Βαλκανίων
που εξαρτώνται 100% από το ρωσικό
αέριο. 

Παράγοντες με πολύ καλή γνώση
της νέας γεωστρατικής που διαμορ-

φώνεται, εκτιμούν ότι οι συνθήκες ευ-
νοούν την κατασκευή σταθμών LNG
σε κάθε λιμάνι της χώρας. Ο τερματικός
σταθμός της Ρεβυθούσας πολύ σύντομα
δεν θα είναι η μοναδική υποδομή LNG
στην Ελλάδα. Ηδη, επενδυτικά σχέδια
έχουν δρομολογηθεί στο λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης, ένας σταθμός που
κατασκευάζεται ήδη και ένας που α-
ναμένει αδειοδότηση από τη ΡΑΕ, της
εταιρείας Gastrade, και ένας στους
Αγ. Θεοδώρους Κορίνθου από τη Motor
Oil, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο του
δεσμευτικού market test. Στις 10 Φε-
βρουαρίου η ΡΑΕ ενέκρινε την άδεια
ακόμη ενός τερματικού σταθμού LNG
στο λιμάνι του Βόλου, έργο της εται-
ρείας Mediterranean Gas A, με μετό-
χους εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στον ναυτιλιακό τομέα. 

Ο αγωγός EastΜed 
Νέες επενδύσεις σε τερματικούς

σταθμούς LNG προωθούν η Ιταλία και
η Ισπανία, η γειτονική Κροατία, ενώ
τα πρώτα δύο έργα LNG στο σύστημά
της ανακοίνωσε και η Γερμανία που ε-
ξαρτάται σε ποσοστό 50% από το ρωσικό
αέριο. Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας
πιθανότατα να ενισχυθεί περαιτέρω
στην περίπτωση που η Ευρώπη στρέψει
ξανά το βλέμμα της στα κοιτάσματα
της Ανατολικής Μεσογείου ως μια α-
ξιόπιστη και ασφαλή πηγή τροφοδοσίας
και στον αγωγό EastΜed για τη μετα-
φορά τους, που επανήλθε στο προσκή-
νιο το τελευταίο διάστημα.

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Σχέδια για την πλήρη και ταχεία απεξάρτηση
από το ρωσικό φυσικό αέριο καταστρώνει
εσπευσμένα η Ε.Ε., αφού πλήρωσε και ε-
ξακολουθεί να πληρώνει πανάκριβα το κό-
στος της υψηλής εξάρτησης από τον ένα
προμηθευτή. Η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε
ότι θα προτείνει ένα σχέδιο, στα μέσα
Μαΐου, για τη σταδιακή κατάργηση του
ρωσικού πετρελαίου, φυσικού αερίου και
άνθρακα έως το 2027, δηλαδή τρία χρόνια
νωρίτερα από τον ορίζοντα που προβλέπει
το σχέδιο που ανακοίνωσε η Επιτροπή,
δύο ημέρες πριν. Η Ευρώπη αναζητάει
έναν πιο ασφαλές δρόμο για την ενεργειακή
μετάβαση, που παραμένει βασική στρα-
τηγική της, μέσω της επιτάχυνσης των
ΑΠΕ και της υποκατάστασης του ρωσικού
αερίου από LNG που θα προμηθεύεται με
μεγαλύτερη ασφάλεια από πολλές και δια-
φορετικές πηγές, αλλά και των «καυσίμων
του διαβόλου» με τη διατήρηση εν λειτουρ-
γία για κάποια χρόνια ακόμη πυρηνικών
και λιγνιτικών σταθμών που επρόκειτο να
κλείσουν. Η Ε.Ε. έχει αρχίσει να εξετάζει
εναλλακτικές προτάσεις σε αυτή την κα-
τεύθυνση για κάθε κράτος-μέλος.

Δύσκολες αποφάσεις
Αν και αυτά ακούγονται αυτονόητα,

είναι δύσκολο ακόμη και να ειπωθούν,
πόσο μάλλον να αποφασισθούν σε εθνικό
επίπεδο και να υλοποιηθούν. Είναι πιο
εύκολο στην κοινοτική γραφειοκρατία,
που δεν αναμετριέται με το καθημερινό
πολιτικό κόστος, να αναθεωρεί τις παρα-
δοχές που έκανε λίγους μήνες νωρίτερα
και να γνωμοδοτεί και απείρως δυσκολό-
τερο στις κυβερνήσεις που αποφασίζουν.
Για παράδειγμα, η ανατροπή της απόφασης
Μέρκελ στη Γερμανία για απόσυρση των
πυρηνικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής
είναι βέβαιο πως θα προκαλέσει την α-
ντίδραση των Πρασίνων και θα δοκιμάσει
τη συνοχή του κυβερνητικού συνασπισμού
με τους Σοσιαλδημοκράτες του καγκελα-

ρίου Σολτς. Η αντιπαράθεση για την πα-
ράταση λειτουργίας των τριών πυρηνικών
αντιδραστήρων στη Γερμανία ξεκίνησε
ήδη, με τα υπουργεία Οικονομίας και Πε-
ριβάλλοντος της χώρας να τάσσονται
κατά, ανακοινώνοντας ότι κάτι τέτοιο
«δεν θα μπορούσε να έχει παρά πολύ πε-
ριορισμένη συμβολή στην επίλυση του
προβλήματος και αυτό, με πολύ υψηλά
οικονομικά, συνταγματικά ρίσκα και κιν-
δύνους ασφαλείας».

Η απολιγνιτοποίηση
Αλλά και η Αθήνα μάλλον δεν θα είναι

ευτυχής διαπιστώνοντας πως πιθανόν να
χρειαστεί η παράταση λειτουργίας κάποιων
λιγνιτικών μονάδων, ώστε να υπάρχει α-
σφάλεια εφοδιασμού. Η ταχεία απολιγνι-
τοποίηση αποφασίστηκε το 2019 προκει-
μένου να σταματήσει η αιμορραγία που
προκαλούσαν ο ακριβός –λόγω ρύπων–

λιγνίτης και τα εγκληματικά ΝΟΜΕ της
προηγούμενης κυβέρνησης στη ΔΕΗ και
την οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια
στη χρεοκοπία. Σε αυτή την απόφαση
στοιχειώδους οικονομικής λογικής προ-
στέθηκε και το βάρος μιας πολιτικής ε-
πένδυσης, γεγονός που καθιστά δυσχε-
ρέστερη τη διαχείριση των αναγκαίων
αλλαγών στον ενεργειακό σχεδιασμό. Η
παράταση λειτουργίας λιγνιτικών μονάδων
δεν έχει σχέση με το κόστος της ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς ο λιγνίτης είναι μόνο
στην ιδιαίτερη τρέχουσα συγκυρία και
μόνο κάποιες ημέρες φθηνότερος από το
φυσικό αέριο, και αυτό γιατί η παραγωγή

του λιγνίτη επιβαρύνεται με υψηλότερο
κόστος CO2 από ό,τι οι μονάδες φυσικού
αερίου (τρεις φορές περισσότερο).

Εφεδρείες
Μια τέτοια απόφαση θα ληφθεί μόνο

για να υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού σε
περιπτώσεις που όλες οι άλλες εναλλακτικές
(ΑΠΕ, LNG κ.λπ.) δεν τη διασφαλίζουν.
Κάποιοι αναφέρονται σε τρεις λιγνιτικές
μονάδες που θα πρέπει να μείνουν ενεργές
μέχρι το 2028 (Μελίτη, Αγ. Δημήτριος V,
Μεγαλόπολη IV). Το ΕΣΕΚ, εξάλλου, προ-
βλέπει απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων
το 2028, ενώ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 από το
βήμα του ΟΗΕ ανακοίνωσε το κλείσιμο
όλων των λιγνιτικών μονάδων το 2028.
Ισως να μην είναι τυχαία και η σχετική
υπενθύμιση που έκανε σε τηλεοπτική εκ-
πομπή μέσα στην εβδομάδα ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας
Σκρέκας. Αλλωστε, ο προγραμματισμός
της ΔΕΗ για απόσυρση των λιγνιτικών
μονάδων μέχρι το 2023 συνδέθηκε από
την πρώτη στιγμή με αίτημα για τον χα-
ρακτηρισμό τους ως στρατηγικής εφε-
δρείας για τη λειτουργία τους σε κατα-
στάσεις εκτάκτων αναγκών και την απο-
ζημίωσή τους μέσω ενός μηχανισμού, η

έγκριση του οποίου εκκρεμεί από την Κο-
μισιόν. Με το καθεστώς της στρατηγικής
εφεδρείας, η ΔΕΗ θα αποζημιώνεται για
να διατηρεί σε ετοιμότητα κάτι που θα
την επιβαρύνει οικονομικά.

Κύκλοι της ΔΕΗ εκτιμούν ότι μετά τις
ανατροπές που έχει φέρει στην ενεργειακή
αγορά η κρίση στην Ουκρανία, η Ευρώπη
είναι πιο διατεθειμένη να συζητήσει την
έγκριση αυτού του μηχανισμού. Η στρα-
τηγική της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους ίδιους
κύκλους, δεν αλλάζει. Το βασικό της πλάνο
παραμένει στραμμένο στις ΑΠΕ και εκτι-
μούν πως η παρούσα συγκυρία αποτελεί
μια μεγάλη ευκαιρία για την επιτάχυνσή

τους. «Χρειαζόμαστε πολύ ριζοσπαστικές
κινήσεις, ένα “επενδυτικό σοκ” στις ΑΠΕ»,
τονίζουν χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά
τη νέα μονάδα Πτολεμαΐδα V, κύκλοι της
Επιχείρησης αφήνουν ανοιχτό το ενδε-
χόμενο επανεξέτασης της απόφασης με-
τατροπής της το 2025 για τη λειτουργία
της με φυσικό αέριο. «Δεν αλλάζουν εν
θερμώ τέτοιες αποφάσεις. Η μονάδα θα
τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι και μέχρι
το 2025 έχουμε αρκετό διάστημα μπροστά
μας για να αποφασίσουμε, αφού δούμε
πώς θα καταλήξουν τα πράγματα και στην
Ευρώπη», υπογραμμίζουν από τη ΔΕΗ. 

Αναγνωρίζουν ωστόσο ότι μετά και τις
αποφάσεις της Κομισιόν για την πράσινη
ταξινομία, ο σχεδιασμός για λειτουργία
της μονάδας με φυσικό αέριο θα πρέπει
να συμπεριλάβει οπωσδήποτε και τεχνο-
λογία για χρήση υδρογόνου, προκειμένου
να διασφαλίσει παράταση ζωής. Το ακριβό
φυσικό αέριο δεν αλλάζει ούτε τα σχέδια
των ιδιωτών επενδυτών για νέες μονάδες
φυσικού αερίου. Η μονάδα της Mytilineos
στα Ασπρα Σπίτια ολοκληρώνεται και α-
ναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λει-
τουργία μέσα στο καλοκαίρι, ενώ οι μο-
νάδες του ομίλου Κοπελούζου (Αλεξαν-
δρούπολη) και των Μότορ Οϊλ-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
(Κομοτηνή) θα υλοποιηθούν με τεχνική
πρόβλεψη και για καύση υδρογόνου.

Η θέρμανση
Ενα ζήτημα που θεωρείται βέβαιο ότι

θα επανεξεταστεί μετά και τις κατευθύνσεις
της Κομισιόν είναι η χρήση του φυσικού
αερίου για θέρμανση. Εχουν γίνει μάλιστα
ήδη εισηγήσεις για αλλαγές στον κλιματικό
νόμο που προβλέπει αντικατάσταση των
καυστήρων πετρελαίου με φυσικού αερίου
όπου υπάρχει δίκτυο από το 2023 και
πλήρη απαγόρευση από το 2030. Αντ’ αυ-
τού, προτείνεται η χρήση αντλιών θερ-
μότητας και παράλληλα η επανεξέταση
των προγραμμάτων επέκτασης δικτύου
φυσικού αερίου που υλοποιούν οι εταιρείες
διανομής.

Της ΧΡYΣΑΣ ΛΙAΓΓΟΥ 

Με κοινό αίτημα τη λήψη άμεσων μέτρων
για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται από το ενεργειακό κόστος προσέρ-
χονται στο γραφείο του υπουργού Ανά-
πτυξης Αδώνιδος Γεωργιάδη οι Βιομηχανικοί
Σύνδεσμοι της χώρας, ΣΕΒ, ΣΒΕ, και περι-
φερειακοί. Η συνάντηση γίνεται έπειτα
από πρόσκληση του ίδιου του υπουργού
και με πρόθεση να αποκτήσει μια συνολική
εικόνα από τους άμεσα ενδιαφερομένους
για τα προβλήματα του κλάδου, και να α-
ναζητηθούν από κοινού μέτρα ανακούφισης
από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Είναι,
εξάλλου, εμφανής η αγωνία της κυβέρνησης
για τις αντοχές των επιχειρήσεων μετά τη
νέα εκτόξευση των τιμών ρεύματος και
φυσικού αερίου και παράλληλα για το νέο

κύμα ακρίβειας που προβλέπεται από τις
αλυσιδωτές ανατιμήσεις προϊόντων και υ-
πηρεσιών.

Η στήριξη των επιχειρήσεων έχει τεθεί
από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη στις προτεραιότητες της κυ-
βέρνησης. Ενα από τα πρώτα εργαλεία που
θα αξιοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση
είναι η χαλάρωση του πλαισίου για τις κρα-
τικές ενισχύσεις που ανακοίνωσε η Κομισιόν
και στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να προ-
χωρήσει σε αύξηση της επιδότησης για το
ρεύμα από το 50% σήμερα στο 75%, μέτρο
που επιχείρησε να λάβει και τον Φεβρουάριο,
αλλά δεν εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Α-
κόμη και αυτό το μέτρο ελάχιστα θα συμ-
βάλει στην ελάφρυνση των επιχειρήσεων,
αφού οι τιμές ρεύματος στη χονδρεμπορική
αγορά διαμορφώνονται για τον Μάρτιο

μέχρι στιγμής σε πάνω από 322 ευρώ/με-
γαβατώρα έναντι μέσης τιμής του Φεβρου-
αρίου στα 211,71 ευρώ. Δεδομένου ότι
στην Ελλάδα οι ηλεκτροπαραγωγοί τιμο-
λογούν το φυσικό αέριο ανά μήνα και όχι
ανά ημέρα όπως στην Ευρώπη, οι υψηλές
τιμές φυσικού αερίου θα περάσουν στον
ηλεκτρισμό τον Απρίλιο, που σημαίνει ότι
ακόμη και αν διατηρηθεί η αποκλιμάκωση
της χρηματιστηριακής τιμής των τελευταίων
ημερών, οι τιμές στην ελληνική αγορά θα
παραμείνουν υψηλά και τον Απρίλιο. Αυτό
καθιστά ιδιαίτερα δαπανηρή την άσκηση
των επιδοτήσεων για την κυβέρνηση, αφού
θα πρέπει να βρει πόρους τόσο για την αύ-
ξηση των επιδοτήσεων τον Μάρτιο όσο
και για τον Απρίλιο, που με τα δεδομένα
προ της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
ήταν μήνας αποκλιμάκωσης.

Η πλευρά της βιομηχανίας πάντως, η
οποία αντιστέκεται στις αυξήσεις με πε-
ριορισμό της παραγωγής και μετράει ήδη
τα πρώτα προσωρινά lockdowns, συσπει-
ρώθηκε ενόψει της σημερινής συνάντησης
με τον υπουργό Ανάπτυξης και τέσσερις
περιφερειακοί σύνδεσμοι μαζί και η ΕΒΙΚΕΝ
προχώρησαν χθες σε κοινή δήλωση με
βασικό αίτημα την παρέμβαση της κυβέρ-
νησης για τον έλεγχο των τιμών στη χον-
δρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
«Η τιμή προμήθειας για τον Μάρτιο είναι
80 ευρώ/Μwh, βάσει της οποίας το υπο-
λογιζόμενο μεταβλητό κόστος για μια μο-
νάδα φυσικού αερίου δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τα 200 ευρώ/Μwh, εάν λάβουμε υ-
πόψη μας και τη σημαντική πτώση των
τιμών των δικαιωμάτων CO2 στα 60
ευρώ/Mwh από το επίπεδο των 90

ευρώ/Mwh που είχε φθάσει τους δύο τε-
λευταίους μήνες. 

Επομένως, οι τιμές των 360 ευρώ/Mwh
στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά η-
λεκτρικής ενέργειας κρίνονται ως υπερ-
βολικές και αδικαιολόγητα υψηλές, επιφέ-
ροντας απροσδόκητα οφέλη στους παρα-
γωγούς, τα οποία όμως πλήττουν την α-
νταγωνιστικότητα των βιομηχανικών κα-
ταναλωτών ενέργειας», αναφέρουν στην
κοινή δήλωσή τους. 

Οι σύνδεσμοι χαιρετίζουν τις έξι προ-
τάσεις του Ελληνα πρωθυπουργού και α-
ναμένουν την έμπρακτη στήριξη της ελ-
ληνικής μεταποίησης. «Το πλήγμα που θα
υποστεί η βιομηχανία της χώρας θα είναι
καίριο και τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας
για την πλειοψηφία αυτών», αναφέρουν
χαρακτηριστικά.

Αδικαιολόγητα υψηλή η τιμή ρεύματος στην Ελλάδα, υποστηρίζει η βιομηχανία

Η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει
σε αύξηση της επιδότησης για το ρεύμα από
το 50% σήμερα στο 75%, μετά τη χαλάρω-
ση από την Ε.Ε. του πλαισίου για τις κρατι-
κές ενισχύσεις.

Το έργο εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο  μέχρι τις
αρχές του καλοκαιριού του 2026 και το εκτιμώ-
μενο κόστος του ανέρχεται στα 3,569 δισ. 

Το LNG και ο αναβαθμισμένος
ρόλος της Ελλάδας στην Ευρώπη
Ο αγωγός EastMed επανέρχεται στο προσκήνιο ως μια αξιόπιστη πηγή τροφοδοσίας

Ο τερματικός σταθμός της Ρεβυθούσας (φωτ.) πολύ σύντομα δεν θα είναι η μονα-
δική υποδομή LNG στην Ελλάδα.

Ο Πούτιν ανέστησε τα «καύσιμα του διαβόλου»
Η ανάγκη απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο δίνει παράταση ζωής σε πυρηνικές και ανθρακικές μονάδες

Εστω και με καθυστέρηση, η Ευρώπη εκπονεί σχέδια για την πλήρη και ταχεία απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, αφού πλήρωσε
και εξακολουθεί να πληρώνει πανάκριβα το κόστος της υψηλής εξάρτησης από τον ένα προμηθευτή.

<<<<<<

Η Κομισιόν θα προτείνει
σχέδιο για τη σταδιακή
κατάργηση του ρωσικού
πετρελαίου, φυσικού αερίου
και άνθρακα έως το 2027.
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Ανατιμήσεις που υπερβαίνουν ακόμη
και το 10% σε σειρά βασικών ειδών δια-
τροφής και άλλων ειδών σούπερ μάρκετ
καταγράφονται από τις αρχές Μαρτίου,
αυξήσεις που προοιωνίζονται αν μη τι
άλλο πιθανό νέο άλμα του πληθωρισμού
και τον μήνα που διανύουμε, μετά το
7,2% του Φεβρουαρίου και το 6,2% του
Ιανουαρίου. Πρόκειται για ανατιμήσεις
που προφανώς δεν σχετίζονται με τη
ρωσοουκρανική κρίση, αλλά με το προη-
γούμενο κύμα ανόδου του ενεργειακού
και μεταφορικού κόστους και του κόστους
των πρώτων υλών. Ερχονται, ωστόσο,
να «ροκανίσουν» περαιτέρω το εισόδημα
των νοικοκυριών, ενώ με τις επιπτώσεις
από τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις
να είναι μπροστά μας, το πιθανότερο
είναι ότι μια αποκλιμάκωση των τιμών
δεν είναι πιθανή στο ορατό μέλλον. Αν
και τα διαδοχικά κύματα ακρίβειας βρί-
σκουν τα ελληνικά νοικοκυριά με βελ-
τιωμένο εισόδημα σε σύγκριση με το
2020, αυτό εξανεμίζεται πριν τελειώσει
ο μήνας για σχεδόν τέσσερα στα δέκα
νοικοκυριά, με τα αντίστοιχα ποσοστά
να είναι πολύ μεγαλύτερα στις πολυμελείς
οικογένειες, στις οικογένειες με ανέργους
και εν γένει στα ασθενέστερα οικονομικά
νοικοκυριά. Μετά την αναιμική ζήτηση
στις χειμερινές εκπτώσεις, ήδη κατα-
γράφεται μείωση του όγκου πωλήσεων
και σε δαπάνες ανελαστικού χαρακτήρα,
όπως είναι αυτές για είδη σούπερ μάρκετ,
τάση που είναι εμφανής ακόμη και στα
πλέον βασικά τρόφιμα, όπως είναι τα
γαλακτοκομικά και το ψωμί.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Από τα στοιχεία που συγκεντρώνει

το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων και εμφανίζονται στην ψηφιακή
πλατφόρμα e-Καταναλωτής, προκύπτει
ότι μέσα σε μόλις λίγες ημέρες ένα τυ-
πικό «καλάθι» σούπερ μάρκετ αποτε-
λούμενο από 25 προϊόντα έχει αυξηθεί
κατά 3,44% με τις ανατιμήσεις να είναι
εμφανείς σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων,
από συσκευασμένα τρόφιμα και φρέσκα
φρούτα, έως απορρυπαντικά και χαρ-
τικά. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις κατα-

γράφονται στα ζυμαρικά με την αύξηση
της μέσης τιμής στις 7 Μαρτίου σε σύ-
γκριση με την 1η Μαρτίου να φτάνει
το 11,9%.

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγρά-
φονται στο ψωμί τοστ (9,4%), στο αλεύρι
(4,68%), στο ελαιόλαδο (4,43%), σε βρε-
φικές τροφές (5,14%), καθώς και σε μη
τρόφιμα, όπως χαρτιά υγείας (9,31%),
αντιβακτηριδιακά σπρέι (7,95%), απορ-
ρυπαντικά ρούχων και πιάτων. Τους ε-
πόμενους μήνες, πάντως, θα πρέπει να
θεωρούνται βέβαιες περαιτέρω ανατι-
μήσεις στο αλεύρι, στο ψωμί και εν
γένει στα αρτοσκευάσματα, στα μπι-
σκότα και στις ζύμες, καθώς πλέον τα
νέα φορτία του μαλακού σιταριού ει-
σάγονται στην Ελλάδα με τελική τιμή,
συμπεριλαμβανομένου μεταφορικού
κόστους και κέρδους μεσίτη, στα 450
ευρώ ο τόνος. Υπενθυμίζεται ότι προ
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

οι τιμές βρίσκονταν κάτω από τα 300
ευρώ/τόνο. Περαιτέρω αυξήσεις τιμών
αναμένονται επίσης το επόμενο διά-
στημα στις τιμές των γαλακτοκομικών
και του κρέατος, καθώς στη μεγάλη αύ-
ξηση του ενεργειακού κόστους προ-
στίθεται πλέον και η μεγάλη αύξηση
στις τιμές των ζωοτροφών εξαιτίας της
ανόδου των τιμών στα σιτηρά, στο κα-
λαμπόκι και στη σόγια.

Τα σιτηρά
Οι αλευροβιομηχανίες που προμη-

θεύονταν σιτηρά από τη Ρωσία και την
Ουκρανία στρέφονται αναγκαστικά και
σε άλλες χώρες. Την κατάσταση ωστόσο
δυσχεραίνει το γεγονός ότι αρκετές
χώρες-παραγωγοί σιτηρών στην Ανα-
τολική Ευρώπη θέτουν περιορισμούς
στις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων,
προκειμένου να διασφαλίσουν επαρκή
αποθέματα για τις ανάγκες των δικών

τους πληθυσμών. Οι κινήσεις αυτές ο-
δηγούν σε περαιτέρω αύξηση των τιμών
των σιτηρών, κατευθύνοντας πλέον τις
αλευροβιομηχανίες σε αρκετά ακριβό-
τερες αγορές. Το γεγονός δε ότι οι τιμές
διαμορφώνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα
έχει ως συνέπεια να περιορίζουν την
αποθεματοποίηση. Πάντως, υψηλό-
βαθμοι παράγοντες της αλευροβιομη-
χανίας και του οργανωμένου λιανεμπο-
ρίου τροφίμων επισημαίνουν στην «Κ»
ότι η αποθεματοποίηση διατηρείται σε
φυσιολογικά επίπεδα, καθώς και ότι η
κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.

Το κύμα ανατιμήσεων προ του πο-
λέμου στην Ουκρανία είχε ως αποτέ-
λεσμα στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρου-
αρίου να καταγράφεται υποχώρηση
των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ, με
τις εκτιμήσεις στελεχών του κλάδου
να κάνουν λόγο ακόμη και για μείωση
της τάξης του 10%.

Ο μισθός δεν φτάνει
Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα για

το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης
των νοικοκυριών που πραγματοποίησε
το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
σε συνεργασία με την εταιρεία MARC,
45,3% των νοικοκυριών απάντησε ότι
κατά το τρέχον έτος θα αναγκαστούν
λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων να
μειώσουν πολύ τις δαπάνες για τις βα-
σικές τους ανάγκες. 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το 43,6%
των νοικοκυριών δήλωσε πως το μηνιαίο
εισόδημα δεν επαρκεί για όλο τον μήνα,
αλλά μεσοσταθμικά για 19 ημέρες. Τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι φυσικά πολύ
υψηλότερα στα φτωχότερα νοικοκυριά
(65% για τα νοικοκυριά με εισόδημα
έως 10.000 ευρώ), σε αυτά με τουλάχι-
στον έναν άνεργο (54,8%), καθώς και
στα πολυμελή νοικοκυριά, από 5 άτομα
και άνω (49,8%).

Νέο κύμα
ανατιμήσεων
τον Μάρτιο
Βασικά είδη διατροφής αυξήθηκαν
ακόμη και πάνω από 10%

<<<<<<

Τους επόμενους μήνες θε-
ωρούνται βέβαιες περαιτέ-
ρω ανατιμήσεις στο αλεύ-
ρι, στο ψωμί και εν γένει
στα αρτοσκευάσματα.

csmm@cing.ac.cy +357 22392840www.cing.ac.cy/csmm/
csmm@cing.ac.cy(357) 22392840 / 841 / 844 www.cing.ac.cy/csmm/
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100 εκατ. ευρώ για
στήριξη εταιρειών
που πλήττονται
από την πανδημία
Αμεσα μπαίνει σε εφαρμογή η πλατφόρμα για να
ενισχυθούν οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας εκδη-
λώσεων, παροχής ποτών, διοργάνωσης εκδηλώ-
σεων, πολιτισμού και εκπαίδευσης, εγκαταστάσεων
γυμναστικής και άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγίας
και αναψυχής που είχαν μείωση τζίρου 2019/2020
άνω του 50% λόγω πανδημίας. Η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 100
εκατ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που
πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού.
Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα
με το καθεστώς, η στήριξη θα δοθεί υπό μορφή
άμεσων επιχορηγήσεων. Σκοπός του καθεστώτος
είναι να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας των
εν λόγω επιχειρήσεων και να τις βοηθήσει να συ-
νεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια
της πανδημίας και έπειτα από αυτήν. Για να είναι
επιλέξιμες, οι επιχειρήσεις πρέπει να υπέστησαν
μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τουλά-
χιστον 50% το 2020 σε σχέση με το 2019 ή να
μην είχαν εισόδημα το 2019 ή να ξεκίνησαν τη
δραστηριότητά τους το 2020 ή το 2021. Η άμεση
επιχορήγηση δεν θα υπερβαίνει το 8% των εσόδων
της εταιρείας το 2019. Για τις επιχειρήσεις που
δεν είχαν έσοδα ή δεν είχαν καμία δραστηριότητα
το 2019, η άμεση επιχορήγηση δεν θα υπερβαίνει
το 8% των εσόδων της εταιρείας σε κάποιο εναλ-
λακτικό έτος. Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση δεν
θα υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 400.000 ευρώ
ανά επιχείρηση. Η ενίσχυση πρέπει να χρησιμο-
ποιηθεί για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων δαπανών
κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2022
και 30ής Σεπτεμβρίου 2022 και το μέγιστο ποσό
της ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% των εν λόγω
δαπανών.

«Πράσινο φως» από Κομισιόν – Αμεσα σε εφαρμο-
γή η πλατφόρμα.
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Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Για τεράστιο ενεργειακό σοκ προ των πυλών
κάνει λόγο η Wood, αναλύοντας το κόστος
που θα έχει για τις οικονομίες φέτος η ε-
κτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου
και του πετρελαίου, εκτροχιάζοντας τους
προϋπολογισμούς. Για την Ελλάδα εκτιμά
ότι το 2022 το συνολικό κόστος της ενέργειας
θα αγγίξει το 12% του ΑΕΠ, τέσσερις φορές
υψηλότερο σε σχέση με μόλις δύο χρόνια
πριν. H Wood έχει εκτιμήσει πως μετά το
ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, το
ΑΕΠ όλων των χωρών της περιοχής της Ευ-
ρώπης και της Μέσης Ανατολής που καλύ-
πτει, θα μειωθεί κατά 2% σε σχέση με τις
προηγούμενες προβλέψεις, ενώ με βάση
την υπόθεση ότι η τιμή του πετρελαίου
φέτος θα κινηθεί σε μέσο όρο στα 120 δολ.
το βαρέλι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο
πληθωρισμός να εκτοξευθεί σε διψήφια πο-

σοστά. Για την Ελλάδα βλέπει πως η ανά-
πτυξη φέτος θα διαμορφωθεί στο 2% από
4% που προέβλεπε πριν και σε ό,τι αφορά
τον πληθωρισμό έχει εκτιμήσει ότι θα εκτι-
ναχθεί στο 14,7% το 2022 (από 8,4% πριν
από τη ρωσική εισβολή).

Οπως επισημαίνει, το μεγάλο σοκ για τις
οικονομίες είναι ξεκάθαρα το ενεργειακό
και γι’ αυτό επικεντρώνεται στις επιπτώσεις
που θα έχει στα οικονομικά των κυβερνή-

σεων. Ετσι, παρουσιάζει τις εκτιμήσεις της
για τον συνολικό λογαριασμό ενέργειας των
χωρών της περιοχής της Ευρώπης και της
Μέσης Ανατολής, υποθέτοντας ότι οι τιμές

της ενέργειας θα αυξηθούν σε ισοδύναμο
μέσο όρο των 120 δολ. το βαρέλι φέτος.
Πρόκειται για απλοποίηση, όπως σημειώνει,
αλλά παρέχει, κατά την άποψή της, μια α-

κριβή συνολική εκτίμηση των πρόσθετων
δαπανών που απαιτούνται για την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών, που φτάνουν
το 7% του ΑΕΠ περίπου φέτος, σε σχέση
με το 2020, και σε τριπλάσιο επίπεδο σε
σχέση με αυτό που έχουμε δει στο πρόσφατο
παρελθόν, σε έτη υψηλής ζήτησης.

Για την Ελλάδα η Wood υπολογίζει πως
το ενεργειακό κόστος θα ανέλθει φέτος στο
11,9% του ΑΕΠ, από μόλις 3% το 2020, 4,5%
του 2019 και 5,5% 2018. Συγκριτικά, για το
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης εκτιμά ότι
το κόστος της ενέργειας θα εκτιναχθεί στο
9,8% του ΑΕΠ φέτος, από 2,4% το 2020, ενώ
για την Ευρωζώνη τοποθετείται στο 9,1%
του ΑΕΠ από 2,2% πριν από δύο χρόνια. 

Το μεγαλύτερο σοκ ως ποσοστό του ΑΕΠ
αναμένεται να δεχτεί η Σερβία (32,8% του
ΑΕΠ φέτος από 8,2% το 2020), και ακολουθεί
η Βουλγαρία, στο 29% του ΑΕΠ από 7% το
2020. Για τη Γερμανία υπολογίζει το κόστος
στο 8,5% του ΑΕΠ φέτος, από μόλις 2% το
2020.

Σε ό,τι αφορά τον συνολικό λογαριασμό
των εισαγωγών, για την Ελλάδα εκτιμά ότι
θα διαμορφωθεί στα 19,46 δισ. δολ. φέτος
από 4,39 δισ. δολ. το 2020, σχεδόν πέντε
φορές πάνω, ενώ για την Ευρωζώνη το υ-
πολογίζει στα 969 δισ. δολ. από 221 δισ.
δολ. το 2020 και για τη Γερμανία στα 262
δισ. δολ από 60 δισ. δολ. το 2020. 

Κοιτάζοντας μόνο τις εισαγωγές ενέργειας
στη χώρα μας, η Wood εκτιμά πως θα κο-
στίσουν 14,3 δισ. δολ. φέτος από 3,5 δισ.
δολ. το 2020, με τις εισαγωγές αργού πε-
τρελαίου να ανέρχονται στα 9,1 δισ. δολ.
(από 2 δισ. δολ. το 2020), του φυσικού αερίου
3,7 δισ. δολ. (από 1,1 δισ. δολ. το 2020) και
των στερεών ορυκτών καυσίμων στα 0,2
δισ. δολ.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Ανοίγει η βεντάλια των μέτρων στήριξης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων με την προ-
σθήκη ειδικών παρεμβάσεων για την αντι-
μετώπιση των αυξημένων τιμών των καυ-
σίμων. Οι παρεμβάσεις αυτές θα έρθουν να
προστεθούν στη συνέχιση της στήριξης
των τιμολογίων του ρεύματος και του φυ-
σικού αερίου, αλλά και στην «επιταγή ακρί-
βειας» προς τους ευάλωτους, και θα ανακοι-
νωθούν προς το τέλος της ερχόμενης εβδο-
μάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρ-
μόδιες κυβερνητικές πηγές, η κυβέρνηση
θέλει να κατευθύνει τη στήριξη στα πλέον
ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και
όχι να εφαρμόσει ένα οριζόντιο μέτρο από

το οποίο θα επωφεληθούν οι πάντες, όπως
π.χ. μια γενική μείωση του ΦΠΑ ή του ΕΦΚ
στα καύσιμα. «Δεν θέλουμε να επωφεληθεί
αυτός που οδηγεί Καγιέν στην Εκάλη ή Φε-
ράρι στη Γλυφάδα», σημείωναν χαρακτηρι-
στικά οι πηγές. Η στήριξη αυτή θα μπορούσε
να γίνει πιθανώς με κάποιας μορφής επι-
στροφή φόρου ή με κουπόνι καυσίμων για
τους εισοδηματικά αδύναμους. Η Πορτογαλία
επιδοτεί τη δαπάνη για καύσιμα έως 50 λίτρα
τον μήνα, με κόστος 133 εκατ. ευρώ για τον
προϋπολογισμό της. Η κυβέρνηση εδώ θα
μπορούσε να χρηματοδοτήσει ένα μέτρο
στήριξης των ευάλωτων επιστρέφοντας τα
επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ στα καύσιμα. Οι
πηγές ανέφεραν ότι «τα μέτρα θα είναι συ-
γκρατημένα και προσωρινά, στον βαθμό
που θεωρούμε ότι τα αντέχουμε».

Σε επόμενο στάδιο, στο προσκήνιο θα
έρθουν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην
κατεύθυνση των προτάσεων της Κομισιόν
της 8ης Μαρτίου, που περιλαμβάνουν «έ-
κτακτα μέτρα για να περιοριστεί η μετάδοση
των τιμών του φυσικού αερίου στις τιμές
του ηλεκτρισμού, όπως προσωρινά όρια τι-
μών». Κάτι που συμβαδίζει με την εισήγηση

του πρωθυπουργού στην πρόεδρο της Κο-
μισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Για τη νέα παρέμβαση προϊδέασε μιλώ-
ντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας. Είπε συγκεκριμένα,
απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο
μέτρων στα καύσιμα: «Εχουμε επίγνωση
της πραγματικότητας, έχουμε εικόνα τού

πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά και προ-
σπαθούμε να βρούμε και να εξαντλήσουμε
τον δημοσιονομικό χώρο και πιθανότατα
να υπάρχουν και άλλα μέτρα και άλλες πα-
ρεμβάσεις».

Ο κ. Σταϊκούρας επιβεβαίωσε, εξάλλου,
ότι «η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιδοτεί
σημαντικά το ρεύμα και το φυσικό αέριο»,
προαναγγέλλοντας αύξηση του μεγέθους
της στήριξης «από τη στιγμή που λειτουρ-
γούμε με ποσοστά». Ο δεύτερος άξονας της
στήριξης, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα,
θα αφορά τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Πρόθεση της κυβέρνησης, επίσης, είναι
να διατηρήσει τον μειωμένο ΦΠΑ σε εστίαση
και μεταφορές και κατά το δεύτερο εξάμηνο
του έτους, κάτι που θα κοστίσει επιπλέον
250 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό. Επι-
προσθέτως, η κυβέρνηση θέλει να διατηρηθεί
η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
στον ιδιωτικό τομέα και να επεκταθεί και
στον δημόσιο, καθώς και να διατηρηθούν
οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και
κατά το 2023, κάτι που επιφέρει πρόσθετο
κόστος 2,1 δισ. ευρώ την επόμενη χρονιά.

H κυβέρνηση διεκδικεί, είπε ο υπουργός
Οικονομικών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη δη-
μιουργία ενός Ταμείου, κατά τα πρότυπα
του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, που
να χρηματοδοτεί τη στήριξη των νοικοκυριών
και επιχειρήσεων από την αύξηση των τιμών
της ενέργειας με δημοσιονομικά ουδέτερο
τρόπο, δηλαδή χωρίς να επιβαρύνεται το
έλλειμμα και το χρέος, έτσι ώστε να μην κι-
νηθούν επιθετικά οι αγορές στα ελληνικά
ομόλογα.

Επίσης, έχει υποβάλει πρόταση να μην
υπολογίζονται στο έλλειμμα οι αμυντικές
δαπάνες, κάτι που θα εξασφάλιζε σημαντικό
πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για την Ελ-
λάδα. Σχετικά με τον κατώτατο μισθό, ο κ.
Σταϊκούρας είπε ότι πρέπει να αυξηθεί γεν-
ναία, αλλά και ρεαλιστικά, λαμβάνοντας υ-
πόψη τη συγκυρία και την ανεργία.

Αισιοδοξία για ανάκτηση του 80%
του κύκλου εργασιών του 2019 της
τουριστικής βιομηχανίας φέτος δια-
τυπώνεται σε έρευνες και τοποθε-
τήσεις στελεχών που έγιναν στο
Βερολίνο στη διεθνή τουριστική
έκθεση ITB Berlin. Ο στόχος της α-
νάκτησης του 80% του 2019, από
50% πέρυσι, αποτελεί και την κε-
ντρική εκτίμηση των ελληνικών
τουριστικών φορέων και της κυ-
βέρνησης για τη χώρα.

Ωστόσο οι εκτιμήσεις αυτές ε-

ξαρτώνται από την εκτόνωση της
αβεβαιότητας που έχει εμφυσήσει
στα νοικοκυριά παγκοσμίως αφενός
ο πόλεμος στην Ουκρανία και α-
φετέρου η μεγάλη αύξηση του πλη-
θωρισμού και ειδικά των τιμών ε-
νέργειας που διαβρώνουν το δια-
θέσιμο οικογενειακό εισόδημα και
την καταναλωτική εμπιστοσύνη
εν γένει. Εφόσον πάντως δεν υπάρ-
ξει κλιμακούμενη και παρατεταμένη
ένταση γύρω από τα γεγονότα στην

Ουκρανία και ο πληθωρισμός στα-
θεροποιηθεί και ακόμα καλύτερα
υποχωρήσει, τότε το 80% εκτιμάται
πως είναι ένας ρεαλιστικός στόχος.
Αυτό προκύπτει και από έρευνες
της European Travel Commission
που δείχνουν πως η διάθεση για
ταξίδια είναι υψηλή παρά τον πό-
λεμο στα ανατολικά της Γηραιάς
Ηπείρου και το 70% των Ευρωπαίων
και των Βρετανών σχεδιάζει να τα-
ξιδέψει για διακοπές μέχρι τον Σε-
πτέμβριο. Υπενθυμίζεται πως το
2021 οι τουριστικές εισπράξεις της
Ελλάδας από το εξωτερικό διαμορ-
φώθηκαν στα 10,653 δισ., σύμφωνα
με την ΤτΕ, ενώ οι αφίξεις μη κα-
τοίκων ταξιδιωτών το 2021 αυξή-
θηκαν κατά 99,4% και οι σχετικές
εισπράξεις κατά 146,7% σε σχέση
με το 2020, αντιπροσωπεύοντας το
46,9% και το 58,6% των αντίστοιχων
επιπέδων του 2019. Το ποσό αυτό
των 10,65 δισ. είναι υπερδιπλάσιο
των 4,318 δισ. του 2020 αλλά απέχει
σημαντικά των 18,178 δισ. εισπρά-
ξεων από τον τουρισμό του 2019.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της
Statista που δημοσιοποιήθηκαν
στο Βερολίνο, η τουριστική βιομη-
χανία θα  ξεπεράσει τα επίπεδα του
2019 το 2024. Μια σημαντική βελ-
τίωση ήταν ήδη αισθητή το 2021:
σημειώθηκε αύξηση 36% σε σύ-
γκριση με το 2020. Σύμφωνα με το
Mobility Market Outlook (MMO)
της Statista, πέρυσι ο κλάδος πέτυχε
παγκόσμιο κύκλο εργασιών περίπου
260 δισ. ευρώ. Φέτος, το ποσό αυτό
πιθανότατα θα ξεπεράσει τα 353
δισ. ευρώ, αυξανόμενο κατά 46%,
με τον υψηλότερο δηλαδή ρυθμό
ανάπτυξης των τελευταίων ετών.
Σύμφωνα με τους αναλυτές του
MMO, η πλήρης ανάκαμψη δεν θα
επιτευχθεί μέχρι το 2024. 

ΗΛIΑΣ Γ. ΜΠEΛΛΟΣ

ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Εξαιρετικά οξύ τόσο βραχυπρόθεσμα
όσο και μεσοπρόθεσμα χαρακτή-
ρισε το ζήτημα του ενεργειακού
κόστους ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δη-
μήτρης Παπαλεξόπουλος και ζήτησε
συστράτευση κυβέρνησης και ε-
πιχειρήσεων μέσα στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο για να κρατηθεί ζωντανός
ο παραγωγικός ιστός της χώρας. Η
δήλωση του κ. Παπαλεξόπουλου έ-
γινε μετά το πέρας της συνάντησης
που είχαν χθες οι Βιομηχανικοί
Σύνδεσμοι της χώρας με τους υ-
πουργούς Ανάπτυξης Αδωνι Γεωρ-
γιάδη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κώστα Σκρέκα και Επικρατείας Ακη
Σκέρτσο, έπειτα από πρωτοβουλία
του υπουργού Ανάπτυξης.

Οι συναρμόδιοι υπουργοί έδειξαν
τον δρόμο των ΑΠΕ ως μεσοπρό-
θεσμη λύση για τη μείωση του ε-
νεργειακού κόστους στη βιομηχανία
και εμφανίστηκαν να αποδέχονται
πλήρως προτάσεις που είχαν κα-
τατεθεί από την πλευρά της το
προηγούμενο διάστημα, αλλά και
να αναλαμβάνουν δράση για την
επιτάχυνση πράσινων επενδύσεων.
Στα μεσοπρόθεσμα μέτρα που α-
ναμένεται να ανακοινώσει ο πρω-

θυπουργός την επόμενη εβδομάδα
είναι η ενίσχυση του Net Metering,
του συστήματος αυτοπαραγωγής
ενέργειας, με ένα «γιγαντιαίο» πρό-
γραμμα μέσω ΕΣΠΑ, όπως και η δυ-
νατότητα σύστασης Επιχειρημα-
τικών Ενεργειακών Κοινοτήτων,
τα έργα των οποίων, προκειμένου
να ξεπεραστεί ο κορεσμός του δι-
κτύου του ΔΕΔΔΗΕ, θα συνδέονται
απευθείας με το σύστημα υψηλής
τάσης του ΑΔΜΗΕ.

Φειδωλοί ήταν οι συναρμόδιοι
υπουργοί ως προς τα αιτήματα για
άμεσα βραχυπρόθεσμα μέτρα μεί-
ωσης του ενεργειακού κόστους. Τα
δημοσιονομικά περιθώρια είναι στε-
νά, ενώ η υποχώρηση της τιμής των
CO2 έχει περιορίσει και τα έσοδα
του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβα-
σης από τις δημοπρασίες ρύπων.
Τα συνολικά έσοδα του ΤΕΜ τον
Μάρτιο από τα πλεονάσματα των
ΑΠΕ και τα έσοδα των ρύπων φθά-
νουν το 1,2 δισ. περίπου, εκ των ο-
ποίων τα 750 εκατ. ευρώ είναι οι ε-
πιδοτήσεις του Ιανουαρίου και του
Φεβρουαρίου που άρχισαν να δί-
νονται από προχθές στους προμη-
θευτές ρεύματος. Απομένουν άλλα
750 εκατ. ευρώ περίπου για να κα-
λύψουν το άνοιγμα της χονδρεμπο-
ρικής τιμής ρεύματος του Μαρτίου
που ξεπερνάει τα 322 ευρώ η μεγα-
βατώρα από τα 211,75 του Φεβρου-
αρίου και τις επίσης αυξημένες τιμές
του Απριλίου, που είναι ο μήνας
στον οποίο θα αποτυπωθούν οι υ-
ψηλές τιμές φυσικού αερίου του
Μαρτίου. Τα νέα μέτρα στήριξης
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα
ανακοινωθούν από τον πρωθυπουρ-
γό την ερχόμενη εβδομάδα.

Στο 80% των μεγεθών
του 2019 θα φτάσει
φέτος ο τουρισμός

Ενίσχυση συστημάτων
αυτοπαραγωγής
ενέργειας μέσω ΕΣΠΑ

Στο 12% του ΑΕΠ το ενεργειακό κόστος φέτος

<<<<<<

Για πρωτοφανές παγκόσμιο
ενεργειακό σοκ κάνει λόγο
ο οίκος Wood – Bλέπει πληθω-
ρισμό 14,7% στην Ελλάδα.

<<<<<<

Η Πορτογαλία επιδοτεί τη δα-
πάνη για καύσιμα έως 50 λίτρα
τον μήνα, με κόστος 133 εκατ.
για τον προϋπολογισμό της.

Η κυβέρνηση θέλει να κατευθύνει τη στήριξη στους εισοδηματικά αδύναμους και όχι να εφαρ-
μόσει ένα οριζόντιο μέτρο από το οποίο θα επωφεληθούν οι πάντες, όπως π.χ. μια γενική μείω-
ση του ΦΠΑ ή του ΕΦΚ στα καύσιμα.

Στο τραπέζι η στήριξη ευάλωτων
νοικοκυριών με φθηνότερη βενζίνη
Μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών των καυσίμων εξετάζει το ΥΠΟΙΚ

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Εντονος προβληματισμός επικρατεί πλέον
στην εγχώρια αλευροβιομηχανία και σε
σειρά βιομηχανιών τροφίμων, αλλά και της
βιοτεχνικής αρτοποιίας, καθώς πλέον οι σι-
τοπαραγωγοί χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
η μία μετά την άλλη βάζουν περιορισμούς
στις εξαγωγές μαλακού σιταριού και άλλων
προϊόντων, όπως για παράδειγμα των κα-
λαμποκιών.

Μετά την Ουγγαρία, ήταν η σειρά της
Σερβίας να προαναγγείλει διά στόματος του
προέδρου της Αλεξάντερ Βούτσιτς περιο-
ρισμούς στις εξαγωγές του σιταριού από
την επόμενη εβδομάδα, ενώ σε ανάλογες
κινήσεις έχουν προχωρήσει και άλλες χώρες
παραγωγής εκτός Ευρώπης, όπως η Αργε-
ντινή, η Τουρκία και η Ινδονησία. Ανησυχία
υπάρχει για τις αποφάσεις που θα λάβει η
Βουλγαρία, η οποία για την ώρα προχωράει
σε κινήσεις αποθεματοποίησης προκειμένου

να διασφαλίσει σιτηρά για την κάλυψη των
αναγκών της. Ας σημειωθεί ότι η Βουλγαρία
αποτελεί βασική προμηθεύτρια χώρα για
τις μεγαλύτερες ελληνικές αλευροβιομηχα-
νίες.

H Ρουμανία από την άλλη, η οποία απο-
τελεί βασική σιτοπαραγωγός χώρα, δηλώνει
–τουλάχιστον για την ώρα– ότι δεν πρόκειται
να προχωρήσει σε απαγόρευση των εξα-
γωγών, καθώς η παραγωγή της είναι υπερ-
διπλάσια της εγχώριας κατανάλωσης. Μά-
λιστα, η βαλκανική χώρα μάλλον σχεδιάζει
να επωφεληθεί της ανόδου των τιμών και
να προχωρήσει σε ακριβότερες εξαγωγές.

Οι διαδοχικοί περιορισμοί στις εξαγωγές
σιτηρών και μάλιστα από τις χώρες που πα-
ραδοσιακά πωλούν πιο φθηνά σιτηρά, «βά-
ζουν φωτιά» στις τιμές που ήδη από την έ-
ναρξη των εχθροπραξιών στην Ουκρανία
έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, ενώ παράλληλα
είναι πλέον διάχυτη η ανησυχία για την α-
σφάλεια εφοδιασμού σε τρόφιμα. Δεν είναι

τυχαίο ότι πλέον φαίνεται να βρίσκεται υπό
αναθεώρηση και η στρατηγική για τη γε-
ωργία στην Ε.Ε., χωρίς να αποκλείεται πλέον
το ενδεχόμενο αλλαγών στο καθεστώς της
αγρανάπαυσης και χορήγησης επιδοτήσεων
στους αγρότες για την καλλιέργεια σιτηρών.
Οι μεγαλύτερες συνεταιριστικές και συν-
δικαλιστικές οργανώσεις των Ευρωπαίων
αγροτών COPA και COGECA έχουν ζητήσει
να επιτραπεί το 2022 η καλλιέργεια όλης
της διαθέσιμης αγροτικής γης, ενώ επί τά-
πητος φαίνεται να τίθενται μέτρα όπως η
επιδότηση της καλλιέργειας μαλακού σιτα-
ριού, καθώς και η αναθεώρηση του προ-
γράμματος αγρανάπαυσης γαιών. Βεβαίως,
τα μέτρα αυτά ακόμη και αν υιοθετηθούν,
δεν θα έχουν άμεσα αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι προ της ένταξης της
Ελλάδας στην ΕΟΚ οι καλλιέργειες μαλακού
σίτου (πρόκειται για το σιτάρι από το οποίο
παράγεται το αλεύρι για ψωμί) υπερίσχυαν
αυτών του σκληρού σίτου (χρησιμοποιείται

για την παραγωγή σιμιγδαλιού που προο-
ρίζεται για τη βιομηχανία ζυμαρικών). Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του υπ. Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίμων, το 1980 καλλιερ-
γούνταν στην Ελλάδα 7.281.370 στρέμματα
μαλακού σίτου παράγοντας 2.274.250 τόνους
και 2.290.500 στρέμματα σκληρού σίτου
παράγοντας 657.049 τόνους. To 2018 στην
Ελλάδα καλλιεργήθηκαν με μαλακό σιτάρι
μόλις 1.196.980 στρέμματα και η παραγωγή
ήταν 302.849 τόνοι, ενώ είχαν εισαχθεί
989.493 τόνοι. Οι ανάγκες της εγχώριας α-
γοράς σε μαλακό σιτάρι ξεπερνούν το 1,3
εκατ. τόνους ετησίως.

Η εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισα-
γωγές την έχει καταστήσει εξαιρετικά ευ-
άλωτη στις διακυμάνσεις των τιμών, οι
οποίες επιβαρύνονται από το κέρδος του
μεσίτη - εισαγωγέα από τον οποίο αγοράζουν
οι αλευροβιομηχανίες, καθώς και από το
μεταφορικό κόστος, το οποίο πλέον είναι
πολύ υψηλό.

Την ενίσχυση του Net Metering, του συστήματος αυτοπαραγωγής ενέργειας,
με ένα «γιγαντιαίο» πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει ο
πρωθυπουργός.

<<<<<<

Το ζήτημα του ενεργεια-
κού κόστους είναι
εξαιρετικά οξύ, τόνισε
ο πρόεδρος του ΣΕΒ
Δ. Παπαλεξόπουλος.

Tο 2021 οι τουριστικές εισπράξεις
της Ελλάδας από το εξωτερικό δια-
μορφώθηκαν στα 10,653 δισ., ενώ οι
αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών το
2021 αυξήθηκαν κατά 99,4% και οι
σχετικές εισπράξεις κατά 146,7% σε
σχέση με το 2020.

«Απαγορευτικό» στις εξαγωγές μαλακού σιταριού
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Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Μια μικρή αύξηση στον κατώτατο
μισθό, της τάξης του 2% σε συν-
δυασμό με τη μείωση των εισφορών
εργαζομένου κατά 2,5 ποσοστιαίες
μονάδες, θα έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση των καθαρών απολαβών
του εργαζομένου κατά 5%. Το ίδιο
αποτέλεσμα θα έχουμε και αν ο κα-
τώτατος αυξηθεί κατά 4% και μει-
ωθούν οι εισφορές εργαζομένου κα-
τά 0,5 π.μ. Αντίστοιχα, αν ο κατώ-
τατος μισθός αυξηθεί κατά 6% και
υπάρξει μείωση των εισφορών κατά
2,5 π.μ., η αύξηση στις καθαρές α-
πολαβές θα είναι της τάξης του 9%.

Το υψηλό μη μισθολογικό κόστος
στη χώρα μας λειτουργεί ως «τροχο-
πέδη» στην όποια πρόθεση για ση-
μαντική αύξηση των μισθών και δη
του κατώτατου, που όπως παραδέ-
χονται στο σύνολό τους οι κοινωνικοί
εταίροι και φορείς που συμμετέχουν
στη διαδικασία διαβούλευσης για τη
διαμόρφωση του νέου κατώτατου
μισθού, από 1η Μαΐου 2022 και μετά
(την τελική απόφαση θα τη λάβει το
υπουργείο Εργασίας), παραμένει ι-
διαίτερα χαμηλός. Αυτό έχει ως α-
ποτέλεσμα η Ελλάδα να βρίσκεται
σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο
των χωρών της Ε.Ε., στις τελευταίες
θέσεις της κατάταξης, και μόνο χώρες
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευ-
ρώπης που ενσωματώθηκαν στην
Ε.Ε. μετά τις τελευταίες διευρύνσεις

έχουν χαμηλότερους κατώτατους
πραγματικούς μισθούς.

Ετσι, για παράδειγμα, το Ιδρυμα
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ε-
ρευνών (ΙΟΒΕ) στην έκθεσή του ε-
πισημαίνει ότι το άθροισμα εισφο-
ρών εργαζομένου και εργοδότη είναι
το πέμπτο υψηλότερο στις χώρες
της Ε.Ε. και κατά 14,2 π.μ. υψηλότερο
από τον μέσο όρο των ανεπτυγμέ-
νων οικονομιών του ΟΟΣΑ και συ-
νεπώς είναι αναγκαίο να υπάρξει
ένας συνδυασμός αυξήσεων στους
μισθούς με μείωση της φορολόγησης
της εργασίας.

Στην τελική του πρόταση το ΙΟ-
ΒΕ, με στόχο την ταχύτερη και δια-
τηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη,
κρίνει σκόπιμο να δοθεί προτεραι-
ότητα αξιοποίησης ενδεχόμενου
δημοσιονομικού χώρου στη μείωση
του μη μισθολογικού κόστους, ειδικά
σε σχέση με τη φορολογία της ερ-
γασίας και τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, με μέτρα μόνιμης διάρ-
κειας. Αυτό, εκτιμά, θα έχει άμεσα
θετικές συνέπειες στο διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών, βελ-
τιώνοντας τη σχετική αγοραστική

δύναμη των χαμηλόμισθων εισο-
δηματικών κλιμακίων, καθώς και
τα κίνητρα των ατόμων για επίσημη
απασχόληση, με ευεργετικές επι-
δράσεις για την πραγματική οικο-
νομία και τη δημοσιονομική κατά-
σταση μεσο-μακροχρόνια. Προσοχή
όμως. Το Ιδρυμα ξεκαθαρίζει πως
δεδομένης της πίεσης για τη βιω-
σιμότητα του ασφαλιστικού συστή-
ματος, οποιαδήποτε μείωση των ει-
σφορών (εργαζομένου ή/και εργο-
δότη) θα χρειαστεί να συνδυαστεί
με επιδότηση από το κράτος μέσα
από προτεραιοποίηση της συγκε-
κριμένης δαπάνης σε περίπτωση
εύρεσης δημοσιονομικού χώρου.  

Παραθέτει δε και διάφορα σε-
νάρια πολιτικής, που συνδυάζουν
τον καθορισμό του κατώτατου μι-
σθού με δημοσιονομικές παρεμβά-
σεις στην πλευρά των εισφορών.
Σύμφωνα με αυτά, ένας λελογισμέ-
νος συνδυασμός με μικρή αύξηση
του κατώτατου αλλά και μείωση
των εισφορών μπορεί να αποδώσει
αύξηση έως και 7% στις καθαρές
αποδοχές των χαμηλόμισθων.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε ο
κατώτατος μισθός να αυξηθεί μόλις
κατά 2% από 663 σε 676,3 ευρώ και
να μειωθούν οι εισφορές εργαζο-
μένων κατά 1,5 π.μ. ώστε οι καθαρές
απολαβές του εργαζομένου να δια-
μορφωθούν στα 575 ευρώ (αύξηση
3%). Εάν η μείωση αυτή συνδυαστεί
με αντίστοιχη αύξηση του κατώτα-

του μισθού κατά 4%, ήτοι στα 689,5
ευρώ μεικτά, τότε ο εργαζόμενος
θα λάβει καθαρά 593 ευρώ, ήτοι αύ-
ξηση 6%. Στην περίπτωση αύξησης
του κατώτατου κατά 2% και μείωσης
των εισφορών κατά 2,5 π.μ., στην
τσέπη του εργαζομένου θα έμπαιναν
588 ευρώ (αύξηση 5%). Αντίστοιχα,
συνδυασμός αύξησης 6% (702,8 ευ-
ρώ) και μείωσης εισφορών κατά 1,5
π.μ., οδηγεί σε καθαρό πληρωτέο
ποσό της τάξης των 604 ευρώ, ήτοι
αύξηση 8%.

Το υψηλό μη μισθολογικό κόστος
επισημαίνει και η ΕΣΕΕ, τονίζοντας
ότι η επιβάρυνση μιας επιχείρησης,
και δη μικρομεσαίας, είναι κατά
πολύ υψηλότερη από την ονομα-
στική αύξηση που λαμβάνει ως τε-
λικό πληρωτέο ποσό ο εργαζόμενος,
αφού ο εργοδότης θα πρέπει να κα-
ταβάλλει υψηλές ασφαλιστικές ει-
σφορές (εργοδότη αλλά και εργα-
ζομένου). Στην πρότασή της μάλιστα
η Συνομοσπονδία των Εμπόρων ξε-
καθαρίζει ότι μια ενδεχόμενη αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού θα πρέ-
πει να συνδεθεί με επιδότηση των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφο-
ρών, καθώς μπορεί ο εργαζόμενος
να λαμβάνει, για παράδειγμα, σή-
μερα μεικτό κατώτατο μισθό 773,5
ευρώ (σε 12μηνη βάση), που αντι-
στοιχεί σε καθαρές αποδοχές ύψους
664,3 ευρώ, όμως ο εργοδότης επι-
βαρύνεται συνολικά με 947,8 ευρώ
ανά μήνα.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Ως πύλη εισόδου για την υποβολή αιτήσεων
προς χρηματοδότηση από τις τράπεζες θα λει-
τουργήσει η πλατφόρμα που δημιουργεί η Ελ-
ληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic De-
velopment Bank-HDB), μέσω της οποίας όσες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να πάρουν
δάνειο θα «συστήνονται» συμπληρώνοντας
όλα τα αναγκαία στοιχεία που απαιτεί ένα αί-
τημα για δανεισμό. 

Η υπηρεσία know your customer θα επι-
τρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να
έχουν πρόσβαση με απλές διαδικασίες σε όλες
τις εμπορικές τράπεζες, οι οποίες στη συνέχεια
θα μπορούν να κάνουν «προσφορά» για το
ύψος και το κόστος της χρηματοδότησης που
μπορούν να παράσχουν στη συγκεκριμένη ε-
πιχείρηση. Η διαδικασία, εκτός από τη διευ-
κόλυνση των επιχειρήσεων στην πρόσβαση
σε δανεισμό, θα εντείνει τον ανταγωνισμό
μεταξύ των ίδιων των τραπεζών για την εξεύ-
ρεση αξιόπιστων πελατών και τη διεύρυνση
της χρηματοδοτικής βάσης. 

Στόχος της HDB είναι να ανοίξει τη βεντάλια
των αξιόχρεων εταιρειών και να διευκολύνει
την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στη χρηματοδότηση, προσφέροντας μια πύλη

εισόδου αντί της υποχρέωσης των επιχειρή-
σεων να επισκέπτονται κάθε τράπεζα ξεχωριστά
και να υποβάλουν πολλαπλά αιτήματα χρη-
ματοδότησης, συγκεντρώνοντας τα ίδια δι-
καιολογητικά για πολλαπλούς αποδέκτες.
Οπως σημειώνει με δήλωσή της στην «Κ» η
πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελ-
ληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Χατζη-
πέτρου, «η νέα ενιαία πλατφόρμα know your
customer (KYC) είναι μια καινοτόμα και εύκολη
λύση που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα
στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό σύ-
στημα ενσωμάτωσης πελατών για το τραπεζικό
μας σύστημα, με στόχο να υπερδιπλασιάσουμε
άμεσα τον αριθμό των bankable επιχειρήσε-
ων».

Η διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης
σε συνθήκες αυξημένης ρευστότητας αποτελεί
το βασικότερο πρόβλημα για την οικονομία
αλλά και για τις τράπεζες, που υπεραμύνονται
της άποψης ότι πρόσβαση στη χρηματοδότηση
έχουν περί τις 40.000 επιχειρήσεις και ότι οι
bankable επιχειρήσεις στη χώρα δεν ξεπερνούν
τις 100.000 σε σύνολο 850.000 κωδικών που
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Πολλές
από αυτές δεν αναζητούν καν χρηματοδότηση

είτε λόγω αυξημένου κόστους είτε έχοντας
προεξοφλήσει τον αποκλεισμό τους από το
τραπεζικό σύστημα επειδή δεν διαθέτουν ε-
παρκή ιστορικά στοιχεία που να πιστοποιούν
την πιστοληπτική τους ικανότητα. Η δυνα-
τότητα υποβολής αίτησης σε έναν κόμβο, έτσι
ώστε το αίτημα να φθάνει ταυτόχρονα σε όλες
τις τράπεζες, θα ανοίξει τη βεντάλια του δα-
νεισμού ακόμη και για επιχειρήσεις που λόγω
γεωγραφικής εντοπιότητας έχουν περιορισμένη
πρόσβαση σε πάνω από μία τράπεζες, δημι-
ουργώντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού
για όλη την αγορά.

Η υποβολή της αίτησης θα γίνεται ηλε-
κτρονικά και η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή
σε όλες τις τράπεζες, οι οποίες έχοντας όλα
τα δεδομένα και το προφίλ της επιχείρησης,
θα αξιολογούν την αίτηση και θα υποβάλουν
προσφορά χορήγησης δανείου. Τα βήματα θα
είναι απλά και η υποβολή της αίτησης θα πε-
ριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που κάθε επιχείρηση
θα πρέπει να συγκεντρώνει όταν ενδιαφέρεται
να πάρει δάνειο, με τη διαφορά ότι με μία
αίτηση η επιχείρηση θα απευθύνεται σε όλες
τις τράπεζες, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία
μέσα από την επανάληψη της ίδιας διαδικασίας
προκειμένου να διαπιστώσει ποια τράπεζα

είναι διατεθειμένη να τη χρηματοδοτήσει, σε
τι ύψος και με τι επιτόκιο. Οπως εξηγεί η κ.
Χατζηπέτρου, «μέσω της πλατφόρμας θα ε-
ξοικονομείται χρόνος, κόπος και χρήμα, τόσο
για τις επιχειρήσεις που αναζητούν την κα-
τάλληλη χρηματοδότηση βάσει των αναγκών
τους όσο και για τις τράπεζες που θα μπορούν
να παίρνουν γρήγορα και απλά τις πιστοδοτικές
τους αποφάσεις, σημειώνοντας ότι «για πρώτη
φορά η χώρα θα αποκτήσει μια σύγχρονη
βάση δεδομένων που θα λειτουργεί με διαφά-
νεια, ταχύτητα και αξιοπιστία».

«Μέσα από αυτήν, τράπεζες και επιχειρήσεις
από κοινού θα συμβάλουν σημαντικά και στη
βελτίωση των επιδόσεων της οικονομίας στα
κριτήρια καινοτομίας και ESG. Αυξάνουμε
έτσι τη δυνητική πελατεία των τραπεζών και
ταυτόχρονα εκπαιδεύουμε την επιχειρηματική
κοινότητα εξασφαλίζοντας την ισότιμη πα-
ρουσία τους στην τραπεζική χρηματοδότηση»,
υπογραμμίζει η κ. Χατζηπέτρου. H Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB, καταλήγει, «α-
ποτελεί τον βασικό μηχανισμό της χώρας που
στηρίζει τον Ελληνα επιχειρηματία εμπράκτως,
διευκολύνοντας την πρόσβασή του στη χρη-
ματοδότηση και υπεραπλουστεύοντας γρα-
φειοκρατικές διαδικασίες».

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Οσο μαίνεται ο πόλεμος στην Ου-
κρανία, μία άλλου είδους μάχη –
αυτή της προσέλκυσης εργαζομένων
στην πληροφορική και την τεχνο-
λογία από τη χειμαζόμενη χώρα–
βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα,
αλλά και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Η Ουκρανία, πριν από τη
ρωσική εισβολή, αποτελούσε «φυ-
τώριο» ταλέντων και νέων επιχει-
ρηματικών εγχειρημάτων, διαθέ-
τοντας τουλάχιστον τέσσερις εται-
ρείες-«unicorns», όπως αποκαλού-
νται διεθνώς οι startups με αξία
άνω του 1 δισ. δολαρίων. Υπολογί-
ζεται ακόμη ότι 100 από τις 500 με-
γαλύτερες αμερικανικές επιχειρή-
σεις (Fortune 500) χρησιμοποιούν
υπηρεσίες ουκρανικών εταιρειών
πληροφορικής. Σε μια συγκυρία
κατά την οποία οι ελληνικές εται-
ρείες ενισχύονται με νέα ψηφιακά
έργα –έως το τέλος της χρονιάς θα
προκηρυχθούν διαγωνισμοί της τά-
ξεως των 2 δισ. ευρώ– η ζήτηση για
καταρτισμένο προσωπικό παραμένει
διαρκώς μεγαλύτερη σε σχέση με
την προσφορά.  Και με την Ευρω-
παϊκή Ενωση να χορηγεί καθεστώς
προσωρινής προστασίας σε πρό-
σφυγες, ολοένα και περισσότερες
ελληνικές εταιρείες απευθύνουν
προσκλητήριο σε εργαζομένους
από την Ουκρανία, το οποίο, ωσότου
λήξει ο πόλεμος, αφορά κυρίως γυ-
ναίκες, επειδή άντρες 18 έως 60
χρόνων απαγορεύεται να εγκατα-

λείψουν την Ουκρανία. Ενδεικτικά,
στις εταιρείες που προσλαμβάνουν
προγραμματιστές και μηχανικούς
πληροφορικής από την Ουκρανία
ανήκουν η Unisystems του ομίλου
Quest, που προσφέρει ευκαιρίες α-
πασχόλησης με ή χωρίς τη δυνα-
τότητα τηλεργασίας, όχι μόνο στην
Ελλάδα, αλλά και σε κάποια από τις
ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Λουξεμ-
βούργο, Ρουμανία, Ιταλία και Ισπα-
νία) όπου διαθέτει παρουσία. Η ε-
ταιρεία διαθέτει ανεκτέλεστο υπό-
λοιπο συμβάσεων της τάξεως των

310 εκατ. ευρώ και υλοποιεί ή έχει
αναλάβει σημαντικό αριθμό έργων
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η Wealthyhood των Αλέξανδρου
Χριστοδουλάκη και Κωνσταντίνου
Φαλιάγκα αποτελεί μία από τις πρώ-
τες νεοφυείς εταιρείες που έχει α-
πευθυνθεί σε μηχανικούς λογισμι-
κού (iOS, Android και Web) από την
Ουκρανία.

Η εταιρεία, με έδρα το Λονδίνο,
έχει δημιουργήσει  επενδυτική πλατ-
φόρμα που προσαρμόζεται στις ε-
πιμέρους ανάγκες των χρηστών
της, υποστηρίζοντας πλήρως τη
διαδικασία μετεγκατάστασης στην

Αθήνα των εργαζομένων από την
Ουκρανία. Θέσεις εργασίας σε πρό-
σφυγες προσφέρει και η Keyvoto,
που έχει αναπτύξει μία ενιαία πλατ-
φόρμα διαχείρισης εμπειρίας πε-
λατών. Οπως αναφέρει σε ανάρτησή
του ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας,
Γιώργος Παπαδημητρίου, η Keyvoto
παρέχει υποστήριξη για τη μετε-
γκατάσταση και διαμονή των ερ-
γαζομένων στην Πτολεμαΐδα όπου
βρίσκεται η έδρα της.

Κάλεσμα σε εργαζομένους από
την Ουκρανία απευθύνει και ο συ-
νιδρυτής και γενικός διευθυντής
της Rebborn, Κώστας Μάντζιαρης,
που προσφέρει υπηρεσίες ψηφιακού
μετασχηματισμού σε επιχειρήσεις.
«Προσφέρουμε βοήθεια για ένα νέο
ξεκίνημα στην Ελλάδα ή σε άλλη
ευρωπαϊκή χώρα σε Ουκρανούς πο-
λίτες. Η προσφορά εργασίας συνο-
δεύεται με ανταγωνιστικό μισθό
και πακέτο μετεγκατάστασης ύψους
5.000 ευρώ για κάθε νέο εργαζόμενο
που έχει πληγεί από τον πόλεμο»,
αναφέρει σε ειδικό μήνυμά της η
Rebborn.

Φιλοξενία και επαγγελματικό χώ-
ρο διαθέτει, μέχρι να τελειώσει ο
πόλεμος, σε επαγγελματίες από την
Ουκρανία η εταιρεία λογισμικού S-
tonewave στη Θεσσαλονίκη, ενώ
θέσεις εργασίας για προγραμματι-
στές, γραφίστες και σχεδιαστές ι-
στοσελίδων προσφέρει και μία ε-
πιχείρηση που δεν ανήκει στον
χώρο της τεχνολογίας, το δημιουρ-
γικό γραφείο Soul Creative Agency.

«Κλειδί» για πραγματική
αύξηση του κατώτατου
μισθού οι εισφορές
Μείωση μη μισθολογικού κόστους και λελογισμένη αύξηση κατώτατου ζητούν φορείς

<<<<<<

Η Ελλάδα έχει το πέμπτο
υψηλότερο μη μισθολο-
γικό κόστος στην Ε.E.

Πλατφόρμα διευκόλυνσης 
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων
Με μια αίτηση οι ΜμΕ θα μπορούν να απευθύνονται σε όλες τις τράπεζες

<<<<<<<

Την υπηρεσία know your
customer δημιουργεί η Ελληνι-
κή Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Η νέα πλατφόρμα, εκτός από τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην πρόσβαση σε δανεισμό, θα ε-
ντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ίδιων των τραπεζών για την εξεύρεση αξιόπιστων πελατών και
τη διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης. 

Πρόσκληση σε Ουκρανούς
προγραμματιστές
από ελληνικές εταιρείες

Η Ουκρανία αποτελεί «φυτώριο» ταλέντων και νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, διαθέτοντας τουλάχιστον τέσσε-
ρις εταιρείες-«unicorns».

<<<<<<

Προσφέρουν ευκαιρίες
απασχόλησης,
με ή χωρίς τη δυνατότη-
τα τηλεργασίας.
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Της ΧΡYΣΑΣ ΛΙAΓΓΟΥ

Νέες εισροές για το Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης μέσω του οποίου επιδοτούνται
νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τον περιο-
ρισμό των αυξήσεων στις τιμές ρεύματος
και φυσικού αερίου αναζητούν τα αρμόδια
κυβερνητικά επιτελεία, καθώς η επιβάρυνση
του ενεργειακού κόστους από τους εξωγενείς
παράγοντες διογκώνεται και παράλληλα
τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από τις δη-
μοπρασίες ρύπων μειώνονται λόγω της α-
ποκλιμάκωσης της τιμής των CO2. 

Η άσκηση δυσκολεύει ακόμη περισσό-
τερο καθώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί
και το μέτωπο των αυξήσεων στις τιμές
των καυσίμων, όπου εξετάζονται επιδοτή-
σεις βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα,
ο «λογαριασμός» των επιδοτήσεων για το
αντιστάθμισμα των αυξήσεων στην ενέργεια
θα φθάσει στο σύνολο του έτους στα 4-5
δισ. ευρώ, ποσό που προφανώς δεν είναι
εύκολο να βρεθεί από εθνικά κονδύλια. 

Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναδείξει
με την πρόταση των έξι σημείων του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την ευ-
ρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος και
αναμένει αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυ-
φής της 24ης Μαρτίου σε αυτή την κατεύ-
θυνση, πιέζοντας μέσω ενός κοινού μετώπου
των χωρών του Νότου (Ισπανία, Ελλάδα,
Πορτογαλία, Ιταλία) που θα οριστικοποιήσει
τη γραμμή του στη συνάντηση της Ρώμης,
μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εν αναμονή των αποφάσεων των Βρυ-
ξελλών, τα συναρμόδια υπουργεία έχουν
«τρέξει» αυτό το διάστημα όλα τα δυνατά
σενάρια για να καταλήξουν σε στοχευμένα
μέτρα ελάφρυνσης νοικοκυριών, επιχει-
ρήσεων και αγροτών, τα οποία θα ανακοι-
νώσει ο πρωθυπουργός μέσα στην εβδο-
μάδα. Στο μέτωπο του ρεύματος και του
φυσικού αερίου, οι επιδοτήσεις για τον
Μάρτιο, σύμφωνα με την υπουργική από-
φαση που αναρτήθηκε χθες στη «Διαύγεια»,
παραμένουν στα επίπεδα του Φεβρουαρίου,
δηλαδή στα 39 ευρώ για τις πρώτες 300 κι-
λοβατώρες (150 ευρώ/MWh για τις πρώτες

150 κιλοβατώρες και 110 ευρώ/MWh για
κατανάλωση 151-300 κιλοβατώρες). Στα
51 ευρώ παραμένει η επιδότηση για τα νοι-
κοκυριά που είναι ενταγμένα στο ΚΟΤ και
στα 65 ευρώ/MWh για τα επαγγελματικά
τιμολόγια. Για τους οικιακούς καταναλωτές
φυσικού αερίου η επιδότηση τον Μάρτιο
παραμένει στα 20 ευρώ ανά θερμική με-
γαβατώρα, όπως και για τις επιχειρήσεις.

Οι καταναλωτές ρεύματος ακόμη και
μετά την επιδότηση θα πληρώσουν τον
Μάρτιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της α-
γοράς, επιπλέον 35 ευρώ αύξηση. Αυτό
γιατί η μεσοσταθμική τιμή στη χονδρε-
μπορική αγορά διαμορφώνεται μέχρι σήμερα
(15 Μαρτίου) στα 313,11 ευρώ/MWh, έναντι
211,71 ευρώ τον Φεβρουάριο και 227 ευρώ
τον Ιανουάριο. Ακόμη και εάν τις επόμενες
ημέρες υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, η
μέση τιμή του Μαρτίου εκτιμάται ότι δύ-
σκολα θα πέσει κάτω από τα 250 ευρώ.  

Η απόκλιση αυτή είναι σε γνώση της
κυβέρνησης, η οποία φέρεται να αναζητάει
κονδύλια για πρόσθετη επιδότηση τον
Μάρτιο και βέβαια για τον Απρίλιο, οπότε
οι ανάγκες για επιδοτήσεις θα είναι ακόμη
μεγαλύτερες, καθώς οι υψηλές τιμές φυσικού

αερίου του Μαρτίου δεν έχουν περάσει α-
κόμη στην κατανάλωση κι αυτό γιατί στην
Ελλάδα οι εταιρείες τιμολογούν με τις τιμές
του προηγούμενου μήνα. Πληροφορίες φέ-
ρουν τα συναρμόδια υπουργεία να προσα-
νατολίζονται σε επιδότηση της τάξης των
55 ευρώ για τα νοικοκυριά τον Απρίλιο (από
39 ευρώ). Επίσης, η επιδότηση για τις επι-
χειρήσεις θα αυξηθεί ώστε να καλύπτει το
75% της αύξησης της τιμής του ρεύματος
από 50% σήμερα.

Ως προς τη χρηματοδότηση των νέων
μέτρων κοινωνικής στήριξης, στην κυβέρ-
νηση έχει καταστεί σαφής η ανάγκη πρό-
σθετων ροών προς το Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης που έχει συσταθεί για την ε-
πιδότηση του ρεύματος και του φυσικού

αερίου. 
Μέχρι στιγμής τα έσοδα του ΤΕΜ προ-

έρχονται από τα πλεονάσματα του ΕΛΑΠΕ
και τα έσοδα των δημοπρασιών ρύπων. Με
εντολή των συναρμόδιων υπουργείων ο
ΔΑΠΕΕΠ θα πρέπει να μεταφέρει μέχρι τα
τέλη Μαΐου στο ΤΕΜ ποσό 780 εκατ. ευρώ
από το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ (300 εκατ.
από το πλεόνασμα του 2021 και 480 εκατ.
από το πλεόνασμα του πρώτου τριμήνου
του 2022). Στο ΤΕΜ έχουν μπει επίσης και
περί τα 250 εκατ. ευρώ από τις δημοπρασίες
ρύπων, ποσό πολύ χαμηλότερο από αυτό
που είχε προϋπολογιστεί λόγω της αποκλι-
μάκωσης της τιμής των CO2. Εχει συγκε-
ντρωθεί δηλαδή ένα συνολικό ποσό 1 δισ.
ευρώ περίπου, που υπολείπεται κατά 100
εκατ. του ποσού του 1,1 δισ. ευρώ που έχει
ανακοινωθεί για τις επιδοτήσεις Ιανουαρίου
- Μαρτίου. Η κυβέρνηση έχει πλήρη επί-
γνωση ότι τα πλεονάσματα των ΑΠΕ και
οι ρύποι δεν μπορούν να συνεχίσουν να
είναι αποκλειστικοί «χορηγοί» των κοινω-
νικών μέτρων στήριξης, γι’ αυτό και κοιτάζει
τόσο προς τον προϋπολογισμό όσο και
προς τα πιθανά κέρδη της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού.

Αυξάνεται στα 55 ευρώ η επιδότηση
ρεύματος για νοικοκυριά τον Απρίλιο
Για τις επιχειρήσεις θα καλύπτει το 75% της αύξησης της τιμής του ρεύματος

Ερχονται ανατιμήσεις
σε αγροτικά προϊόντα,
ανοδικά ξανά τα σιτηρά

Ο «λογαριασμός» των επιδοτήσεων στην ενέργεια θα φθάσει στο σύνολο του έτους τα 4-5 δισ. ευρώ.

Την ανηφόρα πήραν και πάλι οι τιμές
των σιτηρών, μετά την υποχώρηση
που είχε καταγραφεί στο τέλος της
προηγούμενης εβδομάδας αλλά και
τις πρώτες ώρες της Δευτέρας. Η ε-
ξέλιξη αυτή κάθε άλλο παρά αισιο-
δοξία γεννά για το ύψος και τη διάρ-
κεια των ανατιμήσεων στο ψωμί και
σε σειρά άλλων βασικών ειδών δια-
τροφής. Οσον αφορά ειδικά το ψωμί,
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτο-
ποιών Ελλάδας Μιχάλης Μούσιος
προανήγγειλε αυξήσεις στις τιμές,
καθώς ήδη οι φούρνοι αγοράζουν ά-
λευρα ακόμη και 60% ακριβότερα σε
σύγκριση με την περίοδο προ του
πολέμου στην Ουκρανία. Η τιμή του
μαλακού σιταριού για συμβόλαια πα-
ράδοσης Μαΐου βρισκόταν στο χρη-
ματιστήριο του Παρισιού στα 370,75
ευρώ/τόνο, έχοντας φτάσει στη διάρ-
κεια της ημέρας στα 386,50 ευρώ/τό-
νο. Την Παρασκευή 11 Μαρτίου η
τιμή είχε φτάσει μέχρι τα 376 ευρώ/τό-
νο, για να κλείσει τελικά στα 370,75
ευρώ/τόνο. Οι ανατιμήσεις βεβαίως,
τις οποίες θα δουν οι καταναλωτές
το επόμενο διάστημα ή έχουν ήδη
δει, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της
ρωσο-ουκρανικής κρίσης. Τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ) για τον δείκτη τιμών εισα-
γωγών στη βιομηχανία καθώς και
για τον δείκτη τιμών εισροών - εκροών
στη γεωργία και κτηνοτροφία, στοι-
χεία που αφορούν τον Ιανουάριο του
2022, δείχνουν μεγάλη επιβάρυνση
του κόστους παραγωγής πριν από
την εισβολή του ρωσικού στρατού
στην Ουκρανία και τη μεγάλη δια-
ταραχή που αυτή έχει επιφέρει στην
εφοδιαστική αλυσίδα. Συγκεκριμένα,
ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιο-
μηχανία αυξήθηκε τον Ιανουάριο
του 2022 κατά 31,8% σε σύγκριση
με τον Ιανουάριο του 2021, ενώ με-
γάλη αύξηση, 9,7%, σημείωσε και
σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του
2021. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις κα-
ταγράφηκαν στους τομείς άντλησης
πετρελαίου και φυσικού αερίου (84,5%
σε ετήσια βάση και 25% σε μηνιαία),
διύλισης πετρελαίου (66,5% ετησίως
και 14,6% μηνιαίως), παραγωγής βα-
σικών μετάλλων (31,4% ετησίως και

5,3% μηνιαίως), κατασκευής ηλε-
κτρονικών υπολογιστών (13,5% ε-
τησίως αλλά μείωση 1,8% σε σύγκρι-
ση με τον Δεκέμβριο του 2021). Πολύ
μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν ε-
πίσης στους συντελεστές παραγωγής
(εισροές) στη γεωργία και κτηνοτρο-
φία, έχοντας ως συνέπεια την ίδια
ώρα μεγάλη αύξηση των τιμών πα-
ραγωγού (εκροές). Ετσι, ο δείκτης τι-
μών εισροών αυξήθηκε τον Ιανουάριο
του 2022 κατά 18,6% σε σύγκριση
με τον Ιανουάριο του 2021, αύξηση
η οποία οφείλεται κυρίως στην άνοδο
κατά 44,4% της τιμής της ενέργειας.
Κατά 29% αυξήθηκαν οι τιμές των
λιπασμάτων και αναμένεται να αυ-
ξηθούν πολύ περισσότερο μετά την
απόφαση της Ρωσίας να αναστείλει
προσωρινά τις εξαγωγές λιπασμάτων.
Σημειώνεται ότι η Ρωσία αποτελεί
τον μεγαλύτερο εξαγωγέα λιπασμά-
των στον κόσμο. Κατά 15,5% αυξή-
θηκαν τον Ιανουάριο του 2022 οι
τιμές των ζωοτροφών, οι οποίες επί-
σης αναμένεται να αυξηθούν περαι-
τέρω λόγω της μεγάλης ανόδου των
τιμών του καλαμποκιού, του σιταριού
και της σόγιας.

Την ίδια ώρα, υψηλές διψήφιες
αυξήσεις καταγράφονται σε ετήσια
βάση στις τιμές σειράς προϊόντων
της πρωτογενούς παραγωγής, που
οδηγούν σε ανατιμήσεις των τελικών
προϊόντων: 74,2% στα βιομηχανικά
φυτά, 26,6% στα φρούτα, 26,5% στα
κτηνοτροφικά φυτά, 23,4% στο ε-
λαιόλαδο.

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της NIPD Genetics
είναι η ενίσχυση των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης
που αφορούν την υποστήριξη ατόμων με κοινές αλλά
και σπάνιες παθήσεις. Με αφορμή την Ημέρα Σπανίων
Παθήσεων, η NIPD Genetics παρέδωσε τη δωρεά της
που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας "Jeans
for GENES- Wear that you care", στον Σύνδεσμο Σπάνιων
Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα». 

Σε συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πολυ-
θεματικό Κέντρο Αξιολόγησης και Παρέμβασης του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μο-
ναδικά Χαμόγελα» την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, α-
ντιπροσωπεία της NIPD Genetics, παρέδωσε το χρηματικό
ποσό στη διευθύντρια του Συνδέσμου κ. Στάλω Κυριακίδου.
Το πολυθεματικό Κέντρο Αξιολόγησης και Παρέμβασης
«Μοναδικά Χαμόγελα», αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο
το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την ευρεία πρόσβαση
των ατόμων με σπάνιες γενετικές παθήσεις σε εξειδι-
κευμένες ιατρικές - επιστημονικές ομάδες για έγκαιρη
διάγνωση και θεραπείες υψηλής ποιότητας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα
Σπάνιων Παθήσεων, την 28η Φεβρουαρίου 2022, το προ-
σωπικό της NIPD Genetics συμμετείχε στην εκστρατεία
«Jeans for Genes - Wear that you care» και προσήλθε
στο χώρο εργασίας φορώντας jeans, σε μια δράση η
οποία έτυχε προβολής μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δι-
κτύωσης του προσωπικού και της εταιρείας, με στόχο
την περαιτέρω διαφώτιση του κοινού για τις σπάνιες γε-
νετικές παθήσεις. Παράλληλα, σε μια προσπάθεια έ-
μπρακτης στήριξης της δράσης του Παγκύπριου Συνδέσμου
Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα»,
τόσο το προσωπικό όσο και η εταιρεία έδωσαν τη δική
τους χρηματική εισφορά.

H NIPD Genetics υιοθετώντας διαχρονικά μια ανθρω-
ποκεντρική προσέγγιση στη δράση και τις ενέργειές της,
θα συνεχίσει να συνδράμει με πρωτοβουλίες και στο-
χευμένες δράσεις, με επίκεντρο τις ανάγκες των ασθενών

και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και των παρεχόμενων υ-
πηρεσιών υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Σύνδεσμο
Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα» ε-
πισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.monadikaxamogela.org

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γενετικές
και κλινικές εργαστηριακές υπηρεσίες της NIPD Genetics,
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.nipd.com και
www.nipdlabs.com.cy

Στήριξη NIPD Genetics
στον Σύνδεσμο Σπάνιων Γενετικών
Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα»

Η εταιρεία παρέδωσε χρηματικό ποσό που συνέλεξε στο πλαίσιο
της εκστρατείας «Jeans for GENES - Wear that you care»

Κατά 15,5% αυξήθηκαν τον Ιανουάριο
του 2022 οι τιμές των ζωοτροφών.

<<<<<<

Η κυβέρνηση αναζητάει
πρόσθετες ροές προς το
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβα-
σης που έχει συσταθεί για
την επιδότηση της ενέργειας.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 144.49 0.7039

ALCOA CORP 73.17 -0.449

ALLEGHANY CRP 672.22 3.3644

ALTRIA GROUP 51.535 1.9687

AMAZON COM 2946.015 3.8404

AMER EXPRESS C 176.65 2.2339

AMER INTL GROU 58.85 2.33

AMGEN 232.17 1.2914

APPLE INC 154.9 2.8416

BANK OF AMERIC 41.525 0.7888

BAXTER INTL IN 78.84 1.0899

BOEING CO 178.72 1.8232

BRISTOL MYERS  69.785 0.7871

CAMPBELL SOUP  43.63 1.9154

CATERPILLAR IN 216.43 0.4595

CIGNA CORP 233.805 3.3621

CHEVRON 158.06 -5.1943

CISCO SYSTEMS 55.395 2.0166

CITIGROUP 55.21 1.8071

CERVECERIAS 13.76 1.4001

COCA-COLA CO 59.69 1.9645

COLGATE PALMOL 75.655 2.2918

DANAOS CORP 96.8344 3.18

DIANA SHIPPING 4.445 -3.5792

DOW INC 59.085 -1.9824

DUPONT DE NMOU 71.66 -0.1115

ENTERGY CP 111.76 1.3512

EXXON MOBIL 77.555 -5.2821

FEDEX CORP 215.66 2.1456

FORD MOTOR CO 16.09 2.2236

INTL BUS MACHI 125.92 1.5975

GENERAL DYNAMI 237.87 1.7278

GENERAL ELEC C 92.3 -0.1622

GOLDM SACHS GR 329.71 1.4555

HALLIBURTON CO 35.04 -3.6304

HARTFORD FINL 68.34 1.2444

HP INC 34.955 2.5073

HOME DEPOT INC 329.462 3.4872

INTEL CORP 44.745 0.777

JOHNSON JOHNSO 176.24 2.6501

JPMORGAN CHASE 132.48 1.7746

LAZARD 33.37 3.6014

MCDONALD’S COR 233.95 3.4353

MERCK & CO 78.775 1.2792

MICROSOFT CP 286.105 3.4962

3M COMPANY 144.48 0.697

MORGAN STANLEY 86.58 2.1955

NIKE INC CL B 119.61 1.7351

NORFOLK SOUTHE 268.32 0.8381

PFIZER INC 52.215 -0.067

PROCTER & GAMB 150.39 3.6815

ROCKWELL AUTOM 261.29 1.9271

SCHLUMBERGER L 39.54 -4.8375

SOUTHERN 68.91 0.3641

STEALTHGAS 2.135 -0.6977

TSAKOS ENERGY 7.88 1.0256

UNISYS CORP 21.755 -0.7527

UNITEDHEALTH G 499.15 2.3016

US BANCORP 54.43 0.8897

VERIZON COMMS 52.975 0.9048

WALT DISNEY CO 134.28 4.0688

WELLS FARGO &  50.075 0.4312

WALMART INC 145.96 1.3259

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 3658 -0.649

A.B.FOOD 1724 -2.406

ADMIRAL GRP 2575.7651 -2.902

ASHTEAD GRP. 5236 4.022

ANTOFAGASTA 1514.88 -1.607

AVIVA 414.2 -0.885

ASTRAZENECA 9383 -0.138

BABCOCK INTL 339.4751 0.708

BAE SYS. 732.4 1.216

BARCLAYS 167.9637 -1.082

BR.AMER.TOB. 3086.5 2.016

BARRATT DEVEL. 548.4 -2.281

BERKELEY GP.HL 3881 -2.462

BR.LAND 502.8 -0.789

BUNZL 2793 -0.639

BP 361 1.262

BURBERRY GRP 1591.5 -0.157

BT GROUP 177.95 1.57

COCACOLA HBC A 1597.5 -2.473

CARNIVAL 1261.8 2.485

CENTRICA 78.27301 1.924

COMPASS GROUP 1638.1411 0.06

CAPITA GROUP 20.86 -1.408

CRH 3284 1.14

found

DCC 5678 -1.599

DIAGEO 3463.619 0.058

DIRECT LINE 269.8973 -1.532

EXPERIAN 2909 0.762

EASYJET 517.83 3.279

FRESNILLO 700.6 -2.91

GLENCORE 462.2 -4.413

GLAXOSMITHKLIN 1570 0.602

HIKMA 2034.9797 -0.049

HAMMERSON 31.3 -2.795

HARGREAVES LS 1013.5 -3.329

HSBC HLDGS.UK 479.65 -2.012

INTL CONSOL AI 138.36 1.037

INTERCON. HOTE 4971 1.284

3I GRP. 1274.5613 -0.392

IMP.BRANDS 1541 0.484

INTERTEK GROUP 4947.3229 -1.096

ITV 85.16 1.389

JOHNSON MATTHE 1850 -2.065

KINGFISHER 277.8 -2.183

LAND SECS. 750.4 -1.419

LEGAL&GEN. 262.52 -1.509

LLOYDS GRP. 47.87 -0.712

MARKS & SP. 1788672 -2.115

MONDI 1450 -2.693

NATIONAL GRID 1141.74 2.867

NEXT 6142.33 -0.669

PROVIDENT FIN. 271.4 -2.163

PRUDENTIAL 984.11249 -4.215

PERSIMMON 2235.76 -2.792

PEARSON 826.8 8.647

RELX 2182 2.625

RIO TINTO 5143 -1.68

ROYAL MAIL 361.22854 1.028

ROLLS-ROYCE HL 92.27 -1.61

SAINSBURY(J) 256.5845 0.311

SCHRODERS 3082.186 -0.226

SAGE GRP. 670.4523 -0.149

ST JAMESS PLAC 1327 -3.27

SMITHS GROUP 1443 -0.586

SMITH&NEPHEW 1205 -0.578

SSE 1677 1.176

STAND.CHART. 472 -3.991

SEVERN TRENT 2918 2.099

TRAVIS PERKINS 1286.5 -2.575

TESCO 278.4 0.56

TUI AG 231.65 1.339

TAYLOR WIMPEY 136.5 -2.291

UNILEVER 3423 -1.212

UTD. UTILITIES 1074.25 2.073

VODAFONE GROUP 122.08 0.246

WPP 1008 0.7

WHITBREAD 2666.27 1.133

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 31.1 -0.99

RICHEMONT N 104 -3.39

GEBERIT N1 563 -1.3

NOVARTIS N 79.63 0.25

ROCHE HOLDING  360.2 0.53

SGS N 2550 0

SWATCH GROUP I 236.8 -1.37

ADECCO N 42 -0.5

JULIUS BAER N 49.3 -1.83

CS GROUP AG 7.136 -1.74

GIVAUDAN N 3625 1.06

NESTLE SA 115.74 0.87

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 555.8 1.68

SWISS RE N 84.64 0.05

UBS GROUP N 16.015 -0.62

ZURICH INSURAN 432.6 1

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 203.7 -2.4

ALLIANZ SE 208.9 -0.4

BASF SE 53.82 -0.84

BAY MOT WERKE 75.32 0.89

BEIERSDORF 85.12 -0.64

BAYER N AG 55.94 0.17

COMMERZBANK 6.512 -0.123

CONTINENTAL AG 63.91 -0.29

DEUTSCHE BANK  10.326 -0.03

DEUTSCHE POST  44.42 0.34

DT BOERSE N 154.6 1.95

DT LUFTHANSA A 6.952 0.083

DT TELEKOM N 16.57 0.126

E.ON  SE NA 10.846 0.176

FRESENIUS MEDI 58.94 -0.08

FRESENIUS SE 31.2 0.025

HEIDELBERGCEME 56.46 -1.1

HENKEL AG&CO V 64.44 -1.3

INFINEON TECH  28.25 0.235

K+S AG NA 24.72 0.92

MERCK KGAA 179.2 -0.4

MUENCH. RUECK  239.55 -1.65

RWE AG 37.29 0.35

THYSSENKRUPP A 8.894 -0.13

VOLKSWAGEN VZ 151 1

VONOVIA SE 45.74 -0.15

SIEMENS N 128.36 -0.8

SAP SE 100.54 -0.64

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 46.82 -0.81

AEGON 4.115 -0.77

ABN AMRO BANK 11.094 0.09

AKZO NOBEL 77.5 -1.1

ARCELORMITTAL 27.37 -1.62

ASML HOLDING 540.4 1.1

BOSKALIS WESTM 32.5 0

GALAPAGOS 54.33 -4.15

HEINEKEN 83.14 0.14

ING GROEP 9.067 -0.33

KONINKLIJKE DS 154.7 0.62

KPN KON 3.054 0.3

NN GROUP 42.83 -0.16

KONINKLIJKE DS 154.7 0.62

IMCD 142.9 -0.17

RANDSTAD 56.5 -0.18

RELX 26.1 2.84

UNIBAIL RODAM  61.76 0.64

VOPAK 28.05 -0.74

WOLTERS KLUWER 91.32 1.15

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.50 1.51

ATLANTIA 16.70 16.10

AZIMUT HLDG 20.44 19.81

ENEL 5.83 5.80

EXOR 64.72 63.62

ENI 12.92 12.98

GENERALI ASS 17.91 17.52

GEOX 0.78 0.82

INTESA SANPAOL 2.008 0.9

MEDIOBANCA 8.50 8.50

RCS MEDIAGROUP 0.71 0.71

PRYSMIAN 29.79 29.63

SNAM 4.90 4.91

STMICROELEC.N. 35.14 34.63

TELECOM ITALIA 0.30 0.30

TENARIS 12.19 12.61

TERNA 7.20 7.04

UNICREDIT 9.63 0.81

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 3445 2.96

ASAHI GROUP HL 4204 2.34

ASTELLAS PHARM 1851 -2.19

BRIDGESTONE CO 4369 1.63

CANON INC 2785 0.78

CASIO COMPUTER 1315 1.08

CITIZEN WATCH 486 0.62

CREDIT SAISON 1331 0.23

DAIWA SEC GROU 701.6 0.79

SUBARU 1843 4.51

FUJIFILM HOLDI 6860 0.19

FUJITSU LTD 16575 -0.57

HINO MOTORS 705 2.47

HITACHI 5233 1

HONDA MOTOR 3170 0.7

IHI 2732 -0.07

ISUZU MOTORS 1533 2.13

KAWASAKI HVY I 2058 -0.91

KAJIMA CORP 1501 0.2

KEIO 4710 0.11

KOBE STEEL 578 -1.87

KONICA MINOLTA 485 -0.41

JTEKT 909 2.36

MITSUB UFJ FG 734.7 1.52

MITSUBISHI COR 4133 -1.36

MITSUBISHI ELE 1338 1.56

MITSUBISHI MOT 277 1.84

NEC CORPORATIO 4835 -0.82

NIKKON HLDG 2203 1.33

NIKON CORP 1185 -2.31

NIPPON SUISAN 4204 1.07

NISSAN MOTOR C 484.4 4.22

NOMURA HOLDING 503.2 1.02

NISSAN CHEMICA 6680 1.37

NIPPON PAPER I 1064 

OBAYASHI CORP 903 1.8

ODAKYU ELEC RA 2000 2.09

OJI HOLDINGS 562 0.72

OSAKA GAS 2167 2.95

RICOH CO LTD 958 -1.74

SECOM 8339 0.93

SEVEN & I HLDG 5393 2.76

SHARP CORP 1077 1.03

SHIMIZU CORP 736 -0.81

SHISEIDO 5406 0.63

SONY GROUP COR 11505 1.1

SMFG 3978 0.66

SUMITOMO CHEM 535 1.71

SUZUKI 768 3.23

TAISEI CORP 3590 0.42

TDK CORPORATIO 3735 0.67

TOBU RAILWAY 2954 1.27

TOKIO MARINE H 6889 3.72

TORAY INDUSTRI 599.3 2.2

TREND MICRO 6880 1.03

TOPY INDS LTD 1035 1.37

TORAY INDUSTRI 599.3 2.2

TOSHIBA CORP 4476 1.87

TOYOBO 1079 0.47

TOYOTA MOTOR C 1955 2.14

YAMAHA CORP 4905 0.1

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 27.24 0.74

AIR LIQUIDE 148.04 0.12

ALSTOM 20.09 -3.55

AXA 25.07 0.76

BNP PARIBAS 51.29 0.55

BOUYGUES 32.99 1.45

CAPGEMINI 179.45 0.65

CARREFOUR 18.33 0.49

CASINO GUICHAR 15.69 -0.73

CREDIT AGRICOL 10.15 0.91

DANONE 52.76 -0.64

DASSAULT SYSTE 42.29 0.86

EDF 8.75 0.39

L’OREAL 344.00 -0.36

L.V.M.H. 590.00 -1.45

LAGARDERE 25.32 -0.24

MICHELIN 117.70 1.77

PERNOD RICARD 177.30 -1.03

KERING 557.20 -1.31

PUBLICIS GROUP 55.48 1.24

RENAULT 22.99 2.27

SAINT-GOBAIN 55.22 -0.92

SANOFI 93.98 1.1

SCHNEIDER ELEC 146.38 0.33

SOCIETE GENERA 23.05 -0.11

SODEXO 72.78 1.06

TF1 8.81 0.06

THALES 111.45 1.64

VEOLIA ENVIRON 28.36 1.21

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 23.98 0.2928

AENA SME 137.1 -0.3272

ACERINOX 9.524 -1.1007

ACCIONA 160.6 1.6456

AMADEUS 52.94 -0.8985

BBVA 5.134 0.5681

BANKINTER 5.092 0.9116

CAIXABANK 3.094 2.3487

DSTR INT ALIME 0.0115 -4.1667

ENDESA 18.705 1.0262

ENAGAS 19.82 0.6347

FERROVIAL 24.81 -0.2011

FOMENTO DE CON 10.24 0.5894

GRIFOLS 15.16 -6.4486

IBERDROLA 9.85 -0.1014

INT AIRLINES G 1.646 1.1057

INDRA SISTEMAS 9.625 0.5747

INDITEX 21.91 -1.4395

MAPFRE 1.806 -0.0553

MERLIN PROP 9.85 0.4487

ARCELORMITTAL 27.38 -1.67

RED ELECTR COR 17.45 0.9838

REPSOL 11.468 0.1222

BCO DE SABADEL 0.717 -1.1034

BANCO SANTANDE 2.983 0.9475

SACYR 2.032 0.5941

TELEFONICA 4.041 0.6726

MEDIASET ES CO 0 0

TECNICAS REUN 7.695 -1.0925

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με μικρές απώλειες σε σχέση με
το ενδοσυνεδριακό χαμηλό του -
1,84% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς
οι αγοραστές επανήλθαν επιφυ-
λακτικά στο ταμπλό έπειτα και
από το ανοδικό άνοιγμα στη Wall
Street, στέλνοντας επιλεγμένα
blue chips σε θετικό έδαφος, αν
και ο τζίρος κινήθηκε σε χαμηλά
επίπεδα. Η συνέχιση της πτώσης
των τιμών του πετρελαίου κάτω
από τα 100 δολάρια στήριξε ελα-
φρώς το διεθνές επενδυτικό κλίμα,
το οποίο σε κάθε περίπτωση πα-
ραμένει εύθραυστο.

Εκτός από τον πόλεμο, ο συν-
δυασμός των αυξανόμενων κρου-
σμάτων COVID-19 στην Κίνα και
των ανησυχιών για την αύξηση
των επιτοκίων από τη Fed διατηρεί

τους επενδυτές «νευρικούς». Οι α-
γορές αναμένουν ότι οι κεντρικές
τράπεζες θα συνεχίσουν να επι-
κεντρώνονται στη μείωση των αυ-
ξανόμενων πληθωριστικών πιέ-
σεων, αγνοώντας την πιθανή α-
νάγκη για χαλαρότερη πολιτική
στο πλαίσιο της επιδείνωσης των
προοπτικών ανάπτυξης,

Πιο αναλυτικά, στα στατιστικά
τα αγοράς, ο Γενικός Δείκτης έ-
κλεισε με πτώση 0,59% στις 825,16

μονάδες, ενώ ο τζίρος ανήλθε στα
66,60 εκατ. ευρώ.

Κατά τη Merit Securities, η μα-
κροπρόθεσμη τάση παραμένει
πτωτική (bear market), με τον εκ-
θετικό κινούμενο μέσο όρο 200 η-
μερών να βρίσκεται στις 888 μο-
νάδες, ενώ τα σημεία στήριξης ε-
ντοπίζονται στις 818 και 800 μο-
νάδες και τα σημεία αντίστασης
στις 836 και 850 μονάδες. Ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώ-

ρησε κατά 0,87% στις 1.976,51 μο-
νάδες, ενώ στο -0,18% και στις
1.475,74 μονάδες έκλεισε ο δείκτης
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώ-
ρησε κατά 0,23% στις 568,35 μο-
νάδες, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει
με κέρδη 1,88%, ενώ απώλειες
0,77% σημείωσε η Alpha Bank,
στο -0,5% έκλεισε η Eurobank και
στο -0,28% η Εθνική Τράπεζα.

Από τα μη τραπεζικά blue chips,

επτά τίτλοι έκλεισαν θετικά, με τη
Βιοχάλκο (+6,11%) και την ΕΛ-
ΒΑΛΧαλκόρ (+5,76%) να ξεχωρί-
ζουν, ενώ ακολούθησαν στο
+3,91% η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και
στο +2,68% ο ΟΛΠ. Στο αντίποδα,
τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε
ο ΟΤΕ (-3,35%) και ακολούθησαν
με πτώση άνω του 2% οι Jumbo
και Lamda Development.

Με τον Nasdaq σε bear market,
οι επενδυτές ζυγίζουν το ενδεχό-

μενο εκτόνωσης του Ουκρανικού,
όπως σημειώνει ο Πέτρος Στεριώ-
της, πιστοποιημένος χρηματοοι-
κονομικός αναλυτής, ενώ σήμερα
η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ α-
ναμένεται να ανακοινώσει την αύ-
ξηση των επιτοκίων παρέμβασης
προκειμένου να αναχαιτίσει τον
πληθωρισμό.

Στο εγχώριο μέτωπο, όπως προ-
σθέτει, αξιολογούνται τα ανακοι-
νωθέντα ετήσια αποτελέσματα
των ελληνικών τραπεζών, ενώ η
αγορά αναμένει τις αποφάσεις των
οίκων αξιολόγησης για το ελληνικό
αξιόχρεο στα τέλη της εβδομάδας,
καθώς και το rebalancing του δεί-
κτη FTSE Russell –με προσθήκες
ελληνικών τίτλων– που αυξάνει
το επιμέρους επενδυτικό ενδια-
φέρον από πλευράς θεσμικών χαρ-
τοφυλακίων. Οπως έχουμε επιση-
μάνει στην «Κ», η αφαίρεση των
ρωσικών μετοχών από τους βασι-
κούς δείκτες της FTSE Russell αλλά
και της MSCI αναμένεται να ωφε-
λήσει την ελληνική αγορά, αυξά-
νοντας το βάρος της Ελλάδας στους
δείκτες των αναδυόμενων αγορών
των δύο οίκων και ενδεχομένως
να διευκολύνει την είσοδο νέων
ελληνικών μετοχών.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το
Χ.Α. δεν μπορεί να μείνει ανεπη-
ρέαστο από το χτύπημα που ανα-
μένεται να δεχθεί η ελληνική οι-
κονομία από το τρέχον ενεργειακό
σοκ, εν αναμονή και της ετυμη-
γορίας από DBRS και Moody’s στα
τέλη της εβδομάδας για τυχόν νέες
αναθεωρημένες οικονομικές προ-
βλέψεις. Με αυτά τα δεδομένα, ό-
πως επισημαίνουν, δυσχεραίνεται
ακόμη περισσότερο το εγχείρημα
της γρήγορης υπέρβασης των 850
μονάδων του Γενικού Δείκτη, που
ήδη έδειξε ότι συνιστά ισχυρό όριο
αντίστασης.

Επανήλθε χθες στις αγορές η απαι-
σιοδοξία για τις εξελίξεις στον πό-
λεμο της Ουκρανίας μετά τη δή-
λωση του Ρώσου προέδρου πως
το Κίεβο δεν επιδιώκει σοβαρά μια
αποδεκτή λύση. Την ίδια στιγμή,
οι επενδυτές είχαν το βλέμμα
στραμμένο στη σημερινή συνε-
δρίαση της Federal Reserve με βέ-
βαιη την πρώτη αύξηση των επι-
τοκίων, που οδήγησε σε άνοδο
των αποδόσεων των κρατικών ο-
μολόγων. 

Παράλληλα, το νέο κύμα της
πανδημίας στην Κίνα και η επι-
στροφή της σε lockdown οδήγησε
σε υποχώρηση τις τιμές των εμπο-
ρευμάτων και των πρώτων υλών,
που συμπαρέσυραν τις μετοχές
των ορυχείων.

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν,
έτσι, με απώλειες. Ο πανευρωπαϊ-
κός δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε
με μικρές απώλειες 0,39% και ο
μικρότερος επίσης πανευρωπαϊκός
Eurostoxx 50 έκλεισε οριακά στο
κόκκινο με υποχώρηση 0,08%. Μι-
κρές απώλειες είχαν, όμως, και οι
μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με
τον δείκτη FTSE 100 του Λονδίνου
να κλείνει με ελαφρά υποχώρηση
0,25% και τον Xetra DAX της Φραν-
κφούρτης με οριακές απώλειες
0,09%. 

«Οι ευρωπαϊκές αγορές είναι
σαφές ότι αντιδρούν σε πολύ αρ-
νητικά ενδεχόμενα που εξετά-
ζουν», σχολίασε σχετικά η Εστι
Ντιουέκ, υπεύθυνη επενδύσεων
στη Flowbank S.A., η οποία μιλώ-
ντας στο Bloomberg τόνισε πως
«η διάρκεια του πολέμου και ο α-
ντίκτυπος που θα έχει στην Ευ-
ρωζώνη παραμένουν στον αέρα,
γι’ αυτό και αρκετό καιρό θα υ-
πάρχουν αμφιβολίες για την ανά-
πτυξη και τον πληθωρισμό». Οπως
επισημαίνουν, άλλωστε, στελέχη
της Bank of America, ο πόλεμος
στην Ουκρανία έχει προκαλέσει
μια «ιστορική κατάρρευση» των
προσδοκιών για ανάπτυξη στην
Ευρώπη και οι επενδυτές ξεπου-
λούν τις μετοχές των τραπεζών
και των χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων προτιμώντας τα μετρητά

και τις τοποθετήσεις σε τίτλους
αμυντικών βιομηχανιών. Επικρα-
τεί, άλλωστε, ανησυχία για τις ε-
πιπτώσεις που θα έχει στην πα-
γκόσμια οικονομία μια νέα επι-
βράδυνση της Κίνας, συνεπακό-
λουθο των τελευταίων lockdowns.

Εν αναμονή, άλλωστε, των ση-
μερινών αποφάσεων της Fed, ση-
μειώνουν άνοδο οι αποδόσεις των
δεκαετών ομολόγων του αμερικα-
νικού δημοσίου που χθες βρίσκο-
νταν στο 2,1224%, ενώ νωρίτερα
είχαν σημειώσει περαιτέρω άνοδο
στο 2,169% καταγράφοντας τα υ-
ψηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο
του 2019.

BLOOMBERG, REUTERS

Αρνητικό κλίμα στο Χρηματιστήριο,
μικρές απώλειες και χαμηλός τζίρος
Πτώση 0,59% για τον Γενικό Δείκτη – Σε θετικό έδαφος επιλεγμένα blue chips

<<<<<<<

Οι αγορές αναμένουν
ότι οι κεντρικές τράπε-
ζες θα συνεχίσουν να
επικεντρώνονται στη
μείωση των πληθωρι-
στικών πιέσεων.

Νευρικότητα και μικρή
πτώση στις διεθνείς αγορές

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το Χ.Α. δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστο από το χτύπημα που αναμένεται να δεχθεί
η ελληνική οικονομία από το τρέχον ενεργειακό σοκ.

<<<<<<

Οι εξελίξεις στην 
Ουκρανία, η συνεδρία-
ση της Fed και το νέο
κύμα κορωνοϊού στην
Κίνα στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προ-
καλέσει κατάρρευση των προσδο-
κιών για την ανάπτυξη στην Ευρώ-
πη, τονίζουν αναλυτές.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.6820               0.7260                 0.6940             -1.5980                     850                0.6920                0.7100                0.7100                0.00

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              0.9000               0.9500                 0.9081             -2.7320             “80,350”                0.9240                0.9440                0.9360              -0.85

ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3640               0.3700                 0.3661               0.1950               “2,175”                0.3640                0.3860                0.3640                0.00

ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0.0000                0.0800                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0790               0.0840                 0.0793             -0.4210               “3,300”                0.0765                0.0835                0.0835                0.00

ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0810                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.8100               1.8400                 1.8214             -1.1290                     816                1.8100                1.8300                1.8100              -1.09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1.8000                1.8100                                                 

ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 

ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0175                                                 

ΑΚΕΠ         ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                            0.0000                0.0220                                                 

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                                                 

ΚΑΕΠ         ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                    0.0000                0.2700                                                 

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                                                 

ΧΑΕΠ         “HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                        0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                                                                                                                                                        0.2320                0.0000                                                 

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  (AN)                                                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 

ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0000                0.0180                                                 

ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0000                0.0690                                                 

ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.0000                                                 

ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.5350                0.6200                                                 

ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 

ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                  1.8000               1.8000                 1.8000             -5.9050               “1,000”                0.0000                1.9700                1.8000              -8.63

ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                      0.0090               0.0090                 0.0090               0.0000                     500                0.0090                0.0110                0.0090                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                                                                                                                                                                                        0.7500                0.0000                                                 

ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0.5100               0.5200                 0.5130             -0.1980             “17,900”                0.5100                0.5200                0.5100              -0.97

ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.1500                0.0000                                                 

ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.6800               2.6800                 2.6800             -2.0000               “2,650”                2.6800                2.7000                2.6800              -0.74

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0000                0.0000                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1.3000                1.3200                                                 

ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.0000                0.2300                                                 

ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.6000                0.7150                                                 

ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0.3000                0.3620                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                1.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0900                0.0960                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0.2400                0.2620                                                 

ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                      0.0600                0.0660                                                 

ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.2120                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1.1700               1.1700                 1.1700               0.2740               “1,000”                1.1200                1.1500                1.1700              -0.85

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                                                 

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                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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              60.0000                                                 

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

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

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

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

Η αλλαγή είναι εύκολα ορατή. Δεκάδες
κτίρια στο κέντρο της Αθήνας «τυλίγονται»
από σκαλωσιές και τις γνωστές πράσινες
λινάτσες. Οχι όμως όπως είχαμε συνηθίσει
την προηγούμενη δεκαετία, δηλαδή... ε-
πειδή καταρρέουν. Σύντομα σε καθένα
από αυτά στήνεται ένα μικρό εργοτάξιο,
προαναγγέλλοντας την ανακαίνισή τους.
Τα περισσότερα όμως δεν θα επιστρέψουν
στη ζωή της πόλης με τον ίδιο «ρόλο». Πε-
ρισσότερες από 80 οικοδομικές άδειες για
την αλλαγή χρήσης κτιρίων εξέδωσε τα
τελευταία τέσσερα χρόνια η πολεοδομία
του Δήμου Αθηναίων μόνο για το ιστορικό
κέντρο της πόλης. Σχεδόν όλα πρόκειται
να μετατραπούν σε ξενοδοχεία και επι-
πλωμένα διαμερίσματα. Είναι «η ώρα της

Αθήνας», όπως εκτιμά ο δήμαρχος Αθη-
ναίων, η ανάκαμψη ενός αποδεκατισμένου
την προηγούμενη δεκαετία κλάδου, όπως
εκτιμούν οι άνθρωποι του χώρου της φι-
λοξενίας, ή η σταδιακή μετατροπή του
κέντρου σε μια «τουριστούπολη», για το
οποίο ανησυχούν πολλοί επιστήμονες;

Στοιχεία με αριθμούς
Αλλά ας ξεκινήσουμε με τα δεδομένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε
η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων
για λογαριασμό της «Κ», το 2017-2021 εκ-
δόθηκαν συνολικά 82 οικοδομικές άδειες
για αλλαγή χρήσης (μετατροπή) κτιρίων
στο ιστορικό κέντρο. Σχεδόν όλες οι άδειες
αφορούν τη μετατροπή ολόκληρων των
κτιρίων και πολύ μικρός αριθμός τη με-
τατροπή μόνο κάποιων ορόφων. Τα πε-
ρισσότερα από αυτά (55 από τα 82) ήταν
κτίρια γραφείων (32), γραφείων και κα-
ταστημάτων (13) ή εμπορικά κτίρια (10).
Ακόμα, 13 ήταν κτίρια κατοικιών (πολυ-

κατοικίες) και 11 διατηρητέα, που χρη-
σιμοποιούνταν ως κατοικίες ή γραφεία.
Χωρικά, το ενδιαφέρον φαίνεται να εντο-
πίζεται περισσότερο στην περιοχή του
Ψυρρή (σε μικρές οδούς, όπως η Αυλητών,
η Χριστοκοπίδου, η Ηβης και άλλες). Αλλά
και επί και εκατέρωθεν της οδού Αθηνάς,
όπου συγκεντρώνονται περισσότερες
από 20 άδειες αλλαγής χρήσης, σε αντί-
θεση με το τμήμα από την πλατεία Συ-
ντάγματος έως το Μοναστηράκι, όπου υ-
πήρξαν πολλές αλλαγές χρήσης τα προη-
γούμενα χρόνια και έχει ήδη συγκεντρωθεί

μεγάλο κομμάτι της φιλοξενίας (βλ. «Κ»
29.10.2019, «Το Airbnb κάνει έξωση στο
αστικό εργαστήριο»).

Η πλειονότητα των κτιρίων αυτών με-
τατράπηκε ή πρόκειται να μετατραπεί σε
κάποιου είδους χώρο φιλοξενίας. Οι 32
από τις 82 άδειες αφορούν τη μετατροπή
σε ξενοδοχείο, οι 31 σε κτίρια με επιπλω-
μένα διαμερίσματα, οι 8 σε ξενώνες νέων.
Ακόμα 11 κτίρια –τα περισσότερα στου
Ψυρρή– πρόκειται να μετατραπούν σε
κατοικίες. Σε 10 από τα κτίρια που άλλαξαν
χρήση εγκρίθηκε και η προσθήκη ορόφου

ή η νομιμοποίηση του δώματος για την
«ένταξή» του στη λειτουργία του κτιρίου.
Ετσι εξηγείται και το –συχνό τα τελευταία
χρόνια στην Αθήνα– φαινόμενο κάτοικοι
ανώτερων ορόφων πολυκατοικιών να χά-
νουν τη θέα τους, καθώς παραπήγματα
σε ταράτσες νομιμοποιούνται και μετα-
τρέπονται σε κανονικούς χώρους. Ή, α-
κόμα χειρότερα, να βρίσκονται ξαφνικά
με γείτονες... ένα roof bar.

Τι πιστεύει καταρχήν ο κλάδος των
ξενοδόχων; Είναι ο αριθμός των αδειών
για χώρους φιλοξενίας που δίνονται στο

ιστορικό κέντρο μεγάλος; Κινδυνεύει το
κέντρο να μετατραπεί σε ξενοδοχειού-
πολη; «Το κύριο πρόβλημα του κέντρου
δεν είναι τα ξενοδοχεία αλλά η άναρχη
ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων
τύπου Airbnb», εκτιμά ο Ευγένιος Βασι-
λικός, γενικός γραμματέας της Ενωσης
Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργο-
σαρωνικού. «Στα κέντρα των πόλεων σε
όλο τον κόσμο υπάρχουν πολλά ξενοδο-
χεία. Εκεί επικεντρώνεται πάντα η του-
ριστική υποδομή. Επιπλέον, ας μην ξε-
χνάμε ότι τη δεκαετία της οικονομικής

κρίσης έκλεισαν περί τα 80-100 ξενοδοχεία
στην Αττική. 

Επενδύσεις σε υποδομές
Σήμερα όντως βρισκόμαστε σε μια πε-

ρίοδο επενδυτικής ανόδου, με πολλούς
Ελληνες και ξένους να επενδύουν στο
κομμάτι του ξενοδοχείου και της φιλοξε-
νίας. Για εμάς είναι καλό, γιατί αναβαθ-
μίζεται η τουριστική υποδομή της πόλης.
Από την άλλη πλευρά, χρειάζονται επεν-
δύσεις σε μεγάλες υποδομές, όπως συνε-
δριακά κέντρα, ειδάλλως θα εξακολουθούμε
να αναρωτιόμαστε γιατί δεν ανεβαίνουν
οι τιμές των δωματίων στην Αθήνα. Επι-
πλέον υπάρχει ένα δεύτερο, αθέατο κομ-
μάτι, αυτό των λειτουργικών υποδομών.
Ενα ξενοδοχείο έχει πολύ μεγαλύτερο α-
ποτύπωμα στα δίκτυα ύδρευσης και απο-
χέτευσης, μεγαλύτερες ενεργειακές ανά-
γκες. Γι’ αυτό χρειάζονται και επενδύσεις
στην ενίσχυση των δικτύων κοινής ωφε-
λείας, αλλά να ενταχθεί ο κλάδος μας στον
αναπτυξιακό νόμο για ενεργειακές ανα-
βαθμίσεις κτιρίων». Αξίζει πάντως να ση-
μειωθεί ότι τα στοιχεία που παρείχε στην
«Κ» η Υπηρεσία Δόμησης Αθήνας απει-
κονίζουν μέρος μόνον της πραγματικής
αλλαγής στο κέντρο. Οπως επισημαίνει
η Χριστίνα Αντιπαριώτη, προϊσταμένη
έκδοσης αδειών στην Υπηρεσία Δόμησης
της Αθήνας, είναι συχνό φαινόμενο να
γίνονται αλλαγές χρήσης κτιρίων σε κα-
ταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης με
απλή υπαγωγή στους νόμους περί αυθαι-
ρέτων, χωρίς ενημέρωση της πολεοδομίας.
Επίσης η μετατροπή γραφείων σε κατοικίες
συχνά γίνεται με μια άδεια εργασιών
μικρής κλίμακας, χωρίς να ενημερωθεί ο
φάκελος της άδειας. Τέλος, επειδή η χρήση
κατοικίας είναι «ευμενέστερη» σε σχέση
με τη χρήση γραφείου, επαγγελματικού
χώρου ή εργαστηρίου, πολλές αλλαγές
χρήσης σε κατοικία, με σκοπό την εκμε-
τάλλευση, γίνονται με απλή ενημέρωση
φακέλου, στον τίτλο της οποίας δεν ανα-
γράφεται καν η προτεινόμενη χρήση. Ολα
αυτά λειτουργούν υπέρ της «παράλληλης»
τουριστικής υποδομής της βραχυχρόνιας
μίσθωσης, ακόμα κι αν αυτή γίνεται με
οργανωμένη μορφή και σε μεγάλη κλίμακα,
δηλαδή με τη μετατροπή ολόκληρων κτι-
ρίων και όχι μόνο τη μίσθωση μεμονω-
μένων διαμερισμάτων.

«Πόλος έλξης» ξενοδοχείων η Αθήνα
Αδειες για σχεδόν 40 νέες μονάδες, ενώ 31 ακίνητα μετατρέπονται σε κτίρια με επιπλωμένα διαμερίσματα για τη φιλοξενία τουριστών

<<<<<<

Περισσότερες από 80
οικοδομικές άδειες για
αλλαγή χρήσης στο ιστορικό
κέντρο εξέδωσε σε τέσσερα
χρόνια η πολεοδομία
του Δήμου Αθηναίων.

Τα παράγωγα σε εικονικά νομίσματα/κρυ-
πτονομίσματα, όπως χρηματοοικονομικές
συμβάσεις επί διαφορών (contracts for
differences/CFDs), συμβόλαια δικαιωμάτων
προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης, μπορούν να χαρακτηριστούν
ως χρηματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο
της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστω-
τικών μέσων (MiFID II). Ως εκ τούτου, η
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση
με χρηματοοικονομικά μέσα με κρυπτο-
νομίσματα ως υποκείμενα στοιχεία ενερ-
γητικού εντός και/ή από την Κύπρο, απαιτεί
ειδική αδειοδότηση από την Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ/CySEC). 

Μια τέτοια εξέλιξη έλαβε χώρα μετά
την αναγνώριση των CFD σε κρυπτονομί-
σματα ως χρηματοοικονομικά μέσα στο
πλαίσιο της οδηγίας MiFID II από την Ευ-
ρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
(ESMA) το 2018 και στη συνέχεια την α-
δειοδότηση και την εποπτεία των παρόχων
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παροχή
τέτοιων χρηματοοικονομικών μέσων από
ιδιώτες πελάτες διέπονται από τα εθνικά
μέτρα παρέμβασης προϊόντων που επι-
βάλλονται από τις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών της ΕΕ, με στόχο να ενισχύσει
την προστασία των επενδυτών. Τα εθνικά
μέτρα συνήθως περιλαμβάνουν περιορι-
σμούς στη μόχλευση, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις, οι αρμόδιες εθνικές αρχές
αποφάσισαν να απαγορεύσουν τέτοιου
είδους προϊόντα για ιδιώτες πελάτες (π.χ.
γενικευμένη απαγόρευση των CFDs στο
Βέλγιο, CFDs με κρυπτονομίσματα ως υ-
ποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στο στο
Ηνωμένο Βασίλειο).

Όταν πρόκειται για παράγωγα σε κρυ-
πτονομίσματα, οι εταιρείες Forex στην
Κύπρο υπόκεινται στους κανόνες και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον περί
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριο-
τήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο,
συμπεριλαμβανομένης της ειλικρίνειας,
δίκαιης και επαγγελματικής συμπεριφοράς
σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον των
πελατών, την παροχή δίκαιων, σαφή και
μη παραπλανητικών πληροφοριών, την
παροχή πληροφοριών και προειδοποιήσεων
κινδύνου, καθώς και την ύπαρξη επαρκών

ρυθμίσεων διακυβέρνησης προϊόντων.
Τέτοια προϊόντα, δεδομένου ότι υπό-

κεινται σε διακυμάνσεις των υποκείμενων
κρυπτονομισμάτων,  εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της ρύθμισης για συσκευασμένα
επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές
και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε
ασφάλιση (PRIIPs). Ως εκ τούτου, το Έγ-
γραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) πρέπει
να παρέχεται στου ιδιώτες πελάτες, το
οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες που
τους επιτρέπουν να λαμβάνουν ενήμερες
επενδυτικές αποφάσεις και να συγκρίνουν
διαφορετικά PRIIPs. 

Αξιοσημείωτο στοιχείο της παροχή ε-
ξωχρηματιστηριακών (OTC) παραγώγων
σε κρυπτονομίσματα είναι ο καθορισμός
της τιμής, ενώ οι Κυπριακές Εταιρείες Πα-
ροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ/
CIFs) θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι
τιμές αναφοράς που χρησιμοποιούν συλ-
λέγονται από δημοσίως διαθέσιμες πηγές
καλής φήμης. Οι πηγές τιμολόγησης πρέπει
να υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση και
επανεξέταση προκειμένου να συμμορ-
φώνονται με την πρωταρχική απαίτηση
βέλτιστης εκτέλεσης. Καθώς οι κανονισμοί
για τα κρυπτονομίσματα εξελίσσονται συ-
νεχώς, συμπεριλαμβανομένης της πρό-
σφατης εισαγωγής του μητρώου Παρόχων
Υπηρεσιών σε Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία
(ΠΥΚΣ/ CASPs), οι εταιρείες Forex θα είναι
σε θέση να ενισχύσουν περαιτέρω τις

πηγές που χρησιμοποιούν για των καθορισμό
τιμών και, στη συνέχεια, το επίπεδο συμ-
μόρφωσής τους με την πρωταρχική απαί-
τηση βέλτιστης εκτέλεσης. 

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα πα-
ράγωγα σε κρυπτονομίσματα ως υποκείμενα
στοιχεία ενεργητικού πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά τον υπολογισμό της κεφαλαι-
ακής επάρκειας της επιχείρησης και στο
πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης Κε-
φαλαίων και Κινδύνων (ICARA). Επίσης,
αναμένεται να διατηρηθεί ένα πρόσθετο
κεφαλαιουχικό απόθεμα, προκειμένου οι
επιχειρήσεις αυτές να ενισχύσουν την αν-
θεκτικότητά τους υπό το πρίσμα της αστα-
θούς φύσης των κρυπτονομισμάτων.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγα-
λύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία
στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή πα-
ρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία
και τη Μάλτα. Σήμερα το εργατικό δυναμικό
της K.Treppides & Co Ltd, ανέρχεται στους
200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες
φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών,
λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες
και επενδυτές που δραστηριοποιούνται
σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς
και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία
η οποία ξεκίνησε τις εργασίες τις το 1985,
διαθέτει 36 χρόνια εμπειρίας και μια επί-
λεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι
μπορούν να καθοδηγούν και να βοηθήσουν
επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα
επενδυτικής δραστηριότητας στην Κύπρο
και διεθνώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
cpanayiotou@treppides.com 
www.treppides.com 
Nicosia:
Treppides Tower, Kafkasou 9,
Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol:
Andrea Kariolou 38, Ayios Athanasios, CY
4102, Limassol Cyprus
London
7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta:
Level 1, Somnium, Tower Road,
Swatar, Birkirkara BKR 4012

Εταιρείες Forex που διαπραγματεύονται σε κρυπτονομίσματα
με υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού. Πώς εφαρμόζεται. 

Αγορά συναλλάγματος, κρυπτονομίσματα και κανονισμοί 

Της Χριστίνας Παναγιώτου 
Senior Manager
K. Treppides & Co Ltd
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Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Η τελετή απονομής των κινηματογραφικών
βραβείων BAFTA 2022, που έλαβε χώρα
το βράδυ της Κυριακής στο Royal Albert
Hall του Λονδίνου, πέτυχε σχεδόν σε όλα
διάνα: βραβεία πολυσυλλεκτικά και σε γε-
νικές γραμμές αναμενόμενα (χωρίς γκρίνιες
δηλαδή), βρετανική διακριτικότητα και
αρκετό χιούμορ. Υπεύθυνη για το τελευ-
ταίο, πάντως, ήταν μια... Αυστραλή. Η κω-
μικός Ρέμπελ Γουίλσον εκτέλεσε χρέη οι-
κοδέσποινας της βραδιάς και με το γνωστό
δυναμικό στυλ της μίλησε από λίγο για

όλους: τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στον οποίο
έδειξε το μεσαίο δάχτυλο, τα COVID-πάρτι
του Μπόρις Τζόνσον, την τηλεοπτική κα-
ριέρα του ζεύγους Χάρι και Μέγκαν κ.ο.κ. 

Πέραν εκείνης, βέβαια, ελάχιστα ήταν
τα πολιτικά σχόλια της βραδιάς, με τους
σταρ να φορούν συμβολικά τα χρώματα
της Ουκρανίας και μόνο τον Μπένεντικτ
Κάμπερμπατς να δηλώνει στο κόκκινο
χαλί πως προτίθεται να συμμετάσχει ενεργά
στο πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων
«Homes for Ukraine» και τον Αντι Σέρκις
να ψέγει τη μεταναστευτική πολιτική της

Βρετανίας. Στο μεταξύ, μια συμπατριώτισσα
της Γουίλσον, η Τζέιν Κάμπιον, ήταν η με-
γάλη νικήτρια της απονομής, παρόλο που
δεν βρέθηκε στο Λονδίνο για να παραλάβει
τα βραβεία της καλύτερης ταινίας και της
κορυφαίας σκηνοθεσίας για την «Εξουσία
του σκύλου». Αντιθέτως, εκεί ήταν για λο-
γαριασμό της ο πρωταγωνιστής, Μπένε-
ντικτ Κάμπερμπατς, ο οποίος, για να πούμε
την αλήθεια, είναι ο αδικημένος της απο-
νομής μιας και το ιδιότυπο, βραδυφλεγές
γουέστερν της Κάμπιον δεν θα έφτανε
ποτέ σε αυτό το επίπεδο δίχως τη δική
του εκπληκτική ερμηνεία. Αυτή, ωστόσο,
δεν στάθηκε αρκετή για να νικήσει τον
Γουίλ Σμιθ, της «Μεθόδου των Γουίλιαμς»,
στον οποίο κατέληξε το βραβείο πρώτου
ανδρικού ρόλου.

Οσο για τον αντίστοιχο γυναικείο, εκεί
επικράτησε η Βρετανίδα Τζοάνα Σκάνλαν,
ηθοποιός κυρίως του θεάτρου και της τη-
λεόρασης, η οποία όμως φέτος ξεχώρισε
στο οικογενειακό δράμα «After Love» του
Αλίμ Καν. Αντίστοιχοι νικητές στις κατη-
γορίες των δεύτερων ρόλων ήταν ο Τρόι
Κούτσουρ («CODA»), ο οποίος έγινε μόλις
ο δεύτερος κωφάλαλος ηθοποιός που κερ-
δίζει, και η Αριάνα ντε Μπόουζ, η οποία
έχει σχεδόν σίγουρο και το Οσκαρ για την
εκρηκτική ερμηνεία της στο «West Side
Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Από την τελετή της Κυριακής, βέβαια,
έμειναν και άλλοι ευχαριστημένοι. Ο Ντενί
Βιλνέβ, για παράδειγμα, ο οποίος μπορεί
να μην κέρδισε ο ίδιος, αλλά είδε το δικό
του «Dune» να φεύγει με τα περισσότερα
βραβεία (5) έστω και σε τεχνικές κατηγορίες
όπως η φωτογραφία, τα εφέ και ο ήχος.
Επίσης ο Κένεθ Μπράνα, ο οποίος δήλωσε
χαρούμενος για τη δημοφιλία του «Μπέλ-

φαστ», φιλμ που αναδείχθηκε το κορυφαίο
βρετανικό της σεζόν. Οσκαρικό βήμα φαί-
νεται πως έκανε και ο Πολ Τόμας Αντερσον,
του οποίου η «Πίτσα γλυκόριζα» κέρδισε
το βραβείο πρωτότυπου σεναρίου.

Αυτός, τέλος, που ήταν πανταχού παρών
στην τελετή και ας κέρδισε μόνο το βραβείο
μοντάζ, ήταν ο Τζέιμς Μποντ. Το «No Time
to Die», κύκνειο άσμα του Ντάνιελ Κρεγκ
στο franchise, ήταν, για το Ηνωμένο Βα-
σίλειο τουλάχιστον, η ταινία της χρονιάς
και οι διοργανωτές φρόντισαν να το υ-
πενθυμίσουν. Στα 85 της, η αειθαλής Σίρλεϊ
Μπάσεϊ άνοιξε τη βραδιά με μια συγκι-
νητική ερμηνεία του «Diamonds Are
Forever», έξι δεκαετίες μετά την πρώτη
περιπέτεια του πράκτορα 007. 

BAFTA με φαβορί 
και χιούμορ
Τα βρετανικά βραβεία έδειξαν τον δρόμο για τα προσεχή Οσκαρ

<<<<<<

Η Τζέιν Κάμπιον ήταν η με-
γάλη νικήτρια, με τα βρα-
βεία της καλύτερης ταινίας
και της κορυφαίας σκηνο-
θεσίας για την «Εξουσία του
σκύλου».

Η τέχνη είναι σε επιφυλακή
Ο Ουκρανός γλύπτης Αλιόσα στην «Κ» για το «όραμα της επερχόμενης καταστροφής»

Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Ηταν 22 Φεβρουαρίου όταν ο Ουκρανός
καλλιτέχνης Αλιόσα πραγματοποίησε
μια αντιπολεμική παρέμβαση μπροστά
από το Μνημείο της Μητέρας Πατρίδας
στην πόλη του, το Κίεβο. 

Στάθηκε γυμνός εμπρός στο τεράστιο
άγαλμα που έχει ύψος 60 μέτρων και

είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο
χάλυβα –ένα μεγαλειώδες μνημείο για
τους στρατιώτες του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου– κι έχοντας στα χέρια του δύο ροζ
φόρμες από ακρυλικό, πλαστικό και υα-
λοβάμβακα διαμαρτυρήθηκε για τη βία
και τον πόνο που φαινόταν ότι σύντομα
θα απειλούσε την πατρίδα του. 

«Δεν υπήρχε σχεδόν κανείς γύρω μου»,
λέει στην «Κ» ο καλλιτέχνης, όταν τον
ρωτάμε ποιες ήταν οι αντιδράσεις των
θεατών στην παρέμβασή του. «Ηταν μό-
νον ελάχιστοι τουρίστες, η ασφάλεια και
μερικοί εθνικιστές, που προσπάθησαν
να με εμποδίσουν με το πρόσχημα ότι
προσβάλλω τη δημόσια αιδώ και προκαλώ
τα ήθη. Με κάποιον τρόπο κατάφερα να
τους πείσω για την ειρηνιστική μου διά-
θεση και τις καλλιτεχνικές μου προθέσεις»,
προσθέτει, «κι έτσι δεν με συνέλαβαν».

Η εισβολή
Δύο μέρες αργότερα έγινε η εισβολή

του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Η
πράξη του, κοινοποιημένη στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, ταξίδευε ήδη στο
Διαδίκτυο, ενώ ο ίδιος δεν βρισκόταν
στην πόλη. «Εφυγα για τη Μαδρίτη, όπου
είχα κανονίσει το επόμενο επαγγελματικό
μου ραντεβού λίγες μόνο ώρες πριν από
την εισβολή», μας εξηγεί. «Αλλά οι φίλοι
μου, άλλοι καλλιτέχνες, ένα μέρος της
οικογένειάς μου, μένουν στο Κίεβο και
στο Χάρκοβο και αυτή τη στιγμή υποφέ-
ρουν».

Ο Αλιόσα είναι γλύπτης και συνθέτει
οργανικά την επιστήμη με τη φιλοσοφία
με άξονα την τεχνολογικά τροποποιημένη

ανθρώπινη νοημοσύνη. Τα έργα του, α-
κρυλικά γλυπτά τα οποία ο ίδιος αντιμε-
τωπίζει ως ζωντανούς οργανισμούς, «ε-
κτείνονται στον χώρο με τη διάθεση να
τον καταλάβουν ειρηνικά και να τον με-
ταμορφώσουν σε ένα ονειρικό υβρίδιο»,
σχολιάζει η ιστορικός τέχνης Συραγώ
Τσιάρα, αναπληρώτρια διευθύντρια του
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του MOMus
και διευθύντρια της Μπιενάλε Σύγχρονης
Τέχνης Θεσσαλονίκης. 

Το 2020, στο πλαίσιο της 7ης Μπιενάλε,
οι πολύχρωμες κυτταρικές δομές του Α-
λιόσα, που μοιάζουν με συνάψεις νευ-
ρώνων ή με πλανητικούς αστερισμούς
και «εποικίζουν» εκκλησίες, μουσεία και
κέντρα τέχνης ανά την Ευρώπη, είχαν
μεταμορφώσει το Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης.

Ομως αυτή τη φορά δεν βρίσκουμε
τον καλλιτέχνη μέσα στο εργαστήριό
του, όπου ο βιοφουτουρισμός ή βιοϊσμός
τον οποίο πρεσβεύει μπορεί να εξελιχθεί
απρόσκοπτα σε μια ουτοπική γλυπτική
του μέλλοντος. Η συγκεκριμένη καλλι-
τεχνική χειρονομία είναι μια ακτιβιστική
δράση γεμάτη συνδηλώσεις.  

Το «τερατόμορφο ον»
«Το Μνημείο της Μητέρας Πατρίδας

συμβολίζει για εμένα τη μιλιταριστική
και εθνικιστική ιδεολογία, την ανώτερη
και διεφθαρμένη εξουσία του κράτους,
τη μόνιμη ανάγκη για ανθρωποθυσίες,
την καταπίεση της προπαγάνδας, την
παραμέληση του θαύματος της ζωής, που
στην πραγματικότητα αποτελεί την κι-
νητήρια δύναμη κάθε εξέλιξης», μας λέει
ο καλλιτέχνης. 

«Αυτό το τερατόμορφο ον που δεν
μοιάζει διόλου με άνθρωπο, καλυμμένο
με λαμπερό μέταλλο και οπλισμένο με
σπαθί και ασπίδα, δεν μας καλεί σε ει-
ρηνικά έργα, αλλά μας προετοιμάζει για
θυσία. 

Η εικόνα του ήταν για εμένα ένα όραμα
επερχόμενης καταστροφής ενάντια στην
οποία αποφάσισα να εκθέσω σιωπηλά
το σώμα μου, γυμνό και απροστάτευτο,
όπως ο πλανήτης μας – η φύση, τα φυτά
και ζώα.

»Μία μέρα πριν από την παρέμβαση,
δημιούργησα στο Κίεβο δύο ροζ αντικεί-
μενα βιοϊσμού, τα οποία συμβόλιζαν τα
επερχόμενα θαύματα της συνθετικής
βιολογίας και της βιοηθικής: ήταν τα θαύ-
ματα του ειρηνικού μέλλοντος ενάντια
στις απειλές του βάρβαρου παρελθόντος.
Με αυτά σταύρωσα τα χέρια μου ενάντια
στον επερχόμενο πόλεμο».

Στις 22 Φεβρουαρίου ο Ουκρανός καλλιτέχνης Αλιόσα πραγματοποίησε μια αντιπολεμική
παρέμβαση μπροστά στο Μνημείο της Μητέρας Πατρίδας στο Κίεβο. 

<<<<<<

«Οι φίλοι μου, άλλοι 
καλλιτέχνες, ένα μέρος 
της οικογένειάς μου, 
μένουν στο Κίεβο και στο
Χάρκοβο και αυτή τη στιγμή
υποφέρουν».

Η Αριάνα ντε Μπόουζ, από τα νέα πρόσωπα που αναδείχθηκαν φέτος, χάρη στην εκρηκτική ερμηνεία της στο «West Side Story» του Στίβεν
Σπίλμπεργκ έχει σαρώσει όλα τα βραβεία της κατηγορίας της.

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, με τη σχετική
κονκάρδα για την Ουκρανία στο πέτο.

Γουίλιαμ Χαρτ, ένας ξεχωριστός ηθοποιός
Ισως αυτό που έχει τη μικρότερη
σημασία στην πορεία του Γουίλιαμ
Χαρτ είναι το Οσκαρ που κέρδισε
το 1986 για την ερμηνεία του ως ο-
μοφυλόφιλου καταδίκου στο «Φιλί
της γυναίκας αράχνης». 

Οχι ότι δεν έχουν αξία τα βραβεία,
ιδίως όταν πρόκειται για το πολυ-
πόθητο χρυσό αγαλματίδιο της Α-
μερικανικής Ακαδημίας Κινηματο-
γράφου –για όσους αγαπούν τους
αριθμούς προτάθηκε για Οσκαρ τέσ-
σερις φορές–, αλλά ο Γουίλιαμ Χαρτ
ήταν η περίπτωση ενός εξαιρετικού
ηθοποιού, βαθιά καλλιεργημένου,
που θα άφηνε το αποτύπωμά του με
ή χωρίς Οσκαρ.

Γεννήθηκε το 1950 στην Ουάσι-
γκτον, σπούδασε υποκριτική στο
διάσημο πανεπιστήμιο Tufts της
Μασαχουσέτης και στην εξίσου διά-
σημη μουσική σχολή Julliard και ξε-
κίνησε την υποκριτική του καριέρα
στο θεατρικό σανίδι, όπου έκανε
πολλά χιλιόμετρα σε Μπρόντγουεϊ
και off Μπρόντγουεϊ παραστάσεις
προτού περάσει στο σινεμά. Η θεα-
τρική του παιδεία ήταν εμφανής
στις ερμηνείες και στον τρόπο σκέ-

ψης του. Το κινηματογραφικό του
ντεμπούτο του έγινε το 1980 στις
«Ανεξέλεγκτες καταστάσεις» του
Κεν Ράσελ και μετά ακολούθησαν
πολλές ταινίες όπου είχε ρόλο πρω-
ταγωνιστή, μεταξύ των οποίων οι
«Εξαψη», «Εγκλημα στο Γκόρκι
Παρκ», «H μεγάλη ανατριχίλα», «Αυ-
τόπτης μάρτυρας», «Σ’ αγαπώ μέχρι
θανάτου», «Αλις». Σε πιο πρόσφατες
ταινίες όπως το «Ταξίδι στην άγρια
φύση» (2008) του Σον Πεν και ο «Ρο-
μπέν των Δασών» (2011) του Ρίντλεϊ
Σκοτ είχε β΄ ρόλους, όπου και πάλι
ξεχώριζε.

Το 2018, ο Γουίλιαμ Χαρτ εξομο-

λογήθηκε ότι είχε διαγνωστεί με
καρκίνο του προστάτη σε προχω-
ρημένο στάδιο. Εφυγε από τη ζωή
την περασμένη Κυριακή 13 Μαρτίου. 

Σε συνέντευξη που είχε δώσει το
2005 στην «Κ» με αφορμή την κυ-
κλοφορία της ταινίας «Το τέλος της
βίας» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ,
όπου υποδυόταν έναν γκάνγκστερ,
είχε μιλήσει για τη βία που συνοδεύει
την ανθρώπινη φύση με τρόπο που
ακούγεται ιδιαίτερα επίκαιρος. «Πι-
στεύουμε ό,τι μας λέγεται στα πρώτα
στάδια της ζωής μας και ακόμη γεν-
νιόμαστε με αυτή τη μεσαιωνική “ε-
ντολή”. Υπάρχουν ακόμη οχυρά της
μεσαιωνικής δομής στην κοινωνία,
υπάρχουν διλήμματα για τη βία. Λένε
ότι αφορά την Αμερική. Δεν βρίσκε-
ται μόνο εδώ στην Αμερική, υπάρχει
σε όλη την ιστορία της ανθρωπότη-
τας. Από τους Ρωμαίους, τους Γερ-
μανούς, τους Ισπανούς, τους Ελληνες,
ποιο από τα έθνη που επέζησαν δεν
πέρασε μία ή περισσότερες περιό-
δους βίας; Είναι ανθρώπινη η ιστορία
της βίας, βασική τραγωδία του πο-
λιτισμού».

ΓΙΟΥΛΗ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ
Με τον Ραούλ Τζούλια σε σκηνή από την ταινία «Το φιλί της γυναίκας αράχνη»,
που του χάρισε το Οσκαρ. 

<<<<<<

O Γουίλιαμ Χαρτ ήταν η
περίπτωση ενός εξαιρετι-
κού ηθοποιού, βαθιά 
καλλιεργημένου, που θα
άφηνε το αποτύπωμά του
με ή χωρίς Οσκαρ.

Η ανακοίνωση ήρθε από τον επίσημο λογα-
ριασμό τους στο Instagram. Οι Rolling
Stones θα κάνουν περιοδεία στην Ευρώπη
γιορτάζοντας τα 60 χρόνια τους. Θα ξεκινή-
σουν την 1η Ιουνίου από τη Μαδρίτη και θα
ακολουθήσουν το Μόναχο, το Λίβερπουλ, το
Αμστερνταμ, η Βέρνη, το Μιλάνο, το Λονδί-
νο, οι Βρυξέλλες, η Βιέννη, το Παρίσι και άλ-
λες ευρωπαϊκές πόλεις. Για την Αθήνα δεν έχει ανακοινωθεί
κάτι. Πάντως, ο Κιθ Ρίτσαρντς (φωτ.) έσπευσε να μοιραστεί
τον ενθουσιασμό του λέγοντας: «Ανυπομονώ να κάνουμε
πρόβα με τον Μικ και τον Ρόνι και μερικούς φίλους. Τα λέμε
όλοι πολύ σύντομα».
(...) Με δυνατό καστ, Κωνσταντίνος Μαρ-
κουλάκης (φωτ.), Σμαράγδα Καρύδη, Οδυσ-
σέας Παπασπηλιόπουλος, Στεφανία Γουλιώ-
τη κ.ά., κάνει πρεμιέρα η κωμωδία του Μάι-
κλ Φρέιν «Το σώσε» στις 19 Μαρτίου στο θέ-
ατρο Παλλάς. Το έργο έχει παρουσιαστεί
αρκετές φορές στο παρελθόν στην Ελλάδα.
Πρώτη φορά το σκηνοθέτησε ο Ανδρέας
Βουτσινάς το 1983. Το 1995 παρουσιάστηκε στο θρυλικό ανέ-
βασμα του Σταμάτη Φασουλή. Τώρα φέρει τη σκηνοθετική υ-
πογραφή του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. 
(...) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τη βιογραφία της Μέριλιν Μονρόε διά χει-
ρός Netflix, με την Ανα ντε Αρμας (φωτ.)
στον ομώνυμο ρόλο, δημοσιεύθηκαν πρό-
σφατα. Πιο σημαντική, το γεγονός πως στην
ταινία θα είναι συμπαραγωγός ο Μπραντ
Πιτ, στην πρώτη του συνεργασία με τη διαδι-
κτυακή πλατφόρμα.

ΠΡΟΣΩΠΑ
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Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Στον «πάγο» μπαίνουν τα σχέδια των τραπεζών
για την πρόσβαση στις αγορές μέσω έκδοσης
ομολόγων, μετά την αναταραχή που προ-
καλούν η εισβολή στην Ουκρανία και η ά-
νοδος των αποδόσεων στους τίτλους που έ-
χουν εκδώσει οι ελληνικές τράπεζες τα τε-
λευταία δύο χρόνια. Ο διπλασιασμός των α-
ποδόσεων που καταγράφεται το τελευταίο
διάστημα σε όλους τους τίτλους κάνει απα-
γορευτική την έξοδο στις αγορές στο ορατό
μέλλον και οι τράπεζες που θα πρέπει να α-
ντλήσουν κεφάλαια ύψους 4 δισ. ευρώ εντός
του έτους κρατούν στάση αναμονής σε μια
προσπάθεια να αποφύγουν την επιβάρυνσή
τους με υπέρογκα επιτόκια. Πρόκειται για
τίτλους που θα πρέπει να εκδώσουν προκει-
μένου να καλύψουν τις ελάχιστες απαιτήσεις
για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις
(Minimum Requirements for Own Funds

and Eligible Liabilities - MREL) που επιβάλλει
ο SRB (Single Resolution Board) και τα οποία
αφορούν το πρόσθετο κεφαλαιακό «μαξιλάρι»
το οποίο πρέπει να διαθέτουν σε περίπτωση
που υπάρξει ανάγκη αναδιάρθρωσης. 

Η επίπτωση στο κόστος άντλησης κεφα-
λαίων αποτελεί την πρώτη άμεση συνέπεια
της οικονομικής κρίσης που εξελίσσεται πα-
ράλληλα με τη γεωπολιτική, οδηγώντας στα
ύψη τις τιμές της ενέργειας και τον πληθω-
ρισμό στα υψηλότερα επίπεδα 25ετίας. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το πράσινο ομόλογο της
κατηγορίας senior preferred που εξέδωσε
η Εθνική Τράπεζα τον Οκτώβριο του 2020
με επιτόκιο 2,75% είχε την περασμένη ε-
βδομάδα απόδοση μεταξύ 4,60% και 4,90%,
το ομόλογο που εξέδωσε η Eurobank με
2,25% τον Σεπτέμβριο του 2021 τιμολογείται
μεταξύ 4,6% - 4,8%, ενώ στο 5,3% - 5,5% δια-
μορφώνεται το επιτόκιο του αντίστοιχου
τίτλου που είχε εκδώσει η Alpha Bank τον
ίδιο μήνα με επιτόκιο 2,5%. Αντίστοιχη είναι
η εικόνα και για το πράσινο senior preferred

ομόλογο που εξέδωσε η Τράπεζα Πειραιώς
με επιτόκιο 3,875% τον Οκτώβριο του 2021,
το επιτόκιο του οποίου βρέθηκε μεταξύ 6,4%
- 6,8%, ενώ παρόμοια είναι η εικόνα και για
τους Tier II τίτλους, όπως αυτός που εξέδωσε
η Alpha Bank τον Φεβρουάριο του 2020 με
επιτόκιο 4,25%, που διαμορφώθηκε μεταξύ
7,9% - 8,4%. Τέλος, η απόδοση του ΑΤ1 τίτλου
που εξέδωσε η Τράπεζα Πειραιώς τον Ιούνιο
του 2021 με επιτόκιο 8,75% εκτινάχθηκε με-
ταξύ 12,9% και 13,4%. Στοιχείο ανησυχίας
αποτελεί η πρόβλεψη ότι ακόμη και αν η κα-
τάσταση εκτονωθεί, οι ανάγκες για κεφάλαια
θα συσσωρευθούν κατά το τρίτο και το τέ-
ταρτο τρίμηνο του έτους, με συνέπεια η μα-
ζική υπερπροσφορά όχι μόνο από τις ελλη-
νικές αλλά και από τις άλλες ευρωπαϊκές
τράπεζες  να δημιουργήσει πιέσεις, διατη-
ρώντας υψηλά το κόστος για την έκδοση ο-
μολόγων. Υπενθυμίζεται ότι κάθε τράπεζα
προγραμματίζει εκδόσεις κυρίως senior
preferred και Tier II ύψους 1 δισ. ευρώ πε-
ρίπου, με στόχο ο αντίστοιχος δείκτης να
φτάσει στο απαιτούμενο ύψος του 25%, που

ορίζει κατά μέσον όρο ο SRB. Με δεδομένο
ότι δεν πρόκειται για εποπτικά κεφάλαια,
αλλά για πρόσθετο «μαξιλάρι», οι τράπεζες
θεωρούν ότι ο στόχος αυτός μπορεί να «με-
τριαστεί», προσδοκώντας ότι οι εποπτικές
αρχές θα χαλαρώσουν τις απαιτήσεις τους
τουλάχιστον για το 2022.

Οι τράπεζες δεν κρύβουν την ανησυχία
τους για τις μονιμότερες επιπτώσεις που θα
έχει στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
αλλά και στο κόστος λειτουργίας των επιχει-
ρήσεων η εκτίναξη του πληθωρισμού, που
εφόσον σταθεροποιεί σε υψηλά επίπεδα για
μακρύ χρονικό διάστημα θα συμπιέσει αλυ-
σιδωτά την κατανάλωση, την κερδοφορία
και τις επενδυτικές προοπτικές των επιχει-
ρήσεων, δημιουργώντας συνθήκες ύφεσης
και άνοδο της ανεργίας. 

Να σημειωθεί ότι ενώ προς το παρόν οι
τράπεζες προσγειώνουν τις αρνητικές συ-
νέπειες στο δανειακό τους χαρτοφυλάκιο σε
χαμηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι με
βάση τα τελευταία στοιχεία η εξυπηρέτηση
των δανείων δεν δείχνει σημάδια σημαντικής

επιδείνωσης, η ΤτΕ διατηρεί την πρόβλεψη
για μια νέα γενιά κόκκινων δανείων που θα
αφήσει πίσω της η κρίση στα 10 δισ. ευρώ.
Η εκτίμηση αυτή παραμένει το βασικό σενάριο
από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης
και παρά την εκτόνωση της πανδημίας ενι-
σχύεται μετά τις πρόσφατες γεωπολιτικές ε-
ξελίξεις και την άνοδο των τιμών ενέργειας,
που επηρεάζει την αγοραστική δύναμη όχι
μόνο των ελληνικών νοικοκυριών αλλά και
των Ευρωπαίων, που μετά την κρίση στην
Ουκρανία και τη Ρωσία θα αποτελέσουν την
κύρια αγορά τουριστών το καλοκαίρι. 

Παράγοντα μετριασμού των επιπτώσεων,
σύμφωνα με τις τράπεζες, αποτελούν τα υ-
ψηλά επίπεδα των καταθέσεων που έχουν
δημιουργηθεί μέσα στην κρίση. Πρόκειται
για ένα «μαξιλάρι» 36 δισ. ευρώ, το οποίο,
όπως σημειώνουν, μπορεί να στηρίξει το
διαθέσιμο εισόδημα και την ικανότητα των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να εξυ-
πηρετούν τις υποχρεώσεις τους, εφόσον πά-
ντα ο υψηλός πληθωρισμός δεν πάρει μόνιμα
χαρακτηριστικά.

Οι τράπεζες «παγώνουν» 
τις εκδόσεις νέων ομολόγων
Ο διπλασιασμός των αποδόσεων κάνει απαγορευτική την έξοδο στις αγορές

<<<<<<

Ανησυχία για νέα γενιά 
κόκκινων δανείων που 
θα αφήσει πίσω της η κρίση.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η
EUROBANK*

Διατήρηση ισχυρών
πληθωριστικών πιέσεων

Oι πληθωριστικές πιέσεις, ήδη ι-
σχυρές πριν από την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, συνεχί-
ζουν να εντείνονται μετά την πε-
ραιτέρω άνοδο των τιμών ενέρ-
γειας αλλά και βασικών αγροτικών
προϊόντων και μετάλλων, λόγω
κλιμακούμενων ανησυχιών για
διατάραξη των εφοδιαστικών α-
λυσίδων, καθώς η Ρωσία και η
Ουκρανία συγκαταλέγονται στους
μεγαλύτερους εξαγωγείς παγκο-
σμίως ορισμένων εξ αυτών των
προϊόντων. Χαρακτηριστικά, η
τιμή του Brent σημείωσε νέα ά-
νοδο πλησιάζοντας τη Δευτέρα
τα 140 δολ./βαρέλι για πρώτη φο-
ρά τα τελευταία 14 χρόνια, πριν
υποχωρήσει κοντά στα 110
δολ./βαρέλι στο τέλος της εβδο-
μάδας μετά τα δημοσιεύματα για
ενδεχόμενη αύξηση της παρα-
γωγής από κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ.
Παρέμεινε ωστόσο υψηλότερη
κατά 13% σε σύγκριση με τα ε-
πίπεδα πριν από τη ρωσική ει-
σβολή και κατά 47% σε σχέση με
την αρχή του έτους.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας,
ειδών διατροφής και κόστους στέ-
γασης ήταν οι κύριοι παράγοντες
για τη νέα άνοδο του πληθωρι-
σμού –βάσει του δείκτη τιμών
καταναλωτή– και του δομικού
πληθωρισμού των ΗΠΑ σε νέο υ-
ψηλό  40 χρόνων τον Φεβρουάριο,
7,9% και 6,4% ετησίως, αντίστοι-
χα. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύ-
θηκαν λίγες ημέρες μετά τα θετικά
στοιχεία για την αγορά εργασίας
που έδειξαν νέα υποχώρηση του
ποσοστού ανεργίας τον Φεβρου-
άριο στο 3,8%, δύο ποσοστιαίες
μονάδες χαμηλότερα από το πο-
σοστό NAIRU, κάτω του οποίου
ο πληθωρισμός επιταχύνεται. Υπό
αυτές τις συνθήκες, οι οποίες ε-

ντείνουν τις ανησυχίες για δευ-
τερογενείς πληθωριστικές επι-
δράσεις, η Fed αναμένεται να ξε-
κινήσει έναν νέο κύκλο αύξησης
των επιτοκίων στην επόμενη συ-
νεδρίαση 15-16 Μαρτίου, με αύ-
ξηση 25 μ.β. και την προθεσμιακή
αγορά να τιμολογεί συνολική αύ-
ξηση 150 μ.β. μέχρι το τέλος του
έτους.

Οι αυξημένες πληθωριστικές
ανησυχίες ήταν άλλωστε και ο
λόγος για τον οποίο η ΕΚΤ έκανε
στροφή σε μια πιο περιοριστική
νομισματική πολιτική μέσω του
προγράμματος ΑΡΡ. Λίγες ημέρες
μετά την αρχική εκτίμηση της
Eurostat για άνοδο του πληθω-
ρισμού της Ευρωζώνης τον Φε-
βρουάριο σε νέο ιστορικά υψηλό
επίπεδο 5,8% ετησίως, η ΕΚΤ α-
νακοίνωσε, μετά την ολοκλήρωση
της συνεδρίασης νομισματικής
πολιτικής, περικοπή του μηνιαίου
ποσού καθαρών αγορών τον Μάιο
και τον Ιούνιο (σε 30 δισ. και 20
δισ. ευρώ αντίστοιχα), αφήνοντας
ανοικτό το ενδεχόμενο τερματι-
σμού του προγράμματος το τρίτο
τρίμηνο σε περίπτωση που τα
στοιχεία υποδηλώσουν υποχώ-
ρηση του πληθωρισμού μεσοπρό-
θεσμα. Αντιδρώντας στην εν λόγω
απόφαση, οι τιμές των ευρωπαϊ-
κών κυβερνητικών τίτλων υπο-
χώρησαν, ενώ η ισοτιμία
ευρώ/δολ. ενισχύθηκε προσωρινά
πάνω από το 1,1100 για πρώτη
φορά από τις 3 Μαρτίου, πριν υ-
ποχωρήσει στη συνέχεια κοντά
στο 1,1000, όχι μακριά από το χα-
μηλό δύο ετών, περίπου 1,0852,
που σημείωσε τη Δευτέρα.

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

Διπλασιάστηκε το εμπορικό 
έλλειμμα τον Ιανουάριο 
Με διπλασιασμό του εμπορικού ελλείμματος
έκλεισε ο πρώτος μήνας του 2022, καθώς
παρά την αύξηση των εξαγωγών καταγράφηκε
μεγάλη αύξηση της αξίας των εισαγωγών, οι
οποίες πλέον είναι πολύ ακριβές. Ανησυχία
την ίδια ώρα προκαλεί και η μείωση, έστω
και οριακά, του δείκτη βιομηχανικής παρα-
γωγής, μετά 14 μήνες συνεχούς αύξησης και
μάλιστα εντυπωσιακής. Ειδικότερα, σύμφωνα
με όσα ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το έλλειμμα του εμπορικού
ισοζυγίου, συμπεριλαμβανομένων των πε-
τρελαιοειδών, αυξήθηκε σε 2,94 δισ. ευρώ
τον Ιανουάριο του 2022 από 1,48 δισ. ευρώ
τον Ιανουάριο του 2021, καταγράφοντας αύ-
ξηση 98,7%. Εξαιρουμένων των πετρελαιο-
ειδών το εμπορικό έλλειμμα επίσης αυξήθηκε
σημαντικά, κατά 84,5%. Οι εισαγωγές τον Ια-
νουάριο του 2022 διαμορφώθηκαν σε 6,31
δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 57,9%, ενώ εξαι-
ρουμένων των πετρελαιοειδών αυξήθηκαν
κατά 42,8%. Οι εξαγωγές τον Ιανουάριο του
2022 διαμορφώθηκαν σε 3,37 δισ. ευρώ, αυ-
ξημένες κατά 33,9% σε σύγκριση με τον Ια-
νουάριο του 2021, ενώ μη συμπεριλαμβανο-
μένων των πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά
20,4%. Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν στις
εξαγωγές όλων των βασικών κλάδων, πλην
των ελαίων, όπου σημειώθηκε μείωση 4,7%.
Η αύξηση των εξαγωγών στα πετρελαιοειδή
ήταν 93,5%, στα βιομηχανικά είδη 26,8%,
στα τρόφιμα και ζώντα ζώα 20,1%, στα χημικά
4,9%, στα μηχανήματα 42,1%, στις πρώτες
ύλες 23,4%, στα ποτά και στον καπνό 5%. Ο

δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, από την
άλλη, κατέγραψε μείωση 0,2% τον Ιανουάριο
του 2022 σε σύγκριση με το 2021, παρά το
γεγονός μάλιστα ότι πέρυσι η οικονομία βρι-
σκόταν σε καθεστώς μερικού lockdown. Ε-
πιπλέον, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δεί-
κτης βιομηχανικής παραγωγής του Ιανουαρίου
2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε μείωση
4%. Η μεγαλύτερη μείωση σε ετήσια βάση
καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης μεταλ-

λευμάτων (43,7%) και ακολουθούν ο κλάδος
της καπνοβιομηχανίας (17,5%), ο κλάδος της
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (16,1%), της
κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
(9,2%), της κατασκευής ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών (7,9%). Στον αντίποδα βρέθηκαν
οι κλάδοι κατασκευής μηχανοκίνητων οχη-
μάτων και κατασκευής ειδών ένδυσης, των
οποίων η παραγωγή αυξήθηκε κατά 29,6%
και 29,1%, αντιστοίχως. Σε μηνιαία βάση η
μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον κλάδο
εξόρυξης μεταλλευμάτων (29,9%) και ακο-
λουθούν οι κλάδοι της βιομηχανίας δέρματος
και δερμάτινων ειδών (28,3%) και της κατα-
σκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών (16,5%).

Eurobank: Το ΑΕΠ του 2021 
πλησίασε  τα επίπεδα του 2019
H Eλλάδα ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος
των απωλειών της πανδημίας σε όρους
πραγματικού ΑΕΠ το 2021, σημειώνοντας
παρόμοιες επιδόσεις με αυτές της Ευρω-
ζώνης, αναφέρει η Eurobank στην έκδοση
«7 Ημέρες Οικονομία».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση
της τράπεζας, το ετήσιο πραγματικό ΑΕΠ
της Ελλάδας το 2021 ήταν μικρότερο κατά
1,4% σε σύγκριση με το 2019, επίδοση που
ήταν καλύτερη σε σύγκριση με άλλες χώρες
του Νότου, όπως η Ισπανία (-6,4%), η Πορ-
τογαλία (-3,9%) και η Ιταλία (-3%), αλλά χει-
ρότερη σε σχέση με την Κροατία (+1,5%),
τη Μάλτα (+0,3%) και την Κύπρο (+0,3%).
Τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη είχαν
η Εσθονία (+5,2%), το Λουξεμβούργο (+5%)
και η Λιθουανία (+4,8%).

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα περιθώρια
της τεχνικής ανάκαμψης που δημιούργησε
το κλείσιμο - άνοιγμα της οικονομίας πιθα-
νότατα έχουν εξαντληθεί, όπως δείχνει το
γεγονός ότι η ιδιωτική κατανάλωση το δ΄
τρίμηνο του προηγούμενου έτους ξεπέρασε
τα προ πανδημίας επίπεδα σε όρους τρι-
μήνου. Η ελληνική οικονομία, αναφέρει η
έκδοση, δεν υπεραπέδωσε σε σύγκριση με
τις πρόσφατες εκτιμήσεις επίσημων οργα-
νισμών, όπως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(πρόβλεψη για αύξηση του πραγματικού
ΑΕΠ κατά 8,5% το 2021). Παρά ταύτα, η ε-
πίδοση της οικονομίας ήταν σαφώς καλύτερη
από τις αρχικές εκτιμήσεις. Πριν από 12
μήνες, συνεχίζει, η μέση εκτίμηση της α-

γοράς για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης
του 2021 ήταν στο 3,5% (πηγή Focus
Economics), ενώ η κορύφωση της κυκλικής
ανάκαμψης αναμενόταν το 2022. Τελικώς
επετεύχθη ένα χρόνο νωρίτερα. Μάλιστα,
σύμφωνα με την ίδια πηγή, η μέση εκτίμηση
της αγοράς για την ανάκαμψη του 2021, α-
κόμη και στις αρχές του φετινού χρόνου,
ήταν για ρυθμό 7,8%-8,2%. Κατά την ανά-
λυση της Eurobank, η ανάκαμψη οφείλεται

στο υψηλό μέγεθος των μέτρων στήριξης,
στην ανθεκτικότητα-προσαρμοστικότητα
των φορέων της οικονομίας στο δεύτερο
lockdown, τις υψηλότερες του αναμενόμενου
τουριστικές εισπράξεις και τη μεγάλη αύξηση
της βιομηχανικής παραγωγής. Οι επενδύσεις
παγίων αυξήθηκαν κατά 19,6%, ενισχύοντας
τη συμμετοχή τους στο ΑΕΠ στο 12,8%,
που παραμένει, ωστόσο, η χαμηλότερη
στην Ε.Ε. (22%) και στην Ευρωζώνη. Την
υψηλότερη συνεισφορά στην αύξηση των
επενδύσεων είχαν οι κατηγορίες του μη-
χανολογικού εξοπλισμού και των οπλικών
συστημάτων (αύξηση 41%) και των κατοι-
κιών (αύξηση 26,5%).

Με ζημιές έκλεισε 
το ΧΑΚ την Τρίτη
Με ζημιές έκλεισε η συνεδρία του
ΧΑΚ την Τρίτη. Ο Γενικός Δείκτης
παρουσίασε απώλειες 0,69% κλεί-
νοντας στις 64,64 μονάδες, ενώ ο
Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε
πτώση σε ποσοστό 0,72% κλείνο-
ντας στις 38,81 μονάδες. Ο ημε-

ρήσιος τζίρος ανήλθε στις €95.358.
Από τους επιμέρους χρηματιστη-
ριακούς δείκτες, πτώση σε ποσοστό
0,45%, παρουσίασε η Κύρια Αγορά
και η Εναλλακτική Αγορά σε πο-
σοστό 0,99%. Χωρίς μεταβολή έ-
κλεισαν οι Επενδυτικές και τα Ξε-
νοδοχεία.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό εν-
διαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι
της Τράπεζας Κύπρου με €72.964
(πτώση 0,85% - τιμή κλεισίματος
€0,936). Ακολούθησαν οι μετοχές
της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντου
με €9.183 (πτώση 0,97% - τιμή

κλεισίματος €0,51), της Τσιμεντο-
ποιίας Βασιλικού με €7.102 (πτώση
0,74% - τιμή κλεισίματος €2,68),
της Salamis Tours με €1.800 (πτώ-
ση 8,63% - τιμή κλεισίματος €1,80)
και της Logicom με €1.486 (πτώση
1,09% - τιμή κλεισίματος €1,81).

Από τις μετοχές που έτυχαν
διαπραγμάτευσης, έξι κινήθηκαν
πτωτικά και τέσσερις παρέμειναν
αμετάβλητες. Ο αριθμός των συ-
ναλλαγών περιορίστηκε σε 58.

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή του
το ΧΑΚ ενημερώνει για την εισα-
γωγή των Προνομιούχων Μετοχών
της εταιρείας R ENERGY 1 (Ρ Ε-
ΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ) σύμ-
φωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου
του ΧΑΚ στην Νεοαναπτυσσομέ-
νων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α) και
την ταυτόχρονη εισαγωγή των με-
τοχών της στο Κεντρικό Αποθε-
τήριο Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα
με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί
Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και
Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.
Η εισαγωγή γίνεται με τη μέθοδο
της ιδιωτικής τοποθέτησης και ο
Σύμβουλος Εισαγωγής της εται-
ρείας, είναι η εταιρεία Aeonic
Securities CIF PLC E.

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης 
παρουσίασε απώλειες
0,69% κλείνοντας στις
64,64 μονάδες.

<<<<<<

Ανησυχία προκαλεί και 
η οριακή μείωση του δείκτη
βιομηχανικής παραγωγής.

<<<<<<

Σύμφωνα με την ανάλυση, 
η χώρα ανέκτησε το μεγαλύ-
τερο μέρος των απωλειών της
πανδημίας.

Στοιχείο ανησυχίας αποτελεί η πρόβλεψη ότι ακόμη και αν η κατάσταση εκτονωθεί, οι ανάγκες για κεφάλαια θα συσσωρευθούν κατά το τρίτο και
τέταρτο τρίμηνο του έτους, με συνέπεια η μαζική υπερπροσφορά όχι μόνο από τις ελληνικές αλλά και από τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες να δημι-
ουργήσει πιέσεις, διατηρώντας υψηλά το κόστος για την έκδοση ομολόγων.
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