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ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ

Eνεργειακή επανάσταση προ των πυλών
Ερχεται ενεργειακή επανάσταση και η Ελλάδα του ήλιου, των α-
νέμων και των επιστημόνων, μπορεί να βρεθεί στην πρωτοπορία.
Οπως τονίζει ο διευθυντής του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και
Ενέργειας του Χάρβαρντ Π. Κουτράκης, «να αρπάξουμε την ευ-
καιρία την ώρα που οι άνεμοι των ενεργειακών πολιτικών και των
δυνάμεων της αγοράς θα είναι ευνοϊκοί». Σελ. 18

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ 2021

Επαιξαν 22,5 δισ. ευρώ στον τζόγο 
Το 2021 οι Ελληνες έπαιξαν στον τζόγο 22,5 δισ. ευρώ, ποσό
που αντιστοιχεί περίπου στο 12% του ΑΕΠ. Οι περιορισμοί λόγω
πανδημίας δεν αποτέλεσαν εμπόδιο, καθώς τα πονταρίσματα
γίνονταν διαδικτυακά. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Ε-
λέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, τα 17,4 από τα 22,5 δισ. «παί-
χτηκαν» σε τυχερά παιχνίδια μέσω Ιντερνετ. Σελ. 19

ΗΠΑ

Ο πληθωρισμός επιβραδύνει την ανάπτυξη 
Η αμερικανική οικονομία ανακάμπτει δυναμικά από την ύφεση
της πανδημίας. Ομως, ο πληθωρισμός καλπάζει αγγίζοντας το 8%
και οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται διαρκώς. Οικονομικοί α-
ναλυτές υποβαθμίζουν συνεχώς τις προβλέψεις τους για την ανά-
πτυξη των ΗΠΑ μέσα στο τρέχον έτος και προειδοποιούν όλο και
συχνότερα για τον κίνδυνο νέας ύφεσης. Σελ. 11

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Προσαρμοστικότητα και ευελιξία
Ο πόλεμος στην Ουκρανία παγιώνει τον
πληθωρισμό σε επίπεδα που ξεπερνούν
τις αρχικές εκτιμήσεις των κεντρικών
τραπεζών. Ως εκ τούτου, η εστίαση το
επόμενο διάστημα θα αφορά σε πιο πα-
ραδοσιακά εργαλεία νομισματικής πο-
λιτικής όπως είναι η αύξηση των βασικών
επιτοκίων. Η αμερικάνικη ομοσπονδιακή
τράπεζα παρουσιάζεται έτοιμη για άλλες
έξι αυξήσεις των επιτοκίων φέτος ενώ
και στην περίπτωση της ΕΚΤ τα περι-
θώρια στενεύουν για τις δικές της ενέρ-
γειες. Αναλυτές εκτιμούν ότι στην πε-
ρίπτωση της ΕΚΤ στόχος είναι η όποια
απόφαση να μετατεθεί για μετά το κα-
λοκαίρι με την προσδοκία ότι μέχρι τότε
θα έχει ξεκαθαρίσει το σκηνικό σε σχέση
με την παρούσα γεωπολιτική. 

Η αποχώρηση των κεντρικών τρα-

πεζών από τις αγορές ομολόγων τρομάζει
τις αγορές οι οποίες για χρόνια λειτουρ-
γούσαν υπό τη έντονη επιτήρηση των
νομισματικών αρχών, οι οποίες διοχέ-
τευαν τεράστια ρευστότητα για να δια-
τηρούν το θηρίο σε κατάσταση ηρεμίας.
Η απότομη όμως απόσυρση αφήνει τις
αγορές να λειτουργήσουν χωρίς υπο-
στήριξη, κάτι που έχει να συμβεί εδώ
και πολλά χρόνια επαναφέροντας δυ-
σάρεστες μνήμες.  Ήταν τότε που η
κρίση του ευρώ είχε κατακλύσει τα πρω-
τοσέλιδα προκαλώντας παγκόσμια α-
νησυχία και φόβους για την συνοχή της
Ευρωζώνης. Έκτοτε το θηρίο τράφηκε
με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μέσα
από τα προγράμματα της ΕΚΤ διασφα-
λίζοντας χρόνια  ηρεμίας και οικονομικής
προόδου. Η ένταση του πληθωρισμού

πλήττει κυρίως τα χαμηλά εισοδηματικά
στρώματα επηρεάζοντας τόσο την αξία
των περιουσιακών τους στοιχείων – κυ-
ρίως ιδιόκτητη κατοικία - όσο και την
αγοραστική τους δύναμη. Η εκτίμηση
του πληθωρισμού για το σύνολο του
2022 ανέρχεται σε επίπεδα άνω του 5%
δημιουργώντας ένα πρωτοφανές σκηνικό
για την ιστορία της Ευρωζώνης, η οποία
από συστάσεως είχε ταυτιστεί με την
σταθερότητα των τιμών και την δια-
σφάλιση της αγοραστικής δύναμης των
ευρωπαίων πολιτών. Είναι προφανές
ότι η οικονομική αρχιτεκτονική της Ευ-
ρωζώνης αργά αλλά σταθερά αλλάζει
προς κάτι καινούργιο που αφού προη-
γουμένως αξιολογηθεί θα πρέπει να υ-
πεισέλθει στο μίγμα πολιτικών που ε-
τοιμάζονται για την Ένωση. 

Ξεκάθαρα προκύπτει ότι η γεωπολι-
τική αυτή κρίση δεν ήταν κάτι για το
οποίο ήταν προετοιμασμένη η Ευρω-
ζώνη. Αυτό φαίνεται και από τις χλιαρές
αντιδράσεις των θεσμών σε σχέση με
την ανάγκη διασφάλισης οικονομικής
συνοχής για τους ευρωπαίους πολίτες.
Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό και αποτέ-
λεσμα της κόπωσης σε οικονομικό επί-
πεδο που προκάλεσε η διετία της παν-
δημίας, η οποία «εξάντλησε» τα επίπεδα
ανοχής των παραδοσιακά συγκρατη-
μένων βόρειων χωρών σε μεγαλύτερα
ανοίγματα προς την κατεύθυνση της
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Σημαντικός
παράγοντας επίσης είναι και η κατά-
σταση σε πολιτικό επίπεδο όπου η νέα
γερμανική κυβέρνηση εμφανίζεται κλει-
δωμένη απέναντι στις εξελίξεις την ίδια

ώρα που η Γαλλία όλο αυτό το διάστημα
βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο. 

Μέχρι η Ευρώπη να αποκτήσει βη-
ματισμό για τις αναγκαίες κοινές απο-
φάσεις οι χώρες θα πρέπει να αντλήσουν
πληροφόρηση για τις προθέσεις και των
άλλων κρατών μελών και να ετοιμάσουν
τα δικά τους εθνικά σχέδια δράσης, που
θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στα
εντελώς νέα οικονομικά δεδομένα που
καμία σχέση δεν έχουν με ό,τι είχαμε
μέχρι σήμερα. Η άντληση νέων πόρων
μέσα από νέα ταμεία που θα δημιουρ-
γηθούν δεν αποτελεί αυτή την περίοδο
εφικτή επιλογή. Όλες οι προσπάθειες
θα πρέπει να εστιάσουν στην μεταφορά
υφιστάμενων κονδυλίων σε νέες δράσεις
που θα έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της
παρούσας οικονομικής συγκυρίας.

ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ

«Αλωνίζουν»  τα  mega
yachts στην Ελλάδα
«Ξέφραγο αμπέλι» είναι η Ελλάδα
για τα mega yachts, σύμφωνα με αν-
θρώπους της βιομηχανίας του
yachting, καθώς οι διάφορες χρεώ-
σεις είναι πολύ χαμηλές και σπανίως
εισπράττονται, με αποτέλεσμα η χώ-
ρα να μην αποζημιώνεται για το με-
γάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυ-
τών των σκαφών. Ατολμο και ανε-
φάρμοστο χαρακτηρίζει η αγορά το
νέο νομοσχέδιο. Σελ. 17

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ρωσικό ΦΑ πιο φθηνό
από το αμερικανικο LNG
Τα ρωσικά κοιτάσματα που εξυπηρε-
τούν τις ευρωπαϊκές αγορές παρά-
γουν φυσικό αέριο εδώ και πολλές
δεκαετίες, με κόστος παραγωγής μό-
λις στα 0,25-0,50 δολ./ εκατ. btu
(mbtu) πολύ πιο χαμηλό του αμερι-
κανικού. Το τελικό κόστος παράδο-
σης αερίου για την Gazprom φθάνει
σε 0,95-1,5 δολ./mbtu, όταν για τους
Αμερικανούς εξαγωγείς είναι 9
δολ./mbtu. Σελ. 10

ΕΛΛΑΔΑ

Αναμένει «απόβαση»
αμερικανών τουριστών
Πυκνώνουν οι ενδείξεις πως ο του-
ρισμός από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα
φέτος θα προσεγγίσει τα επίπεδα
του 2019 εφόσον αρθούν οι γεωπο-
λιτικές αβεβαιότητες. Ηδη παρατη-
ρείται μεγάλη κίνηση στα μεγάλα κε-
ντρικά αθηναϊκά ξενοδοχεία. Το όφε-
λος για τις επιχειρήσεις θα είναι με-
γαλύτερο, αφού οι Αμερικανοί θα ξο-
δεύσουν περισσότερα από άλλες
χρονιές. Σελ. 14

Η αυθεντικότητα του προορι-
σμού, η βιωσιμότητα του του-
ριστικού προϊόντος, η εξατομι-
κευμένη εμπειρία και η ενσω-
μάτωση της τεχνολογίας είναι
οι τάσεις οι οποίες θα διαμορ-
φώσουν το τουριστικό γίγνεσθαι
τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο
αυτό, προωθείται η βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των ε-
πιχειρήσεων σε ορεινά και ύ-
παιθρο, μέσα από σχέδια χορη-
γιών του Υφυπουργείου Τουρι-
σμού. Τα σχέδια αντλούν την
χρηματοδότησή τους μέσα από
το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα κον-
δύλι συνολικού ύψους 33 εκατ.
ευρώ. Την περασμένη εβδομάδα
εξαγγέλθηκε και επίσημα το
σχέδιο χορηγιών για αναβάθμιση
παραδοσιακών χώρων εστίασης
ή πώλησης παραδοσιακών προϊ-
όντων διατροφής, ύψους 8 εκατ.
ευρώ. Τα υπόλοιπα σχέδια ανα-
μένεται να εξαγγελθούν μέχρι
το φθινόπωρο. Όπως αναφέρει
στην «Κ» ο υφυπουργός Τουρι-
σμού Σάββας Περδίος, στο πλάνο
δράσης του Υφυπουργείου για
την περίοδο 2023-2025 θα βρί-
σκεται πρώτο στην λίστα των
προτεραιοτήτων η εκπαίδευση
και η ενίσχυση της κουλτούρας
για την κυπριακή φιλοξενία, με
ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές
της υπαίθρου. Σελ. 4

Η ανθρώπινη τραγωδία, απόρροια της ρω-
σικής εισβολής στην Ουκρανία, δεν θα
περιοριστεί στα όρια των καθημαγμένων
ουκρανικών πόλεων και στη μετατροπή
εκατοντάδων χιλιάδων Ουκρανών σε
πρόσφυγες. Θα επεκταθεί σε χώρες πολύ

μακριά από τη Μαύρη Θάλασσα και θα
βυθίσει εκατοντάδες εκατομμύρια αν-
θρώπων στην ένδεια. Στην προειδοποίηση
αυτή προέβη η οργάνωση κατά της φτώ-
χειας και της ανισότητας Oxfam, καθώς
προβλέπει πως στη διάρκεια του έτους

περίπου 263 εκατ. άνθρωποι θα διολι-
σθήσουν σε ακραία ένδεια συνεπεία της
εκτόξευσης των τιμών των τροφίμων
που έχει προκαλέσει ο πόλεμος. Ο ανα-
τριχιαστικός αριθμός των ανθρώπων που
απειλούνται άμεσα με ακραία φτώχεια

ισοδυναμεί με το άθροισμα των πληθυ-
σμών Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και
Βρετανίας, και αφορά κατά κύριον λόγο
τις φτωχές χώρες αλλά και τα φτωχότερα
στρώματα εντός των ανεπτυγμένων οι-
κονομιών. Σελ. 9

Επανεκτίμηση
μεσοπρόθεσμων
προοπτικών
της οικονομίας
Ο πόλεμος αλλάζει τα δεδομένα
Η εισβολή στην Ουκρανία και οι κυρώσεις
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη Ρωσία,
αλλά και μακροοικονομικές συνέπειες
στην παγκόσμια οικονομία. Στην περί-
πτωση της Κύπρου, θα πρέπει να ανα-
θεωρηθούν οι προβλέψεις λόγω τουρι-
σμού, κατανάλωσης, άμεσων και έμμε-
σων φορολογιών, του όγκου λιανικών
πωλήσεων και πιθανής μείωσης της οι-
κονομικής δραστηριότητας. Σελ. 3

Στα άκρα
οι σχέσεις
τραπεζών-
συντεχνιών
Σε Ελληνική και ΚΕΔΙΠΕΣ
Οι σχέσεις μεταξύ συντεχνιών, μερικών
τραπεζών και εταιρειών με αμιγώς τρα-
πεζικό χαρακτήρα οδηγούνται στα άκρα.
Η Ελληνική Τράπεζα δεν φαίνεται να
βρίσκει κοινή συνισταμένη με τις συ-
ντεχνίες. Από την άλλη, η ΚΕΔΙΠΕΣ
προσπαθεί να βρει λύσεις για αποφυγή
πλεονασμών. Δεν αποκλείεται στο ε-
πόμενο διάστημα να ενταθούν ακόμα
περισσότερο οι σχέσεις τους και να δού-
με απεργιακές κινητοποιήσεις. Σελ. 6

Τα τρωτά
του τουρισμού
Τι προκύπτει από έρευνα

Χώροι στάθμευσης, άθλησης, ποδηλα-
τόδρομοι και δομημένο αστικό περι-
βάλλον είναι από τα σοβαρότερα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο κυπριακός
τουρισμός. Αυτό προκύπτει από έρευνα
που διεξήγαγε ο Σύνδεσμος Τουριστικών
Επιχειρήσεων Κύπρου ΣΤΕΚ, σε συ-
νεργασία με το ερευνητικό κέντρο Η-
ράκλειτος του ΤΕΠΑΚ. Σελ. 4

Σε τροχιά υλοποίησης σχέδια
33 εκατ. για ποιοτικό τουρισμό
Εξαγγέλθηκε το πρώτο για αναβάθμιση παραδοσιακών χώρων εστίασης ύψους 8 εκατ. ευρώ

Στη φτώχεια και την ένδεια οδηγούνται επιπλέον 263 εκατ. άνθρωποι

Μέσα από σχέδια χορηγιών του Υφυπουργείου Τουρισμού προωθείται βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε ορεινά και ύπαιθρο.
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Επιμέλεια:  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣΤο βρέφος στη Λευκωσία 
και η κλειδαρότρυπα «Ρούλα»

Παρότι σημαντική μερίδα του και καλά υ-
ποψιασμένου κοινού φτιάχνεται με το να
κατονομάζει στερεοτυπικά και επιδερμικά
δημοσιογράφους ως πουλημένους σε συμ-
φέροντα και άλλα πολλά, η πραγματικότητα
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι
πολύ πιο πεζή και πολύ πιο άχαρη και ρηχή
από ό,τι φαντασιώνονται, διότι περί φα-
ντασίωσης πρόκειται, ορισμένοι αντισυ-
στημικοί και καλά ψαγμένοι άνθρωποι, με
οικονομική κατάσταση μάλλον πολύ κα-
λύτερη από εκείνων που αρέσκονται να
διαπομπεύουν. 

Μία παράμετρος, για παράδειγμα, που
διαχρονικά ευτελίζει και που επεμβαίνει
πολύ πιο τακτικά και καθοριστικά στην
παραγωγή του ειδησεογραφικού περιεχο-
μένου από τα ΜΜΕ είναι η όχι απαραίτητα
πάντοτε θεμιτή αλληλοτροφοδότηση και
αλληλεξάρτηση μεταξύ του πομπού και
του δέκτη. Ειδικά στην ψηφιακή εποχή,
όπου δυστυχώς οι ιντερνετάκηδες δημο-
σιογράφοι έχουν το παράθυρο με τα Google
Analytics μονίμως ανοιχτό στο κινητό ή
στον υπολογιστή τους, η επιδραστικότητα
στην παραγωγή της ειδησεογραφίας του
εντελώς τυχάρπαστου πια αναγνωστικού
κοινού αποδεικνύεται όλο και πιο επικίν-
δυνη. Δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα
από την πρόσφατη ειδησεογραφία που φα-
νερώνουν τη ζημιογόνα αυτή επιδραστι-
κότητα του κοινού στην ειδησεογραφική
ατζέντα είναι η εξωφρενικά αχρείαστη και
κανιβαλιστική, συνεχής κιόλας κάλυψη
της τραγικής υπόθεσης Πισπιρίγκουστην
Πάτρα σε αντιδιαστολή με την ελάχιστη
έως μηδαμινή κάλυψη της, αν όχι εξίσου,
επίσης πολύ συγκλονιστικής ιστορίας, με
το βρεφάκι που βρέθηκε πριν από μερικές
ημέρες νεκρό σε δημόσιες τουαλέτες στη
Λευκωσία. Μία απολύτως φρικιαστική ι-
στορία, που, ίσως και να μη διάβασες. Για
τη Ρούλα της Πάτρας, όμως, σίγουρα διά-
βασες.

Ο συνειρμός, προφανής: Η μεσοαστή,
νοικοκυρά Ελληνίδα μάνα που έγινε Μήδεια
πουλάει τρελά, το βρεφάκι που ποτέ δεν
έφερε τελικά στον κόσμο μια άγνωστη, αλ-
λοδαπή μάλλον γυναίκα, καθόλου.Με απλά
λόγια, το πουληστερό και μόνο αυτό έχει
υποκαταστήσει πλέον όλες τις στοιχειώδεις
δεοντολογικές, δημοσιογραφικές αξίες,
αυτό όμως δεν είναι ελευθερία του Τύπου,
ασυδοσία και κατάχρηση είναι, χάριν της
διαφήμισης και του κουτσομπολιού φυσικά.
Ανελέητος ο κιτρινισμός και εκκωφαντικά
ανατριχιαστική η τσιρκοποίηση για μια
τόσο σοβαρή υπόθεση όπως αυτή της«Πι-
σπιρίγκου». 

Όσο κι αν πυροδοτεί ένα λογικοφανές
και αναμενόμενο δέος η φερόμενη απο-
δόμηση της Ελληνίδας μάνας μέσω της υ-

πόθεσης Πισπιρίγκου, της παραδοσιακά
ιερότερης δηλαδή έννοιας στην πεμπτουσία
της ελληνικής κοινωνίας, είναι αδιανόητο
που το εγκαταλελειμμένο βρεφάκι σε του-
αλέτες στο κέντρο της Λευκωσίας θεωρή-
θηκε τόσο λιγότερο σημαντική ως είδηση.
Πέρασε και δεν ακούμπησε βασικά η ιστορία
με το νεκρό βρεφάκι! Πόσα ρεπορτάζ έγιναν,
πόσα follow ups, πόσοι και ποιοι ασχολή-
θηκαν; Σε τι κοινωνία όμως ζούμε για να
καταλήγουν έμβρυα τυλιγμένα σε σακούλες
σε δημόσιες τουαλέτες και κυρίως τι έχει
προηγηθεί αυτής της ανείπωτης ιστορίας
ούτως ώστε τουλάχιστον να μην επανα-
ληφθεί; Δεν θα έπρεπε να διερευνηθεί ε-
ξονυχιστικά η υπόθεση και να ασχοληθεί
το αστυνομικόκαι όχι μόνο ρεπορτάζ ικα-
νοποιητικά και διεξοδικά με ένα τόσο σο-
βαρό θέμα; Θα έπρεπε. 

Παράλληλα, ούτε στα τελευταία τα-
μπλόιντ και ούτε στα πιο τριτοτέταρτα με-
σημεριανάδικα δεν θα έπρεπε να βλέπαμε
τα εξευτελιστικά και ντροπιαστικά ρεπορτάζ
που είδαμε το τελευταίο διάστημα για τις
χαρτορίχτρες, τα μέντιουμ και τα ερωτικά
του Μάνου και της Ρούλας, όπως, ανώφελα,
μάθαμε να τους λέμε όλοι με το μικρό τους
όνομα πια. Τα είδαμε όμως αυτά τα ρεπορτάζ
και επί ένα μήνα και βάλε συνεχίζουμε να
τα βλέπουμε, σε Μέσα κιόλας υποτίθεται
σοβαρά! Συνεχίζουν να παίζουν ψηλά μά-
λιστα στην ιεράρχηση των ειδήσεων! 

Η πιο τραγική ιστορία έγινε η πιο ψυ-
χαγωγική ιστορία. Έγινε γκροτέσκο θέαμα
για πασατέμπο! Αυτή είναι όμως η πραγ-
ματικά σοκαριστική και συλλογική ηθική
κατάπτωση απ’ την υπόθεση Πισπιρίγκου
και όχι η μεμονωμένη περίπτωση μιας οι-
κογένειας από την Πάτρα. Η μάνα στη Λευ-
κωσία που ποτέ δεν μάθαμε ποια είναι και
που τελικά ποτέ δεν έφερε ζωντανό στον
κόσμο το βρέφος της θα έπρεπε να απα-
σχολήσει περισσότερο τα δελτία ειδήσεων.
Από απόψεις και δημοσιολογούντες, πάντως,
δεν έχουμε παράπονο, έχουμε αφθονία
στην εποχή των σόσιαλ. Ρεπορτάζ δεν έ-
χουμε. Ειδήσεις δεν βγάζουμε. Έρευνα
είναι που δεν γίνεται. Όσο ρομαντικό και
γραφικό κι αν ακούγεται, ωστόσο, λειτούρ-
γημα είναι η δημοσιογραφία. Δεν πρέπει
και δεν μπορεί να είναι τόσο ευτελές προϊόν.
Μπούμερανγκ θα μας γυρίσει όλο αυτό με
τα διπλής ανάγνωσης νούμερα.

Ο όχλος της Πάτρας που ήταν τόσο σο-
καριστικά έτοιμος να λιντσάρει τη Ρούλα
στην πλατεία από τον κίτρινο Τύπο προέ-
κυψε. Κι εάν δεν μπουν επιτέλους ηθικοί
φραγμοί εκεί και όπου πραγματικά πρέπει,
τα αποκαλυπτικά πλάνα με τον Χοακίν
Φοίνιξ στην εξαιρετική ταινία«Τζόκερ» θα
γίνονται όλο και περισσότερα. Και έχουμε
ήδη ζήσει, πολλά τέτοια, πρόσφατα.

6ο Φεστιβάλ 
Θεάτρου 2022 
Ο Δήμος Στροβόλου παρουσιάζει το 6ο Φε-
στιβάλ Θεάτρου τον Μάιο και Ιούνιο, με
κυπριακά και ελληνικά θεατρικά σχήματα.
Όπως έχει καθιερωθεί, όλες σχεδόν οι πα-
ραστάσεις του φεστιβάλ θα έχουν και φι-
λανθρωπικό χαρακτήρα, με διάθεση των
εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων
προς φιλανθρωπικούς φορείς. Οι παρα-
στάσεις θα δοθούν στο Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου και το πρόγραμμα είναι το α-
κόλουθο: Στις 9 και 10 Μαΐου θα παρου-
σιαστεί η «Παγίδα» του Ρομπέρ Τομά, σε
σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, με τους Βλα-
δίμηρο Κυριακίδη, Γιώργο Κωνσταντίνου
κ.ά. Ακολουθεί στις 12 Μαΐου η παράσταση
«Το ταξίδι στο Μπάουντιφουλ» του Όρτον
Φουτ, σε σκηνοθεσία Δέσποινας Μπεμπε-
δέλη, από το Σατιρικό Θέατρο, με όλα τα
έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων
να δίνονται για την ενίσχυση του Ιδρύ-
ματος Αλκίνοος Αρτεμίου. Στις 18 Μαΐου
σειρά παίρνει η παράσταση τ «Τα κορίτσια
της Λίμνης» του Μιχάλη Παπαδόπουλου,
σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, από
το Θέατρο «Αντίλογος» (η παράσταση
είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 16 ε-
τών) και όλα τα έσοδα από την πώληση
των εισιτηρίων θα δοθούν για την ενίσχυση
του Συνδέσμου «Πρόληψη και Αντιμετώ-
πιση της Βίας στην Οικογένεια». Στις 26
Μαΐου θα παρουσιαστεί η παράσταση «Οι
γαμπροί της Ευτυχίας», των Ν. Τσιφόρου
και Π. Βασιλειάδη» σε σκηνοθεσία Αχιλλέα
Γραμματικόπουλου, από την «ΕΘΑΛ» με
τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων
να δίδονται για την ενίσχυση του Συνδέ-
σμου Φίλων Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου
Ιωάννου. Στις 2 Ιουνίου έρχεται ο «Μεγάλος
Περίπατος του Πέτρου», σε δραματική
προσαρμογή από τη Θεατρική Ομάδα «Α-

ντιδρώντες» και τα έσοδα από την πώληση
των εισιτηρίων θα δοθούν για την ενίσχυση
του Συνδέσμου Ρευματοπαθών Κύπρου. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθεί-
τε την ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου.

Δύο βιολιά 
& Ένα Πιάνο
Το Τεχνόπολις 20 με ανακοινώνει την ε-
πόμενη συναυλία της Σειράς Κονσέρτων
Κλασικής Μουσικης «Technopolis 20
Classics» με τους Fedor Rudin, Julia
Turnovsky και Ivan Rudin, τρεις ταλα-
ντούχους και διεθνούς φήμης μουσικούς,
οι οποίοι υπόσχονται μια υψηλού επιπέδου
παράσταση. Η συναυλία θα πραγματο-
ποιηθεί στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου,
την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, ώρα 8 μ.μ.
και θα παρουσιαστούν έργα των Darius
Milhaud, Jean-Marie Leclair, Claude
Debussy, Moritz Moszkowski, Igor Frolov
και Pablo de Sarasate. Για μια μόνο συ-
ναυλία στην Κύπρο, το κοινό θα έχει την
ευκαιρία να απολαύσει μουσική από τρεις
μουσικούς βραβευμένους από διεθνούς
κύρους διαγωνισμούς, με διεθνείς εμφα-
νίσεις σε μερικά από τα πιο αξιόλογα θέ-
ατρα του κόσμου, σε συνεργασία με κα-
ταξιωμένες ορχήστρες και μαέστρους.
Κρατήσεις απαραίτητες. Πληροφορίες, κρα-
τήσεις, εισιτήρια τηλέφωνο 70002420.

1o Διεθνές Φεστιβάλ
Ποίησης Λάρνακας
Διοργανώνεται φέτος, για πρώτη φορά, το
Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας. Το
Φεστιβάλ, στο οποίο συμμετέχουν ποιητές
από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, θα λάβει χώρα από τις 29 Απριλίου

μέχρι και την 1η Μαΐου και περιλαμβάνει
ένα τριήμερο πνευματικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων, με απαγγελία ποιημάτων και
εκτέλεση μελοποιημένων ποιητικών έργων,
επιστημονικές ανακοινώσεις, συζητήσεις
στρογγυλής τραπέζης και εικαστική έκθεση.
Το σύνολο των δραστηριοτήτων του Φε-
στιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε δύο σημα-
ντικούς πολιτιστικούς χώρους της Λάρνακας,
στο Δημοτικό Θέατρο «Γ. Λυκούργος» και
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.  Το 1ο

Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας α-
ποτελεί καρπό συνεργασίας των εμπνευ-
στών του στην Κύπρο με τους διοργανωτές
του επιτυχούς αυτού θεσμού στην Πάτρα
και, συγκεκριμένα, σημείο συνάντησης
της πρότασης του Προέδρου του Διεθνούς
Φεστιβάλ Πάτρας, κ. Τριαντάφυλλου Κω-
τόπουλου, καθηγητή Νεοελληνικής Λογο-
τεχνίας και Δημιουργικής Γραφής στο Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, και του
οράματος της κ. Ελένης Αρτεμίου Φωτιάδου,

ποιήτριας και συγγραφέως, Προέδρου της
Οργανωτικής Επιτροπής και μέλους της
της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς
Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας.

Ρεσιτάλ K. Πατσαλίδη
και Β. Αβραάμ 
Η σύμπραξη ενός τραγουδιστή μ’ έναν κι-
θαρίστα σε ρεσιτάλ είναι από μόνη της
ένα μοναδικό γεγονός που σπάνια συ-
ναντάμε στην εποχή μας. Το κοινό της
Λευκωσίας θα έχει την ευκαιρία να απο-
λαύσει μια τέτοια ξεχωριστή συνεργασία,
την Παρασκευή 29 Απριλίου στο The
Shoe Factory, όπου ο Κύπριος βαρύτονος
Κύρος Πατσαλίδης θα ενώσει τις δυνάμεις
του με τον Κύπριο κιθαρίστα Βασίλειο
Αβραάμ. Το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται
γύρω από τραγούδια που συνέθεσαν οι
Φραντς Σούμπερτ και Β.Α. Μότσαρτ, και
τα οποία έχουν προσαρμοστεί για φωνή
και κιθάρα από τον κιθαρίστα του 19ου
αιώνα Ναπολέων Κόστε και τον θρυλικό
αυστριακό κιθαρίστα του 20ού αιώνα
Καρλ Σάιτ. Το ρεσιτάλ διοργανώνεται

από το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας
EGTA – Κύπρου σε συνεργασία με το Ί-
δρυμα Τεχνών Φάρος, με την στήριξη
της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. 
Παρασκευή 29 Απριλίου, The Shoe
Factory, Λευκωσία, ώρα 8:30 μ.μ. 
Πληροφορίες Ίδρυμα Τεχνών Φάρος
www.pharosartsfoundation.org και τηλέ-
φωνο 22663871.

Ασώματες 
Δυνάμεις 
Οι Ασώματες Δυνάμεις της χορογράφου
Μάχης Δημητριάδου Lindahl γιορτάζουν
φέτος 25 χρόνια δημιουργικής πορείας
με το νέο της έργο Land of Darkness /
Land of Light που σμίγει τον σύγχρονο
χορό με την κλασική μουσική. Βασισμένο
στη μουσική σύνθεση του Φρανς Σού-
μπερτ «Η Κόρη κι ο Θάνατος», σε ζωντανή
εκτέλεση από τους Fusionia Quartet, οι
έξι χορευτές και χορεύτριες της ομάδας
μεταφέρουνε μέσα από τις ιστορίες των
σωμάτων τους την προσωπική αλλά και
τη συλλογική τους αναμέτρηση με τη ζωή
και τον θάνατο.  Χορογραφική διεύθυνση
/ Σκηνοθεσία: Ανδρομάχη Δημητριάδου
Lindahl Μουσική: Φρανς Σούμπερτ «The
Death and the Maiden» σε ζωντανή ε-
κτέλεση από τους Fusionia quartet: Μάριος
Ιωάννου(βιολί) Σάββας Λαγού(βιολί), Sorin
Alexandru Horlea(viola), Robertas Grod
(cello) Σκηνική επιμέλεια / Κοστούμια:
Έλενα Κατσούρη Φωτισμοί: Γιώργος Λά-
ζογλου Χορός / συν-δημιουργία: Χριστιάνα
Ευτυχίου, Άνθη Κέττηρου, Γεωργία Κων-
σταντίνου-Κλάρκ, Λοίζος Κωνσταντίνου,
Φούλη Στυλιανίδου, Σωτήρης Σωτηρίου.
Τρίτη 3 Μαΐου Θέατρο Ριάλτο, ώρα 8:30μ.μ.
https://rialto.interticket.com και 10 και 11
Μαΐου, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ώρα
8:30 μ.μ.

Την αμέσως επόμενη περίοδο μετά το
Πάσχα τόσο στο Θέατρο Ριάλτο, όσο και
στον ΘΟΚ φιλοξενούνται ενδιαφέρουσες
παραστάσεις, μουσικές και θεατρικές
από την Ελλάδα, οι οποίες έρχονται να
συμπληρώσουν τις εγχώριες καλλιτεχνικές
παραγωγές. 

Πιο συγκεκριμένα το Σάββατο 7 Μαΐου
στο Θέατρο Ριάλτο θα παρουσιαστεί η
πολύ επιτυχημένη παράσταση «Στην οδό
Φρυνίχου» του Θοδωρή Βουτσικάκη, ο
οποίος έρχεται για πρώτη φορά στο θέ-
ατρο Ριάλτο για να μεταφέρει τους φίλους
της μουσικής στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα
των μπουάτ, με την καλλιτεχνική επιμέ-
λεια να ανήκει στη στιχουργό Λίνα Νι-
κολακοπούλου. «Στην οδό Φρυνίχου», ο
Θοδωρής Βουτσικάκης στην ερμηνεία,
μαζί με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη στο πιάνο
και τον Βασίλη Ραψανιώτη στο βιολί, ξε-
διπλώνουν τη μαγεία τραγουδιών και αι-
σθημάτων που επέλεξε η Λίνα Νικολα-
κοπούλου γι’ αυτήν την ξεχωριστή μου-
σική παράσταση. Μικρά κείμενα, μικρά
ποιήματα, μικρές παύσεις θα διανθίζουν
τη μουσική διήγηση δίνοντας πολύτιμη
ανάσα στη στενεμένη μας ζωή. Η συνερ-
γασία του Θοδωρή Βουτσικάκη με τη
Λίνα Νικολακοπούλου ξεκίνησε το 2015
και μέχρι σήμερα μετρά πολλές και ση-
μαντικές στιγμές, με κορυφαία την εμ-
βληματική δισκογραφική σύμπραξη με
τον βραβευμένο με Oscar Ιταλό συνθέτη
Nicola Piovani, που έκανε όλους τους
Έλληνες να τραγουδούν πως «Είναι Ό-
μορφη η Ζωή».

Επίσης, δύο εξαιρετικές παραστάσεις
φιλοξενούνται τον Μάιο στην Κεντρική
του Σκηνή του ΘΟΚ, καθώς και στη σκηνή
του Θεάτρου Ριάλτο. Πρόκειται για τα
έργα «Αρίστος» του Γιώργου Παπαγεωρ-
γίου και «Θέλω να σου κρατάω το χέρι»
του Τάσου Ιορδανίδη. Η παράσταση «Α-
ρίστος» του Γιώργου Παπαγεωργίου, με
τους ηθοποιούς Φιλαρέτη Κομνηνού,
Γιάννη Λεάκο, Ιωάννη Αθανασόπουλο
και τον μουσικό Γιώργος Δούσο επί σκη-
νής, είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα
του Θωμά Κοροβίνη «Ο γύρος του θανά-
του», όπου εννέα χαρακτήρες που συν-
δέονται με τον Αριστείδη Παγκρατίδη,
τον φερόμενο ως «Δράκο του Σέιχ Σου»
(Σάββατο 7 Μαΐου και Κυριακή 8 Μαΐου
στη Λευκωσία και Πέμπτη 5 Μαΐου και
Παρασκευή 6 Μαΐου στη Λεμεσό), μέσα
από τις χειμαρρώδεις, υποβλητικές εξο-
μολογήσεις τους, μιλώντας διαφορετικές
γλώσσες, ανάλογα με τα βιώματα, τον
χαρακτήρα και τον ρόλο τους, συνθέτουν
το προφίλ του Αρίστου. Ο φίλος από την
Τούμπα, η παραδουλεύτρα γειτόνισσα

της μάνας του, ένας αχθοφόρος του λι-
μανιού, ο παρακρατικός δοσίλογος πε-
ριπτεράς, ένας χωροφύλακας δημοκρα-
τικών φρονημάτων, ένας συντηρητικός
αστός της παραλίας, το αφεντικό του σε
ένα λαϊκό πανηγύρι, η τραβεστί Λολό και
μία λαϊκή τραγουδίστρια – οι δύο έρωτες
του, ζωντανεύουν γλαφυρά επί σκηνής
από τρεις ηθοποιούς. Οι ερμηνευτές εν-
σαρκώνουν μια ιστορία που μεταφέρει
τους θεατές στις αλάνες της Θεσσαλο-
νίκης, στις σκοτεινές γωνιές του λιμανιού,

στα υπαίθρια πανηγύρια και στα μπου-
ζουξίδικα της παλιάς Θεσσαλονίκης, σε
έναν σκηνικό χρόνο που φτάνει μέχρι
το 1960, όταν γίνεται είκοσι χρονών ο
βασικός ήρωας, ο Αριστείδης Παγκρατί-
δης, ο φερόμενος ως «Δράκος του Σέιχ
σου», που ο Τύπος του 1963 (Ελληνικός
Βορράς) τον αποκαλούσε «νεαρό ανώ-
μαλο». Το 1966 καταδικάστηκε τετράκις
σε θάνατο από το πενταμελές εφετείο
Θεσσαλονίκης. Η εκτέλεσή του έγινε στο
μέρος που ήταν συνδεδεμένο με το όνομά

του, το Δάσος του Σέιχ Σου. Οι τελευταίες
λέξεις που ψέλλισε ήταν «Μανούλα μου,
είμαι αθώος».

Στις 17 Οκτωβρίου 1963, οι Beatles η-
χογραφούσαν για πρώτη φορά σε
FourTrack το τραγούδι τους I Want to
Hold Your Hand (Θέλω να σου κρατάω
το χέρι). Το νούμερο ένα χιτ του 1964
στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευ-
ση στον Τάσο Ιορδανίδη για τη συγγραφή
ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που
ήδη μετρά 46 συνεχή sold out στην Ελ-
λάδα, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι»
σε σκηνοθεσία του ίδιου, ενώ μοιράζεται
το σανίδι με τη Θάλεια Ματίκα (Κεντρική
Σκηνή ΘΟΚ, Τετάρτη 11 Μαΐου, 1η πα-
ράσταση: 18:00 και 2η παράσταση: 20:30).
Η κούραση στον γάμο, η κρίση που βιώ-
νουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια
συγκατοίκησης, η απιστία κι ένα ξενο-
δοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό
για δύο «παράνομους» εραστές. Είναι και
οι δύο γονείς. Έχουν και οι δύο τα δίκια
τους. Έχουν κάνει και οι δύο λάθη. Η πα-
γκόσμια δραματουργία έχει συχνά ασχο-
ληθεί με το ζήτημα των ανθρώπινων σχέ-
σεων, με τις ανάγκες των δύο φύλων, με
τα θέλω τους και τα πρέπει τους, ίσως ε-
πειδή ο θεατής άμεσα ή έμμεσα μπορεί
να ταυτιστεί πολύ εύκολα και να κινη-
τοποιηθεί συναισθηματικά. Οι δύο ήρωες
μάς «προσκαλούν» να ισορροπήσουμε
ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ και να
αντιληφθούμε, μέσα από τις συναντήσεις
τους, ότι αυτό που ψάχνουμε όλοι μας
στο τέλος της ημέρας είναι η ουσιαστική
συντροφικότητα. Κάποιον να μας κρατάει
το χέρι. 

Θέατρο και μουσική σε ΘΟΚ και Ριάλτο

Σ Υ Μ Β Α Ι Ν Ο Υ Ν  Σ Τ Η Ν  Κ Υ Π Ρ Ο
Επιμέλεια:  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

«Στην οδό Φρυνίχου», ο Θοδωρής Βουτσικάκης στην ερμηνεία, μαζί με τον Νεοκλή Νε-
οφυτίδη στο πιάνο και τον Βασίλη Ραψανιώτη στο βιολί, ξεδιπλώνουν τη μαγεία τραγου-
διών και αισθημάτων που επέλεξε η Λίνα Νικολακοπούλου γι’ αυτήν την ξεχωριστή μου-
σική παράσταση.

Τα έργα «Αρίστος» του Γιώργου Παπαγεωργίου και «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη θα ανέβουν στην Κεντρική
Σκηνή του ΘΟΚ, ενώ το πρώτο θα ταξιδέψει και στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η Κύπρος θα πρέπει να αναθεωρήσει εκ
νέου τις προβλέψεις της για την οικο-
νομία, όπως επιτάσσει η πραγματικότητα
του πολέμου στην Ουκρανία που ξεκίνησε
η Ρωσία. Η εισβολή στην Ουκρανία και
οι κυρώσεις (sanctions) ήδη έχουν ση-
μαντικό αντίκτυπο και στη Ρωσία, αλλά
και μακροοικονομικές συνέπειες στην
παγκόσμια οικονομία. Όλοι οι οργανισμοί
που είναι «ζωντανοί» και κάνουν προ-
βλέψεις, όπως τράπεζες, επόπτες και άλ-
λοι, θα πρέπει να φέρουν στο προσκήνιο
τα νέα δεδομένα, τη νέα μακροοικονομική
πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται
μετά την πανδημική κρίση και στη συ-
νέχεια της κρίσης του πολέμου. Στην
περίπτωση της Κύπρου, συγκεκριμένα,
θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι προβλέ-
ψεις λόγω τουρισμού, κατανάλωσης, ά-
μεσων και άμεσων φορολογιών, του
όγκου λιανικών πωλήσεων που προσθέτει
περαιτέρω φραγμούς και γενικότερα
λόγω πιθανής πτώσης της οικονομικής
δραστηριότητας. Φυσικά, η Κύπρος έχει
επωφεληθεί ήδη από τον πόλεμο σε σχέ-
ση με την έλευση εταιρειών στο νησί,
ωστόσο, αυτό το γεγονός είναι μία «χα-
ρούμενη νότα» σε σχέση με όλα τα δεινά
που φέρνει ο πόλεμος σε όλες τις χώρες.
Δυστυχώς, ο πόλεμος δεν κατευθύνεται
προς εκτόνωση και δεν υπάρχει στο τρα-
πέζι μία συμφωνία για να λήξει η δύσκολη
κατάσταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.
Στήνεται λοιπόν ένα εντελώς καινούργιο
μακροοικονομικό πλαίσιο και αλλάζουν
όλες οι παράμετροι. Το χρήμα θα στα-
ματήσει να είναι φθηνό, ο κόσμος δεν
θα καταναλώνει εύκολα, τα χρέη θα ε-
ξυπηρετούνται με μεγαλύτερη δυσκολία
και έτσι δημιουργείται ένα νέο μακρο-
οικονομικό σκηνικό σε όλα τα επίπεδα.
Παγιώνονται επίσης και κάποια δεδομένα,
όπως ο πληθωρισμός, που ενώ οικονο-
μολόγοι και θεσμοί εκτιμούσαν πως θα
ήταν σε μεταβατικό στάδιο μετά την
πανδημία και οφειλόταν μόνο σε προ-
βλήματα αλυσίδας (supply chain), ο πό-
λεμος τον καθιερώνει ολοένα και περισ-
σότερο.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έδωσε
εξάλλου τη νότα με την έκθεσή του για
την παγκόσμια οικονομία. Στο πλαίσιο
του World Economic Outlook Απριλίου

υπογράμμισε πως ο ρυθμός ανάπτυξης
θα περιοριστεί στο 2,1% το 2022, με τον
πληθωρισμό  για το έτος να εκτοξεύεται
στο 5,3%, αφού οι επιπτώσεις της ει-
σβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία ε-
πηρεάζουν δυσμενώς τις παγκόσμιες
οικονομικές προοπτικές και οδηγούν
σε περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις.
Για την Κύπρο, συγκεκριμένα, η πρό-
βλεψή του για το τρέχον έτος αλλά για

και το 2023 κάνει λόγο για ρυθμό ανά-
πτυξης 2,1% και 3,5%, αντίστοιχα.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Κύ-
πρου θα πρέπει να προχωρήσει σε επα-
νεκτιμήσεις σχετικά με τις μεσοπρόθε-
σμες προοπτικές της κυπριακής οικονο-
μίας. Βάσει του τελευταίου δημοσιευμέ-
νου πλάνου του για το Στρατηγικό Πλαί-
σιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2022-
2024, το 2022 ο ρυθμός ανάπτυξης προ-
βλεπόταν να κυμανθεί γύρω στο 3,8%,
ενώ για τα έτη 2023 και 2024 υπολογι-
ζόταν στο 3,2% και 2,8% αντίστοιχα. Στο
πλαίσιο της ανάπτυξης της οικονομίας,
ο πληθωρισμός (ΕΔΤΚ) για το 2022 προ-
βλεπόταν να κυμανθεί στο 1,5%, ενώ
για τα έτη 2023 και 2024 υπολογιζόταν
στο 1,5% και 2% αντίστοιχα. Το ποσοστό
ανεργίας αναμενόταν να μειωθεί γύρω
στο 6,7% το 2022, ακολούθως το 2023

να περιορισθεί στο 6% και το 2024 να
μειωθεί περαιτέρω στο 5,5%. Όπως είναι
λογικό, πλέον, όλα τα πιο πάνω θα πρέπει
να αναπροσαρμοστούν αναλόγως και οι
εκτιμήσεις ενδεχομένως να κατέβουν
όλες προς τα κάτω. Σημειώνεται επίσης
πως το δημόσιο χρέος της Γενικής Κυ-
βέρνησης κατά το τέλος του 2021 έφτασε
στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στο
τέλος του 2020 έφτασε στα 24,8 δισ.

ευρώ ή 118% του ΑΕΠ σε σύγκριση με
20,9 δισ. ευρώ ή 94% του ΑΕΠ κατά το
τέλος του 2019.

Όσον αφορά τις πιστοληπτικές αξιο-
λογήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας
από τους Οίκους αξιολόγησης, η πιστο-
ληπτική αξιολόγηση διατηρήθηκε από
όλους τους Οίκους αξιολόγησης, ενώ
προσφάτως ο DBRS προχώρησε και σε
αναβάθμιση.

Αναπροσαρμογή και σε τράπεζες
Την ίδια ώρα, προβλήματα λόγω πο-

λέμου αναμένονται και σε τράπεζες, ή
μάλλον όχι άμεσα προβλήματα, αλλά
καταστάσεις με αστερίσκο που θα πρέπει
να τις χειριστούν σωστά. Για το δανεισμό
που δίνουν για παράδειγμα θα πρέπει
να αναπροσαρμόσουν το ρίσκο τους,
ενώ αναφορικά με τα ομόλογα και τα έ-

σοδα που λάμβαναν γίνεται αντιληπτό
πως δεν θα είναι του ίδιου βεληνεκούς.
Οι τράπεζες θα πρέπει να αναμένουν
λογικά λιγότερο δανεισμό, διότι μία ε-
μπόλεμη κατάσταση  δημιουργεί ένα
γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας, κλίμα
που δεν ευνοεί τις επενδύσεις στην Κύ-
προ. Αφήνοντας στην άκρη του όποιου
βάθους συνδέσεις έχει η κυπριακή οι-
κονομία με τη Ρωσία, σε γενική βάση η
επιχειρηματική κοινότητα θα παραμείνει
σε στάση αναμονής, αναλόγως των ε-
ξελίξεων με τον πόλεμο. Συγχρόνως, θα
πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως οι κυ-
ρώσεις που επιβλήθηκαν από τη Δύση
στη Ρωσία δεν θα αρθούν ακόμα και να
σταματήσει ο πόλεμος. Θα παραμείνουν
για χρόνια και ο παρονομαστής αυτός
θα υπάρχει σχεδόν πάντα στο οικονομικό
αυτό κλάσμα.

Στήνεται νέα μακροοικονομική πραγματικότητα 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακολουθώντας το έργο που άφησε η πανδημία, αλλάζει για ακόμα μία φορά τα δεδομένα στην κυπριακή οικονομία

Το χρήμα θα σταματήσει να είναι φθηνό, ο κόσμος δεν θα καταναλώνει εύκολα, τα χρέη θα εξυπηρετούνται με μεγαλύτερη δυσκολία και έτσι δημιουργείται ένα νέο σκηνικό.

Τουρισμός 
μεγάλο αγκάθι

Η τουριστική κίνηση από Ρωσία και
Ουκρανία αποτελούσε το 20 - 25%
του συνολικού τουριστικού ρεύμα-
τος που ερχόταν στην Κύπρο. Ο πό-
λεμος έχει εξανεμίσει όποιες αφί-
ξεις από αυτά τα δύο κράτη όπως εί-
ναι λογικό, ενώ ακόμα και να ήθε-
λαν να έρθουν Ρώσοι για διακοπές
στην Κύπρο, δεν είναι εύκολα με-
τρήσιμο τι αγοραστική δύναμη θα έ-
χουν. Ρεπορτάζ δείχνουν με δεδο-
μένα χρονικής στιγμής που γράφε-
ται αυτό το ρεπορτάζ πως ένα αμάξι
συγκεκριμένης μάρκας (δεν έχει
σημασία η μάρκα) πριν 3 εβδομάδες
έκανε για παράδειγμα 50 χιλιάδες
αμερικανικά δολάρια, ενώ τώρα 70
χιλιάδες αμερικανικά δολάρια. Το
ρούβλι έχει πέσει για τα καλά, άρα
και η αγοραστική δύναμη σε όποιον
θέλει να το χρησιμοποιήσει. Η Κύ-
προς έχει προσεγγίσει άλλες αγο-
ρές, με το αρμόδιο Υφυπουργείο να
ανακοινώνει πως το κενό θα γίνει
σχεδόν κατορθωτό να καλυφτεί από
τουρίστες άλλων χωρών. «Οι επα-
φές έχουν γίνει ήδη», αναφέρουν.

<<<<<<<

Η επίτευξη των 
δημοσιονομικών στόχων 
στηρίζεται στην τήρηση 
των ανωτάτων 
οροφών δαπανών.

<<<<<<<

Το Υπ. Οικονομικών θα 
πρέπει να προχωρήσει 
σε επανεκτιμήσεις σχετικά 
με τις μεσοπρόθεσμες 
προοπτικές της οικονομίας.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Με γνώμονα ότι η αυθεντικότητα του προ-
ορισμού, η βιωσιμότητα του τουριστικού
προϊόντος, η εξατομικευμένη εμπειρία
και η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον
τουρισμό, αποτελούν τάσεις οι οποίες θα
διαμορφώσουν το τουριστικό γίγνεσθαι
τα επόμενα χρόνια- ιδιαίτερα στις νέες α-
γορές στις οποίες επικεντρώνεται πλέον
η Κύπρος- προωθείται η βελτίωση της α-
νταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε
ορεινά και ύπαιθρο. Αυτό γίνεται μέσα
από συγκεκριμένα σχέδια χορηγιών του
Υφυπουργείου Τουρισμού, τα οποία α-
ντλούν την χρηματοδότησή τους μέσα
από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα κονδύλι
συνολικού ύψους 33 εκατ. ευρώ. Την πε-
ρασμένη εβδομάδα εξαγγέλθηκε και επί-
σημα το σχέδιο χορηγιών για αναβάθμιση
παραδοσιακών χώρων εστίασης ή πώλησης
παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, ύ-
ψους 8 εκατ. ευρώ. Επρόκειτο για ένα από
τα τέσσερα σχέδια τα οποία θα χρηματο-

δοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
της ΕΕ και τα οποία θα αναβαθμίσουν το
προϊόν της υπαίθρου και των ορεινών πε-
ριοχών, δίνοντας παράλληλα ώθηση στον
τουρισμό υγείας και ευεξίας.  Η συνολική
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ανέρχεται
στα 33 εκατ. ευρώ και στόχος είναι η βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω α-
ναβάθμισης υπηρεσιών σε ξενοδοχεία
και τουριστικά καταλύματα με επίκεντρο
την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υ-
πηρεσιών και αναβάθμιση των υφιστά-
μενων υποδομών. Τα υπόλοιπα σχέδια α-
ναμένεται να εξαγγελθούν μέχρι το φθι-
νόπωρο του 2022. Όπως αναφέρει στην
«Κ» ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας
Περδίος, στο μεσοπρόθεσμο πλάνο δράσης
του Υφυπουργείου 2023-2025 θα βρίσκεται
πρώτο στην λίστα των προτεραιοτήτων
το θέμα της εκπαίδευσης και της ενίσχυσης
της κουλτούρας για την κυπριακή φιλοξενία
με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές της υ-
παίθρου. «Εντάσσουμε πλέον στον του-
ρισμό πολλές επιχειρήσεις οι οποίες πα-
λαιότερα δεν θεωρούσαν τους εαυτούς
τους ως τουριστικό προϊόν- γεωργούς,

χειροτέχνες, αυθεντική εμπειρία, παρα-
δοσιακά προϊόντα»-, αναφέρει ο Υφυπουρ-
γός, δίνοντας το στίγμα για τις δράσεις
και τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν
στο πλαίσιο και της Εθνικής Στρατηγικής
Τουρισμού. 

Στα εστιατόρια
Την περασμένη Τετάρτη εξαγγέλθηκε

το σχέδιο Χορηγιών για αναβάθμιση Πα-
ραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης
Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής.
Το σχέδιο, που έλαβε έγκριση από το Υ-
πουργικό Συμβούλιο κατά την τελευταία
του συνεδρία, δίνει επίσης τη δυνατότητα
ένταξης των επιχειρήσεων στο σύμφωνο
Taste Cyprus. Σημειώνεται ότι οι συνολικές
δαπάνες του σχεδίου ανέρχονται γύρω
στα 8 εκατ. ευρώ  (7,6 εκατ.) ενώ το μέγιστο
ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο θα
ανέρχεται σε €200.000. Ωστόσο, το ύψος
της επιχορήγησης κυμαίνεται ανάλογα
με την περιοχή που δραστηριοποιείται ο
δικαιούχος. Έτσι στις ορεινές και απομα-
κρυσμένες περιοχές, το ύψος της επιχο-
ρήγησης ανέρχεται στο 75% της συνολικής
δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων
(χωρίς τον ΦΠΑ), ενώ στις περιοχές υπαί-
θρου το ύψος επιχορήγησης ανέρχεται
στο 65% της συνολικής δαπάνης. Στις υ-
πόλοιπες περιοχές η επιχορήγηση ανέρ-
χεται στο 50% της δαπάνης. Η πρώτη πτυ-
χή του σχεδίου θα αφορά τα έτη 2022-
2023 και θα ανέρχεται στο ποσό των 4
εκατ. ευρώ. Το σχέδιο αφορά αναβαθμίσεις
σε υφιστάμενα αδειούχα κέντρα αναψυχής,
κατηγορίας είτε εστιατορίου είτε ταβέρνας.
Αυτά μπορούν να είναι είτε εντός είτε
εκτός τουριστικών καταλυμάτων και ξε-
νοδοχείων. Αφορά αποκλειστικά κέντρα
αναψυχής τα οποία προσφέρουν πιάτα
βασισμένα στην κυπριακή γαστρονομία.
Ηδεύτερηπτυχή της επιχορήγησης δίνεται
για αναβάθμιση ή δημιουργία καταστη-
μάτων πώλησης παραδοσιακών κυπριακών
προϊόντων. Ως επιλέξιμες δαπάνες έχουν
καθοριστεί, μεταξύ άλλων, οι οικοδομικές
αναβαθμίσεις, η προμήθεια νέου εξοπλι-
σμού και η αναβάθμιση του ιστότοπου
της επιχείρησης, καθώς επίσης και της
ενσωμάτωσης περισσότερων γλωσσών
στην εξυπηρέτηση των πελατών. Μεταξύ
άλλων, τονίζεται ότι νέος εξοπλισμός σε
καρέκλες και τραπέζια απαγορεύεται να
είναι πλαστικά, οι διαφημιστικές ομπρέλες,
ψυγεία παγωτού, κάβες, ψυγεία νερού θα
αντικατασταθούν με καινούργια, ενώ στις
επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται ο
σχεδιασμός ιστοσελίδας, η μετάφραση
της σε πέντε γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά,
γερμανικά, ρωσικά και γαλλικά), και η με-
τάφραση σε γραφή για τυφλούς (braille).
Περιλαμβάνεται επίσης η εκτύπωση τι-
μοκαταλόγου και σύστημα εισαγωγής η-

λεκτρονικού κωδικού / εισαγωγή QR code.
Οι αιτήσεις για το συγκεκριμένο σχέδιο
θα γίνονται δεκτές μέχρι τον Νοέμβριο
του 2022. 

Αυθεντικές εμπειρίες
Ποσό 5 εκατ. ευρώ θα απορροφήσει

από το Ταμείο Ανάκαμψης η αναβάθμιση
των χώρων όπου θα διεξάγονται οι αυθε-
ντικές εμπειρίες και θα περιλαμβάνονται
στις Αυθεντικές Διαδρομές. Το σχέδιο α-
ναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διά-
στημα στο Υπουργικό Συμβούλιο και α-
κολούθως να ξεκινήσει η επιχορήγηση
του. Απώτερος σκοπός είναι όπως επαγ-
γέλματα της υπαίθρου θεωρηθούν πλέον
ως μοναδική και βιωματική τουριστική ε-
μπειρία. Υπενθυμίζεται ότι ήδη αριθμός
«αυθεντικών εμπειριών» είναι διαθέσιμες
μέσα από το πρόγραμμα Αυθεντική Δια-
δρομή. Το σχέδιο θα ενισχύσει τις προ-
σπάθειες για αναβάθμιση χώρων εντός
κοινοτήτων που μπορούν να παρέχουν
αυθεντικές εμπειρίες. Όπως επισημαίνει
ο κ. Περδίος,  αν μια κοινότητα έχει ένα
οίκημα ανεκμετάλλευτο, τότε θα μπορεί
να λάβει χορηγία, να το διαμορφώσει δε-
όντως και να μπορεί να το αξιοποιήσει
για επισκέψιμα εργαστήρια και στο μέλλον.
Σημειώνεται ότι αυτό το σχέδιο είναι δια-
φορετικό από το  σχέδιο για επισκέψιμα

εργαστήρια ύψους ενός εκατ. ευρώ (για
4 χιλιάδες εργαστήρια) το οποίο χρημα-
τοδοτείται από τον προϋπολογισμό του
Υφυπουργείου Τουρισμού. 

Δύο σχέδια το φθινόπωρο
Τα άλλα δύο σχέδια θα εξαγγελθούν

λίγο μετά το καλοκαίρι και αφορούν τις
αναβαθμίσεις σε ξενοδοχεία και τουριστικά
καταλύματα των ορεινών, της υπαίθρου
και των ακριτικών περιοχών και την προ-
ώθηση του τουρισμού ευεξίας και ιατρικού
τουρισμού. Όσον αφορά το σχέδιο ανα-
βαθμίσεων σε ξενοδοχεία, θα απορροφήσει
κονδύλι ύψους 10 εκατ. ευρώ μέσω του
Ταμείου Ανάκαμψης. Οι επιλέξιμες δαπάνες
αναμένεται ότι θα περιλαμβάνουν ανα-
βαθμίσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την ε-
μπειρία του επισκέπτη, όπως ο εκσυγχρο-
νισμός των ξενοδοχείων, η αισθητική των
εσωτερικών τους χώρων, η παροχή wi-fi
σε όλα τα δωμάτια, η εφαρμογή ψηφιακών
συστημάτων για check in και check out,
η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για την
προβολή στο social media management
κτλ. Το σχέδιο δεν θα επικεντρώνεται σε
κτηριακές επεκτάσεις και αύξηση κλινών
αλλά θα επικεντρωθεί στην εμπειρία του
επισκέπτη, σημείο στο οποίο η πλειοψηφία
των ξενοδοχείων της υπαίθρου και των
ακριτικών περιοχών, έχει μείνει πίσω. 

Ενεση €33 εκατ. για την ποιότητα στον τουρισμό
Εξαγγέλθηκε το πρώτο σχέδιο, έπονται άλλα τρία για αναβάθμιση ορεινών περιοχών, χώρων εστίασης και ξενοδοχείων

Άλλα δύο σχέδια, ύψους 20 εκατ. ευρώ, θα εξαγγελθούν λίγο μετά το καλοκαίρι και αφορούν τις αναβαθμίσεις σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα των ορεινών, της υπαίθρου και
των ακριτικών περιοχών καθώς και την προώθηση του τουρισμού ευεξίας και ιατρικού τουρισμού.

<<<<<<

Ποσό 5 εκατ. θα απορροφή-
σει από το Ταμείο Ανάκαμψης
η αναβάθμιση των χώρων 
όπου θα διεξάγονται οι αυθε-
ντικές εμπειρίες και θα περι-
λαμβάνονται στο πρόγραμμα
των Αυθεντικών Διαδρομών. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστη-

μα έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον τουρι-
στικών καταλυμάτων για ενσωμάτωση
υπηρεσιών υγείας και ευεξίας. Αυτή η
τάση αναμένεται ότι θα ενισχυθεί με
την προκήρυξη του τέταρτου σχεδίου
ύψους 10 εκατ. ευρώ. 
Το σχέδιο απευθύνεται σε ξενοδοχεία
όλης της επικράτειας και παρέχει κί-
νητρα για την προσθήκη ή την βελτίω-
ση των υπηρεσιών υγείας/ευεξίας,
την παροχή υπηρεσιών για άτομα τρί-
της ηλικίας και την προώθηση του ια-
τρικού τουρισμού. 
Θα εμπλουτιστούν επίσης υπηρεσίες
υγείας- ευεξίας όπως υπηρεσίες φυ-
σιοθεραπείας, υδροθεραπείας, φω-
τοθεραπείας ή αποθεραπεία μετά α-
πό μία επέμβαση. 
Εφόσον η δράση εγκριθεί, τότε ανα-
μένεται ότι θα υπάρξει σχετική δια-
βούλευση με τον Σύνδεσμο Ιατρικού
Τουρισμού ώστε να γίνει η επιλογή
των υπηρεσιών που μπορούν να συν-
δυαστούν με την παραμονή σε ένα ξε-
νοδοχείο και να γίνουν οι ανάλογες
μετατροπές σε μονάδες οι οποίες θα

επιδείξουν ενδιαφέρον να επωφελη-
θούν των κινήτρων. Η εξαγγελία του
σχεδίου αναμένεται το φθινόπωρο
του 2022. 

Τουρισμός ευεξίας

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Χαμηλή βαθμολογία συγκεντρώνουν για
τους τουρίστες υποδομές όπως το δομη-
μένο αστικό περιβάλλον, η οδική ασφάλεια,
οι πεζόδρομοι και τα πεζοδρόμια και τα
επίπεδα θορύβου σύμφωνα με έρευνα
που διεξήγαγε ο Σύνδεσμος Τουριστικών
Επιχειρήσεων Κύπρου ΣΤΕΚ, σε συνερ-
γασία με το ερευνητικό κέντρο Ηράκλειτος
του ΤΕΠΑΚ. Τα προκαταρκτικά αποτελέ-
σματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο
πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου που διε-
ξήγαγε ο ΣΤΕΚ και προκύπτουν από 550
ερωτηματολόγια, τα οποία απαντήθηκαν
από εγχώριο και εισερχόμενο τουρισμό
μέχρι τις 28 Μαρτίου. Βάσει της έρευνας,
οι τουρίστες παρουσιάζονται ακόμη πιο
δυσαρεστημένοι για τους χώρους άθλησης,
τους χώρους στάθμευσης, τους ποδηλα-
τόδρομους, την διεξαγωγή φεστιβάλ και
εκδηλώσεων στις περιοχές όπου έμειναν
κατά την διάρκεια των διακοπών τους

και φυσικά για τις δημόσιες συγκοινωνίες.
Το συγκεκριμένο πεδίο συγκέντρωσε την
χαμηλότερη βαθμολογία κυρίως για τον
εγχώριο τουρισμό. 

Ανά επαρχία
Η έρευνα δίνει και τον βαθμό ικανο-

ποίησης τουριστών ανά επαρχία. Αξίζει
να σημειωθεί ότι τα ψηλότερα ποσοστά
ικανοποίησης συγκεντρώνει η Λάρνακα
(63,3%), η Λευκωσία (50%) και η Λεμεσός
(45,5%). Την ίδια ώρα στην Πάφο και την
Λεμεσό υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης
του 5% που δηλώνει απογοητευμένο με
τα επίπεδα υπηρεσιών και τις υποδομές.

Επιπλέον, σχεδόν σε όλες τις περιοχές τα
επίπεδα ή μη, ικανοποίησης των τουριστών
δεν διαφοροποιούνται. Έτσι, ενώ οι του-
ρίστες μένουν ικανοποιημένοι από την
φιλοξενία, τις δημόσιες παραλίες και το
αίσθημα ασφάλειας, την ίδια ώρα φεύγουν
δυσαρεστημένοι για την εικόνα των δη-
μόσιων συγκοινωνιών, των ποδηλατόδρο-
μων και των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Και αυτό ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό,
σε όλες τις τουριστικές μας περιοχές. 

Το αστικό περιβάλλον
Στα μεγάλα μειονεκτήματα του κυ-

πριακού τουρισμού είναι και το δομημένο

αστικό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα ζή-
τημα που σύμφωνα με την έρευνα γίνεται
έντονα αντιληπτό στην Πόλη Χρυσοχούς,
καθώς και στην Λάρνακα. Στην Πάφο
φαίνεται να προκύπτει ζήτημα με την ο-
δική ασφάλεια, στον Πρωταρά με τα ε-
πίπεδα θορύβου ενώ στην Αγία Νάπα τα
βασικά προβλήματα είναι η οδική ασφά-
λεια, οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι
χώροι στάθμευσης. Από τα πιο πάνω προ-
κύπτει το συμπέρασμα ότι το τουριστικό
προϊόν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από
παραμέτρους οι οποίες δεν είναι στην
βάση τους  τουριστικές. Είναι γι΄ αυτό
που η ολιστική προσέγγιση του τουρισμού

είναι εξαιρετικά σημαντική, επισήμανε
ο ερευνητικός συνεργάτης υπεύθυνος
της έρευνας, κ. Λεωνίδας Αντωνίου. 

Τα ατού
Υπάρχουν όμως και χαρακτηριστικά

τα οποία βάσει της έρευνας, φαίνεται ότι
αφήνουν ικανοποιημένους τους τουρίστες.
Από τις προσφερόμενες υπηρεσίες και
υποδομές, αυτές που συγκέντρωσαν τον
ψηλότερο βαθμό ικανοποίησης (4,5/5)
από τους φιλοξενούμενους ήταν οι χώροι
και οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.
Για τους εξωτερικούς επισκέπτες σημει-
ώνεται ότι πρόκειται για πελάτες της

προηγούμενης χρονιάς, οι οποίοι ενημε-
ρώθηκαν από τα ξενοδοχεία τους για την
έρευνα- κυρίως ξενοδοχεία ψηλής ποιό-
τητας. Άρα είναι λογικό, οι χώροι και οι
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου να συ-
γκεντρώνουν ψηλό βαθμό ικανοποίησης
για τον εισερχόμενο τουρισμό που συμ-
μετείχε στην έρευνα. Ικανοποιημένοι
είναι και οι Κύπριοι οι οποίοι συμμετείχαν
σε ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών.
Αυτά ήταν τα πλέον θετικά. Στην θετική
πλευρά καταγράφονται και χαρακτηρι-
στικά που αφορούν την καθαριότητα της
περιοχής, τις δημόσιες παραλίες, το φυσικό
περιβάλλον που συνάντησαν και τις πι-
σίνες. Σχεδόν στα ίδια επίπεδα είναι και
η ικανοποίηση για το αίσθημα ασφάλειας
καθώς και για τον σεβασμό, την φιλοξενία
και την υποδοχή που έτυχαν από τους
ντόπιους. 

Σηκώνει βελτίωση
Σε αποδεκτά αλλά όχι βέλτιστα επίπεδα

(με άριστα το 5, συγκέντρωσαν βαθμολογία
3-4), και με ανάγκη για σημαντική βελ-
τίωση είναι οι υπηρεσίες και οι παροχές
για την φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων
με αναπηρία, οι υπαίθριοι χώροι και οι
παιδικές χαρές, η αγορά, τα κτήρια πο-
λιτιστικής κληρονομιάς και οι τουριστικές
πληροφορίες. Επίσης αξίζει να σημειωθεί
ότι τα πιο πάνω συγκέντρωσαν χαμηλό-
τερη βαθμολογία από τον εγχώριο του-
ρισμό σε σχέση με τον εισερχόμενο του-
ρισμό. Σημειώνεται ότι η έρευνα εξετάζει
τον βαθμό ικανοποίησης των τουριστών,
εγχώριων και του εξωτερικού, σε ό,τι α-
φορά κυρίως τις υπηρεσίες και τις υπο-
δομές που συναντούν στις περιοχές που
επισκέπτονται. Το ερωτηματολόγιο ξε-
κίνησε αρχές του Μάρτη και είναι σε ε-
ξέλιξη μέχρι το τέλος Ιουνίου για τα τελικά
αποτελέσματα, ενώ τα προκαταρκτικά α-
ποτελέσματα έχουν συγκεντρωθεί μετά
από την συμπλήρωση 550 ερωτηματο-
λογίων. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες
(30,2%) προέρχονται από το Ηνωμένο
Βασίλειο και το 17,11% από τη Ρωσία,
Ελλάδα 5,26% και το Ισραήλ 2,63%.

Η αχίλλειος πτέρνα του κυπριακού τουρισμού
Χώροι στάθμευσης, άθλησης, ποδηλατόδρομοι και δομημένο αστικό περιβάλλον στα σοβαρότερα θέματα του τουρισμού

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει το συμπέρασμα ότι το τουριστικό προϊόν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από παραμέ-
τρους οι οποίες δεν είναι στην βάση τους  τουριστικές. Είναι γι’ αυτό που η ολιστική προσέγγιση του τουρισμού είναι εξαιρετικά σημαντική.

«Να ληφθούν 
αποφάσεις και δράσεις»
Σε δηλώσεις της στην «Κ» η γενική δι-
ευθύντρια του ΣΤΕΚ Χρυσαίμιλη Ψηλο-
γένη ανέφερε ότι ο ΣΤΕΚ θεωρεί ιδιαί-
τερα σημαντικό το ζήτημα της ύπαρξης
και αξιοποίησης δεδομένων στον του-
ριστικό τομέα, αφού μπορούν να βοη-
θήσουν στην εξαγωγή χρήσιμων συ-
μπερασμάτων για αναβάθμιση και επί-
λυση ζητημάτων του τομέα. «Για αυτό
το λόγο πρωτοστατήσαμε στην ανα-
θέρμανση του θέματος της ανάγκης ε-
παρκών στατιστικών δεδομένων αλλά
και ερευνών που θα ενισχύσουν την
λήψη αποφάσεων και δράσεων τόσο
των αρμόδιων φορέων όσο και των ε-
πιχειρηματιών για να πετύχουμε το
στόχο της ποιοτικής αναβάθμισης του
τουριστικού προϊόντος αλλά και του
προορισμού γενικότερα».
Στο πλαίσιο αυτό εμπίπτει, όπως ανα-
φέρει, και η πρωτοβουλία του συνδέ-
σμου για διεξαγωγή έρευνας σε συ-
νεργασία με το ερευνητικό κέντρο Η-
ράκλειτος του ΤΕΠΑΚ, σε τουρίστες
(Κύπριους και ξένους) όσον αφορά τον
βαθμό ικανοποίησής τους από τις υπη-
ρεσίες και τις υποδομές αλλά και τα
προβλήματα των τουριστικών προορι-
σμών. Όπως σημειώνει, μέσα από τα
πρώτα συμπεράσματα της έρευνας έ-
χουν καταγραφεί τα πλεονεκτήματα
και οι αδυναμίες του τουριστικού μας
προϊόντος και μπορούν να τύχουν α-
ξιοποίησης για περαιτέρω βελτίωση.
Για παράδειγμα, διαφάνηκε πως σε
αρκετά θέματα υποδομών μπορούν να
υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις. Α-
κόμα και σε επίπεδο γεωγραφικών πε-
ριοχών, διαφάνηκε πως ορισμένες ε-
παρχίες υστερούν έναντι άλλων σε συ-
γκεκριμένα ζητήματα, άρα οι τοπικές
Αρχές πλέον έχουν ένα μέτρο σύγκρι-
σης στη βάση του οποίου μπορούν να
προβούν στις ανάλογες βελτιώσεις.
«Είμαστε βέβαιοι πως μέσα από την ε-
ξέλιξη της έρευνας και την εξαγωγή
περισσότερων συμπερασμάτων, θα
συμβάλουμε στην ουσιαστική απεικό-
νιση της αντίληψης των ξένων και των
Κυπρίων τουριστών αλλά και στην χαρ-
τογράφηση των απαιτούμενων δράσε-
ων», αναφέρει καταληκτικά.

<<<<<<

Στην Πάφο και την Λεμεσό
ένα ποσοστό της τάξης του
5% δηλώνει απογοητευμένο
με τα επίπεδα υπηρεσιών
και τις υποδομές.



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η αντίστροφη μέτρηση για ολική άρση των πε-
ριορισμών που συνόδευσαν την πανδημία για
δυο χρόνια, ουσιαστικά σηματοδοτεί το τέλος
των όσων βίωσε ο πλανήτης, ωστόσο ο ιός θα
παραμείνει για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα
εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο, αυτής της συ-
νύπαρξης με τον COVID-19. Με την επιστημονική
κοινότητα να έχει πραγματοποιήσει τεράστια
άλματα μέσα στα δυο πανδημικά χρόνια, το νέο
στοίχημα που καλείται να κερδίσει είναι η αντι-
μετώπιση των συνεπειών του ιού, έτσι όπως
αυτές αποτυπώνονται σε ένα κομμάτι όσων νό-
σησαν και αποθεραπεύτηκαν. 

Η νέα ορολογία που μπαίνει στην ζωή όλων
είναι το σύνδρομο Long Covid, έτσι όπως προσ-
διορίζονται όσοι ασθενείς έχουν αποθεραπευτεί,
δεν διασπείρουν τον ιό, ωστόσο συνεχίζουν να
παρουσιάζουν συμπτωματολογία COVID-19. Ήδη
στην επιστημονική κοινότητα γίνεται λόγος για
δυο παράλληλες πανδημίες, αυτή της οξείας μό-
λυνσης και την άλλη με τα μακροχρόνια συμπτώ-
ματα COVID-19, η χρονική διάρκεια της οποίας
επεκτείνεται έως και 12 εβδομάδες μετά την α-

ποθεραπεία. Δεδομένης της μικρής χρονικής
διάρκειας συντεταγμένης παρακολούθησης του
συνδρόμου COVID-19, δεν μπορεί να προσδιο-
ριστεί με ασφάλεια το ποσοστό των ασθενών
που παρουσιάζουν το σύνδρομο. 

Ωστόσο, με βάση διεθνείς δημοσιεύσεις, το
ποσοστό των Long Covid υπολογίζεται από 20%
έως 30%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό που εάν με-
ταφρασθεί σε απόλυτους αριθμούς ανεβάζει τους
ασθενείς με σύνδρομο σε μερικά εκατομμύρια.

Η Κύπρος
Στην Κύπρο το σύνδρομο COVID-19 παρακο-

λουθείται με ιδιαίτερη προσοχή από το περασμένο
φθινόπωρο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
από τον περασμένο Νοέμβριο λειτουργούν τα ια-
τρεία COVID για ασθενείς που παρουσιάζουν μα-
κροχρόνια συμπτωματολογία. Ο επικεφαλής των
ιατρείων, ειδικός πνευμονολόγος Ανδρέας Τοφα-
ρίδης, μίλησε στην «Κ» σκιαγραφώντας το σύν-
δρομο Long Covid καθώς και το έργο που επιτελείται
στα νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ. Τα ιατρεία στελεχώ-
νονται από ομάδα επαγγελματιών υγείας που α-
ποτελείται από Παθολόγους, Πνευμονολόγους,
Καρδιολόγους, Νευρολόγους, Λογοθεραπευτές,
Φυσιοθεραπευτές και  Ωτορινολαρυγγολόγους.
«Στόχος μας είναι συντεταγμένα να αναγνωριστεί
πως το Long Covid είναι μια πολυσυστηματική
ιατρική κατάσταση με μακροχρόνιες επιπτώσεις
σε ατομικό, κοινωνικό, οικογενειακό, οικονομικό
και επαγγελματικό επίπεδο». Ο κ. Τοφαρίδης προσ-
διορίζει τους Long Covid στην Κύπρο στα ίδια ε-
πίπεδα των διεθνών δημοσιεύσεων.

Τι είναι Long Covid
Αυστηρά ομιλούντες στο ερώτημα τι είναι το

Long Covid δεν υπάρχουν ξεκάθαροι ορισμοί και

κατά συνέπεια απάντηση. Όπως μας εξηγεί ο κ.
Τοφαρίδης, κοινό σημείο των ορισμών αυτών
είναι η παραμονή συμπτωμάτων έως και 12 ε-
βδομάδες μετά το πέρας της οξείας φάσης της
νόσου. Αφορά ασθενείς οι οποίοι δεν θεωρούνται
μεταδοτικοί. Όμως συνεχίζουν να παρουσιάζουν
τα ίδια συμπτώματα COVID-19, που πέρασαν
κατά την οξεία φάση της νόσου, είτε παρουσιάζουν
συνδυασμό παλαιών και νέων συμπτωμάτων, ή
ακόμα και μια εντελώς νέα σημειολογία συμπτω-
μάτων. 

Όπως προκύπτει από την παρακολούθηση
των ασθενών Long Covid, έχουν περιγραφεί πάνω
από 200 συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται
με το σύνδρομο. Τα συχνότερα κατά τον κ. Το-
φαρίδη είναι η κούραση, η αίσθηση της χρόνιας
κόπωσης, διαταραχές στην αναπνοή, αίσθημα
δύσπνοιας, διαταραχές στη γεύση και όσφρηση,
διαταραχές της συγκέντρωσης, διαταραχή του
ύπνου.  Όπως μας είπε ο κ. Τοφαρίδης, υπάρχουν

ασθενείς που περιγράφουν την κατάσταση που
βιώνουν με τον όρο Ομίχλη του Εγκεφάλου, νιώ-
θουν όπως οι ίδιοι λένε στους γιατρούς που τους
παρακολουθούν, πως δεν είναι αυτοί που ήταν
πριν νοσήσουν. 

Οι επιπτώσεις
Έχοντας ως δεδομένο πως το κύριο χαρακτη-

ριστικό γνώρισμα του συνδρόμου Long Covid
είναι η εις βάθος χρόνου διάρκειά του, οι επι-
πτώσεις δε μπορεί να είναι μονοδιάστατες. Ήδη,
όπως μας επισημαίνει ο κ. Τοφαρίδης, υπάρχουν
δημοσιεύσεις οι οποίες προετοιμάζουν τα συ-
στήματα υγείας για την μετά πανδημία εποχή.
Και εδώ το ζητούμενο είναι οι κατάλληλες ιατρικές
υποδομές προκειμένου να είναι σε θέση να πα-
ρακολουθείται ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με
μακροχρόνιες επιπτώσεις, οι οποίες ωστόσο πε-
ριορίζονται μόνο στην ιατρική κοινότητα. Κα-
λύπτουν την καθημερινότητα, την εργασία, ενώ
έχουν και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. Στο
περιβάλλον αυτό η προτροπή του κ. Τοφαρίδη
είναι η προφανής. «Πρέπει οργανωμένα και συ-
ντεταγμένα η πολιτεία και οι φορείς να αναπτύξουν
πολιτικές υγείας για να αντιμετωπίσουν αυτούς
τους ασθενείς. Όλες οι επιπτώσεις είναι συγκοι-
νωνούντα δοχεία, το ένα επηρεάζει το άλλο».
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Ομηρος της αβεβαιότητας η αγορά κατοικίας
Σε ασυνήθιστους και αβέβαιους καιρούς, τα
μοντέλα οικονομικής συμπεριφοράς δια-
λύονται. Ιστορικά μιλώντας, η εμπιστοσύνη
των καταναλωτών και η δραστηριότητα
στην αγορά κατοικίας βρίσκονταν σε στενό
συσχετισμό. Ούτως ή άλλως, γιατί να μην
έχουν τέτοια διασύνδεση; Αποτυπώνουν
τα ίδια βασικά μεγέθη, ήτοι τα οικονομικά
των νοικοκυριών, την αγορά εργασίας και
τις συνθήκες στην παροχή πιστώσεων. Η
ζήτηση για αγορά κατοικίας ενισχύεται
όταν η εμπιστοσύνη είναι ρωμαλέα και α-
ντιστρόφως. Εντούτοις, ένα μεγάλο χάσμα
ανάμεσα στην καθοδικά κινούμενη εμπι-
στοσύνη των καταναλωτών και τη δυναμική
δραστηριότητα στην αγορά κατοικιών πα-
ρατηρείται από τις αρχές της χρονιάς στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Η καταναλωτική εμπι-
στοσύνη φαίνεται πως αντιδρά άμεσα στο
σοκ από τον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν
και την κρίση στο κόστος ζωής. Αντιθέτως,
με τα ανωτέρω η αγορά στέγης ωφελείται
από μια μακροχρόνια δομική ανισορροπία
μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς,
καθώς και από το γεγονός ότι οι αγοραστές
σπιτιών θεωρείται πιθανόν να είναι εκείνες
οι οικογένειες και τα άτομα που έχουν τις

υψηλότερες πλεονάζουσες αποταμιεύσεις
– όπερ σημαίνει ότι έχουν λιγότερο επη-
ρεαστεί δυσμενώς από τη συρρίκνωση
των εισοδημάτων. Και ενόσω το πλαίσιο
χρηματοδότησης παραμένει ευνοϊκό, η
ζήτηση στέγης δεν θα κληθεί να επιλύσει
σχετικά προβλήματα, αντιθέτως με όσα
συνέβαιναν σε προηγούμενες κρίσεις, όπως
στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ή το
2008-2009. Τον Μάρτιο, πάντως, ανεξαρ-
τήτως της κλιμακούμενης αβεβαιότητας,
η δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας
παρέμενε ζωηρή. Ο δείκτης αναμενόμενων
μηνιαίων μεταβολών στις τιμές οικιών υ-
ποχώρησε ελαφρώς από το 77,9% τον Φε-
βρουάριο στο 73,8% τον Μάρτιο, δηλαδή
διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Οι δε δεί-
κτες, που αφορούσαν τις μελλοντικές εξε-

λίξεις, έδειξαν και αυτοί ότι αναμένονται
περαιτέρω αυξήσεις. Οι προσδοκίες για τις
τιμές το προσεχές τρίμηνο βρίσκονται σε
υψηλά επίπεδα, στο 29,7% τον Μάρτιο από
το 33,8% τον Φεβρουάριο, ενώ οι προσδοκίες
για τις πωλήσεις ενισχύθηκαν το ίδιο διά-
στημα από το 10,7% στο 16,1%. Πάντως,
η οικονομία του Ην. Βασιλείου αντιμετωπίζει
δυσκολίες. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη
κλονίζεται, σημειώνοντας σχεδόν τόσο
σοβαρή πτώση όσο και στην περίοδο της
κρίσης στην Ευρωζώνη, εκείνης του 2008-
2009, αλλά και στην πρώτη φάση της παν-
δημίας του κορωνοϊού. Οι οικονομολόγοι
των διεθνών κεφαλαιαγορών, ημών συ-
μπεριλαμβανομένων, προειδοποιούμε ότι
η Ευρώπη θα μπορούσε να περιπέσει σε
ύφεση εάν οι Βρυξέλλες αποφασίσουν α-
μέσως ένα πλήρες εμπάργκο στο ρωσικό
φυσικό αέριο, αν και δεν φαίνεται πιθανό
κάτι τέτοιο. Ενόψει τέτοιας αστάθειας, η
ζήτηση στέγης με κάποιον τρόπο θα με-
τριαστεί στο Ην. Βασίλειο. 

* Οι κ. Χόλγκερ Σμίεντινγκ, Κάλουμ Πίκερινγκ
και Σάλομον Φίντλερ είναι οικονομολόγοι της
Berenberg Bank.

Long Covid: 
Μια παράλληλη
πανδημία
Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις σε ασθενείς που νόσησαν
– Η επόμενη μέρα και το στοίχημα των συστημάτων υγείας

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των ΧΌΛΓΚΕΡ ΣΜΊΕΝΤΙΝΓΚ, ΚΑΛΟΥΜ ΠΊΚΕΡΙΝΓΚ και ΣΆΛΟΜΟΝ ΦΊΝΤΛΕΡ*
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Από το περασμένο φθινόπωρο
που παρακολουθείται 
οργανωμένα το σύνδρομο 
Long Covid, καταγεγραμμένα 
υπάρχουν πάνω από 200 
συμπτώματα τα οποία 
παρουσιάζονται σε ασθενείς 
που αποθεραπεύτηκαν. 

Στο 20% με 30% όσων νόσησαν κυμαίνεται το ποσοστό των ασθενών Long Covid στην Κύπρο, σύμφωνα με τον ειδικό πνευμονολόγο Ανδρέα Τοφαρίδη, ο οποίος είναι
επικεφαλής των ιατρείων για ασθενείς Long Covid.

<<<<<<

Η υψηλή καταναλωτική 
εμπιστοσύνη αποτελεί βασι-
κή προϋπόθεση για την ανά-
πτυξη της κτηματαγοράς.

Ρεκόρ κενών θέσεων εργασίας
Aς μιλήσουμε για τις αγορές εργασίας. Στις
Ηνωμένες Πολιτείες η εντυπωσιακή ανά-
καμψη, η οποία παρατηρείται, έχει δε-
σπόσει στα πρωτοσέλιδα. Αφού προστέ-
θηκαν τον μήνα Μάρτιο 431.000 θέσεις
εργασίας επιπλέον, η απασχόληση στους
κλάδους πλην της γεωργίας ανέκαμψε
στο 1% κάτω από τα προ πανδημίας επί-
πεδα-ρεκόρ των 152,5 εκατομμυρίων τον
Φεβρουάριο του 2020. Από την απέναντι
όχθη του Ατλαντικού, οι εξελίξεις φανε-
ρώνουν μια εξίσου δυναμική αγορά ερ-
γασίας. Κι ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ε-
πέτρεψαν να καταρρεύσει η απασχόληση
κατά την περίοδο του εγκλεισμού και μετά,
όταν επανεκκίνησε η οικονομία, υπήρξε
αναζωογόνηση, η δε Ευρώπη διατήρησε
τις θέσεις εργασίας μέσω των προγραμ-
μάτων επιδότησής τους. Τα ποσοστά, πά-
ντως, θέσεων, που δεν έχουν καλυφθεί,
εκτινάσσονται σε πρωτοφανή επίπεδα
ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού. Στις Η-
νωμένες Πολιτείες η προσφορά έφθασε
τα 11,3 εκατ. θέσεις εργασίας τον Φεβρου-
άριο, ήτοι ήταν σχεδόν διπλάσιες από τα
6 εκατομμύρια των ανέργων.

Στη Γηραιά Ηπειρο και εκεί οι αγορές

εργασίας είναι ανελαστικές, αν και όχι
στην ίδια έκταση με τις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βα-
σιλείου οι κενές θέσεις έφθασαν το 1,2
εκατ. τον Ιανουάριο, ήτοι ήταν κατά 100.000
λιγότερες από τον αριθμό όσων καταγρά-
φηκαν ως άνεργοι. Τον δε Μάρτιο στη
Γερμανία οι άνεργοι έφθασαν τα 2,35 εκατ.
και οι κενές θέσεις τις 835.000, αριθμός ο
οποίος ουσιαστικά αποτυπώνει μόνο το
σχεδόν 40% της προσφερόμενης εργασίας.
Παρά το γεγονός ότι οι δείκτες της ανεργίας
τις πιο πολλές φορές χρησιμοποιούνται
ως το βαρόμετρο της υγείας της αγοράς
εργασίας, στερούνται ενός βασικού στοι-
χείου και αυτό έχει να κάνει με τη συμ-
μετοχή ανδρών και γυναικών στην πα-
ραγωγική διαδικασία. Στις Ηνωμένες Πο-

λιτείες η ανεργία ανήλθε τον Μάρτιο στο
3,6%, στο 3,1% στη Γερμανία τον Φεβρου-
άριο και στο 3,95% στη Βρετανία τον Ια-
νουάριο. Στο σύνολό τους θεωρούνται χα-
μηλότατοι και θα εξακολουθήσουν να υ-
ποχωρούν.

Με όρους ποσοστού συμμετοχής για
τον πληθυσμό, τον ευρισκόμενο σε πα-
ραγωγική ηλικία, η Γερμανία (79,3%) και
το Ηνωμένο Βασίλειο (77,9%) υπερτερούν
των ΗΠΑ (73,9%) και της Γαλλίας (73,3%).
Κι ενώ κατά την παρελθούσα δεκαετία το
ποσοστό συμμετοχής έχει παρουσιάσει
αύξηση ελάχιστη στις ΗΠΑ μόλις κατά
0,5 της ποσοστιαίας μονάδες, η ενίσχυση
είναι 2,3 ποσοστιαίες μονάδες στη Γερμανία
και 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε Βρετανία
και Γαλλία. Τέλος, όπως στο Η.Β. τη δεκαετία
του 1980 και στη Γερμανία τη δεκαετία
του 2000, σήμερα οι μεταρρυθμίσεις στην
αγορά εργασίας της Γαλλίας τη μετασχη-
ματίζουν σε μία από τις κινητήριες οικο-
νομικές δυνάμεις της Ευρώπης.

* Οι κ. Χόλγκερ Σμίντινγκ, Κάλουμ Πίκερινγκ
και Σάλομον Φίντλερ είναι οικονομολόγοι της
Berenberg Bank.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Των ΧΌΛΓΚΕΡ ΣΜΊΝΤΙΝΓΚ, ΚΆΛΟΥΜ ΠΊΚΕΡΙΝΓΚ και ΣΆΛΟΜΟΝ ΦΊΝΤΛΕΡ* 
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Στις ΗΠΑ των 6 εκατ. 
ανέργων τον Φεβρουάριο
προσφέρονταν 11,3 εκατ.
θέσεις εργασίας.

Αύξηση των ποσοστών
των ασθενών Long Covid
Κάνοντας μια σύγκριση των ποσοστών Long
Covid με τα αντίστοιχα, οκτώ μηνών πριν,
φαίνεται ξεκάθαρα πως παρατηρείται μια
αύξηση. Σύμφωνα με στοιχεία από ρεπορ-
τάζ της «Κ» τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι
μακροχρόνιοι ασθενείς, όπως προσδιορίζο-
νταν οι Long Covid, υπολογίζονταν σε ένα
10% όσων μολύνθηκαν από τον ιό, ανάρρω-
σαν, και στη συνέχεια εμφάνισαν παρατετα-
μένη συμπτωματολογία. Σήμερα το ποσο-
στό αυτό προσδιορίζεται μεταξύ 20% και
30%. Οι υποδομές Long Covid που έχουν
δημιουργηθεί σε νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ, α-
ποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για υπο-
στήριξη όσων ταλαιπωρούνται από τις μα-
κροχρόνιες επιπτώσεις του ιού. Όπως ορθά
υποδεικνύει ο κ. Τοφαρίδης, σημαντικό ρό-
λο στον εντοπισμό Long Covid έχουν να δια-
δραματίσουν οι προσωπικοί γιατροί λόγω
της επαφής που έχουν με ασθενείς, οι ο-
ποίοι για διάφορους λόγους αποφεύγουν
να ζητήσουν βοήθεια από τα ιατρεία Long
Covid. 
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Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Μία στις τρεις επιχειρήσεις στην Ελλάδα
(33%) δηλώνει πως θα προχωρήσει σε
αυξήσεις μισθών σύμφωνα με τον πλη-
θωρισμό, ή ακόμη και πάνω από αυτόν
(30%). Παρά τις ριζικές αλλαγές που
έφερε το  2021 στην αγορά εργασίας,
με τις συνέπειες της υγειονομικής κρί-
σης να είναι πολυδιάστατες τόσο για
τους εργαζομένους όσο και για τις ε-
πιχειρήσεις, η έρευνα HR Trends της
Randstad δείχνει ότι οι εταιρείες α-
ναδιαμόρφωσαν τη λειτουργία τους
και είναι διατεθειμένες να προχωρή-
σουν σε σημαντικές αλλαγές εντός
του έτους, προβλέποντας μάλιστα σε
ποσοστό 70% αύξηση των πωλήσεών
τους, έναντι 49% που ήταν το προη-
γούμενο έτος. Γεγονός, που σύμφωνα
με τη Randstad αποδεικνύει την προ-
θυμία των επιχειρήσεων να διατηρή-
σουν και να ενισχύσουν την επιχει-
ρησιακή τους λειτουργία.

Σημαντικές ήταν μάλιστα οι αλλαγές
στους μισθούς, καθώς καταγράφονται
αυξήσεις σε σύγκριση με το 2021 σχε-
δόν σε όλες τις μισθολογικές κλίμακες
και όλους τους κλάδους υπηρεσιών.
Βέβαια, οι υψηλότερες οικονομικές
παροχές  προσφέρονται στον κλάδο
της τεχνολογίας, με μισθούς που ξε-
κινούν από 14.000 ευρώ τον μήνα (σε

14μηνη βάση) που αντιστοιχούν στον
υψηλότερο  μισθό  στον κλάδο για τη
θέση διευθυντή Συστημάτων Πληρο-
φορικής - CIO. Ο  κλάδος των πωλή-
σεων έρχεται στη δεύτερη θέση με
μισθούς από 12.000 ευρώ (για τη θέση
διευθυντή επιχειρηματικής μονάδας)
έως και 800 ευρώ (κατώτατος  μισθός
στον κλάδο) για τη θέση συμβούλου
πωλήσεων σε κατάστημα. Στην  τρίτη

και τέταρτη θέση έρχεται ο κλάδος
των χρηματοοικονομικών (ανώτατος
μισθός για τη θέση οικονομικού διευ-
θυντή 10.000 ευρώ) και της ναυτιλίας
(με μισθό για τεχνικό διευθυντή της
τάξης των 8.000 ευρώ).

Συνολικά καταγράφηκε αυξητική
τάση στους μισθούς όλων των κλάδων,
ενώ καμία από τις συμμετέχουσες ε-
ταιρείες δεν προέβλεπε μείωση των
μισθών για το τρέχον έτος. Είναι α-
ξιοσημείωτο ότι το 86% των εταιρειών

εξέφρασε την πρόθεση να εφαρμόσει
επιχειρησιακές στρατηγικές και να
αυξήσει τα μισθολογικά επίπεδα για
να προσελκύσει και να διατηρήσει υ-
ποψήφια ταλέντα.

Μάλιστα, το 33% των εταιρειών
δήλωσε ότι θα αυξήσει τους μισθούς
σύμφωνα με τον πληθωρισμό και το
30% πάνω από αυτόν.

Το 64% των εταιρειών διατηρεί μι-
σθούς στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση
με ανταγωνιστικές εταιρείες, ενώ το
21% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι
παρέχει υψηλότερους μισθούς σε σχέ-
ση με τους ανταγωνιστές.

Η έρευνα διεξήχθη από τον Νοέμ-
βριο 2021 έως τον Μάρτιο 2022 με τη
συμμετοχή 545 στελεχών από διάφο-
ρους κλάδους της ελληνικής αγοράς
και σημαντικό ρόλο στη λήψη απο-
φάσεων για το ανθρώπινο δυναμικό.  

Σύμφωνα με άλλα ευρήματα της
έρευνας, 24 μήνες μετά την ανακή-
ρυξη της πανδημίας, το 76% των ε-
ταιρειών έχει ανακάμψει πλήρως από
τις συνέπειες της εμφάνισης και ε-
πέκτασης της υγειονομικής κρίσης
και μόλις το 21% αντιμετωπίζει ακόμη
επιχειρηματικούς κινδύνους. Η εγ-
γύηση της παραγωγικότητας των ερ-
γαζομένων και η διαχείριση απρό-
βλεπτων δαπανών είναι οι δυσκολίες
που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν

οι περισσότερες εταιρείες ως συνέπεια
της πανδημίας, με το 38% να αντι-
μετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση
της τηλεργασίας και το 44% να υπο-
στηρίζει ότι η αποφυγή σημαντικών
οικονομικών απωλειών αποτελεί το
μείζον ζήτημα.

Ωστόσο, και καθώς σε ποσοστό
66% υιοθέτησαν υβριδικό μοντέλο ερ-
γασίας το 2021 (μάλιστα το 28% των
εταιρειών παρείχε τη δυνατότητα

στους εργαζομένους για πλήρως απο-
μακρυσμένη εργασία), το 24% των ε-
ταιρειών αυτών, εμφανίζεται θετικό
στο να προσφέρει τη δυνατότητα
στους ανθρώπους του να επιλέγουν
αυτόνομα πού και πώς θα εργαστούν.
Το 80% των εταιρειών δηλώνει πως
θα διατηρήσει τις αλλαγές αυτές στο
μέλλον, ενώ και το 19% αντιμετωπίζει
θετικά το ενδεχόμενο διατήρησης των
αλλαγών αυτών.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Οι σχέσεις μεταξύ συντεχνιών, μερικών
τραπεζών και εταιρειών με αμιγώς τρα-
πεζικό χαρακτήρα δεν είναι και οι καλύ-
τερες. Οι σχέσεις μεταξύ τους αναμένεται
να ενταθούν πιθανώς ακόμα περισσότερο
στο επόμενο διάστημα, καθώς το κλίμα
είναι πολεμικό και οι διαφωνίες τους είναι
εκ βάθρων διαφορετικές, μετά και την α-
νοιχτή δήλωση του CEO της Ελληνικής
Τράπεζας, Όλιβερ Γκάτσκε πως θα προ-
χωρήσει σε μειώσεις προσωπικού 300 –
350 υπαλλήλων εντός του 2022 ακόμα και
με την μέθοδο των πλεονασμών. Το χορό
του ανοιχτού πολέμου άνοιξε η ΚΕΔΙΠΕΣ
στο τελευταίο διάστημα, η οποία προσπα-
θεί να βρει μαζί με τον μέτοχό της, το κρά-
τος, λύσεις με τις οποίες θα αποφευχθούν
οι πλεονασμοί του προσωπικού. Και εκεί
υπάρχουν όμως ακόμα στο τραπέζι ως ε-
πιλογή και δεν έχουν φύγει παρά το ότι
ψάχνονται εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης
του δυσεπίλυτου αυτού προβλήματος.
Από την άλλη, η Ελληνική Τράπεζα δεν
φαίνεται να βρίσκει κοινή συνισταμένη
με τις συντεχνίες, γεγονός που αναμένεται
να χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο οι
μεταξύ τους σχέσεις στο επόμενο διάστημα
μετά και τη δήλωση Γκάτσκε. Με τις άλλες
τράπεζες φαίνεται εκ του αποτελέσματος
(αφού έχουν υπογράψει συλλογικές συμ-
βάσεις) πως οι συντεχνίες των τραπεζικών
έχουν βρει συμβιβαστικές λύσεις και μια
συνταγή που να ικανοποιεί και τα δύο
μέρη. Η Ελληνική Τράπεζα εντούτοις δεν
κάνει πίσω και εμμένει στη θέση πως η
ΕΤΥΚ θα πρέπει να βάλει «νερό στο κρασί
της» σε σχέση με τα αιτήματά της από
την τράπεζα και να της επιτρέψει να ε-

φαρμόσει πλάνο το οποίο να την καθιστά
βιώσιμη για το μέλλον. Η ΕΤΥΚ δεν φαί-
νεται να κάνει πίσω και δεν αποκλείεται
να δούμε είτε για την περίπτωση της ΚΕ-
ΔΙΠΕΣ, είτε για την περίπτωση της Ελλη-
νικής Τράπεζας να προχωρήσει σε στάσεις
εργασίας εντός των επομένων μηνών, ως
απαντήσεις στις δράσεις των πρώτων. Οι
συντεχνίες το έχουν κάνει ξανά λόγω κό-
ντρας και με το ένα μέρος και με το άλλο.
Στο Συνεργατισμό είχαν προχωρήσει σε
στάση εργασίας (προηγούμενο καθεστώς
ΚΕΔΙΠΕΣ) και στην Ελληνική Τράπεζα εί-
χαν προχωρήσει τέλος του 2018 και περί
το τέταρτο τρίμηνο του 2019. ‘Ήδη έχουν
προειδοποιήσει τα όργανα της ΕΤΥΚ με
τις τελευταίες τους ανακοινώσεις πως αν
δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα

προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας.
Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα του

CEO της Ελληνικής Τράπεζας, Όλιβερ
Γκάτσκε, που απέστειλε στην αρχή της
Μεγάλης Εβδομάδας στο προσωπικό,
γνωστοποίησε πως υπάρχουν πολλές προ-
κλήσεις και είναι επιτακτική η ανάγκη
για μείωση των εξόδων του Οργανισμού,
ώστε να παραμείνει σε βιώσιμη πορεία
και στην παρούσα φάση, αλλά και στο
μέλλον. Είναι το δεύτερο μήνυμα που

στέλνει στο ίδιο ύφος και με την ίδια θέση
στο προσωπικό του μέσα σε ένα δίμηνο,
θέλοντας να ενημερώσει το προσωπικό
για τις διαδικασίες των συνομιλιών μεταξύ
των δύο πλευρών και της συντεχνίας. Στο
σημείωμα αναφέρει επί της ουσίας ότι
δεδομένα υπάρχουν και στα επίσημα οι-
κονομικά τους αποτελέσματα, λέγοντας
πως το εργασιακό κόστος της Ελληνικής
Τράπεζας αντιπροσωπεύει το 50% του
συνολικού της κόστους. Αυτό το 50%

προκύπτει από μισθούς, παροχές και ει-
σφορές, από αριθμό προσωπικού και από
τα ύψη αποζημιώσεων των σχεδίων εθε-
λουσίας αποχώρησης. Χαρακτηριστικά,
στο εσωτερικό του μήνυμα προς τους υ-
παλλήλους σημειώνει ότι αν καταφέρει
η Ελληνική Τράπεζα να προχωρήσει σε
εξοικονομήσεις από μισθούς, παροχές
και εργοδοτικές εισφορές θα έχει αντί-
κτυπο θετικού προσήμου στο σχέδιο α-
ναδιάρθρωσης της τράπεζας και στον α-

ριθμό του προσωπικού που θα παραμείνει
εντός. Πλέον, μετά τα αποτελέσματα του
2021 που παρουσίασε ζημιές 11,7 εκατ.
ευρώ, μίλησε ανοιχτά και για τις προκλή-
σεις της τράπεζας, αλλά και για τα πλάνα
μείωσης του κόστους της, πλάνο που ε-
μπεριέχεται στο στρατηγικό πλαίσιο με-
ταμόρφωσής της.

ΕΤΥΚ: Αρνείται να εφαρμόσει
Η ΕΤΥΚ, θέλοντας να σχολιάσει το ε-

σωτερικό μήνυμα του CEO της Ελληνικής
προς τους υπαλλήλους της, ανέφερε σε
εγκύκλιό της την προηγούμενη εβδομάδα
ότι η Ελληνική Τράπεζα καταπατώντας
τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων εξα-
κολουθεί να αρνείται να εφαρμόσει απο-
φάσεις του Υπουργείου Εργασίας, απα-
ξιώνοντας το ίδιο το προσωπικό της, αλλά
κυρίως το θεσμό του ίδιου του Υπουργείου
Εργασίας. Η ΕΤΥΚ πρόταξε τη θέση ότι
δεν μπορεί η Διοίκηση της Τράπεζας να
αρνείται να εφαρμόσει αποφάσεις του
ίδιου του Υπουργείου Εργασίας, να κατα-
πατεί και να παραβιάζει τις υφιστάμενες
συμφωνίες και την ίδια στιγμή να απαιτεί
κάτω από αυτές τις συνθήκες, να συζητηθεί

«καλόπιστα», και μάλιστα ενώπιον του
θεματοφύλακα των συμφωνιών και των
εργασιακών θεσμών του τόπου, η σύναψη
μιας νέας συμφωνίας για ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης.

Κόντρα και για πρώην ΣΚΤ
Σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, η Τράπεζα συ-

μπεριφέρεται με απαξιωτικό τρόπο στους
υπαλλήλους που ανέλαβε από την πρώην
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και υ-
ποτιμά τη νοημοσύνη τους. Η ΕΤΥΚ συ-
μπληρώνει ότι η απόφαση του Υπουργείου
Εργασίας αναφέρει ρητά ότι η Τράπεζα
έχει συμβατική και νομική υποχρέωση
να αποκαταστήσει τις μειώσεις και ότι
τα στοιχεία που επικαλείται η Τράπεζα,
βρίσκονται όλα ενώπιόν της και τα μελετά
εδώ και 3,5 χρόνια (η αποκατάσταση,
βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, έ-
πρεπε να γίνει από 1.1.2019). Υπενθυμί-
ζεται ότι υπάλληλοι της Ελληνικής Τρά-
πεζας που προέρχονται από τον πρώην
Συνεργατισμό έχουν καταφύγει σε αγωγές
προς την Ελληνική Τράπεζα και συγκε-
κριμένα προς τα μέλη του Δ.Σ. και άλλων
αρμόδιων αξιωματούχων της.

Σε ανοιχτό 
πόλεμο 
τράπεζες και
συντεχνίες
Δεν αποκλείεται στο επόμενο διάστημα 
να δούμε απεργιακές κινητοποιήσεις

<<<<<<<

Η Ελληνική Τράπεζα 
δεν κάνει πίσω και
εμμένει στη θέση 
πως η ΕΤΥΚ θα πρέπει να
βάλει «νερό στο κρασί της».

Προς νέα αύξηση επιτοκίων στη Βρετανία
Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΚAΛΟΥΜ ΠIΚΕΡΙΝΓΚ*

<<<<<<<

Επιπλέον, τρεις στις δέκα
επιχειρήσεις σχεδιάζουν
υψηλότερες αυξήσεις
σύμφωνα με έρευνα 
της Randstad. Tο 86% των εταιρειών εξέφρασε την πρόθεσή του να εφαρμόσει επιχειρησιακές

στρατηγικές και να αυξήσει τα μισθολογικά επίπεδα, για να προσελκύσει και να
διατηρήσει υποψήφια ταλέντα.

Εξι στους δέκα 
μισθωτούς μειώνουν
και τις δαπάνες για 
βασικά είδη διατροφής
Δραματικές επιπτώσεις στο εισόδημα των εργαζομένων
και κατά συνέπεια στις καταναλωτικές τους συνήθειες
έχει η ακρίβεια αλλά και οι χαμηλοί μισθοί, με αποτέ-
λεσμα έξι στους δέκα μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα
να περιορίζουν τις δαπάνες τους για βασικά αγαθά
διατροφής, ενώ το 74% περιορίζει μέχρι και τα έξοδα
θέρμανσης. Η ΓΣΕΕ και η εταιρεία Alco διενεργούν έ-
ρευνες στο πλαίσιο καταγραφής βασικών δεικτών κλί-
ματος, αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών, την
ασφάλεια της θέσης εργασίας και τον χρόνο απασχό-
λησης.

Τα τελευταία αποτελέσματα είναι άκρως ανησυ-
χητικά, καθώς φαίνεται η συνεχής πίεση που ασκείται
στο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων από τις συνε-
χιζόμενες ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες αλλά και σε
βασικά προϊόντα για την καθημερινότητά τους. Ετσι,
το 59% των εργαζομένων δηλώνει ότι η άνοδος των
τιμών τους έχει οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης
βασικών ειδών διατροφής.  

Το 74% των εργαζομένων δηλώνει ότι η άνοδος
των τιμών τους έχει οδηγήσει σε περιορισμό των δα-
πανών για θέρμανση.  

Το 80% των εργαζομένων δηλώνει ότι η άνοδος
των τιμών τους έχει οδηγήσει σε περιορισμό των δα-
πανών για ψυχαγωγία.

Το 85% των εργαζομένων συμφωνεί με την πρόταση
της ΓΣΕΕ να επανέλθει άμεσα το ύψος του κατώτατου
μισθού στα 751 ευρώ και στη συνέχεια να γίνει δια-
πραγμάτευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, ενώ
το 10% δηλώνει ότι διαφωνεί.

Το 54% των εργαζομένων πιστεύει ότι ο κατώτατος
μισθός θα πρέπει να διαμορφώνεται έπειτα από συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ οργανώσεων εργο-
δοτών και της ΓΣΕΕ, ενώ το 42% δηλώνει ότι θα πρέπει
να είναι απόφαση της κυβέρνησης.

Ως το αποτελεσματικότερο μέσο για την προστασία
του βιοτικού τους επιπέδου από τις ανατιμήσεις, το
49% επιλέγει τη μείωση των ειδικών φόρων και φόρων
κατανάλωσης, το 43% την αύξηση του κατώτατου μι-
σθού, ενώ το 3% επιλέγει τη λύση των επιδομάτων.

Τέλος, σημαντική είναι και η υποχώρηση του δείκτη
αισιοδοξίας στα χειρότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο
του 2019. Το 61% των εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα δηλώνει απαισιόδοξο. Σε σχέση με τον δείκτη
ασφάλειας της απασχόλησης, το 60% δηλώνει σίγουρο
ότι θα διατηρήσει τη θέση εργασίας του και το 35%
δηλώνει όχι.

Συρρίκνωση ζήτησης
Η ΓΣΕΕ εκτιμά ότι η διάρκεια της ακρίβειας και η

μη αντιστάθμισή της με αποτελεσματικές παρεμβάσεις
και μέτρα προστασίας του διαθέσιμου εισοδήματος
θα οδηγήσουν σε συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης,
ενώ θα αυξήσουν την πιθανότητα εκδήλωσης φαινο-
μένων στασιμοπληθωρισμού.

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πληθωρισμός
τον Μάρτιο εκτινάχθηκε σε υψηλά ε-
πίπεδα 30ετίας, της τάξεως του 7%.
Η άνοδος αυτή ως επί το πλείστον ο-
φείλεται σε έναν συνδυασμό των προ-
βλημάτων της παγκόσμιας εφοδιαστι-
κής αλυσίδας, που προέκυψαν κατά
την ανάκαμψη από την πανδημία και
της πρόσφατης αναταραχής στην α-
γορά εμπορευμάτων, που συνδέεται
με την εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία. Επειτα από μηνιαία άνοδο
1,1% στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
τον Μάρτιο, ο ετήσιος δείκτης  ενι-
σχύθηκε στο 7% από το 6,2% του Φε-
βρουαρίου. Ο δομικός πληθωρισμός,
στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται

το ευμετάβλητο στοιχείο των τιμών
της ενέργειας και των τροφίμων, α-
νήλθε στο 5,7% σε ετήσια βάση, εν
συγκρίσει με το 5,2% του Φεβρουαρίου. 

Η σε ετήσια βάση άνοδος 6,2% του
δείκτη κατά τη διάρκεια του πρώτου
τριμήνου υπερβαίνει κατά πολύ την
πρόβλεψη για 5,7% της Τράπεζας της
Αγγλίας για τον Φεβρουάριο. Απλά
λειτουργεί ως επιβεβαίωση ότι η εν-
νεαμελής επιτροπή νομισματικής πο-
λιτικής της  θα προχωρήσει σε ακόμα
μια αύξηση 25 μονάδων βάσης στο
1%, όταν συνεδριάσει την 5η Μαΐου.
Παρά το γεγονός ότι η τράπεζα είχε
δηλώσει ότι θα εξετάσει σοβαρά την
προοπτική να πωλήσει κρατικά ομό-

λογα στο πλαίσιο του προγράμματος
σύσφιγξης της πολιτικής της, αφ’  ής
στιγμής το βασικό επιτόκιο ανέλθει
στο 1%, προσέθεσε ότι μια τέτοια κί-
νηση θα εξαρτηθεί και από τις συν-
θήκες στην αγορά. Ενώ δεν θεωρείται
απίθανο η τράπεζα να αρχίσει τις πω-
λήσεις της ήδη από τον επόμενο μήνα,
προβλέπουμε οι αξιωματούχοι της να

περιμένουν έως ότου η αστάθεια της
αγοράς και ο ρυθμός αύξησης των ε-
πιτοκίων με κάποιον τρόπο συγκρα-
τηθούν – αυτό ίσως συμβεί κατά το
δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η εκτίναξη
των τιμών παραγωγού, καθώς και των
τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου
δεν έχουν πλήρως μετατοπισθεί στις
τιμές καταναλωτή. Υστερα από μια
σειρά συνεχών εκπλήξεων, με τα δε-
δομένα του πληθωρισμού να αποτυ-
πώνουν ανοδική τάση κατά τη διάρκεια
του 2021 και στις αρχές του 2022, το
πότε θα κλιμακωθεί η τωρινή έξαρση
και πόσο θα διαρκέσει είναι κάτι που
δεν γνωρίζουμε.

Αναμένουμε ο ετήσιος δείκτης να

φθάσει στο αποκορύφωμά του τον
Απρίλιο, ήτοι σε επίπεδα 8,5% έως
9%, όταν το ανώτατο όριο στις χρε-
ώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τα
νοικοκυριά ανήλθε εξαιτίας της διό-
γκωσης των τιμών ενέργειας στην
παγκόσμια αγορά χονδρικής. Οπότε,
τέλος, θεωρούμε πως το δεύτερο ε-
ξάμηνο φέτος και το 2023 θα δούμε
μια αποσυμπίεση των τιμών, αφενός
λόγω μετριασμού της ζήτησης εξαιτίας
του πολέμου, αφετέρου λόγω σταδια-
κής αποσυμφόρησης της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας.

* Ο κ. Κάλουμ Πίκερινγκ είναι οικονομολό-
γος της Berenberg Bank.

<<<<<<<

Η εκτίναξη του πληθωρι-
σμού τον Μάρτιο δεν 
αφήνει περιθώρια στην
Τράπεζα της Αγγλίας.

Αυξήσεις βάσει πληθωρισμού δίνει
το 33% των εταιρειών στην Ελλάδα

O CEO της Ελληνικής, Όλιβερ Γκάτσκε ανακοίνωσε πωςη τράπεζα θα προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού 300 – 350 υπαλλήλων εντός του 2022 ακόμα και με την μέθοδο των πλεονασμών.

Πείραμα η ΚΕΔΙΠΕΣ
Περνώντας ξανά στα της ΚΕΔΙΠΕΣ και στο θέμα των πλεονασμών που δεν έχουν α-
ποκλειστεί, σε παλαιότερη εγκύκλιό της η ΕΤΥΚ είχε αναφέρει ότι η περίπτωση της
ΚΕΔΙΠΕΣ είναι ένα πείραμα της Κυβέρνησης για να ανοίξει το δρόμο σε άλλες Τρά-
πεζες (π.χ. Ελληνική Τράπεζα) για να προχωρήσει και αυτή σε πλεονασμούς αν δεν
ικανοποιηθούν τα θέλω της. Συνεπώς το θέμα αυτό κατά την ΕΤΥΚ αφορά όλους
τους τραπεζοϋπαλλήλους. Έχει προειδοποιήσει ότι εάν η ΚΕΔΙΠΕΣ προχωρήσει με
την επίδοση επιστολών απόλυσης σε μέλη της ΕΤΥΚ, αυτόματα θα ισχύσει η από-
φασή της για λήψη απεργιακών μέτρων. Η ΕΤΥΚ ενδεχομένως μετά τις εξελίξεις
που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της
Τράπεζας να αλλάξει ρητορική και να πρέπει να μεταφέρει τη λέξη «πείραμα»
στην Ελληνική Τράπεζα.
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e-shops!

Στη χώρα σας πόσο κοστίζουν, πραγματικά,
οι δασικές πυρκαγιές; Αυτό το ερώτημα
πρέπει, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, να εξετά-
σουν οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου,
συνεκτιμώντας το οικονομικό, το κοινωνικό
και το περιβαλλοντικό κόστος των πυρ-
καγιών. Αυτός ο υπολογισμός και η σύ-
γκριση με τους ελάχιστους πόρους που
αφιερώνονται για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι ένα
πρώτο βήμα για μια πολιτική που θα α-
ντιμετωπίζει ορθολογικά ένα εξαιρετικά
σοβαρό πρόβλημα, το οποίο, όσο περνάει
ο καιρός, γίνεται όλο και σοβαρότερο.

Mε νέα μορφή
Η έκθεση «Spreading like Wildfire»

της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΟΗΕ
προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος πυρκαγιών
θα αυξηθεί τις προσεχείς δεκαετίες, ενώ

η μορφή των πυρκαγιών έχει ήδη αλλάξει
και θα αλλάξει περισσότερο όσο μεταβάλ-
λονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
ξεσπούν οι πυρκαγιές. 

Δεν είναι όλες οι φωτιές βλαβερές, ούτε
όλες οι φωτιές πρέπει να κατασβένονται,
διότι παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες
στα οικοσυστήματα. Ομως, πυρκαγιές που
μαίνονται επί εβδομάδες, που καίνε χι-
λιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και επη-
ρεάζουν εκατοντάδες χιλιάδες –ακόμη
και εκατομμύρια– ανθρώπους και ζώα, α-
ποτελούν μια πρόκληση για την οποία η
ανθρωπότητα δεν έχει προετοιμαστεί. 

Σε αναπάντεχα σημεία
Το πρόσφατο παρελθόν δείχνει ότι οι

δασικές πυρκαγιές διαρκούν περισσότερο
και αναπτύσσουν υψηλότερες θερμοκρα-
σίες σε μέρη στα οποία πάντοτε συνέβαι-

ναν, όπως στα μεσογειακά οικοσυστήματα,
ενώ ξεσπούν και σε αναπάντεχα σημεία
του πλανήτη, όπως σε μονίμως παγωμένα
εδάφη που λιώνουν ή σε εδάφη με υπό-
στρωμα τύρφης που έχει χάσει την υγρασία
της και αναφλέγεται. «Η υπερθέρμανση
του πλανήτη μετατρέπει δάση σε πυριτι-

δαποθήκες», ανέφερε η έκθεση, για την
οποία συνεργάστηκαν περισσότεροι από
50 ερευνητές από έξι ηπείρους. Ο κίνδυνος
να ξεσπάσουν καταστροφικές πυρκαγιές
παγκοσμίως εκτιμάται πως μπορεί να αυ-
ξηθεί κατά 57% έως το τέλος του αιώνα
σε σχέση με τη δεκαετία 2000-2010, κυρίως
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Αυτός
ο μέσος όρος υποκρύπτει πολύ μεγαλύτερες
αυξήσεις σε πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα,
αλλά και μειώσεις σε κάποιες άλλες πε-
ριοχές, στις οποίες η ξηρασία θα έχει ο-
δηγήσει σε έλλειψη βλάστησης και εξ
αυτού του λόγου σε περιορισμένο κίνδυνο
πυρκαγιάς. 

Εκκληση προς κυβερνήσεις
«Οι κυβερνήσεις δεν αφιερώνουν αρ-

κετή προσοχή στο ζήτημα», είπε η Γκλίνις
Χάμφρι, ειδική στις δασικές πυρκαγιές

στο Πανεπιστήμιο Κέιπ Τάουν της Νότιας
Αφρικής, που πήρε μέρος στη συγγραφή
της έκθεσης. Η έκθεση προτρέπει τις κυ-
βερνήσεις να δώσουν μεγαλύτερο βάρος
στην πρόληψη των πυρκαγιών, με την υι-
οθέτηση τεχνικών διαχείρισης των δασών,
ώστε να μειώνεται η καύσιμη ύλη. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 60% των
πόρων για την αντιμετώπιση των πυρκα-
γιών απορροφείται από την πυρόσβεση,
ενώ πολύ μικρότερο είναι το ποσοστό που
κατανέμεται στην πρόληψη των πυρκαγιών
και στη διαχείριση της επόμενης ημέρας. 

Η Πορτογαλία
Μία από τις χώρες που εξετάζονται ως

πιθανά υποδείγματα διαχείρισης είναι η
Πορτογαλία, όπου έχει υιοθετηθεί σχέδιο
για την αναγέννηση της δασικής οικονο-
μίας, μέσω της οποίας ήταν παραδοσιακά

ευκολότερη η δια-χείριση των δασών. «Η
Πορτογαλία είναι ίσως το καλύτερο πα-
ράδειγμα στον κόσμο ως προς την πρό-
ληψη», τόνισε ο Πίτερ Μουρ, επίσης μέλος
της συγγραφικής ομάδας. Στη χώρα ξέ-
σπασαν δύο καταστροφικές πυρκαγιές το
2017, οι οποίες είχαν συνέπεια τον θάνατο
117 ανθρώπων. Επειτα από αυτό το σοκ
η χώρα άλλαξε στρατηγική.

30.000 νεκροί ετησίως
Ενα από τα εντυπωσιακά στοιχεία που

παραθέτει η έκθεση είναι ο συνολικός α-
ριθμός νεκρών από δασικές πυρκαγιές σε
43 χώρες: 30.000 νεκροί ετησίως. Τόσοι
άνθρωποι υπολογίζεται ότι χάνουν τη ζωή
τους άμεσα, από τις φλόγες, αλλά και από
τους καπνούς, τις αναθυμιάσεις και τα
προβλήματα υγείας που αυτοί προξενούν. 

NEW YORK TIMES, REUTERS

Παγκόσμια «πανδημία» δασικών πυρκαγιών
Εκθεση του ΟΗΕ για το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος με στόχο τη χάραξη πολιτικής αντιμετώπισης
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Η υπερθέρμανση του 
πλανήτη μετατρέπει 
δάση σε πυριτιδαποθήκες 
και ο κίνδυνος 
καταστροφικών πυρκαγιών
ίσως αυξηθεί κατά 57% 
έως το τέλος του αιώνα.

Ο φαύλος κύκλος κλιματικής αλλαγής και δασικών πυρκαγιώναγιών
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Η κλιματική αλλαγή προξενεί περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα που ευνοούν το ξέσπασμα 
πυρκαγιών. Η περίοδος κινδύνου πυρκαγιών παρατείνεται, ενώ οι αυξημένες πυρκαγιές παράγουν 
περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου επιτείνοντας την κλιματική αλλαγή. 
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Παρατείνεται η περίοδος κινδύνου
για δασικές πυρκαγιές

Στο μικροσκόπιο οι «αφύσικες»
Ιδιαίτερα καταστροφικές είναι οι «αφύ-
σικες» πυρκαγιές, αυτές που ξεσπούν σε
οικοσυστήματα που δεν έχουν ενσωμα-
τώσει την πυρκαγιά στον φυσιολογικό
κύκλο αναπαραγωγής τους. «Δεν είναι
κάτι κανονικό να έχουμε πυρκαγιές σε
τροπικά δάση», λέει η βιολόγος Γκλίνις
Χάμφρι. Πέρυσι ξέσπασαν τεράστιες πυρ-
καγιές στον υγρότοπο Παντανάλ της Βρα-
ζιλίας, τον μεγαλύτερο τροπικό υγρότοπο
στον πλανήτη και έναν από τους μεγα-
λύτερους θησαυρούς της παγκόσμιας
βιοποικιλότητας, καταστρέφοντάς τον
κατά το ένα τρίτο. Υπάρχουν σοβαρές α-
νησυχίες για το αν ο υγρότοπος αυτός
θα επανέλθει ποτέ. Συνολικά, τα κλιματικά
μοντέλα προβλέπουν ότι τα τροπικά δάση
της Αμαζονίας και της Ινδονησίας θα καί-
γονται όλο και περισσότερο, αν η ανθρω-
πότητα συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς
να καίει ορυκτά καύσιμα εκπέμποντας
ρύπους που εγκλωβίζουν τη θερμότητα
της Γης. Επίσης, περιοχές στις οποίες η
εμφάνιση πυρκαγιών είναι πιο συνηθι-
σμένη, όπως η σαβάνα και οι χορτολιβα-
δικές εκτάσεις των τροπικών και εύκρατων

περιοχών, θα καίγονται με διαφορετικό
τρόπο, όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία του
πλανήτη. Σε κάποιες περιοχές οι φωτιές
θα εξαπλώνονται περισσότερο, ενώ σε
άλλες δεν θα υπάρχει κάτι να καεί και
έτσι οι εκτάσεις των πυρκαγιών θα συρ-
ρικνώνονται. Η κλιματική αλλαγή χαρα-

κτηρίζεται από την έκθεση κυρίαρχη δύ-
ναμη. που αλλάζει τη μορφή των πυρκα-
γιών στα τροπικά δάση. Μειωμένες βρο-
χοπτώσεις και λιγότερη υγρασία, ακραία
υψηλές θερμοκρασίες, αύξηση ισχυρών
ανέμων είναι συνθήκες που αυξάνουν
τις πιθανότητες να ξεσπάσουν πυρκαγιές
και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κα-
τάσβεσης στις τροπικές περιοχές, αλλά
όχι μόνο. 
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«Δεν είναι κάτι κανονικό 
να έχουμε πυρκαγιές 
σε τροπικά δάση», λέει 
η βιολόγος Γκλίνις Χάμφρι.

Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών
Πολλές κοινότητες στην Αφρική διαχει-
ρίζονται επί αιώνες τη γη βάζοντας μικρές,
ελεγχόμενες φωτιές την κατάλληλη εποχή
του χρόνου, ώστε να αποφευχθούν με-
γάλες και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές υπό
χειρότερες καιρικές συνθήκες. Η έκθεση
του ΟΗΕ ζητάει να αξιοποιηθεί περισ-
σότερο αυτή η παραδοσιακή γνώση, η
οποία διαφέρει από τόπο σε τόπο, και
να ενσωματωθεί στις επίσημες πολιτικές
των κρατών. Δεν είναι τυχαίο ότι για
πολλούς ιθαγενείς πληθυσμούς ανά τον
κόσμο η φωτιά είναι μέρος της κουλτού-
ρας και της θρησκείας τους. Π.χ., οι ιθα-
γενείς της Αυστραλίας συνηθίζουν να
μετατρέπουν τη γη σε μωσαϊκό μέσα
από μικρές φωτιές, κάτι που βοηθάει στο
κυνήγι, δημιουργώντας παράλληλα α-
ντιπυρικές ζώνες. Η έκθεση της Υπηρε-
σίας Περιβάλλοντος του ΟΗΕ αναφέρει
ότι όσο περισσότερο οι αρχές αναγνω-
ρίζουν τα όρια της πυρόσβεσης, τόσο
περισσότερο έρχεται στο προσκήνιο η
ανάγκη διαχείρισης μέσα από παραδο-
σιακές ή και νέες τεχνικές. 

Στις τελευταίες περιλαμβάνεται η προ-

σέγγιση της Πορτογαλίας, η οποία έδωσε
ισχυρά κίνητρα για τη συλλογή υπερβάλ-
λουσας βιομάζας από τα δάση της. Στους
στόχους του στρατηγικού προγράμματος
της Πορτογαλίας περιλαμβάνεται η μείωση
των μεγάλων πυρκαγιών στο 0,3% της
καμένης έκτασης, η μείωση των αναφλέ-

ξεων στις ημέρες υψηλού κινδύνου (υψηλές
θερμοκρασίες, μεγάλη ξηρασία, ισχυροί
άνεμοι) και η προσθήκη αξίας στη βιομάζα
συνδέοντας με την αγορά τη συλλογή και
την επεξεργασία της σε αγροτικές περιο-
χές. Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκ-
θεσης, οι κυβερνήσεις πρέπει να ανακα-
λύψουν εκ νέου τι είναι η φωτιά. «Είναι
κάτι κρίσιμο για τον πλανήτη μας, το
οποίο όμως απαιτεί δια-χείριση».
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Στην Αφρική βάζουν 
ελεγχόμενες φωτιές, 
ώστε να αποφευχθούν 
ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.

Φωτιές-ζόμπι σε εδάφη τύρφης
Μια πυρκαγιά φαινομενικά σβήνει, αλλά
έχει κινηθεί υπογείως και επανεμφανίζεται
σε μεγάλη απόσταση, έπειτα από ημέρες,
ακόμη και μήνες, έχοντας περάσει κάτω
από υγιή βλάστηση, ακόμη και κάτω από
χιόνι. Αυτές είναι οι πυρκαγιές-ζόμπι, που
εμφανίζονται όλο και συχνότερα όταν
στεγνώνουν τα στρώματα τύρφης, ορυκτού
άνθρακα, ο οποίος σχηματίζεται στο υ-
πέδαφος από τη μερική αποσύνθεση φυ-
τικών υπολειμμάτων. Σχεδόν το 50% των
εκτάσεων αυτών παγκοσμίως βρίσκεται
πάνω από τον αρκτικό κύκλο, ενώ ειδικά
η τύρφη του αρκτικού κύκλου συγκρατεί
το 80% του άνθρακα και του αζώτου των
εδαφών αυτών. Η τύρφη λειτουργεί επί
χιλιετίες ως αποθήκη άνθρακα και η καύση
της απελευθερώνει μεγάλο όγκο αερίων
του θερμοκηπίου, επιταχύνοντας την κλι-
ματική αλλαγή. Πέρα από τον αρκτικό κύ-
κλο, που έχει σαρωθεί από πυρκαγιές σε
εδάφη τύρφης που ξεπαγώνει, σε άλλες
περιοχές, όπως στη νήσο Βόρνεο ή στην
Καμπότζη, η τύρφη καίγεται εξαιτίας αρ-
δευτικών προγραμμάτων, τα οποία εκτρέ-
πουν το νερό για τη δημιουργία ορυζώνων

σε γειτονικά εδάφη, με αποτέλεσμα το
εύφλεκτο υπέδαφος να αναφλέγεται και
η κατάσβεση να είναι σχεδόν αδύνατη.
Oι αλλαγές στη χρήση γης ουσιαστικά ε-
νισχύουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ένα φαι-
νόμενο που εμφανίζεται και σε άλλες πε-
ριοχές, με διαφορετική μορφή. Παράδειγμα

η Καλιφόρνια, όπου η οικιστική εξάπλωση
οδήγησε σε επέκταση του δικτύου μετα-
φοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από
δάση, αυξάνοντας τις πιθανότητες πρό-
κλησης πυρκαγιών. Ενα από τα αναπά-
ντεχα ευρήματα της έκθεσης αφορά την
Αφρική, όπου οι αλλαγές στη χρήση γης,
με τον κατακερματισμό εκτάσεων εξαιτίας
της αυξημένης ανθρώπινης παρουσίας,
οδήγησαν σε μείωση των πυρκαγιών. 
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Οι αλλαγές στη χρήση γης
ουσιαστικά ενισχύουν 
τον κίνδυνο πυρκαγιάς, 
όπως στην Καλιφόρνια.
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Των ΒΙΤΟΡ ΓΚΑΣΠΑΡ και ΣΕΪΛΑ ΠΑΖΑΡΜΠΑΣΙΟΓΛΟΥ*

Οι κίνδυνοι από την αύξηση
του παγκόσμιου χρέους

Ζούμε σε επικίνδυνες εποχές. Ο κόσμος
βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα αβε-
βαιότητα λόγω του πολέμου, που έρχεται
ως ακόμη ένας παράγοντας επιβαρυ-
ντικός στην πανδημία, που τώρα διανύει
την τρίτη της χρονιά. Τα προ της παν-
δημίας προβλήματα δεν επιλύθηκαν,
και τις επόμενες ημέρες αξιωματούχοι
από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται
στην Ουάσιγκτον για την εαρινή σύνοδο
ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ
κομβικό ζήτημα των συζητήσεων θεω-
ρείται πως θα είναι τα προβλήματα του
χρέους διεθνώς. Ηδη πριν από τα πρώτα
μέτρα εγκλεισμού το χρέος είχε διαμορ-
φωθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οταν ε-
πήλθε η πανδημία, η πρωτοφανής για
περιόδους ειρήνης οικονομική κινητο-
ποίηση των κυβερνήσεων σταθεροποί-
ησε τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Επι-
πλέον, σταδιακά επανέφερε σε κανονικές
συνθήκες τη ρευστότητα και τη χορή-
γηση πιστώσεων. Σε πολλές χώρες, η
δημοσιονομική πολιτική κατόρθωσε να
προστατεύσει τους ανθρώπους και τις
επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας και τη
νομισματική πολιτική παράλληλα.  Α-
κόμη συνέτεινε στη χρηματοπιστωτική
και οικονομική ανάκαμψη. Αλλά τώρα
ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδεινώνει
τους κινδύνους για τα πρωτόγνωρα ε-
πίπεδα του δημοσίου δανεισμού, ενόσω
η πανδημία εξακολουθεί να δημιουργεί
πιέσεις. Οι αυξημένοι κίνδυνοι από το
δημόσιο χρέος και οι εμφανείς περιο-
ρισμοί στον προϋπολογισμό και στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα δείχνουν
πως απαιτείται διεθνής συνεργασία για
να ελαχιστοποιηθούν οι πιέσεις την
προσεχή περίοδο. Οπου η ρευστότητα
από μόνη της δεν αρκεί, οι κυβερνώντες
οφείλουν να συνεργαστούν και να ελα-
φρύνουν το άχθος από τις πιο ευάλωτες
χώρες, να δημιουργήσουν μεγαλύτερη
βιωσιμότητα χρέους και να εξισορρο-
πήσουν τα συμφέροντα των οφειλετών
και των δανειοδοτών. Μέχρι προσφάτως,
το κόστος εξυπηρέτησης ήταν χαμηλό
και αυτό μπορούσε να κατευνάσει τις
ανησυχίες των προηγμένων χωρών,
που είχαν χρέος σε επίπεδα ρεκόρ. Πρώ-
τον, τα ονομαστικά επιτόκια ήταν χα-

μηλότατα. Στην πραγματικότητα,  ήταν
σχεδόν μηδενικά ή αρνητικά καθ’ όλη
την έκταση της καμπύλης αποδόσεων
στη Γερμανία, στην Ιαπωνία και στην
Ελβετία. Δεύτερον, τα ουδέτερα πραγ-
ματικά επιτόκια ακολουθούσαν κατιούσα
τάση σε πολλές οικονομίες όπως η Ευ-
ρωζώνη, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και ορισμένες
αναδυόμενες οικονομίες. Αυτό σε συν-
δυασμό με τα πραγματικά επιτόκια να
κείνται κάτω από τον πραγματικό ρυθμό
ανάπτυξης, δημιούργησε την εντύπωση
ότι η δημοσιονομική επέκταση είναι α-
νώδυνη. Ο υψηλός δημόσιος και ιδιω-
τικός δανεισμός εκτραχύνει τις αδυναμίες
του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
επιτείνοντας τις ανησυχίες. Εχουν αυ-
ξηθεί σημαντικά οι προηγμένες οικο-
νομίες με αναλογία χρέους υψηλότερη
του μεγέθους της οικονομίας τους. Υ-
πάρχει κίνδυνος τα έτι υψηλότερα επί-
πεδα δανεισμού να οδηγήσουν σε δι-
εύρυνση της διαφοράς των επιτοκίων
για χώρες με ασθενέστερα θεμελιώδη
μεγέθη, ακριβαίνοντας το κόστος δα-
νεισμού τους. Πέραν τούτου, οι εκπλήξεις
του πληθωρισμού μπορεί να ελαττώσουν
την αναλογία χρέους προς ΑΕΠ βραχυ-
πρόθεσμα. Ωστόσο, ο παρατεινόμενος
πληθωρισμός και η αστάθειά του τελικώς
θα αυξήσουν το κόστος χρήματος. Αν
και οι ανεπτυγμένες οικονομίες εκτιμάται
πως θα δουν την οικονομική δραστη-
ριότητα, το πρωτογενές ισοζύγιο, τις
δαπάνες και τα έσοδα να επιστρέφουν
πλησίον των προ πανδημίας επιπέδων
έως το 2024, οι αναδυόμενες οικονομίες
όσο κι εκείνες με χαμηλά εισοδήματα
αντιμετωπίζουν επίμονες απώλειες στο
ΑΕΠ και στα έσοδα. Οι πρωτογενείς δα-
πάνες, ως εκ τούτου, θα είναι συνεχώς
χαμηλότερες εξαιτίας της πανδημίας,
προκαλώντας καθυστέρηση στην επί-
τευξη των βιώσιμων αναπτυξιακών τους
στόχων. Και αυτό θα πρέπει να προβλη-
ματίζει ολόκληρο τον πλανήτη.

      
* Ο κ. Βιτόρ Γκασπάρ είναι διευθυντής Τμήμα-
τος Δημοσιονομικών Υποθέσεων και η κ. Σέιλα
Παζαρμπασίογλου διευθύντρια Τμήματος
Στρατηγικής, Πολιτικής και Επιθεώρησης του
ΔΝΤ.

Η ανθρώπινη τραγωδία, απόρροια της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δεν
θα περιοριστεί στα όρια των καθημαγ-
μένων ουκρανικών πόλεων και στη με-
τατροπή εκατοντάδων χιλιάδων Ουκρα-
νών σε πρόσφυγες. Θα επεκταθεί σε χώ-
ρες πολύ μακριά από τη Μαύρη Θάλασσα
και θα βυθίσει εκατοντάδες εκατομμύρια
ανθρώπων στην ένδεια και στην πείνα.
Στην προειδοποίηση αυτή προέβη χθες
η οργάνωση κατά της φτώχειας και της
ανισότητας Oxfam, καθώς προβλέπει
πως στη διάρκεια του έτους περίπου 263
εκατ. άνθρωποι θα διολισθήσουν σε α-
κραία ένδεια συνεπεία της εκτόξευσης
των τιμών των τροφίμων που έχει προ-
καλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. 

Ο ανατριχιαστικός αριθμός των αν-
θρώπων που απειλούνται άμεσα με α-
κραία φτώχεια ισοδυναμεί με το άθροι-
σμα των πληθυσμών Γαλλίας, Γερμανίας,
Ισπανίας και Βρετανίας, και αφορά κατά
κύριον λόγο τις φτωχές χώρες αλλά και
τα φτωχότερα στρώματα εντός των α-
νεπτυγμένων οικονομιών. Η δραματική
προειδοποίηση της Oxfam σχετίζεται,
όμως, και με το φάσμα της πείνας που

αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι εκα-
τοντάδες εκατομμυρίων φτωχών του
κόσμου, καθώς οι τιμές των τροφίμων
έχουν γίνει απρόσιτες εξαιτίας του πο-
λέμου. Οι δύο εμπόλεμες χώρες, Ρωσία
και Ουκρανία, αντιπροσωπεύουν περίπου
το 1/3 των παγκόσμιων εξαγωγών σιτη-
ρών, αλλά οι εξαγωγές τους έχουν σε
μεγάλο βαθμό αποκλειστεί από την πα-
γκόσμια αγορά τροφίμων αφού παρα-
μένουν κλειστά τα λιμάνια τους και η

παραγωγή τους μειώνεται. Το αποτέλε-
σμα είναι να βρίσκονται στα ύψη οι τιμές
των σιτηρών, του καλαμποκιού και των
φυτικών ελαίων μια και η Ρωσία είναι
η πρώτη χώρα στον κόσμο σε εξαγωγές
σιτηρών και η Ουκρανία η πέμπτη στον
κόσμο. Οι δύο χώρες μαζί αντιπροσω-
πεύουν περισσότερο από το  των πα-
γκόσμιων εξαγωγών τροφίμων, αλλά οι
χώρες που εξαρτώνται από αυτές είναι
κυρίως οι φτωχότερες της Μέσης Ανα-

τολής και της βόρειας Αφρικής.
Την περασμένη εβδομάδα, τα Ηνω-

μένα Εθνη τόνισαν πως οι τιμές των τρο-
φίμων έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικά υ-
ψηλά ρεκόρ λόγω του πολέμου στην Ευ-
ρώπη και προειδοποίησαν ότι οι δυσθε-
ώρητες τιμές θα πλήξουν τους φτωχό-
τερους του κόσμου. Μόνο στη διάρκεια
του περασμένου μήνα, οι τιμές των δη-
μητριακών εκτοξεύθηκαν κατά 17%, εν
μέρει και εξαιτίας των κυρώσεων που έ-

χουν επιβάλει οι χώρες της Δύσης στη
Ρωσία εμποδίζοντας τις εξαγωγές της.
Η Oxfam επισημαίνει πως η προοπτική
αυτή να αντιμετωπίσει το φάσμα της
πείνας μια τόσο σημαντική μερίδα του
παγκόσμιου πληθυσμού ισοδυναμεί με
πλήρη αντιστροφή της προόδου που έχει
επιτευχθεί στη διάρκεια των δύο τελευ-
ταίων δεκαετιών. Ενόψει της εαρινής
συνόδου Παγκόσμιας Τράπεζας και Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου, η Oxfam
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου με την
εκτίμησή της ότι στα τέλη του έτους θα
έχει φτάσει τα 860 εκατ. άτομα ο αριθμός
των ανθρώπων που θα ζουν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας, με λιγότερο δηλαδή
από 1,90 δολ. την ημέρα.

Σε σχετική έκθεσή της με τίτλο «Αρχικά
κρίση, μετά καταστροφή», επισημαίνει
πως πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος
βρίσκονται στα πρόθυρα χρεοκοπίας και
ενδέχεται να αναγκαστούν να μειώσουν
τις δημόσιες δαπάνες για να αποπληρώ-
σουν τους πιστωτές τους και την αξία
των εισαγωγών τροφίμων και καυσίμων.
Διαπίστωσε πως οι φτωχότερες χώρες
του κόσμου πρέπει να αποπληρώσουν
φέτος χρέη συνολικού ύψους 43 δισ. δο-
λαρίων, αλλά τα ποσά αυτά, υπογραμμίζει,
θα μπορούσαν να διατεθούν για τη στή-
ριξη των πλέον ευάλωτων. Απευθύνοντας
έκκληση σε πιστωτές ανά τον κόσμο, ζη-
τάει να ανασταλεί ή και να ακυρωθεί η
πληρωμή των δυσθεώρητων αυτών χρεών
προκειμένου να μπορέσουν οι αναπτυσ-
σόμενες χώρες να διαθέσουν τα απαι-
τούμενα κεφάλαια για τη στήριξη των
φτωχότερων στρωμάτων. Προτείνει ε-
πίσης την επιβολή ετήσιου φόρου στον
μεγάλο πλούτο, που θα μπορούσε να α-
ποφέρει στα ταμεία των κυβερνήσεων
έσοδα ύψους 2,5 τρισ. δολαρίων ετησίως.
Τα κεφάλαια αυτά, τονίζει η Oxfam, θα
βοηθήσουν για να βγουν από την ακραία
φτώχεια 2,3 δισ. άνθρωποι, να αναπτυ-
χθούν εμβόλια για το σύνολο του παγκό-
σμιου πληθυσμού και να προσφερθεί ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους
όσοι ζουν σε χώρες χαμηλού ή μεσαίου
εισοδήματος.

Την περασμένη εβδομάδα, τα Η.E. τόνισαν πως οι τιμές των τροφίμων έχουν εκτοξευθεί
σε ιστορικά υψηλά ρεκόρ εξαιτίας του πολέμου. Η Oxfam προτείνει την επιβολή ετήσιου
φόρου στον μεγάλο πλούτο, που θα μπορούσε να αποφέρει στα ταμεία των κυβερνήσεων
έσοδα ύψους 2,5 τρισ. δολ. ετησίως. Τα κεφάλαια αυτά θα βοηθήσουν για να βγουν από
την ακραία φτώχεια 2,3 δισ. άνθρωποι.

<<<<<<<

Η Oxfam κρούει τον κώδω-
να του κινδύνου, εκτιμώ-
ντας ότι στα τέλη του 
έτους 860 εκατ. άτομα 
θα ζουν με λιγότερο 
από 1,90 δολ. την ημέρα.

Με ακραία φτώχεια απειλούνται
επιπλέον 263 εκατ. άνθρωποι
Αιτία η εκτόξευση των τιμών των τροφίμων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
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Πέρα από τον όγκο ρωσικού αερίου που
είναι δεσμευμένο στα ΜΚΣ, το μεγάλο
πρόβλημα των σχεδίων άμεσης διαφορο-
ποίησης έναντι της Ρωσίας συνίσταται
στην ανυπαρξία εναλλακτικής τροφοδοσίας,
έως τουλάχιστον τα μέσα της τρέχουσας
δεκαετίας. Το καταρινό ΥΦΑ, το μόνο που
μπορεί να ανταγωνιστεί το ρωσικό Φ.Α.
μέσω αγωγών επί σχεδόν ίσοις όροις, είναι
δεσμευμένο σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια
και μόνο το 23% από αυτό καταλήγει στην
Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει διαθεσιμότητα
επιπρόσθετων ποσοτήτων πριν από τα
τέλη του 2025, όταν η εξαγωγική δυνατό-
τητα του Κατάρ θα αυξηθεί από τα 95 δισ.
κ.μ./έτος στα 150 δισ. κ.μ./έτος. Ανάλογος

προβληματισμός υπάρχει και με τις αμε-
ρικανικές εξαγωγές ΥΦΑ. Από τα επιπρό-
σθετα 15 δισ. κ.μ./έτος που οι ΗΠΑ «υπο-
σχέθηκαν» στην Ε.Ε. για το 2022, ήδη
έχουν εξάγει μέσα στο πρώτο τρίμηνο πε-
ρίπου 10 δισ. κ.μ./έτος. Μέσα στο 2022 η
αμερικανική εξαγωγική δυναμικότητα θα
αυξηθεί κατά περίπου 29,64 ΔΚΜ (Sabine
Pass 6 & Calcasieu Pass LNG), ενώ έως το
2025 η ολοκλήρωση του Golden Pass LNG
θα επεκτείνει περαιτέρω την εξαγωγική
δυνατότητα των ΗΠΑ κατά 25 δισ. κ.μ./έτος.
Από εκεί θα προέλθουν τα +50 δισ. κ.μ./έτος
που αναφέρονται στην ευρωαμερικανική
δήλωση προθέσεων του περασμένου μήνα;
Η απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο θα ήταν

μάλλον δύσκολο, καθώς η δυναμικότητα
αυτή έχει κατά ποσοστό περίπου 80% ήδη
δεσμευθεί από διεθνείς αγοραστές που
βρίσκονται στην Ασία ή έχουν διεθνή
portfolio ΥΦΑ. Σε διαφορετική περίπτωση
η χρηματοδότηση των προαναφερθέντων
τερματικών υγροποίησης θα ήταν αδύνατη.
Μετά το 2025 μια δέσμευση ΜΚΣ από Ευ-
ρωπαίους αγοραστές για νέα αμερικανικά
τερματικά θα ήταν πιο πιθανή και εδώ θα
ήταν χρήσιμη μια διαπραγμάτευση με
την Ε.Ε. εφόσον συσταθεί από πλευράς
των Ευρωπαίων ένα αποτελεσματικό ο-
λιγοψώνιο. Οι επιλογές διαφοροποίησης
μέσω αγωγών έως το 2025-26 είναι ακόμη
πιο περιορισμένες, καθώς δεν υφίσταται

άμεσα διαθέσιμη αύξηση εξαγωγών ούτε
από τη Νορβηγία ούτε από το Αζερμπαϊ-
τζάν, πέραν μικρών ποσοτήτων της τάξης
των 2 δισ. κ.μ./έτος  στην περίπτωση του
δεύτερου και 5 δισ. κ.μ./έτος  στην περί-
πτωση της πρώτης. Το ίδιο το νορβηγικό
υπουργείο Πετρελαίου εκτίμησε τον Ια-
νουάριο του 2022 ότι οι μέγιστες εξαγωγές
Φ.Α. - ΥΦΑ της χώρας δεν θα ξεπεράσουν
τα 118 δισ. κ.μ./έτος  έως το 2035, την
ώρα που το 2021 η Νορβηγία εξήγαγε
στην Ε.Ε. 113 δισ. κ.μ./έτος. Τηρουμένων
των αναλογιών το ίδιο ισχύει για την Αλ-
γερία, αν και οι καθαρές εξαγωγές της α-
φρικανικής χώρας αναλογούν μόλις στο
40% των νορβηγικών. 

Του ΘΕOΔΩΡΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ*

Ο β΄ ρωσοουκρανικός πόλεμος αλλάζει
ήδη κατά δραματικό τρόπο την ευρωπαϊκή
ισορροπία δυνάμεων. Η Ε.Ε. συμμετέχει
ως ενεργός «οικονομικός» εμπόλεμος σε
αυτή τη σύγκρουση. Δεν αποτελεί υπερ-
βολή να ισχυρισθούμε ότι επιχειρείται να
ξεριζωθούν πενήντα και πλέον χρόνια ευ-
ρω-(σοβιετο)ρωσικής ενεργειακής αλλη-
λεξάρτησης.

Οι προσπάθειες αυτές επικεντρώνονται
στον τερματισμό των ρωσικών εξαγωγών
φυσικού αερίου στην Ε.Ε., στις οποίες α-
ποδίδεται υπερβολικά μεγάλη σημασία,
καθώς αναλογούν περίπου στο 5,6% του
συνόλου των εσόδων του ρωσικού προ-
ϋπολογισμού. Η Μόσχα μπορεί να ζήσει
χωρίς αυτά τα έσοδα και για παραπάνω
από έναν χρόνο, σε αντίθεση με το ενδε-
χόμενο απώλειας των πετρελαϊκών της
προσόδων, που αναλογούν σε πάνω από
το 1/3 του ρωσικού προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ρωσικής
Κεντρικής Τράπεζας, το 2021 οι ρωσικές
εξαγωγές ανήλθαν σε 489,9 δισ. δολ., εκ
των οποίων τα 110,2 δισ. δολ. ήταν εξα-
γωγές αργού, τα 68,7 δισ. δολ. εξαγωγές
πετρελαιοειδών, τα 54,2 δισ. δολ. εξαγωγές
φυσικού αερίου (Φ.Α.) μέσω αγωγών και
τα 7,6 δισ. δολ. εξαγωγές υγροποιημένου
φυσικού αερίου (ΥΦΑ). Το σύνολο των ε-
σόδων από τις πωλήσεις Φ.Α. έφτασε τα
61,8 δισ. δολ., εκ των οποίων το 57,5%
περίπου αφορά πωλήσεις στα 27 κράτη-
μέλη της Ε.Ε., αξίας περίπου 35,53 δισ.
δολ. (ή 43,26 δισ. δολ. εάν συμπεριλάβουμε
Βρετανία και Τουρκία).

Συγκριτικά, τον Φεβρουάριο του 2022,
Ε.Ε., ΗΠΑ, Βρετανία και Καναδάς πάγωσαν
ρωσικά συναλλαγματικά αποθέματα αξίας
κοντά στα 300 δισ. δολ.

Ενεργειακή αλληλεξάρτηση
Εδώ και περίπου είκοσι χρόνια η Ρωσία

αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα Φ.Α.
στον κόσμο και τον δεύτερο μεγαλύτερο
εξαγωγέα αργού πετρελαίου μετά τη Σα-
ουδική Αραβία, σύμμαχο της Ρωσίας
στον ΟΠΕΚ+, ενώ το 2020 ήταν η τρίτη
μεγαλύτερη εξαγωγέας άνθρακα. Αν και
το 70% των ρωσικών εξαγωγών Φ.Α. κα-
ταναλώνεται από τις ευρωπαϊκές χώρες
του ΟΟΣΑ (Ε.Ε., Βρετανία, Ελβετία, Τουρ-
κία), το 52% των ρωσικών εξαγωγών πε-
τρελαίου και το 68% των ρωσικών εξα-
γωγών άνθρακα κατευθύνονται εκτός
Ευρώπης.

Σε αμιγώς «ενωσιακό» επίπεδο και σύμ-
φωνα με την ίδια τη «στρατηγική» του
RePower Europe, οι ανωτέρω εξαγωγές
αναλογούν σε πάνω από το 40% της κα-
τανάλωσης Φ.Α. των 27 κρατών-μελών,
το  46% της κατανάλωσης άνθρακα και
το 27% της κατανάλωσης αργού, το οποίο
ωστόσο φτάνει στο 35% της τελικής ζή-
τησης, εάν σε αυτές τις ποσότητες συνυ-
πολογιστούν οι καζαχστανικές εξαγωγές
που διέρχονται σχεδόν αποκλειστικά μέσω
Ρωσίας και δεν διαθέτουν ουσιώδεις εξα-
γωγικές εναλλακτικές προς την Ε.Ε.

Το 2021 η Ε.Ε. υπολόγισε ότι εισήγαγε
από τη Ρωσία συνολικά περί τα 155 δισ.
κ.μ., εκ των οποίων 140 δισ. κ.μ. μέσω α-
γωγών και 15 δισ. κ.μ. μέσω ΥΦΑ (Υγρο-
ποιημένου Φυσικού Αερίου). Οι εξαγωγές
αυτές διεκπεραιώνονται στη βάση τόσο

βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθε-
σμων συμβολαίων με πάνω από 150 δια-
φορετικές ευρωπαϊκές εταιρείες.

Οι ρήτρες της Gazprom
Το 2020 σε μια «κανονική» χρονιά οι

αντίστοιχες εξαγωγές, εάν συνυπολογι-
σθούν το Η.Β., η Ελβετία και η Τουρκία,
ξεπέρασαν τα 185 δισ. κ.μ., εκ των οποίων
περίπου τα 120 δισ. κ.μ. είναι κλειδωμένα
σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια (ΜΚΣ) με
ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς (ΤοΡ-Take
or Pay) που κυμαίνονται μεταξύ 70%-85%
του συμβολαιοποιημένου όγκου Φ.Α.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμη και
εάν ένας Ευρωπαίος καταναλωτής κατα-
ναλώσει μόλις 2 δισ. κ.μ./έτος από ένα
συμβόλαιο 10 δισ. κ.μ./έτος, που ωστόσο
έχει ρήτρα ΤοΡ π.χ. 80%, τότε η Gazprom

νομιμοποιείται να πληρωθεί για 8 δισ.
κ.μ./έτος, ακόμη κι αν η πραγματική κα-
τανάλωση ήταν, για τη συγκεκριμένη χρο-
νιά, μόλις 2 δισ. κ.μ./έτος. Σύμφωνα με τη
βάση δεδομένων της Cedigaz, έως το 2035
οι όγκοι ρωσικών εξαγωγών που έχουν
συμβολαιοποιηθεί σε ΜΚΣ ανέρχονται
στα 100 δισ. κ.μ./έτος και στα 50 δισ. κ.μ./έ-
τος έως το 2034. Σε αυτά τα ΜΚΣ πρέπει
να προστεθούν το ΜΚΣ της Ουγγαρίας
για 4,5 δισ. κ.μ./έτος και αυτό που θα υ-
πογράψει η Σερβία για περίπου 3-3,5 δισ.
κ.μ./έτος αφαιρώντας ενδεχομένως τα
ΜΚΣ της Βουλγαρίας (περί τα 2,5-3 δισ.
κ.μ./έτος) και της Πολωνίας (περί τα 10
δισ. κ.μ./έτος) τα οποία λήγουν μέσα στο
2021 και κατά δήλωση της Βαρσοβίας και
της Σόφιας δεν θα ανανεωθούν.

Συμβόλαια με Ελλάδα
Στην Ελλάδα τα ΜΚΣ της Gazprom με

τη ΔΕΠΑ και τον Προμηθέα λήγουν το
2026 και με τον όμιλο Mytilineos το 2030,
που αναλογούν περίπου στο 45%-50%
των τελικών μας αναγκών το 2021. Μετά
το 2026 μεγάλο μέρος Ελλήνων αγοραστών
Φ.Α. θα έχει ουσιαστικές ευκαιρίες δια-
φοροποίησης, καθώς έως τότε θα έχουν
τεθεί σε λειτουργία ο IGB, ο αγωγός προς
τη Βόρεια Μακεδονία, τα FSRU Αλεξαν-
δρούπολης και Κορίνθου, αλλά και ίσως

να έχει ξεκινήσει και μια μικρή εγχώρια
παραγωγή. Εάν ο πελάτης της Gazprom
επικαλεστεί το «δίκαιο του πολέμου» και
δεν καταβάλει τη διαφορά, το Διεθνές Δι-
αιτητικό Δικαστήριο της Στοκχόλμης θα
επιδικάσει δις υπέρ της ρωσικής εταιρείας,
εκτός και εάν η ίδια η Gazprom επιχειρήσει
να αλλάξει μονομερώς τους ουσιαστικούς
όρους του ΜΚΣ, αρνούμενη να παραδώσει
το συμβολαιοποιημένο Φ.Α.

Οι απειλές της Ρωσίας περί εμπάργκο
εξαγωγών Φ.Α. στους Ευρωπαίους εάν
δεν πληρώσουν σε ρούβλια αποτελούσε
κενό γράμμα, κάτι που φάνηκε άλλωστε
ξεκάθαρα και από το σχετικό διάταγμα
Πούτιν, που κατά βάση κρατάει σε ευρώ
το νόμισμα της πληρωμής των ΜΚΣ.

Εάν η Ρωσία επιχειρήσει να μη μετα-
τρέψει αυτομάτως σε ρούβλια τα ευρώ
που θα κατατίθενται στην Gazprombank
από τους πελάτες της για να «παίξει» με
τη συναλλαγματική ισοτιμία, θα πυροβο-
λήσει τα πόδια της, πυροδοτώντας μια α-
χρείαστη κρίση με τους πελάτες της, στη
χειρότερη για την ίδια πολιτική συγκυρία
από τότε που άρχισε να εξάγει Φ.Α. στην
Ευρώπη.

* Ο κ. Θεόδωρος Τσακίρης είναι αναπληρωτής
καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτι-
κής Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Και να γίνει εμπάργκο,
η Gazprom θα πληρωθεί
Γιατί είναι δύσκολη η απεξάρτηση της Ευρώπης από το φθηνό ρωσικό αέριο Τα ρωσικά ΜΚΣ είναι πολιτικώς επαχθή.

Πόσο επαχθή είναι όμως από οικονομική
άποψη; Δεδομένου ότι τα ρωσικά κοι-
τάσματα που εξυπηρετούν τις ευρωπαϊ-
κές αγορές παράγουν Φ.Α. εδώ και πολλές
δεκαετίες, το κόστος παραγωγής περιο-
ρίζεται μόλις στα 0,25-0,50 δολ./εκατ.
btu (mbtu) λίγο πιο ανταγωνιστικού του
αντίστοιχου καταρινού, αλλά πολύ πιο
χαμηλό του αμερικανικού Φ.Α., όπου οι
εταιρείες που θα το υγροποιήσουν το
αγοράζουν σε τιμές spot με βάση το
Henry Hub. Αυτή τη στιγμή το Henry
Hub κυμαίνεται  πάνω από 7 δολ./mbtu,
αλλά η ιστορική του διακύμανση μεταξύ
Ιανουαρίου 2015 και Ιανουαρίου 2022
ήταν περίπου 2,5-3,5 δολ./mbtu. Εάν
στις τιμές του ρωσικού Φ.Α. προσθέσουμε
τον ειδικό φόρο εξαγωγής και το κόστος
χρήσης των αγωγών που έχει σε τελική
ανάλυση κατασκευάσει η ίδια η Gazprom,
το ρωσικό Φ.Α. παραδίδεται π.χ. στη
Γερμανία με τελικό κόστος για τον εξα-
γωγέα μεταξύ 0,95-1,5 δολ./mbtu. Ολη
η άλλη διαφορά έως την τιμή πώλησης
(ασχέτως της φόρμουλας τιμολόγησης)
είναι κέρδος.

Ποιο είναι όμως το αντίστοιχο τελικό
κόστος για τον Καταρινό και τον Αμε-
ρικανό εξαγωγέα, που αντιπροσώπευαν
το 2021 τον δεύτερο και τον τρίτο με-
γαλύτερο εξαγωγέα Φ.Α. και ΥΦΑ στον
κόσμο; Η αλυσίδα τελικού κόστους για
τις εξαγωγές ΥΦΑ είναι πιο πολύπλοκη,
καθώς πέραν από το κόστος παραγωγής
περιλαμβάνει μια απώλεια της τάξης
του 15% επί του αρχικά αγορασμένου
Φ.Α. η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την
υγροποίησή του, το τέλος υγροποίησης
(1 δολ./mbtu), το κόστος μεταφοράς από
τον Κόλπο του Μεξικού ή τον Περσικό
Κόλπο στην Ευρώπη (περί το 1 δολ./mbtu)
και το τελικό κόστος επαναεριοποίησης
( 0,25-0,35 δολ./mbtu).  

Η μεγάλη ανταγωνιστική διαφορά α-
νάμεσα στο καταρινό και το αμερικανικό
ΥΦΑ είναι ότι ο καταρινός εξαγωγός
ΥΦΑ έχει τον πλήρη έλεγχο της αλυσίδας
του κόστους εξαγωγής και πολύ χαμη-
λότερο κόστος παραγωγής Φ.Α., που σε
τελική ανάλυση του ανήκει, δηλαδή α-
νήκει στο καταρινό κράτος. Στο αμερι-

κανικό κράτος δεν ανήκει ούτε καν το
ίδιο το κοίτασμα και δεν μπορεί να ελέγξει
το κόστος, στο οποίο ο επίδοξος αγορα-
στής Φ.Α. θα πρέπει να αγοράσει ποσό-
τητες προς υγροποίηση για εξαγωγή. 

Ακόμη κι αν το αμερικανικό ΥΦΑ φτά-
νει στην Ε.Ε. με ένα κόστος για τον πω-
λητή κοντά στα 9 δολ./mbtu, το κέρδος
είναι τεράστιο όταν η τιμή μελλοντικής
παράδοσης (futures) για τον Μάιο του
2022 κυμαίνεται στα 33,5 δολ./mbtu και
είχε φτάσει τα 65 δολ./mbtu τον περα-

σμένο Φεβρουάριο. Σχεδόν όλο το αμε-
ρικανικό ΥΦΑ τιμολογείται βάσει τιμών
TTF σε spot βάση, καθώς δεν δεσμεύεται
σε ΜΚΣ όπως το ρωσικό, το αλγερινό ή
το καταρινό Φ.Α. - ΥΦΑ. 

Ο λόγος για τον οποίο υπήρξαν μαζικές
ροές αμερικανικού ΥΦΑ στην Ευρώπη
που κάλυψαν περίπου το 70% των επι-
πρόσθετων ροών ΥΦΑ μέσα από ανακα-
τευθύνσεις φορτίων από την Ασία, ήταν
καθαρά «κερδοσκοπικός», όχι γεωπολι-
τικός. Το κίνητρο κέρδους για τους Α-
μερικανούς εξαγωγείς ήταν και παραμένει
προφανές. Εάν όμως οι τιμές αποκλιμα-
κωθούν, τα δεδομένα θα μεταβληθούν.
Σε αυτό το σενάριο δεν υπάρχει τίποτε
για να εμποδίσει το αμερικανικό ΥΦΑ
να επιστρέψει στις ασιατικές αγορές.

Το αντίστοιχο ρωσικό κέρδος, όταν
το κόστος παράδοσης «στην πόρτα» του
Ευρωπαίου αγοραστή της Gazprom μέσω
αγωγού είναι περί το 1,5 δολ./mbtu, δεν
είναι τεράστιο. Είναι δυσθεώρητο.

Αυτό δίνει στην Gazprom μεγάλη ευ-
ελιξία τιμολογιακών αναπροσαρμογών,
ώστε να καθίσταται ανταγωνιστικότερη
σχεδόν όλων των δυνητικών εμπορικών
της αντιπάλων.

To ρωσικό αέριο είναι
αισθητά φθηνότερο
του αμερικανικού LNG

Περιορισμένες επιλογές εναλλακτικών προμηθευτών έως το 2026

<<<<<<<

Το σημαντικό 
για τη Μόσχα
είναι τα έσοδα 
από τις εξαγωγές 
πετρελαίου και όχι αυτά 
από το φυσικό αέριο.

<<<<<<<

Το τελικό κόστος παράδο-
σης αερίου για την
Gazprom φθάνει σε 0,95-
1,5 δολ./mbtu, όταν για
τους Αμερικανούς εξαγω-
γείς είναι 9 δολ./mbtu.

To χαμηλό κόστος παραγωγής και εξαγωγής του αερίου παρέχει στην Gazprom μεγάλη
ευελιξία τιμολογιακών αναπροσαρμογών.
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Οι πωλήσεις ρωσικών μετάλλων συνεχί-
ζονται προς το παρόν καθώς δεν έχουν
επιβληθεί στον κλάδο, τουλάχιστον έως
τώρα, κυρώσεις. Οι βιομηχανίες ανά τον
κόσμο αγωνιούν καθώς η παγκόσμια προ-
σφορά ήταν μειωμένη και πριν από τον
πόλεμο, το Χρηματιστήριο Μετάλλων του
Λονδίνου ανησυχεί μήπως γεμίσουν οι
αποθήκες του με ρωσικά μέταλλα που δεν
θα μπορεί να διαθέσει και οι τιμές των
μετάλλων ανεβαίνουν. Τον περασμένο
μήνα το Χρηματιστήριο Μετάλλων του
Λονδίνου (LME) ρώτησε 13 εκπροσώπους
της βιομηχανίας του χαλκού κατά πόσον
πρέπει να αποκλειστούν οι ρωσικές προ-
μήθειες μετάλλου και οι 10 απάντησαν
καταφατικά. Οταν όμως το ερώτημα ετέθη
σχετικά με το νικέλιο και το αλουμίνιο, η

απάντηση ήταν αρνητική. Το LME, που
πρέπει να πάρει την τελική απόφαση, α-
νακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να υιοθετήσει
άλλες κυρώσεις πέραν όσων αποφάσισαν
οι κυβερνήσεις που μέχρι στιγμής έχουν
αφήσει αλώβητο τον τομέα των μετάλλων.
Στις συζητήσεις που γίνονται, όμως, κε-
κλεισμένων των θυρών, οι βιομηχανίες
εκφράζουν μεγάλη αγωνία για το αν θα

εξακολουθήσουν να προμηθεύονται από
τη Ρωσία.

Πολλές βιομηχανίες που προμηθεύονται
από ρωσικές εταιρείες δεσμεύονται από
παλαιότερες συμφωνίες που έχουν ισχύ
επί χρόνια. Αυξάνεται, όμως, ο αριθμός
των βιομηχανιών που δηλώνουν πως θα
διακόψουν τη συνεργασία με τις ρωσικές
επιχειρήσεις και κάποιες προσπαθούν
ήδη να απεμπλακούν. Δυσχεραίνεται,
έτσι, περισσότερο η θέση των ρωσικών
βιομηχανιών μετάλλου που προσπαθούν
να πουλήσουν όση παραγωγή δεν καλύ-
πτεται ήδη από συμβόλαια. Ενδέχεται,
άλλωστε, να αναγκαστούν να διακόψουν
την παραγωγή τους αν δεν έχει αλλάξει
τίποτε όταν θα λήξουν τα συμβόλαιά τους.
Για το LME ο κίνδυνος είναι να αρχίσει

να συσσωρεύεται μεγάλος όγκος μετάλλου
στις αποθήκες του επειδή δεν θα το αγο-
ράζει κανείς, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται στρεβλώσεις στο παγκόσμιο ε-
μπόριο των μετάλλων. Το πρόβλημα είναι
πως ό,τι συμβαίνει στις εξαγωγές μετάλλων
της Ρωσίας έχει ευρύτατες επιπτώσεις
στις διεθνείς αγορές, καθώς η χώρα εξάγει
μεγάλο όγκο νικελίου, παλλαδίου, αλου-
μινίου, χάλυβα και χαλκού. Οι τιμές όλων
αυτών των μετάλλων έχουν εκτοξευθεί
στα ύψη από τον Μάρτιο, μολονότι μέχρι
στιγμής έχουν επιβληθεί κυρώσεις μόνον
στον χάλυβα. Από τη στιγμή που οι Ευ-
ρωπαίοι ηγέτες άρχισαν να εξετάζουν νέο
κύμα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, η τιμή
του χαλκού σημείωσε άνοδο 0,8% φτά-
νοντας στα 10.556,5 δολάρια ο τόνος.

Εντονη ανησυχία επικρατεί στον κλάδο των μετάλλων

Στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου υπάρχει ο φόβος ότι οι αποθήκες θα γεμί-
σουν με ρωσικά μέταλλα, που δεν θα αγοράζει κανείς.

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο προβληματισμός
της Ευρώπης γύρω από το ζητούμενο της
ενεργειακής απεξάρτησής της από τη Ρω-
σία και με το αίτημα της Μόσχας για πλη-
ρωμή του φυσικού αερίου σε ρούβλια να
προκαλεί αναστάτωση σε όλη την Ε.Ε.,
νέα στοιχεία έρχονται να εντείνουν την
ανησυχία για το ενδεχόμενο ύφεσης στη
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι παραγγελίες των γερμανικών βιο-
μηχανιών μειώθηκαν τον Φεβρουάριο
κατά 2,2% σε σύγκριση με εκείνες του
Ιανουαρίου και ήταν η πρώτη μείωση
που κατέγραψαν μετά τέσσερις μήνες.
Προφανής αιτία ήταν η μείωση των πα-
ραγγελιών από το εξωτερικό, αναπόφευκτο
συνεπακόλουθο της αβεβαιότητας που
έχει προκαλέσει στην Ευρώπη ο πόλεμος
στην Ουκρανία. Η μείωση υπερέβη και
τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις των οι-
κονομολόγων που συμμετείχαν σε σχετική
δημοσκόπηση του Bloomberg και προέ-
βλεπαν πως οι παραγγελίες θα μειωθούν
κατά μόνον 0,3%. Οι προσδοκίες για α-
νάκαμψη της γερμανικής οικονομίας μει-
ώθηκαν σημαντικά μετά τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, καθώς εκτοξεύ-

θηκαν οι τιμές της ενέργειας, ενώ ο απο-
κλεισμός των ρωσικών και των ουκρανι-
κών λιμανιών επιδείνωσε το «έμφραγμα»
που έχει προκαλέσει η πανδημία στην ε-
φοδιαστική αλυσίδα. Οι οικονομικοί σύμ-
βουλοι της γερμανικής κυβέρνησης έχουν
από την περασμένη εβδομάδα υποβαθ-
μίσει την πρόβλεψή τους για τη φετινή

ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας στο
1,8%, από την προηγούμενη εκτίμηση
για ανάπτυξη 4,6%. Προειδοποίησαν, άλ-
λωστε, ότι είναι πιθανόν να διο-λισθήσει
σε ύφεση η γερμανική οικονομία εξαιτίας
της μεγάλης εξάρτησής της από τους ε-
νεργειακούς πόρους της Ρωσίας. Η ανη-
συχία για το ενδεχόμενο να διολισθήσει

σε ύφεση η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οι-
κονομία έχει ενταθεί τις τελευταίες δύο
εβδομάδες, από τη στιγμή που η Μόσχα
ζήτησε να πληρώνουν οι Ευρωπαίοι σε
ρούβλια το ρωσικό αέριο. Το Βερολίνο έ-
σπευσε να ενεργοποιήσει προϋπάρχον
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε
περίπτωση ανεπάρκειας ενεργειακών πό-
ρων και αποθεμάτων, βάσει του οποίου,
όταν υπάρχει πραγματικά ανάγκη, τίθενται
σε προτεραιότητα οι ενεργειακές ανάγκες
των νοικοκυριών και αναστέλλεται η λει-
τουργία ορισμένων. Μολονότι οι απειλές
της Μόσχας έχουν αποδειχθεί προς το
παρόν κενές περιεχομένου και η Γερμανία
δεν φαίνεται να κινδυνεύει άμεσα από
ανεπάρκεια ενέργειας, και μόνον η πιθα-
νότητα μείωσης της βιομηχανικής παρα-
γωγής της εντείνει την ανησυχία για το
ενδεχόμενο ύφεσης.

Τους κινδύνους αυξάνει, άλλωστε, ο
ανησυχητικά υψηλός πληθωρισμός, που
έφτασε τον Μάρτιο στο 7,6%, καταγρά-
φοντας το υψηλότερο ποσοστό αύξησης
των τιμών από τις αρχές της δεκαετίας
του 1990 και την επανένωση των Γερμα-
νιών. Ηδη βιομηχανικοί κολοσσοί της

Γερμανίας, όπως οι BMW AG, BASF SE
και ThyssenKrupp AG, έχουν προειδο-
ποιήσει ότι αναμένουν μείωση των εσόδων
τους. Τη Δευτέρα, εξάλλου, ο διευθύνων
σύμβουλος της εμβληματικής γερμανικής
τράπεζας Deutsche Bank, Κρίστιαν Σού-
ινγκ, προέβλεψε πως «θα είναι λογικά α-
ναπόφευκτη» η ύφεση αν η Γερμανία α-
ποκοπεί από τις εξαγωγές ρωσικού πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου. Προ της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η με-
γαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αγω-
νιζόταν ακόμα να περιορίσει τον οικονο-
μικό αντίκτυπο από το τελευταίο κύμα
της πανδημίας. Το τελευταίο τρίμηνο του
περασμένου έτους η γερμανική οικονομία
συρρικνώθηκε κατά 1%, καθώς η παραλ-
λαγή «Ομικρον» προστέθηκε στο πλήγμα
που είχε προκαλέσει στην παραγωγή το
«έμφραγμα» της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Εκτοτε έχουν χαλαρώσει οι περιορισμοί
μολονότι τα κρούσματα παραμένουν σε
υψηλά επίπεδα και ο Γερμανός υπουργός
Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ έχει καλέσει
τους πολίτες της χώρας να τηρούν προ-
στατευτικά μέτρα.

BLOOMBERG

Μείωση βιομηχανικών παραγγελιών τον Φεβρουάριο και φόβοι ύφεσης στη Γερμανία

Οι παραγγελίες των γερμανικών βιομηχανιών μειώθηκαν τον Φεβρουάριο κατά 2,2% σε
σύγκριση με εκείνες του Ιανουαρίου. Προφανής αιτία ήταν η μείωση των παραγγελιών από
το εξωτερικό λόγω της αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ολα δείχνουν πως η αμερικανική οικονομία
ανακάμπτει δυναμικά από την ύφεση της
πανδημίας, με την ανεργία να έχει περιο-
ριστεί στο 3,6% τον Μάρτιο, οριακά μόνο
πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ
το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έ-
τους η ανάπτυξή της έφτασε στο 5,7%.
Την ίδια στιγμή, όμως, ο πληθωρισμός
καλπάζει αγγίζοντας το 8% και οι τιμές
του πετρελαίου αυξάνονται διαρκώς. Ε-
ξωθούν, έτσι, όλο και περισσότερους οι-
κονομικούς αναλυτές να υποβαθμίζουν
συνεχώς τις προβλέψεις τους για την α-
νάπτυξη των ΗΠΑ μέσα στο τρέχον έτος
και να προειδοποιούν όλο και συχνότερα
για τον κίνδυνο νέας ύφεσης. Οι αποδόσεις
των ομολόγων, άλλωστε, προδίδουν πως
η αγορά διαβλέπει άμεσο κίνδυνο επιβρά-
δυνσης.

Οι πλέον απαισιόδοξοι οικονομικοί α-
ναλυτές επιμένουν πως η ανάκαμψη που
έχει σημειώσει έως τώρα η αμερικανική
οικονομία φέρει τον σπόρο της καταστρο-
φής της. Η ζήτηση για αυτοκίνητα, κα-
τοικίες, γεύματα σε εστιατόρια αλλά και
για υπαλλήλους επιχειρήσεων υπερβαίνει
σαφώς την προσφορά, με αποτέλεσμα να
δίνει ώθηση στον πληθωρισμό που βρί-
σκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τε-
λευταίων 40 ετών. Τα στελέχη της Federal
Reserve υποστηρίζουν πως μπορούν να
ανακόψουν τον πληθωρισμό και να απο-
θερμάνουν την οικονομία χωρίς να προ-
καλέσουν αύξηση της ανεργίας και ύφεση.
Η συλλογιστική τους βασίζεται στη δια-
πίστωση ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν 11 εκα-
τομμύρια κενές θέσεις εργασίας, ενώ οι
άνεργοι είναι μόλις έξι εκατομμύρια, υ-
πάρχουν πολύ περισσότεροι επίδοξοι α-
γοραστές κατοικιών και αυτοκινήτων από
τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα που είναι
προς πώληση. Αν, λοιπόν, αυξήσει στα-
διακά τα επιτόκια η Fed και ο δανεισμός
γίνει ακριβότερος, τότε θα περιοριστεί
μεν η ζήτηση για υπαλλήλους, για κατοικίες
και για αυτοκίνητα, αλλά όχι τόσο ώστε
να αρχίσει κύμα απολύσεων.

Πολλοί οικονομολόγοι παραμένουν ό-
μως ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και τονίζουν

πως είναι ιδιαίτερα δύσκολη μια τέτοια
«ομαλή προσγείωση», ιδιαιτέρως όταν ε-
πικρατεί παγκοσμίως τόση αβεβαιότητα.
Ανάμεσά τους ο Γουίλιαμ Ντάντλεϊ, πρώην
πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης, που θεωρεί
την ύφεση «ουσιαστικά αναπόφευκτη».
Υποστηρίζει πως η Fed θα μπορούσε να
είχε ανακόψει τον πληθωρισμό και να
«βάλει φρένο» στην οικονομία αν είχε αυ-
ξήσει τα επιτόκια πέρυσι, αλλά τώρα ο
ρυθμός ανάπτυξης είναι ταχύτατος και οι
τιμές αυξάνονται ιλιγγιωδώς, οπότε το
μόνο που μπορεί να κάνει η ομοσπονδιακή
τράπεζα είναι να φρενάρει απότομα την
οικονομία προκαλώντας ύφεση. Μεταξύ

των ανήσυχων, αλλά όχι και των απαισιό-
δοξων και η Αμερικανίδα υπουργός Οι-
κονομικών Τζάνετ Γέλεν, η οποία μιλώντας
χθες ενώπιον επιτροπής της Βουλής των
Αντιπροσώπων επισήμανε πως ο πόλεμος
στην Ουκρανία οδηγεί σε περαιτέρω ε-
κτόξευση των τιμών των τροφίμων, ενώ
υπογράμμισε την ανάγκη να γίνουν επεν-
δύσεις στην ενέργεια προκειμένου να μην
εξαρτάται ενεργειακά τόσο μεγάλο μέρος
του κόσμου από τη Ρωσία.  

Στην πλειονότητά τους, πάντως, οι οι-
κονομικοί αναλυτές πιστεύουν πως δεν
θα υπάρξει ύφεση μέχρι και το επόμενο
έτος. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και
τα επιτόκια που θα αυξηθούν θα επιβρα-
δύνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά
τα κέρδη των επιχειρήσεων παραμένουν
υψηλά και τα νοικοκυριά έχουν συγκε-
ντρώσει αποταμιεύσεις τρισεκατομμυρίων
δολαρίων, ενώ τα επίπεδα χρέους είναι
χαμηλά. Και όλα αυτά θα λειτουργήσουν
προστατευτικά. Ορισμένοι εξακολουθούν,

άλλωστε, να δηλώνουν αισιόδοξοι πως η
πανδημία θα υποχωρήσει και αναπόφευκτα
θα χαλαρώσει το έμφραγμα στην εφοδια-
στική αλυσίδα, οπότε και θα αποκλιμακωθεί
ο πληθωρισμός χωρίς να χρειαστεί να

κάνει τόσο πολλά η Fed για να μειώσει τη
ζήτηση. Η οποία ενδέχεται, άλλωστε, να
περιοριστεί και μόνο επειδή λήγουν τα
προγράμματα στήριξης που επιστράτευσε
η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας. Σε ό,τι

αφορά τον πληθωρισμό, όμως, ας μην ξε-
χνάμε πως στις αρχές του έτους οι προ-
βλέψεις μιλούσαν για αποκλιμάκωση των
τιμών την άνοιξη ή ίσως ακόμη και τον
Φεβρουάριο. Μεσολάβησε, όμως, η ρωσική

εισβολή στην Ουκρανία και η εκτόξευση
των τιμών του πετρελαίου και εξανεμί-
στηκαν αυτές οι ελπίδες.

Το περασμένο έτος ήταν από πλευράς
οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας το καλύτερο που
έχει καταγραφεί από τα μέσα της δεκαετίας
του 1980. Ηταν το αποτέλεσμα αφενός
των εμβολίων και αφετέρου των τρισε-
κατομμυρίων δολαρίων που έδωσε η κυ-
βέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων. Και αυτά δεν πρόκειται να
επαναληφθούν φέτος. Η επιβράδυνση
είναι έως ένα βαθμό επιθυμητή, καθώς η
απότομη ανάκαμψη των καταναλωτικών
δαπανών αύξησε την πίεση στην εφοδια-
στική αλυσίδα οδηγώντας σε άνοδο τις
τιμές. Στην αγορά εργασίας η ζήτηση για
υπαλλήλους είναι τόσο μεγάλη ώστε πολλές
επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν το
προσωπικό που χρειάζονται, μολονότι
προσφέρουν υψηλότερους μισθούς. Ο
πρόεδρος της Fed, Ζερόμ Πάουελ, δήλωσε
προσφάτως πως η ζήτηση για υπαλλήλους
είναι υπερβολικά υψηλή «σε μη υγιές ε-
πίπεδο». Οπως επισημαίνει ο Τζος Μπίβενς,
υπεύθυνος ερευνών στο Ινστιτούτο Οι-
κονομικής Πολιτικής των ΗΠΑ, «επιστρέ-
ψαμε στην κανονικότητα με ταχύτατο
ρυθμό και δεν θα ήταν ρεαλιστικό να πε-
ριμένουμε πως όλο αυτό θα συνεχιστεί».

THE NEW YORK TIMES

Ο πληθωρισμός
επιβραδύνει
την ανάπτυξη
στις ΗΠΑ
Ανέφικτο το σχέδιο της Fed για «ομαλή 
προσγείωση», εκτιμούν οι αναλυτές

<<<<<<<

Ο πρώην πρόεδρος 
της Fed Νέας Υόρκης, 
Γουίλιαμ Ντάντλεϊ, 
θεωρεί την ύφεση
«ουσιαστικά αναπόφευκτη».

Αν αυξήσει σταδιακά τα επιτόκια η Fed και ο δανεισμός γίνει ακριβότερος, θα περιοριστεί η ζήτηση για υπαλλήλους, κατοικίες και αυτοκίνητα, αλλά όχι τόσο ώστε να αρχίσει κύμα απολύσεων.

<<<<<<<

Οι εξαγωγές ρωσικών 
μετάλλων συνεχίζονται, 
αλλά ουδείς γνωρίζει για 
πόσο αυτό θα συνεχιστεί.

<<<<<<<

Η μεγάλη ενεργειακή 
εξάρτηση της χώρας 
από τη Ρωσία καθιστά 
πιθανή ακόμα και τη 
συρρίκνωση του ΑΕΠ φέτος.

Η Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών, Τζάνετ Γέλεν, τονίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδηγεί σε περαιτέρω εκτόξευση των τιμών
τροφίμων, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις στην ενέργεια προκειμένου να μην εξαρτάται ενεργειακά τόσο μεγάλο μέ-
ρος του κόσμου από τη Ρωσία.  
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Στο πετρέλαιο
της Βραζιλίας
στρέφονται οι ΗΠΑ
Η Βραζιλία σχεδιάζει να αυξήσει την ε-
ξόρυξη πετρελαίου έπειτα από αίτημα
των ΗΠΑ. Παράλληλα, η Αργεντινή επι-
διώκει να ανεβάσει ταχύτητα στην ά-
ντληση σχιστολιθικού αερίου. Βασικός
λόγος για τα σχέδια των δύο χωρών είναι
η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους,
το οποίο παράλληλα ενισχύει τον πλη-
θωρισμό, όπως σχετικώς αναφέρει η
Deutsche Welle. Εμπόδιο στις επιδιώξεις
Βραζιλίας και Αργεντινής είναι, ωστόσο,
η έλλειψη κατάλληλων υποδομών. Aπό
πλευράς της, η Ουάσιγκτον ελπίζει ότι
το πετρέλαιο της Βραζιλίας θα μπορούσε
να αντισταθμίσει εν μέρει τις ελλείψεις
στην εισαγωγή ενέργειας από τη Ρωσία.
Πέρυσι η Petrobras εξήγαγε 1,2 εκατομ-
μύριο βαρέλια πετρελαίου, καθιστώντας
τη Βραζιλία πρώτη χώρα σε εξαγωγές
πετρελαίου στη Νότια Αμερική. Επειδή
όμως η χώρα δεν διαθέτει κατάλληλα
διυλιστήρια, είναι υποχρεωμένη να ει-
σάγει, παρά τα υπάρχοντα αποθέματα,
το 30% των αναγκών της σε καύσιμα. Ο
Ροντρίγκο Λεάιο, από το Ινστιτούτο Στρα-
τηγικών Μελετών Πετρελαίου και Αερίου,
εξηγεί: «Τους τελευταίους μήνες η
Petrobras αύξησε την παραγωγή στα
διυλιστήρια, αυξάνοντας παράλληλα
κατά τι και τις εισαγωγές ελαφρού πε-
τρελαίου που είναι απαραίτητο για την
εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεών

της. Πληρώνουμε σήμερα το τίμημα για
την απουσία επενδύσεων στις υποδομές
την τελευταία εξαετία».

Η Αργεντινή
Ανάλογα είναι και τα προβλήματα στη

γειτονική Αργεντινή λόγω ανεπάρκειας
σύγχρονων υποδομών. Ειδικότερα, στην
Παταγωνία εντοπίζονται τα δεύτερα σε
όγκο αποθέματα σχιστολιθικού αερίου
στον κόσμο. Ο υπουργός Ενέργειας της
χώρας, Νταρίο Μαρτίνες, δήλωσε πρό-
σφατα ότι για την αύξηση παραγωγής
αερίου δεν υπάρχουν περιορισμοί. Τα
πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, επιση-
μαίνει ο δημοσιογράφος, εξειδικευμένος
σε ενεργειακά ζητήματα, Νίκολας Γκα-
ντίνι: «Η Αργεντινή δεν διαθέτει δίκτυο
αγωγών για τη μεταφορά αερίου και πε-
τρελαίου από τις περιοχές εξόρυξης στα
λιμάνια. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν είναι σε
θέση να καλύψει το κενό που δημιουρ-
γούν οι απώλειες σε εισαγωγές ρωσικής
ενέργειας». Πέραν τούτου, οι επιπτώσεις
του ουκρανικού πολέμου έχουν φθάσει
και στη Λατινική Αμερική. Τέλος, σημει-
ώνεται πως στην Αργεντινή, η οποία
περνάει χρόνια οικονομική κρίση, ο πλη-
θωρισμός της τάξης του 50% αναμένεται
να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το επό-
μενο διάστημα.  

To λεπτότερο ρολόι στον κόσμο από τον οίκο Bulgari
To πιο λεπτό ρολόι στον κόσμο σήμερα
είναι το Octo Finissimo Ultra του ιταλικού
οίκου πολυτελών κοσμημάτων Bulgari,
σημειώνοντας νέο ρεκόρ, ενώ τιμάται
400.000 ευρώ. Ουσιαστικά εκτόπισε το
μέχρι πρότινος λεπτότερο, που είναι δη-
μιούργημα της Audemars Piguet, φέρει
την επωνυμία Piaget Altiplano Ultimate
Concept Watch, ενώ πρωτοεμφανίστηκε
στη διεθνή αγορά το 2018. Το, δε, πάχος
του δεν υπερβαίνει τα 2 μιλιμέτρ, κάτι
το οποίο επετεύχθη περιορίζοντας το
βάρος του – κι αυτό έγινε χρησιμοποιώ-
ντας την κάσα του ρολογιού ως βασική
πλάκα. Οπερ σημαίνει ότι ελαχιστοποιείται
η ανάγκη για έναν ξεχωριστό μηχανισμό
εφόσον ολόκληρο το ρολόι είναι ο μη-
χανισμός και το καντράν βρίσκεται στο
ίδιο πλαίσιο. Οπως αναφέρει ο συντάκτης
Τζακ Φόρστερ σε σχετικό άρθρο του
Bloomberg, που αρχικά δημοσιεύθηκε
στην ειδικευμένη για ρολόγια ιστοσελίδα
hodinkee.com, «πάντα πίστευα ότι το
Piaget Altiplano Ultimate Concept Watch
ήταν η τελευταία λέξη του επίπεδου ρο-
λογιού και συνιστούσε μια σουρρεαλιστική
εμπειρία το να το φοράς – μία από τις ε-
πιτυχέστερες περιγραφές που διάβασα
ποτέ από αναγνώστη της hodinkee.com
ήταν ότι περισσότερο θυμίζει φωτοτυπία

ρολογιού παρά κανονικό ρολόι. Κι αν εγώ
ήμουν η Piaget, θα το εξελάμβανα ως κο-
μπλιμέντο».

Αλλά ως γνωστόν, τα ρεκόρ δεν μένουν
στην αιωνιότητα. Στις αρχές της εβδο-
μάδας ο γνωστός οίκος κοσμημάτων και
ωρολογίων Bulgari ανακοίνωσε ότι δη-
μιούργησε ένα ακόμα πιο λεπτό αντικεί-
μενο πάχους μόλις 1,8 μιλιμέτρ, το Octo
Finissimo Ultra. Και όπως γίνεται αντι-
ληπτό, δεν πρόκειται για ένα ευρείας κα-
τανάλωσης προϊόν. Ο οίκος κατασκεύασε
μόλις δέκα κομμάτια. Ο Φραμπρίτσιο
Μπουοναμάζα Στιλιάνι, εκτελεστικός δι-
ευθυντής Δημιουργίας Προϊόντων του
Bulgari, είπε, αναφερόμενος στο ρολόι,
πως πρόκειται μέχρι στιγμής για το δυ-
σκολότερο έργο που ανέλαβαν. Προσέ-
θεσε ακόμα ότι υπήρξε η πιθανότητα το
Octo Finissimo Ultra να γινόταν ακόμα
λεπτότερο στο 1,5 μιλιμέτρ, αλλά αυτό
είχε τον κίνδυνο να θυσιαστεί σε σημα-
ντικό βαθμό το πόσο πρακτικό θα ήταν.

Αξίζει να αναφερθεί πως το εν λόγω ρολόι
ακολουθεί την ίδια βασική στρατηγική
της Piaget, η οποία χρησιμοποιήθηκε
για το Altiplano Ultimate Concept Watch.
Με απλά λόγια, όλα τα εξαρτήματά του
συμπιέστηκαν στον μέγιστο δυνατό βαθ-
μό εντός του ίδιου πλαισίου, ενώ ειδικό-

τερα το πίσω μέρος της κάσας χρησιμο-
ποιήθηκε ως η βάση του μηχανισμού.
Μεταξύ των υλικών που χρησιμοποιή-
θηκαν ήταν το τιτάνιο και το καρβίδιο
του βολφραμίου (υλικό σκληρότερο και
πυκνότερο από τον χάλυβα), ενώ το λε-
πτότατο ρολόι έλαβε σάρκα και οστά σε
συνεργασία του Bulgari με την εταιρεία
Concepto. Κι ενώ η βασική ιδέα του να
γίνει η κάσα του ρολογιού η βάση του
μηχανισμού ήταν αναντικατάστατη, ο
κ. Στιλιάνι επισήμανε πως, όταν παρου-
σιάστηκε από την Concepto το πρώτο
σχέδιο ρολογιού, «το μόνο πρόβλημα
ήταν ότι έμοιαζε με άλλο ρολόι».

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το να
κατασκευαστεί ένα τέτοιο πάρα πολύ λε-
πτό αντικείμενο φανερώνει μια μεγάλη
προσπάθεια, η οποία συνίσταται στο να
συμβιβάσει το ακραία επίπεδο στοιχείο
με έναν εύλογο βαθμό ακρίβειας και α-
ξιοπιστίας. Η θεμελιώδης ιδέα, όπως προ-
αναφέρθηκε, χρονολογείται από το 1986,
όταν η Audemars Piguet κατασκεύασε
ένα αυτόματο ρολόι τουρμπιγιόν ονόματι
caliber 2870 (ο μηχανισμός είναι ορατός
από το καντράν και όχι από την πίσω
πλευρά, ενώ η συνεχής κυκλική κίνηση
παραπέμπει σε καρουζέλ και θεωρείται
πως έχει τεχνική υπεροχή).

<<<<<<<

Το Octo Finissimo Ultra 
έχει πάχος 1,8 μιλιμέτρ και
κοστίζει 400.000 ευρώ.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Τoυ ΣΕΡΑΦΕΊΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗ

Το δολάριο ως υπερόπλο
στον οικονομικό πόλεμο

Οι οικονομικές κυρώσεις εναντίον της
Ρωσίας και οι αντίστροφες της Ρωσίας
κατά της Δύσης είναι μέρος του οικονο-
μικού πολέμου που πυροδότησε η εισβολή
στην Ουκρανία. Οι πραγματικές συνέπειες
δεν είναι άμεσες όσο η επέλαση τεθω-
ρακισμένων ή η εκτόξευση πυραύλων,
αλλά είναι υπαρκτές. Η ορατή επίπτωση
είναι η άνοδος τιμών στα καύσιμα, σε
μέταλλα, τρόφιμα όπως τα σιτηρά και το
καλαμπόκι, λιπάσματα. Μήπως όμως ο
πόλεμος θα πλήξει βασικά νομίσματα α-
κόμη και το δολάριο; Μήπως υπάρχουν
οι προϋποθέσεις για να εγκαταλειφθεί
το αμερικανικό νόμισμα ως διεθνές ερ-
γαλείο για εμπόριο και συναλλαγματικά
αποθέματα. Μπορεί στο εξής το μεγα-
λύτερο μέρος διεθνών συναλλαγών να
γίνεται σε άλλα νομίσματα, όπως το ρού-
βλι, το κινεζικό «νόμισμα του λαού» ρεν-
μίμπι, η τουρκική λίρα, ίσως το ψηφιακό
μπιτκόιν.

Προφανώς χρησιμοποιείται η οικο-
νομία ως όπλο, όμως δεν είναι η πρώτη
φορά που συμβαίνει. «Κατά τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, οι Αμερικανοί είχαν
“μπλοκάρει” ήδη από το 1941 τις εξαγωγές
μετάλλων και πετρελαίου προς την Ια-
πωνία» («Μια σύντομη ιστορία του Πο-
λέμου», Margaret MacMillan, εκδόσεις
Ψυχογιός).

Αυτή τη φορά, οι οικονομικές κυρώσεις
κατά της Ρωσίας ήταν σημαντικές, στο-
χευμένες καθώς αφορούν τα κεφάλαια
της χώρας στη Δύση, τη δυνατότητά της
να έχει έσοδα από εξαγωγές, αλλά και
τον πλούτο που απέσπασαν από τη χώρα
οι φίλοι του δικτάτορα οι οποίοι απολαμ-
βάνουν τα κλοπιμαία στη Δύση, σε κα-
θεστώς ελευθερίας.

Ταυτόχρονα και η κυβέρνηση της Ρω-
σίας έλαβε μέτρα. Ουσιαστικά, οι ξένοι
που είχαν αγοράσει μετοχές, ομόλογα,
ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία
στη Ρωσία, δεν μπορούν να πωλήσουν.
Χρειάζονται ειδική άδεια ώστε οι Αρχές
να βεβαιωθούν ότι η πώληση περιουσια-
κών στοιχείων δεν οφείλεται σε «πολιτικές
πιέσεις» – εννοούν από δυτικές κυβερ-
νήσεις. Οποιαδήποτε συναλλαγή ανάμεσα
σε ξένους και Ρώσους απαιτεί ειδική
άδεια της κυβερνητικής Επιτροπής  Ε-
λέγχου Ξένων Επενδύσεων. Στο πλαίσιο
των κυρώσεων ακούστηκαν και ιδέες,
όπως οι συναλλαγές της Ρωσίας π.χ. με
την Κίνα να πραγματοποιούνται σε κι-
νεζικό νόμισμα, ενώ η κυβέρνηση της

Τουρκίας είχε προωθήσει στο παρελθόν
την ιδέα εισαγωγές και εξαγωγές με φι-
λικές χώρες (Αζερμπαϊτζάν, Κατάρ) να
γίνονται σε λίρες.

Μπορεί να εξοβελιστεί το δολάριο
ΗΠΑ από τις διεθνείς συναλλαγές; Θεω-
ρητικά ήδη έχει μειωθεί η σημασία του,
επειδή το ευρώ αποκτά όλο και ανερχό-
μενη παρουσία ως νόμισμα για συναλ-
λαγές και καταθέσεις.

Ωστόσο, το δολάριο παραμένει το
κύριο παγκόσμιο νόμισμα, όχι επειδή
οι ΗΠΑ διαθέτουν βαλλιστικούς πυραύ-
λους. Αν ήταν έτσι, θα ήταν διεθνές νό-
μισμα και το ρούβλι. Η αλήθεια είναι
ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο
δολάριο.

Το νόμισμα αυτό γίνεται δεκτό επειδή
οι συναλλασσόμενοι άνθρωποι, εταιρείες,
κράτη το εμπιστεύονται καθώς είναι πλή-
ρως μετατρέψιμο σε οποιοδήποτε νόμι-
σμα. Κινεί μια μεγάλη οικονομία που, α-

νεξάρτητα από τη συγκυρία και τις δια-
κυμάνσεις, εκπροσωπεί σημαντικό μέρος
της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι δημο-
κρατική χώρα στην οποία οι σημαντικές
αποφάσεις λαμβάνονται με βάση κανόνες,
όχι τις ανάγκες και διαθέσεις ενός κλει-
στού κύκλου προσώπων.

Είναι πιθανό δικτατορικά καθεστώτα
να φοβούνται ότι μπορούν να πληγούν
με κυρώσεις, αποκλεισμό από συστήματα
πληρωμών και αναζητούν εναλλακτικές
λύσεις. Εφόσον όμως θα αποκλείουν ε-
πίσης το ευρώ, τη στερλίνα, το ελβετικό
φράγκο, πρέπει να συναλλάσσονται με
χρυσό ή ψηφιακά νομίσματα.

Η Ρωσία ως οικονομία πριν από την
εισβολή είχε το μέγεθος της ισπανικής
οικονομίας, τώρα είναι μικρότερη. Θα
χρειαζόταν τη βοήθεια της Κίνας, η οποία
όμως, όσο κι αν επιθυμεί να προωθήσει
το νόμισμά της, παραμένει ο μεγαλύτερος
αγοραστής ομολόγων του αμερικανικού
δημοσίου, αποταμιεύει και έχει έσοδα
από τόκους σε δολάρια.

<<<<<<<

Oι συναλλασσόμενοι 
άνθρωποι, εταιρείες, κράτη
το εμπιστεύονται, καθώς
είναι πλήρως μετατρέψιμο
σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Kυριακές χωρίς Ι.Χ. στις πόλεις,
τηλεργασία και ταξίδια με τρένα
Να μειωθεί η κατανάλωση πετρελαίου και αερίου ζητεί η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας

Των CATRIN EINHORN 
και LISA FRIEDMAN
THE NEW YORK TIMES

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει
την πρώτη παγκόσμια ενεργειακή κρίση
αυτού του είδους και οι χώρες ανά τον
κόσμο πρέπει να μειώσουν την κατανά-
λωση πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Στην προειδοποίηση αυτή προέβη η Διε-
θνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ), που ση-
μειωτέον θεσπίστηκε το 1973 εν τω μέσω
της πετρελαϊκής κρίσης για να διασφαλίσει
τη σταθερότητα στην παγκόσμια αγορά
ενέργειας. Οπως τόνισε, οι επιπτώσεις
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία α-
ναμένεται να ενταθούν μέσα στους επό-
μενους μήνες, καθώς επίκειται το καλο-
καίρι, στη διάρκεια του οποίου ο κόσμος
ταξιδεύει και οδηγεί περισσότερο και τα
αποθέματα καυσίμων βρίσκονται σε ι-
στορικά χαμηλά επίπεδα. 

«Η μείωση της ζήτησης για ενέργεια
είναι ένας τρόπος να αντιμετωπισθεί η
κατάσταση χωρίς αύξηση της παραγωγής
πετρελαίου», επισήμανε ο επικεφαλής
της ΙΕΑ Φατίχ Μπιρόλ, ενώ τόνισε πως
η ενεργειακή κρίση θα ενταθεί και είναι
διαφορετική από την έλλειψη πετρελαίου
που επικράτησε το 1973, καθώς αυτή τη
φορά η έλλειψη αφορά και το φυσικό
αέριο και επηρεάζει τις μεταφορές και
την ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, υ-
πάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση ανάμεσα
στις χώρες, με αποτέλεσμα όταν μειώνεται
η προσφορά σε ένα επίπεδο να είναι με-
γαλύτερος ο αντίκτυπος στην παγκόσμια

αγορά. Επιπλέον, η ΙΕΑ συνέστησε 10 ά-
μεσα βήματα που πρέπει να κάνουν οι
χώρες ώστε να διατηρήσουν κάποια α-
ποθέματα πετρελαίου, όπως το να μειώ-
σουν τα όρια ταχύτητας, να επιβάλουν
τηλεργασία τρεις ημέρες την εβδομάδα
και να ενθαρρύνουν τη χρήση των τρένων
αντί των αεροπλάνων όποτε είναι εφικτό. 

Μεταξύ άλλων, προτείνει επίσης να
καθιερωθούν οι Κυριακές χωρίς αυτοκί-
νητο στις πόλεις, ομαδικές μετακινήσεις
με το ίδιο αυτοκίνητο και μείωση των ει-
σιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς
ώστε να αυξηθεί η χρήση τους. Αν οι α-
νεπτυγμένες οικονομίες εφαρμόσουν τα

10 μέτρα, η ΙΕΑ εκτιμά πως θα μειώσουν
την κατανάλωση πετρελαίου κατά 2,7 ε-
κατ. βαρέλια την ημέρα, δηλαδή περίπου
όσο είναι τα 2,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα
ρωσικού πετρελαίου που θα απουσιάσουν
από τις αγορές του κόσμου τους επόμε-
νους μήνες. 

Παράλληλα πρότεινε σειρά διαρθρω-
τικών και μακροπρόθεσμων αλλαγών, ό-
πως το να δοθεί προτεραιότητα στην α-
νάπτυξη ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
Στην Ε.Ε., που εδώ και χρόνια εισάγει
από τη Ρωσία περίπου το 40% του φυσικού
αερίου και πάνω από το 25% του πετρε-
λαίου που καταναλώνει, οι πολιτικές η-

γεσίες έχουν ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους
να κάνουν οικονομία στη χρήση ενέρ-
γειας. «Ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι»,
δήλωσε την περασμένη εβδομάδα η πρό-
εδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν.

Στις ΗΠΑ, μία από τις σημαντικότερες
πρωτοβουλίες για συζήτηση επί του θέ-
ματος ανέλαβε ο Μιτς Ροθ, δήμαρχος της
Χαβάης, που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτη
στην εκτόξευση των τιμών της ενέργειας
τώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος απα-
γόρευσε τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες.
Η πολιτεία της Χαβάης έχει βασιστεί σε
μεγάλο βαθμό στα ρωσικά καύσιμα και

το υψηλό κόστος διαβίωσης δυσκολεύει
ήδη πολλές οικογένειες. Ετσι, ο κ. Ροθ
επιχείρησε το αυτονόητο λέγοντας στους
συμπολίτες του να μειώσουν την κατα-
νάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου.
«Δεν δίνουμε καμία εντολή», τονίζει ο κ.
Ροθ, αλλά προσθέτει πως «για τη βελτίωση
των οικονομικών μας και τη βελτίωση
της κοινότητάς μας, για τη βελτίωση της
χώρας μας και του κόσμου, είναι λογικό
να το κάνουμε». Τα κυβερνητικά στελέχη
δηλώνουν πως μακροπρόθεσμα οι ΗΠΑ
πρέπει να κάνουν τη μετάβαση από τα
ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.

Αν οι ανεπτυγμένες οικονομίες εφαρμόσουν τα 10 μέτρα που προτείνει η ΙΕΑ, εκτιμάται πως θα περιοριστεί η κατανάλωση πετρελαίου
κατά 2,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα, δηλαδή περίπου όσο είναι τα 2,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα ρωσικού πετρελαίου που θα απουσιάσουν
από τις αγορές του κόσμου τους επόμενους μήνες.

<<<<<<<

Η IEA προτείνει να μειω-
θούν τα εισιτήρια στα μέσα
μαζικής μεταφοράς ώστε 
να αυξηθεί η χρήση τους.

O οίκος Bulgari κατασκεύασε μόλις δέκα
κομμάτια του Octo Finissimo Ultra.
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NO WARΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία, το ουκρανικό καλαμπόκι έπαιρνε
τον δρόμο για τα λιμάνια της Μαύρης
Θάλασσας, την Οδησσό και το Μικολάιβ,
και κατέληγε στις αγορές της Ασίας και
της Ευρώπης. Τώρα, όμως, με τα λιμάνια
να έχουν αποκλειστεί από τον πόλεμο,
τα σιτηρά και τα δημητριακά των δύο
χωρών συσσωρεύονται στα σιλό και μόνο
ένα μικρό ποσοστό από όσα προορίζονταν
για εξαγωγή πριν από τον πόλεμο φεύγει
τελικά από τη χώρα και μεταφέρεται σι-
δηροδρομικώς μέσω της Ρουμανίας και
της Πολωνίας. Εχοντας ήδη πληγεί από
το έμφραγμα της εφοδιαστικής αλυσίδας,
τις διαστημικές τιμές των ναύλων και τις
ακραίες καιρικές συνθήκες, οι αγορές ε-
μπορευμάτων και τροφίμων αντιμετω-
πίζουν συνεχή επιδείνωση χωρίς τα σιτηρά
και τα δημητριακά της Ρωσίας και της
Ουκρανίας, που αντιπροσωπεύουν περί-
που το 25% του παγκόσμιου εμπορίου
σιτηρών συνολικής αξίας 120 δισ. δολα-
ρίων. Και οι τιμές των σιτηρών συνεχίζουν
απρόσκοπτα την ανοδική πορεία τους,
καθώς εντείνεται η ανησυχία για ενδε-
χόμενη ανεπάρκεια προσφοράς εξαιτίας
της βαρυχειμωνιάς και των ακραίων και-
ρικών συνθηκών σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο
Γεωργίας, είναι πραγματικά καλής και ά-
ριστης ποιότητας μόλις το 30% των σι-
τηρών της χειμερινής σοδειάς. Πρόκειται
για το χαμηλότερο ποσοστό που έχει κα-
ταγραφεί αυτή την περίοδο του έτους
εδώ και τρεις δεκαετίες. Σύμφωνα, άλ-
λωστε, με τη γαλλική συμβουλευτική
Agritel, σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης
έχει σημειωθεί παγετός ή βαριές χιονο-
πτώσεις που έχουν προκαλέσει ανάλογα
προβλήματα. Ετσι, τα προθεσμιακά συμ-
βόλαια σιτηρών σημείωσαν χθες άνοδο
2,9% στα 1.039,25 δολάρια το μπούσελ,

που ισοδυναμεί με συνολική άνοδο σχεδόν
6% μέσα στην εβδομάδα. Παράλληλα, το
καλαμπόκι σημείωσε άνοδο 0,9%, μετά
το άλμα 2,9% που κατέγραψε τη Δευτέρα
όταν η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι εξή-
γαγε στην Κίνα περισσότερο από ένα
εκατ. τόνους σιτηρών. 

Η Ουκρανία είναι από τις πρώτες χώρες
στον κόσμο σε εξαγωγές σιτηρών, δη-
μητριακών και ηλιέλαιου. Πριν από τον
πόλεμο εξήγε τουλάχιστον 5 εκατ. τόνους
σιτηρών τον μήνα, αλλά από την αρχή
του πολέμου εξάγει μόλις και μετά βίας
500.000 τόνους, που σύμφωνα με το ου-
κρανικό υπουργείο Γεωργίας ισοδυναμεί
με απώλεια εσόδων ύψους 1,5 δισ. δο-
λαρίων. Το κενό σπεύδουν να καλύψουν
αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία,

που αλλάζει την παραδοσιακή πολιτική
της να διατηρεί τεράστιους όγκους σι-
τηρών αποθηκευμένους στα σιλό της
χώρας και μπαίνει δυναμικά στην πα-
γκόσμια αγορά εξαγωγών προωθώντας
ποσότητες-ρεκόρ σε όλη την Ασία. Στο
μεταξύ, η Βραζιλία αυξάνει θεαματικά
τις εξαγωγές της, οι οποίες τους πρώτους
τρεις μήνες του έτους υπερέβησαν τα
σχετικά μεγέθη του περασμένου έτους
σε όλα τα είδη. Για πρώτη φορά έπειτα
από τέσσερα χρόνια φορτία αμερικανικού
καλαμποκιού προορίζονται για την Ισπα-
νία, ενώ η Αίγυπτος εξετάζει μια συμφωνία

ανταλλαγής δικών της λιπασμάτων με
σιτηρά της Ρουμανίας. Παράλληλα δια-
πραγματεύεται την εισαγωγή σιτηρών
από την Αργεντινή.

Ολες αυτές οι ανατροπές με την είσοδο
ή την ενίσχυση της παρουσίας άλλων
χωρών στην παγκόσμια αγορά εξαγωγών
σιτηρών και τροφίμων δεν επαρκούν και
πάλι για να αναπληρώσουν το κενό που
δημιουργείται από την απουσία των ρω-
σικών και ουκρανικών εξαγωγών. Οπως
τονίζει ο Νταν Μπας, πρόεδρος της εται-
ρείας ερευνών αγοράς αγροτικών προϊ-
όντων AgResource, «μπορούμε να φέ-

ρουμε τα πάνω κάτω, αλλά αν ο πόλεμος
συνεχιστεί και το καλοκαίρι, όταν θα έ-
πρεπε να αυξηθούν οι εξαγωγές από τη
Μαύρη Θάλασσα, τότε θα έχουμε προ-
βλήματα και θα αρχίσουμε να βλέπουμε
ελλείψεις».

Οι προμήθειες από εναλλακτικούς προ-
μηθευτές έρχονται άλλωστε με υψηλότερο
ναύλο, μεγαλύτερους χρόνους μεταφοράς
αλλά και διαφορές στην ποιότητα, και το
αποτέλεσμα είναι να επιταχύνεται πε-
ραιτέρω ο πληθωρισμός των τιμών των
τροφίμων. 

BLOOMBERG

Τα σιτηρά Ρωσίας
και Ουκρανίας
λείπουν ήδη 
από τις αγορές
Συνεχίζεται το ράλι των τιμών, 
φόβοι για ελλείψεις μετά το καλοκαίρι

Η Τζέιν Φρέιζερ, διευθύνουσα σύμβουλος
του χρηματοπιστωτικού κολοσσού της
Citigroup, είχε έγκαιρα διαπιστώσει μαζί
με τους στενούς συνεργάτες της ότι η
κατάσταση στην Ουκρανία εκτραχύνεται,
εξ ου και δεν περίμενε την εισβολή της
Ρωσίας για να δράσει. Εβδομάδες πριν
από το ξέσπασμα του πολέμου είχε ξε-
κινήσει η περιστολή των δραστηριοτήτων
του ομίλου, εφόσον η κλιμάκωση της έ-
ντασης μεταξύ των δύο χωρών ήταν ο-
ρατή. Από τον Ιανουάριο η Citigroup
ήταν έτοιμη να ανταποκριθεί στα νέα
δεδομένα, όπως αναφέρει σχετικώς σε
δημοσίευμά του το ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο Bloomberg. Ειδικότερα, όπως α-
νέφερε η ίδια η τράπεζα, έχει περιορίσει

την έκθεσή της στη ρωσική αγορά κατά
2 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, συμπε-
ριλαμβανομένων και παραγώγων, που
σχετίζονταν με τη χώρα και έφθαναν τα
300 εκατ. δολάρια. Αξίζει να επισημανθεί
ότι αντιθέτως με όσα συμβαίνουν στην
περίπτωση άλλων ανταγωνιστριών της,
η Citigroup δεν παρουσίασε, σύμφωνα
με τα λεγόμενά της, κάποια υλική ζημία
από την προσπάθειά της να μειώσει τις
δραστηριότητές της. «Ξεκινήσαμε να ε-

λαττώνουμε προσεκτικά τις δραστηριό-
τητές μας στη Ρωσία και την έκθεσή μας
εκεί τον Ιανουάριο», διευκρίνισε η κ.
Φρέιζερ.

Η Citigroup έχει δεσμευθεί ότι τελικώς
θα αποχωρήσει τόσο από την κατανα-
λωτική τραπεζική όσο και από την εμπο-
ρική τραπεζική της Ρωσίας. Σήμερα έχει
δάνεια, περιουσιακά στοιχεία και άλλου
είδους έκθεση στη χώρα, των οποίων η
αξία ανέρχεται σε 7,8 δισ. δολάρια, ενώ

διατηρεί δεσμούς με τοπικές επιχειρήσεις,
καθώς και την κεντρική τράπεζα. Το σύ-
νολο της παρουσίας της αυτής την καθιστά
και την τράπεζα με τη μεγαλύτερη έκθεση
στη Ρωσία από το σύνολο των αμερικα-
νικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Πάντως, προσφάτως τα διοικητικά στε-
λέχη της δήλωσαν πως θα συνεχίσουν
την αναδίπλωση. Λόγου χάριν, τον Μάρτιο
είχε αναφέρει το Bloomberg πως η
Citigroup δεν κατόρθωσε να πωλήσει τις

ρωσικές της δραστηριότητες, αλλά οι
προσπάθειες συνεχίζονται, όπως τόνισε
η Τζέιν Φρέιζερ. Σημειωτέον πως πριν
από την εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία στις 24 Φεβρουαρίου, ο όμιλος ε-
ξυπηρετούσε σχεδόν 1.200 εταιρικούς
πελάτες στη χώρα, ενώ προχθές δήλωσε
στους επενδυτές ότι σχεδόν 85% εξ αυτών
ήταν τοπικές θυγατρικές μεγάλων πο-
λυεθνικών με κεντρικά γραφεία είτε στις
Ηνωμένες Πολιτείες είτε στη Γηραιά Η-
πειρο.

Τις τελευταίες εβδομάδες τα στελέχη
της Citigroup έχουν αποδυθεί σε έναν
αγώνα να παρέχουν συμβουλευτικές υ-
πηρεσίες στους προαναφερθέντες πελάτες
ως προς το πώς θα περιορίσουν τις δρα-
στηριότητές τους και θα διακόψουν τη
λειτουργία τους. Η Τζέιν Φρέιζερ, η οποία
προσφάτως ανέρρωσε από κορωνοϊό, δή-
λωσε ότι είχε μόλις επιστρέψει στις ΗΠΑ
από ταξίδι, όπου συνάντησε πελάτες
στην Ευρώπη και τη Μ. Ανατολή. «Οι
προτεραιότητές τους τώρα σε επίπεδο
στρατηγικής είναι η ανθεκτικότητά τους
σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας, τροφί-
μων, άμυνας, κυβερνοεπιθέσεων και λει-
τουργικότητας», επισήμανε η επικεφαλής
της Citigroup. Τέλος, αναφέρεται ότι ο
αμερικανικός τραπεζικός όμιλος εξακο-
λουθεί να πληρώνει τους 3.000 υπαλλήλους
του στη Ρωσία, κατά τις δηλώσεις του
γενικού οικονομικού του διευθυντή Μάρκ
Μέισον, ενώ ήδη από πέρυσι είχε κάνει
γνωστό ότι επιδιώκει να αποχωρήσει από
τη λιανική τραπεζική εκεί.

BLOOMBERG

Βέβαιη για τη ρωσική εισβολή ήταν η Citigroup

<<<<<<<

Σύμφωνα με το ουκρανικό
υπουργείο Γεωργίας, οι α-
πώλειες εσόδων από τη δια-
κοπή των εξαγωγών εκτιμώ-
νται σε 1,5 δισ. δολάρια.

<<<<<<<

Η αμερικανική τράπεζα 
ξεκίνησε να περιορίζει την
έκθεσή της στη ρωσική αγο-
ρά ήδη από τον Ιανουάριο.

H μεγάλη ζήτηση επαγγελματιών με προ-
σόντα στον κλάδο των χρηματοπιστω-
τικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών
στη Γουόλ Στριτ οδηγεί τον κλάδο να
προσφέρει υψηλές αποδοχές όχι μόνον
σε έμπειρα στελέχη αλλά και σε νεοει-
σερχόμενους και μαθητευόμενους, που
σε ορισμένες περιπτώσεις εισπράττουν
και 15.000 ευρώ μηνιαίως. Οπως αναφέρει
το Bloomberg, και οι τελευταίοι βλέπουν
τις αμοιβές τους να εκτινάσσονται στα
ύψη. Οι κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες
του κόσμου αύξησαν τις αμοιβές στη φε-
τινή σεζόν της μαθητείας κατά 37,2% σε
σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία
του ιστότοπου Wall Street Oasis, τα οποία
επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο και αναφέρει και το moneyreview.gr.
Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες αντι-
μετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στις προ-
σλήψεις, ακριβώς την ώρα που για τις
περισσότερες ειδικότητες σπανίζουν οι
εργαζόμενοι. Στο πεδίο δε των χρημα-
τοπιστωτικών υπηρεσιών σημειώνονται
πολλές παραιτήσεις ειδικά στα στελέχη
χαμηλών βαθμίδων, που, ως γνωστόν,
εργάζονται υπερεντατικά επί ώρες, και
συχνά φθάνουν και τις 100 την εβδομάδα.
Η δυσαρέσκεια και η εξάντληση είναι α-
ναμενόμενα φαινόμενα.

Συν τοις άλλοις, έχει αναπτυχθεί και
ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός ανάμεσα
στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, διότι

αναζητούν στελέχη από την ίδια δεξα-
μενή ταλέντων, δεδομένης της μεγάλης
ανάπτυξης ψηφιακών τραπεζικών υπη-
ρεσιών. Απλώς, οι όμιλοι υψηλής τεχνο-
λογίας παρέχουν πιο χαλαρές και ευέ-
λικτες συνθήκες εργασίας. Παράλληλα,
βέβαια, άλλα πεδία όπως η διαχείριση
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων προ-
σφέρουν καλύτερες αμοιβές.  Αποπει-
ρώμενες να προσλάβουν μαθητευόμενους
για τα καλοκαιρινά προγράμματά τους,
οι αμερικανικές τράπεζες και οι χρημα-
τιστηριακοί οίκοι δίνουν μισθούς ακόμα
και για όσους δεν έχουν τελειώσει το
πανεπιστήμιο. Η χρηματιστηριακή ε-
ταιρεία Jane Street, για παράδειγμα,
προσφέρει στους μαθητευόμενους μέσο
μισθό 16.356 δολαρίων τον μήνα (περίπου
15.000 ευρώ) ή σχεδόν 200.000 δολάρια
τον χρόνο. Ακόμα υψηλότεροι είναι οι
μισθοί στα επενδυτικά κεφάλαια αντι-
στάθμισης κινδύνου, ενώ συνήθως η
μαθητεία εκτείνεται σε 10-12 εβδομάδες.
Στην εταιρεία Citadel, όπου μόνο το
0,8% από όσους κάνουν αίτηση εξασφα-
λίζουν μια θέση στο πρόγραμμα μαθη-
τείας, ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι
14.000 δολάρια ή και παραπάνω, ανα-
λόγως καθηκόντων. Τέλος, αριθμός-
ρεκόρ 236.000 ατόμων έκαναν φέτος αί-
τηση για το πολύ ανταγωνιστικό πρό-
γραμμα της Goldman Sachs, ενώ αύξηση
στις αιτήσεις διαπίστωσε και η Morgan
Stanley. 

Υψηλές αποδοχές
ακόμη και για φοιτητές
στη Γουόλ Στριτ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Της ΛΙΖΑ ΤΖΟΥΚΑ  / REUTERS BREAKINGVIEWS  

Η γκάφα της Gazprom
διευκολύνει τη Γερμανία

Το ατόπημα της Ρωσίας βοηθάει τη Γερ-
μανία να επιλύσει τα προβλήματά της
με την ενεργειακή ασφάλεια. Στις αρχές
της εβδομάδας η κυβέρνηση του Ολαφ
Σολτς ανέλαβε τον έλεγχο των ευρω-
παϊκών δραστηριοτήτων της ρωσικής
Gazprom, δηλαδή της Gazprom
Germania, αξίας 73 δισ. δολ., αφότου
αποπειράθηκε να τις πωλήσει άνευ ε-
γκρίσεως της διαδικασίας από το Βερο-
λίνο. Η κίνηση αυτή ουσιαστικά δια-
σφαλίζει ζωτικής σημασίας περιουσιακά
στοιχεία, όπως οι εγκαταστάσεις απο-
θήκευσης φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο
να απαιτούνται άμεσα οι δαπάνες μιας
περίπλοκης εθνικοποίησης. Διαμέσου
της γερμανικής μονάδας της η Gazprom,
ο ενεργειακός κολοσσός φυσικού αερίου
της Ρωσίας, είχε επί σειράν ετών στην
ιδιοκτησία της μεγάλες αποθηκευτικές
εγκαταστάσεις, οι οποίες θεωρούνται
καίριας σημασίας για τη διασφάλιση ε-
παρκών αποθεμάτων υδρογονανθράκων
τόσο στη Γερμανία όσο και πέραν των
συνόρων της. Κι αυτό δείχνει προφανώς
μη πρακτικό αφ’ ης στιγμής τον Φε-
βρουάριο η Ρωσία εισέβαλε στην Ου-
κρανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει
να καταρτίσει νομοθεσία βάσει της ο-
ποίας τα κράτη-μέλη θα πιστοποιούν
ότι το να κατέχουν φορείς εκτός Ε.Ε.
κρίσιμες υποδομές φυσικού αερίου δεν
συνιστά απειλή για την ασφάλεια των
προμηθειών τους. Παρά ταύτα, η δια-
δικασία εθνικοποίησης των αντίστοιχων
περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε
να αποβεί δαπανηρή και να αφήσει πε-
ριθώρια για δυνητικές δικαστικές διεκ-
δικήσεις.

Η παράξενη απόπειρα του ομίλου
Gazprom να διαθέσει προς πώληση τη
γερμανική μονάδα της με αποδέκτριες
δύο σχεδόν άγνωστες οντότητες υπό
ρωσικό έλεγχο πρόσφερε στο Βερολίνο
μια διέξοδο. Ο ενεργειακός κολοσσός
δεν ενημέρωσε τους αρμοδίους για την
πώληση, όπως διατείνεται η ίδια η γερ-
μανική κυβέρνηση, γεγονός το οποίο
της έδωσε το περιθώριο να παρέμβει
και να θέσει υπό τον έλεγχό της τα επι-
μέρους περιουσιακά στοιχεία. Σημειω-
τέον πως σε αυτά συμπεριλαμβάνονται
μεγάλες θυγατρικές στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο, στην Ελβετία και στην Τσεχία.
Τα ανωτέρω υπήχθησαν στη διαχείριση

της Αρχής Ενέργειας της Γερμανίας έως
και την 30ή Σεπτεμβρίου. Παρά το γε-
γονός ότι η τελική ιδιοκτησία εξακο-
λουθεί να ανήκει στη ρωσική ενεργειακή
εταιρεία, η Αρχή έχει το δικαίωμα να
τοποθετεί και να απομακρύνει υπευθύ-
νους και να ασκεί βέτο σε περιπτώσεις
πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων. Η
κίνηση αυτή παρέχει στη Γερμανία α-
σφάλεια ως προς τις υποδομές ενέργειας.
Συν τοις άλλοις μπορεί να προσφέρει
και σταθερότητα σε παρόχους ενέργειας
τύπου Wingas, η οποία ελέγχει μερίδιο
το 20% στη γερμανική αγορά, αλλά και
στην Gazprom Marketing & Trading,
η οποία προμηθεύει το ένα πέμπτο του

φυσικού αερίου εμπορικής χρήσης στο
Ηνωμένο Βασίλειο – κι αυτό θα επιτευ-
χθεί διαβεβαιώνοντας την πελατεία τους
πως η μητρική επιχείρηση τίθεται υπό
τον έλεγχο της Δύσης. Επιπλέον, η γερ-
μανική πρωτοβουλία δεν σχετίζεται με
έξοδα, μιας και το Βερολίνο δεν προέβη
σε απαλλοτρίωση περιουσιακών στοι-
χείων της Gazprom. Εντούτοις, η γερ-
μανική πρωτοβουλία δεν λύνει το θέμα
της ιδιοκτησίας.

Το Βερολίνο εξέταζε το ενδεχόμενο
να εθνικοποιήσει τα εντός Γερμανίας
περιουσιακά στοιχεία και της Gazprom
και της Rosneft, σύμφωνα με σχετικό
δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας
Handelsblatt. Noμικά είναι εφικτό, αλλά
απαιτεί υψηλότατη αποζημίωση. Η
Gazprom Germania έχει αθροιστικά πε-
ριουσιακά στοιχεία 8,4 δισ. ευρώ και
κεφάλαια 2,2 δισ. ευρώ το 2020, βάσει
επισήμων στοιχείων. Πάντως, μια εναλ-
λακτική επιλογή θα ήταν να εξευρεθούν
νέοι ιδιοκτήτες για τα εν λόγω περιου-
σιακά στοιχεία, δηλαδή πείθοντας ε-
πενδυτές να αποκτήσουν κάτι που προη-
γουμένως ελεγχόταν από τον ρωσικό
κολοσσό.

<<<<<<<

Στα χέρια του Βερολίνου 
οι αποθήκες αερίου 
της Gazprom Germania 
μετά την απόφασή της
να φύγει από τη Γερμανία.

Η Citigroup έχει δεσμευθεί ότι τελικώς θα αποχωρήσει τόσο από την καταναλωτική τρα-
πεζική όσο και από την εμπορική τραπεζική της Ρωσίας.

Αν ο πόλεμος συνεχιστεί και το καλοκαίρι, όταν θα έπρεπε να αυξηθούν οι εξαγωγές από
τη Μαύρη Θάλασσα, τότε θα έχουμε προβλήματα και θα αρχίσουμε να βλέπουμε ελλεί-
ψεις, προειδοποιούν αναλυτές της αγοράς σιτηρών.
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Θέλουν να γίνει Σουηδία
η Ελλάδα, αλλά χωρίς
υψηλή φορολογία
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Σουηδικό μοντέλο διακυβέρνησης αλλά
χωρίς υψηλούς φόρους προτιμά σχεδόν
1 στους 2 Ελληνες, με ένα σημαντικό πο-
σοστό να θεωρεί πως η φορολογία πρέπει
να είναι χαμηλή έστω και αν υπάρχει λι-
γότερη κρατική μέριμνα. Αυτό αναδει-
κνύει, μεταξύ άλλων, έρευνα της διαΝΕ-
Οσις με τίτλο «Τι πιστεύουν οι Ελληνες
- 2022», την οποία διεξήγαγε η εταιρεία
ερευνών Marc το διάστημα από τις 26
Ιανουαρίου - 5 Φεβρουαρίου 2022. 

Σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από
τους μισούς Ελληνες (54,4%) προτιμούν
τη χαμηλή φορολογία έναντι ενός ισχυρού
κράτους πρόνοιας και την ίδια στιγμή
το 49,9% πιστεύει ότι η Σουηδία, μία
χώρα με πολύ υψηλή φορολογία και ι-
σχυρό κράτος πρόνοιας, έχει το καλύτερο
μοντέλο διακυβέρνησης. 

Εξάλλου, οι 3 σημαντικότεροι παρά-
γοντες που επηρεάζουν την οικονομική
ανάπτυξη είναι η μείωση της φορολογίας
(44,2%), η μείωση της γραφειοκρατίας
(32,9%) και η ταχύτερη απονομή της δι-
καιοσύνης (30,2%). 

Την ίδια στιγμή, μοιρασμένες είναι
οι απόψεις όσον αφορά τον ρόλο του
κράτους στη λειτουργία της οικονομίας,
με αφορμή και τις κρατικές παρεμβάσεις
για τη στήριξη της οικονομικής δραστη-
ριότητας και την ελάττωση των επιπτώ-
σεων της πανδημίας. Ετσι, ενώ τον Δε-
κέμβριο του 2019, σχεδόν 6 στους 10
συμφωνούσαν (58,2%) πως το «κράτος
παρεμβαίνει υπερβολικά και δεν επιτρέπει
στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας να
δημιουργήσει πλούτο και θέσεις εργα-
σίας», τώρα το ποσοστό αυτό πέφτει στο
45,4%. Από την άλλη, μόλις το 37,4% ε-
κτιμούσε το 2019 πως το «κράτος δεν ε-
πεμβαίνει αρκετά επιτρέποντας στον ι-
διωτικό τομέα να δρα ανεξέλεγκτα», ά-
ποψη με την οποία συμφώνησε το 45,4%

των ερωτηθέντων το 2022. Μισθωτή ερ-
γασία στον δημόσιο τομέα, ήταν η απά-
ντηση που έδωσε το 36,4% σε ερώτηση
για το είδος της δουλειάς που θα επέλεγε,
έναντι 19,5% που προτιμά τη μισθωτή
εργασία στον ιδιωτικό τομέα και 29,2%
που θα ήθελε να δουλεύει ως ελεύθερος
επαγγελματίας. Μάλιστα, η έρευνα κα-
τέγραψε και το υψηλότερο ποσοστό προ-
τιμήσεων για εργασία στο Δημόσιο από
το 2016, γεγονός που σημαίνει ότι η δου-
λειά στο Δημόσιο εξακολουθεί να είναι
στις πρώτες επιλογές των Ελλήνων. 

Από την άλλη, οι Ελληνες δεν είναι
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το εργα-
σιακό τους περιβάλλον με σχεδόν 4 στους
10 να δηλώνουν ότι οι συνθήκες εργασίας
έχουν χειροτερέψει το τελευταίο διά-

στημα και μόλις το 14,9% να απαντά
πως αυτές έχουν βελτιωθεί. Αυτό αντι-
κατοπτρίζεται και στην επιθυμία της
πλειοψηφίας των Ελλήνων να φύγουν
στο εξωτερικό σε περίπτωση που έβρι-
σκαν μία δουλειά με καλύτερες αποδοχές
και συνθήκες. Ετσι, το 57,9% των Ελλή-
νων απαντά θετικά σε ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο εκ των οποίων το 38,1% εμφα-
νίζεται απόλυτα σίγουρο σε περίπτωση
που είχε μία καλύτερη επαγγελματική
ευκαιρία. Στις νεαρές ηλικίες 17-24 ετών
το ποσοστό αυτό ανεβαίνει ακόμη πε-
ρισσότερο στο 77,1% και παραμένει ε-
ξίσου υψηλό στις νεαρές ηλικίες μεταξύ
25-39 ετών (71,9%).

Εως και 11% του τζίρου
των ξενοδοχείων
οι πράσινες επενδύσεις
Οι 3 στους 4 ιδιοκτήτες ξενοδοχείων θε-
ωρούν την υιοθέτηση πρακτικών βιω-
σιμότητας το «κλειδί» για το μέλλον της
επιχείρησής τους και 8 στους 10 εκδη-
λώνουν ενδιαφέρον για την απόκτηση
πιστοποίησης βιωσιμότητας. Ομως οι 6
στους 10 δεν θεωρούν ικανοποιητικό το
επίπεδο γνώσεών τους σχετικά με τις
πρακτικές βιωσιμότητας. Ωστόσο, ήδη
οι συνολικές ετήσιες επενδύσεις σε πρα-
κτικές για την προστασία του περιβάλ-
λοντος κυμαίνονται από 8% έως 11% του
τζίρου των ξενοδοχείων.

Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα
έρευνας πεδίου για την περιβαλλοντική
βιωσιμότητα των 10.000 ελληνικών ξε-
νοδοχείων που έγινε με συνεργασία του
Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και
Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) και της Google στο
πλαίσιο της επιτάχυνσης του βιώσιμου
μετασχηματισμού του τουριστικού κλά-
δου της Ελλάδας.

Το ποσοστό των ξενοδοχείων που
παρακολουθεί τις εκπομπές άνθρακα
κυμαίνεται από 8% έως 31%. Αλλά εκείνα
τα ξενοδοχεία που είναι μέλη αλυσίδων,
όπως και τα πιστοποιημένα ξενοδοχεία,
βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, ενώ
στον αντίποδα βρίσκονται τα ξενοδοχεία
σε πόλεις εκτός Αθήνας και Θεσσαλο-
νίκης καθώς και στα λιγότερο δημοφιλή
νησιά.

Επιπλέον, τα ποσοστά των ξενοδόχων
που αναγνωρίζουν τη σημασία υιοθέτη-
σης πρακτικών βιωσιμότητας για το μέλ-
λον της επιχείρησής τους κυμαίνονται

από 67% έως 89%. Τα πιστοποιημένα ξε-
νοδοχεία, τα μεγάλα και μεσαία κατα-
γράφουν τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ
στον αντίποδα βρίσκονται τα ξενοδοχεία
στα λιγότερο δημοφιλή νησιά όπως και
αυτά που είναι ατομικές επιχειρήσεις.
Ετσι, το ποσοστό των ξενοδοχείων που
στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών
άνθρακα είναι αντιστρόφως ανάλογο με
το μέγεθός τους.

Κατά μέσον όρο, περισσότεροι από
τους μισούς ξενοδόχους παραδέχονται

ότι έχουν μέτρια γνώση στα θέματα της
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Μόνο
στα μεγάλα ξενοδοχεία, στα ξενοδοχεία
που ανήκουν σε αλυσίδες και στα πιστο-
ποιημένα ξενοδοχεία οι επιχειρηματίες
δηλώνουν ότι έχουν ικανοποιητικές γνώ-
σεις αυτών των θεμάτων. Συνεπώς δεν
αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στην
έρευνα καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλό
ποσοστό ξενοδόχων οι οποίοι θα ήθελαν
να ενημερωθούν περαιτέρω σε θέματα
βιώσιμων πρακτικών που θα μπορούσαν
να εφαρμόσουν στα ξενοδοχεία τους.

Ενα εκατομμύριο θέσεις για Γαλλία από την Aegean
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Τον πιο σημαντικό προορισμό για την TUI
France αποτελεί η Ελλάδα, με την Aegean
να συνιστά βασικό εταίρο της γαλλικής
θυγατρικής του ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού
ομίλου. Η ελληνική αεροπορική έχει συ-
μπληρώσει 20 χρόνια συνεργασίας με
την TUI France που θέτει τον πήχυ, φέτος,
για μεταφορά 100.000 Γάλλων πελατών
του στην Ελλάδα, όπως ανέφερε την Πα-
ρασκευή ο διευθύνων σύμβουλος της ε-
ταιρείας, Dirk Van Holsbeke, σε εκδήλωση
για τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνερ-
γασίας μεταξύ της Aegean και της γαλ-
λικής εταιρείας. «Η Aegean αντιπροσω-

πεύει το 41% των διαθέσιμων θέσεών
μας στην Ελλάδα, αποτελώντας τον τρίτο
πιο σημαντικό αεροπορικό εταίρο μας»,
σημείωσε ο κ. Holsbeke. «Η συνεργασία
μας με την Aegean ξεκίνησε το 2002
μέσω της επωνυμίας Marmara που πραγ-
ματοποιούσε ναυλωμένες πτήσεις σε Α-
θήνα και Ηράκλειο. Επρόκειτο, τότε, για
τον πρώτο tour operator στην Ελλάδα
που διέθετε προγραμματισμένες πτήσεις
προς την Ελλάδα σε μεγάλη κλίμακα»,
πρόσθεσε.

Για την Aegean η γαλλική αγορά είναι
κομβικής σημασίας, με την αεροπορική
να διαθέτει το φετινό καλοκαίρι 1 εκα-
τομμύριο θέσεις, αριθμός αυξημένος
κατά 10% συγκριτικά με το 2019. Από το
2002 έως σήμερα, η αεροπορική, μέσω
της συνεργασίας της με την TUI, έχει με-

ταφέρει στην Ελλάδα 3 εκατ. τουρίστες
και συνολικά 10 εκατ. ταξιδιώτες κατά
τη δραστηριοποίησή της στη Γαλλία.

Οπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβου-

λος της Aegean Δημήτρης Γερογιάννης,
το 2002, έτος έναρξης της συνεργασίας
της αεροπορικής με την TUI France, ο
αερομεταφορέας εξυπηρετούσε 10 προ-

ορισμούς στη Γαλλία, μεταφέροντας με-
ρικές χιλιάδες επιβάτες. «Μέσω συνεχών
και σταθερών επενδύσεων στη γαλλική
αγορά, το 2022 θα υλοποιεί 95 απευθείας
πτήσεις ανά εβδομάδα σε 10 πόλεις της
Γαλλίας (Μπορντό, Βρέστη, Ντοβίλ, Λιλ,
Λυών, Μασσαλία, Νάντη, Νίκαια, Παρίσι,
Τουλούζη) και σε επτά ελληνικούς προ-
ορισμούς (Αθήνα, Κέρκυρα, Ηράκλειο,
Καλαμάτα, Μύκονος, Ρόδος και Θεσσα-
λονίκη)», ανέφερε ο κ. Γερογιάννης. Η
ελληνική αεροπορική διαθέτει και αερο-
πλάνο στη βάση του αεροδρομίου «Σαρλ
ντε Γκωλ» στο Παρίσι.

Βάσει των προκρατήσεων για το 2022
της TUI France, που έχει στο χαρτοφυ-
λάκιό της για τη φετινή χρονιά 15 Club
Marmara και Club Lookea (βρίσκονται
σε όλη την Ελλάδα), όπως και το νέο Club
Lookea Out of the Blue στην Κρήτη, η
Ελλάδα αποτελεί τον πιο ευπώλητο προ-
ορισμό. Σε σύγκριση με το καλοκαίρι του
2021, οι κρατήσεις με προορισμό την Ελ-
λάδα για το φετινό θέρος εμφανίζουν
τριψήφια άνοδο, με τις κορυφαίες ελλη-
νικές πόλεις για τους Γάλλους να είναι η
Αθήνα, η Κρήτη, η Κως, η Ρόδος και η
Κέρκυρα. Η κατά 100% θυγατρική του
μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού
ομίλου προσφέρει συνολικά, σε συνερ-
γασία με την Aegean, 24 αεροπορικές
συνδέσεις από 12 αεροδρόμια.

Πραγματοποιώντας μία σύντομη α-
ναδρομή στην τελευταία εικοσαετία, ο
κ. Γερογιάννης ανέφερε ότι το 2002 η
Aegean αποτελούσε μία νέα αεροπορική
εταιρεία με 16 αεροσκάφη «αλλά απο-
φασισμένη να πετύχει». «Σήμερα, η
Aegean διαθέτει τέσσερις φορές το μέ-
γεθος του στόλου που είχε τότε και εξυ-
πηρετεί έξι φορές περισσότερους επιβάτες.
Συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε», ση-
μείωσε ο CEO της αεροπορικής.

<<<<<<<

Η ελληνική αεροπορική 
μετράει 20 χρόνια συνεργα-
σίας με την TUI France.

Του ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Πυκνώνουν οι ενδείξεις πως ο τουρισμός
από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελ-
λάδα φέτος θα προσεγγίσει τα επίπεδα
του 2019 και ενδεχομένως και να τα ξε-
περάσει, εφόσον αρθούν οι διεθνείς γε-
ωπολιτικές αβεβαιότητες. Ωστόσο, το ό-
φελος για τις ελληνικές τουριστικές επι-
χειρήσεις και την εθνική οικονομία θα
είναι πολύ μεγαλύτερο, αφού με βάση τα
στοιχεία του 2021 οι Αμερικανοί έχουν
διπλασιάσει τη μέση κατά κεφαλήν δα-
πάνη ανά  ταξίδι κοντά στα 1.500 δολάρια
το άτομο. Ποσό που αφορά μόνο τις δα-
πάνες στην αγορά και δεν περιλαμβάνει
αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή στα
ξενοδοχεία. Ηδη στα μεγάλα κεντρικά α-
θηναϊκά ξενοδοχεία, στους αρχαιολογικούς
χώρους και τα μουσεία της Αττικής η πα-
ρουσία τους γίνεται εύκολα  αισθητή, πε-
ρισσότερο ίσως από κάθε άλλη χρονιά.

Είναι χαρακτηριστικό πως στα τέλη
Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία που ε-
πεξεργάστηκε το Ινστιτούτο του Συνδέ-
σμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρή-
σεων, οι ενεργές αεροπορικές κρατήσεις
για ταξίδια από την Αμερική στην Ελλάδα
έχουν φτάσει στο 70% εκείνων την α-
ντίστοιχη στιγμή του 2019. Μάλιστα η
Ελλάδα εμφανίζεται να έχει ανακτήσει
το μεγαλύτερο ποσοστό της ταξιδιωτικής
κίνησης από τις ΗΠΑ σε σχέση με τους
ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορι-
σμούς και συγκεκριμένα την Ισπανία,
την Ιταλία και την Πορτογαλία. Πρόσφατη
έρευνα της Tourix, η οποία είναι ο συμ-
βουλευτικός βραχίονας της Google για
τον κλάδο, δείχνει  πως οι περισσότερες
αναζητήσεις για τουριστικούς προορι-
σμούς στην Ελλάδα προέρχονται από τις
Ηνωμένες Πολιτείες και ακολουθούν ε-
κείνες από τη Βρετανία, τη Γαλλία και
τη Γερμανία. Το 2019 οι ταξιδιωτικές ει-
σπράξεις από τις ΗΠΑ ακολουθούσαν
μόνον αυτές από τη Γερμανία και τη Βρε-
τανία.

Δεν πρέπει λοιπόν να αποτελεί έκπληξη
το γεγονός πως μεγάλες αμερικανικές α-
εροπορικές εταιρείες έχουν αυξήσει τις
απευθείας πτήσεις τους προς την Ελλάδα.
Πρόκειται για ρεκόρ αριθμού πτήσεων,
αφού αν συμπεριληφθούν και οι πτήσεις
της Emirates, από τον Μάιο και μετά θα
υπάρχουν τουλάχιστον εννέα καθημερινά
δρομολόγια από τη Νέα Υόρκη, τη Βο-
στώνη, την Ατλάντα, το Σικάγο, τη Φι-
λαδέλφεια και την Ουάσινγκτον, ενώ
στην κορύφωση της καλοκαιρινής πε-
ριόδου η Delta  θα αυξήσει τις εβδομα-
διαίες πτήσεις από το αεροδρόμιο JFK
της Νέας Υόρκης από 7 σε  11. Υπολογί-
ζεται πως αυτό μεταφράζεται σε 22.000
περίπου θέσεις εβδομαδιαίως για μετα-
φορές από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην
Ελλάδα.

Οπως εξηγούν πηγές της ελληνικής
τουριστικής βιομηχανίας, μια σειρά πα-
ραμέτρων ενισχύει την κίνηση από την
άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Κατ’ αρχάς
η Ελλάδα έχει πάψει να αποτελεί το μαύρο

πρόβατο της Ευρώπης και από αρνητικό
παράδειγμα κατά την προηγούμενη δε-
καετία έχει εξελιχθεί σε success story οι-
κονομικής ανάκαμψης, πολιτικής στα-
θερότητας αλλά και διαχείρισης της υ-
γειονομικής κρίσης βάσει των χειρισμών
του πρώτου κύματος της πανδημίας. Δεύ-
τερον,  οι Αμερικανοί ταξιδιώτες που ε-
πιλέγουν την Ευρώπη για διακοπές έχουν
ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για πο-
λιτιστικό τουρισμό και η πληθώρα αρ-
χαιολογικών χώρων  στην Ελλάδα,  σε
συνδυασμό με την πλούσια ιστορία της,
την κατατάσσει στις κορυφαίες επιλογές.

Τρίτον, ιδιαίτερη προσπάθεια έχει κα-
ταβληθεί από την ελληνική κυβέρνηση
και ειδικότερα τον πρωθυπουργό και τον
υπουργό Τουρισμού για την προβολή της
χώρας και των επιτευγμάτων της σε με-
γάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης,
ενώ παράλληλα έχει γίνει εντατική δουλειά
και σε επίπεδο προωθητικών ενεργειών
με πρωτοβουλίες του υπουργού Τουρισμού
Βασίλη Κικίλια, αλλά και του ιδιωτικού
τομέα. Τέταρτον, φέτος που ακόμα η
πανδημία δεν έχει υποχωρήσει, τα  ταξίδια
μεταξύ των δύο χωρών ευνοούνται και
από το γεγονός πως έχουν πλέον αρθεί
αντικίνητρα, όπως η επιβολή καραντίνας,
ενώ η  Ελλάδα έχει επίσης αναγνωρίσει
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού των Η-
νωμένων Πολιτειών.

Πέμπτον, ιδιαίτερα σημαντική για το
τουριστικό ρεύμα από τις ΗΠΑ προς την
Ελλάδα είναι και η αναβάθμιση του ελ-
ληνικού τουριστικού προϊόντος και υ-
πηρεσιών τα τελευταία έτη. Είναι εμφανές
άλλωστε στα τουριστικά γραφεία πως η

συντηρητική πλειονότητα των Αμερικα-
νών επισκεπτών επιλέγει για διαμονή
της ξενοδοχεία πέντε αστέρων.

Οι βασικοί προορισμοί που έλκουν
τους Αμερικανούς με βάση τα μέχρι στιγ-
μής δεδομένα του Ινστιτούτου του Συν-
δέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων, αλλά και των πρακτόρων που
εμπλέκονται στην αγορά αυτή, είναι το
νότιο Αιγαίο με βασικότερους προορι-
σμούς τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Ω-
στόσο σημαντικό ρεύμα διαπιστώνεται
πλέον και προς την Κρήτη και τη Ρόδο,
ενώ τουλάχιστον δύο τρεις διανυκτερεύ-
σεις πραγματοποιούνται στην Αττική.
Είναι χαρακτηριστικό πως ξενοδοχειακά
συγκροτήματα της Αττικής Ριβιέρας, των
οποίων το πελατολόγιο περιελάμβανε τα
προηγούμενα χρόνια σημαντικό αριθμό
Ρώσων και Ουκρανών αναφέρουν στην
«Κ» πως ήδη η ύφεση που έχει προκαλέσει
σ’ αυτές τις αγορές ο πόλεμος στην Ου-
κρανία έχει υπερκαλυφθεί από τις κρα-
τήσεις των Αμερικανών.

Ηδη στα μεγάλα κεντρικά αθηναϊκά ξενοδοχεία, στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία της Αττικής η παρουσία των Αμερικα-
νών τουριστών γίνεται εύκολα αισθητή, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη χρονιά.

<<<<<<<

Οι Αμερικανοί έχουν 
διπλασιάσει τη μέση 
κατά κεφαλήν δαπάνη 
ανά ταξίδι κοντά στα 
1.500 δολάρια το άτομο.

Σύμφωνα με στοιχεία της TUI, σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2021 οι κρατήσεις με προ-
ορισμό την Ελλάδα για το φέτος εμφανίζουν τριψήφια άνοδο, με τις κορυφαίες ελληνικές
περιοχές για τους Γάλλους να είναι η Αθήνα, η Κρήτη, η Κως, η Ρόδος και η Κέρκυρα.

<<<<<<<

Τι δείχνει η έρευνα
της διαΝΕΟσις. 
Πρώτη επιλογή των 
Ελλήνων για δουλειά 
παραμένει το Δημόσιο. 

Σύμφωνα με την έρευνα, το 57,9% των Ελλήνων θα έφευγε στο εξωτερικό αν έβρισκε
μία δουλειά με καλύτερες αποδοχές και συνθήκες. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 77,1%
στις νεαρές ηλικίες (17-24 ετών).

<<<<<<<

Οκτώ στους δέκα 
ιδιοκτήτες μονάδων 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον
για απόκτηση πιστοποίησης
βιωσιμότητας.

Αμερικανοί τουρίστες γεμίζουν
φέτος τα ελληνικά ξενοδοχεία
Ρεκόρ αριθμού πτήσεων – Στο 70% του 2019 έφτασαν οι ενεργές αεροπορικές κρατήσεις 
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Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Πάνω από 1,4 δισ. ευρώ αναμένεται ότι
θα είναι ο τζίρος του τομέα της βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης κατά τη διάρκεια του
2022, ξεπερνώντας το αντίστοιχο μέγεθος
του 2019, σε μια ακόμα ένδειξη της α-
νάκαμψης της αγοράς μετά την πανδημία.
Σύμφωνα με παρουσίαση της Μάρθα
Γουίλσον, επικεφαλής της AirDNA για
την ελληνική αγορά, στο πλαίσιο του
4ου ετήσιου συνεδρίου BNB Conference,
ήδη από το 2021 είχε καλυφθεί το 94,4%
του τζίρου του 2019, καθώς το σχετικό
ποσό υπολογίζεται ότι διαμορφώθηκε
σε 1,33 δισ. ευρώ, έναντι 790 εκατ. ευρώ
το 2020.

Οπως ανέφερε η κ. Γουίλσον, οι προ-
οπτικές της ελληνικής αγοράς βραχυχρό-
νιων μισθώσεων είναι οι καλύτερες πα-
νευρωπαϊκά, με δεδομένο ότι οι κρατήσεις
που είχαν γίνει μέχρι την 1η Μαρτίου για
την καλοκαιρινή περίοδο, κινούνται σε
επίπεδο 232% υψηλότερο σε σχέση με
πέρυσι. Ακολουθούν χώρες όπως η Πορ-
τογαλία (196%), η Κροατία (151%), η Ιταλία
(117%) και η Ισπανία (98%).

Με βάση τα σχετικά στοιχεία, η Κρήτη
σημειώνει αύξηση κρατήσεων κατά 306%,
τα Δωδεκάνησα κατά 302% και η Αθήνα
κατά 248%. Ακολουθούν οι Κυκλάδες με
άνοδο κατά 233% και τα Ιόνια Νησιά με
αύξηση κατά 230%. Αντίστοιχα, αύξηση
καταγράφουν και οι τιμές ανά διανυκτέ-
ρευση, με τη μεγαλύτερη να παρατηρείται
στις Σποράδες με 26%. Αυξήσεις κατά
19% παρατηρούνται και στην Πελοπόν-
νησο, ενώ στην Αθήνα, η ετήσια άνοδος
της τιμής ανά διανυκτέρευση αγγίζει το
12%. Στον αντίποδα, στις Κυκλάδες οι
τιμές είναι οριακά χαμηλότερες από πέ-
ρυσι. 

Πάντως, σύμφωνα με την κ. Γουίλσον,
τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά και
είναι πολύ πιθανό να διαφοροποιηθούν
όσο πλησιάζουν οι καλοκαιρινοί μήνες,
όταν η Ελλάδα καταγράφει το 60% της

ετήσιας ζήτησης για καταλύματα βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης.

Παράλληλα, οι επιδόσεις της ελληνικής
αγοράς έχουν αρχίσει να ξεπερνούν πλέον
και το 2019, το τελευταίο έτος πριν από
την πανδημία. Ειδικότερα, τον φετινό Φε-
βρουάριο η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων
μισθώσεων κατέγραψε αύξηση της ζήτη-
σης (με βάση τις κρατήσεις που έγιναν)
κατά 28% σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2019. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός
μέσος όρος ήταν 21%, επιβεβαιώνοντας
την τάση που έχει παρατηρηθεί από τον
περασμένο Οκτώβριο και μετά. Συγκεκρι-
μένα, κατά το διάστημα αυτό (Οκτώβριος

2021 - Φεβρουάριος 2022), η ελληνική α-
γορά ξεπερνάει σταθερά σε επιδόσεις τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο, με μέση άνοδο της
ζήτησης κατά 11,7%, έναντι ανόδου 2,6%
πανευρωπαϊκά.

Αλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι και
οι υψηλότερες τιμές που καταγράφονται
και αποδίδονται στη μειωμένη προσφορά.
Τον φετινό Φεβρουάριο, τα μηνιαία έσοδα
από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην
Ελλάδα ήταν κατά 100% υψηλότερα σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019,
ενώ τον Ιανουάριο η αύξηση είχε αγγίξει
ακόμα και το 120%. Οι δε τιμές/διανυκτέ-
ρευση κατέγραψαν αύξηση της τάξεως
του 55%-60% το εν λόγω δίμηνο. Η εικόνα
αυτή δείχνει την υψηλή πληρότητα των
καταλυμάτων και οφείλεται στη σταθερά
χαμηλότερη προσφορά. Με βάση τα στοι-
χεία της AirDNA, υπολογίζεται ότι κατά
το περυσινό καλοκαίρι δραστηριοποιή-
θηκαν σχεδόν 16% λιγότερα καταλύματα,
συγκριτικά με το καλοκαίρι του 2019.

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Στους διακανονισμούς καταφεύγουν οι
καταναλωτές για να αποπληρώσουν τον
λογαριασμό ρεύματος, ενώ περισσότεροι
από 1.000 την εβδομάδα προσφεύγουν
στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δια-
μαρτυρόμενοι για τις ρήτρες αναπρο-
σαρμογής.

Με τους λογαριασμούς να παραμένουν
φουσκωμένοι, παρά τις κρατικές επιδο-
τήσεις για έκτο συνεχόμενο μήνα και το
πραγματικό εισόδημα να βαίνει συνεχώς
μειούμενο, ελέω της γενικευμένης ακρί-
βειας, η δυσκολία αποπληρωμής αγγίζει
πλέον όλους τους καταναλωτές και οι α-
νησυχίες τόσο στην πλευρά της αγοράς
όσο και σε κυβερνητικό επίπεδο κορυ-
φώνονται, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις
μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία προεξο-
φλούν μακρά περίοδο υψηλών τιμών.

Εκρηξη χρεών
Από τους πρώτους μήνες του 2022

διαφαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι έχουν
εξαντληθεί οι αντοχές νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, καθώς κλήθηκαν να πλη-
ρώσουν εκκαθαριστικούς λογαριασμούς
χειμερινών καταναλώσεων με τις υψηλές
χονδρεμπορικές τιμές του Νοεμβρίου
και του Δεκεμβρίου. Ενδεικτικό της δυ-
στοκίας των καταναλωτών είναι ότι οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΗ, της με-
γαλύτερης εταιρείας της αγοράς, τους
τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί σε πο-
σοστό 5% σε σχέση με τις προβλέψεις
της, παρά την απορρόφηση μέρους των
αυξήσεων μέσω της έκπτωσης που πα-
ρέχει στους πελάτες της.

Υπερδιπλασιασμό των ληξιπρόθεσμων
οφειλών σε σχέση με πέρυσι καταγρά-

φουν οι περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες.
Οι διακανονισμοί έχουν διπλασιαστεί
σε σχέση με πέρυσι, ενώ από τις αρχές
του έτους αυξάνονται σε ποσοστό 10%
από μήνα σε μήνα και με εκθετικό ρυθμό
από μέρα σε μέρα. Σε πολλές περιπτώσεις,
οι ίδιες οι εταιρείες προτείνουν διακα-
νονισμό σε πελάτες τους που βλέπουν
ότι καθυστερούν πληρωμές, προκειμένου
να διευκολύνουν και να εισπράξουν έστω
με καθυστέρηση. Μάλιστα, πολύ σύντομα
στην αγορά θα βγουν προϊόντα που θα
πληρώνονται με διακανονισμούς. Σημα-
ντικά αυξάνεται και ο αριθμός των κα-
ταναλωτών που καθυστερεί να εξοφλήσει
τον λογαριασμό του αλλά και ο χρόνος
εξόφλησης. Το ποσοστό που πληρώνει

μετά την πάροδο των 45 ημερών, από
25% προ κρίσης αυξήθηκε στο 50%, ενώ
ο χρόνος αποπληρωμής από τις 45 ημέρες
έφτασε τους τρεις μήνες. «Είναι ζήτημα
χρόνου οι καθυστερήσεις πληρωμών να
μεταφραστούν σε επισφάλειες», τονίζει
στην «Κ» εκπρόσωπος ιδιωτικής εται-
ρείας.

Στην αγορά έχει επανεμφανισθεί και
το φαινόμενο του «ενεργειακού τουρι-
σμού». Καταναλωτές που γνωρίζουν πολύ
καλά τα κενά νόμου και την πλημμελή ε-
ποπτεία της αγοράς, μετακινούνται από

πάροχο σε πάροχο, αφήνοντας τα φέσια
στον προηγούμενο. Είναι κοινή η εκτίμηση
στην αγορά ότι οι καταναλωτές δεν θα α-
ντέξουν να συνεχίσουν να πληρώνουν το
ρεύμα σε αυτές τις υψηλές τιμές. Η ίδια

ανησυχία εκφράστηκε δημόσια και διά
στόματος πρωθυπουργού από το βήμα
του Φόρουμ των Δελφών. «Δεν μπορούμε
να αντέξουμε για καιρό τις υψηλές τιμές
στην ενέργεια», είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης,

σημειώνοντας ότι χρειάζονται ευρωπαϊκά
μέτρα και ότι «εάν αυτό δεν συμβεί, τότε
θα δράσουμε μόνοι σε εθνικό επίπεδο».

Το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζει
σειρά εναλλακτικών σεναρίων για τη μεί-
ωση της τιμής, ακόμη και την επιβολή
πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά, καθώς
υποχωρούν οι προσδοκίες για μια ευρω-
παϊκή απόφαση αντιμετώπισης των υψη-
λών τιμών ρεύματος στη Σύνοδο Κορυφής
του Μαΐου. 

Διχασμένη η Ε.Ε.
Οι χώρες του Βορρά και της Κεντρικής

Ευρώπης δεν συναινούν στο να χρημα-
τοδοτήσει η Ευρώπη τις υψηλές τιμές ρεύ-
ματος κι αυτό γιατί οι επιπτώσεις είναι

πολύ μικρότερες σε αυτές σε σχέση με
τις χώρες του Νότου. Εχουν αναπτυχθεί
εξαρχής στη βάση των διμερών σταθερών
συμβολαίων, με αποτέλεσμα ένα πολύ μι-
κρό ποσοστό της ενέργειας να περνάει
μέσα από τη χρηματιστηριακή αγορά, σε
αντίθεση με την Ελλάδα που περνάει σχε-
δόν το 100% ή την Ισπανία που περνάει
το 40%.

Η χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους
είναι μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση
λόγω του υψηλού δημοσιονομικού κόστους.
Το κενό που θα πρέπει να καλυφθεί είναι

τεράστιο, καθώς το συνολικό κόστος που
θα πρέπει να πληρώσουν για ρεύμα νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις φέτος (με τις ε-
πιδοτήσεις) έχει διπλασιαστεί, από τα προ
κρίσης επίπεδα των 4,5 δισ. ευρώ, σε 10-
12 δισ. ευρώ.

Οποιαδήποτε παρέμβαση πέραν της
συνέχισης των στοχευμένων επιδοτήσεων
για καταναλώσεις έως 300 κιλοβατώρες/μή-
να προϋποθέτει περαιτέρω επιβάρυνση
του προϋπολογισμού και αύξηση του δη-
μόσιου χρέους. Στο τραπέζι πάντως βρί-
σκεται τόσο το σενάριο της επέκτασης
των επιδοτήσεων, ώστε να καλύπτει με-
γαλύτερες καταναλώσεις όσο και αυτό
της επιβολής πλαφόν στη χονδρεμπορική
αγορά, της υιοθέτησης δηλαδή του μο-
ντέλου που έχει καταθέσει προς έγκριση
στην Ε.Ε. η Ισπανία, με κάποιες παραλ-
λαγές.

Το πλαφόν
Η επιβολή πλαφόν, σύμφωνα με τις ει-

σηγήσεις προς το Μέγαρο Μαξίμου, θα
περιορίσει τα συμμετοχή του Δημοσίου
στην κάλυψη του αυξημένου κόστους, α-
φού ένα σημαντικό μέρος θα προέλθει
από τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους
των εταιρειών που συμμετέχουν στη χον-
δρεμπορική αγορά και τα υπερκέρδη των
ΑΠΕ και των υδροηλεκτρικών. Επίσης κα-
ταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής και
άρα οι επιδοτήσεις. Επίσης δεν τίθεται
και ζήτημα φορολόγησης των υπερκερδών
(αφού με το πλαφόν δεν θα υπάρχουν),
μέτρο ωστόσο που είναι μαχητό, μπορεί
να προκαλέσει δικαστικές προσφυγές
(κάτι που έγινε στην Ισπανία, υποχρεώ-
νοντας την κυβέρνηση της χώρας να το
πάρει πίσω) και σε κάθε περίπτωση η ε-
φαρμογή του απαιτεί χρόνο.

Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

Δύσκολες αποφάσεις για στήριξη των
νοικοκυριών έναντι των ενεργειακών
ανατιμήσεων, χωρίς να οδηγηθεί η χώρα
σε δημοσιονομική εκτροπή και εκτίναξη
του κόστους δανεισμού της, καλείται να
πάρει η κυβέρνηση τον Μάιο.

Προτάσεις, όπως η επιβολή πλαφόν
στη χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού
ρεύματος, κατά το ισπανικό μοντέλο, με
κόστος για τον προϋπολογισμό 3-4 δισ.
ευρώ, που διατυπώθηκαν τις προηγού-
μενες μέρες, προκαλούν δέος στο οικο-
νομικό επιτελείο. Κι αυτό γιατί –όπως
διαμηνύουν τα στελέχη του– μπορεί να
απειληθούν οι μεγάλοι στόχοι του: οι α-
ναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης
το επόμενο διάστημα,  η συμφωνία με
την Ε.Ε. για ρεαλιστικά πρωτογενή πλε-
ονάσματα το 2023, η έξοδος από την ε-
νισχυμένη εποπτεία και η  επιστροφή
στην επενδυτική βαθμίδα το 2023. Σε
μια τέτοια περίπτωση, το «δώρο» για τα
νοικοκυριά, όχι μόνο θα ήταν «άδωρο»,
αλλά θα πληρωνόταν και ακριβά.

Από την άλλη πλευρά, στο οικονομικό
επιτελείο αναγνωρίζουν ότι η πίεση που
ασκείται  στα νοικοκυριά είναι μεγάλη
και ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να ανα-
κουφιστούν. Οι προτάσεις που εξετάζο-
νται επικεντρώνονται,  σύμφωνα και με
την κατεύθυνση που έδωσε ο πρωθυ-
πουργός, στην ελάφρυνση των λογαρια-
σμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο,
όπως διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές,
συγκεκριμένες αποφάσεις δεν έχουν α-
κόμη ληφθεί. Οι δύο βασικές εκδοχές
είναι το πλαφόν στην τιμή του ρεύματος
και η επιδότηση των λογαριασμών, όπως
γίνεται σήμερα, με παραλλαγές στην κα-
θεμιά, όσον αφορά το μέγεθος της  στό-
χευσης και  της επιδότησης, τον προ-
σωρινό ή μόνιμο χαρακτήρα του μέτρου.
Την κυβέρνηση απασχολεί, επίσης, η
στήριξη των επιχειρήσεων, έτσι ώστε
να μη μεταφέρεται η αύξηση του κόστους
στους καταναλωτές. 

Προς το παρόν, όπως είπε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, θα
συνεχιστεί και τον Μάιο και ίσως διευ-
ρυνθεί η επιδότηση της βενζίνης.

Μεγάλη πηγή ανησυχίας για το οικο-
νομικό επιτελείο αποτελεί, σύμφωνα με
τα στελέχη του, και το ενεργειακό «δια-
ζύγιο» της Ε.Ε. με τη Ρωσία. Στον βαθμό
που αυτό θα αφορά το φυσικό αέριο και
θα έχει μεγάλη διάρκεια έως ότου ολο-
κληρωθεί η απεξάρτηση, φοβούνται  ότι
οι τιμές θα βρίσκονται στα ύψη για μεγάλο
διάστημα, με σοβαρές επιπτώσεις σε
πληθωρισμό, ανάπτυξη και προϋπολο-
γισμό.

Το σκηνικό αδιεξόδου συμπληρώνει
η αδράνεια που εμφανίζει αυτή τη στιγμή
η Ευρώπη, σε ό,τι αφορά την ανάληψη
κοινών πρωτοβουλιών για τη στήριξη
των νοικοκυριών από την ενεργειακή
ακρίβεια. Στην πραγματικότητα, η Ευ-
ρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε άλλο
αστερισμό, αυτό  των κυρώσεων στη
Ρωσία και της απεξάρτησης από το ρω-
σικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αυτά είναι τα θέματα που αναμένεται
να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής

του Μαΐου –και ενδεχομένως, αν γίνει,
του Απριλίου–, ενώ η Κομισιόν ετοιμάζει
τις σχετικές προτάσεις της στο πλαίσιο
του Repower EU. Προτάσεις για κοινή
δράση στήριξης των νοικοκυριών, όπως
αυτές που υποστηρίζει η Ελλάδα και
άλλες χώρες κυρίως του Νότου, δεν προ-
βλέπεται –σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές– να έρθουν στο τραπέζι πριν από
τον Ιούνιο. Η Ελλάδα έχει ταχθεί υπέρ
της κοινής τροφοδοσίας φυσικού αερίου,
πλαφόν στην τιμή του και αποσύνδεσης
της τιμής του από την τιμή της ηλεκτρικής
ενέργειας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινή
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ο πρωθυπουρ-
γός έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα θα προ-
χωρήσει σε εθνικές λύσεις. Και αυτή
φαίνεται αυτή τη στιγμή ως η πιθανότερη
εκδοχή. Ωστόσο, οικονομικοί παράγοντες
χτυπούν «καμπανάκι» να γίνουν οι όποιες
κινήσεις προσεκτικά και να μη σπεύσει
η Ελλάδα να εφαρμόσει πρώτη τις πλέον
γενναιόδωρες λύσεις στήριξης, διακιν-
δυνεύοντας τη δημοσιονομική της ισορ-
ροπία. Ηδη, το αναθεωρημένο σενάριο
που θα περιληφθεί στο Πρόγραμμα Στα-
θερότητας προς την Ε.Ε. θα προβλέπει
διεύρυνση του ελλείμματος φέτος στην
περιοχή του 2% του ΑΕΠ, από 1,2% του
ΑΕΠ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός,
ενώ το 2023 η χώρα θα κληθεί να επι-
στρέψει σε πλεονάσματα. Δεν είναι τυχαίο
ότι ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μη-
χανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέ-
γκλινγκ, δήλωσε  προ δεκαημέρου κατά
την επίσκεψή του στην Αθήνα, ότι τα
βασικά καθήκοντα της χώρας στο μέλλον
είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων
και μια συνετή δημοσιονομική πολιτική. 

Καλύτερο και από το 2019
αναμένεται το 2022 για Airbnb
Ο τζίρος των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα θα ξεπεράσει το 1,4 δισ. ευρώ

<<<<<<<

Οι προοπτικές 
της ελληνικής αγοράς 
είναι οι καλύτερες 
πανευρωπαϊκά. 

Δύσκολη η εξίσωση 
των νέων μέτρων στήριξης
κατά της ακρίβειας 

Σε διακανονισμούς καταφεύγουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις για το ρεύμα

<<<<<<<

Εξαντλούνται οι αντοχές των
καταναλωτών.  Oι ανησυχίες
τόσο στην πλευρά της αγο-
ράς όσο και σε κυβερνητικό
επίπεδο κορυφώνονται.

<<<<<<<

Εξαρση και του «ενεργεια-
κού τουρισμού». Καταναλω-
τές μετακινούνται από πάρο-
χο σε πάροχο, αφήνοντας τα
φέσια στον προηγούμενο.

Τρεις πτήσεις κάθε μέρα ΗΠΑ - Αθήνα με American Airlines
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Την Παρασκευή 6 Μαΐου ξεκινάει το ε-
ποχικό καθημερινό δρομολόγιο από την
Αθήνα στη Νέα Υόρκη (JFK) η American
Airlines. Το εν λόγω δρομολόγιο προ-
στίθεται στα υφιστάμενα προς Σικάγο
και Φιλαδέλφεια, με την αεροπορική να
προσφέρει στην Αθήνα το φετινό καλο-
καίρι, σε σχέση με το 2019, 80% περισ-
σότερες θέσεις, δηλαδή 281.292. Η
American φέτος θα διαθέτει μεγαλύτερα
αεροσκάφη και θα πραγματοποιεί πε-
ρισσότερες πτήσεις. Συγκεκριμένα, ο α-
ερομεταφορέας που συγχωνεύτηκε το
2013 με την US Airways, επιχειρεί από
τον Απρίλιο προς Σικάγο και Φιλαδέλφεια

με αεροσκάφη Boeing 787-9 (χωρητικό-
τητας 246 θέσεων), 787-8 (περίπου 240
θέσεων), ενώ αντίστοιχα από τον Μάιο
θα πετάει με Boeing 777-200 (312 θέσεων).
H δραστηριότητα της American στην
Αθήνα αυξάνεται κατά 80% σε σύγκριση
με το 2019 –πρόσφερε σε ημερήσια βάση
525 θέσεις (για πτήσεις μονής κατεύ-
θυνσης)– και κατά 47% σε σύγκριση με
το 2021.

Οπως ανέφερε σε εκδήλωση η διευ-
θύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννα
Παπαδοπούλου, η αμερικανική αγορά
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Αθήνα,
έχοντας αναπτυχθεί κατά 3,5 φορές με
χρονική αφετηρία το 2019 έναντι του

2013. Από τις ΗΠΑ το 2019 προήλθαν
586.000 επιβάτες, από 128.000 το 2013.
Το 2021 η αμερικανική αγορά κατέλαβε
τη δεύτερη θέση σε επίπεδο διεθνών του-
ριστικών αφίξεων –είχαν ανέλθει σε πε-
ρίπου 300.000– μετά τη γερμανική.

Σκοπός των ταξιδιών από τις ΗΠΑ είναι
σε ποσοστό 90% η αναψυχή, ενώ ακο-
λουθούν με διαφορά οι οικογενειακοί
λόγοι και οι επιχειρηματικές συναντή-
σεις.

«Γιορτάζοντας 15 χρόνια πτήσεων
στην Αθήνα, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι
για τη συνεχή διεύρυνση της παρουσίας
μας με περισσότερα εποχικά δρομολόγια
προς τους κόμβους μας στις ΗΠΑ, συμπε-
ριλαμβανομένων των πτήσεών μας προς

τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο και τη Φιλαδέλ-
φεια» ανέφερε ο Ρετ Ουόρκμαν , διευθύνων
σύμβουλος της American για την Ευρώπη,
τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

«Φέτος το καλοκαίρι επιστρέφουμε
στην Αθήνα με Boeing 777-200, 787-8 και
787-9, προσφέροντας στους πελάτες μας
αναβαθμισμένη και πιο σύγχρονη ταξι-
διωτική εμπειρία» σχολίασε ο Κρίστιαν
Πράντο, περιφερειακός διευθυντής πω-
λήσεων Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της
American, τα δρομολόγια από την Αθήνα
θα εκτελούνται σε καθημερινή βάση στις
2.05 με προορισμό τη Νέα Υόρκη, στις
14.40 προς το Σικάγο και στις 11.55 με
κατεύθυνση τη Φιλαδέλφεια.

Προς το παρόν, όπως είπε ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, θα συνε-
χιστεί και τον Μάιο και ίσως διευρυνθεί η
επιδότηση της βενζίνης.

<<<<<<<

Στόχος, να μην οδηγηθεί 
η χώρα σε δημοσιονομική
εκτροπή και να μην 
εκτιναχθεί το κόστος 
δανεισμού της.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Η διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης
σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου.
Ο «ρόλος» της λεωφόρου Ποσειδώνος και
κατά πόσον πρέπει να ληφθούν μέτρα
ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο ανάμεσα
στις κατοικημένες περιοχές και στη θά-
λασσα. Η προστασία των ελάχιστων φυ-
σικών περιοχών που έχουν απομείνει,
όπως η περιοχή του ΠΙΚΠΑ, η Λομβάρδα
και η Φασκομηλιά. 

Αυτά είναι ορισμένα από τα κρίσιμα
ζητήματα που εντόπισε ερευνητικό πρό-
γραμμα για τη δυτική παραλιακή ζώνη
της Αττικής, που εκπονήθηκε από το Ερ-
γαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Ε-
θνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι
τα ίδια ζητήματα που θα κληθεί να χειριστεί
το ειδικό πολεοδομικό πλαίσιο που απο-

φάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος να
αναθέσει για τη ζώνη από το ΣΕΦ έως το
Σούνιο, και μάλιστα με κατεπείγουσες
διαδικασίες, μέσω ΤΑΙΠΕΔ και Ταμείου
Ανάκαμψης. Ενα πλαίσιο που θα τροπο-
ποιήσει τον πολεοδομικό σχεδιασμό 11
διαδοχικών δήμων. 

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Ακτών Αττικής που εκπονήθηκε από το
ΕΜΠ αφορά τη χωρική ενότητα από το
ΣΕΦ έως την Αγία Μαρίνα Κρωπίας. Είναι
η ίδια ζώνη που καλύπτεται σήμερα από
προεδρικό διάταγμα του 2004, με το οποίο
καθορίστηκαν το καθεστώς προστασίας,
χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης
– ένα διάταγμα που έχει τροποποιηθεί
τουλάχιστον δέκα φορές (για την προσθήκη
διαφόρων ειδικών ρυθμίσεων). Αλλά και

είναι πλέον ανεπίκαιρο γιατί έχουν μεσο-
λαβήσει σημαντικές αλλαγές στο οικιστικό
περιβάλλον: ξεχωρίζει η δρομολόγηση με-
γάλων έργων, είτε δημόσιων (ανάπλαση
Φαληρικού όρμου, Κέντρο Πολιτισμού
στην Καλλιθέα) είτε ιδιωτικών (δημιουργία
μιας νέας πόλης στο Ελληνικό).

Ας δούμε τα βασικότερα σημεία που
θέτει η μελέτη του ΕΜΠ.

• Αστικά μέτωπα Μοσχάτου - Βάρκιζας
Οι περιοχες αυτες, αναφέρει η μελέτη

του ΕΜΠ, αν και μπορουν να θεωρηθουν
προνομιακες λογω της γειτνιασης τους
με το παρακτιο μετωπο, δεν παυουν να
ειναι πολυ διαφορετικες μεταξυ τους. Ως
κοινο προβλημα καταγραφεται η προσπε-
λασιμοτητα της λεωφορου Ποσειδωνος
και κατα συνεπεια η προσβασιμοτητα
στην ακτογραμμη. 

Η συγκεντρωση χρησεων και δραστη-
ριοτητων μαζικης προσελευσης (λ.χ.
χρησεις αναψυχης), τα γεωμετρικα χαρα-
κτηριστικα του δρομου, η απουσια
παραδρομων, οι υψηλες ταχυτητες που
αναπτυσσουν τα αυτοκινητα κ.ο.κ. ειναι
καποιοι απο τους παραγοντες που δια-
μορφωνουν συνθηκες επικινδυνοτητας
για τους πεζους.

• Εκταση ΠΙΚΠΑ 
Καταλαμβάνει μια κατάφυτη έκταση

190 στρεμμάτων, στο όριο της Βούλας.
Οι πρώτες εγκαταστάσεις κατασκευάστη-
καν το 1925 με σκοπό τη φιλοξενία παιδιών
κατασκηνώσεων, ενώ το συγκρότημα ε-
μπλουτίστηκε το 1936-37 με κτίρια που
φέρουν την υπογραφή του μοντερνιστή
αρχιτέκτονα Πάνου Τζελέπη (παρότι α-
ποτελούν σημαντικά δείγματα μεταπο-
λεμικής αρχιτεκτονικής, τα κτίρια δεν έ-
χουν κριθεί διατηρητέα). Ο χώρος περι-
λαμβάνει και προστατευμένη, περιφραγ-
μένη παραλία για άτομα με ειδικές ανάγκες,
ενώ εκατέρωθέν του βρίσκονται το παλιό
κάμπινγκ Βούλας και μικροί κολπίσκοι σε
φυσική μορφή. Σύμφωνα με το ΕΜΠ, οι
εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να λειτουρ-
γήσουν συμπληρωματικά με το Ασκληπιείο
Βούλας, ενώ το εναπομείναν φυσικό κομ-

μάτι εκτός του ΠΙΚΠΑ θα πρέπει να προ-
στατευθεί.

• Λιμανάκια Βουλιαγμένης, Φασκομηλιά
Η περιοχη αποτελει εναν απο τους

λιγους εναπομειναντες φυσικους πορους
τού υπο μελετη τμηματος της
ακτογραμμης. Σύμφωνα με το ΕΜΠ, απο-
τελει μια περιβαλλοντικα ευαίσθητη πε-
ριοχη, ενα τοπιο ιδιαιτερης ομορφιας και
βιοποικιλοτητας, με βραχωδεις σχηματι-
σμους, στην αποληξη του ορεινου ογκου
του Υμηττου. Σημερα ειναι ανοικτη και
απευθυνεται σε μια ποικιλια κοινωνικων
ομαδων, παρα το δυσπροσιτο της γεω-
μορφολογιας της, προσφεροντας ενα ειδος
αναψυχης μοναδικο στο παρακτιο μετωπο. 

Τα κύρια προβληματα αφορουν τα γε-
ωμετρικα χαρακτηριστικα του παραλιακου
δρομου (πλατος, κλισεις), που σε συνδυα-
σμο με τις υψηλες ταχυτητες των Ι.Χ. δη-
μιουργουν συνθηκες επικινδυνες. Κατα-
γραφονται επισης πιεσεις για οικιστικη
και τουριστικη αναπτυξη από την Εκκλησια
της Ελλαδος, η οποια ειναι ιδιοκτητης ση-
μαντικης εκτασης στην περιοχη της Φα-
σκομηλιας. Στο πλαισιο της ευρυτερης
στρατηγικης αναπτυξης του παρακτιου
μετωπου του Σαρωνικου, προτεινεται από
το ΕΜΠ να παραμεινει τελειως αδομητη
η περιοχη.

«Το παραλιακό μέτωπο από τον Πειραιά
έως το Σούνιο είναι “πολλών ταχυτήτων”»,
λέει ο Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής στη
Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και επι-
στημονικός υπεύθυνος του συγκεκριμένου
ερευνητικού προγράμματος. «Από τον
Πειραιά έως τη Βουλιαγμένη έχουμε ένα
αμιγώς αστικό μέτωπο, με πολλές εντατικές
χρήσεις στην παράκτια ζώνη και λίγες
φυσικές νησίδες, όπως το ΠΙΚΠΑ. Μετά
τη Βουλιαγμένη σταματά η μητροπολιτική
Αθήνα και αρχίζει να κυριαρχεί το ελεύθερο
τοπίο. Βασικοί πόλοι της περιοχής είναι
το Λαγονήσι, η Σαρωνίδα και η Ανάβυσσος,
ενώ σημαντικές περιοχές για προστασία
είναι οι Αλυκές Αναβύσσου και τα Λεγρενά.
Η αντιμετώπιση, συνεπώς, του πολεοδο-
μικού σχεδίου θα πρέπει να είναι διαφο-
ρετική: στο αστικό κομμάτι πρέπει να δι-

ευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών
στην ακτή και να εξετάσει τη σταδιακή
υποβάθμιση της κυκλοφοριακής σημασίας
της λεωφόρου Ποσειδώνος, που λειτουργεί
σήμερα ως φράγμα ανάμεσα στην πόλη
και στη θάλασσα. Στο υπόλοιπο κομμάτι,
πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι
η προστασία του εναπομείναντος φυσικού
αποθέματος».

Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στις προ-
τάσεις της μελέτης είναι η δημιουργία ε-
νιαίου ποδηλατοδρόμου - πεζοδρόμου
(που προωθείται σήμερα μέσω μελέτης
από το ΤΑΙΠΕΔ). Η πρόταση ακολουθεί
τη χάραξη της λεωφόρου Ποσειδώνος και
όχι την ακτογραμμή, επιχείρημα που ε-
πικαλέστηκε πρόσφατα και το υπουργείο
Περιβάλλοντος για να αιτιολογήσει τις
εμφανιζόμενες αποκλίσεις κατά περιοχές. 

<<<<<<<

Το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος ανακοίνωσε ότι 
θα εκπονήσει ειδικό 
πολεοδομικό σχέδιο – 
Θα τροποποιηθεί ο σχεδια-
σμός 11 διαδοχικών δήμων. 

Οι πολλές ταχύτητες
της Αθηναϊκής Ριβιέρας  
Μελέτη εντόπισε «αγκάθια» και ευκαιρίες στο παραλιακό μέτωπο

Τα σχέδια για τη διαμόρφωση στο ΣΕΦ

Ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για την περιοχή του ΣΕΦ και την ευρύτερη περιοχή
του γηπέδου Καραϊσκάκη προωθεί και ο Δήμος Πειραιά. Το σχέδιο παρουσιά-
στηκε προ ημερών στο δημοτικό συμβούλιο και είναι χαρακτηριστικό ότι ο δή-
μος... δεν γνώριζε για την εκπόνηση έτερου πολεοδομικού σχεδίου από το υ-
πουργείο Περιβάλλοντος για την ακτογραμμή, το οποίο θα περιλαμβάνει και την
περιοχή του ΣΕΦ (το ερώτημα, λοιπόν, είναι ποιος θα προλάβει να τη «σχεδιά-
σει» πρώτος). Ο δήμος πρότεινε να ανεγερθούν δύο κολυμβητικές πισίνες κοντά
στο ΣΕΦ αλλά και τη χωροθέτηση στον περιβάλλοντα χώρο του χρήσεων εμπορί-
ου, κατοικίας και αναψυχής (τελικά η κατοικία αφαιρέθηκε). Για τον υπόλοιπο
χώρο προτείνει τη μετατροπή του ακινήτου Χαραγκιώνη σε χώρο πρασίνου με
την απαλλοτρίωσή του, την προσθήκη «χρήσεων εμπορίου, κατοικίας και ανα-
ψυχής με παράλληλη διασφάλιση παρεκκλίσεων ύψους» στο ακίνητο της Three
V A.E. (στην ανατολική πλευρά του γηπέδου Καραϊσκάκη) και ανάλογη τροποποί-
ηση χρήσεων γης στο οικόπεδο Μαρτίνου κ.ά.

Η ΕΠΟΧH των αποκεντρωμένων ψηφιακών
νομισμάτων ξεκίνησε το 2008 από ένα ά-
γνωστο πρόσωπο με το ψευδώνυμο Satoshi
Nakamoto που εφηύρε το Bitcoin, το πρώτο
κρυπτονόμισμα. Το κρυπτονόμισμα είναι
μία peer-to-peer αποκεντρωμένη ηλε-
κτρονική μορφή χρήματος η οποία βασίζεται
πάνω στις αρχές της κρυπτογραφίας και
της Κατανεμημένης Βάσης Δεδομένων
(Blockchain), υπάρχει μόνο στο διαδίκτυο
και έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως
αποδεκτό  μέσο ανταλλαγής μέσω ενός
δικτύου υπολογιστών που δεν εξαρτάται
από καμία κεντρική αρχή, όπως μια κυ-
βέρνηση ή τράπεζα, για να το διατηρήσει.

Οι περισσότερες ρυθμιστικές αρχές δεν
έχουν ακόμη θεσπίσει νόμους οι οποίοι
θα διέπουν τα κρυπτονομίσματα, πράγμα
που σημαίνει ότι, για τις περισσότερες
ρυθμιστικές δικαιοδοσίες, η νομιμότητα
της εξόρυξης (mining) κρυπτονομισμάτων
παραμένει ασαφής.

Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων από
Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπη-
ρεσιών στην Κύπρο μπορούν να χωριστούν
σε δύο κατηγορίες με διαφορετικούς κα-
νονισμούς.

Η πρώτη κατηγορία είναι οι συναλλαγές
σε παράγωγα όπως χρηματοοικονομικές
συμβάσεις επί διαφορών (contracts for
differences/CFDs), συμβόλαια δικαιωμάτων
προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης, όπου το υποκείμενο περι-
ουσιακό στοιχείο της συναλλαγής είναι το
κρυπτονόμισμα. Αυτό το είδος συναλλαγών
μπορεί να παρέχεται από Κυπριακές Επι-
χειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
(ΚΕΠΕΥ), καθώς αναγνωρίζονται ως χρη-
ματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο της ο-
δηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων (MiFID II). Οι ΚΕΠΕΥ που δραστη-
ριοποιούνται υπό αυτό το καθεστώς πρέπει
να συμμορφώνονται με τους κανόνες του
περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστη-
ριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο,
καθώς και από τα εθνικά μέτρα παρέμβασης

προϊόντων που επιβάλλονται από τις αρ-
μόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ
σε συγκεκριμένους τύπους επενδυτικών
προϊόντων (CFD).

Ο δεύτερος τύπος συναλλαγών κρυπτο-
νομισμάτων έγκειται στη μορφή όπου οι
συναλλαγές σχετίζονται με το πραγματικό
κρυπτονόμισμα όπου τα κρυπτονόμισματα
μπορούν να μεταφερθούν, να διαπραγ-
ματευτούν και να αποθηκευτούν ηλεκτρο-
νικά. Αρχικά η ΕΚΚ εξουσιοδότησε τις
ΚΕΠΕΥ που ενδιαφέρονταν να προσφέρουν
τέτοια προϊόντα στο πλαίσιο του καθεστώτος
«άλλη επιχείρηση». Αργότερα, η ΕΚΚ στα-
μάτησε να δέχεται τέτοιου είδους αιτήσεις
σύμφωνα με τα σχέδια θέσπισης του μη-

τρώου Παροχών Υπηρεσιών που αφορούν
Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία (ΠΥΚΣ/CASP)
σύμφωνα με την Οδηγία AML της ΕΕ.

Μετά τη δημοσίευση του Τροποποιητικού
Νόμου 13(Ι)/2021 στις 23 Φεβρουαρίου
2021, η οποία τροποποίησε τον Νόμο κατά
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, η ΕΚΚ εισήγαγε το πλαίσιο
για την εγγραφή των ΠΥΚΣ/CASP στις 25
Ιουνίου 2021, υιοθετώντας έτσι τις διατάξεις
των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την Κατα-
πολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος. Οι δύο
κύριοι τύποι αδειοδότησης οι οποίοι πρέπει
να ληφθούν υπόψιν από μια εταιρεία που
ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί και
να παρέχει υπηρεσίες συναλλαγών με

κρυπτονομίσματα στην Κύπρο είναι:

1. ΚΕΠΕΥ που δραστηριοποιούνται α-
ποκλειστικά σε συναλλαγές με παράγωγα
όπως χρηματοοικονομικές συμβάσεις
όπου τα κρυπτονομίσματα είναι τα υπο-
κείμενα περιουσιακά στοιχεία.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ΚΕΠΕΥ
που δραστηριοποιούνται υπό αυτό το κα-
θεστώς πρέπει να συμμορφώνονται με
τους κανόνες του περί Επενδυτικών Υπη-
ρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζό-
μενων Αγορών Νόμο, καθώς και από τα
εθνικά μέτρα παρέμβασης προϊόντων που
επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών της ΕΕ σε συγκεκριμένους

τύπους επενδυτικών προϊόντων (CFD).

2. Εγγραφή/λειτουργεία CASPs.
Οι αιτήσεις εγγραφής μιας νέας CASP θα

ακολουθούν την κανονική διαδικασία αξιο-
λόγησης κατά την οποία η ΕΚΚ θα αξιολογήσει
ορισμένες απαιτήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη
προσοχή στην αξιολόγηση της καταλληλόλητας
και της ακεραιότητας του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, τη φήμη, τον επαγγελματισμό,
επαρκή γνώση και εμπειρία ενώ για τους
μετόχους ενώ για τους μετόχους μερικά από
τα βασικά κριτήρια θα είναι η οικονομική
τους ευρωστία, η πηγή κεφαλαίων, το υπό-
βαθρο και η φήμη τους.

Υπάρχουν 3 κατηγορίες CASP που σχετί-
ζονται με τη παροχή χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων στα οποία η
ρυθμιζόμενη οντότητα μπορεί να εγγραφεί
ανάλογα με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
που θα προσφερθούν. Ανάλογα με την κα-
τηγορία των ΠΥΚΣ και το είδος υπηρεσιών
που θα παρέχονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις
ποικίλλουν από 50,000 Ευρώ (Τάξη 1) για
την παροχή επενδυτικών συμβουλών, μέχρι
150,000 Ευρώ (Τάξη 3) για παρόχους που
προσφέρουν την φύλαξη των κρυπτονομι-
σμάτων, αναδοχή ή/και διάθεση κρυπτονο-
μισμάτων και την λειτουργεία πολυμερούς
συστήματος. 

Η K. Treppides & Co Ltd είναι η μεγαλύτερη
ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων στην Κύπρο
με καθιερωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία
στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα
η εταιρεία απασχολεί περίπου 200 επαγ-
γελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα
συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών
υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές
που δραστηριοποιούνται διεθνώς σε διά-
φορους χρηματοοικονομικούς και επιχειρη-
ματικούς τομείς. Η Εταιρεία, η οποία ξεκίνησε
τη λειτουργία της το 1985, διαθέτει 36 χρόνια
τεχνογνωσίας και μια ελίτ ομάδα έμπειρων
στελεχών που μπορούν να καθοδηγήσουν
και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις
κατά τη διαδικασία ίδρυσης και την επακόλουθη
επενδυτική δραστηριότητα στην Κύπρο και
διεθνώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
cacheriotou@treppides.com
www.treppides.com 
Λευκωσία: Καυκάσου, 9,
Treppides Tower, Αγλαντζιά,
2112, Λευκωσία, Κύπρος
Λεμεσός: Ανδρέα Καριόλου 38, Άγιος
Αθανάσιος, 4102, Λεμεσός, Κύπρος
Λονδίνο: 7 Milner Street,
London SW3 2QA
Μάλτα: Level 1, Somnium, Tower Road,
Swatar, Birkirkara BKR 4012

Αγορά συναλλάγματος, κρυπτονομίσματα και κανονισμοί 

Πως μια εποπτευόμενη εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιηθεί
στις υπηρεσίες συναλλάγών με κρυπτονομίσματα

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Του ΛΙΝΟΥ ΖΑΜΠΑ

Εκτελεστικός Σύμβουλος,
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
K. Treppides & Co Ltd

Οι περισσότερες ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν ακόμη θεσπίσει νόμους οι οποίοι θα διέπουν τα κρυπτονομίσματα.
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Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Από τα τέλη Φεβρουαρίου βιώνουμε τη
φρίκη μιας πολεμικής σύγκρουσης με τε-
ράστιες γεωπολιτικές, οικονομικές και ε-
νεργειακές συνέπειες για τη χώρα μας,
την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Η
«Κ» αναζήτησε έναν από τους πιο κατάλ-
ληλους να φωτίσουν τις ενεργειακές συ-
νέπειες: τον Πέτρο Κουτράκη, καθηγητή
Περιβαλλοντικών Επιστημών και διευθυ-
ντή του Κέντρου Ατμοσφαιρικής Ρύπαν-
σης, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας
στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. «Ο Αϊν-
στάιν είχε πει ότι στο επίκεντρο κάθε κρί-
σης υπάρχει μια ευκαιρία. Πιστεύω ότι η
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι
το σημείο καμπής, όπου οι προηγούμενες
πολιτικές για την ασφάλεια, την ενέργεια
και το περιβάλλον θα αλλάξουν για πάντα»,
τονίζει ο κ. Κουτράκης. «Εύχομαι να προ-
αναγγείλει μια νέα Ευρώπη, που θα μπορεί
να υπερασπίζεται τον εαυτό της και θα
ανακάμψει από τον εθισμό της στα ορυκτά
καύσιμα».
– Μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που πα-
ράγουμε ενέργεια;

– Απώτερος στόχος είναι η χρήση η-
λιακής ή αιολικής ενέργειας για την πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία
θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή
πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης.
Στη συνέχεια, το υδρογόνο θα αντιδρά
με το διοξείδιο του άνθρακα από την α-
τμόσφαιρα για να παράγει πράσινους υ-
δρογονάνθρακες, τα «eFuels». Υπάρχουν
ήδη εργοστάσια στα οποία γίνονται δοκιμές
(π.χ. στη Χιλή). Δεν ξέρω πόσος χρόνος
θα απαιτηθεί ώστε αυτή η τεχνολογία να
παράγει πράσινα καύσιμα σε ανταγωνι-
στικές τιμές και μεγάλες ποσότητες που
θα καλύπτουν την παγκόσμια ζήτηση. Το
πλεονέκτημα των πράσινων υδρογοναν-
θράκων είναι ότι καθιστούν δυνατή την
αποφυγή της απευθείας χρήσης υδρογό-
νου, το οποίο είναι εύφλεκτο και δύσκολο
να αποθηκευτεί.
– Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και γενικά
η χρήση μπαταριών μπορούν να λύσουν
το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης;

– Οχι. Η παραγωγή μπαταριών δημι-
ουργεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλή-
ματα. Επιπλέον, η Κίνα παράγει μεγάλο
μέρος του λιθίου και δεν θέλουμε να ε-
ξαρτιόμαστε από ένα ακόμη αυταρχικό
καθεστώς. Τέλος, οι χώρες στις οποίες η
διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων
είναι σχετικά υψηλή, με ποσοστά 2%-4%
του επιβατικού στόλου τους, έχουν προ-
βλήματα με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας. Υπάρχουν περισσότερα από
ένα δισεκατομμύριο επιβατικά αυτοκίνητα
σε όλο τον κόσμο. Είναι αδύνατο να κα-
τασκευαστούν μπαταρίες για όλα και να
τους παρασχεθεί ηλεκτρική ενέργεια.

– Η ενεργειακή ασφάλεια είναι προϋ-
πόθεση και για την εθνική ασφάλεια
μιας χώρας;

– Φυσικά. Οσα συμβαίνουν τον τελευ-
ταίο καιρό το αποδεικνύουν. Το γεγονός
ότι η συντριπτική πλειονότητα των ορυ-
κτών καυσίμων παράγεται από χώρες με
μη δημοκρατικά καθεστώτα είναι πολύ
ανησυχητικό. Βέβαια, η συχνή συνύπαρξη
ορυκτών καυσίμων και αυταρχισμού δεν

είναι τυχαία, αλλά αυτό είναι θέμα για
μιαν άλλη συζήτηση.
– Τι είδους ενεργειακό χαρτοφυλάκιο
μπορεί να αναπτύξει η Ελλάδα;

– Κατά τη διάρκεια της επερχόμενης
ενεργειακής επανάστασης θα δούμε με-
ταβάσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ε-
νέργειας, των μεταφορών και της μετα-
ποίησης, οι οποίες θα δημιουργήσουν
πολλές ευκαιρίες. Η Ελλάδα δεν έχει υ-
δρογονάνθρακες, ουράνιο, πολύτιμα μέ-
ταλλα ή σπάνιες γαίες, αλλά διαθέτει ήλιο
και άνεμο, καθώς και άριστα εκπαιδευ-
μένους επιστήμονες και μηχανικούς και
δημιουργικούς επιχειρηματίες. Και το πιο
σημαντικό: οι νέες τεχνολογίες δεν θα α-
παιτούν υπέρογκα κεφάλαια, άρα οι μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να
γίνουν κατασκευαστές ή παραγωγοί. Πρέ-
πει να αρπάξουμε την ευκαιρία την ώρα

που οι άνεμοι των ενεργειακών πολιτικών
και των δυνάμεων της αγοράς θα είναι
ευνοϊκοί. Να εκπαιδεύσουμε άμεσα τη
νέα γενιά μηχανικών και τεχνικών.
– Συμμερίζεστε την αισιοδοξία για τα
υποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικού α-
ερίου και πετρελαίου στη χώρα μας;

– Πράγματι, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον
γι’ αυτά, ωστόσο δεν γνωρίζουμε τις α-
κριβείς ποσότητες και αν είναι κερδοφόρα,

μια και βρίσκονται σε πολύ μεγάλα βάθη.
H ζήτηση ορυκτών καυσίμων αναμένεται
να μειωθεί τη δεκαετία 2040-2050, άρα
και οι τιμές τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα
καύσιμα με υψηλό κόστος παραγωγής, ό-
πως τα ελληνικά, δεν θα είναι ανταγωνι-
στικά. Η αγορά θα επικεντρωθεί στο φυσικό
αέριο με χαμηλό κόστος παραγωγής, όπως
αυτό από τη Ρωσία και το Κατάρ. Οι εται-
ρείες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται
για το ελληνικό φυσικό αέριο το γνωρίζουν
αυτό. Υπάρχει μια πλάνη, ότι η τρέχουσα
ενεργειακή κρίση θα αυξήσει το ενδια-
φέρον για νέες επενδύσεις εξόρυξης πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου, ακόμη και
σε μέρη με δύσκολη πρόσβαση. Ωστόσο,
το αντεπιχείρημα είναι ότι η ίδια κρίση
θα μας απομακρύνει από τα ορυκτά καύ-
σιμα και ότι οι εταιρείες ενδέχεται να α-
ποφύγουν επενδύσεις υψηλού κόστους
και ρίσκου. Ας λάβουμε υπόψη μας ότι
λόγω του βάθους των κοιτασμάτων θα
πρέπει να εμπλακούν εταιρείες με μεγάλη
τεχνογνωσία και τεχνολογία, οι οποίες θα
επενδύσουν τεράστια χρηματικά ποσά.
Ως εκ τούτου, η ελληνική κυβέρνηση θα
βρίσκεται στο έλεος μικρού αριθμού πο-
λυεθνικών, με τις οποίες θα είναι δύσκολο
να διαπραγματευθεί συμφέρουσες τιμές.
Τέλος, υπάρχουν άλλα δύο προβλήματα:
τα κοιτάσματα θα διαιωνίζουν τις εντάσεις
μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και πολλά
από τα έσοδα θα δαπανώνται για στρα-
τιωτικούς εξοπλισμούς· και η υπεράκτια
εξόρυξη ορυκτών καυσίμων ενδέχεται να

έχει δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Θυμηθείτε το ατύχημα της BP το 2010
στον Κόλπο του Μεξικού. Ενα τέτοιο α-
τύχημα σε κλειστές θάλασσες, όπως το
Αιγαίο, μπορεί να ρυπάνει τις ακτές και
να πλήξει τον τουρισμό, την αλιεία κ.λπ.
– Πώς βρεθήκατε στις ΗΠΑ και στο
Χάρβαρντ;

– Συχνά οι φοιτητές μου με ρωτούν τι
έκανα για να πετύχω. Η απάντησή μου
δεν είναι αυτή που περιμένουν. Τους λέω
ότι κατάγομαι από μια όμορφη κωμόπολη
της Κρήτης, τις Αρχάνες, και από μια οι-
κογένεια της μεσαίας τάξης χωρίς μεγάλα
σχέδια. Απλώς ήμουν εργατικός και φι-
λόδοξος. Πήγα για μεταπτυχιακά στο Πα-
ρίσι επειδή είχα συγγενείς εκεί. Πριν τε-
λειώσω το διδακτορικό μου, έστειλα πε-
ρισσότερες από είκοσι αιτήσεις σε πανε-
πιστήμια των ΗΠΑ. Το Χάρβαρντ δεν πε-
ριλαμβανόταν σε αυτά, αλλά η μοναδική
απάντηση που έλαβα ήταν από αυτό! Ενα
από τα πανεπιστήμια είχε προωθήσει την
επιστολή μου στον καθηγητή του Χάρ-
βαρντ J. Spengler, με τον οποίο έμελλε
να κάνω το μεταδιδακτορικό μου. Ημουν
τυχερός που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία.
Βέβαια, μου άρεσε πολύ αυτό που έκανα
και δούλεψα σκληρά.
– Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο

γνωστικό αντικείμενο;
– Στις αρχές της δεκαετίας του ’80,

όταν άρχισα τις σπουδές μου, οι περιβαλ-
λοντικές επιστήμες ήταν άγνωστες. Μου
είχε μιλήσει γι’ αυτές ο καθηγητής μου
Σταύρος Βολιώτης, στο Πανεπιστήμιο της
Πάτρας, και μου άρεσε η ιδέα – και γιατί
ήταν κάτι καινούργιο, και γιατί δεν υπήρχε
κορεσμός. Δυσκολεύτηκα, βέβαια, να ε-
ξηγήσω στους γονείς μου τι ήταν αυτό
που θα έκανα.
– Με ποια επιχειρήματα θα πείθατε

έναν νέο/νέα να ασχοληθεί με την ε-
πιστήμη σας;

– Νομίζω ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε
σε δύο πράγματα: στη βιωσιμότητα του
πλανήτη και στη δημόσια υγεία, τα οποία
συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. Χρεια-
ζόμαστε δομικές αλλαγές, αναγκαίες για
την επιβίωσή μας. Η κλιματική αλλαγή,
η ενεργειακή κρίση, η ασφαλής διατροφική
αλυσίδα, η βιώσιμη παραγωγή και ανα-
κύκλωση υλικών και η ποιότητα αέρα και
νερού είναι τεράστιες προκλήσεις, που
απαιτούν μελέτη από εξειδικευμένους ε-
πιστήμονες. Οσοι νέοι ασχοληθούν με
αυτά τα θέματα θα έχουν επιτυχημένες
καριέρες και θα συμβάλουν στην κοινωνική
ανάπτυξη.
– Τι σας λείπει από την Ελλάδα;

– Μου λείπουν η οικογένειά μου, οι
φίλοι μου, ο καλός καιρός, το φαγητό και
η θάλασσα. Βέβαια, χάρη στην τεχνολογία,
μιλάω σε φίλους, διαβάζω ειδήσεις και
βλέπω τους αγώνες του ΟΦΗ.

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Ναι μεν η Ελλάδα είναι για μία ακόμη χρο-
νιά νούμερο ένα προορισμός για ναυλώ-
σεις μεγάλων σκαφών αναψυχής, με με-
ρίδιο επί της διεθνούς αγοράς της τάξης
του 26%, πλην όμως ο λόγος γι’ αυτό είναι
πως αυτές οι θαλαμηγοί καταβάλλουν –
και αν...– ψιχία στο ελληνικό Δημόσιο.

Φόρος προστιθέμενης αξίας επί των
ναύλων, τέλη ελλιμενισμού και αγκυρο-
βόλησης είναι αθροιστικά σαφώς υψη-
λότερα στις ανταγωνιστικές χώρες της
Μεσογείου και κυρίως εισπράττονται,
ενώ στην Ελλάδα ακόμα και υποτυπώδεις
χρεώσεις, όπως για παράδειγμα 30 ευρώ
την ημέρα για ελλιμενισμό σκάφους 90
μέτρων σε μαρίνα της Πελοποννήσου,
ενίοτε δεν εισπράττονται. Επιπλέον στο
εξωτερικό η αγκυροβόληση (αρόδο), για
παράδειγμα στη Σαρδηνία, για ένα σκάφος
50 μέτρων χρεώνεται με 400 ευρώ την
ημέρα τη χαμηλή περίοδο και με 800
ευρώ την υψηλή. Αντίστοιχα στην Κροατία
το κόστος αυτό για ένα τέτοιο yacht είναι
420 ευρώ. 

Στην Ελλάδα, όμως, η αγκυροβόληση
είναι πρακτικά ανεξέλεγκτη και δωρεάν.
Ωστόσο υπάρχουν επιχειρήσεις, ξενο-
δοχειακές ή beach bar, που χρεώνουν
αδρά το δέσιμο σκαφών στα ρεμέτζα
που έχουν ποντίσει ή στις βραχώδεις α-
κτές μπροστά τους, χωρίς βέβαια τα χρή-
ματα αυτά να πηγαίνουν στο Δημόσιο.
Λιμενικά ταμεία - φαντάσματα, έλλειψη
από μαρίνες, πολυνομία, γραφειοκρατία
δημιουργούν γκρίζες ζώνες στις οποίες
συχνά δυσκολεύεται να λειτουργήσει
το Λιμενικό Σώμα, ενώ οι κάθε λογής ε-
πιτήδειοι βρίσκουν χώρο για να ασυδο-
τήσουν και οι καλοπροαίρετοι να αγα-
νακτήσουν.

Το «ξέφραγο αυτό αμπέλι», όπως το

περιγράφουν πηγές της βιομηχανίας του
yachting, επιβαρύνει τον χαρακτήρα και
το περιβάλλον των μοναδικών σε ομορφιά
παγκοσμίως ελληνικών προορισμών στα
νησιά και τις ηπειρωτικές ακτές. Χωρίς
κανένα σοβαρό οικονομικό όφελος, ανά-
λογο με το αποτύπωμα των μεγάλων αυ-
τών yacht. Μέρος των προβλημάτων αυ-
τών, τουλάχιστον όσον αφορά τα σκάφη
άνω των 35 μέτρων με ξένη μη κοινοτική
σημαία, αναμενόταν να λύσει το νομο-
σχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας που
κατατέθηκε στη Βουλή αυτή την εβδο-
μάδα. Ωστόσο, η αγορά θεωρεί πως σημεία
«κλειδιά» του είναι ανεφάρμοστα. Εκ-
πρόσωποι των ενώσεων εταιρειών που
ναυλώνουν μεγάλα σκάφη, ελληνικών
και ξένων, σημειώνουν πως το νομοσχέδιο
αγνοεί πλήρως τις πρακτικές που εφαρ-
μόζονται εδώ και πολλά έτη σε Γαλλία,
Ιταλία και Ισπανία. Τόσο ως προς τη δρα-
στηριοποίηση ξένων σκαφών στα εθνικά
ύδατα αυτών των χωρών (διορισμός φο-
ρολογικού αντιπροσώπου, είσπραξη ΦΠΑ
κατόπιν της εκτέλεσης του ναύλου, αυ-
στηροί κανόνες δραστηριοποίησης υπό
την έννοια της ισότητας και του καλώς
εννοούμενου ανταγωνισμού μεταξύ σκα-
φών ανεξαρτήτως σημαίας) όσο και για
τις «καινοφανείς ρυθμίσεις αμφιβόλου
αποτελεσματικότητος που δεν απαντώνται
σε κανένα άλλο κράτος».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, παρα-
δέχτηκε στη Βουλή πως «η πολυνομία,
οι παρωχημένες και ανεφάρμοστες δια-
τάξεις, ο προστατευτισμός, η απουσία
ψηφιακών εργαλείων, η γραφειοκρατία,
αλλά και η έλλειψη τόλμης για μεταρρυθ-
μίσεις και αλλαγές, κράτησαν την Ελλάδα
μακριά από πολλά και σημαντικά οφέλη
που προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες,
αλλά και την εθνική οικονομία, ο θαλάσ-

σιος τουρισμός με μεγάλα σκάφη ανα-
ψυχής». «Για τον λόγο αυτό», πρόσθεσε,
«η αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο και τη
λειτουργία του yachting αποτελεί επιτα-
κτική αναγκαιότητα». Αλλά στην πράξη
πολλοί μιλούν ήδη για ανεφάρμοστες
διατάξεις και άτολμες πρωτοβουλίες, ενώ
κάποιοι θεωρούν πως έχουν παρεισφρήσει
και συντεχνιακά συμφέροντα. 

Να σημειωθεί πως τα συγκεκριμένα
σκάφη ναυλώνονται από κάποιες εκατο-
ντάδες χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα έως
και εκατομμύρια. Επομένως, το 13% του
ΦΠΑ αποκτά εκτόπισμα και η είσπραξή
του καίρια σημασία για τα δημόσια έσοδα.
Αλλά νομικές πηγές που ειδικεύονται στο
yachting σημειώνουν πως το ΤΕΠΑΔΑΧ
(εφάπαξ ετήσιο τέλος για πλόες στα ελ-
ληνικά νερά, το ύψος του οποίου είναι

μερικές εκατοντάδες ευρώ ακόμα και για
super yachts) είναι ανέφικτο να εφαρ-
μοστεί, όπως και η προβλεπόμενη κατα-
βολή του 70% του ΦΠΑ του ναύλου πριν
από την έναρξη (ώστε το σκάφος να λάβει
τη σχετική άδεια για να διενεργήσει 21
ημέρες ναύλωσης). Και αυτό διότι «αντι-
βαίνει τον βασικό όρο του MYBA Charter
Agreement (το οποίο χρησιμοποιείται
παγκοσμίως) και προβλέπει ότι ουδέν
ποσό το οποίο αφορά τη ναύλωση δεν
μπορεί να απελευθερωθεί πριν από την
έναρξη του ναύλου». Τι θα γίνει αν ακυ-
ρωθεί ο ναύλος και πώς άραγε θα μπορέσει
ο ναυλωτής να πάρει πίσω από το ελληνικό
κράτος τα χρήματά του, διερωτώνται
στην αγορά. Επιπλέον δεν γίνεται καμία
πρόβλεψη για τις ασφαλιστικές καλύψεις
των πληρωμάτων, με αποτέλεσμα να γεν-
νάται ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού
με τα σκάφη με ελληνική ή κοινοτική
σημαία.Πάνω από όλα, «απουσιάζουν οι
απλοί και ενιαίοι κανόνες για όλους και
η δυνατότητα του Δημοσίου να εισπράξει
αυτά που εισπράττουν άλλες χώρες», υ-
πογραμμίζουν οι επαΐοντες.

Eρχεται ενεργειακή επανάσταση 
Να αρπάξουμε την ευκαιρία, λέει ο Δρ Πέτρος Κουτράκης, διευθυντής του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας του Χάρβαρντ

«Ξέφραγο αμπέλι» 
οι ελληνικές θάλασσες 
για τα mega yachts
Πολυνομία, γραφειοκρατία και ασυδοσία

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η εξαγορά
μικρών εταιρειών από μεγάλους ομίλους
Πληροφορικής, με στόχο τη δημιουργία
συνεργειών και οικονομιών κλίμακας.
H Epsilon Net ανακοίνωσε την εξαγορά,
έναντι μισού εκατ. ευρώ, του 51% της
Digital 4U, που δραστηριοποιείται στην
παροχή υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ
και ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της
υιοθέτησης κατάλληλων ψηφιακών ερ-
γαλείων (π.χ. βελτιστοποίησης μηχανών
αναζήτησης - SEO). H Digital 4U ιδρύθηκε
το 2013, διαθέτει γραφεία σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Λάρισα και το 2021 ε-
νίσχυσε, σε ετήσια βάση, κατά 27% τον
κύκλο εργασιών, σε 1,36 εκατ. ευρώ και
κατά 75%, σε 229.000 ευρώ, τα κέρδη
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(Ebitda). Η εταιρεία τέλη 2021 είχε μη-
δενικό τραπεζικό δανεισμό, ενώ τα τα-
μειακά της διαθέσιμα διαμορφώθηκαν
σε 314.000 ευρώ. H Epsilon Net θα ενι-
σχύσει το ποσοστό της στην Digital 4U
στο 60%. Το υπόλοιπο ποσοστό της ε-
ταιρείας θα εξακολουθήσει να ανήκει
στους βασικούς ιδρυτές της, μεταξύ των
οποίων ο Χρήστος Κωστούλας, ο οποίος
θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του
ως διευθύνων σύμβουλος, ελέγχοντας
παράλληλα το 24,5% της Digital 4U, πο-
σοστό που θα περιοριστεί στο 20% μετά
την αναμενόμενη αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου.

H εξαγορά της Digital 4U εντάσσεται
στις κινήσεις για επέκταση σε συμπλη-
ρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες. Προς
την ίδια κατεύθυνση, στις αρχές της
χρονιάς η EpsilonNet προχώρησε στην
εξαγορά της CSA, έναντι 2,73 εκατ. ευρώ,
κίνηση που επέτρεψε στην εταιρεία πλη-
ροφορικής να εισέλθει στην αγορά του
λογισμικού για φαρμακεία. Κατά τη φε-
τινή χρονιά η κινητικότητα στο μέτωπο
των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην
πληροφορική είναι έντονη και συμβαδίζει
με το συνεχώς διευρυνόμενο αντικείμενο
για υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματι-
σμού είτε για το Δημόσιο είτε για τον ι-
διωτικό τομέα. Πιστή στη στρατηγική

της μεγέθυνσης μέσω εξαγορών παρα-
μένει και η Entersoft, η οποία αρχές της
χρονιάς εξαγόρασε τη Logon, που υλο-
ποιεί έργα λογισμικού για επιχειρήσεις,
με το συνολικό τίμημα να τοποθετείται
σε 1,3 εκατ. ευρώ.

Πριν από μερικούς μήνες, η Real
Consulting ολοκλήρωσε την εξαγορά,
προς 741.000 ευρώ, του 60% του μετο-
χικού κεφαλαίου της Cloudideas, που ε-
ξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών
που σχετίζονται με την πλατφόρμα δια-
χείρισης πελατειακών σχέσεων
Salesforce.

<<<<<<<

Η Epsilon Net ανακοίνωσε
την εξαγορά, έναντι 
μισού εκατομμυρίου ευρώ,
του 51% της Digital 4U.

Η Digital 4U δραστηριοποιείται στην πα-
ροχή υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ
και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στο εξωτερικό η αγκυροβόληση (αρόδο), για παράδειγμα στη Σαρδηνία, για ένα σκάφος
50 μέτρων χρεώνεται με 400 ευρώ την ημέρα τη χαμηλή περίοδο και με 800 ευρώ την υ-
ψηλή. Στην Ελλάδα η αγκυροβόληση είναι πρακτικά ανεξέλεγκτη και δωρεάν.

Η πυρηνική 
ενέργεια

«Υπάρχει μια πλάνη περί άφθονων
και φθηνών κοιτασμάτων ουρανίου
που μπορούν να χρησιμοποιούνται
αντί καυσίμων για την παραγωγή η-
λεκτρικής ενέργειας. Πολλές χώρες,
λοιπόν, προσπαθούν να αναπτύξουν
πυρηνικές εγκαταστάσεις μικρής
κλίμακας. Η Ελλάδα έχει άφθονο ή-
λιο και άνεμο, και η εξάρτησή της α-
πό την πυρηνική ενέργεια θα είναι
λάθος. Δεν συνιστάται κατασκευή
πυρηνικού σταθμού σε χώρα σει-
σμογενή και μικρής έκτασης (οι ε-
γκαταστάσεις δεν θα μπορούν να
βρίσκονται μακριά από κατοικημέ-
νες περιοχές). Δεν διαθέτουμε ου-
ράνιο και θα πρέπει να βασιστούμε
σε εισαγωγές. Τέλος, η αντιμετώπι-
ση των πυρηνικών αποβλήτων απο-
τελεί μείζον πρόβλημα και η Ελλάδα
δεν διαθέτει γεωλογικά σταθερά α-
ποθετήρια για τα ραδιενεργά από-
βλητα».

«Υπάρχουν περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο επιβατικά αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο. Είναι αδύνατο να κατασκευαστούν μπαταρίες
για όλα και να τους παρασχεθεί ηλεκτρική ενέργεια», λέει ο Πέτρος Κουτράκης.

<<<<<<<

«Η Ελλάδα διαθέτει ήλιο 
και άνεμο, άριστα εκπαιδευ-
μένους επιστήμονες και 
μηχανικούς και δημιουργι-
κούς επιχειρηματίες».

<<<<<<<

«Το υδρογόνο θα αντιδρά 
με το διοξείδιο του άνθρακα
από την ατμόσφαιρα για 
να παράγει πράσινους υδρο-
γονάνθρακες, τα eFuels».

Συνεχίζονται οι εξαγορές 
και οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο της Πληροφορικής

<<<<<<<

Ατολμο ή και ανεφάρμοστο
χαρακτηρίζει η αγορά 
το νέο νομοσχέδιο. 
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Σχεδόν κατά τρεις φορές αυξήθηκε το
2021 ο συνολικός κύκλος εργασιών (ΤGR)
των τυχερών παιγνίων, σε σχέση με το
2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επι-
τροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων
(ΕΕΕΠ). Ειδικότερα, το 2015, οπότε η
ΕΕΕΠ παρουσίασε για πρώτη φορά τα
μεγέθη για τον διαδικτυακό στοιχημα-
τισμό (remote gambling), ο συνολικός
κύκλος εργασιών είχε διαμορφωθεί σε
7,7 δισ. ευρώ από τα οποία 2 δισ. ευρώ
αντιστοιχούσαν στους 24 (τότε) κατόχους
προσωρινών αδειών διαδικτυακών τυ-
χερών παιγνίων.

Το 2021, σύμφωνα με την έκθεση πε-
πραγμένων της ΕΕΕΠ, τα ΤGR ανήλθαν
σε 22,5 δισ. ευρώ από τα οποία 17,4 δισ.
ευρώ αντιστοιχούν στα διαδικτυακά τυ-
χερά παιχνίδια. Εναντι του 2015, τα TGR
σχεδόν τριπλασιάστηκαν, ενώ αυτά των
online παιγνίων είναι μεγαλύτερα κατά
περίπου εννέα φορές, μέγεθος που φα-
νερώνει τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων
τα τελευταία χρόνια.

Σε σχέση με το 2020, ο συνολικος
κυκλος εργασιων της αγορας τυχερων
παιγνιων έχει αυξηθεί κατά 35,4% επί
του οποίου τα παιγνια που διεξαγονται
διαδικτυακα αντιπροσωπεύουν το 77,55%.

Οσον αφορά τα συνολικά ακαθάριστα
έσοδα (GGR – προκύπτουν αφαιρώντας
από τον κύκλο εργασιών τυχερών παι-
γνίων τα αποδοθέντα κέρδη) το 2021 α-
νήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ, έχοντας αυξηθεί
κατά 14,53% συγκριτικά με το 2020. Σε
σχέση με το 2015, τα GGR των online
παιγνίων έχουν εκτοξευθεί, δεδομένου
ότι τότε είχαν διαμορφωθεί σε μόλις 116
εκατ. ευρώ. Επίσης, σε ορους GGR, τα
παιγνια που διεξαγονται διαδικτυακα κα-
ταλαμβανουν συνολικα μεριδιο 38,73%
που διαμορφώνεται στο 61,27% για εκεινα
που διεξαγονται επιγεια.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΕΠ,
τα παιγνια που επληγησαν το 2021, λόγω
της πανδημίας, ειναι αυτα που διεξαγονται
στο επιγειο δικτυο, ητοι στα πρακτορεια

του ΟΠΑΠ, στα καταστηματα ΟΠΑΠ Play,
στα καζινο, καθως επισης τα λαχεια και
το αμοιβαιο ιπποδρομιακο στοιχημα.
Παρά το οτι η αποδοση της αγορας το
2021 εξομαλυνε τη μεγαλη πτωση που
παρατηρηθηκε στο επιγειο δικτυο το

2020, κερδισμενα ειναι τα παιγνια που
διεξαγονται μεσω του Διαδικτυου
συνεχιζοντας να απορροφουν μεγαλο
μερος της πτωσης της καταναλωτικης
δαπανης στο επιγειο δικτυο.

Στα επίγεια παίγνια, σε όρους κύκλου
εργασιών, την πρωτοκαθεδρία διαθέτουν
αυτά του ΟΠΑΠ με 3,9 δισ. ευρώ, μέγεθος
στο οποίο, το 2021, αντιστοιχεί το 17,34%
του συνολικού TGR. Από τα καζίνο, πέρυσι,
προηλθαν 623 εκατ. ευρώ ή το 3,87% του
κυκλου εργασιων (TGR) ολων των
παιγνιων.

Το Δημόσιο εισέπραξε ως εσοδα απο
τα τυχερα παιγνια το ποσό των 560 εκατ.
ευρώ, αλλά και 13 εκατ. ευρώ που αντι-

στοιχούν σε κέρδη που δεν ζητηθηκαν
απο τους νικητες. «Στοχος μας είναι ο
συνδυασμος της προστασιας του δημοσιου
συμφεροντος με μια φιλικη προς τις ε-
πενδυσεις προσεγγιση. Ειτε αφορα τα
νεα καζινο οπως το καζινο στο Ελληνικο,
τη μετεγκατασταση του καζινο της Παρνη-
θας και το καζινο Κρητης, τη συμβολη
στην εξυγιανση ορισμενων προβλημα-
τικων καζινο που ηδη λειτουργουν, την
ενισχυση της βιωσιμοτητας των πρακτο-
ρειων του ΟΠΑΠ, την προσελκυση τε-
χνογνωσιας και τεχνολογων του χωρου
των διαδικτυακων παιγνιων», σημειώνει
στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων ο πρό-
εδρος της ΕΕΕΠ δρ Δημητρης Ντζανατος.

Στα 17,4 δισ. ο ηλεκτρονικός
τζόγος το 2021 από 2 δισ. το 2015
Συνολικά οι Ελληνες πόνταραν πέρυσι σε τυχερά παιχνίδια 22,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Oι ειδικότητες 
με τη μεγαλύτερη 
ζήτηση στην Ελλάδα
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Εξειδικευμένοι τεχνικοί εφαρμογών πλη-
ροφορικής, στελέχη τμημάτων ανθρώ-
πινου δυναμικού αλλά και τεχνίτες συ-
γκαταλέγονται στις έξι πιο γρήγορα α-
ναπτυσσόμενες ειδικότητες στην Ελλάδα
το 2022. Η Adecco κατέγραψε τις πλέον
περιζήτητες ειδικότητες, σε μια εποχή
που ο κόσμος της εργασίας μετασχημα-
τίζεται ταχύτατα, με αποτέλεσμα να αλ-
λάζουν οι ισορροπίες μεταξύ προσφοράς
και ζήτησης δεξιοτήτων.

1. Τεχνικοί εφαρμογών πληροφορικής
(Information Technology - IT). Ακολουθώ-
ντας τις τάσεις που θα διαμορφώσουν
το μέλλον της εργασίας, η τεχνολογία
αναμφίβολα παίζει καθοριστικό ρόλο.
Για αυτό και δεν αποτελεί έκπληξη ότι
την πρώτη θέση στα πιο περιζήτητα ε-
παγγέλματα καταλαμβάνουν οι ειδικό-
τητες που αφορούν προφίλ IT, προγραμ-
ματιστές (Senior Java Developers, Full
Stack Developers) και Software Architects.

2.Ανθρώπινο δυναμικό (Human Recourses
- HR). Η πανδημία φαίνεται πως επηρέασε
τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες α-
ντιλαμβάνονται τη σημασία του ταλέντου
και το πώς αυτό μπορεί να αποτελέσει
καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσι-
μότητα μιας εταιρείας. Η διαπίστωση
αυτή ανέδειξε τη σημαντικότητα των
ςτελεχών ανθρωπίνου δυναμικού. Οι πιο
περιζήτητες θέσεις στην κατηγορία αυτή
αφορούν: HR Managers, HR Business
Partners, Talent Acquisition Specialists,
Senior Talent Acquisition Specialists &
Payroll Specialists.

3. Επιστήμονες στη διαχείριση δεδομένων
(Data Scientists). Η διαρκής τροφοδότηση
των επιχειρηματικών διαδικασιών με τα
σωστά και λειτουργικά δεδομένα είναι
απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων
και την υποστήριξη στρατηγικών απο-
φάσεων των εταιρειών. Η επανάσταση
στον χώρο της πληροφορίας και ο αντί-
στοιχος όγκος διαχείρισης δεδομένων
(Data Management) καθιστούν τις θέσεις
εργασίας που περιστρέφονται γύρω από
αυτόν τον τομέα περιζήτητες.

4. Εφοδιαστική αλυσίδα (Supply Chain).
ο παγκόσμιο εμπόριο έχει επηρεαστεί
σημαντικά από την πανδημία, υπάρχουν
νέα δεδομένα που προκύπτουν καθη-

μερινά σχετικά με την ενεργειακή κρίση,
τις πολεμικές συγκρούσεις, καθώς και
τις συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις.
Οι διαμορφωτικές αυτές τάσεις αλλάζουν
«το παιχνίδι» στην παγκόσμια αγορά και
ορίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα ως
στρατηγικό καταλύτη στην επίτευξη
των στόχων των εταιρειών. Αντίστοιχα
διαμορφώνεται υψηλή ζήτηση για ερ-
γαζομένους που πλαισιώνουν το τμήμα
της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως τα
στελέχη του τμήματος προμηθειών και
οι Logistics Managers.

5. Ειδικοί στο ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital
Marketing Specialists). Σε αντίθεση με το
Digital Μarketing, το οποίο εξελίσσεται
ραγδαία, οι παραδοσιακές τεχνικές του
Marketing δεν είναι πλέον τόσο αποδο-
τικές. Οι αγοραστικές μας συνήθειες συ-
νεχίζουν να εξελίσσονται, τη στιγμή μά-

λιστα που οι περισσότερες αγορές πλέον
πραγματοποιούνται μερικώς ή ολοκλη-
ρωτικά ηλεκτρονικά. Υπάρχουν περισ-
σότερες πιθανότητες για τα brands να
προσεγγίσουν πελάτες μέσα από email,
videos, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και τις μηχανές αναζήτησης. Ειδικότητες
άγνωστες μέχρι πρότινος, όπως για πα-
ράδειγμα το SEO (Search Engine
Optimization), το UX (User Experience)
και τα SOME (Social Media), συναντώνται
ακόμα και στις μικρότερες επιχειρήσεις.

6. Τεχνίτες. Ο αριθμός των ανοιχτών
θέσεων εργασίας φαίνεται να αυξάνεται
δυσανάλογα με τον διαθέσιμο αριθμό ε-
ξειδικευμένων εργαζομένων όταν μιλάμε
για τις «θέσεις γραφείου». Αντίστοιχη
δυσκολία υπάρχει όμως και στην κάλυψη
θέσεων τεχνικών ειδικοτήτων, καθώς
τα τελευταία χρόνια είναι έντονη η τάση
των νέων να μην επιλέγουν χειρωνακτικά
επαγγέλματα, με αποτέλεσμα οι τεχνίτες
να τείνουν να εκλείψουν. 

<<<<<<<

Η Adecco κατέγραψε 
τις πλέον περιζήτητες 
ειδικότητες, σε μια εποχή
που ο κόσμος της εργασίας 
μετασχηματίζεται ταχύτατα.

<<<<<<<

Το Δημόσιο εισέπραξε
ως εσοδα 560 εκατ., αλλά
και 13 εκατ. που ήταν κέρδη
αλλά δεν ζητηθηκαν 
απο τους νικητες.

Η πανδημία ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.
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Του ΜΙΧΆΛΗ ΜΥΡΙΆΝΘΗ*, PH.D.

Η επανέναρξη των ερευνών υδρογοναν-
θράκων στο Ιόνιο αποτελεί μια εξαιρετικά
θετική εξέλιξη. Η υπερκομματική διαχρο-
νική και ανεξήγητη στασιμότητα συναρ-
τάται άμεσα με το εύρος των χωρικών υ-
δάτων και την οριοθέτηση ΑΟΖ στο Ιόνιο
(Ιταλία, Αλβανία), στο Αιγαίο (Τουρκία) και
την Ανατολική Μεσόγειο (Κύπρος, Τουρκία,
Αίγυπτος και Λιβύη). Ειδικά για το Αιγαίο,
επικρέμεται το casus belli.  Δεν είναι τυχαίο,
ότι πριν από την εξαγγελία των ερευνών
από τον πρωθυπουργό προηγήθηκε η ε-
πέκταση των χωρικών υδάτων από τους
Οθωνούς μέχρι το Ταίναρο και οριοθετή-
θηκε η ΑΟΖ με Ιταλία και μερικώς με Αί-
γυπτο. Την επανεκκίνηση επηρέασε ο πό-
λεμος στην Ουκρανία και η ανάγκη υπο-
κατάστασης ρωσικού φυσικού αερίου από
ευρωπαϊκό. Ωστόσο, η αναπτυσσόμενη
Ελλάδα με αύξηση 77% στην προσέλκυση
το 2020 άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI),
δεν είχε την πολυτέλεια να προσπεράσει
μια δυνητική πηγή πλούτου, σύμφωνα με
δηλώσεις (Οκτώβριος 2021) του επικεφαλής
της κρατικής Ελληνικής Διαχειριστικής
Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Με την ευ-
καιρία, υπενθυμίζεται ο ορισμός των δυ-
νητικών κοιτασμάτων (possible reserves)
που είναι: εκείνα με 10% πιθανότητες να
παραχθούν, με εύλογο κόστος, με τη δια-
θέσιμη τεχνολογία και με την άδεια του
κράτους που ασκεί κυριαρχία σε αυτά.

Ωστόσο, υπάρχουν νομικές εκκρεμό-
τητες προς επίλυση, ακόμα και στις εξαγ-
γελθείσες παραχωρήσεις του  Ιονίου.

Ιόνιο Πέλαγος
Διαφορές με την Αλβανία, ιδιαιτέρως

στον προσδιορισμό του τριεθνούς σημείου
επαφής των ΑΟΖ Ελλάδος, Ιταλίας και Αλ-
βανίας βορείως της Κέρκυρας. Επίσης στον
βαθμό επήρειας των Διαπόριων νήσων.
Ολα αυτά, ενδεχομένως επηρεάζουν το
τεμάχιο 1 (βλέπε σχήμα). Τον Οκτώβριο
του 2020, Ελλάδα και Αλβανία συμφώνησαν
να παραπέμψουν τη διαφορά στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης. Μέχρι σήμερα δεν
εκδηλώθηκε σπουδή από την αλβανική
πλευρά ούτε ασκήθηκε αποτελεσματική
πίεση από την ελληνική. Το πιθανότερο
είναι το τεμάχιο 1 να παραμείνει ανενεργό,
όπως εξάλλου παραμένει για 40 χρόνια α-
νενεργή η παραχώρηση ανατολικά της

Θάσου, στον Πρίνο, μέχρι την επίλυση
της διαφοράς με την Τουρκία.

Σε αντίθεση, στο τεμάχιο 2 δυτικά της
Κέρκυρας, δραστηριοποιούνται η Energean
και τα ΕΛΠΕ. Μεταξύ των τεμαχίων 2 και
4 εντοπίστηκε μεγάλο σε έκταση κοίτασμα,
ο «Αχιλλέας». Επίσης, στο τεμάχιο 2 υπάρχει
ακριβώς πάνω στην οριογραμμή των δύο
ΑΟΖ (Ελλάδος - Ιταλίας) το κοίτασμα «Πύρ-

ρος», που όποτε η Ελλάδα προχωρήσει σε
εκμετάλλευση, θα το μοιραστεί με την Ι-
ταλία (κλασική περίπτωση συνεκμετάλ-
λευσης). Αθροιστικά, τα δύο έχουν εκτι-
μώμενο δυναμικό 50-100 bcm. Η Ελλάδα
καταναλώνει τον χρόνο περίπου 6-7 bcm.

Στον νότο του Ιονίου ενοποιήθηκαν τα
τεμάχια του Ν.4001/2011 σε ένα ενιαίο
σύνολο που απαρτίζει την παραχώρηση

της Δυτικής και Νοτιοδυτικής Κρήτης. Η
χάραξη έγινε προσεκτικά, ώστε να μην
παραχωρηθούν θαλάσσιες εκτάσεις ανα-
τολικά της νήσου Γαύδου, για την οποία
υπολογίστηκε πλήρης επήρεια, γεγονός
που αμφισβητεί η Λιβύη. Υπενθυμίζεται
ότι ο Ν.4001/2011 χάραξε τα 20 τεμάχια,
του 2ου γύρου παραχωρήσεων, σε ένα
είδος οιονεί ελληνικής υφαλοκρηπίδας,

με εφαρμοστέα αρχή τη μέση γραμμή με
τα όμορα κράτη και την πλήρη επήρεια
των νήσων. Ουσιαστικά, όμως, εκκρεμεί
η διαπραγμάτευση με τη Λιβύη για τον
από κοινού προσδιορισμό των ορίων της
μεταξύ τους ΑΟΖ.

Ανατολική Μεσόγειος
Ωστόσο, ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι

η οριοθέτηση ΑΟΖ με την Τουρκία στην
Ανατολική Μεσόγειο  και το Αιγαίο, που
εκτιμάται πως έχει δυναμικό, τάξεως με-
γέθους μικρότερο από της Μεσογείου, δια-
θέτοντας περισσότερο πετρέλαιο, παρά
φυσικό αέριο. Η Τουρκία, που συνεχώς ε-
γείρει αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών
κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν επέλεξε
τυχαία τη ζώνη που τη συνδέει με τη Λιβύη,

όπως περιγράφεται στο μνημόνιο της 8ης
Δεκεμβρίου 2019. Στο Νότιο Αιγαίο μεταξύ
Κάσου και ανατολικής Κρήτης υπάρχει σε
μεγάλο σχετικά βάθος μια πολλά υποσχό-
μενη γεωλογική λεκάνη στον άξονα και
βορείως μιας επωθημένης ζώνης, με κα-
τεύθυνση  νότια - νοτιοανατολικά - βόρεια
- βορειοανατολικά, που θα μπορούσε να
περιέχει αξιόλογα δυνητικά αποθέματα,
ισοδύναμα πιθανώς μερικών «Πρίνων». Η
λεκάνη εμπεριέχεται στην τουρκολιβυκή
ζώνη, που τέμνει επικαλύπτοντας μέρος
της καθ' όλα νόμιμης μερικής οριοθέτησης
ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου (βλ.
σχήμα). Παράλληλα, στη Γαύδο και νοτιό-
τερα υπάρχουν αξιόλογοι γεωλογικοί σχη-
ματισμοί υφαλογενών ασβεστόλιθων και
βιογενούς αερίου, που εκλύουν τα λασποη-
φαίστεια. Αυτοί είχαν αρχικά περιληφθεί
στα τεμάχια της χάραξης του Ν.4001/2011,
αλλά δεν έχουν δημοπρατηθεί έκτοτε, εν-
δεχομένως λόγω του τουρκολιβυκού μνη-
μονίου και της άσκησης διπλωματίας  κα-
τευνασμού. Η αυθαίρετη μονομερής τουρ-
κική χάραξη στην Ανατολική Μεσόγειο,
με την τεράστια έκταση της «Γαλάζιας πα-
τρίδας», «καταπίνει» κυριολεκτικά το σύ-
μπλεγμα του Καστελλορίζου, συρρικνώνει
την ΑΟΖ της Κύπρου και αποστερεί την
Ελλάδα από την εξαιρετικά σημαντική λε-
κάνη του Ηροδότου, με το τεράστιο πάχος
ιζημάτων που εκτείνεται νοτίως του Κα-
στελλορίζου, μεταξύ Κρήτης, Κύπρου και
Αιγύπτου. Με βάση το UNCLOS τη λεκάνη
του Ηροδότου φυσιολογικά μοιράζονται
κυρίως Ελλάδα, Τουρκία και Αίγυπτος σε
διαφορετικό ποσοστό εκάστη. Η Τουρκία
επιδιώκει ώστε η ΑΟΖ της να εφάπτεται
με της Αιγύπτου, απαλείφοντας εντελώς
την ενδιάμεση ΑΟΖ της Ελλάδος. Η Αίγυ-
πτος παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις
τουρκικές θέσεις και δεν επιθυμεί, προς
το παρόν, να οριοθετήσει ΑΟΖ με την Ελ-
λάδα ανατολικότερα του 28ου μεσημβρινού,
στο ύψος της Ρόδου. Το κλειδί είναι ο βαθ-
μός επήρειας του συμπλέγματος του Κα-
στελλορίζου και η εφαρμογή της αρχής
της αναλογικότητας. Οποιαδήποτε ουσια-
στική ελληνική διαπραγμάτευση με την
Τουρκία θα κατέληγε  ενδεχομένως εκεί.

Αιγαίο Πέλαγος
Στο Αιγαίο, η Τουρκία διεκδικεί ένα κοί-

τασμα στον άξονα Ικαρίας - Φούρνων - Σά-
μου, εξ ου και οι συνεχείς υπερπτήσεις
πάνω από τους Φούρνους, την κυριότητα
των οποίων, όπως και της Παναγιάς, Οι-
νουσσών, κ.λπ. αμφισβητεί εμπράκτως με
τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και «Γαλάζιας
πατρίδας». Εχει αξιώσεις στο Θρακικό πέ-
λαγος, ανατολικά της Θάσου και στο κε-
ντρικό Αιγαίο, ανατολικά του 25ου μεσημ-
βρινού. Αργά ή γρήγορα, Ελλάδα και Τουρκία
θα πρέπει να διαπραγματευτούν το αντι-
κείμενο των διαφορών τους ως προς την
οριοθέτηση ζωνών ή να καταφύγουν σε
διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, τη Χάγη ή
το Αμβούργο. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ της
Τουρκίας, που συνεχώς αθροίζει απαιτήσεις
εις βάρος της Ελλάδος δημιουργώντας de
facto καταστάσεις, που σε βαθος χρόνου,
εξαλλάσσονται σε de jure. Κλασικό παρά-
δειγμα το Κυπριακό, όπου ισχύει η ευαγ-
γελική ρήση:  μακάριοι οι κατέχοντες.

* Ενεργειακός αναλυτής και ειδικός σύμβουλος
του ΕΛΙΑΜΕΠ από το 2003.

Οι προσδοκίες και τα «αγκάθια» για το αέριο
Πού υπάρχουν πιθανά κοιτάσματα και πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές διαφορές την αξιοποίησή τους

<<<<<<

Η Αίγυπτος παρακολουθεί 
με ενδιαφέρον τις τουρκικές
θέσεις και δεν επιθυμεί 
προς το παρόν να οριοθετή-
σει ΑΟΖ με την Ελλάδα 
στο ύψος της Ρόδου.

Το plan B εάν αρνηθούν οι πολυεθνικές να αναλάβουν τις έρευνες
ΤηςΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Συμμετοχή της Ελληνικής Διαχειριστικής
Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) στις
έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων
φυσικού αερίου στην περιοχή της Κρήτης
περιλαμβάνει το plan B της κυβέρνησης,
προκειμένου να προχωρήσει χωρίς καθυ-
στερήσεις το πρόγραμμα που ανακοίνωσε
ο πρωθυπουργός για την αξιοποίηση των
εγχώριων υδρογονανθράκων.

Στην Κρήτη
Οι δύο περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά

της Κρήτης έχουν παραχωρηθεί με σύμβαση
που επικυρώθηκε από τη Βουλή το 2019
σε κοινοπραξία των εταιρειών Total (40%),
ΕxxonMobil (40%) και ΕΛΠΕ (20%) και η
διερεύνησή τους θα εξαρτηθεί σε πρώτη
φάση από το κατά πόσον οι δύο πολυεθνικές
θα δεσμευθούν στο σφιχτό χρονοδιάγραμμα

για έναρξη των σεισμικών ερευνών τη χει-
μερινή περίοδο 2022-2023 και ολοκλήρωσή
τους το 2024. Οι προθέσεις των δύο πολυε-
θνικών θα διερευνηθούν μέσα στις επόμενες
ημέρες σε διαδικτυακές συναντήσεις που
θα έχει μαζί τους η ΕΔΕΥ. Ζητούμενο σε
αυτές τις συναντήσεις είναι να διασφαλιστεί
η συμμετοχή τους στο ερευνητικό πρό-
γραμμα, με την ΕΔΕΥ να αναλαμβάνει πρω-
τοβουλίες για την άρση του αδιεξόδου που
έχει προκύψει μετά την προσφυγή περι-
βαλλοντικών οργανώσεων στο ΣτΕ κατά
της υπουργικής απόφασης για την έγκριση
της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, εκκρεμότητα που χαρακτη-
ρίζεται υψηλού ρίσκου από τους επενδυτές.
Πηγές φέρουν την εταιρεία να συνδράμει
το Δημόσιο στην εκδίκαση της υπόθεσης,
που έχει οριστεί για τον Οκτώβριο, και να
αναλαμβάνει ταυτόχρονα δέσμευση έναντι
των επενδυτών για μιας μορφής αντιστάθ-

μιση του ρίσκου στην περίπτωση που το
ΣτΕ δικαιώσει τις περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις. Εάν και σε αυτή την περίπτωση οι
πολυεθνικές αρνηθούν να αναλάβουν το
ρίσκο, η ΕΔΕΥ θα ζητήσει εξουσιοδότηση
για να προχωρήσει η ίδια στις έρευνες, στο
πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα προβλέπει
τον συμψηφισμό του κόστους βάσει των
υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει μέσω
των συμβάσεων έναντι του ελληνικού Δη-
μοσίου, εφόσον εντοπιστούν κοιτάσματα
και προχωρήσει η εκμετάλλευσή τους.

Χωρίς την εξουσιοδότηση των παραχω-
ρησιούχων η ΕΔΕΥ, για να προχωρήσει σε
έρευνες στις συγκεκριμένες περιοχές, θα
πρέπει να προβεί σε αλλαγή του καταστα-
τικού της, κάτι που μένει ανοιχτό στην πε-
ρίπτωση που χρειαστεί.

Η χρηματοδότηση
Η απαιτούμενη χρηματοδότηση για

τις σεισμικές έρευνες θα διασφαλισθεί
με την ενίσχυση της κεφαλαιακής της
επάρκειας από το Δημόσιο, που είναι ο
μέτοχος (100%). Οι δαπάνες θα μπορούσαν
να διασφαλιστούν με την αναζήτηση ε-
ταίρου που θα συγχρηματοδοτήσει τις
έρευνες. Πληροφορίες φέρουν την ΕΔΕΥ
να βρίσκεται σε συζητήσεις με τη νορ-
βηγική εξειδικευμένη εταιρεία PGS, που
είχε πραγματοποιήσει και το 2012 για
λογαριασμό του Δημοσίου τις σεισμικές
έρευνες στο Ιόνιο και στην Κρήτη, τα
δεδομένα των οποίων πουλήθηκαν στη
συνέχεια στις πετρελαϊκές. Αυτό που συ-
ζητείται είναι η δημιουργία ενός κοινού
σχήματος με τη συμμετοχή 50%-50% Ε-
ΔΕΥ και PGS. Η κυβέρνηση φέρεται να
έχει διασφαλίσει τη συμμετοχή των δύο
ελληνικών εταιρειών EΛΠΕ (Κρήτη και
Ιόνιο) και Energean (Iόνιο και Ιωάννινα),
κάτι που πιστοποιείται και από τις δη-

λώσεις των επικεφαλής τους, κ. Ανδρέα
Σιάμισιη και Μαθιού Ρήγα, μετά την α-
νακοίνωση του προγράμματος από τον
πρωθυπουργό την περασμένη Τρίτη.
Τόσο οι ελληνικές εταιρείες όσο και η Ε-
ΔΕΥ προσδοκούν την είσοδο στις παρα-
χωρήσεις νέων επενδυτών. Η συγκυρία
αποχώρησης μεγάλων πετρελαϊκών από
τη Ρωσία μετά την επιβολή κυρώσεων
αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετική για τους
ελληνικούς υδρογονάνθρακες, μιας και
οι πολυεθνικές αναζητούν νέες αγορές.  

Πρώτη γεώτρηση το 2023
Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που πα-

ρουσίασε η ΕΔΕΥ στη σύσκεψη με τον
πρωθυπουργό, το 2023 θα πραγματοποι-
ηθεί η πρώτη γεώτρηση στη χερσαία πε-
ριοχή των Ιωαννίνων από την Energean,
ενώ η παραγωγή εγχώριων κοιτασμάτων,
εφόσον επιβεβαιωθούν, θα ξεκινήσει το

2028-2029. Αυτό προϋποθέτει ότι οι σει-
σμικές έρευνες θα έχουν ολοκληρωθεί
σε 1-2 έτη έως το 2024 και στη συνέχεια
θα ακολουθήσουν οι ερευνητικές γεω-
τρήσεις σε 3-4 χρόνια έως το 2026, ώστε
να έχουμε εγχώρια παραγωγή σε διάστημα
6-7 ετών από σήμερα. 

Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού
προγράμματος (σεισμικά και γεωτρήσεις)
θα γνωρίζουμε για πρώτη φορά εάν επι-
βεβαιώνονται οι ενδείξεις, βάσει παλαι-
ότερων μελετών της ΕΔΕΥ, για την ύπαρξη
δυνητικών αποθεμάτων της τάξης των
70-90 τρισ. κυβικών ποδιών φυσικού α-
ερίου στις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης
και του Ιονίου. Πρόκειται για ποσότητα
ικανή να καλύψει το 15%-20% των ετή-
σιων αναγκών της Ευρώπης σε φυσικό
αέριο, ενώ η δυνητική αξία των συνολικών
κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας
εκτιμάται σε 250 δισ. ευρώ.

Περιθώρια για συμβιβασμούς στο Δ.Σ. της ΕΚΤ
Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΧΌΛΓΚΕΡ ΣΜΊΕΝΤΙΝΓΚ*

Το μείγμα είναι κάπως δυσάρεστο. Μετά
την πρόσφατη συνεδρίασή της η ΕΚΤ πα-
ραδέχθηκε ότι «οι πληθωριστικές πιέσεις
έχουν ενταθεί». Ακόμα και οι δείκτες του
υποκείμενου πληθωρισμού έχουν πλέον
σήμερα ανέλθει άνω του 2% σε ετήσια
βάση, δηλαδή υπερβαίνουν τον πάγιο στόχο
του 2% της ΕΚΤ. Την ίδια στιγμή «ορισμένοι
παράγοντες υποδηλώνουν επιβράδυνση
της ανάπτυξης προσεχώς». Σε σχέση με
τις τελευταίες τριμηνιαίες εκτιμήσεις της
στις 10 Μαρτίου, η ΕΚΤ τώρα βλέπει πως

υπάρχουν καθοδικές πιέσεις στην ανάπτυξη
και ανοδικές προς τον πληθωρισμό, οι
οποίες έχουν οξυνθεί ειδικά σε βραχυπρό-
θεσμο ορίζοντα. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη.
Με τον πληθωρισμό στο 7,5% τον Μάρτιο,
η βασική υπόθεση της τράπεζας για μέσο
πληθωρισμό στο 5,1% φέτος δείχνει ανέ-
φικτη. Αντιστοίχως και η δραστική πτώση
των δεικτών για τις μελλοντικές τάσεις,
όπως το στοιχείο των προσδοκιών στις έ-
ρευνες των Δεικτών Διευθυντών Προμη-
θειών ή σε εκείνες για την εμπιστοσύνη

επιχειρήσεων και καταναλωτών, φανερώνει
ότι η πρόβλεψη της ΕΚΤ για μια αύξηση
της τάξεως του 3,7% στο ΑΕΠ του 2022
είναι πραγματικά υπεραισιόδοξη. Κατά τα
άλλα, η ΕΚΤ δείχνει πως είναι πιθανόν να
αυξήσει τα επιτόκια όχι μόνο αργότερα
αλλά και πολύ λιγότερο από το αντίστοιχο
της Fed. 

Η επικείμενη λήξη του προγράμματος
αγορών καθαρών περιουσιακών στοιχείων
εντός περίπου τριών μηνών θέτει ένα
πιθανό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Κε-

ντρική Τράπεζα, δηλαδή το πώς θα μπο-
ρούσε να αποτρέψει την υποθετική διεύ-
ρυνση της διαφοράς στις ομολογιακές α-
ποδόσεις κατά ένα ρυθμό ή και σε επίπεδα
τέτοια που για τα περισσότερα στελέχη
της θα φαίνονταν υπερβολικά. Αν και η
ΕΚΤ έχει υποσχεθεί να χρησιμοποιεί όπως
πρέπει το εργαλείο της εκ νέου επένδυσης
των ομολόγων της που έχουν λήξει, το να
αντικαθιστά τους τίτλους μιας σταθερής
αγοράς με εκείνους μιας ταραγμένης προ-
βληματίζει ορισμένους αξιωματούχους της.

Και αυτό διότι σκέφτονται ότι ίσως μια
τέτοια κίνηση μπορεί να αποδειχθεί ανε-
παρκής σε περιόδους μεγάλης αναστάτωσης
στις αγορές. Παρά ταύτα, ένα νέο εργαλείο
δυνητικά θα διερρήγνυε τη διαχωριστική
γραμμή ανάμεσα στη νομισματική και τη
δημοσιονομική πολιτική, οπότε θα απο-
δεικνυόταν μάλλον αμφιλεγόμενο.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της ΕΚΤ,
παρέκαμψε τη σχετική ερώτηση, τονίζοντας
ωστόσο ότι η τράπεζα έχει δείξει στο πα-
ρελθόν, ειδικά με το κατεπείγον πρόγραμμα

της πανδημίας ΡΕΡΡ, ότι μπορεί και γρήγορα
να ανταποκριθεί και ευέλικτα, εάν παραστεί
ανάγκη. Εξ ου και η δήλωσή της ότι «εμείς
θα σχεδιάσουμε όποιο εργαλείο μπορεί να
αποδειχθεί ευέλικτο». Κατά την εκτίμησή
μας, τέλος, είναι πιθανή μια συναίνεση α-
νάμεσα στα «γεράκια» και τις «περιστερές»
τους επόμενους μήνες, πιθανώς εγκαίρως
για τη συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου.

* Ο κ. Χόλγκερ Σμίεντινγκ είναι οικονομολόγος
της Berenberg Bank.
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Τη δημιουργία μιας νέας γενιάς αυτοαπα-
σχολουμένων, οι οποίοι αναζητούν υψη-
λότερο εισόδημα και καλύτερες συνθήκες
εργασίας από αυτές που έχουν στο καθε-
στώς εξαρτημένης εργασίας, δείχνουν τα
στοιχεία της ετήσιας έκθεσης για την ε-
πιχειρηματικότητα 2020-2021 που παρου-
σίασε χθες, σε συνέντευξη Τύπου, το Ιδρυμα
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
(ΙΟΒΕ) στο πλαίσιο της συμμετοχής του
στο παγκόσμιο ερευνητικό πρόγραμμα
Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
Αν και η πανδημία –τουλάχιστον κατά τον
πρώτο χρόνο– δεν φαίνεται να επέδρασε
αρνητικά στη δημιουργία νέων επιχειρή-
σεων, ορισμένα από τα βασικά ποιοτικά
στοιχεία αυτών δεν είναι ενθαρρυντικά
συνολικά για το βάθος της επιχειρηματι-
κότητας και τη συμβολή της στην απα-
σχόληση.

Ειδικότερα, το 8,6% του πληθυσμού η-
λικίας 18-64 ετών της χώρας (περίπου
562.000 άτομα) βρισκόταν το 2020 στα αρ-
χικά στάδια έναρξης μιας επιχείρησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχό-
λησης, από 8,2% (536.000 άτομα) το 2019.
Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες δια-
χρονικά επιδόσεις της χώρας, αν και κινείται
χαμηλότερα του μέσου όρου των χωρών
υψηλού εισοδήματος. Από την άλλη, το
ποσοστό του πληθυσμού που διέκοψε ή
ανέστειλε την επιχειρηματική του δρα-
στηριότητα ανήλθε στο 2,2% (περίπου
143.000 άτομα), επίδοση ελαφρώς υψηλό-
τερη από το 2019 (2%), αλλά και αρκετά
χαμηλότερη από τον μέσο όρο των χωρών
υψηλού εισοδήματος (3,6%). Το γεγονός
βεβαίως ότι δεν ήταν υψηλό το ποσοστό
διακοπής της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας συνδέεται και με τα προγράμματα
στήριξης των επιχειρήσεων που υπήρξαν
από την κυβέρνηση στο πλαίσιο της αντι-
μετώπισης των επιπτώσεων της πανδη-
μίας.

Το βασικό κίνητρο για την έναρξη νέων
επιχειρηματικών εγχειρημάτων είναι ο
βιοπορισμός (σε ποσοστό 69%), αρκετά υ-
ψηλότερα από τον μέσο όρο στις χώρες
υψηλού εισοδήματος (61,6%). Το 46% δη-
λώνει την ανάγκη απόκτησης μεγαλύτερου
εισοδήματος, ενώ το 35,7% συνεχίζει μια
οικογενειακή παράδοση. Το λεγόμενο ι-
δεαλιστικό κίνητρο, δηλαδή η έναρξη μιας
επιχείρησης επειδή «κάποιος θέλει να
κάνει τη διαφορά», ισχύει για μικρό πο-
σοστό, για το 26,9%.

Δυστυχώς και από τη φετινή έρευνα
διαπιστώνεται ότι τα νέα εγχειρήματα α-

φορούν στην πλειονότητά τους τους κλά-
δους του εμπορίου (λιανικό και χονδρικό)
και των ξενοδοχείων - εστίασης (27% και
15,7% αντιστοίχως). Το ποσοστό των εγ-
χειρημάτων που δημιουργούνται στον
πρωτογενή τομέα διαμορφώνεται στο 4,2%
το 2020, υποχωρώντας σε σχέση με το
2019 (6,4%). Στα περυσινά επίπεδα κινείται
το ποσοστό των νέων εγχειρημάτων Β2Β
(17,5%), επίδοση πάντως που βρίσκεται
πολύ χαμηλότερα του μέσου όρου των χω-
ρών υψηλού εισοδήματος (26%). Οριακά
πτωτική τάση παρουσιάζουν τα νέα εγ-
χειρήματα στον κλάδο της μεταποίησης

(25,8% έναντι 27,0% το 2019). Ενα άλλο
αρνητικό στοιχείο είναι ότι τα νέα εγχει-
ρήματα έχουν μικρή συνεισφορά στην αύ-
ξηση της απασχόλησης. Ενας στους τρεις
επιχειρηματίες δηλώνει ότι πέρα από τους
ιδρυτές κανείς άλλος δεν εργάζεται στο
εγχείρημα αυτό, τουλάχιστον κατά τη στιγ-
μή της έναρξης (έναντι 15% στην προη-
γούμενη έρευνα), με τις προσδοκίες να
είναι χαμηλές και για τη συνέχεια: μόλις
80% (από 95% το προηγούμενο έτος) των
επιχειρηματιών εκτιμούν ότι την επόμενη
πενταετία θα δημιουργήσουν τουλάχιστον
μία θέση εργασίας.

Το βασικό κίνητρο για την έναρξη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων είναι ο βιοπορισμός (σε ποσοστό 69%), αρκετά υψηλότερα από τον
μέσο όρο στις χώρες υψηλού εισοδήματος (61,6%).

<<<<<<

Σύμφωνα με την έρευνα 
του ΙΟΒΕ, το 4,2% 
των εγχειρημάτων ήταν 
στον πρωτογενή τομέα.

Με μόλις ένα εργαζόμενο
μία στις τρεις νέες επιχειρήσεις
Εστίαση και εμπόριο ξανά οι δύο «πρωταγωνιστές» του νέου επιχειρείν το 2020

Ακρίβεια και μετά
το 2022 αναμένουν
τα νοικοκυριά
Στη σκιά των επιπτώσεων του πολέμου
στην Ουκρανία ζουν τα νοικοκυριά
στην Ελλάδα, τα οποία μάλιστα εμφα-
νίζονται να έχουν ήδη «ξεχάσει» την
αμέσως προηγούμενη κρίση, αυτή του
κορωνοϊού. Μάλιστα, η ανησυχία για
τις επιπτώσεις από τις πρόσφατες γε-
ωπολιτικές εξελίξεις και δη η ανησυχία
για την ακρίβεια φαίνεται ότι θα είναι
μεγάλης διάρκειας –όπως ίσως και οι
ανατιμήσεις– με την πλειονότητα των
νοικοκυριών να εκτιμά ότι η επίδραση
του πολέμου θα επεκταθεί και πέραν
του 2022.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα της τελευταίας κυλιόμενης
έρευνας που πραγματοποίησε το Ιν-
στιτούτο Ερευνας Λιανεμπορίου Κα-
ταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) από τις
5 έως τις 10 Απριλίου σε δείγμα 1.000
καταναλωτών, η πλειονότητα κατα-
λαμβάνεται από συναισθήματα θυμού
(30%) και φόβου (26%) για τον πόλεμο
στην Ουκρανία. Τα ποσοστά για την
πανδημία COVID-19 είναι σαφώς χα-
μηλότερα, αλλά υπαρκτά με 14% και
19% αντιστοίχως. Το 19% των κατα-
ναλωτών νιώθει ανασφάλεια για τον
πόλεμο, το 13% ανησυχία και το 15%
άγχος. Μόλις το 8% αισθάνεται αδια-
φορία. Και πάλι τα ποσοστά για την
πανδημία COVID-19 είναι χαμηλότερα,
με το 19% μάλιστα να δηλώνει πλέον
αδιάφορο για την ύπαρξη του κορω-
νοϊού. 

Στα θετικά καταγράφεται ότι μόλις
το 2% του κοινού νιώθει πανικό. Αλ-
λωστε το 39% δηλώνει ότι η κρίση
στην Ουκρανία είναι σημαντικότερη
της πανδημίας COVID-19, ενώ μόλις
το 17% δηλώνει το αντίθετο.

Το 81% εκτιμά ότι ο πόλεμος επη-
ρεάζει την ελληνική αγορά, με το 67%
να εκτιμά ότι η επίδραση θα διαρκέσει
και μετά το 2022. Το 22% πιστεύει ότι

οι επιπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι το
τέλος της τρέχουσας χρονιάς, το 5%
για 2-3 μήνες, ενώ υπάρχει κι ένα 5%
που θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία ε-
πίδραση. Το 72% πιστεύει ότι λόγω
του πολέμου θα υπάρξουν ελλείψεις
σε κάποια αγαθά, το 87% «βλέπει» αυ-
ξήσεις τιμών σε συγκεκριμένα είδη
και το 85% θεωρεί ότι θα αυξηθεί –
κάτι που ήδη έχει γίνει βεβαίως– το
κόστος ενέργειας και μεταφορών.

Το 72% πιστεύει ότι λόγω του πολέμου
θα υπάρξουν ελλείψεις σε κάποια αγα-
θά.

<<<<<<

Μεγάλη οικονομική 
και ψυχολογική πίεση δη-
μιουργεί στους καταναλω-
τές ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, σύμφωνα με 
έρευνα του ΙΕΛΚΑ.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ 

Σε διεύρυνση των ανισοτήτων που προϋ-
πήρχαν στο ελληνικό εμπόριο μεταξύ των
πολύ μικρών εμπορικών επιχειρήσεων
και των μεγάλων αλυσίδων οδήγησαν τα
δύο χρόνια πανδημίας. Ανισότητες που
αποτυπώνονται κυρίως στον κύκλο ερ-
γασιών, αλλά και τις προοπτικές για το
μέλλον. Την ίδια ώρα, στην ετήσια έκθεση
Ελληνικού Εμπορίου 2021, που παρου-
σιάστηκε από την Ελληνική Συνομοσπον-
δία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
(ΕΣΕΕ), αποκαλύπτεται ότι σχεδόν μία
στις τρεις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις
του κλάδου ένδυσης - υπόδησης  –ενός
εκ των πλέον παραδοσιακών κλάδων του
λιανεμπορίου– κατατάσσεται στην κα-
τηγορία των απειλούμενων, των επιχει-
ρήσεων δηλαδή που καταγράφουν μείωση
πωλήσεων και ταυτόχρονα βαρύνονται
με χρέη. Ακόμη πάντως και αν τα στοιχεία
της έκθεσης της ΕΣΕΕ αποτελούν μια «η-
χηρή προειδοποίηση σχετικά με την ε-
πιβίωση των εμπορικών επιχειρήσεων»,
όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο πρόεδρος

της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας, το μόνο
βέβαιο είναι ότι πλέον –μετά και τις τε-
λευταίες εξελίξεις– το εμπόριο βρίσκεται
αντιμέτωπο με μία ακόμη κρίση. 

Κατ’ αρχάς, αν και συνολικά το λιανε-
μπόριο –σύμφωνα και με τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής– σημείωσε
σημαντική αύξηση τζίρου το 2021 σε σύ-
γκριση με το 2020, της τάξης του 11,20%,
με την αύξηση στις λιανεμπορικές Α.Ε.
και ΕΠΕ να υπολογίζεται σε 9,7%, η κα-
τάσταση είναι αρκετά διαφορετική στις
μικρές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το
43% των επιχειρήσεων κατέγραψε μείωση
του εξαμηνιαίου κύκλου εργασιών μεταξύ
των δύο εξαμήνων (α΄ εξάμηνο του 2021

σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2020),
ενώ το 33% εμφάνισε στασιμότητα. Μόλις
ένα 24% δήλωσε αύξηση του τζίρου.  Τα
στοιχεία δείχνουν επίσης ότι ο μέσος ε-
ξαμηνιαίος τζίρος των μικρών εμπορικών
επιχειρήσεων επιστρέφει στα χαμηλά ε-
πίπεδα του 2016, της περιόδου κατά την
οποία βρίσκονταν σε ισχύ ακόμη τα capital
controls και αυστηρά δημοσιονομικά μέ-
τρα. Ετσι, ο μέσος εξαμηνιαίος τζίρος των
μικρών εμπορικών επιχειρήσεων διαμορ-
φώθηκε το 2021 σε 58.032 ευρώ από 58.825
ευρώ το 2020, ενώ προ πανδημίας, το
2019, είχε φτάσει τα 75.436 ευρώ. Σημει-
ώνεται ότι το 2016 είχε διαμορφωθεί σε
57.529 ευρώ. 

Τα μειωμένα έσοδα, σε συνδυασμό με
τη νέα κρίση που υπάρχει μετά τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία ενδέχεται να αυ-
ξήσουν περαιτέρω το ιδιωτικό χρέος. Ετσι,
αν και το 2021 καταγράφηκε μείωση του
ποσοστού των επιχειρήσεων που έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία
και τα ασφαλιστικά ταμεία (23% και 24%
έναντι 30% και 27% αντιστοίχως το 2020),
έχει αυξηθεί το μέσο ύψος ληξιπρόθεσμων
οφειλών. Συγκεκριμένα το 2021 διαμορ-
φώθηκε σε 15.040 ευρώ προς την εφορία
από 12.923 ευρώ το 2020, ενώ το μέσο
ύψος ληξιπρόθεσμων οφειλών των μικρών
εμπορικών επιχειρήσεων προς ασφαλι-
στικά ταμεία ανήλθε σε 12.021 ευρώ το

2021 από 9.140 ευρώ το 2020.   Η πανδημία
φαίνεται ότι ενίσχυσε τις ανισότητες και
μεταξύ διαφόρων κλάδων του λιανεμπο-
ρίου. Οι πλέον ευνοημένες είναι οι επι-
χειρήσεις τροφίμων, με το 30,5% αυτών
να κατατάσσεται στις «δυναμικές» (με
αύξηση τζίρου και χωρίς χρέη). Στον α-
ντίποδα βρίσκεται ο κλάδος της ένδυσης
- υπόδησης, όπου το 32,5% των επιχει-
ρήσεων κατατάσσεται στις «απειλούμε-
νες», ενώ στις «δυναμικές» ανήκει ένα
23,7%. Συνολικά, πάντως, το μεγαλύτερο
ποσοστό των μικρών εμπορικών επιχει-
ρήσεων (23%) κατατάσσεται στις «απει-
λούμενες» και μόλις το 12% στις «δυνα-
μικές». 

Η ήδη κακή κατάσταση στο λιανεμπόριο λόγω της πανδημίας επιδεινώνεται από το κύμα ακρίβειας, που οδηγεί σε σημαντική μείωση των κα-
ταναλωτικών δαπανών. 

<<<<<<

Ο μέσος εξαμηνιαίος τζίρος
επιστρέφει στα χαμηλά επί-
πεδα του 2016, όταν ίσχυαν
τα capital controls.

Μείωση τζίρου και αύξηση χρεών 
για τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις

Η ΤτΕ αναμένεται
να αναλάβει την εποπτεία
των επαγγελματικών ταμείων
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
γέρνει η ζυγαριά του υπουργείου Ερ-
γασίας όσον αφορά το θέμα της επο-
πτείας των Ταμείων Επαγγελματικής
Ασφάλισης, στο πλαίσιο της ευρύτερης
αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου
που διέπει τη λειτουργία του δεύτερου
πυλώνα. Αν και ακόμη ο αρμόδιος υ-
φυπουργός Εργασίας και  Κοινωνικών
Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου δεν
έχει λάβει την οριστική απόφαση, α-
σφαλείς πληροφορίες θέλουν το ση-
μαντικό ζήτημα της εποπτείας να έχει
σχεδόν κλείσει. Παραμένουν οι τελικές
διευθετήσεις και συνεννοήσεις με
την ΤτΕ, ώστε να «κλειδώσει» οριστικά.  

Σήμερα τα ΤΕΑ, με συνολικά υπό
διαχείριση κεφάλαια πάνω από 1,8
δισ., εποπτεύονται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, την Εθνική Αναλο-
γιστική Αρχή και μια ειδική υπηρεσία
του υπουργείου Εργασίας. Το πρόβλη-
μα προκύπτει από το γεγονός ότι η ε-
ποπτεία παραμένει κατακερματισμένη
σε διαφορετικές Αρχές, στις οποίες
μάλιστα παρατηρείται υποστελέχωση,
με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην ταχύ-
τητα λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα
κατά την ίδρυση ενός ταμείου. Ετσι,
στο πλαίσιο της αναθεώρησης του νο-
μοθετικού πλαισίου που αφορά τα
ΤΕΑ, με στόχο να ενισχυθεί και να συ-
νεχιστεί το αναπτυξιακό «momentum»
του 2ου πυλώνα ασφάλισης, εξετάζεται
το ζήτημα της εποπτείας παράλληλα
με εξαιρετικής σημασίας θέματα, όπως
τα χαρακτηριστικά των μικρών ΤΕΑ,
τα «πολυεργοδοτικά» ταμεία και βέβαια
το φορολογικό καθεστώς τους.  

Σύμφωνα με πληροφορίες και έ-
πειτα από διάλογο με τους φορείς, το
υπουργείο Εργασίας φαίνεται πως
προσανατολίζεται προς την ΤτΕ, με
τις κατάλληλες όμως στελεχιακές πα-
ρεμβάσεις. Η διατήρηση του υπάρ-
χοντος προβληματικού καθεστώτος

έχει αποκλειστεί, ενώ η  ίδρυση και
η οργάνωση ενός νέου φορέα ή μιας
νέας ανεξάρτητης αρχής που θα έχει
τον ρόλο επόπτη φαίνεται πως απο-
κλείεται, καθώς κρίνεται ότι απαιτεί
πολύ χρόνο για τη σύσταση και τη
στελέχωσή της, ενώ σημαντικό θα εί-
ναι και το κόστος λειτουργίας της (νέα
γραφεία, υλικοτεχνική υποδομή, ε-
πιπλέον προσωπικό). Επίσης, ως ση-
μαντικό μειονέκτημα θεωρείται η έλ-
λειψη των κατάλληλων και έμπειρων
στελεχών από την αγορά, που θα μπο-

ρούν να καλύψουν τις θέσεις σε μια
πιθανή νέα εποπτική αρχή. Κι όπως
επισημαίνουν στελέχη της αγοράς
των ΤΕΑ, σήμερα η στελέχωση των
υπηρεσιών παραμένει ελλιπής, πόσο
μάλλον όταν η φύση της συγκεκρι-
μένης εποπτείας είναι πολύ σημαντική
και απαιτητική με ιδιαίτερα δύσκολα
τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς τα
ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης
είναι σύνθετες οντότητες που πρέπει
να είναι οργανωτικά επαρκείς.

Να σημειωθεί πάντως, ότι παρά
τις ελλείψεις στο υπάρχον θεσμικό
πλαίσιο, που έχει τεθεί από το 2002,
τα τελευταία χρόνια τα ΤΕΑ έχουν
μια διαρκώς αυξανόμενη παρουσία
στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή υπάρ-
χουν 25 Ταμεία Επαγγελματικής Α-
σφάλισης με 201 εκατ. επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο. Αν σε αυτά προστεθούν
και τα 4 ταμεία υποχρεωτικής ασφά-
λισης, από τους κλάδους του φαρμά-
κου, των πετρελαιοειδών, των τροφί-
μων και της ιδιωτικής ασφάλισης,
τότε το συνολικό αποθεματικό εκτο-
ξεύεται στο 1,8 δισ.

Παρά τις ελλείψεις στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, που έχει τεθεί από το 2002, τα τε-
λευταία χρόνια τα ΤΕΑ έχουν μια διαρκώς αυξανόμενη παρουσία στη χώρα μας. 

<<<<<<

Πάνω από 1,8 δισ. ευρώ 
είναι τα υπό διαχείριση 
κεφάλαια των ΤΕΑ. 
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Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Γνωρίζετε ότι αν εκτεθείτε στον ήχο μιας
μηχανής του γκαζόν (90 ντεσιμπέλ) για
οκτώ συνεχείς ώρες και από κοντινή α-
πόσταση διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο μό-
νιμης βλάβης της ακοής σας; Αν ο ήχος
προέρχεται από μοτοσικλέτα (95 ντεσι-
μπέλ) η βλάβη μπορεί να προκληθεί σε
τέσσερις ώρες· από ακρόαση μουσικής
με ακουστικά σε υπερβολικά υψηλή έ-
νταση σε δύο ώρες· από ελικόπτερο (105
ντεσιμπέλ) σε μία ώρα· από απογείωση
αεροπλάνου (140 ντεσιμπέλ) η ζημιά εν-
δέχεται να είναι ακαριαία.

Οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων θε-
ωρούν τους ποικίλους θορύβους τους ο-
ποίους καθημερινά αναγκαστικά υπομέ-
νουν –από οδική, σιδηροδρομική και ε-
ναέρια κυκλοφορία, βιοτεχνία και βιομη-
χανία, εργοτάξια, οικοδομές και υπαίθριες
αγορές, ακόμα και οικιακές συσκευές (ρα-
διόφωνο, τηλεόραση)– απλώς ενοχλητι-
κούς. Δικαίως. Πέρα από την όχληση,
όμως, υπάρχει και μια άλλη διάσταση: η
ηχορρύπανση βλάπτει σοβαρά την υγεία.

Πρόσφατη μελέτη ερευνητών του Ιν-
στιτούτου Παγκόσμιας Υγείας (ISGlobal)

της Βαρκελώνης, η οποία δημοσιεύθηκε
στο έγκυρο περιοδικό Environment
International, κατέγραψε όσα... ακούγονται
στους δρόμους 749 ευρωπαϊκών πόλεων.
Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σχεδόν οι
μισοί (48%) Ευρωπαίοι άνω των 20 ετών
εκτίθενται λόγω της οδικής κυκλοφορίας
σε επίπεδα θορύβου πολύ υψηλότερα από
τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (κατά μέσον όρο 53 ντεσιμπέλ η-
μερησίως). 

Τα ποσοστά ήταν: 29,8% για το Βερο-
λίνο, 33,8% για το Λονδίνο, 43,8% για τη

Μαδρίτη, 46% για την Κοπεγχάγη, 60,5%
για τη Ρώμη και 70% για το Παρίσι. Στις
πόλεις με τους πιο θορυβώδεις δρόμους
συγκαταλέγονται η Βιέννη με 87% και η
Σόφια με 99%.

Και θάνατοι
Οι επιστήμονες δυστυχώς, δεν έχουν

καταγράψει στοιχεία από την Αθήνα, αν
και μπορούμε να φανταστούμε πόσο υ-
ψηλό θα ήταν το (αρνητικό) σκορ της ελ-
ληνικής πρωτεύουσας στη συγκεκριμένη
λίστα. Αναφέρουν, όμως, τον αντίκτυπο

της ηχορύπανσης: περισσότεροι από 11
εκατομμύρια ενήλικοι στην Ευρώπη δυ-
σκολεύονται λόγω της αέναης κίνησης
των οχημάτων να κοιμηθούν, να διαβά-
σουν, να εργασθούν, να ηρεμήσουν, να
επικοινωνήσουν – κι όλα αυτά αυξάνουν
το στρες τους και κατ’ επέκταση τους
κινδύνους για την υγεία τους. Αν τηρού-
νταν τα όρια θορύβου του ΠΟY, εκτιμούν
οι συγγραφείς της μελέτης, τουλάχιστον
3.600 θάνατοι από ισχαιμική καρδιακή
νόσο θα αποφεύγονταν κάθε χρόνο.

Η Γαλλία φαίνεται να είναι η πρώτη

ευρωπαϊκή χώρα που τα συνειδητοποιεί
όλα αυτά. Στα μέσα Φεβρουαρίου τέθηκε
σε εφαρμογή ένα πιλοτικό πρόγραμμα,
με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας
ραντάρ, για την καταγραφή των παρα-
βιάσεων ορίων στους δρόμους – όχι της
ταχύτητας, αλλά των ντεσιμπέλ (πειραγ-
μένες ή χαλασμένες εξατμίσεις και ηχο-
συστήματα υπερβολικά υψηλής έντασης).
Τα πρώτα ραντάρ τοποθετήθηκαν στην
Ιλ-ντε-Φρανς, περιοχή με μεγάλη δημο-
γραφική πυκνότητα. Πρόκειται για τρεις
συσκευές, από διαφορετικούς κατασκευ-

αστές, που θα «αναμετρηθούν» σε απο-
τελεσματικότητα. Η καλύτερη θα επιλεγεί
για την επόμενη φάση του προγράμματος,
που περιλαμβάνει την επέκταση της χρή-
σης των ραντάρ θορύβου και σε άλλες
πόλεις.

Οι ειδικοί είναι σαφείς: ο θόρυβος μας
αρρωσταίνει. Πέρα από τις ακουστικές
επιδράσεις που έχει στα αυτιά μας, δηλαδή
την υπερευαισθησία ή την ελάττωση της
ακουστικής ικανότητας (κάτι που αφορά
κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητο μέρος
του πληθυσμού των αστικών περιοχών),
υπάρχουν και οι μη ακουστικές, με δυ-
σμενείς συνέπειες στη γενικότερη λει-
τουργία του οργανισμού μας. Γι' αυτό και
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τοπο-
θετεί την ηχορρύπανση στη δεύτερη
θέση (στην πρώτη βρίσκεται η ατμοσφαι-
ρική ρύπανση) στην κατάταξη των με-
γαλύτερων περιβαλλοντικών κινδύνων
για την υγεία. 

Η υπερέκθεση σε θόρυβο ή πολύ δυ-
νατό ήχο προκαλεί, από την αύξηση πα-
ραγωγής διαφόρων επιβλαβών ορμονών,
τη διαστολή της κόρης των οφθαλμών
και τη σύσφιγξη των φλεβών, μέχρι την
κίνηση του στομάχου και του υπογαστρίου
και την αύξηση των σφυγμών της καρ-
διάς.

«Η έκθεση σε θορύβους υψηλής έντα-
σης, όπως αυτοί από την κυκλοφορία των
αυτοκινήτων, μπορεί να προκαλέσει διά-
φορα νοσήματα, με κυρίαρχη τη βαρηκοΐα
και το χρόνιο ακουστικό τραύμα. Η θο-
ρυβογενής απώλεια της ακοής βραχυπρό-
θεσμα μπορεί να δημιουργήσει στρες και
νευρικότητα με αρνητικό αντίκτυπο στην
αυτοσυγκέντρωση και την αποδοτικότητα
του ατόμου στην εργασία του, ενώ μα-
κροπρόθεσμα, με τη συνεχή έκθεση στον
θόρυβο, ενδέχεται να εγκατασταθούν μό-
νιμες βλάβες στην ακοή. 

Με τη συνεχή έκθεση σε θόρυβο, όπως
συμβαίνει στους κατοίκους των μεγάλων
πόλεων, τα επίπεδα έντασης του ήχου
μπορεί να ξεπεράσουν τα 70 ντεσιμπέλ
και μια προϊούσα βαρηκοΐα προοδευτικά
να επιδεινωθεί. Τότε το άτομο θα αρχίσει
να έχει δυσκολίες στην επικοινωνία του
και τις διαπροσωπικές του σχέσεις», επι-
σημαίνει ο Γεώργιος Ψύλλας, αναπληρωτής
καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας - Νευ-
ροωτολογίας ΑΠΘ / Μονάδα Ακοής και

Ισορροπίας / Α΄ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ
Κλινική Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλο-
νίκης.

«Δεν αποκλείεται, όμως, και ήχοι έ-
ντασης άνω των 50 ντεσιμπέλ, όταν α-
κούγονται καθημερινά και χωρίς παύσεις,
να προκαλέσουν καρδιαγγειακές βλάβες:
κίνδυνο εμφράγματος μυοκαρδίου, στε-
φανιαίας νόσου και αρτηριακής υπέρτα-
σης, λόγω αύξησης των επιπέδων της
κορτιζόλης, γνωστής και ως «ορμόνης
του στρες». Αλλες βλάβες που ενδέχεται
να εμφανιστούν λόγω θορυβογενούς α-
πώλειας της ακοής είναι οι εμβοές (ή βου-
ητά στο αυτί), οι οποίες έχουν δυσμενή
επίπτωση στην ψυχολογία, ιδίως όσων
εργάζονται σε θορυβώδες περιβάλλον,
καθώς και διαταραχές του ύπνου. Υπο-
λογίζεται ότι περισσότεροι από 8 εκατομ-
μύρια άνθρωποι διεθνώς υποφέρουν από
διαταραχές του ύπνου λόγω περιβαλλο-
ντικής ηχορρύπανσης», συνεχίζει ο κ.
Ψύλλας.

Η ψυχική υγεία 
«Ο θόρυβος έχει και άμεσες και έμμεσες

επιπτώσεις στην υγεία. Κατ' αρχάς μπορεί
να βλάψει την ακοή μας προσωρινά ή μό-
νιμα. Αυτό παρατηρείται κυρίως σε όσους
εργάζονται σε θορυβώδη περιβάλλοντα.
Εμμεσα, ο επίμονος και υψηλής έντασης
ήχος μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο και
τη διάθεσή μας, ειδικά αν δεν μπορούμε
να ελέγξουμε την πηγή του. Ετσι πυρο-
δοτείται μια απόκριση άγχους: αυξημένος
καρδιακός ρυθμός και αρτηριακή πίεση,
απελευθέρωση ορμονών του στρες, εφί-
δρωση κ.λπ. Μακροπρόθεσμα, αυτή η
συνεχής ενεργοποίηση της σωματικής
μας αντίδρασης στο στρες ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρά καρδιαγγειακά προ-
βλήματα: από υπέρταση έως θάνατο. Ε-
πίσης, αν ο θόρυβος (δηλαδή ο ανεπιθύ-
μητος ήχος) είναι κάτι από το οποίο αδυ-
νατούμε να ξεφύγουμε, αυτό μπορεί να
οδηγήσει έως και σε κατάθλιψη. Οι επι-
πτώσεις της ηχορρύπανσης στην ψυχική
υγεία είναι λιγότερο κατανοητές – άρα
πρέπει να μελετηθούν περισσότερο στο
άμεσο μέλλον», τονίζει η Ερικα Γουόκερ,
καθηγήτρια Επιδημιολογίας στη Σχολή
Δημόσιας Υγείας του αμερικανικού πα-
νεπιστημίου Brown και διευθύντρια του
Community Noise Lab.

Τα πολλά ντεσιμπέλ βλάπτουν σοβαρά
«Πρόβλημα δημόσιας υγείας η ηχορρύπανση», λένε στην «Κ» Ελληνες και ξένοι επιστήμονες – Προκαλεί ακόμη και εμφράγματα

<<<<<<

Εκατομμύρια ενήλικοι στην
Ευρώπη δυσκολεύονται λό-
γω της αέναης κίνησης των
οχημάτων να κοιμηθούν, να
διαβάσουν, να εργασθούν,
να επικοινωνήσουν.
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Επιδημία άνευ προηγουμένου η παχυσαρκία
Ανοδική τάση στο ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, πανευρωπαϊκή πρωτιά στις μικρές ηλικίες 

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Μια επιδημία με εκθετική αύξηση τις
τελευταίες δεκαετίες και η οποία α-
πειλεί τη μελλοντική υγεία του πλη-
θυσμού είναι η παχυσαρκία στη χώρα
μας. Ηδη, στην Ελλάδα, το 38% του
πληθυσμού είναι υπέρβαρο και το
32% παχύσαρκο, ενώ το πρόβλημα
εντοπίζεται με ένταση και στις μικρές
ηλικίες, με 21% των παιδιών προ-
σχολικής ηλικίας να είναι υπέρβαρα
ή παχύσαρκα. Το ποσοστό των υ-
πέρβαρων και παχύσαρκων φτάνει
το 41% στα παιδιά ηλικίας 10 έως 12
ετών. Και αυτό, όταν στις χώρες της
Κεντρικής Ευρώπης τα αντίστοιχα
ποσοστά είναι μόλις 11% και 18%
και κατά μέσο όρο στις χώρες της
Ευρώπης 15% και 25%. 

Την πολύ κακή εικόνα που πα-
ρουσιάζει η χώρα μας σε ό,τι αφορά
την παχυσαρκία, τους παράγοντες
που ευνοούν το φαινόμενο, αλλά και
τις στρατηγικές για την αντιμετώπισή
του παρουσίασαν χθες ειδικοί επι-
στήμονες σε ημερίδα που διοργάνωσε
η διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων της Βουλής, με θέμα «Από
την παιδική παχυσαρκία στην επι-
δημία της παχυσαρκίας». 

Ο καθηγητής Διατροφικής Αγωγής
και Αξιολόγησης στο Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο Γιάννης Μανιός –συ-
ντονιστής ερευνητικής ομάδας με-
λέτης που δημοσίευσε πρόσφατα για
το θέμα η διαΝΕΟσις– έκανε λόγο
για πανευρωπαϊκή πρωτιά στην παι-
δική παχυσαρκία, την οποία συνέδεσε
με εσφαλμένες αντιλήψεις των γο-
νέων, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο
και το γενικότερο περιβάλλον στο
οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά. 

Οπως ανέφερε, τα ποσοστά υπέρ-
βαρων και παχύσαρκων παιδιών είναι
μεγαλύτερα σε επαρχιακές και αγρο-
τικές περιοχές απ’ ό,τι στις πόλεις. 

Ωστόσο, ανισότητες καταγράφο-
νται και εντός των πόλεων: είναι εν-
δεικτικό ότι το ποσοστό παιδικής
παχυσαρκίας στο Χαλάνδρι έχει με-
τρηθεί στο 3% και στο Παλαιό Φά-
ληρο στο 5%, ενώ στην Καλλιθέα
είναι 14% και στο Κερατσίνι 20%.
«Που σημαίνει ότι εξαρτάται από το
περιβάλλον της γειτονιάς, το σχολείο,
αλλά και το εκπαιδευτικό επίπεδο
των γονέων», ανέφερε ο κ. Μανιός,
που πρόσθεσε ότι καθοριστικός πα-
ράγοντας για την παχυσαρκία των
παιδιών είναι και οι εσφαλμένες α-
ντιλήψεις των γονέων τους. «88%
των γονέων υπέρβαρων ή παχύσαρ-
κων παιδιών θεωρούν φυσιολογικό
το βάρος του παιδιού τους και 20%
των γονέων με παιδιά με φυσιολογικό

βάρος εκτιμούν ότι το παιδί τους
είναι λιποβαρές και το πιέζουν για
μεγαλύτερη πρόσληψη τροφής». 

Σχολική απόδοση
Στις επιπτώσεις της παχυσαρκίας

στη σχολική υγεία και στην απόδοση
του παιδιού αναφέρθηκε, μεταξύ άλ-
λων, ο καθηγητής Οικονομικών της
Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής του
ΕΚΠΑ Γιάννης Υφαντόπουλος, ση-
μειώνοντας ότι τα παχύσαρκα παιδιά
έχουν περιορισμένη συμμετοχή σε
σχολικούς αγώνες, περιορισμένη ά-
θληση, παίρνουν κατά μέσο όρο χα-
μηλότερους βαθμούς, έχουν χαμη-
λότερη αυτοεκτίμηση και χαμηλότερη
ικανοποίηση από τη ζωή. «Παιδιά
με “υγιές” βάρος έχουν κατά 13% υ-
ψηλότερη απόδοση στα μαθήματά
τους και την παιδεία τους», τόνισε
ο καθηγητής. 

Στις οικονομικές επιπτώσεις της
παχυσαρκίας αναφέρθηκε ο ομότιμος
καθηγητής Οικονομικών της Υγείας
Γιάννης Κυριόπουλος. 

Οπως είπε, το 1% του ΑΕΠ, δηλαδή
1,8 δισ. ευρώ ετησίως, είναι η άμεση
ιατρική δαπάνη και νοσηρότητα
λόγω της παχυσαρκίας, ενώ εκτιμάται
ότι σε μία δεκαετία θα υπερβεί το

2% του ΑΕΠ. «Η χώρα κάθεται πάνω
σε μία μεταβολική βόμβα», σημείωσε
και πρόσθεσε ότι για να απασφαλί-
σουμε αυτή τη βόμβα θα πρέπει να
αυξηθεί το κεφάλαιο γνώσης για την
υγεία του παιδιού στο πλαίσιο της
οικογένειας και του σχολείου, αλλά
και να υπάρξουν παρεμβάσεις στη
φορολογία ως κίνητρα ή αντικίνητρα
για πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές.
Πρότεινε, δε, να εφαρμοστεί ένα σύ-
στημα αρνητικών φόρων, με απαλ-
λαγή από το βάρος της φορολογίας
στα φρούτα και τα λαχανικά, προ-
κειμένου να στραφούν οι οικογένειες
σε αυτά. Ο κ. Μανιός πρότεινε τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας
διαδικασίας εύκολου και έγκαιρου
εντοπισμού οικογενειών υψηλού κιν-
δύνου για παχυσαρκία, ακόμα και
μέσω της θεσμοθετημένης συμπλή-
ρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας
Μαθητή και την παραπομπή των οι-
κογενειών αυτών σε δομές πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας για συμ-
βουλευτική και παρακολούθηση.

<<<<<<

Το «βάρος» πέφτει
στα παιδιά, στα οποία 
το πρόβλημα εντοπίζεται
με ένταση.

Σοβαρές οι επιπτώσεις στην υγεία

Καθοριστικός παράγοντας για την παχυσαρκία των παιδιών είναι και οι εσφαλμένες αντιλήψεις των γονέων τους. Στην Ελλάδα, 88% των γονέων υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών θεωρούν φυ-
σιολογικό το βάρος του παιδιού τους και 20% των γονέων με παιδιά με φυσιολογικό βάρος εκτιμούν ότι το παιδί τους είναι λιποβαρές και το πιέζουν για μεγαλύτερη πρόσληψη τροφής. 

Μείωση του προσδόκιμου ζωής και αύξηση
της πιθανότητας εμφάνισης σοβαρών πα-
θήσεων, μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος,
επιφέρει η παχυσαρκία. «Η πιθανότητα ένα
άτομο με φυσιολογικό βάρος να φτάσει τα
70 έτη ζωής είναι 70%. Για τα παχύσαρκα
άτομα το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 60%,
ενώ για τα άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία
–δηλαδή δείκτη μάζας σώματος >40– οι πι-
θανότητες είναι 50%», σημείωσε χθες κατά
τη διάρκεια ημερίδας της Επιτροπής Κοι-
νωνικών Υποθέσεων της Βουλής ο καθηγητής
Παθολογίας-Ρευματολογίας του ΕΚΠΑ και
πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
(ΚΕΣΥ) Δημήτρης Μπούμπας. Σύμφωνα με
τον καθηγητή, ο λόγος για τη σημαντική
αυτή μείωση των πιθανοτήτων επιβίωσης
για τα παχύσαρκα άτομα είναι ότι η παχυ-

σαρκία συνοδεύεται με πολλές σοβαρές συ-
νοσηρότητες, όπως υπέρταση, υπεργλυκαιμία
και σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιμία,
καρδιαγγειακά νοσήματα και ιδίως καρδιακή
ανεπάρκεια, υπνική άπνοια, άσθμα, οστε-
οαρθρίτιδα γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
και καρκίνος. 

Οπως τόνισε, «το 10% του συνολικού
κινδύνου για εκδήλωση καρκίνου σχετίζεται
με την παχυσαρκία, η οποία συνδέεται με
περισσότερους από 12 τύπους νεοπλασιών».
Και πρόσθεσε ότι οι παχύσαρκοι ασθενείς
με καρκίνο ανταποκρίνονται λιγότερο καλά
σε θεραπεία και έχουν μεγαλύτερη πιθανό-
τητα να υποτροπιάσουν. Επιπλέον, η πα-
χυσαρκία στην εφηβική ηλικία συνδέεται
με την εμφάνιση καρκίνου στη μέση ηλικία. 

Ο καθηγητής Καρδιολογίας Γ΄ Καρδιο-

λογικής Κλινικής στο «Σωτηρία», πρόεδρος
Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος
υπογράμμισε ότι το 60% των ατόμων με
καρδιακή ανεπάρκεια είναι παχύσαρκα, ενώ
ένας παχύσαρκος έχει διπλάσια έως τριπλάσια
πιθανότητα να εμφανίσει καρδιακή ανε-
πάρκεια σε σχέση με ένα άτομο με φυσιο-
λογικό σωματικό βάρος.

Αντίθετα, η απώλεια βάρους για τους πα-
χύσαρκους είναι μονόδρομος εάν στοχεύουν
σε βελτίωση της υγείας τους. Σύμφωνα με
τον κ. Μπούμπα, η απώλεια δέκα κιλών μει-
ώνει κατά 20% τον κίνδυνο για θάνατο, έως
37% τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, κατά
60% τον κίνδυνο σακχαρώδους διαβήτη,
κατά τουλάχιστον δύο βαθμούς την αρτη-
ριακή πίεση και κατά 30% τα επίπεδα χο-
ληστερίνης και τα τριγλυκεριδίων. Τόσο ο

κ. Μπούμπας όσο και ο κ. Σιάσος αναφέρ-
θηκαν και στον ρόλο των υγειονομικών για
τη διαχείριση της πανδημίας. «Η παχυσαρκία
μάς ξέφυγε, αργήσαμε να αντιληφθούμε τη
σημασία της», σημείωσε ο κ. Μπούμπας και
συμπλήρωσε ότι θα πρέπει η μέτρηση σω-
ματικού βάρους και της περιφέρειας μέσης
να γίνεται σε κάθε επίσκεψη του ασθενούς
και να καταγράφεται στον ηλεκτρονικό φά-
κελο υγείας. «Μόλις το 40% των ατόμων με
παχυσαρκία έχει διαγνωστεί ότι πάσχει από
αυτή τη σοβαρή νόσο και μόλις το 20% λαμ-
βάνει θεραπεία γι’ αυτή», τόνισε ο κ. Σιάσος.
Πρόσθεσε ότι ο ίδιος προγραμματίζει να
καταθέσει πρόταση στο ΕΚΠΑ για τη δημι-
ουργία ενός κατ’ επιλογήν προπτυχιακού
μαθήματος για τη διαχείριση της παχυσαρ-
κίας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. 

Διεθνείς προσωπικότητες στον αγώνα για υγιεινή διατροφή των παιδιών
Στην καταπολέμηση της παιδικής παχυ-
σαρκίας, μιας μείζονος αλλά αναστρέ-
ψιμης υγειονομικής απειλής, με κατα-
στροφικές συνέπειες για την υγεία και
τη μακροζωία των επόμενων γενεών,
στρατεύτηκαν κατά καιρούς προσωπι-
κότητες διεθνούς κύρους, από κάθε
τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Μία από τις πιο σημαντικές προσπάθειες
για την καλύτερη διατροφή των παιδιών
ξεκίνησε η Μισέλ Ομπάμα το 2010 ως
Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Η πρωτοβουλία
της έλαβε την ονομασία «Let’s Move»
και στόχος ήταν οι μελλοντικές γενιές
να μεγαλώσουν με υγεία και να κατα-
φέρουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά
τους. Ο τότε πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα,
μάλιστα, είχε συστήσει την πρώτη ομάδα
κρούσης για την καταπολέμηση του
προβλήματος. Ηδη από το 2009 η Μισέλ
Ομπάμα είχε δημιουργήσει στον περί-
βολο του Λευκού Οίκου έναν λαχανό-
κηπο, στοχεύοντας κυρίως στην έναρξη

του δημόσιου διαλόγου για την υγιεινή
διατροφή. Στο πλαίσιο της ίδια πρωτο-
βουλίας η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ πα-
ρακίνησε τους μικρούς Αμερικανούς να
γυμνάζονται και να ασχοληθούν με κά-
ποιο άθλημα. Ταυτόχρονα ξεκίνησε το
πρόγραμμα «Οι σεφ στο σχολείο» προ-
κειμένου οι μικροί μαθητές να αποκτή-
σουν μαγειρικές ικανότητες και να δο-
κιμάζουν νέα και πιο υγιεινά τρόφιμα
στην καθημερινότητά τους. Στόχος του
«Let’s Move» ήταν ο περιορισμός του
αριθμού των παχύσαρκων ανηλίκων στο

5% έως το 2030.  Παρότι πολλές αλυσίδες
εστιατορίων εισήγαγαν υγιεινές επιλογές
στους καταλόγους τους και τα σχολεία
αύξησαν τις ώρες της φυσικής άσκησης
και βελτίωσαν την ποιότητα των σχο-
λικών γευμάτων, ώστε να περιλαμβάνουν
δημητριακά, φρούτα και λαχανικά, τα
στοιχεία αποδεικνύουν ότι η πρωτοβου-
λία δεν απέδωσε καρπούς. 

Τα ποσοστά των υπέρβαρων και πα-
χύσαρκων Αμερικανών καταγράφουν
διαρκή αύξηση. Στην εκστρατεία της
Μισέλ Ομπάμα στρατεύθηκαν και προ-
σωπικότητες του καλλιτεχνικού κόσμου,
όπως η Μπιγιονσέ, η Ελεν ντε Τζενέρις
και πολλοί άλλοι. 

Την καταπολέμηση της μάστιγας της
παιδικής παχυσαρκίας και τη βελτίωση
των σχολικών γευμάτων έθεσε ως στόχο
και ο Τζέιμι Ολιβερ, ο διάσημος Βρετανός
μάγειρας με τις ιδιαίτερα δημοφιλείς τη-
λεοπτικές εκπομπές. Το 2004 ξεκίνησε
την εκστρατεία «Feed Me Better» που

είχε ως βασικό στόχο την ενημέρωση
της κοινής γνώμης για την άθλια ποιό-
τητα των σχολικών γευμάτων στη Βρε-
τανία και την αναζήτηση τρόπων βελ-
τίωσής τους. To 2005 προσπάθησε να
προτείνει τρόπους με τους οποίους μπο-
ρούσε να επιτευχθεί αυτό με σειρά εκ-
πομπών κεντρίζοντας το ενδιαφέρον
της κυβέρνησης, η οποία δεσμεύτηκε
να αλλάξει τον τρόπο που σιτίζονται τα
παιδιά στα σχολεία. Την ίδια στιγμή,
αυτόν τον στόχο φαίνεται ότι πέτυχε ο
διάσημος σεφ Ξαντί Ελίας από την Αν-
δαλουσία, ο οποίος μάλιστα θεωρείτο ο
«Τζέιμι Ολιβερ της Ισπανίας». Ο Ισπανός
μάγειρας πέρυσι κέρδισε παγκόσμιο
βραβείο Γαστρονομίας για την πρωτο-
βουλία «Children Eat the Future». 

Στόχος του προγράμματος η εκπαί-
δευση των μελλοντικών γενεών σχετικά
με το πώς να διατρέφονται υγιεινά αλλά
και η ένταξη της γαστρονομίας στις σχο-
λικές αίθουσες.

Απειλή για την ευζωία των κοριτσιών ε-
φηβικής ηλικίας αποδεικνύεται η ενα-
σχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, σύμφωνα με πρόσφατη βρετανική
μελέτη. Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε,
όσο περισσότερη ώρα δαπανούν σε
αυτά, κορίτσια ηλικίας 11 έως 13 ετών,
τόσο μικρότερη ικανοποίηση νιώθουν
από τη ζωή τους ένα χρόνο αργότερα.
Η βρετανική μελέτη, η οποία δημοσι-
εύθηκε στην επιθεώρηση Nature
Communications, κατέγραψε το ίδιο
πρότυπο και στα αγόρια 14 έως 15 ετών
αλλά και στα άτομα των δύο φύλων η-
λικίας 19 ετών. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το πόσο
ευάλωτα είναι τα παιδιά σε ορισμένες
ηλικίες συνδέεται άρρηκτα με τις με-
ταβολές που συντελούνται τόσο στον
εγκέφαλο και στις ορμόνες τους όσο
και στην κοινωνική τους συμπεριφορά
κατά την εφηβεία. Επίσης, όπως τονί-

ζουν, είναι επιτακτική η πραγματοποί-
ηση ευρύτερων ερευνών επί του αντι-
κειμένου προκειμένου να αποδειχθεί
και να αποκρυπτογραφηθεί αυτή η σχέ-
ση, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες που
διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης οφείλουν να μοιράζονται με
την επιστημονική κοινότητα τα στοιχεία
που συγκεντρώνουν προκειμένου να ε-

ξαχθούν σαφέστερα συμπεράσματα.
Οι ειδικοί, πάντως, δεν απορρίπτουν

συλλήβδην τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης. Αντιθέτως αναγνωρίζουν ότι μπο-
ρούν να είναι μια «θετική δύναμη», όπως
π.χ. όταν συνέβαλλαν στη διατήρηση
των κοινωνικών επαφών των παιδιών
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Η έρευνα εκπονήθηκε από επιστή-
μονες των πανεπιστημίων του Κέμπριτζ
και της Οξφόρδης και του Ινστιτούτου
Ντόντερς για τον Εγκέφαλο, τις Γνω-
σιακές Λειτουργίες και τη Συμπεριφορά.
Η δρ Εϊμι Ορμπεν, η οποία συντόνισε
τη μελέτη, τονίζει ότι η διασύνδεση της
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης με την ψυχική ευζωία είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκη και οι μελέτες που έχουν
εκπονηθεί δεν έχουν καταλήξει σε σαφή
συμπεράσματα. 

«Οι μεταβολές στο σώμα, στην ανά-
πτυξη του εγκεφάλου, η εφηβεία και η

κοινωνική μας κατάσταση φαίνεται ότι
μας καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους σε
συγκεκριμένες περιόδους της ζωής μας»,
εξηγεί.

Οι ερευνητές εξάλλου τονίζουν ότι
δεν μπορούν να προβλέψουν ποιοι έ-
φηβοι κινδυνεύουν περισσότερο λόγω
της εμμονής τους με τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι αρκετοί
παράγοντες διαδραματίζουν ρόλο στην
ευζωία των εφήβων. Αναγνωρίζουν, ω-
στόσο, ότι για πολλά παιδιά αυτή η διέ-
ξοδος έχει θετικά αποτελέσματα, κυρίως
επειδή διευκολύνει την επικοινωνία με
φίλους και ενισχύει την υποστήριξη
που μπορούν να βρουν για τα θέματα
που τους απασχολούν.

Η έρευνα εκπονήθηκε το 2018, πριν
από την πανδημία και τους περιορι-
σμούς, που προκάλεσαν έκρηξη στη
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
ιδιαίτερα από τους νέους.

Η υγιεινή διατροφή είναι δύναμη, το μήνυμα της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μισέλ
Ομπάμα, σε μικρούς μαθητές.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το πόσο ευάλωτα είναι τα παιδιά σε ορισμένες ηλικίες συν-
δέεται άρρηκτα με τις μεταβολές που συντελούνται τόσο στον εγκέφαλο και στις ορμόνες
τους όσο και στην κοινωνική τους συμπεριφορά κατά την εφηβεία.

<<<<<<

Από τον λαχανόκηπο 
της Μισέλ Ομπάμα στον Λευ-
κό Οίκο, στη σημαντική 
πρωτοβουλία του διάσημου
σεφ Ξαντί Ελίας.

<<<<<<

Οσο περισσότερη ώρα 
δαπανούν σε αυτά, κορίτσια
11 έως 13 ετών και αγόρια 14
έως 15 ετών, τόσο μικρότερη
ικανοποίηση νιώθουν 
από τη ζωή τους ένα χρόνο
αργότερα.

Απειλούν την ευζωία των εφήβων τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
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Οι μεγάλες επιχειρήσεις, αυτές που απα-
σχολούν πάνω από 50 εργαζομένους η κα-
θεμία, προσφέρουν πολύ καλύτερους μι-
σθούς στους υπαλλήλους τους συγκριτικά
με τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις
που μισθοδοτούν τα μέλη της οικογένειας
και λιγότερες από 10 θέσεις εργασίας. Σε
σύνολο 88 κλάδων, μέσο μισθό άνω των
1.000 ευρώ προσφέρουν οι 56 τομείς, ενώ
οι 32 εξακολουθούν να αμείβουν τους ερ-
γαζομένους με τριψήφιες μηνιαίες αποδοχές.
Οσο για το 2021, προκύπτει ότι ήταν έτος
αύξησης του μέσου μισθού στην Ελλάδα
συγκριτικά με το 2020, κάτι που αποδίδεται
και στο τέλος των lockdowns, που έστειλε
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους στο
καθεστώς αναστολής αλλά και στη σημα-
ντική άνοδο της απασχόλησης. 

Με τη διπλή αύξηση του κατώτατου μι-
σθού μέσα στο 2022, αλλά και τη συνεχι-
ζόμενη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
η αύξηση των αποδοχών στον ιδιωτικό
τομέα αναμένεται να συνεχιστεί και κατά
το τρέχον έτος. Ποιοι κλάδοι είναι οι «πρω-
ταθλητές» των αμοιβών; Ο κλάδος παρα-
γωγής πετρελαιοειδών, οι πλωτές μεταφορές,
οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι ε-
ταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και
φυσικού αερίου. Στους «πρωταθλητές» εμ-
φανίζεται να συμπεριλαμβάνεται και ο κλά-
δος των καταλυμάτων, αν και τα επίσημα
στοιχεία δείχνουν μεγάλη διαφορά ανάμεσα
στον μέσο μισθό –δηλαδή το άθροισμα των
αποδοχών όλων των εργαζομένων διά του
αριθμού των εργαζομένων– και στον διάμεσο
μισθό που χωρίζει τον... πληθυσμό των ερ-
γαζομένων σε δύο ίσες ομάδες. Ο συνδυα-

σμός αυτών των δύο στοιχείων δείχνει υ-
ψηλές αποδοχές για κάποιους (με αποτέ-
λεσμα να ανεβαίνει ο μέσος όρος) αλλά και
μεγάλες εισοδηματικές αποκλείσεις μεταξύ
του συνολικού αριθμού των εργαζομένων.

Από την άλλη, οι χαμηλότεροι μέσοι μι-
σθοί εμφανίζονται στην εστίαση (σ.σ. μέσος
μισθός μόλις 416 ευρώ), στον τομέα παροχής
προσωπικών υπηρεσιών (585 ευρώ), αλλά
και στις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών σε

κτίρια και εξωτερικούς χώρους (σ.σ. κυρίως
υπηρεσίες φύλαξης, όπου ο μέσος μισθός
διαμορφώνεται στα 592 ευρώ). Είναι προ-
φανές ότι οι χαμηλοί μέσοι μισθοί, χαμη-
λότεροι ακόμη και από το επίπεδο του κα-
τώτατου μισθού, οφείλονται στα αυξημένα
ποσοστά μερικής απασχόλησης αλλά και
στα υψηλά ποσοστά υποδηλωμένης εργα-
σίας που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένους
κλάδους.

Τα στοιχεία προέρχονται από την επε-
ξεργασία των αναλυτικών περιοδικών δη-
λώσεων που υποβάλλουν στο σύστημα «Ερ-
γάνη» όλοι οι εργοδότες. Το 2021, οι εργο-
δότες ανήλθαν σε 291.808 και οι εργαζόμενοι
στα 2,28 εκατομμύρια. Από την κατανομή
των εργοδοτών με βάση το σύνολο των ερ-
γαζομένων που απασχολούν προκύπτει ξε-
κάθαρα το συμπέρασμα ότι όσο μικρότερη
είναι μια επιχείρηση, τόσο λιγότερες είναι
και οι πιθανότητες ο εργοδότης να πάρει
έναν καλό μισθό. 

Για παράδειγμα, ο μέσος μισθός στις ε-
πιχειρήσεις (σ.σ. συνολικά 257.000 εργο-
δότες) που απασχολούν έως 10 άτομα προ-
σωπικό διαμορφώνεται μόλις στα 666 ευρώ
μεικτά. Στις λίγο μεγαλύτερες επιχειρήσεις
στις οποίες εργάζονται από 11 έως 50 ευρώ,
ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 863 ευρώ,
ενώ μέσο μισθό άνω των 1.500 ευρώ προ-
σφέρουν μόνο οι εταιρείες στις οποίες ερ-
γάζονται από 50 έως 250 άτομα. 

Πρακτικά βέβαια, επειδή οι μικρές επι-
χειρήσεις στην Ελλάδα είναι η πλειονότητα,
και οι πιθανότητες του εργαζομένου να ε-
ξασφαλίσει έναν καλό μισθό είναι ακόμη πε-
ριορισμένες. Περισσότεροι από το 60% των
εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα έχουν α-
ποδοχές κάτω από 700-800 ευρώ τον μήνα.

Μικρές επιχειρήσεις, λίγοι 
εργαζόμενοι, χαμηλοί μισθοί
Οι εταιρείες με πάνω από 50 υπαλλήλους προσφέρουν υψηλότερες αποδοχές

<<<<<<

Οι χαμηλότερες μέσες 
αποδοχές εμφανίζονται 
στην εστίαση, με τον μέσο 
μισθόνα διαμορφώνεται 
σε μόλις 416 ευρώ.

Αύξηση αριθμού
εργαζομένων και μέσου
μισθού στον ιδιωτικό τομέα
Οι αποδοχές των εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα το 2021 έφτασαν
πλέον περίπου τα 3,2 δισ. ευρώ ανά
μήνα σημειώνοντας αύξηση 12%
συγκριτικά με τις αντίστοιχες μέσες
μηνιαίες αποδοχές του 2020. Η σύ-
γκριση, βέβαια, δύο ετών στη διάρ-
κεια των οποίων υπήρξαν περιο-
ρισμοί στην οικονομική δραστη-
ριότητα, δεν προσφέρεται για εξα-
γωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Γι’ αυτό και η εικόνα που θα σχη-
ματιστεί από την υποβολή των φε-
τινών αναλυτικών περιοδικών δη-
λώσεων έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Και αυτό γιατί, προς το παρόν του-
λάχιστον, η χρονιά κυλάει σχεδόν
ομαλά με αναστολές συμβάσεων
μόνο σε συγκεκριμένους κλάδους
και για ορισμένες εβδομάδες. Πά-
ντως, από τη σύγκριση των στοι-
χείων του 2021 με τις αντίστοιχες
του 2020 προκύπτει σημαντική μεί-
ωση στον αριθμό των εργαζομένων
που λαμβάνουν κάτω από 500 ευρώ
τον μήνα, κάτι που αναμένεται να
συνεχιστεί και το 2022 λόγω αύ-
ξησης κατώτατου μισθού. Το 2020,
οι αμειβόμενοι με λιγότερα από
500 ευρώ ήταν 410.000 και το 2021
περιορίστηκαν σε 395.000. Επίσης,
το 2021 αποτυπώθηκε μεγαλύτερος
αριθμός εργαζομένων στις αναλυ-
τικές περιοδικές δηλώσεις λόγω
πτώσης της ανεργίας. Αυτή τη στιγ-
μή προκύπτει απασχόληση στον
ιδιωτικό τομέα για 2,163 εκατ. ερ-
γαζομένους από 2,051 εκατομμύρια
το 2020. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε
από τα 1.050 ευρώ στα 1.117 ευρώ. 

Παρά τη βελτίωση της κατάστα-
σης σε σχέση με το 2021, γεγονός
είναι ότι οι «καλές δουλειές» στον
ιδιωτικό τομέα παραμένουν πολύ
λίγες, κάτι που εξακολουθεί να λει-

τουργεί ως αντικίνητρο και για την
επιστροφή νέων που έφυγαν από
την Ελλάδα για το εξωτερικό. Από
το σύνολο των εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα, μόλις 62.716 άτομα
έχουν μεικτό μισθό άνω των 3.000
ευρώ τον μήνα (σ.σ. καταγράφηκε
αύξηση κατά 3.943 άτομα μέσα σε
ένα 12μηνο). Αν θεωρηθεί καλά α-
μειβόμενος όποιος έχει μεικτές α-
ποδοχές άνω των 1.500 ευρώ, τότε
σε σύνολο 2,163 εκατ. εργαζομένων
προκύπτει ότι το όριο των 1.500
ευρώ μεικτά (σ.σ. γύρω στα 1.200
ευρώ καθαρά) σπάνε προς τα πάνω

341.648 εργαζόμενοι, δηλαδή το
15,79% του συνόλου. Το αντίστοιχο
ποσοστό το 2020 ήταν 15,85%. Δη-
λαδή, οι καλύτερα αμειβόμενες θέ-
σεις εργασίας δεν έγιναν περισσό-
τερες. Απλώς, αντίστοιχη με την
άνοδο του συνόλου των απασχο-
λουμένων ήταν και η αύξηση των
καλύτερα αμειβόμενων θέσεων ερ-
γασίας. Από την άλλη, στα κατώτερα
εισοδηματικά όρια εντοπίζονται
οι δύο στους τρεις (περίπου το
63,6% του συνόλου) να εισπράττουν
κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά τον
μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό το
2020 ήταν και πάλι 63,8%.

<<<<<<

Οι «καλές δουλειές»
παραμένουν πολύ λί-
γες, κάτι που εξακο-
λουθεί να λειτουργεί
ως αντικίνητρο για την
επιστροφή των νέων 
από το εξωτερικό.

Αύξηση ΑΕΠ 3,5% από 4,6% για 
την Ελλάδα βλέπει φέτος το ΔΝΤ
Αύξηση του πληθωρισμού και πλήγμα
στο ισοζύγιο βλέπει το ΔΝΤ να επιφέρει
ο πόλεμος στην ελληνική οικονομία,
ενώ και η ανάκαμψη επιβραδύνεται
κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα έναντι ε-
πιβράδυνσης 1,5 μονάδας στην Ευρω-
ζώνη, σε σύγκριση με την πρόβλεψη
Οκτωβρίου 2021.

Στις προβλέψεις του World Economic
Outlook, στο πλαίσιο της Εαρινής Συ-
νόδου του, το Ταμείο αναθεώρησε προς
το χειρότερο τις προβλέψεις του συνο-
λικά: η παγκόσμια οικονομία προβλέ-
πεται πλέον να αναπτύσσεται με ρυθμό
3,6% φέτος και η Ευρωζώνη κατεβαίνει
στο 2,8%. Η Ελλάδα προσγειώνεται στο
3,5%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης,
τον Οκτώβριο, για 4,6%, αλλά αυτό το
είχε ήδη ανακοινώσει η αποστολή του
Ταμείου στην Αθήνα στις αρχές του μή-
να. Σε κάθε περίπτωση, το 3,5% είναι
καλύτερο ακόμη και από αυτό που α-
ναμένεται να περιλαμβάνει το  Πρό-
γραμμα Σταθερότητας, που θα καταθέσει
η κυβέρνηση στην Ε.Ε. τις επόμενες η-
μέρες. Για το 2023 προβλέπεται ανά-
πτυξη 2,6%, ενώ η μεσοπρόθεσμη δυ-
ναμική που βλέπει το Ταμείο υποχωρεί
ελαφρώς στο 1,2% (το 2027), έναντι
1,3% (το 2026) που προέβλεπε τον Ο-
κτώβριο.

Ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 4,5%,
πολύ πάνω από την προηγούμενη πρό-
βλεψη του Ταμείου για 0,4%, αλλά και
πάλι κάτω από την αναθεωρημένη ε-
κτίμηση της κυβέρνησης (σύμφωνα με
πληροφορίες, πάνω από 5%). Στην Ευ-
ρωζώνη ο δείκτης εκτιμάται ότι θα ανέβει
στο 5,3%. 

Το 2023 ο πληθωρισμός προβλέπεται
να υποχωρήσει στο 1,3% (προφανώς
λόγω αποτελέσματος βάσης, σε σύγκρι-
ση με τη φετινή χρονιά) και να ισορ-
ροπήσει στο 1,9% το 2027. Στο τέλος

της φετινής χρονιάς εκτιμά ότι θα είναι
στο 2,4%. 

Το Ταμείο επισημαίνει ότι «η έκρηξη
των τιμών στα τρόφιμα και τα καύσιμα
θα πλήξει τα νοικοκυριά με τα χαμηλό-
τερα εισοδήματα παγκοσμίως» και προ-
ειδοποιεί για κοινωνική αναστάτωση

στις φτωχότερες χώρες. Στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών το έλλειμμα
σκαρφαλώνει στο 6,3% του ΑΕΠ φέτος,
με την Ελλάδα να σημειώνει τη δεύτερη
χειρότερη επίδοση στην Ευρωζώνη
μετά την Κύπρο και να διατηρείται στο
6,1% του ΑΕΠ το 2023, για να υποχω-
ρήσει στο 2,7% το 2027. 

Η προηγούμενη πρόβλεψη του Τα-
μείου ήταν για έλλειμμα 5,1% του ΑΕΠ
φέτος και 3,4% το 2026.

Μόνο στο μέτωπο της ανεργίας οι
προβλέψεις αναθεωρήθηκαν προς το
καλύτερο: τη βλέπει στο 12,9% φέτος
και στο 12,4% το 2023, έναντι πρόβλεψης
Οκτωβρίου για 14,6% φέτος.

ΕΙΡHΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

<<<<<<

Ενίσχυση του πληθωρισμού
και του ελλείμματος στο  ι-
σοζύγιο τρεχουσών συναλ-
λαγών, λόγω  του πολέμου,
αναμένει  το Ταμείο.

Το Ταμείο επισημαίνει ότι «η έκρηξη των τιμών στα τρόφιμα και τα καύσιμα θα πλήξει τα
νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα παγκοσμίως» και προειδοποιεί για κοινωνική
αναστάτωση στις φτωχότερες χώρες.

Ρυθμό ανάπτυξης 2,5%-3% για
φέτος προβλέπει τώρα το ΙΟΒΕ
Το δυσμενές σενάριο του ΙΟΒΕ του περα-
σμένου Ιανουαρίου είναι πλέον το βασικό
του σενάριο για την οικονομία, καθώς ο
πόλεμος που μεσολάβησε επιδείνωσε δρα-
στικά την εικόνα, εκτινάσσοντας τον πλη-
θωρισμό και ανακόπτοντας την ανάκαμψη.
Ετσι, προβλέπει τώρα ρυθμό ανάπτυξης
2,5%-3%, με βάση τις παραδοχές ότι ο πό-
λεμος θα συνεχιστεί μετά το δεύτερο τρί-
μηνο, το ενεργειακό κόστος θα είναι ιδι-
αίτερα αυξημένο (πετρέλαιο Brent +30%-
35%), o τουρισμός θα ενισχυθεί αλλά λι-
γότερο από την πρόβλεψη του προϋπολο-
γισμού, περιοριζόμενος στο 70%-75% των
εσόδων του 2019, και δεν θα επανέλθουν
γενικευμένα μέτρα κατά της πανδημίας.
Το εναλλακτικό σενάριο του ΙΟΒΕ, που πα-
ρουσίασε στο πλαίσιο της τριμηνιαίας έκ-
θεσής του, προβλέπει υψηλότερο ρυθμό
ανάπτυξης, 3,5%-4% (όχι πάντως τόσο υ-
ψηλό όσο προέβλεπε το βασικό του σενάριο
του Ιανουαρίου, δηλαδή 4,5%-5%), με βάση
παραδοχές ότι ο πόλεμος θα λήξει εντός
του δευτέρου τριμήνου, το ενεργειακό κό-
στος θα είναι χαμηλότερο από αυτό του
βασικού σεναρίου (πετρέλαιο Brent +20%-
25%) και ο τουρισμός θα ενισχυθεί σημα-
ντικά. Οσο για τον πληθωρισμό, το ΙΟΒΕ
τον βλέπει πλέον στο 7%-7,8% στο βασικό
του σενάριο (εναρμονισμένος δείκτης) και
στο 6,2%-6,8% στο εναλλακτικό του (και
ευνοϊκότερο). Πρόκειται για εκτίμηση υ-
ψηλότερη από κάθε άλλη που έχει πρόσφατα
διατυπωθεί, αφού το υπουργείο Οικονο-
μικών εκτιμάται ότι θα ανεβάσει την πρό-
βλεψή του μεταξύ 5% και 6% στο Πρό-
γραμμα Σταθερότητας που θα υποβάλει
τις επόμενες ημέρες στην Ε.Ε. και το ΔΝΤ
προέβλεψε πληθωρισμό 4,5%.

Με ναρκοπέδιο χαρακτήρισε την πα-
γκόσμια οικονομία, παρουσιάζοντας την
έκθεση, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ,
καθηγητής Νίκος Βέττας, χτυπώντας προ-
ειδοποιητικά καμπανάκια για τις ιδιαίτερες

αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, στο
πλαίσιο αυτό. «Η επιστροφή σε βαθιά δί-
δυμα ελλείμματα κατά την πανδημία»,
είπε, «και η επί μακρόν υστέρηση σε πα-
ραγωγικές επενδύσεις και εξαγωγές υψηλής
καινοτομίας, αποτελούν λόγους για εγρή-
γορση και μέσα στη νέα κρίση».

«Για μια οικονομία με συστηματικό έλ-
λειμμα θεσμικής λειτουργίας, παραγωγι-
κότητας και ανταγωνιστικότητας, που
πρέπει να ξεπεράσει πληγές από τις προη-
γούμενες κρίσεις, η πρόκληση είναι τε-

ράστια». Ο κ. Βέττας επεσήμανε, μάλιστα,
ότι η Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να επαφίεται
αποκλειστικά στη συμπόρευση με την
Ευρώπη, καθώς το ευρωπαϊκό πλαίσιο
σταθερότητας αμφισβητείται. Επίσης, α-
παντώντας σε ερώτηση για τα περιθώρια
διεύρυνσης του ελλείμματος προκειμένου
να ληφθούν μέτρα στήριξης, προειδοποί-
ησε ότι μια τρίτη χρονιά μεγάλων ελλειμ-
μάτων θα δημιουργήσει ερωτήματα, μήπως
η Ελλάδα είναι τελικά μια χώρα μόνιμων
ελλειμμάτων. Αναγνώρισε την ανάγκη
στήριξης, αλλά είπε ότι αυτή πρέπει να
είναι «όσο πιο μαζεμένη γίνεται», καθώς
«δεν είναι η ώρα να μοιράζουμε λεφτά».
Τόνισε δε ότι η επενδυτική βαθμίδα είναι
και θέμα εθνικής ανεξαρτησίας, ώστε να
μπορεί η Ελλάδα να στηρίζεται στις δυ-
νάμεις της, καθώς η Ε.Ε. μπορεί κι αυτή
να πιεστεί.

ΕΙΡHΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡA
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Στο βασικό σενάριο της 
τριμηνιαίας έκθεσης 
ο πληθωρισμός θα κυμανθεί
στο 7%-7,8%.

Οσο για τον πληθωρισμό, το ΙΟΒΕ τον βλέπει πλέον στο 7%-7,8% στο βασικό του σενάριο
(εναρμονισμένος δείκτης) και στο 6,2%-6,8% στο εναλλακτικό του (και ευνοϊκότερο). 
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