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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ανοιγμα σε μακρινές τουριστικές αγορές
Συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρι-
σμού φέτος και τη δυνατότητά του να ανακτήσει τις εισπράξεις
του 2019 κατά το δυνατόν εμφανίζεται ο υπουργός Τουρισμού,
Βασίλης Κικίλιας. Είπε επίσης ότι γίνεται προσπάθεια να ανοί-
ξουν αγορές, στις οποίες η Ελλάδα ουδέποτε είχε οργανωμένη
παρουσία, όπως της Ινδίας και της Νότιας Κορέας. Σελ. 18

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

Κρίσιμο τριήμερο για την υπ. Εργασίας
Για ένα καθοριστικό τριήμερο κάνουν λόγο ιατρικές πηγές, α-
ναφορικά με την κατάσταση της υγείας της υπ. Εργασίας Ζέτας
Αιμιλιανίδου, η οποία παραμένει σε κατάσταση καταστολής στο
νοσηλευτήριο «Υγεία» στην Αθήνα. Με βάση το τελευταίο ια-
τρικό ανακοινωθέν, η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη. Συνε-
χίζεται το κύμα συμπαράστασης. Σελ. 6

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Μόλις στο 2,7% η ανάπτυξη φέτος
Σημαντικά μειωμένη θα είναι η μεγένθυνση της ευρωπαϊκής οι-
κονομίας. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, το ΑΕΠ θα διογκωθεί μόλις κατά 2,7%. Οπως ανέφερε
ο επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι, αναμένεται κορύφωση
του πληθωρισμού το δεύτερο τρίμηνο και ακολούθως θα ξεκινή-
σει η διαδικασία αποκλιμάκωσης. Σελ. 8

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις
Η μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση
του 2008 και η κρίση χρέους της Ευ-
ρωζώνης που ακολούθησε, υπήρξαν οι
μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις
της σύγχρονης εποχής, οι συνέπειες
των οποίων για να ξεπεραστούν απαι-
τήθηκε μια εφταετία χαμηλής ανάπτυ-
ξης, μηδενικού πληθωρισμού και επι-
τοκίων. Εκείνη την εποχή μάλιστα υ-
πήρχε έντονη η ανησυχία ότι πολύ πι-
θανόν η οικονομία να έχει καθηλωθεί
σε μια παγίδα χαμηλού πληθωρισμού.
Η ΕΚΤ προκειμένου να ανατρέψει την
κατάσταση ξεκίνησε το 2014 μια σειρά
από μη συμβατικά μέτρα εγκαινιάζοντας
δυο προγράμματα αγοράς περιουσιακών
στοιχείων. Η έλευση της πανδημίας και
η απότομη διακοπή της οικονομικής
δραστηριότητας επέβαλαν νέα παρέμ-
βαση από την ΕΚΤ εγκαινιάζοντας ένα

νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων για
αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης.
Την ίδια ακριβώς περίοδο οι κυβερνήσεις
παραχώρησαν επιδόματα για διατήρηση
των θέσεων εργασίας και της ζήτησης
στα προηγούμενα επίπεδα ενώ η οικο-
νομία είχε ουσιαστικά σταματήσει. 

Κάπως έτσι τράφηκε το τέρας του
πληθωρισμού, όχι μόνο στην Ευρώπη
αλλά παγκοσμίως, το οποίο σήμερα α-
πειλεί να μας κατασπαράξει. Η παρέμ-
βαση τόσο από νομισματικής όσο και
από δημοσιονομικής πλευράς υπήρξε
έντονη με αποτέλεσμα η οικονομία να
επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα
σε μόλις δύο χρόνια, σε αντίθεση με
την προηγούμενη φορά που χρειάστηκε
μια δεκαετία για να ανακάμψει η αγορά
εργασίας. Η πίεση για γρήγορη ανά-
καμψη σε μια περίοδο που η οικονομία

είχε ουσιαστικά σταματήσει προκάλεσε
έμφραγμα στις εφοδιαστικές αλυσίδες
προκαλώντας ελλείψεις και μεγάλους
χρόνους παράδοσης. Η γεωπολιτική
κρίση, συνέπεια της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία, ανέδειξε μια νέα πραγ-
ματικότητά όπου ο πληθωρισμός και η
ανάπτυξη κινούνται αποσυνδεδεμένες
σε αντίθετη πορεία. Αποτέλεσμα αυτού,
η ανησυχία μήπως η οικονομία περάσει
σε κατάσταση στασιμοπληθωρισμού
μετατρέποντας έτσι παλαιότερους φό-
βους για παγίδα χαμηλού πληθωρισμού
μια γλυκιά ανάμνηση.

Η κατάσταση απαιτεί δράση και όλοι
πλέον εστιάζονται στα επόμενα βήματα
νομισματικής πολιτικής. Στην Αμερική
η άνοδος των επιτοκίων έχει ξεκινήσει
μετά από αποφάσεις της FED ενώ σύ-
ντομα αναμένεται να ακολουθήσει και

η ΕΚΤ. Η ανησυχία έγκειται στο ότι αν
γίνουν υπερβολικές κινήσεις πιθανόν
η οικονομία να βουλιάξει σε βαθιά ύφεση.
Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, η
πιθανότητα για ένα «soft landing» που
είναι και το ζητούμενο είναι μικρή. Η
ένταση των παλαιότερων αποφάσεων
έχει προκαλέσει τόσο μεγάλο πρόβλημα
που και σε αυτή την περίπτωση θα δούμε
ακραίες αποφάσεις. Οι πιθανότητές σή-
μερα οι κεντρικές τράπεζες να οδηγή-
σουν τις οικονομίες σε ύφεση είναι πάνω
από 50%. Όλα τα δεδομένα συνηγορούν
στο ότι ο πληθωρισμός θα αποτελέσει
το κύριο οικονομικό συστατικό των ε-
πόμενων χρόνων. Η κατάρρευση των
εφοδιαστικών αλυσίδων δημιουργεί πια
την ανάγκη δημιουργίας αποθεμάτων
σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που προκαλεί
κόστος στα προς κατανάλωση προϊόντα.

Επιπρόσθετα, η ενεργειακή ανασφάλεια
που βίωσε η Ευρώπη στο διάστημα της
γεωπολιτικής κρίσης δημιουργεί την α-
νάγκη για μια «FastTrack» ενεργειακή
αυτονομία με την πράσινη μετάβαση
να αποτελεί μονόδρομο βάσει προη-
γούμενων αποφάσεων. Αυτό σίγουρα
μεσοπρόθεσμα θα προκαλέσει αύξηση
στις τιμές πριν να κάνουν την εμφάνισή
τους τα οφέλη μακροπρόθεσμα. 

Τα οικονομικά δεδομένα όπως τα
γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια βαίνουν
προς μια ραγδαία μετατόπιση χωρίς με-
γάλα περιθώρια επιστροφής στις παλιές
συνήθειες. Αυτή η νέα τάξη πραγμάτων
αναγκάζει όλους μας να προσαρμόσουμε
τις καταναλωτικές μας συνήθειες γιατί
αν αναμένουμε λύσεις από τρίτους πολύ
σύντομα θα διαπιστώσουμε ότι μαγικές
λύσεις δεν υπάρχουν. 

Σε «στενό μαρκάρισμα» έχουν μπει οι κυ-
πριακές τράπεζες από τις ελληνικές, από
αρχές του 2021. Τράπεζα Κύπρου και Ελ-
ληνική, για διαφορετικούς λόγους η κάθε
μία, είτε «φλερτάρουν» είτε «αρραβωνιά-
ζονται» με ελληνικά τραπεζικά σχήματα.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος φαίνεται
να είχε συζητήσεις με την Τράπεζα Κύπρου
για συνεργασία, ωστόσο και οι δύο το
αρνούνται με δημόσιες δηλώσεις τους,
παρά το ότι συζητείται στα τραπεζικά
πηγαδάκια εδώ και πολλούς μήνες. Η

Eurobank έχει μπει ήδη στην Ελληνική
Τράπεζα από το καλοκαίρι του 2021 και
μάλλον καλοβλέπει μετοχές άλλων μετό-
χων, όπως της Wargaming και της Pimco.
Πιθανότερο να αποκτήσει πρώτα τις με-
τοχές της Wargaming. Οι τιμές και των

δύο κυπριακών τραπεζών θεωρούνται
πολύ χαμηλές, άρα και θεωρούνται επεν-
δυτικές ευκαιρίες από επενδυτές που
γνωρίζουν από Banking. Η κεφαλαιοποί-
ηση (χρηματιστηριακή αξία) της Τράπεζας
Κύπρου ανέρχεται σε 490,8 εκατ. ευρώ,

ενώ η κεφαλαιοποίηση (χρηματιστηριακή
αξία) της Ελληνικής Τράπεζας ανέρχεται
σε 309,6 εκατ. ευρώ. Οι κυπριακές τράπεζες
δεν έχουν κεφαλαιακό πρόβλημα, θέλουν
μετοχικές συμμετοχές που θα τους ανοί-
ξουν τους ορίζοντες. Σελ. 4

Στα έτοιμα
ακίνητα
στρέφονται
οι Κύπριοι
Υψηλό το κόστος ανέγερσης

Πόλεμος και ακρίβεια εντείνουν την α-
βεβαιότητα στο real estate. Εκτιμάται
ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ε-
πιβράδυνση στον τομέα, κυρίως στα α-
κίνητα οικιστικής χρήσης. Οι κατανα-
λωτές προτιμούν να αγοράσουν μετα-
χειρισμένα. Από επενδυτικής σκοπιάς,
μια αγορά «μεταχειρισμένου» μπορεί
να θεωρηθεί και πιο συμφέρουσα εφόσον
βρίσκεται σε prime περιοχή, αφού η
αξία της γης θα αυξηθεί με την πάροδο
του χρόνου. Aύξηση ζήτησης καταγρά-
φεται  σε γραφειακούς χώρους. Σελ. 3

Με το σπαθί
στο χέρι η ΕΤΥΚ
για πλεονασμούς
στην Ελληνική
Δηλώσεις Λοΐζου Χατζηκωστή
Αναζητείται η χρυσή τομή για τους πλε-
ονασμούς στην Ελληνική. Η ΕΤΥΚ βρί-
σκεται με το σπαθί στο χέρι και επικρίνει
την εργοδοτική πλευρά ότι επιδιώκει
να στείλει στην ανεργία χωρίς καμία α-
ποζημίωση, το 50% του προσωπικού.
Δηλώσεις Λοΐζου Χατζηκωστή στην
«Κ». Η Ελληνική καλεί την ΕΤΥΚ σε διά-
λογο για να υπογραφεί νέα σύμβαση,
με την οποία να εξοικονομείται κόστος
για την τράπεζα. Σελ. 6

ΕΛΛΑΔΑ

Προκλήσεις
από το τέλος
του φθηνού 
χρήματος
Το άλμα του πληθωρισμού
επισπεύδει το τέλος του
φθηνού χρήματος. Η εξέλι-
ξη αυτή φέρνει την οικονο-
μική πολιτική, τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις στην Ελ-
λάδα αντιμέτωπους με νέες
προκλήσεις. Η αναχρηματο-
δότηση ιδιωτικού και δημο-
σίου χρέους θα καταστεί α-
κριβότερη. Οι επιχειρήσεις
θα επανεξετάσουν τα επεν-
δυτικά σχέδιά τους και τα
νοικοκυριά τις δαπάνες
τους, με αρνητικές επιπτώ-
σεις στην ανάπτυξη. Ο κίν-
δυνος του στασιμοπληθωρι-
σμού δεν είναι αμελητέος,
ακόμη και αν δεν είναι το
βασικότερο σενάριο. Ανα-
χώματα σε μια τέτοια εξέλι-
ξη είναι η καλή πορεία του
τουρισμού, τα κονδύλια του
Ταμείου Ανάκαμψης και η
αύξηση των καταθέσεων
κατά 20 δισ. την τελευταία
διετία. Την ίδια ώρα τινάσ-
σονται οι οικογενειακοί
προϋπολογισμοί. Ενας δα-
νειολήπτης που εξυπηρετεί
δάνειο, το οποίο τοκίζεται
με κυμαινόμενο επιτόκιο,
θα αντιμετωπίσει άλλη μία
επιβάρυνση στον οικογενει-
ακό του προϋπολογισμό μέ-
σα στο β΄ εξάμηνο της χρο-
νιάς. Σελ. 14, 15, 16

Μετοχικό φλερτ τραπεζών Ελλάδας-Κύπρου
Διαφορετικοί οι λόγοι προσέγγισης της Τράπεζας Κύπρου από την Εθνική και της Ελληνικής από τη Eurobank

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ρωσία επαναρχίζει
παραγωγή του Moskvich
H Ρωσία ετοιμάζεται να επαναφέρει
στην κυκλοφορία το Moskvich και να
διασώσει θέσεις εργασίας στο εργο-
στάσιο της Renault, μετά την αποχώ-
ρηση της αυτοκινητοβιομηχανίας α-
πό τη χώρα. Η Renault πούλησε ένα-
ντι συμβολικού τιμήματος τις δρα-
στηριότητές της στον Δήμο Μόσχας,
ο οποίος θα ξεκινήσει την παραγωγή
του Moskvich στις εγκαταστάσεις
της. Σελ. 12

ΡΩΣΙΑ

Αύξηση της ανεργίας
έφεραν οι κυρώσεις
Πλήγμα στην αγορά εργασίας της
Ρωσίας έχουν επιφέρει οι κυρώσεις
της Δύσης στη χώρα, καθώς όλο και
περισσότεροι άνθρωποι μένουν χω-
ρίς δουλειά εξαιτίας της αποχώρη-
σης πολλών πολυεθνικών εταιρειών.
Ρεπορτάζ της Deutsche Welle μεταδί-
δει τις ιστορίες νέων ανθρώπων που
έχουν έρθει αντιμέτωποι με τον ε-
φιάλτη της ανεργίας. Σελ. 8

ΛΟΓΩ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Κόβουν τις «ακριβές» 
συνήθειες οι Ελληνες
Οι αγορές ακριβότερων τροφίμων, ό-
πως τα βιολογικά ή τα συμπληρώματα
διατροφής –οι πωλήσεις των οποίων
αυξήθηκαν μέσα στην πανδημία–, τώ-
ρα κόβονται «μαχαίρι» από τους Ελ-
ληνες. Μείωση εμφανίζει και η κατα-
νάλωση γαλακτοκομικών, ενώ και οι
«αυθόρμητες αγορές» των σνακ έ-
χουν περιοριστεί. Μειώθηκαν επίσης
οι πωλήσεις κατεψυγμένων προϊό-
ντων, λόγω της ακρίβειας. Σελ. 19
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Πράσινο για αγορές ρωσικού φυσικού αερίου

Πράσινο φως φαίνεται να δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη για να συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό αέριο. Συστήνει στις εταιρείες
που αγοράζουν ρωσικό αέριο να συνοδεύουν την πληρωμή σε ευρώ (ή δολάρια) με μία ξεκάθαρη δήλωση ότι με την πληρωμή αυτή εκπληρώνο-
νται οι υποχρεώσεις τους ως αγοραστές. Το άνοιγμα λογαριασμού σε ρούβλια, σημειώνεται, δεν είναι ασύμβατο με τις κυρώσεις. Σελ. 9



Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α Τετάρτη 18 Μαΐου 20222 l Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Σύμβουλος Εκδοσης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Διευθύντρια: ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Iδιοκτησία
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540

Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550

Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ n Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,

χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Της ΜΕΡΟΠΗΣ ΜΩΥΣΕΩΣ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο

Tου  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΗ επίφαση αναγέννησης 
της Παλιάς Πόλης Λευκωσίας 

Σκόνη, αέρας, η σιωπή της πλατείας
και η εντυπωσιακά κακότροπη στάση
(σώματος) του υπουργού Οικονομικών
της Κ.Δ. συνέθεταν το σκηνικό της
μέρας που επιλέχθηκε για να ανακοι-
νώσουν δύο υπουργοί και ένας δή-
μαρχος το σχέδιο χορηγιών για την
αναζωογόνηση της παλιάς Λευκω-
σίας.

Στις 2 Μαΐου 2022, ο υπουργός Οι-
κονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης,
ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής
και ο δήμαρχος Λευκωσίας Κωνστα-
ντίνος Γιωρκάτζης επέλεξαν να στα-
θούν μπροστά από το ερειπωμένο,
πια και προς το παρόν, σχολείο της
Φανερωμένης για να ανακοινώσουν
την παροχή πολεοδομικών και άλλων
κινήτρων, τη διαμόρφωση σχεδίων
και την επίσπευση διαδικασιών «για
την ανάπτυξη της εντός των τειχών
πόλης». Είναι το ίδιο σχολείο οι μα-
θητές του οποίου έμαθαν από τις ε-
φημερίδες μια μέρα του Μάρτη 2021
πως το σχολείο τους θα κλείσει με το
τέλος της σχολικής χρονιάς για να με-
ταφερθεί εκεί το Τμήμα Αρχιτεκτο-
νικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Καλώς να ορίσει. Ωστόσο, ο άγαρμπος

τρόπος με τον οποίο ο ΥΠΟΙΚ επέλεξε
να ανακοινώσει αυτή την αλλαγή ούτε
τον τιμά, έκτοτε, ούτε ξεχνιέται. Είναι
το αποτέλεσμα μιας επίφασης ανα-
γέννησης της πόλης της Λευκωσίας.
Πώς γινόταν, τότε, να ανεχόμαστε το
επιχείρημα της αναζωογόνησης ως
αντιστάθμισμα σε μια ξεκάθαρη επι-
χείρηση-σκούπα;

Στο μεταξύ, στο Παγκύπριο Γυμνά-
σιο, το κατ’ ουσίαν λύκειο, είχε ανα-
κοινωθεί ότι θα λειτουργήσει για πρώ-
τη φορά Α΄ τάξη Γυμνασίου. Παρη-
γορούσε, μάλιστα, ο υπουργός Παι-
δείας, τότε, πως τα παιδιά της Φανε-
ρωμένης που ξεκινούν τη φοίτησή
τους στο γυμνάσιο ότι θα μπορούν
να πάνε εκεί, στο σχολείο της γειτονιάς
τους. Έβαλε το βέτο του με πολύ τρέντι
τρόπο ο Λοΐζος Σέπος, ο διευθυντής
του Παγκυπρίου, λέγοντας πως σε
αυτή την πολύ εκλεκτή, όπως απο-
δεικνύεται, Α΄ τάξη Γυμνασίου θα πη-
γαίνουν παιδιά που επιλέγουν πρα-
κτικά μαθήματα. Και πως αυτό το σχο-
λείο θα δώσει έμφαση στους τομείς
STEM. Μ’ αυτά κι αυτά, στέλνονται
σε οποιοδήποτε άλλο γυμνάσιο εκτός
απ’ αυτό της γειτονιάς τους τα παιδιά
της Φανερωμένης. Υπενθυμίζεται πως
ο κ. Σέπος είχε προκαλέσει σάλο στο
προηγούμενο σχολείο όπου εργαζόταν,
όταν καταγγέλθηκε για εκδίωξη μα-
θήτριας επειδή φορούσε μαντίλα. Και
αντί να απομακρυνθεί κακήν κακώς
από τα σχολεία, επιβραβεύθηκε με τη
διευθυντική θέση του Παγκυπρίου.

Καμιά σχέση έχουν όλα αυτά με-
ταξύ τους. Είναι που εμείς είμαστε
συνωμότες/ισσες και που η χώρα προ-
χωρεί. Είναι που εμείς την κρατάμε
πίσω, ενώ οι άλλοι θα την πάρουν
μπροστά. Με όποιο τίμημα. Το αντι-
λαμβάνομαι, οι Κύπριοι είμαστε ρα-
τσιστές και παραδόπιστοι. Τρομερά
απροκάλυπτα, όπως αποδείχθηκε. Σα-
φώς και δεν διαφωνώ με τη βελτίωση
οποιασδήποτε πόλης, ωστόσο, αν
θέλει κάποια αρχή, δημοτική ή άλλη,
να αλλάξει προς το καλύτερο έναν α-
στικό ιστό, και δη μια ιστορική πόλη,
δεν μπορεί οι παρεμβάσεις της να
είναι ως «αλεξιπτωτιστών». Δεν είναι
έτσι που αλλάζουν οι πόλεις. Ούτε σε
κίνητρα μπορεί να βασίζεται η βιω-
σιμότητά τους. Είναι πρωτίστως θέμα
σεβασμού κι αυτός προς το παρόν δεν
υπάρχει σε κανένα σχέδιο επιχορή-
γησης.

Η κα Μερόπη Μωυσέως είναι δημοσιο-
γράφος.

Εργαστήρια 
urban sketch walks
Το Φανερωμένης 70, σε συνεργασία με τους
καλλιτέχνες Chloe Finn, Νικολέττα Παπα-
μιχαήλ και Μιχάλη Χαραλάμπους οργανώνει
τρία εργαστήρια με τίτλο Urban Sketch
Walks. Τα εργαστήρια θα λάβουν χώρα
στις 21, 25 και 28 Μαΐου και θα αφορούν
σε περιπάτους ζωγραφικής γύρω από την
πόλη της Λευκωσίας, που θα εστιάζουν σε
τρία διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα της πόλης: την αρχιτεκτονική, τους
ανθρώπους, και τη φύση! Όλα τα εργα-
στήρια θα ξεκινήσουν από το Φανερωμέ-
νης70 και οι ζωγραφιές που θα πραγματο-
ποιηθούν κατά τη διάρκεια τους θα εκτεθούν
στη βιβλιοθήκη της εκκλησίας της Φανε-
ρωμένης. Κάθε καλλιτέχνης θα μπορεί να
αναλάβει έως και 15 άτομα και λόγω πε-
ριορισμένων θέσεων, παρακαλούμε όπως
κάνετε κράτηση στέλνοντας μας emailστο
phaneromenis70center1@gmail.com ή
τηλεφωνώντας στο 22663320. Σάββατο,
21 Μαΐου, 09:30-12:30 & 16:30-19:30, Τε-
τάρτη, 25 Μαΐου, 16:30-19:30, Σάββατο, 28
Μαΐου, 09:30-12:30. Ίδρυμα Φανερωμένης
70, Στοά Παπαδοπούλου, Πλατεία Φανε-
ρωμένης.

«I Love Nature» 
της Farah al Qasimi
Το The Island Club παρουσιάζει την ατομική
έκθεση «ILoveNature» της Farah al Qasimi,
η οποία περιλαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο,
και μία ταπετσαρία. Διερευνώντας τις εμ-
φαντικές και επιμελώς επεξεργασμένες
εικόνες που αφορούν σε εμπορικές ανα-
παραστάσεις του Παραδείσου, η έκθεση
πραγματεύεται έναν κόσμο όπου το θείο

εμπορευματοποιείται, η κατανάλωση εκ-
θειάζεται, και ο Παράδεισος είναι η υπέρ-
τατη υπόσχεση του κεφαλαίου. Εγκαίνια
21 Μαΐου, ώρα 6:00. Διάρκεια έως 2 Ιουλίου.
The Island Club, Αγορα Ανεξαρτησιας
#18, Λεμεσος. Πληροφορίες τηλέφωνο
25252010, info@the-island-club.com

Παρουσίαση 
βιβλίου
Ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Στροβόλου παρουσιάζει το βιβλίο «Η Α-
λήθεια» του συγγραφέα Νικόλα Σμυρνάκη.
Το βιβλίο θα παρουσιαστεί από τον συγ-
γραφέα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβό-
λου, Αρχ. Κυπριανού 34, Στρόβολος. Πα-
ρασκευή 20 Μαΐου, ώρα 7:30 μ.μ.

Eνα ταξίδι 
της τζαζ μουσικής
Η Alliance Francaise de Limassol σε συ-
νεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου
και τη χορηγία των Πολιτιστικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας παρουσιάζει τη
μουσική παράσταση «From Paris with
Jazz» την Τετάρτη, 18 Μαΐου, ώρα 8 μ.μ.
στον κήπο του Τεχνόπολις 20.  Η συναυλία
καταπιάνεται με τις συναντήσεις στη
Γαλλία της περιόδου 1945 όπου σημαντικοί
Αμερικάνοι συνθέτες της τζαζ (όπως Louis
Armstrong, Ella Fitzgerald, Dizzy Gilespie,
Miles Davis) βρήκαν καταφύγιο λόγω των
φυλετικών διακρίσεων στην Αμερική και
αυτό συνέτεινε στο να γνωριστούν με άλ-
λους σπουδαίους μουσικούς (Django
Reinhardt, Stéphane Grappelli κ.α) διω-
κόμενους από άλλες χώρες αλλά και Γάλλους
υπηκόους με κοινή γλώσσα τη τζαζ μουσική.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί και την
Παρασκευή, 20 Μαΐου, στο Συνεργείο στη
Λεμεσό. Κρατήσεις/πληροφορίες: 25877784
(για Λεμεσό), 70002420 (για Πάφο).

Μουσικές
του κόσμου 
Το νεοσύστατο σύνολο Plekt duetθα βρεθεί
για πρώτη φορά στην Πάφο και στη σκηνή
του Τεχνόπολις 20, απ’ όπου θα μας ταξι-
δέψει μουσικά σε μουσικές του κόσμου
και συγκεκριμένα σε Ισπανία, Αργεντινή,
Βραζιλία και Γαλλία. Το ντουέτο που α-

ποτελείται από την Εύα Σταύρου στο φλά-
ουτο και Νατάσα Χατζηανδρέου στα κρου-
στά, θα παρουσιάσουν έργα των A. Jolivet,
J. Ibert, A. Piazzola, I. Albeniz, C. Machado
και P. McDonaldστον κήπο του Τεχνόπολις
20, την Παρασκευή, 20 Μαΐου, ώρα 8 μ.μ.
Κρατήσεις, πληροφορίες και εισιτήρια
στο 70002420.

«Aγγελε μου» από 
το θέατρο Αντίλογος 
Το θέατρο Αντίλογος παρουσιάζει, σε σκη-
νοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου, τον μο-

νόλογο «Άγγελέ μου» του Χένρι Νέιλορ
βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, με
τη Μυρσίνη Χριστοδούλου επί σκηνής
στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή
από την Κυριακή 22 Μαΐου. Το «Άγγελέ
μου» είναι ένας συγκλονιστικός μονόλογος,
με πρωταγωνιστικό πρόσωπο ένα νεαρό
κορίτσι από το Κουρδιστάν, τη Ρεχάνα,
που οι γονείς της τη φωνάζουν «Άγγελέ
μου». Πρεμιέρα Κυριακή 22 Μαΐου, ώρα
9 μ.μ. Παραστάσεις κάθε Σάββατο, Κυριακή
και Δευτέρα στις 9 μ.μ. το βράδυ (εκτός
από το Σάββατο 28 Μαΐου) μέχρι τις 12 Ι-
ουνίου Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής
Χαμπή, Αμμοχώστου 55 - 59, Λευκωσία.
Πληροφορίες/κρατήσεις 99251331 /
70007721.

«Νίψον ανομήματα
μη μόναν όψιν»
Ο νεαρός καλλιτέχνης Σταύρος Ξ. Πέτρου
παρουσιάζει το νέο του έργο «Νίψον α-
νομήματα μη μόναν όψιν», στο πλαίσιο
του πειραματικού φεστιβάλ Juxtapose
Performance Festival, σε μία ολόκληρη
οικία, με παράλληλες δράσεις από άλλους
εννέα καλλιτέχνες, σε κάθε δωμάτιο του

σπιτιού! Λούζουμε και περιποιούμαστε
αποκλειστικά το σώμα μας, την εικόνα,
το φαίνεσθαι, αγνοώντας τον καθαρμό
και τη φροντίδα του εσωτερικού μας ε-
αυτού, του είναι! Νίψον ανομήματα μη
μόναν όψιν. Σκοπός είναι, σε αυτές τις
μέρες της «βρομιάς», η Τέχνη να επανα-
κτήσει τον «καθαρτικό», τον «λυτρωτικό»
της χαρακτήρα. Η σύνθεση από κίνηση,
μουσική, τραγούδι και λόγο, θα αποτελεί
παράλληλα και ένα εικαστικό performance,
δηλαδή η όλη παραστατική διαδικασία
θα είναι μια επιτόπια δημιουργία ενός. 22
Μαΐου, ώρα 7:00 μ.μ. Αγίου Ευστρατίου
26, Αρχάγγελος, Λευκωσία, 2055. 

Η γλύπτρια /
Παυλίνα Παυλίδου
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Λευτέρη Οικονόμου
παρουσιάζει την έκθεση Η Γλύπτρια: Παυ-
λίνα Παυλίδου, που αποτελεί τη δεύτερη
έκθεση της τριλογίας που αφορά Κύπριες
γυναίκες καλλιτέχνιδες της α΄, β΄ και γ΄
γενιάς (γενιά του 1910, 1920 και 1930 α-
ντίστοιχα). Η τριλογία ξεκίνησε με την
έκθεση «Λουκία Νικολαΐδου: εξιστορήσεις»
(2020). Η ερευνητική έκθεση «Η γλύπτρια:
Παυλίνα Παυλίδου» ασχολείται με το έργο
της Παυλίδου (1924-1990). Στην ερευνητική
έκθεση παρουσιάζεται επιλογή γλυπτών
της, σχέδια, οπτικοακουστικό και αρχειακό
υλικό που προέκυψε μετά από έρευνα σε
κρατικά αρχεία στην Κύπρο και κυρίως
από το πλούσιο αρχείο της οικογένειάς
της στο εξωτερικό. Επιμελητική ομάδα:
Άντρια Αυγουστή, Μαρία Ευσταθίου, Μα-
ρία Λεωνίδου, ΑνναΜαρία Χαραλάμπους
γραφικά έκθεσης / έκδοση: Πόπη Πισσου-
ρίου. Εγκαίνια: 20 Μαΐου, ώρα 7:30. Διάρ-
κεια έως 11 Ιουνίου. Χώρος ΓΚΑΡΑΖ, Αμ-
μοχώστου 16, Λευκωσία. Πληροφορίες
τηλέφωνο 22001508. 

Στο πλαίσιο των εορτασμών της Διεθνούς Η-
μέρας Μουσείων 2022 από την BPRarts
Cultural Management, σε συνεργασία με
το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και με χρη-
ματοδότηση από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
διοργανώνεται η έκθεση με τίτλο «Shifting
identities –a tale of dissolving narratives»
σε επιμέλεια του δρα Κώστα Πράπογλου,
στο Αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέ-
σιου. Η έκθεση περιλαμβάνει site-specific
έργα σύγχρονης τέχνης από έξι καλλιτέχνιδες
των οποίων η πρακτική εμπνέεται από την
υπόσταση του ίδιου του αρχοντικού του
Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, εγκιβωτίζοντας
το μοναδικό μικρο-περιβάλλον του που α-
ναπτύσσει διαρκή διάλογο με τον άμεσο
περίγυρό του εμβληματικού κτηρίου της
παλιάς Λευκωσίας. Όπως μας εξηγεί ο επι-
μελητής δρ Πράπογλου αυτή η έκθεση φέρνει
κοντά έργα εικαστικών των οποίων η πρα-
κτική λαμβάνει την έμπνευσή της από την
υπόσταση του ίδιου του κτιρίου και την γει-
τονιά εντός της οποίας εντάσσεται. Στην
έκθεση λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνιδες
Μαριάννα Κωνσταντή με την εγκατάσταση
«Dismantled Memory» (2022), η Αριάννα
Οικονόμου με το έργο της «ShapesofWater»
(2022), η Αικατερίνη Γεγησιάν με το «Το Μη
Με Λησμόνει» (2022), η Ελίνα Ιωάννου με
την εγκατάστασή της «Resistance (with
terebinth tree, prickly pear cactus and
dovecotes)» (2022), η Βάνα Ντατσούλη με
το έργο της «Τα Ελπιδοφόρα αγγεία» (2022)
και η Belle Shafir με το έργο της «Spirit of
Senses» (2022). Οι καλλιτέχνιδες προσκλή-
θηκαν να λάβουν μέρος με έργα σύγχρονης
τέχνης ανταποκρινόμενα στον χώρο και
στο εννοιολογικό πλαίσιο, ενισχύοντας τη
μοναδικότητα του οπτικού [ή μη οπτικού]
λεξιλογίου τους μέσω εγκαταστάσεων, βίντεο,
ηχοτοπίων, γλυπτικής και περφόρμανς. 

Όπως λέει ο δρ Πράπογλου σε αυτήν την
έκθεση θα διερευνηθούν πώς οι προσωπικές
πραγματικότητες μπορούν να μετατραπούν
σε διαπροσωπικές συνθήκες και θα αξιολο-
γηθούν οι τρόποι με τους οποίους αυτές
μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις αισθή-
σεις μας, να παίξουν με τις παρορμήσεις
μας και να πυροδοτήσουν συναισθήματα:
«Νοήματα που σχετίζονται με την ιδιωτική
και δημόσια σφαίρα έρχονται στην επιφάνεια.
Ένα τέτοιο πολυδιάστατο σκηνικό μπορεί
να αποτελέσει μια πλατφόρμα περαιτέρω
εννοιολογικών παραμέτρων που επίσης θα
φέρουν στο προσκήνιο στοιχεία χωρικής
λειτουργικότητας, κοινωνικο-πολιτισμικών
συγκρούσεων και σχέσεων μεταξύ των φύ-
λων». Κάθε μια από τις έξι καλλιτέχνιδες,
σημειώνει ο δρ Πράπογλου καταλαμβάνει

μια –λιγότερο ιδιωτική– θέση στην αυλή
του οικήματος, δίνοντας έμφαση σε στρώ-
ματα ιστορικότητας και μνήμης, χτίζοντας
μια συλλογική προσπάθεια σε μια διαδικασία
αρχειοθέτησης δυνατοτήτων με την αν-
θρώπινη ύπαρξη στην πρώτη γραμμή και
ως βασικό πρωταγωνιστή της ιστορίας. «Όλα
τα εκτιθέμενα έργα καταλαμβάνουν τον
κήπο και τους παρακείμενους χώρους του»
και η λέει πως η επιμελητική του πρόθεση
είναι να δοθεί φωνή στο γυναικείο στοιχείο,
τοποθετώντας το έξω από τα περιοριστικά
όρια του σπιτιού, ανοίγοντας όλες τις πόρτες
και απελευθερώνοντάς το για να εκπέμψει
άνευ όρων το εκφραστικό και δημιουργικό
του πνεύμα. Ο θεατής ενθαρρύνεται να ε-
ξερευνήσει όλους τους χώρους του κήπου
και να ανακαλύψει τα έργα τέχνης. 

Ο ίδιος ο κήπος του αρχοντικού σύμφωνα
με τον επιμελητή είναι ένας μοναδικός μι-
κρόκοσμος, ο οποίος αναπτύσσει διάλογο
με τον περιβάλλοντα χώρο, αναφέροντας
πως στρώματα ιστορικότητας ενώνονται
με στρώματα ταυτότητας ενώ, ταυτόχρονα,
όλα συγκρούονται μεταξύ τους και συγχω-
νεύονται σε ένα ενιαίο σώμα. «Ο χρόνος
έχει αφήσει κι εδώ το ισχυρό αποτύπωμά
του» και εξηγεί περαιτέρω: «Ένα μικρό λου-
τρό κρυμμένο στην άκρη της αυλής είναι
ένα υψίστης σημασίας στοιχείο αυτού του
ταξιδιού, ένα ταξίδι που ξεκινά μόλις οι
θεατές εισέλθουν στην πύλη του αρχοντικού
και ξεδιπλώνεται διαδοχικά, ενώ ακολουθούν

μια διαδρομή της οποίας τα μονοπάτια συν-
θέτουν την ποικιλόμορφη αφήγηση της έκ-
θεσης. «Σε συνεχή διάλογο με τα όμορα
θραύσματα του αρχαίου παρελθόντος, α-
ναδύεται το ρεπερτόριο μιας διαρκώς εξε-
λισσόμενης πολιτικής, θρησκευτικής και
πολιτιστικής τροχιάς που εντάσσεται όχι
μόνο στο ιστορικό πλαίσιο αυτού του τόπου
αλλά και σε μια ροή συνείδησης, δόμησης,
αποδόμησης, σύγκρουσης, εσωτερικής ε-
πανάστασης και πνευματικής αναγέννησης.
Η χορογραφία του σύγχρονου αστικού και
υπαίθριου τοπίου επαναπροσδιορίζει την
αρχιτεκτονική της ίδιας της ζωής. Δημιουργεί
μια κατάθεση συνθήκης όπου η ανθρώπινη
κατάσταση βρίσκεται σε συνεχή μάχη με
τον χρόνο και τον εαυτό της. 

Τα έργα
Η εγκατάσταση «Dismantled Memory»

(2022) της Μαριάννας Κωνσταντή αποτίει
φόρο τιμής σε πτυχές της θηλυκότητας που
σχετίζονται όχι μόνο με την ιστορία του κτι-
ρίου αλλά και με το ιστορικό υπόβαθρο της
περιοχής. Έχοντας συλλέξει δείγματα απο-
τυπωμάτων τόσο από το εσωτερικό όσο και
από το εξωτερικό του χώρου, η καλλιτέχνις
παράγει μια μεγάλη σειρά από περίεργα α-
ντικείμενα που με μαγικό τρόπο αναγεννι-
ούνται σε νέα μεγέθη, φόρμες και υλικά. 

Το έργο «ShapesofWater» (2022), αντηχεί
την ερμηνευτική πρακτική της Αριάννας
Οικονόμου, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο

της καλλιτεχνικής της έρευνας εδώ και δε-
καετίες. Μέσω της έντονης σωματικής κί-
νησης και σε συνδυασμό με την απόκοσμη
ελαστικότητα ενός έτοιμου υλικού, η Οικο-
νόμου ενστερνίζεται τη ρευστότητα του
χρόνου μέσα σε έναν υλικό και άυλο τόπο.
Αυτή η καθηλωτική κατάσταση ξεδιπλώνει
τη διαχρονική ποιότητα του εαυτού, που α-
ναδύεται ως ένα «μετά-όραμα» του σώματος
και του νου. 

Το «Μη Με Λησμόνει» (2022) της Αικα-
τερίνης Γεγησιάν είναι ένα έργο που συν-
δυάζει ύφασμα, κολλάζ και φωτογραφία και
που πηγάζει από το εν εξελίξει ενδιαφέρον
της εικαστικού για τη σχέση μεταξύ φυτικών
αναπαραστάσεων και γυναικείας δημιουρ-
γικότητας. Το έργο είναι ένα τυπωμένο ψη-
φιακό φωτογραφικό κέντημα που απαρτίζεται
από φυτικά μοτίβα ευρείας εμπορικής κα-
τανάλωσης, καταλόγους αρχαίων διακο-
σμητικών σχεδίων και πολύμορφους άλλους
συνδυασμούς. 

Με την εγκατάστασή της «Resistance
(withterebinthtree, pricklypearcactusand
dovecotes)» (2022), η Ελίνα Ιωάννου ερευνά
διαφορετικές όψεις της τοπικής ταυτότητας,
ανακαλύπτοντας εκ νέου πολιτιστικές ανα-
φορές που σχετίζονται με τον απαράμιλλο
βιότοπο της Κύπρου. Οι πρωταγωνιστές της
–αυτόχθονες ή μη– παίζουν ισότιμο ρόλο
σε μια αινιγματική αφήγηση, όπου πολλαπλά
στρώματα του χρόνου ενορχηστρώνουν
παιχνιδιάρικα την τρέχουσα κατάσταση
του παρόντος. 

Τα «Ελπιδοφόρα αγγεία» (2022) της Βάνας
Ντατσούλη εστιάζουν σε ιδέες συν-κατοί-
κησης και συνέχειας. Λαμβάνοντας την έ-
μπνευσή της από την προϊστορική κυπριακή
και ελληνική κεραμική, η καλλιτέχνιδα ο-
ραματίζεται παράλληλους διαλόγους μεταξύ
διαφορετικών χρονικών περιόδων. Χρησι-
μοποιώντας χιλιόμετρα υφάσματος, δημι-
ουργεί δύο μεγάλης κλίμακας αναπαραστά-
σεις αγγείων που γεννούν αριστοτεχνικά
έναν πραγματικό φοίνικα ο καθένας. 

Η BelleShafirμε το έργο «SpiritofSenses»
(2022) μετουσιώνει προσωπικές και οικο-
γενειακές μνήμες από περιβάλλοντα που
ταυτίζονται με το δικό της παρελθόν. Ένας
σιωπηλός υπαίθριος χώρος κουζίνας που
συνδέεται με τον κύριο χώρο της αυλής
μέσω μιας μεγάλης πύλης, ζωντανεύει με
ένα ηχοτοπίο και μια κρυμμένη κινούμενη
εικόνα. Θολώνοντας τα όρια μεταξύ πραγ-
ματικότητας και ψευδαίσθησης, η Shafir
παίζει αριστοτεχνικά με τις αισθήσεις μας,
δίνοντας ζωή σε κάθε εκατοστό του χώρου,
ενώ μια ανοίκεια έκπληξη περιμένει τον
θεατή μέσα σε ένα από τα μεγαλύτερα α-
ποθηκευτικά δοχεία. 

shifting identities –a tale of dissolving narratives

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

<<<<<<

Σαφώς και δεν διαφωνώ
με τη βελτίωση οποιασδή-
ποτε πόλης, ωστόσο, αν
θέλει κάποια αρχή, δημο-
τική ή άλλη, να αλλάξει
προς το καλύτερο έναν 
αστικό ιστό, και δη μια 
ιστορική πόλη, δεν μπο-
ρεί οι παρεμβάσεις της 
να είναι ως «αλεξιπτωτι-
στών».

Στο Αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου παρουσιάζεται η έκθεση «Shifting identities
–a tale of dissolving narratives», με τη συμμετοχή έξι καλλιτέχνιδων με έργα σύγχρονης τέ-
χνης ανταποκρινόμενα στον χώρο και στο εννοιολογικό του πλαίσιο.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την
διάρκεια του συνεδρίου της ευρωπαϊκής
ομοσπονδίας για την κατασκευαστική
βιομηχανία, είχε γίνει έντονα λόγος για
την μεγάλη αβεβαιότητα που διέρχεται
το real estate. Οι λόγοι σχετίζονται, σαφώς,
με τα απόνερα του πολέμου στο οικονο-
μικό επίπεδο- καθυστερήσεις στις μετα-
φορές και αυξήσεις σε πρώτες ύλες και
κατασκευαστικά υλικά που ανεβάζουν
το κατασκευαστικό κόστος κατά 25%.
Ως αποκορύφωμα, αναφέρθηκε, υπάρχει
ενδεχόμενο υφιστάμενες συμβάσεις, να
μην μπορούν να ολοκληρωθούν. Μιλώ-
ντας στην συνέχεια στην «Κ» ο πρόεδρος

της ΟΣΕΟΚ (Ομοσπονδία Εργολάβων Οι-
κοδομών), Στέλιος Γαβριήλ, εξέφρασε
την εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα
θα υπάρξει επιβράδυνση στον τομέα, η
οποία θα αποτυπωθεί σε μεγαλύτερο βαθ-
μό στα νέα πρότζεκτ και, κυρίως, στα α-
κίνητα οικιστικής χρήσης. Ανάλογη ε-
κτίμηση εκφράζεται και από πλευράς
των ντιβέλοπερ. Όπως αναφέρει ο CEO
της Cyfield Γιώργος Χρυσοχός, υπάρχει
μερίδα επιχειρηματιών ανάπτυξης γης,
που θα αποφύγει τώρα το ρίσκο αυξο-
μείωσης στο κόστος κατασκευής, περι-
μένοντας να ξεκαθαρίσει η εικόνα με
τιμές προκειμένου να προχωρήσει σε
νέες αναπτύξεις. Ο κλάδος βρίσκεται λοι-
πόν σε μια στάση αναμονής.

Μειώνουν τετραγωνικά
Πάντως, τα στοιχεία του Κτηματολογίου

δείχνουν αυξημένο αριθμό πωλητήριων

εγγράφων μέχρι τον Απρίλιο σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2021 της
τάξης του 40%. Φυσικά το αποτύπωμα
της παρούσας κατάστασης στην προσφορά
ακινήτων αναμένεται με την πάροδο του
χρόνου, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Όσον
αφορά το κομμάτι της ζήτησης, όμως, δεν
αναμένεται να αλλάξει δραματικά. Οι α-
νάγκες στέγασης υπάρχουν και δεν μπο-
ρούν να παραγνωριστούν. Μπορούν να
καλυφθούν όμως με λιγότερα τετραγωνικά.
Όπως αναφέρει ο κ. Γαβριήλ, προκειμένου
οι αγοραστές να προσαρμοστούν στα νέα
δεδομένα, θα πρέπει να μειώσουν το κό-
στος κατασκευής επιλέγοντας λιγότερα
τετραγωνικά για την στέγασή τους. Αυτό
σημαίνει σύμφωνα με τον κ Χρυσοχό και
αύξηση της προτίμησης για διαμερίσματα.
Παράλληλα, θα προσπαθήσουν να επω-
φεληθούν μιας πιο εύκολης δανειοδότησης
με πιο πράσινες και βιώσιμες κατασκευές,

κάτι που φυσικά θα μειώσει και το κόστος
χρήσης  της κατοικίας, αφού η ενεργειακή
κατανάλωσή του θα είναι χαμηλότερη και
θα καλύπτεται μέσω ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά).
Στην απόφαση για αγορά κατοικίας, ση-
μαντικός παράγοντας είναι και η απόσταση
από τον χώρο εργασίας, τις υπηρεσίες
κ.ο.κ, όπως επισημαίνεται, αφού το κόστος
καυσίμων είναι τους τελευταίους μήνες
σε επίπεδα ρεκόρ. 

Τα «μεταχειρισμένα»
Στις επιλογές των αγοραστών είναι και

τα μεταχειρισμένα ακίνητα. Η συγκεκρι-
μένη αγορά έχει κερδίσει έδαφος τα τε-
λευταία χρόνια και μέσα από τα χαρτο-
φυλάκια των τραπεζών. Γενικότερα θε-
ωρούνται φθηνότερες επιλογές για τους
δυνητικούς αγοραστές. Σε αυτό το κομμάτι
υπάρχουν καλές ευκαιρίες, για ιδιοκατοί-
κηση και για επένδυση ανέφερε ο κ. Γα-

βριήλ, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει στα-
διακά να μπαίνει στην κουλτούρα του
Κύπριου αγοραστή. Από επενδυτικής σκο-
πιάς, μια τέτοια αγορά μπορεί να θεωρηθεί
και πιο συμφέρουσα εφόσον αφορά ακί-
νητο σε prime περιοχή, αφού η αξία της

γης θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.
Πλεονέκτημα για τα μεταχειρισμένα α-
ποτελεί και η απουσία του συντελεστή
5% του ΦΠΑ. Θα πρέπει ωστόσο να προη-
γηθεί μελέτη της τιμής του ακινήτου από
ειδικούς εκτιμητές, ώστε ο αγοραστής
να μην το αγοράσει τελικά μαζί με το ε-
πιπρόσθετο κόστος των τελευταίων μη-
νών. Πάντως, τα στοιχεία των πωλήσεων
ακινήτων (που αφορούν κυρίως μεταχει-
ρισμένα ακίνητα) για το α’ τρίμηνο τρίμηνο
του 2022 ήταν μεγαλύτερης αξίας από τα
αντίστοιχα Πωλητήρια Έγγραφα, δηλώνει
στην «Κ» ο Μαρίνος Κυναιγείρου, πρόε-
δρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτημα-
τομεσιτών. Εκτιμά επίσης ότι αν οι τιμές
των πρώτων υλών συνεχίσουν να αυξά-
νονται τότε θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη
αύξηση των τιμών των καινούργιων ακι-
νήτων αλλά και των μεταχειρισμένων σε
δεύτερο στάδιο.

Ερχεται επιβράδυνση νέων ακινήτων
Πόλεμος και ακρίβεια αλλάζουν το real estate - Τι περιγράφουν ντιβέλοπερ, κτηματομεσίτες και εργολάβοι

Τα επόμενα χρόνια θα δούμε μία προσαρμογή της αγοράς με περισσότερη έμφαση στα ακίνητα προς ενοικίαση παρά προς πώληση, τάση που κινείται σε μεγάλο βαθμό από την κάθοδο
διεθνών εταιρειών.

<<<<<<

Μερίδα επιχειρηματιών ανά-
πτυξης γης, θα αποφύγει τώ-
ρα το ρίσκο αυξομείωσης
στο κόστος κατασκευής, πε-
ριμένοντας να ξεκαθαρίσει η
εικόνα με τις τιμές προκειμέ-
νου να προχωρήσει σε νέες
αναπτύξεις.

<<<<<<

Από επενδυτικής σκοπιάς,
μια αγορά «μεταχειρισμέ-
νου» ακινήτου μπορεί να θε-
ωρηθεί και πιο συμφέρουσα
εφόσον αφορά ακίνητο σε
prime περιοχή, αφού η αξία
της γης θα αυξηθεί με την
πάροδο του χρόνου.

Σε αναζήτηση 
γραφείων
Την ίδια ώρα καταγράφεται μεγάλη
αύξηση ζήτησης σε γραφειακούς
χώρους. Πρόκειται για κοινή διαπί-
στωση και από τους τρεις κλάδους
της αγοράς ακινήτων και οι λόγοι εί-
ναι πολλοί. Όπως εξηγούν, σημα-
ντικός παράγοντας είναι η ανάπτυ-
ξη ήδη εγκατεστημένων εταιρειών
στην Κύπρο και αναζητούν μεγαλύ-
τερους χώρους. Ο δεύτερος λόγος
είναι ότι το κράτος προχωρά σε με-
ταστέγαση σε κτήρια μοντέρνα και
ενεργειακά αναβαθμισμένα άρα έ-
χει αυξηθεί η ζήτηση, κυρίως για ε-
νοικίαση. Ο τρίτος παράγοντας που
έχει ενισχύσει την ζήτηση είναι η
αυξημένη ζήτηση γραφειακών χώ-
ρων αλλά και διαμερισμάτων από
διεθνείς εταιρείες, κυρίως τεχνο-
λογίας, οι οποίες δημιουργούν βά-
ση στην Κύπρο. Μάλιστα η συγκε-
κριμένη τάση αναμένεται να γίνει
εντονότερη το επόμενο διάστημα
σύμφωνα με το Συμβούλιο Εγγρα-
φής Κτηματομεσιτών. Το ενδιαφέ-
ρον από αυτές τις εταιρείες αφορά
κυρίως ενοικίαση σε συγκροτήματα
κυρίως σε Λεμεσό και ακολούθως
σε Λευκωσία και Λάρνακα. Εκτιμά-
ται δε ότι, αν συνεχιστεί αυτό το εν-
διαφέρον, τα επόμενα χρόνια θα
δούμε μία προσαρμογή της αγοράς
με περισσότερη έμφαση στα ακίνη-
τα προς ενοικίαση παρά προς πώ-
ληση. «Πρόκειται για μία σημαντική
στροφή στην αγορά ακινήτων, η ο-
ποία θα χρειαστεί κάποιο χρονικό
διάστημα για να προσαρμοστεί στο
νέο είδος ζήτησης, το οποίο όμως
είναι καλοδεχούμενο», επισημαίνει
ο κ. Κυναιγείρου. Παράλληλα έχει
αυξηθεί και το ενδιαφέρον ισραηλί-
τικων και λιβανέζικων εταιρειών
για headquartering, λόγω των πλε-
ονεκτημάτων που παρέχει η χώρα
όσον αφορά κυρίως τις φορολογι-
κές υποχρεώσεις- εταιρικός φό-
ρος, νομοθεσίες κοκ.



4 l     Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 18 Μαΐου 2022Τ Ο  Θ Ε Μ Α

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΕΡΣΙΑΝΗ

Το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι ο πληθωρισμός
σήμερα καίει τις τσέπες των νοικοκυριών.
Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι πως θα συ-
νεχίσει να μειώνει τα πραγματικά εισο-
δήματα, όχι μόνο φέτος αλλά και μέσα
στο 2023. Οι κυβερνήσεις καλούνται να
αντιδράσουν, ενώ οι νομισματικές αρχές
ανεβάζουν τα επιτόκια με στόχο να επα-
νακτήσουν τον έλεγχο των τιμών και να
συγκρατήσουν την ισοτιμία του ευρώ. Η
εποχή των γλυκών επιτοκίων, του φθηνού
δανεισμού και της εύκολης εξυπηρέτησης
χρεών, έχει τελειώσει. Μέσα στους αιώνες,
φυσικά, μάθαμε πολλά- βασιλείς και αυ-
τοκράτορες που υποτίμησαν το νόμισμα
για να καλύψουν χρέη, επαναστάτες που
διέταξαν – ανεπιτυχώς- τους πολίτες πώς
να τιμολογούν τα νέα χαρτονομίσματα,
ηγέτες που δημιούργησαν κρίσεις με κα-
κοσχεδιασμένα πλαφόν. Και, εσχάτως,
κυβερνήσεις που επιχειρούν να σβήσουν
τη φωτιά ρίχνοντας λάδι. 

Η αύξηση των επιτοκίων από τις νο-
μισματικές αρχές δεν θα μειώσει τον πλη-
θωρισμό παρά μόνο σε οριακό επίπεδο
που δεν θα γίνει αισθητό από επιχειρήσεις
και νοικοκυριά. Θα αυξήσει, όμως, τα ε-
πιτόκια μετά από αρκετούς μήνες δηλώ-
σεων πως ο πληθωρισμός είναι παροδικός,
σε πείσμα όλων των ενδείξεων, και μά-
λιστα σε ένα χρονικό σημείο κατά το
οποίο απαιτείται ένας τρομακτικός όγκος
επενδύσεων από τον δημόσιο και τον ι-
διωτικό τομέα,. 

Κάτω από αυτή την συγκυρία καλού-
νται οι κυβερνήσεις να «λάβουν μέτρα»
για αποκλιμάκωση των τιμών. Ενώ η α-
δράνεια δεν αποτελεί επιλογή, την ίδια
στιγμή είναι εξαιρετικής σημασίας για
τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και
τους πολίτες να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα,
τι θέλουμε να πετύχουμε με τα μέτρα. 

Αν η προσπάθεια είναι να μειωθούν
οι τιμές, τότε θα οδηγηθούμε με βεβαιό-

τητα σε κακές επιλογές, σπατάλη πόρων
και διαβεβαιώσεις πως «γίνεται ό,τι είναι
δυνατόν». Φυσικά, όταν αυτό το επεισόδιο
θα τελειώσει, κυβερνήσεις και νομισμα-
τικές αρχές θα διεκδικήσουν την μητρό-
τητα της μείωσης των τιμών. Ως τότε, ό-
μως, θα είναι αργά. 

Με την νομισματική επιλογή κατευ-
θυνόμενη από τις ανάγκες του θεαθήναι,
πλέον το βάρος πέφτει στις δημοσιονο-
μικές αρχές για να λύσουν, όχι μόνο το
πρόβλημα που ταράσσει την παγκόσμια
οικονομία, αλλά και το πρόβλημα που
δημιουργείται με την κακή επιλογή των

νομισματικών αρχών. Ο στόχος τους πρέ-
πει να είναι ξεκάθαρος και ρητός. 

Ο στόχος «να μειωθούν οι τιμές» είναι
βέβαιο πως θα αποτύχει και μάλιστα με
υψηλό δημόσιο κόστος. Έτσι, δεν παρα-
μένει παρά μία και μοναδική επιλογή: Α-
φενός να μειωθούν οι στρεβλώσεις στην
οικονομία, με την φορολογική μεταρ-
ρύθμιση που έχει ήδη αρχίσει και η οποία
αποσκοπεί, όχι μόνο στην διασφάλιση
των αριθμών, αλλά και στην μείωση του
φορολογικού και διοικητικού φόρτου. Α-
φετέρου, να στηριχθούν τα νοικοκυριά
και οι μικρές επιχειρήσεις που έχουν την
μεγαλύτερη ανάγκη. 

Τα μέτρα πρέπει να είναι ανακουφι-
στικά, κοινωνικού ύφους, με σκοπό να
διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να
προστατευτούν κατά το δυνατόν οι μισθοί,
και δη οι χαμηλότεροι στην κοινωνία
μας.

Για να πετύχει ο πραγματικός στόχος,

ο οποίος είναι κοινωνικά δίκαιος και οι-
κονομοτεχνικά εφικτός, πρέπει τα μέτρα
να είναι στοχευμένα, συγκεκριμένα, και
κοστολογημένα. Έτσι, θα ενισχύσουν
τη σημαντική προσπάθεια που γίνεται
μέσα από το Πρόγραμμα Ανθεκτικότητας
και Ανάπτυξης, του οποίου ο σχεδιασμός
προβλέπει εκτενείς πράσινες επενδύσεις,
δημιουργία θέσεων εργασίας και μεσο-
πρόθεσμα την μείωση του ενεργειακού
αποτυπώματος (και επομένως, κόστους)
των νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 

Πρώτα από όλα, όμως, η δύσκολη πε-
ρίοδος που διανύουμε απαιτεί σοβαρό-
τητα. Η πιο σημαντική παραδοχή είναι
πως κάτω από τις σημερινές συνθήκες,
ιδιάζουσες και περίπλοκες, κυβερνήσεις,
κόμματα, κοινοβούλια ή υπουργεία δεν
μπορούν να μειώσουν τον πληθωρισμό.
Η προσπάθεια, δε, να γίνει κάτι τέτοιο,
αποτελεί κλασσικό παράδειγμα κακών
επιλογών και κούφιων υποσχέσεων τις

οποίες πρέπει να εγκαταλείψουμε αν σε-
βόμαστε τους πολίτες. 

Τα στοχευμένα κοινωνικά μέτρα ανα-
κούφισης, μαζί με την επιτάχυνση των
μεταρρυθμίσεων και επιπλέον κινήσεις
όπως την προσεκτική υιοθέτηση ενός
κατώτατου μισθού, την ενίσχυση της
προστασίας των μικρών επιχειρήσεων
και την προώθηση κρατικών επενδύσεων,
αποτελούν την μόνη επιλογή που έχει
ελπίδες να επιτύχει κάτω από τη σημερινή
συγκυρία. Και, ενώ η ανακουφιστική πο-
λιτική (πρέπει να) συνεχίζεται, δεν πρέπει
να συνεχίσει η πολιτική σκηνή να υπό-
σχεται μείωση των τιμών, χάριν της
οποίας θα σπαταλήσει πόρους χωρίς κα-
νένα αντίκρισμα στις τιμές και, τελικά,
με κόστος κυρίως σε εκείνα τα νοικοκυριά
τα οποία διατείνεται πως θέλει να στηρίξει. 

O Μιχάλης Περσιάνης είναι Πρόεδρος Δημο-
σιονομικού Συμβουλίου Κύπρου.

Τιμές που καίνε:  Πρώτα οι παραδοχές
<<<<<<

Αυτός ο πληθωρισμός  
είναι κοινωνικό ζήτημα,  
και σαν τέτοιο πρέπει 
να  αντιμετωπιστεί.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Σε πολιορκητικό κλοιό βρίσκονται οι κυ-
πριακές τράπεζες από τις ελληνικές τρά-
πεζες από τις αρχές του 2021. Τράπεζες
από Ελλάδα βλέπουν τις δύο μεγάλες τρά-
πεζες της Κύπρου υπό το πρίσμα επεν-
δυτικών ευκαιριών, ενώ οι κυπριακές τρά-
πεζες βλέπουν τις ελληνικές τράπεζες
υπό το πρίσμα ενίσχυσής τους. Από το
πρώτο εξάμηνο του 2021 υπήρχε ψιθυ-
ρολογία στα κυπριακά τραπεζικά πηγα-
δάκια πως η Eurobank «καλόβλεπε» την
Ελληνική Τράπεζα και η Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος την Τράπεζα Κύπρου. Τον
Ιούλιο η ψιθυρολογία τουλάχιστον για
την Ελληνική Τράπεζα μετουσιώθηκε σε
έργο, καθώς η Eurobank τον Ιούλιο έγινε
μέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας με πο-
σοστό αρχικά 9,9% και έπειτα με 12,6%
(αγόρασε το ποσοστό της Third Point
Hellenic Recovery Fund L.P.). Η αντίστοιχη
συζήτηση για την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος και την Τράπεζα Κύπρου έμεινε
στον «πάγο» και θεώρησαν στα τραπεζικά
«πηγαδάκια» πως αφού μία τράπεζα από
Ελλάδα μπήκε μετοχικά σε μια κυπριακή,
δεν θα προχωρούσαν οι συζητήσεις για
μια δεύτερη εισχώρηση τέτοιου τύπου.
Όμως, από τη μεγάλη εβδομάδα και ε-
ντεύθεν οι συζητήσεις για περαιτέρω ει-
σχώρηση ελληνικών τραπεζών στις κυ-
πριακές, έχουν πυροδοτηθεί ξανά. Οι κα-
ταστάσεις με τον πόλεμο από τη μία έχουν
φέρει –τουλάχιστον σε επίπεδο ψιθυρο-

λογίας και ρεπορτάζ ελληνικών ΜΜΕ-
την Wargaming, τον μεγαλομέτοχο της
Ελληνικής Τράπεζας, να αναζητά διέξοδο
από την Ελληνική και την Eurobank να
ενδιαφέρεται για την απόκτηση του πο-
σοστού της. Ελληνικά ΜΜΕ εξάλλου έ-
γραψαν τη Μεγάλη Εβδομάδα ρεπορτάζ
ότι η Eurobank ήταν σε προχωρημένες
συζητήσεις με την Wargaming. Από την
άλλη, φέρεται σε ρεπορτάζ πάλι σε ελλη-
νικά ΜΜΕ ότι η Τράπεζα Κύπρου συζητά
για συγχώνευση με την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος, κάτι που από πλευράς της
διέψευσε η πρώτη στην «Κ» και την ίδια
ημέρα η δεύτερη εξέδωσε ανακοίνωση
διάψευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών
επειδή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν
άφησε να περάσει στα «ψιλά» το δημο-
σίευμα.

Διαφορετικές περιπτώσεις
Όσον αφορά στην Ελληνική Τράπεζα,

είναι ξεκάθαρο πλέον πως υπάρχει η πρό-
θεση για εξομάλυνση του μετοχικού της
κεφαλαίου και μετοχικής της απεμπλοκής
από μετόχους που δεν έχουν εμπειρία
από τραπεζικές εργασίες. Η Ελληνική
Τράπεζα είναι μία τράπεζα που αντιμε-
τώπιζε διαχρονικά ζητήματα διακυβέρ-
νησης και η εισδοχή της Eurobank, έστω
και με το 12,6% που είναι σήμερα, μπορεί
μόνο να τη βελτιώσει. Μεγάλο της ατού
ότι δεν χτυπήθηκε από την τραπεζική
κρίση σε επίπεδο κουρέματος, όπως χτυ-
πήθηκε η Τράπεζα Κύπρου και έχει μείνει
στο μυαλό του Κύπριου ως τράπεζα που
η κρίση δεν την κλόνισε.

Η Τράπεζα Κύπρου, από την άλλη,
είναι τράπεζα που έχει διαχρονικά ένα
μεγάλο κομμάτι της τραπεζικής πίτας
της Κύπρου (μετά το Συνεργατισμό απέ-

κτησε και η Ελληνική) και προχώρησε
σε μεγάλη μείωση του προβλήματος των
μη εξυπηρετούμενων δανείων της από
το 2013 με πωλήσεις και οργανική μείωση.
Προχώρησε τεχνολογικά, μείωσε το κό-
στος της σε ανεκτά επίπεδα και έχει ι-
σχυρό δανειστικό χαρτοφυλάκιο για τα
μεγέθη της Κύπρου. Τραπεζικοί κύκλοι
χαρακτηρίζουν την περίπτωση της Τρά-
πεζας Κύπρου πως είναι «θύμα της επι-
τυχίας της». Η Τράπεζα Κύπρου είναι μία
επενδυτική ευκαιρία για όποια τράπεζα
την προσεγγίσει, καθώς είναι «στρωμένη»
με «management» που δεν θέλει πολλές
αλλαγές.

Οι τιμές και των δύο τραπεζών θεω-
ρούνται πολύ μικρές, άρα και θελκτικές
από τραπεζικά σχήματα όπως από Ελλάδα.
Χαρακτηριστικά, το χρηματιστηριακό
κλείσιμο της Τρίτης 17 Μαΐου 2022 έδειξε
τιμή κλεισίματος της μετοχής της Τρά-
πεζας Κύπρου στο 1,10 ευρώ και της Ελ-
ληνικής Τράπεζας στο 0,75 ευρώ. Η Τρά-
πεζα Κύπρου έχει 446.199.933 συνήθεις
μετοχές και η Ελληνική 412.805.230 συ-
νήθεις μετοχές. Η κεφαλαιοποίηση (χρη-
ματιστηριακή αξία) της Τράπεζας Κύπρου
ανέρχεται λοιπόν σε 490,8 εκατ. ευρώ
βάσει της τιμής της Τρίτης, ενώ η κεφα-
λαιοποίηση (χρηματιστηριακή αξία) της

Ελληνικής Τράπεζας ανέρχεται σε 309,6
εκατ. ευρώ. 

Ανησυχία για σύνδεση ή όχι;
Οι καταστάσεις είναι εντελώς διαφο-

ρετικές σε σχέση με τα προηγούμενα χρό-
νια όταν η τραπεζική κρίση –δικαιολογη-
μένα- τιμώρησε τις κυπριακές τράπεζες.
Οι κυπριακές τράπεζες πλέον δεν έχουν
κεφαλαιακό πρόβλημα και ελλείμματα, α-
ντιθέτως, έχουν κεφαλαιακά μαξιλάρια.
Η ανάγκη λοιπόν των κυπριακών τραπεζών
δεν έγκειται στο γεγονός πως θέλουν ε-
πενδυτή για να φέρει κεφάλαια. Εκείνο
που έχουν ανάγκη οι κυπριακές τράπεζες

είναι μετοχικές συμμετοχές, γεγονός που
θα τους ανοίξει τους ορίζοντες σε επίπεδο
τεχνογνωσίας και θα τους ανοίξει επίσης
και νέες αγορές. Τέτοια προσέγγιση είναι
επιθυμητή. Η μεγάλη πρόκληση των κυ-
πριακών τραπεζών έχει σχέση με το κόστος
τους και με τη μειωμένη εισροή κερδών
που ως αποτέλεσμα είναι μη επιθυμητό.
Τα έσοδα είναι αρκετά δύσκολο να αυξη-
θούν εάν δεν ανοίξουν νέοι ορίζοντες –
αγορές, εκείνο που μπορούν να περιορί-
σουν –σχεδόν- εύκολα είναι ο περιορισμός
του κόστους. Μια μετοχική συμμετοχή
δεν μπορεί να βοηθήσει στο κομμάτι του
περιορισμού του κόστους.

Όπως σημειώνουν τραπεζικοί κύκλοι,
η πολιτική ηγεσία της Κύπρου ενδεχομένως
να είναι αντίθετη να προχωρήσουν δύο
ελληνικές τράπεζες εντός των κυπριακών
σε επίπεδο πλήρους συγχώνευσης. Η σύν-
δεση με την ελληνική οικονομία ενδεχο-
μένως να είναι κάτι που τους ανησυχεί
και να μην πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να
σημειωθεί πως η ελληνική οικονομία βρί-
σκεται ένα βήμα πριν από την είσοδό της
στην επενδυτική βαθμίδα. Συγχρόνως,
σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της
για το 2022 και το 2023 παρουσιάζεται η
οικονομία της να είναι περισσότερο ανα-
πτυξιακή –τουλάχιστον για το 2022- με το
ρυθμό ανάπτυξης να φτάνει στο 3,5% και
για το 2023 στο 3,1%. Η Κυπριακή, για το
2022 φτάνει στο 2,3% και για το 2023 στο
3,5%. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης και της Ευρωζώνης, είναι για το
2022 στο 2,7% και για το 2023 στο 2,3%.

Ψύχραιμη τοποθέτηση ΕΤΥΚ
Σε μία ουσιαστική και αδρή τοποθέ-

τησή του στην «Κ» επί του θέματος του
«φλερτ» των ελληνικών τραπεζών με τις
κυπριακές ο Επίτιμος Πρόεδρος της Έ-
νωσης Τραπεζικών Λοΐζος Χατζηκωστής
που παρέμεινε πέραν των 30 χρόνων ε-
πικεφαλής της Οργάνωσης, σημείωσε
ότι οι συγχωνεύσεις είναι αναπόφευκτες
στον ευρύτερο τραπεζικό χώρο, Ελλάδα
και Κύπρο. Ερωτηθείς αν θα πρέπει να
γίνουν, ο κ. Χατζηκωστής σχολίασε πως
«το πρέπει είναι άλλη κουβέντα, αλλά
είναι αναπόφευκτες και θα τις φέρουν
οι εξελίξεις». Τέλος, σχολίασε ότι η «ε-
πιβίωση μεγαλύτερων σχημάτων είναι
αναγκαία» και το καλύτερο κατά τον ίδιο,
όπως δήλωσε, «μέσα από αυτές τις σχέσεις
να κερδίσουν και οι δύο».

Πολιορκία ελληνικών τραπεζών σε κυπριακές
Διαφορετικοί οι λόγοι προσέγγισης της Τράπεζας Κύπρου και Ελληνικής από Εθνική και Eurobank αντίστοιχα

<<<<<<

Ο Επίτιμος Πρόεδρος της
Ένωσης Τραπεζικών Λοΐ ζος

Χατζηκωστής που παρέμει-
νε πέραν των 30 χρόνων επι-
κεφαλής της Οργάνωσης,
σημείωσε στην «Κ» ότι οι
συγχωνεύσεις είναι αναπό-
φευκτες.

Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Eurobank
είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ) με ποσοστό 51,23%,
η Fairfax Financial Holding Limited
έχει το 33%, η The Capital Group
Companies (CGC) έχει το 5,06%, οι Λοι-
ποί θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού το
3,21%, οι Λοιποί θεσμικοί επενδυτές
εξωτερικού έχουν το 1,4% και οι Μη
θεσμικοί επενδυτές (λοιπά νομικά πρό-
σωπα και ιδιώτες επενδυτές) το 6,1%. 

Το σύνολο του ενεργητικού της
Eurobank βάσει των τελευταίων της
αποτελεσμάτων για το 2021 ανέρχεται
σε 77,9 δισ., με τα δάνεια προ προβλέ-
ψεων να ανέρχονται σε 40,8 δισ. και
το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων
να ανέρχεται σε 11,3 δισ. ευρώ. Τα ε-
πιχειρηματικά δάνεια (σε μεγάλες, με-
σαίες και μικρές επιχειρήσεις) διαμορ-

φώθηκαν σε 22,4 δισ. ευρώ. Οι κατα-
θέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 53,2 δισ.
ευρώ. Ο δείκτης δανείων (μετά από
προβλέψεις) προς καταθέσεις (L/D) του
Ομίλου ανέρχεται στο 73,2%. Κατά την
διάρκεια του 2021, τα καθαρά έσοδα
τόκων ανήλθαν σε 1.312 εκατ. ευρώ
και τα καθαρά κέρδη που αναλογούν
στους μετόχους της Τράπεζας ανήλθαν
σε 398 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο των
μη εξυπηρετούμενων δανείων του Ο-
μίλου ανέρχεται σε 2,8 δισ. ευρώ οδη-
γώντας τον δείκτη των μη εξυπηρε-
τούμενων ανοιγμάτων σε 6,8%, ενώ ο
δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετού-
μενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε
69,2%. Την 31 Δεκεμβρίου 2021, οι δεί-
κτες κεφαλαίου κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1 (CET1) και τα συνολικά
εποπτικά κεφάλαια (total CAD) του Ο-

μίλου Eurobank Holdings, ανήλθαν σε
13,7% και 16,1% αντίστοιχα.

Όσον αφορά στην Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος, από τα τέλη Δεκεμβρίου
2015, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας κατέχει ποσοστό που α-
νέρχεται σε 40,39 % του καταβεβλη-
μένου μετοχικού κεφαλαίου της Τρά-
πεζας. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ
το 45,14% είναι κατανεμημένο σε θε-
σμικούς και ιδιώτες επενδυτές του ε-
ξωτερικού και το 7,81% σε ιδιώτες ε-
πενδυτές εσωτερικού. Το 6,14% έχουν
εγχώριοι ιδιώτες, νομικά πρόσωπα και
λοιποί θεσμικοί επενδυτές και το 0,52%
εγχώρια συνταξιοδοτικά ταμεία και
λοιποί μέτοχοι.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για
την Εθνική Τράπεζα στο τέλος του 2021
αυξήθηκαν κατά 2,8% σε ετήσια βάση

και ανήλθαν σε 1.212 εκατ. ευρώ και
ο δείκτης Κόστους προς Οργανικά Έ-
σοδα διαμορφώθηκε σε 52,2% το 2021.
Το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Α-
νοιγμάτων σε επίπεδο Ομίλου τον Δε-
κέμβριο του 2021 ανήλθε σε 2,3 δισ.
ευρώ και ο δείκτης των Μη Εξυπηρε-
τούμενων Ανοιγμάτων μειώθηκε σε
7% στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο δείκτης
Δανείων προς Καταθέσεις το Δ’ τρίμηνο
2021 διαμορφώθηκε σε 56,1% στην Ελ-
λάδα και σε 56,9% σε επίπεδο Ομίλου.
Ο δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετού-
μενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 77,2%
και οι καταθέσεις ανήλθαν σε 53,5 εκατ.
ευρώ. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 16,9%
ή 14,9% με πλήρη επίπτωση του ifrs9.
Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Ε-
πάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε
17,5%. 

Τα μεγέθη της Eurobank και της Εθνικής

Οι κυπριακές τράπεζες πλέον δεν έχουν κεφαλαιακό πρόβλημα, εκείνο που έχουν ανάγκη είναι μετοχικές συμμετοχές που θα τους ανοίξει τους ορίζοντες σε επίπεδο τεχνογνωσίας και νέων αγορών.



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ιδιαίτερα θερμό από πλευράς δραστηριοτήτων
εντός της κυπριακής ΑΟΖ αναμένεται να είναι το
ερχόμενο καλοκαίρι. Μετά την ExxonMobil και
τις εργασίες στο τεμάχιο 10, το πρόγραμμα εργασιών
των αδειοδοτημένων εταιρειών εισέρχεται σε φάση
πλήρους ανάπτυξης. Όπως είχε αποκαλύψει πρό-
σφατα η υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου
στην «Κ», το επόμενο διάστημα στο χορό των γε-
ωτρήσεων θα μπει και η κοινοπραξία ΕΝΙ-TOTAL.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που υ-
πάρχουν, τους επόμενους μήνες αναμένεται να
πραγματοποιηθούν τρεις τουλάχιστον γεωτρήσεις,
σε ισάριθμα τεμάχια της ΑΟΖ δυτικά της Κύπρου.
Οι δυο γεωτρήσεις θα αφορούν επιβεβαίωση κοι-
τασμάτων που έχουν εντοπιστεί, ενώ θα πραγμα-
τοποιηθεί και μια ερευνητική. Παράλληλα με τις
γεωτρήσεις στο κάδρο των δραστηριοτήτων υπάρχει
και η διεξαγωγή σεισμικών ερευνών. Με τα σημερινά
δεδομένα, οι σεισμικές έρευνες αναμένεται να
πραγματοποιηθούν εντός του καλοκαιριού. 

Η κορύφωση των δραστηριοτήτων εντός της
ΑΟΖ ενδεχομένως να συνοδευτεί με επιστροφή
της Τουρκίας σε καθεστώς προκλήσεων με την
παρουσία γεωτρύπανου στην ευρύτερη περιοχή.
Όπως έχει γράψει η «Κ», ένα από τα τέσσερα γε-
ωτρύπανα που διαθέτει η Τουρκία είναι προγραμ-
ματισμένο να έλθει στην περιοχή μέχρι το τέλος
του τρέχοντος μηνός.

ΕΝΙ-TOTAL
Λαμβάνοντας υπόψη πως το πρόγραμμα εργα-

σιών της κοινοπραξίας ExxonMobil-QatarPetroleum
έχει εισέλθει σε φάση υλοποίησης, το ενδιαφέρον
εστιάζεται στις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί
από την άλλη κοινοπραξία που δραστηριοποιείται
εντός της ΑΟΖ. ΕΝΙ και TOTAL αναμένεται να ε-
πιστρέψουν στην ΑΟΖ με δυο γεωτρήσεις, η μια
εκ των οποίων στο τεμάχιο 6. Σύμφωνα με την υ-
πουργό Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου, οι εργασίες
αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του μήνα
και εφόσον το γεωτρύπανο που θα χρησιμοποιηθεί
θα ολοκληρώσει τις εργασίες του, σε άλλο έργο
της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου. Το τρυπάνι
που θα χρησιμοποιηθεί από την γαλλοϊταλική κοι-
νοπραξία θα είναι το SAIPEN 10000, το οποίο αυτή
την περίοδο βρίσκεται εντός της αιγυπτιακής ΑΟΖ.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε σημείο στο
οποίο υπάρχουν δεδομένα για κοίτασμα υδρογο-
νανθράκων σε εμπορεύσιμη κατάσταση. Εν προ-
κειμένω πρέπει να υπενθυμίσουμε πως το 2018 η
κοινοπραξία εντόπισε κοίτασμα το οποίο αρχικά
υπολογίζεται από 6 έως 8 tcf. Πρόκειται για το κοί-
τασμα «Καλυψώ», στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί
ερευνητική γεώτρηση. Οι ανακοινώσεις είχαν γίνει
από την ιταλική εταιρεία και τον Εκτελεστικό πρό-
εδρο της Εταιρείας Claudio Descalzi, τον Απρίλιο
του 2018. Στο περιθώριο συνεδρίου που είχε πραγ-
ματοποιηθεί στο Κάιρο ο κ. Descalzi εμφανίσθηκε

αισιόδοξος λέγοντας πως «θα μπορούσε να είναι
και περισσότερα ή σε αυτό το εύρος» προσθέτοντας
ότι «σίγουρα δεν μπορεί να είναι λιγότερα». Η κοι-
νοπραξία Γάλλων και Ιταλών μετά την πρώτη γε-
ώτρηση θα πραγματοποιήσει και μια δεύτερη, προ-
φανώς, σε άλλο στόχο για τον οποίο υπάρχουν
σεισμολογικά δεδομένα.

ExxonMobil
Οι επίσημες ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα

των εργασιών στο τεμάχιο 10 και το «Glaucus-2»
έδωσαν μια ελπιδοφόρα προοπτική στο σχεδιασμό
που έχει γίνει από πλευράς της κοινοπραξίας
ExxonMobil – Qatar Petroleum εντός της κυπρια-
κής ΑΟΖ. Οι γεωτρητικές εργασίες που πραγμα-
τοποιήθηκαν από το βρετανικό γεωτρύπανο Stena

Forth στις 20 Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες περι-
λάμβαναν και δοκιμές παραγωγής, κατέδειξαν
την παρουσία ταμιευτήρα φυσικού αερίου με χα-
ρακτηριστικά υψηλής ποιότητας. Τα επόμενα βή-
ματα της κοινοπραξίας περιλαμβάνουν επέκταση

των δραστηριοτήτων στο άλλο τεμάχιο που πα-
ραχωρήθηκε τελευταία από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο. Συγκεκριμένα όπως έχει αποκαλύψει η
«Κ», οι επόμενες εργασίες είναι προγραμματισμένες
στο τεμάχιο 5 στο οποίο θα πραγματοποιηθούν
σεισμικές έρευνες από την κοινοπραξία. 
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Υπό πίεση η βρετανική οικονομία
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στις
24 Φεβρουαρίου, καθώς και η κατά τα
φαινόμενα μη βιώσιμη πολιτική που α-
κολουθεί η Κίνα για τη συγκράτηση της
εξάπλωσης του κορωνοϊού έχουν εντείνει
τις προκλήσεις στην παγκόσμια αλυσίδα
εφοδιασμού και έχουν ενισχύσει τον υ-
ψηλό πληθωρισμό.

Αυτές οι σοβαρές δυσκολίες πλήττουν
την οικονομική δραστηριότητα του Η-
νωμένου Βασιλείου, καθώς και άλλων
χωρών. 

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πόσο χει-
ρότερα θα εξελιχθεί η κατάσταση, αλλά
και για πόσο χρονικό διάστημα. Σε πλήρη
ευθυγράμμιση με την πτώση στην κα-
ταναλωτική εμπιστοσύνη, όπως αυτή
έχει πρόσφατα αποτυπωθεί, έρευνα της
YouGov/Cebr που διεξήχθη τον Απρίλιο
κατέδειξε πως η εμπιστοσύνη των νοι-
κοκυριών για τα προσωπικά τους έξοδα
παραμένει σε ιστορικό χαμηλό. Eνώ το
σοκ στην καταναλωτική εμπιστοσύνη
έφθασε ενδεχομένως στα χειρότερα ε-
πίπεδα τον Απρίλιο, αφού η αύξηση του
ορίου των τιμών ενέργειας για τα νοι-
κοκυριά διόγκωσε τον μέσο λογαριασμό
ενέργειας κατά περίπου 50%, μια ενδε-

χόμενη επαναφορά στην προηγούμενη
κατάσταση δείχνει απίθανη. 

Αντίθετα ως προς την απότομη πτώση
της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η α-
γορά ακινήτων της Βρετανίας δείχνει
να αψηφά την κρισιμότητα της κατά-
στασης. Παρά τους υψηλούς κινδύνους,
η δραστηριότητα στην αγορά των ακι-
νήτων ξεπέρασε τις προσδοκίες τον Α-
πρίλιο, σύμφωνα με έρευνα της RICS.
Μάλιστα, σε περίπτωση που η βρετανική
οικονομία βρει τους ρυθμούς της και α-
νακάμψει κατά το β΄ εξάμηνο του τρέ-
χοντος έτους (αυτό είναι το βασικό μας
σενάριο), τότε η δυναμική που παρου-
σιάζει η αγορά ακινήτων θα παραμείνει
σταθερή. 

Το πραγματικό ΑΕΠ σημείωσε άνοδο
0,8% σε τριμηνιαία βάση το α΄ τρίμηνο,

σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από
το 0,9% που είχαμε εμείς εκτιμήσει και
1% που ήταν η εκτίμηση του Bloomberg.
Η έκπληξη σχετικά με την πτώση των
εκτιμήσεων οφείλεται σε ένα εμπορικό
έλλειμμα που ολοένα και διευρύνεται,
όπως και σε ένα ελαφρώς μεγαλύτερο –
από αυτό που αναμενόταν– πλήγμα στην
οικονομική δραστηριότητα τον Μάρτιο.
Το ΑΕΠ μειώθηκε 0,1% τον Μάρτιο σε
μηνιαία βάση, αντί να κινηθεί στα ίδια
επίπεδα, όπως προβλέπαμε. 

Μετά τη στασιμότητα που καταγρά-
φηκε το β΄ τρίμηνο, προβλέπουμε άνοδο
του ΑΕΠ κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση
το γ΄ τρίμηνο και 0,4% το δ΄ τρίμηνο.
Σε ετήσια βάση, εκτιμούμε πως ο ρυθμός
ανάπτυξης θα διαμορφωθεί σε 3,9%,
1,9% και 2,2% τις χρονιές 2022, 2023
και 2024 αντίστοιχα. 

Εάν η Βρετανία αυτή τη στιγμή διέρ-
χεται μια φάση τεχνικής ύφεσης ή εν-
δεχομένως κάτι ακόμη πιο σοβαρό, θα
εξαρτηθεί από τις επιλογές των κατα-
ναλωτών, καθώς και από την πορεία των
εξωτερικών κινδύνων.

* Οικονομολόγος της Berenberg Bank.

Καλοκαίρι 
με γεωτρήσεις 
σε πολλά τεμάχια
της κυπριακής ΑΟΖ
Σε πλήρη ανάπτυξη εισέρχεται το πρόγραμμα εργασιών

των εταιρειών στις οποίες έχουν παραχωρηθεί τεμάχια

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΚΑΛΟΥΜ ΠΙΚΕΡΙΝΓΚ*

<<<<<<

Οι εργασίες Γάλλων και Ιταλών 
είναι προγραμματισμένες 
να ξεκινήσουν από το τεμάχιο 6,
στο οποίο έχει εντοπισθεί 
από το 2018 κοίτασμα που 
υπολογίζεται από την εταιρεία 
ΕΝΙ από 6 έως 8 tcf.

<<<<<<

Η κοινοπραξία ExxonMobil και
Qatar Petroleum θα πραγματοποι-
ήσει μια επιπρόσθετη γεώτρηση
στο τεμάχιο 10, προφανώς για να
έχει καλύτερη εικόνα για την γεω-
λογική κατάσταση του κοιτάσματος
που έχει εντοπισθεί.

Τρεις γεωτρήσεις είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Δυο από την κοινοπραξία ΕΝΙ και TOTAL και μια α-
πό την κοινοπραξία ExxonMobil και Qatar Petroleum, η οποία θα πραγματοποιήσει και σεισμικές έρευνες στο τεμάχιο 5.

<<<<<<

Υποχώρηση καταναλωτικής
εμπιστοσύνης – Αλώβητη
προς το παρόν η αγορά ακι-
νήτων.

Η ενίσχυση του δολαρίου πιέζει τη διεθνή οικονομία
To ενισχυμένο δολάριο κατευθύνει την
παγκόσμια οικονομία όλο και πιο βαθιά
σε μια συγχρονισμένη επιβράδυνση, αυ-
ξάνοντας το κόστος δανεισμού και υπο-
κινώντας την αστάθεια των χρηματοπι-
στωτικών αγορών – και δεν υπάρχει κά-
ποια προοπτική άμβλυνσης των συνθηκών
αυτών. Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος
θεωρείται βαρόμετρο, ανήλθε 7% από
τον Ιανουάριο και μετά, αγγίζοντας τα
υψηλά επίπεδα διετίας. Παράλληλα, η Ο-
μοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ξεκινά
μια επιθετική σειρά αυξήσεων των επι-
τοκίων για να περιορίσει τον πληθωρισμό,
οπότε και οι επενδυτές αγόρασαν δολάρια
ως καταφύγιο εν μέσω οικονομικής αβε-
βαιότητας. Ενα ενδυναμωμένο νόμισμα
θα μπορούσε να βοηθήσει την Ομοσπον-
διακή Τράπεζα να αποκλιμακώσει τις
τιμές και να στηρίξει την αμερικανική
ζήτηση για αγαθά από το εξωτερικό. Πα-
ράλληλα, όμως, θα προκαλέσει αυξήσεις
στις τιμές των εισαγόμενων ειδών από
άλλες οικονομίες, τροφοδοτώντας περαι-
τέρω τον ρυθμό ανόδου του πληθωρισμού
σε αυτές και αποσπώντας τους κεφάλαια.
Και το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό κα-
θίσταται πολύ ανησυχητικό για τις ανα-

δυόμενες οικονομίες, οι οποίες αναγκά-
ζονται είτε να επιτρέψουν στα νομίσματά
τους να αποδυναμωθούν είτε να παρέμ-
βουν για να μετριάσουν τη διολίσθησή
τους είτε να αυξήσουν τα δικά τους επι-
τόκια σε μια προσπάθεια να στηρίξουν
τα επίπεδα των συναλλαγματικών τους
διαθεσίμων. Τόσο η Ινδία όσο και η Μα-
λαισία πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές
αυξήσεις επιτοκίων αυτόν τον μήνα. Η
Ινδία παρενέβη, επίσης, στην αγορά για
να στηρίξει τη συναλλαγματική ισοτιμία
της ρουπίας.

Ούτε οι προηγμένες οικονομίες φά-
νηκαν αλώβητες. Την προηγούμενη ε-
βδομάδα το ευρώ έφτασε σε νέα επίπεδα
ναδίρ πενταετίας, το ελβετικό φράγκο α-
ποδυναμώθηκε για να επιτύχει ισοτιμία
1/1 με το δολάριο για πρώτη φορά από

το 2019, ενώ το ιαπωνικό γεν καταβυθί-
στηκε σε ναδίρ εικοσαετίας. «Ο γρήγορος
ρυθμός των αυξήσεων των επιτοκίων
από τη Fed προκαλεί πονοκεφάλους σε
πολλές άλλες οικονομίες στον κόσμο,
προκαλώντας εκροές χαρτοφυλακίου και
εξασθένηση εθνικών νομισμάτων», δη-
λώνει ο Τούλι Μακάλι, διευθυντής του
τμήματος Οικονομικών Ασίας - Ειρηνικού
στην τράπεζα Scotiabank.

Παράλληλα, ο συνδυασμός της επι-
βράδυνσης της αμερικανικής ανάπτυξης
και της αναμενόμενης αποθέρμανσης
του πληθωρισμού των ΗΠΑ θα επιβρα-
δύνει τελικά την άνοδο του δολαρίου, η
οποία με τη σειρά της θα αφαιρέσει την
πίεση από άλλες κεντρικές τράπεζες για
σύσφιγξη, μπορεί να χρειαστούν μήνες
για μια νέα ισορροπία. Εν κατακλείδι,
σύμφωνα με τον Κλέι Λόουερι, πρώην υ-
φυπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, οι α-
ναπτυσσόμενες οικονομίες κινδυνεύουν
από μια «αναντιστοιχία νομισμάτων», η
οποία συμβαίνει όταν οι κυβερνήσεις, οι
εταιρείες ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
έχουν δανειστεί σε δολάρια ΗΠΑ και στη
συνέχεια τα έχουν προσφέρει με τη μορφή
χορηγήσεων στο εθνικό τους νόμισμα.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των ΕΝΤΑ ΚΆΡΑΝ και ΑΜΈΛΙΑ ΠΌΛΑΡΝΤ / BLOOMBERG

<<<<<<

Το ισχυρό δολάριο έχει σο-
βαρές επιπτώσεις τόσο στις
αναδυόμενες όσο και στις
ανεπτυγμένες οικονομίες.

Και νέα γεώτρηση 
στο τεμάχιο 10
Ωστόσο, οι εργασίες της ExxonMobil δεν περιο-
ρίζονται μόνο στο τεμάχιο 5. Όπως είπε η Υ-
πουργός Ενέργειας πρόσφατα, η κοινοπραξία
του τεμαχίου 10 θα πραγματοποιήσει νέες εργα-
σίες εντός του τεμαχίου για κάποιες πτυχές που
χρειάζονται κάποιες επιπρόσθετες πληροφο-
ρίες, όπως είπε. Οι εργασίες ενδέχεται να πραγ-
ματοποιηθούν από το γεωτρύπανο Stena Forth
το οποίο αυτή την περίοδο βρίσκεται στην πε-
ριοχή της ανατολικής Μεσογείου για εργασίες
που πραγματοποιεί εντός της ισραηλινής ΑΟΖ.
Σε ό,τι αφορά το τεμάχιο 10, σύμφωνα με τις ε-
πίσημες ανακοινώσεις, η κοινοπραξία θα προ-
χωρήσει σε λεπτομερή ανάλυση και αξιολόγηση
των δεδομένων που έχουν συλλεγεί, για τον α-
κριβέστερο προσδιορισμό των ποιοτικών και πο-
σοτικών χαρακτηριστικών του ταμιευτήρα, αλλά
και των δυνητικών επιλογών ανάπτυξης και ε-
μπορευματοποίησης της ανακάλυψης. «Δυνάμει
της κείμενης νομοθεσίας, η κοινοπραξία θα κοι-
νοποιήσει στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας τα αποτελέσματα της αξιολόγη-
σης των δεδομένων, που συνελέγησαν από τις
γεωτρητικές και δοκιμαστικές εργασίες, μόλις η
αξιολόγηση ολοκληρωθεί».
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Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Η κρίση
θέλει ηγέτες

Το 2022 θα μείνει γραμμένο στην ιστορία επειδή
θα αλλάξει ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα. Η παγκόσμια
ισορροπία έχει διαταραχτεί με αποτέλεσμα να
βιώνουμε ήδη καταστάσεις που βίωσε ο κόσμος
πριν 50 χρόνια στην μεγάλη κρίση του 1973
όταν ένας συνασπισμός αραβικών κρατών ορ-
γάνωσε εμπάργκο πετρελαίου εξαιτίας της δυ-
τικής στήριξης προς το Ισραήλ, με αποτέλεσμα
οι τιμές του αργού να εκτοξευθούν στον ουρανό.
Έτσι και τώρα η ενεργειακή κρίση έχει ξεφύγει
από τα συνήθη όρια και σε συνδυασμό με την
επισιτιστική κρίση που μας χτυπάει την πόρτα
θα οδηγήσει την ανθρωπότητα σε δύσκολες
ατραπούς. Αυτό που θα βιώσουμε μετά το κα-
λοκαίρι δεν θα έχει προηγούμενο. Η κρίση
στην Ελλάδα  ξεκίνησε το 2012 και ήταν εγ-
χώρια, όπως και το 2013 στην Κύπρο ήταν το-
πική όπου με τη βοήθεια των Ευρωπαίων ε-
ταίρων μας καταφέραμε και τις ξεπεράσαμε.
Τώρα δυστυχώς, η κρίση είναι παγκόσμια και
σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από την απαρά-
δεκτη επίθεση των Ρώσων στην Ουκρανία,
όπου εκτός από τον εκβιασμό μέσω της ενέρ-
γειας, προσπαθεί να καταστρέψει την παραγωγή
σιτηρών ή τουλάχιστον να την αποκόψει από
την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι λοιπόν πιο ανα-
γκαίο από ποτέ να υπάρχει μια σταθερή κυ-
βέρνηση με ηγέτη κάποιον που να ξέρει πώς
να κουμαντάρει το καράβι. Χρειάζεται σοβα-
ρότητα, νηφαλιότητα και καλές διπλωματικές
σχέσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους μας,
γιατί μόνοι μας δεν θα καταφέρουμε να ξεπε-
ράσουμε αυτό που βρίσκεται στην πόρτα μας.
Οι τιμές θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν και τα
τρόφιμα δεν θα φτάνουν με την ίδια ευκολία
στο ράφι των υπεραγορών. Οι κυβερνήσεις τα
επόμενα 2-3 χρόνια θα πρέπει να βρουν θεα-
ματικές λύσεις για να μπορέσουν να απαλύνουν
τον πόνο των μεσαίων και κατώτερων κοινω-
νικών στρωμάτων που θα νοιώσουν πιο έντονα
αυτό που έρχεται. Η Ελλάδα έχει μια τέτοια
κυβέρνηση, σταθερή και μεταρρυθμιστική.
Θα πρέπει και η Κύπρος με το τέλος αυτής της
κυβέρνησης σε 9 μήνες να αποφασίσει αν θέλει
σταθερότητα και σοβαρότητα για να μπορέσει
να οδηγήσει τη χώρα σε καλύτερες μέρες και
το κυβερνών κόμμα φαίνεται ότι έχει αποδείξει
τις αξίες που έχει.  

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

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μερικές ώρες χωρίζουν τις αποφάσεις
που θα λάβει ΕΤΥΚ ως μέτρο αντίδρασης
ενάντια στις αποφάσεις της Ελληνικής
Τράπεζας για μείωση του κόστους που
αναπόφευκτα θα επηρεάσει μεγάλο α-
ριθμό υπαλλήλων της. Από τη μία, η ΕΤΥΚ
υπογραμμίζει πως η Ελληνική επιδιώκει
να στείλει στην ανεργία  χωρίς καμία α-
ποζημίωση, το 50% του προσωπικού.
Αρα στις συνελεύσεις της 18ης Μαΐου
θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΤΥΚ, να προχωρήσει σε α-
περγιακά μέτρα, αν και όταν το κρίνει
αναγκαίο. Από την άλλη, η Ελληνική Τρά-
πεζα προχωρά σε έκκληση μέσω του CEO
της Όλιβερ Γκάτσκε προς την ΕΤΥΚ να
προσέλθει στο διάλογο για να υπογραφεί
νέα σύμβαση, που να εξοικονομείται κό-
στος για την τράπεζα, άρα και να μην α-
ναγκαστεί να προχωρήσει σε πλεονα-

σμούς προσωπικού. Το αδιέξοδο των δύο
είναι προϊόν μηνών ασυνεννοησίας, παρά
το ότι όπως υποστηρίζει η ΕΤΥΚ συνο-
μίλησε η Οργάνωση μαζί με την Ελληνική
Τράπεζα για ένα ολόκληρο χρόνο για την
ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης και
κατέληξε σε συμφωνία (Λοΐζου Χατζη-
κωστή – Ευριπίδης Πολυκάρπου). Υπο-
στηρίζει ότι, ενώ όλα θα κυλούσαν ομαλά,
ο κ. Γκάτσκε τορπίλισε τη συμφωνία αυτή
και οδήγησε ταυτόχρονα την Τράπεζα
σε αδιέξοδα.

Λίγες ώρες πριν απο τις επαρχιακές
συνελεύσεις των μελών της ΕΤΥΚ σε όλες
τις Τράπεζες ο επίτιμος πρόεδρος της Ε-
ΤΥΚ κ. Λοΐζος Χατζηκωστής δηλώνει
στην «Κ» πως «ο κόσμος έχει συσπειρωθεί
σε αφάνταστο βαθμό και είναι το όπλο
τους έναντι των διοικήσεων των τραπεζών
που έχουν την ευχέρεια έμμεσα ή άμεσα
να δημιουργούν μία άλφα εικόνα που πα-
ραπληροφορεί την πραγματικότητα». Ο
κ. Χατζηκωστής είπε πως η ΕΤΥΚ έχει
τη δύναμη του κόσμου και ότι μέσα από
τις προκλητικές –όπως χαρακτήρισε- τις
συμπεριφορές της Διοίκησης της Ελλη-
νικής έχει καταφέρει να συσπειρώσει το

σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων σε μια
ενιαία δύναμη. «Πλέον είναι αναγκαία
αυτή η προσήλωση προς την ΕΤΥΚ και
είναι η μόνη ελπίδα σωτηρίας τους», συ-
μπλήρωσε. 

Ο κ. Χατζηκωστής σημείωσε ότι όταν
μετά από 20 - 30 χρόνια υπηρεσίας ενός
υπαλλήλου υπάρχει η περίπτωση η τρά-
πεζα να τον «βγάλει στο δρόμο», κατα-
λαβαίνουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι ότι δεν
υπάρχει άλλη διέξοδος. «Όταν πετούν ε-
κατομμύρια οι τράπεζες άσκοπα και ιδίως
η Διοίκηση της Ελληνικής μετά από δυο
– τρεις τελευταίες χειρονομίες της έχει
απώλειες 100 εκατ. ευρώ, έρχεται τώρα
να εξοικονομήσει εκατ. τάχα για τους
μετόχους και θέλει να πετάξει τους υ-
παλλήλους στο δρόμο αδιαφορώντας πως
θα ζήσουν. Πήρε η Ελληνική μία προι-
κοδότηση 400 – 500 εκατ. ευρώ κέρδη
από το Συνεργατισμό και χάθηκαν. Από
κακοδιαχείριση χάθηκαν όλα τα λεφτά»,
σημείωσε εμφατικά στην «Κ». Ο επίτιμος
πρόεδρος της ΕΤΥΚ σχολίασε ότι η Τρά-
πεζα Κύπρου που ήταν σε χειρότερη
θέση, με τη χρηστή διαχείριση κατάφερε
και γύρισε σε κέρδη, έναντι της Ελληνικής

Τράπεζας που έλαβε τεράστια περιουσία
από το Συνεργατισμό και θέλει –όπως
σημείωσε- εντός της κρίσης με πανδημία
και πόλεμο να «πετάξει τον κόσμο έξω
από την τράπεζα». Καταλήγοντας, ο κ.
Χατζηκωστής τόνισε ότι «φταίει η κακο-
διαχείριση από τη Διοίκηση, με την ευ-
θύνη να βαραίνει και τους μετόχους που
δεν εποπτεύουν σωστά την κατάσταση».

Ο εννιάλογος της Ελληνικής
Η Ελληνική Τράπεζα την Τρίτη συνό-

ψισε σε εννέα σημεία που απεστάλησαν
στο προσωπικό της τράπεζας τα δεδομένα
στη μεταξύ της σχέση με την ΕΤΥΚ, αλλά
και δεδομένα που αφορούν στη βιωσι-
μότητά της. Όπως αναφέρει, για να πα-
ραμείνει η Τράπεζα σε μια μακροχρόνια
βιώσιμη πορεία και να διαφυλάξει τα
συμφέροντα των πελατών, των καταθε-
τών, του προσωπικού και των μετόχων
της, πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική
και να μειώσει τον πολύ υψηλό δείκτη
κόστους/έσοδα. Σημειώνει διαμέσου του
CEO της πως δεν πρόκειται περί ξαφνικής
απόφασης της Τράπεζας, αλλά αποτελεί
απαίτηση των Εποπτικών Αρχών, καθώς

και αποτέλεσμα της κατάταξης μας σε
μη επενδυτική βαθμίδα εξαιτίας της μη
βιώσιμης αναλογίας του κόστους προς
τα έσοδα. Τονίζει ότι το περιθώριο βελ-
τίωσης των εισοδημάτων είναι περιορι-
σμένο, λόγω των δεδομένων στην αγορά,
των υπερχρεωμένων νοικοκυριών/εται-

ρειών, της λήξης των κρατικών ομολόγων
και των κεφαλαιακών περιορισμών που
επιβάλλονται από τις Εποπτικές Αρχές.
«Επομένως, πρέπει να εστιάσουμε στο
κόστος», σημειώνει χαρακτηριστικά. Η
Ελληνική υπογραμμίζει ότι γίνονται διαρ-
κώς ενέργειες για να βελτιώσουμε τα έ-
σοδα μας καθώς και για να μειώσουμε
και να βελτιώσουμε το λειτουργικό κόστος
της Τράπεζας, πέραν του εργασιακού.
Αυτό όμως δεν μπορεί από μόνο του να
επιλύσει τα προβλήματα, γι’ αυτό πρέπει
να αντιμετωπιστεί όπως λέει, και το ερ-
γασιακό κόστος. Το εργασιακό κόστος
κατά την Ελληνική αποτελείται από 3
βασικά στοιχεία: 1. Μισθοί/Παροχές/Ει-
σφορές (δηλαδή στοιχεία της Συλλογικής
Σύμβασης) 2. Αριθμός Προσωπικού, 3.
Ύψος/Επίπεδα Αποζημίωσης Σχεδίων Α-
ποχώρησης.

Συγχρόνως,  η Ελληνική τονίζει πως
αυτό που επιδιώκει και στο οποίο πραγ-
ματικά δεσμεύεται είναι η υπογραφή
μιας νέας συλλογικής σύμβασης που θα
αντικατοπτρίζει την αναγκαία μείωση
του κόστους, τη σταδιακή εφαρμογή α-
μοιβών βάσει της απόδοσης, σύμφωνα

με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και
την εναρμόνιση των μισθών συναδέλφων
από πρώην ΣΚΤ/ ΣΠΙ. 

Το αποτέλεσμα αυτής της άσκησης
διαχείρισης των εξόδων κατά την Ελλη-
νική θα οδηγήσει σε εξοικονομήσεις  και
θα επηρεάσει θετικά τις πρόνοιες του
σχεδίου αναδιάρθρωσης όσον αφορά το
προσωπικό, και την οικονομική αποζη-
μίωση σε όσους θα αποχωρήσουν από
την Τράπεζα. Διευκρινίζει η Ελληνική
ότι οι ειδοποιητικές επιστολές που στάλ-
θηκαν στις συντεχνίες σχετικά με τις α-
πολύσεις ήταν αποτέλεσμα της ανελα-
στικής στάσης της ΕΤΥΚ, η οποία απέφυγε
να προσέλθει σε έναν ολοκληρωμένο και
εποικοδομητικό διάλογο με συγκεκριμένα
χρονοδιαγράμματα για να υπάρξει κα-
τάληξη. Τέλος, δηλώνει ξεκάθαρα μέσω
του CEO της, Όλιβερ Γκάτσκε ότι η Τρά-
πεζα είναι έτοιμη να συμβιβαστεί και να
συμφωνήσει σε μια ολιστική λύση για
όλες τις εκκρεμότητες, στη βάση μιας
νέας συλλογικής σύμβασης. «Μέσω αυτής
της συλλογικής σύμβασης θα εξασφαλί-
σουμε όσο το δυνατό περισσότερες θέσεις
εργασίας», καταλήγει.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Για ένα καθοριστικό τριήμερο κάνουν
λόγο ιατρικές πηγές, αναφορικά με την
κατάσταση της υγείας της Υπουργού
Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, η οποία
μετά την πολύωρη επέμβαση στην οποία
υποβλήθηκε παραμένει σε κατάσταση
καταστολής στο ιδιωτικό νοσηλευτήριο
«Υγεία» στην Αθήνα. Ιατρικές πηγές
από την ελληνική πρωτεύουσα δεν ήταν
σε θέση να προσδιορίσουν την μετεγ-
χειρητική εξέλιξη της υγείας της κας
Αιμιλιανίδου, κάτι που θα είναι σε θέση
να κάνουν όταν θα παρέλθουν τα τρία
πρώτα εικοσιτετράωρα. Στο πνεύμα
αυτό κινείται και η επίσημη ενημέρωση
του Υπουργείου Υγείας στη Λευκωσία,

σύμφωνα με την οποία η Υπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ζέτα Αιμιλιανίδου νοσηλεύεται σε κρί-
σιμη αλλά σταθερή κατάσταση, σε κα-
ταστολή, μετά από την πολύωρη χει-
ρουργική επέμβαση στην οποία υπο-
βλήθηκε στο εξειδικευμένο ιατρικό κέ-
ντρο «Υγεία» στην Αθήνα. Στην λιτή ε-
νημέρωση υπενθυμίζεται ότι η κα. Αι-
μιλιανίδου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα
της Δευτέρας με αεροασθενοφόρο στην
Ελλάδα και εισήχθη στη Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας, λόγω σοβαρής υπα-
ραχνοειδούς αιμορραγίας μετά από ρήξη
ανευρύσματος εγκεφάλου και καταλήγει.
«Η κατάστασή της θεωρείται κρίσιμη

και θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες η-
μέρες».

Οι επιπτώσεις
Με τους γιατρούς να είναι επιφυλα-

κτικοί ως προς την εξέλιξη της μετεγ-
χειρητικής κατάστασης της υγείας της
κας. Αιμιλιανίδου, αυτό το οποίο τίθεται
υπό τη μορφή ερωτηματικού είναι το
αποτύπωμα της σοβαρής υπαραχνοει-
δούς αιμορραγίας σε ζωτικές λειτουργίες
του οργανισμού της Υπουργού Εργασίας,
όπως είναι η ομιλία αλλά και η κίνηση.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά
από ιατρικής πλευράς η Υπουργός Υγείας
δεν είχε εμφανίσει προβλήματα όταν

μεταφέρθηκε στις πρώτες βοήθειες του
American Heart στη Λευκωσία. Σύμφωνα
με τις ίδιες πληροφορίες η κα. Αιμιλια-
νίδου δεν παρουσίαζε προβλήματα μέχρι
την άφιξή της στην Αθήνα. 

Κύμα συμπαράστασης
Στην ελληνική πρωτεύουσα βρίσκεται

από την πρώτη στιγμή ο υπουργός Υγείας
Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ο οποίος επέ-
στρεψε στην Κύπρο την Τρίτη το από-
γευμα. Στην Κύπρο συνεχίζεται το κύμα
συμπαράστασης που έχει εκδηλωθεί
από τη πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή
η περιπέτεια με την υγεία της Υπουργού.
Σε πολιτικό επίπεδο η Υπουργός Εργα-

σίας γίνεται αποδέκτης της συμπάθειας
απ’ όλους τους χώρους. Συγκινητική
ήταν η δημόσια αντίδραση του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστα-
σιάδη. Στα κοινωνικά δίκτυα συνεχίζεται
η έκφραση αγάπης και συμπαράστασης
των απλών πολιτών. Το κλίμα που έχει
δημιουργηθεί είναι συγκινητικό με το
γιο της Υπουργού Εργασίας Αχιλλέα Αι-
μιλιανίδη να εκφράζει ευχαριστίες. «Σας
ευχαριστώ ειλικρινά για τα χιλιάδες μη-
νύματα που μου έχετε αποστείλει για
συμπαράσταση και ευχές για τη Ζέτα
μου. Το εκτιμώ απεριόριστα» ήταν η α-
νάρτηση του γνωστού νομικού στα κοι-
νωνικά δίκτυα.

Κρίσιμο το επόμενο τριήμερο για την Αιμιλιανίδου
Παραμένει σε καταστολή μετά την επέμβαση – Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας με βάση το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν

Στην εντατική μονάδα του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου «Υγεία» στην Αθήνα συνεχίζει να νοσηλεύεται η υπουργός Υγείας Ζέτα Αιμιλιανί-
δου.

<<<<<<

Από ιατρικής πλευράς ένα
από τα ζητούμενα είναι το
αποτύπωμα της ρήξης ανευ-
ρύσματος  σε ζωτικές λει-
τουργίες του  οργανισμού
της Υπουργού Υγείας, κάτι
που θα διαφανεί όταν  τερ-
ματισθεί η καταστολή στην 
οποία βρίσκεται.

Συγκλονισμένος
δήλωσε ο Νίκος 
Αναστασιάδης

Συγκλονισμένος από την περιπέ-
τεια υγείας της Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων Ζέτας Αιμιλιανίδου εμφανί-
σθηκε ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σε
δηλώσεις του στους δημοσιο-
γράφους, στο Προεδρικό Μέγα-
ρο, στο περιθώριο της τελετής
διαβεβαίωσης νέου μέλους του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, ερωτη-
θείς για την κατάσταση της υγεί-
ας της Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέ-
τας Αιμιλιανίδου είπε ότι «έχω
τακτικότατες επαφές και ενημέ-
ρωση από τον Υπουργό Υγείας, ο
οποίος βρίσκεται στο πλευρό της
Υπουργού από την πρώτη στιγμή
ύστερα από οδηγίες μου. Χθες
την επισκέφθηκε και η Υφυ-
πουργός Πρόνοιας. Σήμερα το
πρωί είχα ενημέρωση. Παραμέ-
νει σταθερή, αλλά σοβαρή η κα-
τάσταση, κάτι που θεωρείται εν-
θαρρυντικό. Αυτό που θέλω να
πω είναι ότι πραγματικά με έχει
συγκλονίσει η περιπέτεια της υ-
γείας της Υπουργού. Υπήρξε, εί-
ναι και θα παραμένει - εύχομαι
ολόψυχα - ένας από τους στενό-
τερους μου, αποτελεσματικότε-
ρους συνεργάτες που είχα από
την ανάληψη της εξουσίας. Δη-
μιουργική, αποτελεσματική και
απόλυτα αφοσιωμένη στο έργο
που ανέλαβε. Εύχομαι από τα
βάθη της ψυχής μου σύντομα να
είναι και πάλι μαζί μας με την ί-
δια αποφασιστικότητα που τη χα-
ρακτήριζε ως αποτέλεσμα μιας ι-
σχυρής προσωπικότητας που
διαθέτει».

Αναζητείται λύση μεταξύ Ελληνικής - ΕΤΥΚ
Τι δηλώνει στην «Κ» ο επίτιμος πρόεδρος κ. Λοΐζος Χατζηκωστής λίγες ώρες πριν την εξουσιοδότηση για απεργίες

<<<<<<

Η Ελληνική Τράπεζα προχω-
ρά σε έκκληση μέσω του
CEO της Όλιβερ Γκάτσκε
προς την ΕΤΥΚ να προσέλθει
στο διάλογο για να υπογρα-
φεί νέα σύμβαση.

Την Τετάρτη, 18/05/22, θα πραγματοποιηθούν οι Επαρχιακές Συνελεύσεις των μελών της ΕΤΥΚ σε όλες τις Τράπεζες.

Συνελεύσεις 18.05.22
Την Τετάρτη, 18/05/22 θα πραγματο-
ποιηθούν οι Επαρχιακές Συνελεύσεις
των μελών της ΕΤΥΚ σε όλες τις Τρά-
πεζες. Οι συνελεύσεις έχουν κληθεί,
ως αποτέλεσμα της διαφωνίας της Δι-
οίκησης της Ελληνικής Τράπεζας με
την ΕΤΥΚ και είναι καλεσμένο το σύ-
νολο των μελών της σε όλες τις Τρά-
πεζες στις 15:30 με θέμα την ενημέ-
ρωση για τις τελευταίες εξελίξεις και
μέσα από μυστική ψηφοφορία, θα
δώσουν εξουσιοδότηση προς το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της ΕΤΥΚ για λήψη
απεργιακών μέτρων αν και όταν αυτό
κριθεί αναγκαίο.
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Η νέα κανονικότητα της Κίνας
σε συνθήκες κορωνοϊού θέτει υπό
αμφισβήτηση τις ελπίδες των πο-
λυεθνικών της Δύσης για γρήγορη
ανάκαμψη στη δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία του κόσμου. Μεγάλοι ό-
μιλοι από την Apple, που δραστη-
ριοποιείται στην υψηλή τεχνολογία,
έως την αυτοκινητοβιομηχανία της
General Electric υπέστησαν πλήγμα
στα έσοδά τους κατά το α΄ τρίμηνο,
διότι τα νέα περιοριστικά μέτρα ε-
γκλεισμού παρέλυσαν εργοστάσια
και δίκτυα διανομής, ενώ παράλληλα
ελάττωσαν και τις λιανικές πωλήσεις.
Πολλές εταιρείες υποβαθμίζουν τον
αντίκτυπο των μέτρων, λογίζοντάς
τον ως προσωρινό. Αυτό, όμως, είναι
υπερβολικά αισιόδοξο. Η οικονομική
διευθύντρια της Estée Lauder, Τρέισι
Τράβις, πιθανώς να μην είναι η μόνη
που κάνει μια τολμηρή έκκληση ού-
τως ώστε η Κίνα να ανοίξει ξανά την
εσωτερική αγορά της στα μέσα
Μαΐου, επισημαίνοντας ότι η περιο-
ρισμένη ζήτηση θα τη βοηθήσει να
ανακτήσει τις πρόσφατες χαμένες
πωλήσεις. Τα έσοδα του αμερικανι-
κού ομίλου καλλυντικών στη νοτιο-
ανατολική Ασία μειώθηκαν πρώτη
φορά εδώ και δύο χρόνια την τρι-
μηνία Ιανουαρίου - Μαρτίου. Αυτό
οφειλόταν κυρίως στην Κίνα, από
όπου η εταιρεία αποκομίζει το 36%
των συνολικών πωλήσεών της, σύμ-
φωνα με όσα εκτιμούν οι αναλυτές
της Jefferies. Ο γνωστός διεθνής οί-
κος υψηλής ποιότητας οινοπνευμα-
τωδών Remy Cointreau επιμένει
πως το δυναμικό ανάπτυξής του για
το έτος παραμένει αμετάβλητο, πα-
ρόλο που τα έσοδά του ελαττώθηκαν
το α΄ τρίμηνο λόγω της διψήφιας
ποσοστιαίας πτώσης στην Κίνα.

Το όλο σκεπτικό βασίζεται και
σε προηγούμενη εμπειρία. Οι ξένες
εταιρείες στην Κίνα επωφελήθηκαν
από την ταχεία ανάκαμψη της χώρας
μετά το πρώιμο κύμα της πανδημίας.
Οι Αρχές ελαχιστοποίησαν επίσης
την οικονομική ζημία υιοθετώντας
στοχευμένους περιορισμούς, ειδικά

στον βασικό κόμβο παραγωγής και
υλικοτεχνικής υποστήριξης της Σα-
γκάης. Τόσο το αμερικανικό όσο και
το ευρωπαϊκό εμπορικό επιμελητήριο
στην Κίνα δήλωσαν ότι οι περισσό-
τερες από τις εταιρείες - μέλη τους
παρέμειναν κερδοφόρες το 2020 και
το 2021. Ωστόσο, το ξέσπασμα του
κύματος της μετάλλαξης «Ομικρον»,
που χτύπησε τη Σαγκάη τον Μάρτιο,
προκάλεσε βαθιά αλλαγή στην προ-
σέγγιση του Πεκίνου. Οι Αρχές έχουν
εισαγάγει τακτικά μαζικά τεστ σε
σχεδόν δώδεκα από τις μεγαλύτερες
πόλεις της χώρας με κριτήριο το
ΑΕΠ, ακόμη και αν δεν έχουν ανα-
φερθεί νέα κρούσματα. Οι κάτοικοι
πρέπει να έχουν αρνητικό αποτέ-
λεσμα ανά δύο ημέρες για να εισέρ-
χονται σε δημόσιους χώρους. Θεω-
ρητικά, αυτό προλαμβάνει μια άλλη
έξαρση τύπου Σαγκάης, αλλά, πα-
ράλληλα, κάνει ακόμη δυσκολότερο
το άνοιγμα της οικονομίας. Εν τω
μεταξύ, η σκληρή μεταχείριση όσων
κολλούν τον ιό μπορεί να αποτρέπει
τους ανθρώπους από τα ταξίδια και
τις δαπάνες.

Τα 400 εκατομμύρια καταναλωτές
της μεσαίας τάξης της Κίνας καθι-
στούν τη χώρα βασική αναπτυσσό-
μενη αγορά για εταιρείες τύπου
Salvatore Ferragamo, που δραστη-
ριοποιείται στην υψηλή ραπτική,
στα αξεσουάρ και στα είδη πολυτε-
λείας. Προ ημερών είχε δηλώσει πως
αναμένει ότι οι πωλήσεις της θα δι-
πλασιαστούν σε τέσσερα έως πέντε
χρόνια από το 2021 και μετά. Μία
επιλογή είναι να επεκτείνει τις δια-
δικτυακές πωλήσεις της και να ε-
πενδύσει περισσότερο στο μάρκε-
τινγκ, αλλά ακόμη και τότε οι πε-
ριορισμοί για την ανάσχεση του κο-
ρωνοϊού μπορεί να επηρεάσουν τις
παραδόσεις.

Η εναλλακτική λύση μπορεί να
είναι η δημιουργία νέων καταναλω-
τών σε άλλες χώρες. Προς το παρόν,
ωστόσο, οι δυτικές εταιρείες δίνουν
πολύ μεγάλη σημασία στην ταχεία
ανάκαμψη της Κίνας.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Οι ελπίδες των πολυεθνικών
για ανάκαμψη της Κίνας

Της ΓΙΑΒΈΝ ΤΣΕΝ / REUTERS

Η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί ενερ-
γειακά από τη Ρωσία και να αυξήσει τις α-
γορές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG),
αλλά προσκρούει στην ανεπάρκεια θεμε-
λιωδών υποδομών, όπως οι αγωγοί μετα-
φοράς του καυσίμου, συνεπακόλουθο της
μακροχρόνιας ενεργειακής της εξάρτησης
από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Υ-
πάρχουν χώρες με άφθονους τερματικούς
σταθμούς για εισαγωγές LNG, αλλά χωρίς
τους απαιτούμενους αγωγούς για να μετα-
φέρουν το καύσιμο σε εταίρους τους από
την Ε.Ε. και άλλες που δεν έχουν καμία α-
πολύτως υποδομή και θα αργήσουν να α-
ποκτήσουν.

Η Ισπανία, για παράδειγμα, έχει αρκετούς

τερματικούς σταθμούς για τις εισαγωγές
του καυσίμου, αλλά όχι και τους αναγκαίους
αγωγούς για να το μεταφέρει στην Κεντρική
Ευρώπη. Τα έργα κατασκευής του αγωγού
Midcat που θα συνέδεε τη χώρα της Ιβηρικής
με τη Γαλλία έχουν διακοπεί εδώ και χρόνια
καθώς οι ρυθμιστικές αρχές απέρριψαν το
σχέδιο το 2019 ως υπερβολικά δαπανηρό.
Τώρα η ισπανική κυβέρνηση και ο υπεύθυνος
του προγράμματος κλιματικής αλλαγής και
ενέργειας ζητούν την επανέναρξη των ερ-
γασιών, τονίζοντας ότι η χώρα είναι πρόθυμη
να στείλει το καύσιμο στη Ρουμανία αλλά
οι υποδομές της δεν αρκούν ούτε για να πε-
ράσει τα σύνορα της Γαλλίας. Δεν υπάρχουν
παρά μόνον δύο αγωγοί που διασχίζουν τα
Πυρηναία και καταλήγουν στη Γαλλία και
μπορούν να μεταφέρουν μόλις και μετά βίας
το 1/10 των εισαγωγών LNG.

Η Γερμανία, άλλωστε, μια από τις ευρω-
παϊκές χώρες με τη μεγαλύτερη ενεργειακή
εξάρτηση από τη Ρωσία, δεν διαθέτει κα-
νέναν τερματικό σταθμό για εισαγωγές

LNG. Η παντελής αυτή έλλειψη θεμελιωδών
υποδομών στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οι-
κονομία είναι καθοριστική, δεδομένου ότι
από γεωγραφικής απόψεως η Γερμανία θα
αποτελούσε τη φυσική πύλη μέσω της οποίας
θα προμηθεύονταν το καύσιμο όσες χώρες
της Γηραιάς Ηπείρου δεν έχουν πρόσβαση
στη θάλασσα. Οπως επισημαίνει σχετικό
δημοσίευμα των Financial Times, το Βερολίνο
έχει νοικιάσει τέσσερα πλοία για την επα-
ναφορά του LNG σε αέρια μορφή και ευελ-
πιστεί πως κάποια από αυτά θα είναι λει-
τουργικά μέχρι τα τέλη του έτους. Σε ό,τι
αφορά, όμως, τις απαιτούμενες εγκαταστά-
σεις εδάφους δεν πρόκειται να είναι έτοιμες
πριν από το 2026. Την Τετάρτη η Κομισιόν
αναμένεται να παρουσιάσει πρόγραμμα
αξίας 195 δισ. ευρώ που θα προβλέπει ε-
ναλλακτικές λύσεις, αύξηση των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας, μείωση της κατα-
νάλωσης, αλλά και στροφή σε άλλους προ-
μηθευτές. Οπως, όμως, έχει τονίσει από τον
Μάρτιο ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας,

«αν είχαμε υλοποιήσει αυτά τα σχέδια ε-
νεργειακής διασύνδεσης ανάμεσα στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες από το 2014, οπότε συμ-
φωνήθηκαν, σήμερα η Ευρώπη δεν θα ήταν
εξαρτημένη από τη Ρωσία». Για ορισμένα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. η απουσία θεμελιωδών
υποδομών εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους
ελλείψεων ενέργειας από τη στιγμή που θα
εκλείψουν οι ρωσικοί υδρογονάνθρακες.
Ανάμεσά τους η Ουγγαρία, που εισάγει από
τη Ρωσία όσο πετρέλαιο καταναλώνει και
δεν έχει εναλλακτικές, με αποτέλεσμα να
εμποδίζει τις προσπάθειες των άλλων χωρών
για επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο.
Οπως υπογράμμισε προσφάτως το Ευρω-
παϊκό Δίκτυο Συστημάτων Μεταφοράς Α-
ερίου, «αν κοπεί το ρωσικό αέριο, οι δυτικές
χώρες δεν θα μπορούν να παρέχουν το καύ-
σιμο στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης,
καθώς είναι πολύ περιορισμένη η χωρητι-
κότητα των υφιστάμενων υποδομών προς
αυτή την κατεύθυνση». Μακροπρόθεσμα
θα μπορούσε να βοηθήσει η βελτίωση των

υποδομών, αφενός για να μετατραπεί η
Τουρκία σε κέντρο μεταφοράς LNG και να
αυξηθούν έτσι οι προμήθειες αερίου από
το Αζερμπαϊτζάν και αφετέρου για να με-
ταφέρεται στην υπόλοιπη νοτιοανατολική
Ευρώπη LNG που θα εισάγει η Ελλάδα.

Aγορές ρωσικού αερίου
Πράσινο φως φαίνεται να δίνει η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη για να
συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό αέριο.
Καθώς επίκεινται, εντός της εβδομάδας,
οι επόμενες πληρωμές προς την Gazprom
από Ευρωπαίους εισαγωγείς, η Κομισιόν
ανέφερε ότι έστειλε τις αναθεωρημένες
συστάσεις για τη διαχείριση του ρωσικού
διατάγματος της 31ης Μαρτίου, που απαιτεί
τη μετατροπή σε ρούβλια για την εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεων των αγοραστών.
Το βασικό σημείο της καθοδήγησης συ-
στήνει στις εταιρείες που αγοράζουν ρωσικό
αέριο να συνοδεύουν την πληρωμή σε
ευρώ (ή δολάρια) με μία ξεκάθαρη δήλωση
ότι με την πληρωμή αυτή εκπληρώνονται
οι υποχρεώσεις τους ως αγοραστές. Το ά-
νοιγμα λογαριασμού σε ρούβλια, σημειώ-
νεται, δεν είναι ασύμβατο με τις κυρώσεις
(σε αντίθεση με πρόσφατες δηλώσεις κοι-
νοτικών αξιωματούχων). Υπενθυμίζεται
πως η επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον,
μετά το Συμβούλιο Ενέργειας στις 2 Μαΐου,
δήλωσε ότι η πληρωμή σε ρούβλια βάσει
του μηχανισμού που προβλέπει το ρωσικό
διάταγμα αποτελεί παραβίαση των ευρω-
παϊκών κυρώσεων κατά της ρωσικής κε-
ντρικής τράπεζας. Η κ. Σίμσον είχε πει
τότε ότι «στις επόμενες ημέρες» η Κομισιόν
θα δημοσίευε «πιο λεπτομερή καθοδήγηση».
Αυτή η καθοδήγηση ωστόσο καθυστερούσε.
Στην απουσία της, σύμφωνα με το
Bloomberg, ο αριθμός των ευρωπαϊκών ε-
ταιρειών που είχαν ανοίξει λογαριασμούς
σε ρούβλια στο πλαίσιο της διαδικασίας
πληρωμής για το αέριο της Gazprom είχε
φτάσει τις 20 στα τέλη της περασμένης ε-
βδομάδας. Δεκατέσσερις ακόμη εταιρείες
είχαν ζητήσει να ενημερωθούν για τα έγ-
γραφα που πρέπει να καταθέσουν ώστε
να συμμορφωθούν και αυτές με το ρωσικό
διάταγμα.

Δύσκολο εγχείρημα η ενεργειακή
απεξάρτηση της Ε.Ε. από τη Ρωσία
Προσκρούει στις ελλείψεις σταθμών LNG και αγωγών μεταφοράς καυσίμων

<<<<<<

Η Ισπανία είναι πρόθυμη να
στείλει LNG στη Ρουμανία,
αλλά οι υποδομές της δεν
αρκούν ούτε για να περάσει
τα σύνορα της Γαλλίας.

Η Γερμανία δεν διαθέτει κανέναν τερματικό σταθμό για εισαγωγές LNG. Το Βερολίνο έχει
νοικιάσει τέσσερα πλοία για την επαναφορά του LNG σε αέρια μορφή και ευελπιστεί πως κά-
ποια από αυτά θα είναι λειτουργικά μέχρι τα τέλη του έτους. Σε ό,τι αφορά, όμως, τις απαι-
τούμενες εγκαταστάσεις εδάφους, δεν πρόκειται να είναι έτοιμες πριν από το 2026.

Συνέντευξη στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η Primetel είναι από τις παλαιότερες και πιο
έμπειρες εταιρείες στο Business Solution. Ο
Senior Business Development & Sales Manager
της Primetel τονίζει σε συνέντευξή του στην
«Κ» πως έχει εδώ και 15 χρόνια η εταιρεία
τη δυνατότητα να παραδώσει από το Α ως
το Ω κάθε τηλεπικοινωνιακό και τεχνολογικό
έργο, ακόμη και τα πιο σύνθετα. Θεωρεί ότι
η εταιρεία έχει κληρονομιά της μια εξαιρετική
φήμη στα business solutions και είναι ένα
κομμάτι που επισημαίνει ότι αποτελεί ένα
πολύ μεγάλο μερίδιο του συνολικού της κύκλου
εργασιών. Τέλος, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
της Primetel παραμένει κατά τον κ. Βασίλη
Νικολαΐδη η ανεξάρτητη πρόσβαση της ε-
ταιρίας στο διεθνές δίκτυο με ιδιόκτητα υ-
ποθαλάσσια συστήματα που διασφαλίζουν
μεγαλύτερη χωρητικότητα και διασύνδεση
υψηλών επιδόσεων με κόμβους του εξωτε-
ρικού, με σημεία παρουσίας στη Γερμανία,
τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελ-
λάδα.

- Ποιο είναι το επίπεδο της ψηφιακής ω-
ριμότητας και της πορείας του ψηφιακού
μετασχηματισμού στις κυπριακές επιχει-
ρήσεις;

- Η ψηφιακή μετάβαση δεν αποτελεί πλέον
για τη χώρα μας έναν θεωρητικό στόχο αλλά,
επιτέλους, μια πραγματική, πρακτική διεργασία
σε εξέλιξη που δημιουργεί τεράστιες δυνα-
τότητες για το μέλλον. Μετά και την έγκριση
των κονδυλίων του Ταμείου Ανθεκτικότητας
και Ανάκαμψης, η συζήτηση για τον μετα-
σχηματισμό έχει ανοίξει, είτε μιλάμε για τον
κυβερνητικό τομέα, είτε για την επιχειρημα-
τικότητα, είτε για τα νοικοκυριά.

Παρόλο που φαινομενικά η συγκυρία δεν
βοηθά, με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει και
την εφοδιαστική αλυσίδα να έχει προβλήματα,
οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η μετάβαση
πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και ότι έχουν μόνο
να κερδίσουν από αυτή. Όχι περιοριστικά
σε οικονομικούς όρους, αλλά συνολικά: μια
θέση στον ανταγωνισμό και την καρδιά του
σύγχρονου καταναλωτή, σε ένα περιβάλλον
που θα διαφοροποιηθεί ριζικά τα επόμενα
χρόνια. Φυσικά, η αγορά εξαρτάται για να
προχωρήσει από δύο παράλληλους παράγο-
ντες: την εγχώρια τεχνογνωσία και τις υπο-
δομές.

Η Primetel εξελίσσεται σε πάροχο ολο-

κληρωμένων, καινοτόμων υπηρεσιών και υ-
ποδομών που εξυπηρετούν τη μετάβαση των
πελατών μας στη ψηφιακή εποχή: έξυπνες
λύσεις, νέες τεχνολογίες αιχμής, διαρκή α-
ναβάθμιση των υπηρεσιών, των δικτύων και
της εξυπηρέτησης. Έχουμε κληρονομιά μας
μια εξαιρετική φήμη στα business solutions,
μοναδική εμπειρία και εξαιρετική γνώση των
αναγκών τους. Με τις υποδομές, τα εργαλεία
και τις υπηρεσίες μας, αλλά και με ένα φιλόδοξο
επενδυτικό πρόγραμμα που συστηματικά υ-
λοποιείται στα 15 χρόνια της λειτουργίας
μας, είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες στην πο-
ρεία για την είσοδο στο νέο κόσμο. Το ίδιο
δυναμικά προχωρά και το δίκτυο οπτικών
ινών της εταιρείας.

- Ποιος ο βαθμός εμπιστοσύνης της Primetel
στο επιχειρηματικό κομμάτι της κοινωνίας
και ποιο το προφίλ των εταιρειών αυτών;

- Κάτι που ίσως δεν ξέρουν πολλοί ανα-
γνώστες, σε αντίθεση με τους ανθρώπους
του τεχνολογικού και τηλεπικοινωνιακού
κλάδου, είναι ότι η Primetel είναι από τις πα-

λαιότερες και πιο έμπειρες εταιρείες στο
Business Solutions. Η γνώση μας είναι ασυ-
ναγώνιστη. Η Primetel έχει εδώ και 15 χρόνια
τη δυνατότητα να παραδώσει από το Α ως
το Ω κάθε τηλεπικοινωνιακό και τεχνολογικό
έργο, ακόμη και τα πιο σύνθετα. Από το σχε-
διασμό, τη μελέτη, την υλοποίηση με το κλειδί
στο χέρι.

Και αυτό το πιστοποιούν δεκάδες μακρό-
χρονοι ευχαριστημένοι πελάτες, μεγάλες εγ-
χώριες και πολυεθνικές επιχειρήσεις και ορ-
γανισμοί του κυβερνητικού τομέα. Και δεν
μιλάμε μόνο για τους γνωστούς εξαιρετικά
ανταγωνιστικούς μας όρους που την έκαναν
να ξεχωρίζει στο Business to Business.

Είμαστε υπερήφανοι που μας προτιμούν
για την ασφάλεια που τους παρέχουμε τόσο
σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και συναντί-
ληψης. Αλλά και για την αμεσότητα και τη

γρήγορή μας ανταπόκριση χωρίς καθυστε-
ρήσεις και γραφειοκρατία, κάτι που προκύπτει
αβίαστα από την μακρόχρονη προσωπική
μας δέσμευση. Ξέρουμε πώς να απαντάμε
στις ανάγκες της κάθε σύγχρονης επιχείρησης
ξεχωριστά, που θέλει να περάσει στο επόμενο
επίπεδο υπηρεσιών και εξυπηρέτησης.

Business Solutions
- Πόσο σημαντικός είναι για την Primetel
ο τομέας των ICT υπηρεσιών;

- Κάθε σύγχρονη εταιρεία τηλεπικοινωνιών
είναι ουσιαστικά μια εταιρεία τεχνολογίας.
Είμαστε σε μια εποχή όπου οι ανάγκες και
οι υπηρεσίες θα συγκλίνουν. Εκεί η Primetel
μπορεί να αξιοποιήσει το σπουδαίο ανταγω-
νιστικό της πλεονέκτημα που είναι η μεγάλη
εμπειρία και αναγνώριση που έχει από την
αγορά στον κλάδο των επιχειρηματικών λύ-

σεων. Σήμερα, το Business Solutions αποτελεί
ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του συνολικού μας
κύκλου εργασιών. Μας εμπιστεύονται σε μη-
νιαία βάση χιλιάδες επιχειρήσεις και οργα-
νισμοί του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου
τομέα και απασχολούμε σε αυτό εξειδικευμένα
και υψηλού επιπέδου στελέχη, καθώς και μια
πολυπληθή ομάδα τεχνικής υποστήριξης.

Στην Primetel μεγαλώνουμε παράλληλα
με τους πελάτες μας επιδιώκοντας να τους
καλύπτουμε σε κάθε νέα τους ανάγκη. Ξέ-
ρουμε, όχι μόνο τα συστήματά τους, αλλά
και τις ανάγκες και την αγωνία τους. Κάτι
που μας επιτρέπει να προσφέρουμε tailor
made λύσεις, ασφάλεια και σιγουριά. Είμαστε
δίπλα στους πελάτες μας, νοιαζόμαστε γι’ αυ-
τούς, καθώς πιστεύουμε ότι η εξέλιξη η δική
τους και η δική μας πάνε χέρι – χέρι. Αυτό
είναι το μυστικό της επιτυχίας μας άλλωστε.

- Αφού μιλάμε για επιχειρήσεις, αντιλαμ-
βάνομαι πως η εξυπηρέτηση μετά την πώ-
ληση (after sales service) έχει τη δική της
βαρύτητα. Σε αυτό το κομμάτι πως αντα-
πεξέρχεται η Primetel;

- Το πεδίο των υπηρεσιών και της εξυπη-
ρέτησης μετά την πώληση τολμώ να πω ότι
είναι το ίδιο σημαντικό με την αρχική υπη-
ρεσία. Αν δεν υπάρχει η σιγουριά στον πελάτη
ότι αυτό που εγκαταστάθηκε θα λειτουργεί
απρόσκοπτα και ότι σε κάθε εμπόδιο θα υ-
πάρχει άμεση, το τονίζω, άμεση παρέμβαση
και διόρθωση, τότε το project είναι στον αέ-
ρα.

Έτσι, εμείς στην Primetel αναλαμβάνουμε
τη διαχείριση, τη συντήρηση και την επίλυση
προβλημάτων με μεθόδους που διαρκώς ε-
ξελίσσονται: Με ξεχωριστό call center για ό-
λους τους εταιρικούς πελάτες 24 ώρες το 24ω-
ρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Με εξειδικευμένο
support team για κάθε πρόβλημα, αποτελού-
μενο από συμβούλους, μηχανικούς και τε-
χνικούς, μια ομάδα στη διάθεση του πελάτη.
Έχει σημασία να είμαστε εκεί, δίπλα του,
διαθέσιμοι, με γνώση και όρεξη να λύσουμε
οποιοδήποτε πρόβλημα, να παρέχουμε α-
σφάλεια και ηρεμία, ώστε να μπορεί και ο
πελάτης μας να κάνει τη δική του δουλειά.

Δίκτυα νέας γενιάς
- «Ζούμε στη γρήγορη λωρίδα», η Primetel
φαίνεται να το αντιλήφθηκε από νωρίς.
Ποια η εμπειρία της Primetel με τις οπτικές
ίνες;

- Είμαστε η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που
εγκατέστησε υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών
κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων. Η πρώτη
που ένωσε την Κύπρο με δύο διεθνή υποθα-
λάσσια καλώδια. Η πρώτη που εγκατέστησε
δίκτυα οπτικών ινών. Πρωτιές που μας γεμί-
ζουν περηφάνεια και πείσμα. Ήδη βρίσκονται
σε εξέλιξη επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων
σε υποδομές και δίκτυα νέας γενιάς που
θέτουν τις βάσεις για την επόμενη μέρα. 

Tο Primetel Fiber, επεκτείνεται διαρκώς
σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα και στο σπίτι,
προσφέροντας έτσι υψηλότερες ταχύτητες,
μεγαλύτερη σταθερότητα και τεράστια χω-
ρητικότητα. Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα
παραμένει η ανεξάρτητη πρόσβαση της ε-
ταιρίας στο διεθνές δίκτυο με ιδιόκτητα υ-
ποθαλάσσια συστήματα που διασφαλίζουν
μεγαλύτερη χωρητικότητα και διασύνδεση
υψηλών επιδόσεων με κόμβους του εξωτε-
ρικού, με σημεία παρουσίας στη Γερμανία,
τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελ-
λάδα.

- Καταλήγοντας, ποια είναι τα επόμενα
πλάνα της Primetel με επικέντρωση στο
business κοινό;

- Να προβάλουμε τα ανταγωνιστικά μας
πλεονεκτήματα και τη μεγάλη εμπειρία μας
στις υπηρεσίες Β2Β, όπως για παράδειγμα
στα connectivity solutions. Είμαστε οι καλύ-
τεροι με μεγάλη διαφορά και το τεκμηριώνει
η αφοσίωση των επιχειρήσεων που είναι μαζί
μας όλα αυτά τα χρόνια, τα ιδιαίτερα αντα-
γωνιστικά rates που διαμορφώνονται κατόπιν
μελέτης των αναγκών των πελατών, οι σταθερά
υψηλές ταχύτητες, η ασφάλεια, ο έλεγχος και
η ποιότητα των διαδικασιών. 

Παράλληλα να αναδείξουμε τις υπηρεσίες
μας στο cloud, καθώς η Primetel είναι από
τους πρώτους που απέκτησαν πιστοποίηση
για Data Center. Αλλά και την άλλη πρωτο-
πορία μας, το voice στην καθιέρωση του ο-
ποίου στην Κύπρο συμβάλαμε καθοριστικά.
Εξάλλου είμαστε ο μοναδικός πάροχος με
δικό του καλώδιο στους κυπριακούς αυτοκι-
νητοδρόμους. Όπως προαναφέραμε, το
Primetel fiber αποτελεί σήμερα ένα project
σε εξέλιξη, όπως συμβαίνει και με τους άλλους
παρόχους. Αλλά η παροχή του δωρεάν εξο-
πλισμού και οι ανταγωνιστικοί όροι της ε-
ταιρείας μας το μετατρέπουν σε έναν ακόμα
κρίκο στην αλυσίδα της παροχής ποιοτικών
υπηρεσιών.

Βαρύνουσας σημασίας η Business πλευρά της Primetel
Η Primetel έχει εδώ και 15 χρόνια τη δυνατότητα να παραδώσει από το Α ως το Ω κάθε τηλεπικοινωνιακό και τεχνολογικό έργο

Η Primetel έχει εδώ και 15 χρόνια τη δυνατότητα να
παραδώσει από το Α ως το Ω κάθε τηλεπικοινωνιακό
και τεχνολογικό έργο, τονίζει ο Senior Business
Development & Sales Manager της εταιρείας.

<<<<<<<<

Μετά και την έγκριση των κονδυ-
λίων του Ταμείου Ανθεκτικότητας
και Ανάκαμψης, η συζήτηση για
τον μετασχηματισμό έχει ανοίξει.
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Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Σημαντικά μειωμένη θα είναι η μεγέθυνση
της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2022, σύμ-
φωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, που μόλις δημοσι-
εύθηκαν. Πολύ σημαντική είναι επίσης η
αύξηση στις προβλέψεις για τον πληθω-
ρισμό σε σύγκριση με τις χειμερινές προ-
βλέψεις του περασμένου Φεβρουαρίου.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι τα ΑΕΠ της Ε.Ε.
και της Ευρωζώνης θα διογκωθούν κατά
μόλις 2,7% φέτος, έναντι 4% που προέβλεπε
τον περασμένο Φεβρουάριο, πριν από τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το 2023,
η οικονομία της Ε.Ε. και την Ευρωζώνης
προβλέπεται πλέον ότι θα μεγεθυνθούν
κατά 2,3%, έναντι 2,8% και 2,7% αντίστοιχα
στις χειμερινές προβλέψεις του Φεβρου-
αρίου.

Η Κομισιόν προβλέπει ότι η αύξηση
του ετήσιου δείκτη τιμών στην Ε.Ε. θα
φτάσει το 6,8% για το 2022, ενώ προ τριών
μηνών η εκτίμηση ήταν 3,9%. Για το 2023,
η πρόβλεψη είναι να μειωθεί στο 3,2%
(τον Φεβρουάριο προβλεπόταν να πέσει
στο 1,9%). Οι αντίστοιχοι αριθμοί για την
Ευρωζώνη είναι πλέον 6,1% το 2022 και
2,7% το 2023. Η Κομισιόν εκτιμά ότι ο πλη-
θωρισμός θα κορυφωθεί στο τρέχον (δεύ-
τερο) τρίμηνο και στη συνέχεια θα ξεκινήσει
η διαδικασία αποκλιμάκωσης, που αρχικά
θα είναι «πολύ σταδιακή», όπως ανέφερε
ο επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι

στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Οι ειδικοί
της Επιτροπής υπολόγισαν και τις συνέπειες
της πιθανής πλήρους διακοπής του εφο-
διασμού αερίου στην Ε.Ε. από τη Ρωσία.
Σε μια τέτοια περίπτωση, η ανάπτυξη της
Ε.Ε. ουσιαστικά θα μηδενιστεί φέτος (θα
περιοριστεί στο 0,2%) και θα είναι μειωμένη
κατά μία ποσοστιαία μονάδα το 2023.
Εντός του τρέχοντος έτους, η «ανάπτυξη
θα έχει αρνητικό πρόσημο» σε αυτό το
σενάριο, είπε ο επίτροπος Οικονομίας. Ο
πληθωρισμός στην Ε.Ε. θα είναι κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από το
βασικό σενάριο το 2022, αγγίζοντας το
10% σε ετήσια βάση, ενώ θα είναι κατά
μία μονάδα υψηλότερος το 2023.

Η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί, όπως και
οι κίνδυνοι ακόμη πιο αρνητικών οικονο-
μικών εξελίξεων, που συνδέονται με την
παράταση του πολέμου, σύμφωνα με τον
κ. Τζεντιλόνι. Αντιστρόφως, όπως επισή-
μανε, «η δυνατή και βελτιούμενη αγορά
εργασίας, οι μειούμενοι δείκτες αποταμί-
ευσης των νοικοκυριών, οι ευνοϊκές συν-
θήκες χρηματοδότησης και η πλήρης α-
νάπτυξη του Recovery and Resilience Fa-
cility αναμένεται να στηρίξουν την οικο-
νομική δραστηριότητα. Ερωτώμενος εάν
οι νέες προβλέψεις δικαιολογούν την α-
ναθεώρηση της σύστασης για την κατάρ-
γηση της γενικής ρήτρας διαφυγής το
2023, ο επίτροπος Οικονομίας απάντησε
ότι η σύσταση της Κομισιόν θα συνοδεύσει
την παρουσίαση του εαρινού πακέτου την
ερχόμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται πως

η αρχική σύσταση ήταν για κατάργηση
της γενικής ρήτρας διαφυγής –που ανα-
στέλλει τις δημοσιονομικές επιταγές του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης–
το 2023. Υπό τη σκιά της νέας κρίσης που
προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή, η
Κομισιόν είχε γνωστοποιήσει ότι η τελική
της καθοδήγηση για τη δημοσιονομική
πολιτική το 2023 θα προέκυπτε βάσει των
ευρημάτων της εαρινής πρόβλεψης.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν,
η ανεργία θα μειωθεί στο 6,7% φέτος και

στο 6,5% του χρόνου στην Ε.Ε. – και α-
ντίστοιχα στο 7,3% και στο 7% στην Ευ-
ρωζώνη.

Ωστόσο, όπως παρατήρησε ο κ. Τζεντι-
λόνι, η αγοραστική δύναμη θα μειωθεί, α-
φού οι μισθοί δεν θα αυξηθούν στον ίδιο
ρυθμό με τον πληθωρισμό.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα των οικο-
νομιών της Ε.Ε. αναμένεται να μειωθεί
από 4,7% του ΑΕΠ το 2021 σε 3,6% το 2022
και 2,5% το 2023. Το συνολικό επίπεδο
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ ανα-

μένεται να μειωθεί από 89,7% το 2021
στην Ε.Ε. (97,4% στην Ευρωζώνη) σε 85,2%
το 2023 (92,7% στην Ευρωζώνη)

Σχετικά με τις πιο μεγάλες οικονομίες
της Ε.Ε., η Κομισιόν εκτιμά πως η γερμανική
οικονομία θα συρρικνωθεί οριακά το δεύ-
τερο τρίμηνο του έτους και θα μεγεθυνθεί
σε ετήσια βάση κατά μόλις 1,6%. Εκ των
τεσσάρων μεγάλων, την καλύτερη επίδοση
αναμένεται να έχει η ισπανική οικονομία
(μεγέθυνση 4% το 2022), έναντι 3,1% στη
Γαλλία και 2,4% στην Ιταλία.

Μόλις 2,7%
η ανάπτυξη φέτος
στην Ευρωζώνη
Στο 6,8% ο πληθωρισμός έναντι 4%
που προβλεπόταν τον Φεβρουάριο

<<<<<<

Σε περίπτωση πλήρους
διακοπής των ροών αερίου
στην Ευρώπη από τη Ρωσία,
η ανάπτυξη της Ε.Ε. θα
περιοριστεί στο 0,2%,
σύμφωνα με την Κομισιόν.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η ανεργία θα μειωθεί στο 6,7% φέτος και στο 6,5% του χρόνου στην Ε.Ε. – και αντίστοιχα στο 7,3% και στο 7% στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, όπως πα-
ρατήρησε ο κ. Τζεντιλόνι, η αγοραστική δύναμη θα μειωθεί, αφού οι μισθοί δεν θα αυξηθούν στον ίδιο ρυθμό με τον πληθωρισμό.

Το βαρύ τίμημα της πολιτικής μηδενικής
ανοχής στον κορωνοϊό αρχίζει να πληρώνει
η Κίνα, καθώς τα σκληρά lockdowns ο-
δηγούν σε μείωση της οικονομικής δρα-
στηριότητας και υπονομεύουν τον στόχο
του Πεκίνου για ανάπτυξη 5,5% το 2022.
Καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει το
σκληρό lockdown που επιβλήθηκε στον
εμπορικό και βιομηχανικό κόμβο της Σα-
γκάης και κράτησε εργαζομένους και κα-
ταναλωτές κλεισμένους στα σπίτια τους,
ενώ επιδείνωσε περαιτέρω το έμφραγμα
στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αναπόφευκτα
εντείνεται η ανησυχία για παγκόσμια ε-
πιβράδυνση και αντανακλάται στην υπο-
χώρηση των αγορών μετοχών αλλά και

των τιμών του πετρελαίου. Τα στοιχεία
που δόθηκαν στη δημοσιότητα φέρουν
τις λιανικές πωλήσεις να σημειώνουν πτώ-
ση 11,1% τον Απρίλιο για δεύτερο μήνα
μετά την πτώση του Μαρτίου. Η πτώση
υπερέβη τις προβλέψεις για μείωση των
λιανικών πωλήσεων κατά 6,6%, ενώ συ-
νοδεύεται από υποχώρηση της βιομηχα-
νικής παραγωγής κατά 2,9%. Πρόκειται
για ηχηρή διάψευση των αισιόδοξων ε-
κτιμήσεων πως παρά τους αυστηρούς πε-
ριορισμούς θα σημείωνε έστω και μικρή
αύξηση της τάξης του 0,4% η βιομηχανική
παραγωγή, ο μοχλός που οδήγησε προ
διετίας την Κίνα στην ραγδαία ανάκαμψή
της μετά την ύφεση του πρώτου κύματος
της πανδημίας. Ενδεικτικά των επιπτώσεων
που επιφέρουν τα lockdowns είναι τα
στοιχεία για την κατανάλωση με τις υπη-
ρεσίες γευμάτων σε εστιατόρια να έχουν
ανασταλεί πλήρως σε ορισμένες επαρχίες
της χώρας και τα έσοδα από πωλήσεις υ-
πηρεσιών catering να σημειώνουν πτώση

22,7% τον Απρίλιο. Κατακόρυφη πτώση
47,6% σημείωσαν, άλλωστε, οι πωλήσεις
αυτοκινήτων σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περίοδο του περασμένου έτους,
καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες μείωσαν
ραγδαία την παραγωγή αντιδρώντας στα
άδεια σαλόνια αυτοκινήτων αλλά και στις
ελλείψεις εξαρτημάτων. Παράλληλα, στα
διυλιστήρια της Κίνας μειώθηκε κατά 11%
η διύλιση πετρελαίου στη διάρκεια του
περασμένου μήνα και η ημερήσια παρα-
γωγή υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα
που έχουν καταγραφεί από τον Μάρτιο.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώ-
θηκε, επίσης, κατά 4,3% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου
έτους καταγράφοντας τα χαμηλότερα ε-
πίπεδα των τελευταίων δύο ετών.

Το σοκ υπήρξε, άλλωστε, ισχυρό και
για την κινεζική αγορά εργασίας, μολονότι
το Πεκίνο έχει θέσει σε προτεραιότητα
το ζήτημα της απασχόλησης, της οικονο-
μικής και κοινωνικής σταθερότητας. Η

ανεργία αυξήθηκε τον περασμένο μήνα,
φτάνοντας στο 6,1% από 5,8%, καταγρά-
φοντας το υψηλότερο επίπεδο που έχει
σημειωθεί από τον Φεβρουάριο του 2020
όταν είχε φτάσει στο 6,2%, καθώς η δεύ-
τερη οικονομία στον κόσμο βυθιζόταν
στην ύφεση του πρώτου κύματος της παν-
δημίας. Σημειωτέον ότι στόχος του Πεκίνου
είναι να διατηρήσει το ποσοστό της α-
νεργίας σε επίπεδο κάτω του 5,5% το τρέ-
χον έτος.

Το πλήγμα που έχει καταφέρει στην
κινεζική οικονομία το νέο κύμα της παν-
δημίας και ειδικότερα η παραλλαγή «Ο-
μικρον» έπεται μιας κρίσης ρευστότητας
στην αγορά ακινήτων και μιας πτώσης
των πωλήσεων κατοικιών. Στην προσπά-
θειά του να στηρίξει την αγορά κατοικίας
και την ευρύτερη οικονομία, το Πεκίνο
μείωσε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου
τα επιτόκια των νέων στεγαστικών δανείων
από το 4,6% στο 4,4%.

REUTERS, FINANCIAL TIMES

Πλήγμα στην αγορά εργασίας της Ρωσίας
έχουν επιφέρει οι κυρώσεις της Δύσης
στη χώρα, καθώς όλο και περισσότεροι
άνθρωποι μένουν χωρίς δουλειά εξαιτίας
της αποχώρησης πολλών πολυεθνικών
εταιρειών από την περιοχή. Ρεπορτάζ
της Deutsche Welle μεταδίδει τις ιστορίες
νέων ανθρώπων που έχουν έρθει αντι-
μέτωποι με τον εφιάλτη της ανεργίας
λίγο καιρό μετά την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την DW, η Τατιάνα Μι-
χαΐλοβα, οικονομολόγος και λέκτορας
στη Ρωσική Σχολή Οικονομικών Επιστη-
μών στη Μόσχα, επισημαίνει ότι οι κυ-
ρώσεις θα έχουν μακροπρόθεσμες επι-
πτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του α-
ποκλεισμού της Ρωσίας από τις παγκό-
σμιες αλυσίδες παραγωγής. Οι περιορισμοί
θα οδηγήσουν σε απομόνωση και τεχνο-
λογική οπισθοδρόμηση.

Η ειδικός τονίζει ότι οι κυρώσεις θα
επηρεάσουν όλους τους τομείς της οι-

κονομίας που χρησιμοποιούν ξένα εξαρ-
τήματα, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία,
η φαρμακοβιομηχανία, ακόμη και η γε-
ωργία, αφού οι σπόροι αγοράζονται και
από το εξωτερικό. «Οι εταιρείες θα ανα-
γκαστούν να κλείσουν και να απολύσουν
υπαλλήλους.

Η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες
θα μειωθεί, επειδή ο πληθυσμός θα γίνεται
φτωχότερος και αυτό θα επηρεάσει όλους
τους τομείς, μέχρι και τα κομμωτήρια»,
λέει η κ. Μιχαΐλοβα. Μιλώντας στην DW,
η Αλιόνα από τη Μόσχα διηγείται την ι-
στορία της. Είναι 19 ετών, εργαζόταν ως
πωλήτρια στην ισπανική αλυσίδα έτοιμων
ρούχων Zara και πίστευε πως η δουλειά

ήταν εύκολο να συνδυαστεί με τις σπουδές
της. Στις αρχές Μαρτίου ωστόσο η εται-
ρεία ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι
τα υποκαταστήματα στη Ρωσία θα κλεί-
σουν. «Οι συνάδελφοί μου και εγώ το πε-
ριμέναμε, αλλά όχι τόσο γρήγορα», δη-
λώνει η ίδια.

Από την άλλη, η Μαρίνα θέλει επίσης
να βρει μια δουλειά, μέσω της οποίας θα
μπορεί η ίδια να εξελιχθεί. Τον χειμώνα
της προσφέρθηκε μια δουλειά σε μια ε-
ταιρεία, στην οποία ήθελε να εργαστεί
εδώ και πολύ καιρό, ωστόσο όταν ξεκίνησε
ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ου-
κρανίας η διοίκηση αποφάσισε ότι δεν
θα προσληφθούν πλέον άλλοι νέοι υπάλ-

ληλοι. Η απώλεια εργασίας είχε σοβαρό
αντίκτυπο στον ψυχισμό του Αλεξάντερ.
«Αν δεν είχα περάσει το τεστ, θα ήταν
δικό μου λάθος και θα μπορούσα να το
αναπληρώσω.

Αλλά συνέβη κάτι που δεν μπορούσα
ούτε να το προβλέψω ούτε να το αλλάξω
και αυτό πονάει», αναφέρει στην DW,
μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Τον ισχυρό αντίκτυπο των κυρώσεων
στη ρωσική αγορά εργασίας έχει αποτυ-
πώσει και το περιοδικό Forbes, το οποίο
υπολογίζει ότι περισσότεροι από 600.000
άνθρωποι θα μπορούσαν να χάσουν τη
δουλειά τους στη Ρωσία μέχρι το τέλος
του χρόνου.

Πτώση της βιομηχανικής παραγωγής
και των λιανικών πωλήσεων στην Κίνα

Αύξηση της ανεργίας στη Ρωσία
φέρνει η αποχώρηση πολυεθνικών 

<<<<<<

Η ανεργία αυξήθηκε τον
περασμένο μήνα, φτάνοντας
στο 6,1% από 5,8%.

<<<<<<

Ισχυρός ο αντίκτυπος των
κυρώσεων της Δύσης στη
ρωσική αγορά εργασίας.

Tα περιοριστικά μέτρα οδηγούν σε μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και υπονομεύ-
ουν τον στόχο του Πεκίνου για ανάπτυξη 5,5% το 2022. Καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει
το σκληρό lockdown που επιβλήθηκε στον εμπορικό και βιομηχανικό κόμβο της Σαγκάης.

Κλειστό κατάστημα Zara στη Μόσχα. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 600.000 άν-
θρωποι θα μπορούσαν να χάσουν τη δουλειά τους στη Ρωσία μέχρι το τέλος του χρόνου.
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Στο τραπέζι πλαφόν στο φυσικό αέριο από Ε.Ε. 
Ποια μέτρα σχεδιάζει η Κομισιόν σε περίπτωση που η Ρωσία διακόψει τις ροές προς την Ευρώπη

Εγινε η αρχή

Το 6ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας σκοντάφτει στην «πυρηνική βόμβα» Ορμπαν

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες 
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Παρέμβαση στην αγορά φυσικού αερίου
σε δύο επίπεδα –το εθνικό και το ευρωπαϊ-
κό– προβλέπει η στρατηγική της Κομισιόν
για βραχυπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης
του ενεργειακού σοκ. Σύμφωνα με έγγραφο
που βρίσκεται στη διάθεση της «Κ» (το
οποίο ενδέχεται να τροποποιηθεί μέχρι
την επόμενη Τετάρτη, όταν θα παρουσιαστεί
επισήμως), σε περίπτωση που η Ρωσία δια-
κόψει την τροφοδοσία φυσικού αερίου
στην Ε.Ε., η Κομισιόν τάσσεται υπέρ της
επιβολής πλαφόν στην τιμή του αερίου σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, που θα ισχύσει
όσο διαρκέσει η κατάσταση εκτάκτου α-
νάγκης. Η Επιτροπή, παράλληλα, προτίθεται
να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να λάβουν
εκτάκτως μέτρα ελέγχου των τιμών λιανικής
του φυσικού αερίου.

Ηδη ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο
Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του

θα επιβάλει πλαφόν στην τιμή του φυσικού
αερίου που χρησιμοποιείται στην ηλεκτρο-
παραγωγή στα 40 ευρώ/MWh, που θα ι-
σχύσει έως το τέλος του έτους.  Υπενθυμί-
ζεται ότι στη Σύνοδο Κορυφής του περα-
σμένου Μαρτίου δόθηκε στην Ισπανία και
την Πορτογαλία η δυνατότητα να λάβουν
το μέτρο αυτό σε εθνικό επίπεδο, λόγω της
ενεργειακής τους απομόνωσης από την υ-
πόλοιπη Ε.Ε. και του χαμηλού ποσοστού
του φυσικού αερίου στο ενεργειακό τους
μείγμα. Παράγοντες της αγοράς, ωστόσο,
θεωρούν απίθανο στις επικρατούσες συν-
θήκες και ειδικά αν επιδεινωθούν, να μπλο-
κάρει η Κομισιόν αντίστοιχη πρωτοβουλία
από άλλο κράτος-μέλος. Στις διαβουλεύσεις
των τελευταίων εβδομάδων τα εμπλεκόμενα
μέρη, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της
Κομισιόν, εξέφρασαν την προτίμησή τους
για παρεμβάσεις στη χονδρική αγορά φυ-
σικού αερίου αντί της αγοράς ηλεκτρισμού.
Στην αξιολόγηση τέτοιων παρεμβάσεων,
οι συμμετέχοντες στις διαβουλεύσεις τό-

νισαν τη σημασία τού να εξεταστεί πώς
θα επηρεάσουν την ασφάλεια εφοδιασμού
και να τεθούν χρονικά όρια στην εφαρμογή
τους.

Σχετικά με το σενάριο της διακοπής των
ροών από τη Ρωσία, όπως αναφέρεται στο
έγγραφο, πέρα από τις προβλέψεις των ε-
θνικών σχεδίων εκτάκτου ανάγκης που έ-
χουν καταρτιστεί στο πλαίσιο του κανονι-
σμού για την Ασφάλεια του Εφοδιασμού,
«ίσως χρειαστούν επιπρόσθετα μέτρα».
Μεταξύ αυτών είναι και το πανευρωπαϊκό
πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.

Το πλαφόν, σημειώνεται, θα συνοδεύσει
μέτρα «συντονισμένου περιορισμού της

προσφοράς (rationing) και περιστολής της
ζήτησης, που θα βασιστεί σε αρχές με πα-
νευρωπαϊκή (EU-wide) αναφορά στο πλαίσιο
μιας πανευρωπαϊκής κατάστασης εκτάκτου
ανάγκης». 

Βάσει της αρχής της αλληλεγγύης, ση-
μειώνεται, «η μείωση της ζήτησης για αέριο
σε κράτη-μέλη που επηρεάζονται λιγότερο
υπέρ των κρατών-μελών που επηρεάζονται
περισσότερο πρέπει να εξεταστεί ακόμα
και στην περίπτωση που αυτός ο περιορι-
σμός της προσφοράς δεν θα λάμβανε χώρα
στη βάση του εθνικού σχεδίου εκτάκτου
ανάγκης».

Σχετικά με τις τιμές λιανικής, δίνεται η
δυνατότητα στα κράτη-μέλη να παρατείνουν
το καθεστώς ελέγχου των τιμών του αερίου
«στις παρούσες έκτακτες συνθήκες». Αυτό,
σημειώνεται, θα ήταν ιδιαίτερα ταιριαστό
όταν το αέριο παίζει έναν αυξημένο ρόλο
στη θέρμανση και την παραγωγή βιομη-
χανικών πρώτων υλών.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του ανακοι-

νωθέντος (communication) της Επιτροπής,
οι τιμές του φυσικού αερίου «έφτασαν σε
υψηλά όλων των εποχών» μετά την εισβολή
στην Ουκρανία. 

Από ιστορικά επίπεδα κάτω από 30 ευ-
ρώ/MWh, σημειώνεται, έφτασαν πρόσφατα
περίπου στα 100 ευρώ/MWh και κορυφώ-
θηκαν σε τιμές άνω των 200 ευρώ/MWh,
οδηγώντας στα ύψη και τις τιμές χονδρικής
ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι παράγοντες της αγοράς, σημειώνει
η Κομισιόν, αναμένουν ότι οι τιμές της ε-
νέργειας θα παραμείνουν υψηλές «μέχρι
το 2024-2025», έστω σε μικρότερο βαθμό.
Οι τιμές του φυσικού αερίου αναμένεται
να παραμείνουν στο επίπεδο των 100 ευ-
ρώ/MWh μέχρι το τέλος του επόμενου χει-
μώνα, να πέσουν στα 75 ευρώ /MWh το
καλοκαίρι του 2023, αλλά να συνεχίσουν
να υπερβαίνουν  τα 50 ευρώ/MWh έως το
καλοκαίρι του 2025, «με τις προσδοκίες για
τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να εξελίσ-
σονται ανάλογα». 

Σχέδιο 195 δισ. για απεξάρτηση από τα ρωσικά καύσιμα
Το δεύτερο κρίσιμο κομμάτι του ενεργειακού
πακέτου που θα αποκαλυφθεί την προσεχή
Τετάρτη αφορά το σχέδιο, συνολικού κό-
στους 195 δισ. ευρώ, για την ταχύτερη δυ-
νατή απεξάρτηση της Ε.Ε. από τα ρωσικά
ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με δημοσιεύ-
ματα στον διεθνή οικονομικό Τύπο την
περασμένη εβδομάδα (Bloomberg, FT), το
σχέδιο περιλαμβάνει την επιτάχυνση της
στροφής στις ΑΠΕ και νέα έμφαση στην
εξοικονόμηση ενέργειας. Ενδέχεται, πε-
ραιτέρω, να περιλαμβάνει χρηματοδότηση

για την Ουγγαρία και άλλες χώρες με έντονη
εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο για να
άρουν τις ενστάσεις τους επί του έκτου
πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν θα θέσει νέο
στόχο για το 2030 την παραγωγή του 45%
των ενεργειακών αναγκών της Ε.Ε. από
ΑΠΕ (ο υφιστάμενος στόχος είναι 40%).
Παράλληλα, θα αυξήσει τον στόχο της μεί-
ωσης της κατανάλωσης στο τέλος της δε-
καετίας (σε σύγκριση με το 2020) στο 13%,
έναντι του υφιστάμενου 9%. Για την επί-

τευξη του στόχου αυτού η Επιτροπή θα
αξιοποιήσει τις πρόσφατες προτάσεις της
Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), που
αφορούν τα πάντα – από μείωση των ορίων
ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους και
τον περιορισμό των αεροπορικών ταξιδιών,
έως τη μείωση του θερμοστάτη.  

Επιπλέον, η Κομισιόν θα θέσει τον πήχυ
ψηλά για το ανανεώσιμο υδρογόνο (εγχώρια
παραγωγή 10 εκατομμύρια τόνοι και ει-
σαγωγές επιπλέον 10 εκατομμυρίων τόνων
έως το 2030). Ο στόχος για την παραγωγή

βιομεθανίου το 2030 τίθεται στα 35 δισε-
κατομμύρια κυβικά μέτρα. Τέλος, έως το
2028, βάσει του σχεδίου, θα υπερδιπλα-
σιαστεί η δυναμικότητα παραγωγής ηλιακής
ενέργειας. Με τα μέτρα αυτά –βάσει των
δημοσιευμάτων– η Επιτροπή εκτιμά ότι
θα πετύχει ετήσια εξοικονόμηση 80 δισ.
ευρώ στο κόστος αγοράς αερίου, 12 δισ.
ευρώ στο πετρέλαιο και 1,7 δισ. στον άν-
θρακα. Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Ε. έχει ήδη
υιοθετήσει εμπάργκο στις εισαγωγές ρω-
σικού άνθρακα (θα ισχύσει πλήρως από

τα μέσα Αυγούστου). Οι διαπραγματεύσεις
για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο
και τα πετρελαιοειδή συνεχίζονται, με
τρεις χώρες (Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία)
να έχουν ήδη αποσπάσει χρονική παράταση
στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Η
Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν αποσπάσει
δύο χρόνια (μέχρι το τέλος του 2024) και
η Τσεχία ενάμισι. Σχετικά με το φυσικό α-
έριο, η Κομισιόν έχει θέσει στόχο τον μη-
δενισμό των ρωσικών εισαγωγών έως το
τέλος του 2027.

Τα μέτρα

Πήρε θέση
Εν μέσω παρατεταμένης σύγ-
χυσης και αβεβαιότητας, ο Ιτα-
λός πρωθυπουργός, Μάριο
Ντράγκι, έλαβε θέση για το ζή-
τημα της πληρωμής της
Gazprom σε ρούβλια, λαμβά-
νοντας αποστάσεις από την Κο-
μισιόν με την εκτίμηση ότι δεν
αποτελεί παραβίαση των κυ-
ρώσεων της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης κατά της Ρωσίας.

Οι διαπραγματεύσεις για το έκτο πακέτο
κυρώσεων κατά της Ρωσίας, παρά την αι-
σιοδοξία που εξέφραζαν εξαρχής κοινοτικές
πηγές (το πακέτο παρουσιάστηκε στις 4
Μαΐου), βρίσκονται σε τέλμα. Πλέον, έχουν
αυξηθεί οι φόβοι που εκφράζουν διπλω-
μάτες στη βελγική πρωτεύουσα ότι η α-
γωνία μπορεί να παραταθεί έως το έκτακτο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 30-31 Μαΐου.

Ο πιο προβεβλημένος αρνητής του πα-
κέτου είναι ο Βίκτορ Ορμπαν. Ο Ούγγρος
πρωθυπουργός –πρόσφατα επανεκλεγείς
και γνωστός για τις στενές σχέσεις του
με τη Μόσχα– το έχει χαρακτηρίσει «πυ-

ρηνική βόμβα» κατά της οικονομίας της
χώρας του. Ο κ. Ορμπαν έχει μιλήσει για
πενταετή περίοδο χάριτος. Οι αξιωματούχοι
της Επιτροπής ελπίζουν ότι ένα γενναιό-
δωρο οικονομικό πακέτο, που μεταξύ άλ-
λων θα χρηματοδοτήσει τη μετατροπή
των ουγγρικών διυλιστηρίων ώστε να μπο-
ρούν να επεξεργαστούν μη ρωσικό αργό
πετρέλαιο, θα κάμψει τις αντιστάσεις του
σχετικά με την περίοδο προσαρμογής.

Η οργή κατά της Βουδαπέστης έχει πά-
ντως αρχίσει να φουντώνει. Ειδικά η Πο-
λωνία –η ειδική σχέση της οποίας με την
Ουγγαρία έχει κλονιστεί αποφασιστικά

μετά τις 24 Φεβρουαρίου– θεωρεί ότι ο κ.
Ορμπαν παίζει πολιτικό παιχνίδι και εξυ-
πηρετεί τα συμφέροντα της Μόσχας. «Δεν
υπάρχει τεχνικός λόγος που να δικαιολογεί

τη χορήγηση περισσότερου χρόνου στην
Ουγγαρία», σημειώνει στην «Κ» υψηλό-
βαθμος Πολωνός διπλωμάτης. «Πρόκειται
περί εκβιασμού». Παράλληλα, η Σλοβακία
εξακολουθεί να επιμένει σε τριετή (αντί
διετούς) περίοδο προσαρμογής. Η Βουλ-
γαρία –η φτωχότερη χώρα της Ε.Ε., η οποία
ήδη έχει υποστεί διακοπή στην παροχή
αερίου από τη Ρωσία– ζητάει κι αυτή επι-
πλέον χρόνο. Εν τω μεταξύ, με τις επόμενες
πληρωμές για ρωσικό αέριο προ των πυλών,
η σύγχυση σχετικά με το ρωσικό διάταγμα
περί πληρωμής σε ρούβλια καλά κρατεί.
Την περασμένη Τετάρτη ο Ιταλός πρω-

θυπουργός Μάριο Ντράγκι προκάλεσε αί-
σθηση δηλώνοντας ότι δεν θεωρεί ότι η
πληρωμή σε ρούβλια αποτελεί παραβίαση
των κυρώσεων της Ε.Ε. κατά της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η επίτροπος Ενέρ-
γειας Κάντρι Σίμσον, μετά το Συμβούλιο
Ενέργειας στις 2 Μαΐου, δήλωσε ότι η πλη-
ρωμή σε ρούβλια, βάσει του μηχανισμού
που προβλέπει το ρωσικό διάταγμα, απο-
τελεί παραβίαση των ευρωπαϊκών κυρώ-
σεων κατά της ρωσικής κεντρικής τράπεζας
και «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή». Η κ.
Σίμσον είχε πει τότε ότι «στις επόμενες
ημέρες» η Κομισιόν θα δημοσίευε «πιο

λεπτομερή καθοδήγηση» σχετικά με το
τι επιτρέπεται στις συναλλαγές ευρωπαϊ-
κών εταιρειών με την Gazprom.

Αυτή η καθοδήγηση, ωστόσο, δεν έχει
προκύψει. Στην απουσία της, σύμφωνα
με το Bloomberg, ο αριθμός των ευρω-
παϊκών εταιρειών που έχει ανοίξει λογα-
ριασμούς σε ρούβλια στο πλαίσιο της δια-
δικασίας πληρωμής για το αέριο της
Gazprom έχει φτάσει τις 20. Δεκατέσσερις
ακόμα εταιρείες έχουν ζητήσει να ενημε-
ρωθούν για τα έγγραφα που πρέπει να
καταθέσουν ώστε να συμμορφωθούν κι
αυτές με το ρωσικό διάταγμα.  

<<<<<<

Η Επιτροπή προτίθεται να
επιτρέψει στα κράτη-μέλη
να λάβουν και έκτακτα μέτρα
ελέγχου των τιμών λιανικής.

Ανοίγοντας τον χορό, την Πέ-
μπτη ο Ισπανός πρωθυπουρ-
γός, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοί-
νωσε ότι η κυβέρνησή του θα
επιβάλει πλαφόν στην τιμή του
φυσικού αερίου που χρησιμο-
ποιείται στην ηλεκτροπαραγω-
γή στα 40 ευρώ/MWh, που θα
ισχύσει έως το τέλος του έ-
τους.  

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν, θα επι-
χειρήσει με το ενεργειακό πα-
κέτο που θα παρουσιάσει την
προσεχή Τετάρτη να δώσει ά-
μεσες λύσεις σε ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο για το ενεργειακό σοκ,
κίνητρα στις χώρες που διαφω-
νούν με το έκτο πακέτο κυρώ-
σεων και έναν σαφή ορίζοντα
απεξάρτησης από τα ρωσικά ο-
ρυκτά καύσιμα.

<<<<<<

Παραμένει η σύγχυση με
τις πληρωμές σε ρούβλια –
20 ευρωπαϊκές εταιρείες
έχουν ήδη ανοίξει λογαρια-
σμούς σε ρωσικό νόμισμα. 
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Οταν παρατηρούνται σοβαρότατες ελ-
λείψεις σε ημιαγωγούς στην παγκόσμια
αγορά, τότε σε μια απονενοημένη προ-
σπάθεια οι εταιρείες αγοράζουν πλυ-
ντήρια για να χρησιμοποιήσουν τους
δικούς τους ώστε να μη διακόψουν
την παραγωγή των δικών τους προϊό-
ντων. Tα σχετικά ανέφερε ο Πέτερ Βέ-
νινκ, διευθύνων σύμβουλος της ASML
Holding (που παρέχει συστήματα πα-
ραγωγής αναγκαία στη βιομηχανία
των ημιαγωγών/τσιπ), αν και δεν κα-
τονόμασε τον βιομηχανικό κολοσσό
που το έκανε.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των
αποτελεσμάτων της εταιρείας του, α-
ποκάλυψε και την όλη κατάσταση, ε-
πισημαίνοντας πως μόλις πριν από μία
εβδομάδα τού την εκμυστηρεύτηκαν.
Επίσης, υπογράμμισε πως τέτοιες κι-
νήσεις δείχνουν ότι οι ελλείψεις σε η-
μιαγωγούς, αυτά τα ζωτικά στοιχεία
για τη σύγχρονη παραγωγική διαδικα-
σία εν συνόλω, θα παραταθούν και στο
προσεχές μέλλον, τουλάχιστον για ο-
ρισμένους κλάδους. «Η ζήτηση, την
οποία διαπιστώνουμε σήμερα, προέρ-

χεται από πάρα πολλές πλευρές στη
βιομηχανία», σημειώνει ο κ. Βένινκ,
αναφερόμενος στην ευρύτερη υιοθέ-
τηση των εφαρμογών του Ιντερνετ
των Πραγμάτων, που υπαγορεύει και
τη χρήση των τσιπ. «Γνωρίζουν τερά-
στια διάδοση και εμείς οι ίδιοι είχαμε
υποτιμήσει το εύρος της ζήτησης. Και,
προφανώς, δεν νομίζω πως αυτό θα
σταματήσει».

Ακόμη και οι κολοσσοί στην κατα-
σκευή εξοπλισμού για ημιαγωγούς, ό-
πως είναι λόγου χάριν η αμερικανική
Lam Research, καταβάλλουν μεγάλες
προσπάθειες να εφοδιαστούν με επαρ-
κή εξαρτήματα για να ανταποκριθούν
στις παραγγελίες τους, δυνητικά δυ-
σχεραίνοντας τους παραγωγούς τσιπ
να αυξήσουν σημαντικά την παραγω-

γική τους ικανότητα στο εγγύς μέλλον.
Κατά τον Τιμ Αρτσερ, διευθύνοντα
σύμβουλο της Lam, «από πλευράς ζή-
τησης το συνολικό περιβάλλον παρα-
μένει πολύ δυναμικό, ενώ οι συνεχι-
ζόμενες καθυστερήσεις από την πλευρά
της προσφοράς ίσως να περιορίσουν
το πόσες επενδύσεις θα διατεθούν
μέσα στο 2022 για την κατασκευή δι-
σκίων πυριτίου για τσιπ». Οι δε αυτο-
κινητοβιομηχανίες ακόμη δεν έχουν
ορθοποδήσει από την ανεπάρκεια η-
μιαγωγών, η οποία έχει ταλανίσει τις
δραστηριότητές τους ένα δωδεκάμηνο
και πλέον. Η Τesla δήλωσε, συγκεκρι-
μένα, ότι η παραγωγή της αντιμετωπίζει
δυσκολίες εξαιτίας των ελλείψεων, α-
φενός, των υψηλών τιμών των εξαρ-
τημάτων, αφετέρου. Η γερμανική α-
νταγωνίστριά της Volkswagen προει-
δοποιεί πως αναμένει στο διηνεκές
σοβαρές επιπτώσεις από τις ελλείψεις,
ενώ προσφάτως και η ιαπωνική Toyota
Motor αναθεώρησε προς τα κάτω τον
στόχο παραγωγής της κατά σχεδόν
100.000 οχήματα για το τρέχον έτος
εξαιτίας του ιδίου λόγου.

Οπως επισημαίνουν οι αναλυτές
του Bloomberg Intelligence, Μάικλ
Ντιν και Κλιφ Μακάντα, «οι διακοπές
στην παραγωγή και η σπανιότητα ε-
ξαρτημάτων λόγω του πολέμου στην
Ουκρανία θα επιδεινώσουν τα προ-
βλήματα στην προμηθευτική αλυσίδα,
καθυστερώντας τη φετινή ανάκαμψη
στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευ-
ρώπη». Τον μήνα Μάρτιο, σημειωτέον,
οι πωλήσεις επιβατικών στις πέντε με-
γαλύτερες αγορές της Γηραιάς Ηπείρου
ήταν 40% χαμηλότερα από τα προ παν-
δημίας επίπεδά τους το 2019, δείχνο-
ντας ότι παραμένει ανεπίλυτη η κρίση
των ημιαγωγών. Τέλος, η μεγαλύτερη
κατασκευάστρια - υπεργολάβος ημια-
γωγών Taiwan Semiconductor Manu-
facturing Co. (TSMC) επανέλαβε την
προηγούμενη εβδομάδα ότι η παρα-
γωγική της ικανότητα θα διατηρηθεί
ανελαστική μέσα στο 2022, ενώ όπως
υπογράμμισε ο κ. Βένινκ της ASML,
μία άλλη κατασκευάστρια στην Κίνα
έχει ήδη πωλήσει το σύνολο της πα-
ραγωγής της και για το 2023.

BLOOMBERG

Ισχυρά ανοδική πορεία ακολούθησαν
οι πωλήσεις ημιαγωγών (τσιπ) το 2021,
υπό συνθήκες πανδημικής κρίσης, ελ-
λείψεων στο συγκεκριμένο προϊόν και
ανωμαλιών στη διεθνή εφοδιαστική α-
λυσίδα. Συγκεκριμένα, τα παγκόσμια
έσοδα από τις πωλήσεις ημιαγωγών α-
νήλθαν συνολικά το δωδεκάμηνο του
2021 σε 595 δισ. δολάρια, εμφανίζοντας
αύξηση της τάξεως του 26,3% από το
2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
σχετικής έρευνας της εταιρείας Gartner.
Στο πλαίσιο αυτό αναφέρει τα εξής: «Οι
παράγοντες εκείνοι που προκαλούν τη
σημερινή ανεπάρκεια σε ημιαγωγούς
εξακολουθούν να επηρεάζουν τους κα-
τασκευαστές αρχικού εξοπλισμού σε
όλο τον κόσμο.

Η αύξηση των πωλήσεων σε έξυπνα
κινητά τηλέφωνα 5ης γενιάς σε συν-
δυασμό με τη ζωηρή ζήτηση για ημια-
γωγούς και την άνοδο των μεταφορικών
για τις πρώτες ύλες ώθησαν ανοδικά
τη μέση τιμή πώλησης του προϊόντος
και συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση

των εσόδων των κατασκευαστών κατά
το 2021».

Επιπλέον, το παρελθόν έτος παρα-
τηρήθηκαν αξιοσημείωτες αλλαγές
στην κατάταξη μεταξύ των κορυφαίων
προμηθευτών ημιαγωγών στον κόσμο.
Ακριβέστερα, η νοτιοκορεατική Sam-
sung Electronics ανέκτησε την πρώτη
θέση της παγκόσμιας αγοράς από την
Intel και αυτό συνέβη πρώτη φορά από
το 2018, αν και η απόσταση ανάμεσα
στις δύο εταιρείες ήταν εξαιρετικά
μικρή. Από τα ίδια στοιχεία, που δη-
μοσιοποίησε η Gartner, προκύπτει ότι
τα έσοδα της Samsung Electronics από
τις πωλήσεις ημιαγωγών αυξήθηκαν

για το σύνολο της χρήσης του 2021
κατά 28% έναντι του 2020, με το μερίδιο
αγοράς της να διαμορφώνεται σε 12,3%.
Πίσω της και σε απόσταση αναπνοής
ακολούθησε η αμερικανική Intel, τα έ-
σοδα της οποίας μειώθηκαν κατά 0,3%
έναντι του 2020, ενώ το μερίδιο αγοράς
που απέσπασε διαμορφώθηκε στο
12,2%.

Εντός των κορυφαίων δέκα ομίλων
κατασκευής τσιπ, οι AMD και Mediatek
παρουσίασαν την ισχυρότερη και ε-
ντυπωσιακότερη ανάπτυξη το 2021,
με αύξηση εσόδων κατά 68,6% και
60,2%, αντιστοίχως. Πάντως, η σοβα-
ρότερη αλλαγή στην παγκόσμια κατά-

ταξη το 2021, σύμφωνα με τα ίδια στοι-
χεία της Gartner, αφορά τη HiSilicon,
η οποία αποδυναμώθηκε και δεν ανήκει
στις 25 κορυφαίες του κλάδου. Τα έσοδα
της HiSilicon μειώθηκαν κατά 81%,
από 8,2 δισ. δολάρια το 2020 σε 1,5 δισ.
δολάρια το 2021. «Αυτό ήταν το απο-
τέλεσμα των κυρώσεων των ΗΠΑ ενα-
ντίον της εταιρείας και της μητρικής
της, της κινεζικής Huawei», σχολιάζει
η Gartner. Σε μια συνολική αποτίμηση,
το μερίδιο της Κίνας στην αγορά ημια-
γωγών ελαττώθηκε από το 6,7% το 2020
στο 6,5% το 2021. Η Νότια Κορέα είχε
τη μεγαλύτερη αύξηση στα μερίδια α-
γοράς το 2021, διότι η ισχυρή ανάπτυξη

στην αγορά μνήμης τής εξασφάλισε
το 19,3% της παγκόσμιας αγοράς ημια-
γωγών. 

Από τον δε κλάδο της αυτοκινητο-
βιομηχανίας, η ζήτηση για ημιαγωγούς
εκτοξεύθηκε το 2021 σε επίπεδα πρω-
τοφανή, ξεπερνώντας τη ζήτηση από
όλες τις άλλες τελικές αγορές για το
προϊόν. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από
πωλήσεις τσιπ προς την αυτοκινητο-
βιομηχανία αυξήθηκαν 34,9% το πα-
ρελθόν έτος, ενώ αυτά από τις πωλήσεις
προς τον κλάδο των ασύρματων τηλε-
πικοινωνιών και ειδικά των έξυπνων
κινητών είχαν μια ενίσχυση της τάξεως
του 24,6% έναντι του 2020.

Μια συνηθισμένη εικόνα του γερμανικού κα-
λοκαιριού ήταν εύποροι Αραβες μαζί με τις
οικογένειές τους να απολαμβάνουν ευχάριστες
ημέρες δροσιάς στο κέντρο της πόλης, απο-
φεύγοντας τον καύσωνα στην πατρίδα τους,
όπως αναφέρει  η Deutsche Welle. Κάποιοι
συνδύαζαν το τερπνόν μετά του ωφελίμου,
προγραμματίζοντας ιατρικές εξετάσεις ή και
κάποιες απαραίτητες θεραπείες στη διάρκεια
της παραμονής τους στη χώρα. Αλλωστε οι
Γερμανοί γιατροί έχουν εξαιρετική φήμη στο
εξωτερικό, οπότε για πολλές κλινικές όλα
αυτά συνεπάγονταν σημαντικά έσοδα. Ομως
τα τελευταία δύο χρόνια οι επισκέπτες του
καλοκαιριού έχουν εκλείψει λόγω πανδημίας. 

Υψηλά έσοδα
Ο όμιλος κλινικών Vivantes με έδρα το Βε-

ρολίνο καταγράφει τόσο μεγάλη μείωση του
αποκαλούμενου «ιατρικού τουρισμού», ώστε
αποφάσισε τον Μάρτιο να καταργήσει μια ο-
λόκληρη πτέρυγα των κλινικών για τους α-
σθενείς από το εξωτερικό. 

Για τη στατιστική καταγραφή ο όρος «ια-
τρικός τουρισμός» συμπεριλαμβάνει ευρύτατο
φάσμα υπηρεσιών, από την ιατρική περίθαλψη
και τα κέντρα αποκατάστασης έως τα ιαματικά
λουτρά ή ακόμη και τις υπηρεσίες ευεξίας. Η
Μάριαμ Ασέφι, από την ανώτατη επαγγελ-
ματική σχολή Bonn-Rhein-Sieg, επισημαίνει
ότι, σύμφωνα με στοιχεία του 2018, οι αλλο-
δαποί που επισκέπτονται τη Γερμανία για ια-
τρικές υπηρεσίες κάθε είδους εισφέρουν
έσοδα 1,2 δισ. ευρώ ετησίως. Συνολικά κα-
ταγράφονται περίπου 250.000 ασθενείς από
180 διαφορετικές χώρες. Ο ένας στους τρεις
προέρχεται από την Ε.Ε., ενώ οι περισσότεροι
εξ αυτών από τη γειτονική Πολωνία. Οπως

τονίζει η Μάριαμ Ασεφί, τα τελευταία δύο
χρόνια ο αριθμός τους μειώνεται σταθερά.
Αρχικά είχαν επιβληθεί περιορισμοί στην
άφιξη των ταξιδιωτών από το εξωτερικό, στη
συνέχεια οι ίδιες οι κλινικές άρχισαν να επι-
βάλλουν περιορισμούς ώστε να διαθέτουν ε-
παρκή αριθμό κλινών για τους μόνιμους κα-
τοίκους εν καιρώ πανδημίας, ενώ τώρα ο πό-
λεμος στην Ουκρανία περιορίζει τις αφίξεις
ασθενών από τη Ρωσία. Τα τελευταία χρόνια
μερικές κλινικές είχαν εστιάσει σε Ρώσους ε-
πισκέπτες, οι οποίοι άφηναν σημαντικά έσοδα.
Το ίδιο συνέβαινε και με τους επισκέπτες από
αραβικές χώρες. Ομως τον τελευταίο καιρό
πολλές χώρες της Αραβικής χερσονήσου κλεί-
νουν διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες για
την περίθαλψη ασθενών, όπως τονίζει εκ-
πρόσωπος του ομίλου Vivantes.

Ελάχιστοι επισκέπτες
Εκπρόσωπος της Πανεπιστημιακής Κλινικής

του Μονάχου λέει ότι «ο αριθμός των επισκε-
πτών από το εξωτερικό είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτος πλέον», αλλά θεωρεί ότι «ο χρόνος θα
δείξει αν και με ποιο τρόπο θα επανέλθουμε
στα επίπεδα προ κρίσης». Κλινικές στο Αμ-
βούργο επισημαίνουν ότι είναι λογικό να έχει
μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των Ρώσων,
διότι δεν μπορούν να ταξιδεύουν με απευθείας
πτήση στη Γερμανία, παρά μόνο μέσω Τουρ-
κίας ή Φινλανδίας. 

Επιπλέον, επισημαίνουν, κάποιοι θεωρούν
ότι δεν είναι πλέον τόσο ευπρόσδεκτοι στη
Γερμανία. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Ι-
διαίτερα το Τμήμα Ογκολογίας στην Πανεπι-
στημιακή Κλινική του Αμβούργου έχει πολύ
καλή φήμη στη Ρωσία και εξακολουθεί να δέ-
χεται πολλούς ασθενείς.

Πωλήσεις-ρεκόρ για τις εταιρείες ημιαγωγών 

<<<<<<

Ανήλθαν το 2021 σε 595
δισ. δολάρια, εμφανίζο-
ντας αύξηση της τάξεως
του 26,3% από το 2020.

<<<<<<

Κατασκευάστρια ημιαγω-
γών στην Κίνα έχει ήδη πω-
λήσει το σύνολο της παρα-
γωγής της και για το 2023.

Η νοτιοκορεατική Samsung Electronics ανέκτησε την πρώτη θέση της παγκόσμιας αγοράς από την Intel και αυτό συνέβη πρώτη
φορά από το 2018.

Εταιρείες αγοράζουν πλυντήρια
για να πάρουν τα μικροτσίπ
Για να μη διακόψουν την παραγωγή τους – Συνεχίζονται οι ελλείψεις στην αγορά

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν έχουν ορθοποδήσει από την ανεπάρκεια ημιαγωγών. Η Τesla δήλωσε ότι η παραγωγή της αντιμετωπίζει δυσκολίες εξαιτίας των ελλείψεων, η
Volkswagen προειδοποιεί ότι αναμένει στο διηνεκές σοβαρές επιπτώσεις, ενώ προσφάτως και η Toyota Motor αναθεώρησε προς τα κάτω τον στόχο παραγωγής της κατά σχε-
δόν 100.000 οχήματα για το τρέχον έτος εξαιτίας του ιδίου λόγου.

Πανδημία και πόλεμος
πλήττουν τον ιατρικό
τουρισμό στη Γερμανία

Σύμφωνα με στοιχεία του 2018, οι αλλοδαποί που επισκέπτονται τη Γερμανία για ιατρικές υπηρε-
σίες κάθε είδους εισφέρουν έσοδα 1,2 δισ. ευρώ ετησίως.
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Οι Γερμανοί συνεχίζουν
να αποταμιεύουν παρά
τον υψηλό πληθωρισμό

Για μία ακόμη φορά οι Γερμανοί
επιβεβαιώνουν τη φήμη τους ως α-
ποταμιευτές. Δεν είναι μόνον εξαι-
ρετικά πειθαρχημένοι, αλλά και
πολύ συντηρητικοί, όταν βάζουν
χρήματα στην άκρη. Σύμφωνα με
πρόσφατη έρευνα του Συνδέσμου
Γερμανικών Τραπεζών (BdB), το
45% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι
διατηρεί ακόμη το παλαιό, καλό βι-
βλιάριο καταθέσεων στην τράπεζά
του ή στο ταμιευτήριο που εμπι-
στεύεται. Το 38% έχει τοποθετήσει
κάποια χρήματα σε προθεσμιακή
κατάθεση. Παρεμφερή ποσοστά έ-
δειχνε και η προηγούμενη έρευνα
για τη συμπεριφορά των αποταμι-

ευτών, που έγινε το 2021, όπως α-
ναφέρει σχετικά σε δημοσίευμά
της η Deutsche Welle.

Και όλα αυτά συμβαίνουν παρότι,
με τη σημερινή πολιτική χαμηλών
ή και μηδενικών επιτοκίων που α-
κολουθούν οι τράπεζες στην Eυ-
ρωζώνη, οι τοποθετήσεις αυτές προ-
σφέρουν ασήμαντες αποδόσεις.
Μάλιστα, όλο και περισσότερα πι-
στωτικά ιδρύματα επιβαρύνουν με
χρέωση τις καταθέσεις από ένα
ποσό και άνω (συνήθως από 100.000
ευρώ, αλλά πολλές φορές και μι-
κρότερα ποσά) προκειμένου να α-
ντισταθμίσουν τα αρνητικά επιτό-
κια. Επιπλέον, ο συνεχώς αυξανό-
μενος πληθωρισμός ροκανίζει τις
αποταμιεύσεις. Υπολογίζεται ότι
για ποσό 1.000 ευρώ που παραμένει

ανέγγιχτο επί 20 χρόνια, με ετήσιο
πληθωρισμό 2% κατά μέσον όρο,
η πραγματική του αξία μειώνεται
στα 673 ευρώ. Πολύ χειρότερη είναι
η εξέλιξη όταν ο πληθωρισμός ε-
κτοξεύεται στο 6%, όπως συμβαίνει
σήμερα.

Φαίνεται, πάντως, ότι όλο και
περισσότεροι είναι εκείνοι που θέ-
λουν να δοκιμάσουν την τύχη τους
στο χρηματιστήριο, που υπόσχεται,
αν και δεν εγγυάται, καλύτερες α-
ποδόσεις, αλλά με μεγαλύτερο ρίσκο.
Ηδη σήμερα το 33% των ερωτηθέ-
ντων έχει αγοράσει κάποιες μετοχές.
Στην αντίστοιχη έρευνα του 2021
το ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 31%.
Ενα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο
είναι ότι περίπου έξι εκατομμύρια
Γερμανοί εκφράζουν την προτίμησή
τους σε «βιώσιμες επενδύσεις» με
ηθικά, κοινωνικά ή περιβαλλοντικά
κριτήρια, αριθμός υπερδιπλάσιος
από το 2019. Προφανώς η τάση
αυτή θα ενισχυθεί τα επόμενα χρό-
νια.

Λίγο διαφορετική είναι η εικόνα
στους νέους, οι οποίοι κατά τεκμήριο
συμπεριφέρονται λιγότερο συντη-
ρητικά όσον αφορά την τοποθέτηση
χρημάτων, όπως αναφέρει η
Deutsche Welle. Σύμφωνα με πρό-
σφατη έρευνα της πλατφόρμας
Wikifolio, στους νέους έως 25 ετών
που διαθέτουν χρήματα προς απο-
ταμίευση, το 43% των ερωτηθέντων
δηλώνει ότι ενδιαφέρεται κυρίως
για μετοχές, ενώ ποσοστό 35% θα
προτιμούσε ένα έτοιμο, διαφορο-
ποιημένο χαρτοφυλάκιο ETF. Ω-
στόσο, ένα εξίσου υψηλό ποσοστό,
35%, δείχνει προτίμηση στα... κρυ-
πτογραφημένα νομίσματα. Οσο για
το βιβλιάριο καταθέσεων, έχει φα-
νατικούς φίλους ακόμη και σε αυτές
τις ηλικίες.

Κι ενώ οι δυτικές εταιρείες έχουν αποχωρήσει
μαζικά από την αγορά της Ρωσίας, η χώρα
προετοιμάζεται να επαναφέρει στην κυ-
κλοφορία τη θρυλική φίρμα της περιόδου
της Σοβιετικής Ενωσης, Moskvich, και να
διασώσει θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο
της Renault στη Μόσχα. Η εν λόγω γαλλική
αυτοκινητοβιομηχανία αποφάσισε να απο-
χωρήσει από τη Ρωσία, πωλώντας έναντι
συμβολικού τιμήματος τις δραστηριότητές
της εκεί, αξίας 2,2 δισ. ευρώ. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι, όπως ανέφερε ο δήμαρχος
της Μόσχας Σεργκέι Σομπγιάνιν, «η ξένη
ιδιοκτήτρια αποφάσισε να κλείσει το ερ-

γοστάσιό της, αλλά εμείς δεν μπορούμε να
αφήσουμε χιλιάδες εργαζομένους να μείνουν
χωρίς δουλειά». Και διευκρίνισε ότι έλαβε
την απόφαση να θέσει υπό τον έλεγχο του
Δήμου της Μόσχας την ακίνητη περιουσία
και να αναβιώσει την παραγωγή επιβατικών
αυτοκινήτων με το ιστορικό εμπορικό σήμα
Moskvich.

H Renault ανακοίνωσε ότι αποσύρεται
από τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της
στο Avtoframos. Παράλληλα, ανέφερε ότι
πωλεί το 68% που διατηρούσε στη ρωσική
αυτοκινητοβιομηχανία Avtovaz ως αντί-
δραση στην εισβολή  στην Ουκρανία. Οντας
αντιμέτωπος ο Πούτιν με πρωτόγνωρο κύμα
διεθνών κυρώσεων, έχει δώσει μεγάλη έμ-

φαση στην αυτοτέλεια και την αυτάρκεια
της Ρωσίας, που παραπέμπει στο μοντέλο
κατά την σοβιετική περίοδο. Στόχος του
να περιφρουρήσει την οικονομία, ενώ οι
προβλέψεις τη θέλουν να βυθίζεται το 2022
στη μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων
σχεδόν 30 χρόνων. Υπό το πρίσμα αυτό η
ανακοίνωση του Σομπγιάνιν δηλώνει και
την επιστροφή στις ρίζες του εργοστασίου,
μια και αρχικά οι εγκαταστάσεις της Renault
είχαν τη μορφή κοινοπραξίας με τις δημο-
τικές αρχές στην πρώην μονάδα Moskvich
το 1998. Η Avtovaz κατασκευάζει τα εμ-
βληματικά οχήματα Lada, ένα ακόμα εμπο-
ρικό σήμα άρρηκτα συνδεδεμένο με την
ΕΣΣΔ. Επίσης, όπως αναφέρει το ειδησεο-

γραφικό πρακτορείο Bloomberg,  υπήρχαν
απειράριθμα ανέκδοτα σχετικά με την α-
ξιοπιστία του συγκεκριμένου αυτοκινήτου
και τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις του.
Στη δεκαετία του 1930 ξεκίνησε να λει-
τουργεί το εργοστάσιο Moskvich και πα-
ρήγαγε οχήματα Ford, ενώ στη συνέχεια
και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κατα-
σκεύαζε το ομώνυμο μοντέλο.

Κι αυτό κατέστη δυνατό, αφού απέκτησε
μια γραμμή παραγωγής από εργοστάσιο
της Opel στη Γερμανία, ενώ τα αυτοκίνητα
Moskvich ήταν πολύ δημοφιλή σε όλη τη
Σοβιετική Ενωση επί δεκαετίες. Με την κα-
τάρρευση του κομμουνισμού το 1991 το
εργοστάσιο δυσκολευόταν να σταθεί στα

πόδια του, το 2002 κήρυξε πτώχευση και
κατόπιν ρευστοποιήθηκαν τα περιουσιακά
στοιχεία. Το 2005, ωστόσο, ξεκίνησε η πα-
ραγωγή της Renault και μετά η τελευταία
απέκτησε το μερίδιό της στην Avtovaz, τη
μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ρω-
σίας. Μεταξύ των μοντέλων που κατασκευ-
άζονταν εκεί ήταν τα Duster, Kaptur και
Nissan Terrano για την αγορά της Ρωσίας.
Η παραγωγική ικανότητα έφθανε τα 180.000
αυτοκίνητα ετησίως, ενώ ο δήμαρχος της
Μόσχας ανέφερε ότι στα σχέδιά του είναι
να κατασκευάζονται κλασικά αυτοκίνητα
στις εγκαταστάσεις αυτές και αργότερα η-
λεκτρικά.

BLOOMBERG

Ο σαουδαραβικός κολοσσός Saudi Aramco
σημείωσε τα υψηλότερα κέρδη του από
την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο το
2019 χάρη στην εκτίναξη των τιμών του
«μαύρου χρυσού» ως αντίδραση στην ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η Aramco, η οποία την
περασμένη εβδομάδα ξεπέρασε την αμε-
ρικανική Apple με κριτήριο τη χρηματι-
στηριακή αξία της, ακολούθησε στην υ-
ψηλή της επίδοση και άλλες ανταγωνί-
στριές της στον κλάδο των πετρελαιοειδών,
όπως είναι οι Shell Plc και η BP. Σε όλες
τις περιπτώσεις των ανωτέρω ενεργειακών
ομίλων τα κέρδη τους ευνοήθηκαν από
το άλμα του αργού στα 110 δολάρια το
βαρέλι μετά την επίθεση της Μόσχας κατά
της Ουκρανίας, στα τέλη Φεβρουαρίου.
Ειδικότερα, η κρατικά ελεγχόμενη Aramco
πραγματοποίησε το α΄ τρίμηνο του 2022

καθαρά κέρδη 39,5 δισ. δολαρίων, αυξη-
μένα κατά 82% σε σχέση με το προηγού-
μενο έτος, όταν η παγκόσμια ζήτηση ε-
νέργειας εξακολουθούσε να περιστέλλεται
σημαντικά εξαιτίας της πανδημίας του
κορωνοϊού. Επιπλέον αναφέρεται πως τα
κέρδη ξεπέρασαν τη μέση εκτίμηση των
αναλυτών στα 38,5 δισ. δολάρια. Οι δε τα-
μειακές της ροές ενισχύθηκαν στα σχεδόν
31 δισ. δολάρια, αλλά επέλεξε να διατη-
ρήσει το τριμηνιαίο μέρισμά της αμετά-
βλητο στα 18,8 δισ. δολάρια. Αυτό έδωσε
τη δυνατότητα στην Aramco να μειώσει
τη μόχλευσή της.

Η Aramco επωφελήθηκε φέτος όχι μόνο
από την άνοδο του πετρελαίου κατά πε-
ρίπου 45%, αλλά και από τη σταδιακή αύ-
ξηση της παραγωγής της Σαουδικής Α-
ραβίας μαζί με άλλα κράτη-μέλη του Ο-
ΠΕΚ+. Η παραγωγή αργού του βασιλείου

ήταν κατά μέσον όρο 10,2 εκατομμύρια
βαρέλια την ημέρα μεταξύ Ιανουαρίου
και Μαρτίου, ήτοι αυξημένη κατά 20%
από έτος σε έτος. Πάντως, η παραγωγή
πρόκειται να συνεχίσει να αυξάνεται του-
λάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπότε
και θα λήξει η τρέχουσα συμφωνία μεταξύ
του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγικών
Χωρών και των εταίρων του. Απαρτίζεται
από 23 κράτη, με κορυφαία μέλη τη Σ. Α-
ραβία και τη Ρωσία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τιμή της με-
τοχής της Aramco ανήλθε 4,2% για να
κλείσει στα 42,35 ριάλ, επεκτείνοντας τα
κέρδη της από τις αρχές του 2022 κατά
30%. Υπενθυμίζεται πως ο πετρελαϊκός
κολοσσός στα τέλη του 2019 συγκέντρωσε
σχεδόν 30 δισ. δολάρια με μια αρχική δη-
μόσια εγγραφή για αρχική διάθεση μετο-
χών της στο Ριάντ, αν και εξακολουθεί να

ανήκει κατά 98% στην κυβέρνηση. Σήμερα
πλέον αποτιμάται στα 2,48 τρισ. δολάρια.
Η Σαουδική Αραβία, όπως αναφέρεται,
είναι ένας από τους λίγους μεγάλους πα-
ραγωγούς πετρελαίου σε διεθνή κλίμακα
που προσπαθούν να ενισχύσουν την πα-
ραγωγική τους ικανότητα. 

Πολλοί άλλοι περιορίζουν την ανίχνευση
και εξερεύνηση, διότι έχουν το βλέμμα
στραμμένο προς τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και προσπαθούν να περιορίσουν
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Οι Σαουδάραβες, τέλος, αποδίδουν την ά-
νοδο στις τιμές του «μαύρου χρυσού»
κατά κύριο λόγο στην περιστολή των σχε-
τικών επενδύσεων, προσθέτοντας ότι η
ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο
θα παραμείνει ισχυρή για αρκετές δεκα-
ετίες.

BLOOMBERG

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου
συρρικνώθηκε απροσδόκητα τον Μάρτιο,
καθώς οι καταναλωτές προχώρησαν σε
περικοπή των δαπανών τους λόγω του
υψηλού κόστους ζωής. Ειδικότερα, το
βρετανικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,1% από
τον Φεβρουάριο, ενώ η ανάπτυξη παρέ-
μεινε στα ίδια επίπεδα, ανακοίνωσε η Ε-
θνική Στατιστική Υπηρεσία. Αυτό ση-
μαίνει ότι η οικονομία σημείωσε ανάπτυξη
μόλις κατά 0,8% το πρώτο τρίμηνο, λι-
γότερο από το 1% που προέβλεπαν οι οι-
κονομολόγοι. Ενώ η τριμηνιαία ανάπτυξη
επαναφέρει την παραγωγή πάνω από τα
επίπεδα προ πανδημίας, είναι σχεδόν
βέβαιο ότι θα αποτελέσει υψηλό για το
τρέχον έτος, μιας και βρίσκεται σε εξέλιξη
ο χειρότερος πληθωρισμός από τη δεκα-
ετία του 1980, με ορατό τον κίνδυνο η
χώρα να διολισθήσει σε ύφεση.

Μόνο τον Μάρτιο, τόσο ο τομέας των
υπηρεσιών όσο και η μεταποίηση πα-
ρουσίασαν πτώση 0,2%, ενώ οι υπηρεσίες
μειώθηκαν κατά 1,8%. Το Bloomberg E-
conomics αναμένει ότι η οικονομία θα
συρρικνωθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο,
καθώς τον Απρίλιο τα νοικοκυριά επλή-
γησαν από την αύξηση των λογαριασμών
ενέργειας και των φόρων. Η κατάσταση
αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη πε-
ρισσότερο από τον Οκτώβριο, καθώς η
Τράπεζα της Αγγλίας αναμένει από τις
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας να αυξή-
σουν τους λογαριασμούς φυσικού αερίου
και ηλεκτρικού ρεύματος κατά ένα επι-
πλέον 40%. Η κεντρική τράπεζα προέ-
βλεψε την περασμένη εβδομάδα πως ο
πληθωρισμός θα ξεπεράσει το 10% τον
Οκτώβριο, πέντε φορές πάνω από τον
στόχο που έχει θέσει, ενώ οι υπεύθυνοι

χάραξης πολιτικής βρίσκονται στο μέσον
ενός από τους ταχύτερους κύκλους σύ-
σφιγξης της νομισματικής πολιτικής που
έχουν συμβεί ποτέ, με στόχο να θέσουν
υπό έλεγχο την εκτόξευση των τιμών.
Οι κακές προβλέψεις συνεχίζονται και
για το 2023 και 2024, καθώς εκτιμούν
ότι η ανάπτυξη θα είναι υποτονική. Μι-
λώντας στους FT ο διευθυντής ερευνών
στo think tank Resolution Foundation,
Τζέιμς Σμιθ, σχολίασε πως η οικονομία
φαίνεται να χάνει ήδη τη δυναμική της,
αφού η κρίση στο κόστος διαβίωσης ε-
ντείνει τον κίνδυνο του στασιμοπληθω-
ρισμού. Στο μεταξύ, ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον ανέφερε πρό-
σφατα ότι η κυβέρνησή του θα προσφέρει
επιπλέον στήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά
που πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα ε-
ξαιτίας του αυξημένου πληθωρισμού. Ε-

ρωτηθείς από δημοσιογράφο σχετικά με
το κόστος της στρατιωτικής βοήθειας
στην Ουκρανία σε μια περίοδο που άν-
θρωποι στη Βρετανία αδυνατούν να έχουν
θέρμανση στα σπίτια τους, ο Τζόνσον
είπε ότι η κυβέρνησή του λαμβάνει μέτρα
για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος
διαβίωσης. «Φυσικά θα υπάρξει επιπλέον
στήριξη τους επόμενους μήνες, καθώς
τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύ-
σκολα λόγω της ανόδου των τιμών στην
ενέργεια», τόνισε ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός κατά την επίσκεψή του στη Φιν-
λανδία. Ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι
Σούνακ έχει δηλώσει πως θέλει να περι-
μένει για να διαπιστώσει πόσο θα αυξη-
θούν οι τιμές ενέργειας στην επόμενη
προγραμματισμένη επισκόπηση τον Ο-
κτώβριο, προτού αποφασίσει τι είδους
μέτρα στήριξης απαιτούνται.

Μείωση βρετανικού ΑΕΠ τον Μάρτιο Ρεκόρ κερδών για Aramco το α΄ τρίμηνο

Το Bloomberg Economics αναμένει ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά το δεύτερο
τρίμηνο, αφού τον Απρίλιο τα νοικοκυριά επλήγησαν από την αύξηση των λογαριασμών
ενέργειας και των φόρων.

Ο πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας σημείωσε τα υψηλότερα κέρδη του από
την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο το 2019 χάρη στην εκτίναξη των τιμών του «μαύρου
χρυσού».

<<<<<<

Η συρρίκνωση κατά 0,1%
αποδίδεται στον περιορισμό
των καταναλωτικών δαπα-
νών από τα νοικοκυριά.

<<<<<<

Ανήλθαν στα 39,5 δισ. δολ.,
αυξημένα κατά 82% σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο διάστημα
του προηγούμενου έτους.

<<<<<<<

Το βιβλιάριο καταθέσε-
ων έχει φανατικούς
φίλους ακόμη και στους
νέους έως 25 ετών.

<<<<<<<

Ο δήμαρχος της Μόσχας
ανακοίνωσε ότι στα σχέδιά
του είναι να κατασκευάζονται
αρχικά κλασικά μοντέλα
και αργότερα ηλεκτρικά.

Η Ρωσία αναβιώνει την παραγωγή
των σοβιετικών Moskvich
Τα επιβατικά Ι.Χ. θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Renault στη Μόσχα

H Renault έχει ανακοινώσει ότι αποσύρεται από τη ρωσική αγορά και πωλεί το 68% που διατηρούσε στη ρωσική αυτοκινητοβιομηχανία
Avtovaz, ως αντίδραση στην εισβολή στην Ουκρανία.
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NO WARΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Με παρατεταμένο χειροκρότημα σε πολλά
σημεία της ομιλίας του και αναφορές σε
ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης πολι-
τικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφώνησε
χθες μία ιστορική ομιλία στο αμερικανικό
Κογκρέσο, στέλνοντας ταυτόχρονα, με ό-
χημα και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-

νία, σαφή μηνύματα στην Αγκυρα να ξε-
χάσει τον αναθεωρητισμό και να σταμα-
τήσει τις υπερπτήσεις. «Δεν θα ανεχθούμε
παραβιάσεις της κυριαρχίας μας και τις υ-
περπτήσεις πάνω από τα κατοικημένα νη-
σιά, οι οποίες πρέπει να πάψουν άμεσα»,
τόνισε, ζητώντας από τα μέλη του Κογκρέ-
σου, αναφερόμενος εμμέσως στα F-16 που
ζητεί η Τουρκία, να λάβουν υπ’ όψιν «τον

κίνδυνο αστάθειας στη νοτιοανατολική
πτέρυγα του ΝΑΤΟ» όταν παίρνουν απο-
φάσεις για την προμήθεια στρατιωτικού
εξοπλισμού στην περιοχή. Ο πρωθυπουργός
ξεκίνησε, μιλώντας για «τους βαθείς δε-
σμούς που ενώνουν τα δύο μας έθνη». Τις
κοινές αξίες οι οποίες, όπως είπε, δοκιμά-
ζονται, κατονομάζοντας: «Η δημοκρατία,
η ελευθερία, η θεμελιώδης σημασία του

κράτους δικαίου και του αγώνα κατά της
αναρχίας και του πολέμου» και συνέχισε
με σαφείς αναφορές στον πόλεμο στην
Ουκρανία, προχωρώντας σε αντιπαραβολή
της Ελλάδας του 1821 –η επίσκεψη άλλωστε
είχε επίκεντρο τα 200 χρόνια– με την ου-
κρανική αντίσταση στη ρωσική εισβολή.
Ο κ. Μητσοτάκης πήρε ενώπιον του αμε-
ρικανικού σώματος ξεκάθαρη θέση, λέ-

γοντας πως «δεν έχουμε καμία εχθρότητα
προς τον ρωσικό λαό, αλλά δεν μπορούμε
να μείνουμε απαθείς σε έναν αγώνα που
μας θυμίζει τον δικό μας αγώνα για την ε-
λευθερία». O πρωθυπουργός θύμισε πως
η Ελλάδα παρέδωσε ανθρωπιστική βοήθεια
και όπλα στους Ουκρανούς «για να υπε-
ρασπιστούν τη χώρα τους και υποδεχθή-
καμε πρόσφυγες». Ο Ελληνας πρωθυπουρ-

γός υπογράμμισε πως «δεν πρέπει να τα
καταφέρει ο Πούτιν», για τον οποίο είπε
πως «φαντασιώνεται έναν κόσμο στρατών».
«Και δεν πρέπει να τα καταφέρει όχι μόνο
για το καλό της Ουκρανίας, αλλά και για
να σταλεί ένα μήνυμα προς όλους τους
άλλους ηγέτες ότι καμία άλλη αναθεωρητική
συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή από την
οικογένεια των δημοκρατικών κρατών».  

«Μην ξεχνάτε 
την Κύπρο»
Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του
πρώτου Ελληνα ηγέτη που εκφωνεί ομιλία
στο Κογκρέσο, είχε έντονες αναφορές
στα εθνικά θέματα. Οπως είχε προαναγ-
γείλει από την Αθήνα, ο πρωθυπουργός
μίλησε ως εκπρόσωπος ολόκληρου του
Ελληνισμού και αναφέρθηκε στην τουρ-
κική κατοχή στην Κύπρο, καλώντας τα
μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου «να
μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ, μια ανοιχτή
πληγή που προκαλεί πόνο, την παράνομη
κατοχή της Κύπρου». Ο πρωθυπουργός
επανέλαβε, δε, αυτό που είχε πει ένα 24ωρο
πριν από τη δεξίωση που παρέθεσε προς
τιμήν του το προεδρικό ζεύγος, πως το
Κυπριακό «πρέπει να επιλυθεί βάσει του
διεθνούς δικαίου» και «κανείς ποτέ δεν
θα αποδεχθεί τη λύση δύο κρατών στην
Κύπρο». Οι αναφορές του κ. Μητσοτάκη
στην Τουρκία, όπως προαναφέρθηκε,
ήταν πολλές και σαφείς. Προτρέποντας
τα μέλη του Κογκρέσου να μην «οπλίσουν»
την αστάθεια στη νοτιοανατολική πλευρά
του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε μια αναφορά που
είχε ως αποδέκτριες τόσο τη Μόσχα όσο
και την Αγκυρα και εντέλει οποιαδήποτε
χώρα ακολουθεί την ίδια τακτική. «Η γλώσ-
σα του αναθεωρητισμού», είπε ο κ. Μη-
τσοτάκης, «της νοσταλγίας αυτοκρατορίας
δεν μπορεί να συνεχιστεί», καταλήγοντας
πως «η Ελλάδα είναι πάντοτε ανοιχτή
στον διάλογο», αλλά παράλληλα δεν θα
κάνει καμία έκπτωση στην εθνική κυ-
ριαρχία της.

Η Μαριούπολη 
και το Μεσολόγγι
Ο πρωθυπουργός, όπως προαναφέρθηκε,
έκανε αντιπαραβολή της Ελλάδας του
1821 με την Ουκρανία, και συγκεκριμένα
του ιστορικού Μεσολογγίου με τη Μαρι-
ούπολη. «Οταν βλέπουμε τον ίδιο πόνο,
την ίδια θλίψη μεταξύ των αμυνόμενων
της Μαριούπολης, πόλης με ελληνικό ό-
νομα και ρίζες, θυμόμαστε το Μεσολόγγι
και το κόστος του δικού μας αγώνα», είπε
ο πρωθυπουργός στο Κογκρέσο και τόνισε
ότι «ακόμη και σήμερα δεν έχουμε ξεχάσει
τους Αμερικανούς εθελοντές που πολέ-
μησαν στο πλευρό μας και έδωσαν τη

ζωή τους για τη δική μας ελευθερία»,
καθώς «τα ονόματά τους τιμούνται. Πολλοί
φρόντισαν γυναίκες και παιδιά που είχαν
μείνει άστεγοι. Το πρώτο σχολείο θηλέων
δημιουργήθηκε στην Αθήνα από έναν Α-
μερικανό πάστορα», υπογράμμισε ο πρω-
θυπουργός. Σε άλλο σημείο της ομιλίας
του ανέφερε πως «αν αντικαταστήσουμε
τη λέξη Ελλάδα με τη λέξη Ουκρανία, θα
δείτε τρομακτικές ομοιότητες με το σή-
μερα». Σχολιάζοντας την ευρύτερη κα-
τάσταση στη Γηραιά Ηπειρο, ο κ. Μητσο-
τάκης είπε πως «αφελώς πιστέψαμε ότι,
μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Ευρώπη έχει
βρει το μονοπάτι της ειρήνης. Οτι η ένωση
της Ευρώπης θα οδηγούσε τον πόλεμο
στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Τώρα
γνωρίζουμε ότι κάναμε λάθος. Κοιτάμε
προς το Κίεβο, την Οδησσό, τη Μαριού-
πολη, που δημιουργήθηκε από την Αικα-
τερίνη τη Μεγάλη, για να εγκατασταθούν

οι Ελληνες της Κριμαίας, που ήθελαν να
ξεφύγουν από τον οθωμανικό ζυγό», είπε
ο πρωθυπουργός.

Αναφορά 
στον Πούτιν
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ευθέως και
στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στη Ρωσία λέ-
γοντας: «Το λέω με σαφήνεια, δεν έχουμε
καμία εχθρότητα προς τον ρωσικό λαό,
αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς
σε έναν αγώνα που μας θυμίζει τον δικό
μας αγώνα για την ελευθερία. Παραδώσαμε
ανθρωπιστική βοήθεια, δώσαμε όπλα
στους Ουκρανούς για να υπερασπιστούν
τη χώρα τους και υποδεχθήκαμε πρόσφυ-
γες. Δεν πρέπει να τα καταφέρει ο Πούτιν.
Οχι μόνο για το καλό της Ουκρανίας, αλλά

και για να σταλεί ένα μήνυμα προς όλους
τους άλλους ηγέτες ότι καμία άλλη ανα-
θεωρητική συμπεριφορά δεν θα γίνει α-
νεκτή από την οικογένεια των δημοκρα-
τικών κρατών», προσέθεσε και υπογράμ-
μισε: «Δεν μπορεί να υπερισχύσει ο ανα-
θεωρητισμός».

Δημοκρατία 
και κοινές αξίες
Σε μια ομιλία με ιδιαίτερα ιδεολογικοπο-
λιτικό χρώμα, ο πρωθυπουργός αναφέρ-
θηκε εκτενώς στις κοινές αξίες των δύο
χωρών: στα ζητήματα αυτοδιάθεσης, ε-
λευθερίας και δημοκρατίας. «Είναι δύσκολο
για εμάς να συνειδητοποιήσουμε την αξία
της ιδέας της αυτοδιάθεσης που γεννήθηκε
πριν από 25 αιώνες, τότε γυναίκες και

δούλοι δεν είχαν δικαίωμα στη δημοκρα-
τία, αυτό το μάθημα δεν χάθηκε από τους
ιδρυτές πατέρες που διαμόρφωσαν το α-
μερικανικό Σύνταγμα βάσει των διδαγ-
μάτων της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, και
ήταν έξυπνοι ώστε να εντάξουν τις απα-
ραίτητες εξισορροπήσεις», είπε. Και τόνισε
ο κ. Μητσοτάκης: «Πέρυσι η Ελλάδα γιόρ-
τασε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821. Αυτό που μας δίδαξε η Αμερι-
κανική Επανάσταση ήταν ότι πρέπει να
πολεμάμε για την ελευθερία μας ακόμα
και όταν οι πιθανότητες δεν είναι με το
μέρος μας». Ο κ. Μητσοτάκης σε άλλο
σημείο της ομιλίας του σημείωσε πως
«δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για τον ε-
κλεγμένο ηγέτη του λαού που δημιούργησε
τη δημοκρατία να απευθύνεται στους αι-
ρετούς του λαού που υπεραμύνθηκαν
των δημοκρατικών ιδεωδών από τη στιγμή
της δημιουργίας του κράτους τους», ενώ

κατέληξε: «Η γέννηση της Δημοκρατίας
στην αρχαία Αθήνα οδήγησε σε δημιουρ-
γικό πνεύμα στην Ελλάδα. Η δημιουργία
της Δημοκρατίας των ΗΠΑ δημιούργησε
τη μεγαλύτερη επέκταση ελευθερίας και
προόδου που έχει γνωρίσει ποτέ ο άν-
θρωπος».

Επιστροφή 
των Γλυπτών
Ο πρωθυπουργός στην αρχή της 48λεπτης
τοποθέτησής του, έχοντας πίσω του δύο
γυναίκες αξιωματούχους, αναφέρθηκε
στη σημασία της γυναίκας. «Είναι μεγάλη
χαρά και τιμή να απευθύνομαι απόψε στο
Κογκρέσο υπό την ηγεσία των δύο γυναι-
κών», των Πελόζι και Χάρις, οι οποίες ουκ
ολίγες φορές σηκώθηκαν όρθιες και τον

χειροκρότησαν. Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε
λέγοντας πως «ένας Ελληνας πρώτος α-
ποτέλεσε τον συνήγορο των ίσων δικαι-
ωμάτων για τις γυναίκες. Στην Πολιτεία
του ο Πλάτων προτείνει οι γυναίκες να
μοιράζονται την εξουσία και όλες τις προ-
κλήσεις με τους άνδρες, όπως και τη στρα-
τιωτική θητεία», ανέφερε. Σε άλλο σημείο
της ομιλίας του δεν παρέλειψε να κάνει
αναφορά και στην ανάγκη επιστροφής
στην Ελλάδα των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Και σε άλλο σημείο της ομιλίας του ανα-
φέρθηκε στο ίδιο θέμα, κάνοντας αντι-
παραβολή με το πόσο οικεία νιώθει στην
Ουάσιγκτον: «Οπως όλοι οι Ελληνες, κάθε
φορά που επισκέπτομαι την Ουάσιγκτον
νιώθω πως επιστρέφω σπίτι μου. Μια
βόλτα γύρω από το μνημείο του Λίνκολν
είναι σαν μια βόλτα γύρω από τον Παρ-
θενώνα, τουλάχιστον πριν ο λόρδος Ελγιν
υφαρπάξει τα Μάρμαρα».

Το τίμημα 
του λαϊκισμού
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Κυρ.
Μητσοτάκης μίλησε για εσωτερικό κατα-
κερματισμό των δημοκρατιών που απει-
λούνται «από φωνές λαϊκιστών». Στην Ελ-
λάδα, όπως είπε, «πληρώσαμε το βαρύ τί-
μημα». Αναλύοντας περαιτέρω τον συλ-
λογισμό του, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Υ-
πάρχουν τρεις κύριες δυνάμεις που συλ-
λογικά ενώνουν τις πετυχημένες δημο-
κρατίες. Το κοινωνικό κεφάλαιο, οι ισχυροί
θεσμοί και οι κοινές ιστορίες. Και τα τρία
απειλούνται σήμερα. Τα απολυταρχικά
καθεστώτα αμφισβητούν την ικανότητα
να προσφέρουμε ευημερία σε όλους. Πολ-
λοί δυστυχώς προτίθενται να το αποδε-
χθούν. Πρέπει οι δημοκρατίες μας να είναι
πιο ανθεκτικές. Πρέπει να ενδυναμώσουμε
τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Να α-
ντιμετωπίσουμε τις εισοδηματικές ανι-
σότητες χωρίς να χάσουμε τον δυναμισμό
των ανοικτών οικονομιών. Πρέπει να εκ-
παιδεύσουμε τους νέους να αδράξουν τις
ευκαιρίες της δημοκρατικής ιδιότητας
του πολίτη».

Αμερικανικές 
επενδύσεις
Αλλο «κεφάλαιο» της ομιλίας του πρωθυ-
πουργού ήταν οι αμερικανικές επενδύσεις
στην Ελλάδα. «Πιστεύω ότι αυτό που βλέ-
πουν σήμερα οι αμερικανικές εταιρείες
στην Ελλάδα δεν είναι μόνο μια χώρα σε
ευνοϊκή γεωγραφική θέση, αλλά μια ι-
σχυρή οικονομία και φιλικό περιβάλλον
στις επενδύσεις. Βλέπουν ταυτόχρονα
νέους ταλαντούχους Ελληνες που επιλέ-
γουν να παραμείνουν στην πατρίδα τους.
Επιπλέον, πολλοί που έφυγαν από τη
χώρα, τώρα πείθονται να επιστρέψουν
και θα αποτελέσουν το λαμπρό μέλλον
της Ελλάδας».

Αναφορά 
στους ομογενείς
Στο κλείσιμο της ομιλίας του ο πρωθυ-
πουργός έκανε εκτενή αναφορά στους
Ελληνοαμερικανούς που διαπρέπουν στις
ΗΠΑ, φέρνοντας ως τρανό παράδειγμα
τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και τον
Τζέφρι Ευγενίδη και τον Τζορτζ Πελεκάνος.
Κλείνοντας ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε
τους «ιδιαίτερους δεσμούς ανάμεσα στα
δύο έθνη μας σε μια εποχή που τίθενται
σε δοκιμασία οι αξίες μας», και αυτό, όπως
είπε, δίνει μια επιπρόσθετη χαρά και τιμή
να απευθύνομαι στην Ολομέλεια του Κο-
γκρέσου. Κλείνοντας αναφώνησε «Ζήτω
η φιλία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας», κατα-
χειροκροτούμενος από το Σώμα.

Οι υπερπτήσεις πρέπει να σταματήσουν άμεσα
Ιστορική ομιλία του Ελληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο αμερικανικό Κογκρέσο με μηνύματα προς την Τουρκία

<<<<<<<

«Το λέω με σαφήνεια, 
δεν έχουμε καμία εχθρότητα
προς τον ρωσικό λαό, αλλά
δεν μπορούμε να μείνουμε 
απαθείς σε έναν αγώνα 
που μας θυμίζει τον δικό μας
αγώνα για την ελευθερία». Εκτενής ήταν η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στην κοινή σύνοδο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, με αναφορές στην τουρκική προκλητικότητα, στο

Κυπριακό, στην Ουκρανία, την πανδημία και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
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Η βασική κινητήρια δύναμη του πληθω-
ρισμού στην Ευρώπη δεν είναι η υπερ-
βάλλουσα ζήτηση, είναι κυρίως τα προ-
βλήματα στην αγορά ενέργειας και, δευ-
τερευόντως, οι ελλείψεις και οι συνακό-
λουθες ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες, εν-
διάμεσα ή και τελικά αγαθά, λόγω πολέμου
στην Ουκρανία και COVID στην Κίνα.
Λέτε, λοιπόν, να αντιμετωπιστούν αυτά
τα προβλήματα και να πέσει ο πληθωρισμός
αν… αυξήσουμε τα ονομαστικά επιτόκια;
Προφανώς όχι.

Ομως, προσώρας τουλάχιστον, κάτι τέ-
τοιο κάνει η Ευρώπη. Αντί, για παράδειγμα,
να παρέμβει στις αγορές πετρελαίου, φυ-
σικού αερίου και άλλων εμπορευμάτων,
σχηματίζοντας ένα «καρτέλ  αγοραστών»,
όπως επιμένει ο Μάριο Ντράγκι, αδρανεί

και αφήνει - ωθεί την ΕΚΤ να αυξήσει τα
επιτόκιά της για… να πέσει ο πληθωρισμός.
Η ΕΚΤ αποφάσισε να ακολουθήσει τις
άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες και με
μικρή καθυστέρηση αρχίζει να αυξάνει
τα επιτόκιά της. Πρεμιέρα σε δύο μήνες,
τέλη Ιουλίου, με αύξηση 0,25 του σημερινού
(-0,5%) επιτοκίου. Θα είναι η πρώτη αύξηση
που κάνει η ΕΚΤ από το 2011 – εδώ και έ-
ντεκα χρόνια, θα ακολουθήσουν άλλες.
Διότι –λένε στη Φρανκφούρτη– ο πληθω-
ρισμός στην Ευρωζώνη «τρέχει» τέσσερις
φορές πάνω από το 2%, τον στόχο πλη-
θωρισμού που καταστατικά έχει θέσει η
ΕΚΤ.

Είναι ένας στρουθοκαμηλισμός που
μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερα δεινά: να
αποδειχτεί, δηλαδή, η αύξηση των ονο-

μαστικών επιτοκίων, η σταγόνα που θα
πνίξει την ευρωπαϊκή οικονομία στην ύ-
φεση. Και που, αντί να αποτρέψει, θα δι-
ευκολύνει το σχέδιο Πούτιν για μετατροπή
του πολέμου σε γενικευμένο οικονομικό
πόλεμο φθοράς, που θα δοκιμάσει τους
πάντες – πρώτα πρώτα τις αντοχές των
οικονομιών και των κοινωνιών της Ευρω-

παϊκής Ενωσης. Ηδη η Βρετανία μπαίνει
σε ύφεση το τρίτο τρίμηνο και η Γερμανία
θα έχει μείωση του ΑΕΠ στο τρέχον δεύ-
τερο. Η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικο-
νομίας ήταν αναιμική πριν από τον πόλεμο.
Ο πόλεμος τη θέτει σε καθεστώς πολιορκίας
και προκαλεί  την επιβράδυνσή της. Που
η αύξηση των ονομαστικών επιτοκίων, ί-
σως μετατρέψει σε ύφεση με πληθωρισμό. 

Συνοψίζω: Ο πληθωρισμός είναι το υπ’
αριθμόν 1 πρόβλημα που απασχολεί την
κοινή γνώμη παγκοσμίως. Αν αιτία του
ήταν κάποια υπερβάλλουσα ζήτηση, ίσως
η αύξηση των ονομαστικών επιτοκίων
ήταν μια αποτελεσματική, μονεταριστικού
τύπου αντίδραση – αν και θα έπρεπε να
είναι δραματικά υψηλή για να έχει απο-
τέλεσμα (ενώ τώρα, τα πραγματικά επιτόκια

παραμένουν αρνητικά), θα έπρεπε να τσα-
κίσει την οικονομία πριν τσακίσει έναν
πληθωρισμό της τάξης του 8%. Ομως, οι
αιτίες είναι άλλες.

Παρότι αρχικά τροφοδοτήθηκε από
την έκδοση άφθονου χρήματος και τις
κρατικές ενισχύσεις, σήμερα τροφοδοτείται
κυρίως από τα προβλήματα στην παραγωγή
ενέργειας, στην παραγωγή - μεταφορά
τροφίμων, πρώτων υλών, ενδιάμεσων ή
και τελικών εμπορευμάτων λόγω γενικευ-
μένων λοκντάουν στην Κίνα κ.λπ.

Εναλλακτικά, λοιπόν: αν αυτές είναι
οι αιτίες που προκαλούν το τσουνάμι της
ακρίβειας, η αύξηση των επιτοκίων δεν
τις αγγίζει. Είναι άδειο το οπλοστάσιό μας;
Οχι, υπάρχουν οι προτάσεις Ντράγκι, υ-
πάρχουν επίσης στις εργαλειοθήκες των

κρατών και των Βρυξελλών αρκετά μέτρα
παρέμβασης στις αγορές, ελέγχου των τι-
μών όπου και για όσο πρέπει και, τέλος,
ενίσχυση των εισοδημάτων ευάλωτων
τμημάτων των ευρωπαϊκών κοινωνιών
και του κόσμου της μισθωτής εργασίας.
Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών,
η επιβολή έκτακτων φόρων για ευρύτερη
κοινωνική αναδιανομή του κόστους, η ε-
πιβολή ανώτατης τιμής σε κρίσιμα αγαθά
για όσο κι όπου απαιτείται είναι κάποια
από αυτά.

Θα πείτε: αυτά δεν είναι απαλλαγμένα
από κινδύνους. Σωστά. Αλλά υπάρχουν
σήμερα λύσεις απαλλαγμένες από κινδύ-
νους;

kallitsiskostas@yahoo.com

<<<<<<<

Τιμαριθμική αναπροσαρμογή
μισθών, έκτακτοι φόροι
για κοινωνική αναδιανομή
κόστους, επιβολή ανώτατης
τιμής σε κρίσιμα αγαθά.

Αυξήσεις επιτοκίων ή έλεγχοι τιμών;

Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

O δανειολήπτης που εξυπηρετεί δάνειο
το οποίο τοκίζεται με κυμαινόμενο επι-
τόκιο θα αντιμετωπίσει άλλη μία επιβά-
ρυνση στον οικογενειακό του προϋπο-
λογισμό μέσα στο β  ́εξάμηνο της χρονιάς.
Μια επιβάρυνση που θα προέλθει από
την επικείμενη αύξηση του ευρωπαϊκού
επιτοκίου και θα έρθει να προστεθεί στο
ήδη εκρηκτικό κοκτέιλ ακρίβειας που
έχει δημιουργηθεί, μεταξύ άλλων, από
τις διψήφιες αυξήσεις στα καύσιμα κί-
νησης, στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και
στα βασικά είδη διατροφής. 

Οι οικονομικές συνθήκες που θα α-
ντιμετωπίζουν, καθώς θα προχωρούμε
προς το τέλος του 2022, φοβίζουν από
τώρα τα νοικοκυριά. Η αύξηση του κό-
στους εξυπηρέτησης του δανείου ήταν
κάτι «άγνωστο» για τα νοικοκυριά που
εξυπηρετούν στεγαστικό δάνειο εδώ και
περισσότερο από μια 10ετία, αλλά πλέον
είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί και
αυτό μετά το καλοκαίρι. 

Οι δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης
των νοικοκυριών δεν ανεφοδιάστηκαν
καθώς ο Απρίλιος έκλεισε με την τιμή
στο 1,65 ευρώ ανά λίτρο. Ετσι, τα εκα-
τομμύρια νοικοκυριά που εξακολουθούν
να θερμαίνονται με πετρέλαιο μένουν
εκτεθειμένα και υποχρεωμένα να αγο-
ράσουν καύσιμο στην τιμή που θα βρουν
τον Οκτώβριο. Η τιμή του ηλεκτρικού
ρεύματος θα συγκρατηθεί –λόγω του μη-
χανισμού που έχει ανακοινώσει η κυ-
βέρνηση– σε χαμηλότερα επίπεδα συ-
γκριτικά με τον χειμώνα του 2021, αλλά
και πάλι οι τιμές θα παραμείνουν σε αρ-
κετά υψηλά επίπεδα. 

Οι έως τώρα εκτιμήσεις μιλούν για
«πλαφόν» στη λιανική στα επίπεδα των
15-20 λεπτών, κάτι που σημαίνει ότι μαζί

με τις λεγόμενες μη ανταγωνιστικές χρε-
ώσεις και τον ΦΠΑ, το κόστος για μια κι-
λοβατώρα θα προσεγγίζει ακόμη και τα
27-28 λεπτά. Οι τιμές των τροφίμων δύ-
σκολα θα υποχωρήσουν εάν δεν υπάρξει
δραματική βελτίωση στο παγκόσμιο σκη-
νικό, ενώ το β΄ εξάμηνο έχει πάντοτε
τον παράγοντα «φορολογικές υποχρεώ-
σεις». Παρά τις αλλαγές στις οποίες προ-
χώρησε φέτος το οικονομικό επιτελείο

ώστε να «σπάσει» τους δύο βασικούς φό-
ρους της χρονιάς (ΕΝΦΙΑ και φόρο ει-
σοδήματος) σε περισσότερες δόσεις, στο
β΄ εξάμηνο θα πληρωθούν και πάλι τα
περισσότερα βάρη πέραν του ότι ειδικά
φέτος θα προστεθεί και η υποχρέωση
της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Αν μία λέξη μπορεί να χαρακτηρίσει
τη χρονική περίοδο που ακολουθεί, αυτή
είναι πλήρης αβεβαιότητα. Οποιοσδήποτε
οικονομικός προγραμματισμός των νοι-
κοκυριών μπορεί να πέσει έξω καθώς οι
«σταθερές» είναι εξαιρετικά περιορισμέ-
νες. Για παράδειγμα:

1. Εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες
που εκταμίευσαν στεγαστικά δάνεια
πριν από 15-20 χρόνια –δηλαδή την πε-
ρίοδο της μεγάλης πιστωτικής επέκτασης
από το 2001 έως το 2007-2008– έχουν
βρεθεί σήμερα με ένα σημαντικό υπό-
λοιπο πως αποπληρωμή (ιδίως αν προ-
χώρησαν σε επιμηκύνσεις για να συ-
γκρατήσουν τη δόση μέσα στη μεγάλη
ύφεση) αλλά πολύ χαμηλά επιτόκια. Το

αρνητικό Euribor και το μηδενικό επιτόκιο
της ΕΚΤ βοήθησαν ώστε το τελικό κόστος
να διατηρηθεί στην περιοχή του 1%-2%.
Αυτά τα νοικοκυριά καλούνται σήμερα
να επιλέξουν ανάμεσα στο σταθερό ε-
πιτόκιο, που όμως κοστίζει τουλάχιστον
3% για να «κλειδώσει» η δόση για μία
δεκαετία (που σημαίνει ετήσια επιβά-
ρυνση έως και 2.000 ευρώ για ένα νοι-
κοκυριό που έχει υπόλοιπο 100.000 ευρώ)
ή στο να παραμείνουν στο κυμαινόμενο
επιτόκιο. Στη δεύτερη περίπτωση, κάθε
φορά που θα ανεβάζει η ΕΚΤ το επιτόκιο
κατά ένα τέταρτο της μονάδας, θα επι-
βαρύνεται και ο οικογενειακός προϋπο-
λογισμός κατά μερικές δεκάδες ευρώ α-
νάλογα με το υπόλοιπο του χρέους και
τη διάρκεια μέχρι την ολική εξόφληση.

2. Στο μέτωπο της θέρμανσης, υπάρχει
η πλήρης αβεβαιότητα. Ουδείς γνωρίζει
σε ποια τιμή θα γίνει το φθινόπωρο η
προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης,
ποια θα είναι η λιανική του φυσικού αε-
ρίου, αλλά και πώς θα εξελιχθεί η τιμή

της κιλοβατώρας ηλεκτρικού ρεύματος.
Ακόμη και ο νέος μηχανισμός που θα ε-
νεργοποιήσει η κυβέρνηση από τον
Ιούλιο δεν διασφαλίζει επίπεδα τιμών
προ κρίσης, ενώ οι διακυμάνσεις στις
διεθνείς τιμές θα εξακολουθήσουν σε
μεγάλο βαθμό να επηρεάζουν τη λει-
τουργία του μηχανισμού (και κατά βάση
το δημοσιονομικό κόστος για τη συνέχιση
εφαρμογής του μηχανισμού). Για παρά-
δειγμα, ο λογαριασμός που έχει γίνει
μέχρι τώρα «βγαίνει» μόνο αν η τιμή της
ηλεκτρικής ενέργειας συγκρατηθεί κάτω
από τα 240 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

3. Το κόστος μετακίνησης ανεβαίνει
πλέον εξαιτίας δύο παραγόντων. Πρώτον,
της αύξησης της διεθνούς τιμής του πε-
τρελαίου και, δεύτερον, της υποχώρησης
της ισοτιμίας του ευρώ, με το δολάριο
στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας
20ετίας. Η μέση τιμή των 2,2 ευρώ ανά
λίτρο που διαμορφώθηκε την Παρασκευή
για την αμόλυβδη, είναι η υψηλότερη ό-
λων των εποχών ενώ τίποτα δεν αποκλείει

την αύξηση σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.
Ηδη υπάρχουν προβλέψεις για περαιτέρω
διολίσθηση της ισοτιμίας του ευρώ έναντι
του δολαρίου ακόμη και κάτω από το
1,04 που βρίσκεται σήμερα, ενώ η διεθνής
τιμή του πετρελαίου επιμένει στα επίπεδα
άνω των 110 δολαρίων.

4. Πλήρης αβεβαιότητα και όσον α-
φορά την εξέλιξη των τιμών των τροφί-
μων, οι οποίες επηρεάζονται από όλους
τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν
(μεταφορικό κόστος, ηλεκτρική ενέργεια
κ.λπ.) συν βεβαίως τις γραμμές εφοδια-
σμού με πρώτες ύλες αλλά και τις τιμές
αυτών. Τα τρόφιμα έχουν το εξής χαρα-
κτηριστικό: καθυστερούν να αυξηθούν
οι τιμές τους όταν ξεσπάει η πληθωριστική
κρίση, αλλά αργεί και η αντίστροφη πο-
ρεία όταν ομαλοποιούνται οι συνθήκες.
Ετσι, δύσκολα θα υπάρξει αντιστροφή
των διψήφιων πλέον αυξήσεων στα τρό-
φιμα πριν από το τέλος του χρόνου,
ακόμη και αν αρχίσει να αποκλιμακώνεται
ο πληθωρισμός.

Ο νέος
λογαριασμός
μετά τις
ανατιμήσεις
Ενα λίτρο βενζίνης κοστίζει σήμερα 2,2 ευρώ
και πέρυσι τέτοιο καιρό στοίχιζε 1,6 ευρώ.
Aρα τα 100 λίτρα τον μήνα επιβαρύνουν
τον φετινό μηνιαίο προϋπολογισμό κατά 60
ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Κατά 60 λεπτά
ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι είναι και
το πετρέλαιο κίνησης, παρά την επιδότηση
των 15 λεπτών που θα δίνεται τουλάχιστον
μέχρι το τέλος Ιουνίου. Το ρεύμα κοστίζει
αυτή τη στιγμή έως και 88% περισσότερο
σε σχέση με πέρυσι, καθώς μία κιλοβατώρα
φτάνει να κοστίζει στον  καταναλωτή από
0,21 έως 0,3 ευρώ (ανάλογα με τον όγκο της
κατανάλωσης και το αν η κατοικία είναι
κύρια ή εξοχική), τη στιγμή που πέρυσι δεν
είχε κόστος μεγαλύτερο από 0,16 ευρώ. Αρα,
προς το παρόν, η μέση μηνιαία επιβάρυνση
για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 300
κιλοβατώρες μπορεί να ξεπερνά και τα 15
ευρώ ανά μήνα. Μένει να φανεί ποια θα
είναι η τελική λιανική τιμή από τον Ιούλιο
και μετά, όταν θα ενεργοποιηθεί ο νέος μη-
χανισμός. Ωστόσο, όλα συγκλίνουν στο ότι
πολύ δύσκολα θα πέσει κάτω από 0,25 ευρώ,
με εξαίρεση τα ευάλωτα νοικοκυριά, που
θα εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν με-
γαλύτερη επιδότηση. Ο λογαριασμός των
τροφίμων είναι πλέον 11% υψηλότερος σε
σχέση με πέρυσι (κατά μέσον όρο, καθώς
διαφέρει ανάλογα με το καταναλωτικό προφίλ
του κάθε νοικοκυριού), κάτι που σημαίνει
ότι αν ένα μέσο νοικοκυριό καταναλώνει
περί τα 300 ευρώ μόνο για τρόφιμα (με βάση
την έρευνα οικογενειακού προϋπολογισμού),
τότε η μηνιαία επιβάρυνση είναι ήδη μεγα-
λύτερη των 30 ευρώ τον μήνα. Σε όλες αυτές
τις επιβαρύνσεις έρχεται τώρα να προστεθεί
και η αγωνία για τη μηνιαία δόση του στε-
γαστικού δανείου. Δάνειο με υπόλοιπο
100.000 ευρώ και 15 χρόνια υπόλοιπη περίοδο
αποπληρωμής, βγάζει δόση 626 ευρώ ανά
μήνα αν το επιτόκιο είναι 1,5%. Η αύξηση
του επιτοκίου στο 2% θα ανεβάσει τη δόση
στα 649 ευρώ, ενώ η αύξηση κατά μία πο-
σοστιαία μονάδα, στα 672 ευρώ. Αρα, το συ-
γκεκριμένο νοικοκυριό κινδυνεύει να υποστεί
ακόμη μία επιβάρυνση 50 ευρώ ανά μήνα
μέσα στο επόμενο 12μηνο. Ο όλος λογαρια-
σμός; Ρεύμα, δόση δανείου, καύσιμα αυτο-
κινήτου, τρόφιμα, είναι πιθανό να προκαλούν
επιβάρυνση άνω των 150 ευρώ τον μήνα
και χωρίς να συνυπολογίζεται το κόστος
της θέρμανσης. 

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Μικρά θα είναι τα οφέλη για τους καταθέτες
από την αναμενόμενη αύξηση κατά 1 πο-
σοστιαία μονάδα των επιτοκίων της ΕΚΤ,
η οποία, όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη,
δεν θα μετακυλιστεί στο σύνολό της στα
καταθετικά επιτόκια και δη σε αυτά των
προθεσμιακών καταθέσεων. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, όμως, το υψηλό επίπεδο της
ρευστότητας που «χτίστηκε» κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας θα λειτουργήσει ως
πρώτο ανάχωμα στις πιέσεις που θα δε-
χθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις
στην αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης
των υποχρεώσεών τους. Ζητούμενο είναι
το κατά πόσον το όφελος αυτό θα εξανε-
μιστεί από την επιμονή του πληθωρισμού
σε υψηλά επίπεδα μεσοπρόθεσμα. Οι κα-
ταθέσεις στις τράπεζες αυξήθηκαν ση-
μαντικά τα δύο τελευταία χρόνια της παν-
δημίας, παρά τα διαδοχικά lockdowns
στην οικονομία και σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΤτΕ ανήλθαν στα τέλη του 2021 στα
180 δισ. ευρώ, αγγίζοντας ρεκόρ 10ετίας.
Από αυτά, τα 135 δισ. ευρώ είναι οι κατα-
θέσεις των φυσικών προσώπων, ενώ στα
44,8 δισ. ευρώ ανήλθαν οι καταθέσεις των
επιχειρήσεων. Με βάση την ανάλυση της
ΤτΕ, η αύξηση στα υπόλοιπα των κατα-
θέσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα
την περίοδο Δεκεμβρίου 2019 - Δεκεμβρίου
2021 άγγιξε τα 39 δισ. ευρώ, από τα οποία
τα 19,7 δισ. ευρώ είναι η αύξηση των κα-
ταθέσεων που διατηρούν στις τράπεζες
τα φυσικά πρόσωπα και 19,5 δισ. ευρώ η

αύξηση της ρευστότητας των νομικών
προσώπων. Ενα σημαντικό μέρος αυτής
της ανόδου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά
τις επιχειρήσεις, αποδίδεται στην αύξηση
των χορηγήσεων από τις τράπεζες που ε-
νίσχυσε τη ρευστότητά τους. Ενα σημα-
ντικό τμήμα οφείλεται στις απευθείας με-
ταβιβάσεις από το κράτος, αλλά και στην
ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών,
που «αποκάλυψε» έσοδα. Αντίθετα η αύ-
ξηση που παρατηρήθηκε στα φυσικά πρό-
σωπα αποδίδεται κυρίως στον περιορισμό
της κατανάλωσης την περίοδο της παν-
δημίας, αλλά και στα μορατόρια που ε-
φαρμόστηκαν για τα δάνεια ή τις αναστολές
πληρωμών μιας σειράς υποχρεώσεων προς
το κράτος.

Από την ανάλυση των στοιχείων της
ΤτΕ φαίνεται πάντως ότι το επίπεδο απο-
ταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών
είναι εξαιρετικά χαμηλό, καθώς με βάση
τους υπολογισμούς, 4,5 εκατ. λογαριασμοί
έχουν μέσο υπόλοιπο έως 5.000 ευρώ, ενώ
άλλοι 2 εκατ. τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν
υπόλοιπα μεταξύ 5.000 - 50.000 ευρώ. Πρό-
κειται για το 50% των τραπεζικών λογα-
ριασμών, αν και όπως υπογραμμίζει η ΤτΕ
ο αριθμός των λογαριασμών δεν ταυτίζεται

με τον αριθμό των καταθετών (ένα τμήμα
άλλωστε αυτών είναι ανενεργοί), υποδη-
λώνοντας το χαμηλό επίπεδο αποταμίευσης
στη χώρα μας. Με βάση τα ίδια στοιχεία,
στην κατηγορία με υπόλοιπα από 50.000-
100.000 ευρώ υπολογίζεται ότι υπάρχουν
360.000 λογαριασμοί, ενώ ποσά από 100.000-
500.000 ευρώ υπολογίζεται ότι υπάρχουν
σε 110.000 καταθετικούς λογαριασμούς.
Τέλος, άνω των 500.000 ευρώ έχουν μόλις
6.660 τραπεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι α-
ντιπροσωπεύουν το 6% του συνόλου. Οπως
παρατηρεί η ΤτΕ, το μεγαλυτ́ερο μερ́ος της
ανόδου των καταθέσεων που καταγράφηκε
μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 - Δεκεμβρίου 2021
αφορά τη δεύτερη χαμηλότερη κατηγορία,
δηλαδή αυτή των 5.000-50.000 ευρώ. «Πι-
θανότατα κατάμεγάλο μέρος αυτόοφείλεται
στα δημοσιονομικα ́μετ́ρα που υιοθετηθ́η-
καν το 2020 και το 2021, ώστε να καλυφθεί
η απωλ́εια εισοδήματος, την οποία διαφο-
ρετικά θα επέφεραν τα μέτρα κοινωνικής
αποστασιοποίησης για την αντιμετώπιση
της πανδημίας, σε συνδυασμό με τη
μειωμένη καταναλ́ωση», παρατηρεί η ΤτΕ,
ενώ «σημαντικό μερ́ος της ανόδου αφορά
τις αμέσως επόμενες δύο υψηλότερες κα-
τηγορίες των 50.000-100.000 ευρώ και
100.000-500.000 ευρώ».

Τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν
πάντως ότι οι καταθέσεις του ιδιωτικού
τομέα έχουν ήδη αρχίσει να απομειώνονται
σε σχέση με το ρεκόρ του περασμένου
Δεκεμβρίου και από τα 180 δισ. ευρώ έχουν
υποχωρήσει στα 176,6 δισ. ευρώ, αλλά η
μείωση αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις

και όχι τις καταθέσεις των νοικοκυριών
που δείχνουν αντοχές στα 134,8 δισ. ευρώ.
Σημάδι των καιρών και των χαμηλών α-
ποδόσεων που ίσχυαν μέχρι σήμερα για
τις προθεσμιακές καταθέσεις είναι πάντως
το γεγονός ότι τα υπόλοιπα που διατηρούν
τα ελληνικά νοικοκυριά σε προθεσμιακούς
λογαριασμούς είναι μόλις 25,4 δισ. ευρώ
και πλέον ο κύριος όγκος των καταθέσεων
τηρείται σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου,
τα επιτόκια των οποίων είναι μηδενικά.

Οπως εξηγούν αρμόδια τραπεζικά στε-
λέχη, η «πριμοδότηση» των καταθέσεων
από τις εμπορικές τράπεζες ενόψει της α-
νόδου των επιτοκίων από την ΕΚΤ εκτι-
μάται ότι θα είναι μικρότερη της ονομα-
στικής αύξησης του euribor, αφού όπως
είναι γνωστό στα καταθετικά επιτόκια
δεν υπάρχει αυτόματος μηχανισμός ανα-
τιμολόγησης, όπως συμβαίνει με τα επι-
τόκια χορηγήσεων. Γι’ αυτό άλλωστε τα
επιτόκια καταθέσεων μέχρι σήμερα –πα-
ρότι χαμηλά– δεν έχουν γίνει αρνητικά,
όπως υπαγορεύει η πορεία του euribor τα
τελευταία χρόνια που βρίσκεται στο -0,4%,
χωρίς το κόστος αυτό να έχει μετακυλιστεί
στους καταθέτες. Το γεγονός άλλωστε ότι
η ΕΚΤ έχει ανοίξει την κάνουλα της ρευ-
στότητας τα δύο τελευταία χρόνια και οι
εμπορικές τράπεζες αντλούν φθηνό χρήμα
μέσω του μηχανισμού TLTRO, έχει εξα-
νεμίσει τη διαπραγματευτική ισχύ των
καταθετών, που αν και έχουν προστατευθεί
από τα αρνητικά επιτόκια τα προηγούμενα
χρόνια, βλέπουν τώρα την αξία του χρή-
ματος να ροκανίζει ο πληθωρισμός.

Ανάχωμα στην επιβράδυνση της κατανάλωσης οι καταθέσεις 
<<<<<<<

Αυξήθηκαν σημαντικά
τα δύο τελευταία χρόνια της
πανδημίας στα €180 δισ.,
αγγίζοντας ρεκόρ 10ετίας.

<<<<<<<

Αυξήθηκαν σημαντικά
τα δύο τελευταία χρόνια της
πανδημίας στα €180 δισ.,
αγγίζοντας ρεκόρ 10ετίας.

Στον «αέρα»
οι οικογενειακοί
προϋπολογισμοί
Κύμα επιβαρύνσεων θα αντιμετωπίσουν
το επόμενο διάστημα τα νοικοκυριά

Πλήρης αβεβαιότητα υπάρχει για την εξέλιξη των τιμών των τροφίμων, οι οποίες επηρεάζονται από όλους τους παράγοντες (μεταφο-
ρικό κόστος, ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ.), συν βεβαίως τις γραμμές εφοδιασμού με πρώτες ύλες αλλά και τις τιμές αυτών.
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Ο υψηλός πληθωρισμός –ιδιαίτερα
ο τύπος που βιώνει η Ελλάδα, ο οποίος
είναι εισαγόμενος και βασίζεται στην
ενέργεια αντί να παράγεται εγχώ-
ρια– λειτουργεί ως τροχοπέδη στην
εγχώρια κατανάλωση συμπιέζοντας
τα πραγματικά εισοδήματα και επι-
βαρύνει τα εταιρικά περιθώρια κέρ-
δους, που θα μπορούσαν να μειώσουν
τις επενδύσεις. «Σε ακραίες περι-
πτώσεις, αναγκάζει τις επιχειρήσεις
που δεν μπορούν να μετακυλίσουν
το υψηλότερο κόστος σε άλλες εται-
ρείες να σταματήσουν προσωρινά
την παραγωγή», όπως σημειώνει
στην «Κ» ο Φάμπιο Μπαλμπόνι, οι-
κονομολόγος της HSBC.

Η Ελλάδα, ωστόσο, βρίσκεται σε
σχετικά καλή θέση για να αντιμε-
τωπίσει την καταιγίδα, κατά τον κ.
Μπαλμπόνι. «Υπάρχει αρκετή δυ-
ναμική για να συνεχίσει να ανα-
πτύσσεται η οικονομία, κυρίως χάρη
στην ισχύ της αγοράς εργασίας, μια
πολλά υποσχόμενη έναρξη της του-
ριστικής περιόδου (ο κλάδος θα προ-
σθέσει περίπου 2% στην αύξηση
του ΑΕΠ φέτος) και τις επενδύσεις
που θα χρηματοδοτηθούν από το
Ταμείο Ανάκαμψης».

Ο οικονομολόγος χαρακτηρίζει
εσφαλμένη την αντίληψη ότι ο πλη-
θωρισμός είναι αναμφισβήτητα κα-
λός για τα δημόσια οικονομικά και
τη βιωσιμότητα του χρέους. «Αν και
αυτό μπορεί να ισχύει βραχυπρόθε-
σμα, υπάρχουν επίσης ορισμένες
παρενέργειες», επισημαίνει. «Για
παράδειγμα, οι φόροι (ιδιαίτερα οι
άμεσοι, όπως ο ΦΠΑ) ενισχύονται
από τον υψηλό πληθωρισμό. Αλλά
με την πάροδο του χρόνου οι δαπάνες
τείνουν να καλύψουν τη διαφορά,
καθώς οι εργαζόμενοι του δημόσιου
τομέα απαιτούν αποζημίωση για τον
υψηλό πληθωρισμό στις μισθολογικές
συμφωνίες τους, και τα κοινωνικά
επιδόματα και οι συντάξεις θα πρέπει
επίσης να αυξηθούν. Το κόστος των
δημόσιων επενδύσεων αυξάνεται ε-
πίσης και ο κίνδυνος από την άποψη
της επιβάρυνσης υψηλότερου κό-
στους για τα έργα που χρηματοδο-
τούνται από το NGEU εναπόκειται
στην κυβέρνηση, το οποίο ασκεί
πρόσθετη πίεση στα δημόσια οικο-
νομικά», εξηγεί ο κ. Μπαλμπόνι.

Οσον αφορά τη βιωσιμότητα του
χρέους, και πάλι ο αντίκτυπος εξαρ-
τάται από το είδος του πληθωρισμού.
Ο εισαγόμενος πληθωρισμός (όπως
ο τρέχων) τείνει να συμπιέζει τους
αποπληθωριστές του ΑΕΠ, εκτός
εάν μετακυλίεται στην εγχώρια οι-
κονομία. Και από τη στιγμή που θα
περάσει, ο αρνητικός αντίκτυπος σε
όρους πραγματικού ΑΕΠ μπορεί να
είναι ήδη εμφανής. Επομένως, δεν
υπάρχουν τεράστια οφέλη από τον
υψηλό πληθωρισμό όσον αφορά τη
βιωσιμότητα του χρέους, και σε κάθε
περίπτωση θα ήταν προσωρινά.

«Για άλλη μια φορά, όμως, η Ελ-
λάδα είναι απομονωμένη από ορι-
σμένες από τις αρνητικές επιπτώσεις,
λόγω της πολύ μεγάλης διάρκειας
του χρέους της και των χαμηλών α-
ναγκών αναχρηματοδότησης, γεγο-
νός που μειώνει το ρίσκο μετακύλι-
σης. Αυτό, σε συνδυασμό με τη δέ-
σμευση της κυβέρνησης για δημο-
σιονομική πειθαρχία, θα συμβάλει
στη διατήρηση του δείκτη χρέους
προς ΑΕΠ σε μια σταθερή πτωτική
τροχιά», καταλήγει ο οικονομολόγος. 

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η εκτόξευση του πληθωρισμού και η «α-
ναγκαστική» ταχεία ομαλοποίηση της νο-
μισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας θέτουν σημαντικές προ-
κλήσεις για την ελληνική οικονομία, με τον
στασιμοπληθωρισμό, δηλαδή συνδυασμό
υψηλού πληθωρισμού με χαμηλή ανάπτυξη,
να θεωρείται πλέον ένα πιθανό σενάριο.

Οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο κό-
στος χρήματος για το Δημόσιο και τις επι-
χειρήσεις αλλά και για τις μακροοικονομικές
εξελίξεις έχουν ενισχυθεί, με την απόδοση
του 10ετούς ομολόγου να κινείται στο 3,4%
και το spread στις 245 μονάδες βάσης, πε-
ρίπου δύο μήνες πριν από την πρώτη αύξηση
των επιτοκίων από την ΕΚΤ η οποία πλέον
θεωρείται βέβαιη, όπως βέβαιο θεωρείται
και το τέλος των αρνητικών επιτοκίων πολύ
πριν από το τέλος του 2022 – κάτι που θα
ενισχύσει τις πιέσεις στα κόστη δανεισμού.
Οπως εξηγούν οικονομολόγοι στην «Κ», αν
και ο υψηλός πληθωρισμός έχει και οφέλη
για την οικονομία, καθώς ενισχύει τα δημόσια
οικονομικά αυξάνοντας τα έσοδα και έτσι
μειώνει τον δείκτη χρέους, αυτά τα οφέλη
είναι ωστόσο προσωρινά.

Το κόστος δανεισμού
Οπως προειδοποίησε η Τράπεζα της Ελ-

λάδος στην Εκθεση Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, σταδιακά αντιστρέφονται
οι ευνοϊκές συνθήκες χαμηλού κόστους
χρηματοδότησης. «Οπως καθίσταται σαφές,
εάν τα υψηλά επίπεδα αποδόσεων διατη-
ρηθούν κατά τη διάρκεια του 2022, αυτό
θα επιδράσει αρνητικά στο κόστος εξυπη-
ρέτησης του χρέους της Ελληνικής Δημο-
κρατίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αύξηση του κόστους χρήματος επα-
ναπροσδιορίζει τα επενδυτικά σχέδια επι-
χειρήσεων και κρατών, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για το παγκόσμιο οικονομικό σύ-
στημα, όπως επισημαίνει ο Λουκάς Παπαϊ-
ωάννου, οικονομολόγος της Fast Finance.
Η άντληση κεφαλαίων θα γίνει δυσκολότερη
και οι επενδυτές έχουν γίνει ήδη επιφυλα-
κτικοί, ζητώντας υψηλότερες αποδόσεις.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο που τον Μάρτιο

του 2020 διαπραγματευόταν με αρνητική
απόδοση -0,90%, σήμερα πλέον κινείται
πέριξ του 1%. «Διάσπαση του 1,20% θα α-
νοίξει τον ασκό του Αιόλου και στην ευρω-
παϊκή οικονομία», όπως επισημαίνει. Στην
περιφέρεια η εικόνα είναι πιο δύσκολη,
αφού οι αποδόσεις έχουν προσεγγίσει τα
υψηλά του Νοεμβρίου 2019 και διάσπαση
των επιπέδων αυτών θα δυσκολέψει περαι-
τέρω την άσκηση ισορροπίας της ΕΚΤ.
Ειδικά για την Ελλάδα, η διάσπαση του ε-
πιπέδου 3,20% διατηρεί σε ισχύ τον επόμενο
στόχο του 4%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση
των ελληνικών επιχειρήσεων, τονίζει ο κ.
Παπαϊωάννου.

Κατά τον Ντένις Σεν, διευθυντή της Scope
Ratings, ο πληθωρισμός ο οποίος τον Απρίλιο
άγγιξε το 10,2% και τα υψηλότερα επίπεδα
από το 1995 αντιπροσωπεύει ένα δίκοπο
μαχαίρι για την ελληνική οικονομία, η οποία
είναι αντιμέτωπη πλέον με τον κίνδυνο στα-

σιμοπληθωρισμού. «Αν και ο υψηλός πλη-
θωρισμός υποστηρίζει τις αξιολογήσεις σε
σημαντικό βαθμό συμβάλλοντας σε χαμη-
λότερους δείκτες χρέους, θα μπορούσε
επίσης να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο
στην πορεία της Ελλάδας προς την επεν-
δυτική βαθμίδα μακροπρόθεσμα, εάν υπο-
νομεύσει περαιτέρω την ικανότητα της ΕΚΤ
να διατηρήσει τη σταθερότητα της αγοράς»,
σημειώνει.

Οπως εξηγεί μιλώντας στην «Κ», ο αυ-
ξημένος πληθωρισμός ωθεί τα επιτόκια υ-
ψηλότερα, και μαζί με αυτά το κόστος δα-
νεισμού της ελληνικής κυβέρνησης, το
οποίο οδηγεί σε ευρύτερα δημοσιονομικά
ελλείμματα. «Αναμένουμε έλλειμμα 5,2%
του ΑΕΠ φέτος και 3,4% το 2023», προσθέτει.
Παράλληλα, τα υψηλότερα επιτόκια χρη-
ματοδότησης υπονομεύουν την πτωτική
πορεία του χρέους της Ελλάδας. «Η χώρα
δανείζεται σε διάστημα 10 ετών με περίπου
3,5% επιτόκιο, υπερδιπλάσιο από το μέσο

σταθμικό κόστος του χρέους 1,6% που ε-
κτιμάται για το 2022. Το σταθμικό μέσο κό-
στος του ανεξόφλητου χρέους της Ελλάδας
αυξάνεται, αντί να μειώνεται, για πρώτη
φορά εδώ και χρόνια – αποδυναμώνοντας
την υποκείμενη δυναμική του χρέους», ση-
μειώνει ο Σεν. Οπως υπολογίζει, ένα υψη-
λότερο μέσο επιτόκιο δανεισμού κατά 100
μονάδες βάσης θα αύξανε τον δείκτη χρέους
της Ελλάδας κατά σχεδόν 2% συνολικά έως
το 2026.

Επιπλέον, ο υψηλός πληθωρισμός υπο-
νομεύει την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα
με τον αναλυτή. Η Scope μείωσε την πρό-
βλεψή της για την ανάπτυξη της Ελλάδας
φέτος στο 3,4% από 4,3% πριν και για το
2023 κατά 0,2% σε 2,3% λόγω του πολέμου
Ρωσίας - Ουκρανίας και των σχετικών επι-
πτώσεων στον πληθωρισμό και την αγορα-
στική δύναμη των νοικοκυριών. «Ο στασι-
μοπληθωρισμός αποτελεί πραγματικό κίν-
δυνο για την ελληνική οικονομία», προει-
δοποιεί ο Σεν.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή ο υψηλός πλη-
θωρισμός υποστηρίζει επίσης τη δυναμική
μείωσης του χρέους μιας χώρας, περισσότερο
από το να αντισταθμίζει τον αντίκτυπο από
την αύξηση των επιτοκίων, με τη συνολική
δυναμική να αντιπροσωπεύει επί του πα-
ρόντος καθαρή μείωση του δείκτη του χρέ-
ους. Η Scope εκτιμά ότι ο δείκτης χρέους
θα μειωθεί κάτω από 180% έως το 2026,
από 193% το 2021. 

Κρίσιμη η χρονική διάρκεια
Παραμένει ο κίνδυνος πάντως ο πολύ υ-

ψηλός πληθωρισμός να διαρκέσει για πολύ
περισσότερο, γεγονός που θα μπορούσε να
περιορίσει την παρέμβαση της ΕΚΤ στις α-
γορές για να στηρίξει χώρες όπως η Ελλάδα.
«Μακροπρόθεσμα μπορεί να απαιτηθεί ένα
θετικό πραγματικό επιτόκιο για να περιο-
ριστεί ένα τέτοιο επίπεδο πληθωρισμού. Η
εμφάνιση σημαντικών περιορισμών για νο-
μισματικούς ελιγμούς της ΕΚΤ –ιδιαίτερα
εάν ένας παρατεταμένος πόλεμος στην Ου-
κρανία επιδεινώσει περαιτέρω τον πληθω-
ρισμό– θα μπορούσε να αποδειχθεί πιστωτικά
αρνητική για τις περιφερειακές αγορές της
Ευρωζώνης», καταλήγει ο Σεν.

Ο υψηλός πληθωρισμός υπονομεύει
την ανάπτυξη, αλλά «μειώνει» το χρέος
Το τέλος του φθηνού χρήματος ανατρέπει όλα τα δεδομένα για την ελληνική οικονομία

Τα τρία ατού της
ελληνικής οικονομίας

<<<<<<

Η δυναμική του τουρι-
σμού, της αγοράς εργα-
σίας και οι επενδύσεις
του Ταμείου Ανάκαμψης
στηρίζουν την οικονομία.
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Τα επιτόκια στις διεθνείς αγορές βρίσκονται
σε ανοδική πορεία από τις αρχές του έτους
καθώς οι κεντρικές τράπεζες σταδιακά α-
ποσύρουν τα μέτρα στήριξης και αυξάνουν
τα επιτόκια παρέμβασης. Η Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed)
έχει ήδη αυξήσει το επιτόκιο δανεισμού
κατά 75 μονάδες βάσης τους τελευταίους
δύο μήνες. Οι αγορές χρήματος προεξο-
φλούν περαιτέρω αυξήσεις τουλάχιστον
κατά 200 μονάδες βάσης έως το τέλος του
2022. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) έχει ανακοινώσει το τέλος του προ-
γράμματος αγορών τίτλων το γ΄ τρίμηνο
του 2022 και σταδιακή αύξηση επιτοκίων
στη συνέχεια.

Είναι γεγονός ότι η περίοδος χαμηλών
επιτοκίων έχει τελειώσει, καθώς ο πλη-
θωρισμός παγκοσμίως έχει εκτοξευθεί στα
υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 ε-
τών. Το πρόβλημα δεν είναι προσωρινού
χαρακτήρα όπως φαινόταν αρχικά. Οι αυ-

ξήσεις των τιμών της ενέργειας, των α-
γροτικών προϊόντων και των μετάλλων
περνάει στον πυρήνα του πληθωρισμού,
καθώς οδηγεί σε γενικευμένες αυξήσεις
των τιμών σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων
και υπηρεσιών. Ο πυρήνας του πληθωρι-
σμού θα παραμείνει υψηλός και θα συνε-
χίσει να απασχολεί τις κεντρικές τράπεζες
για αρκετά χρόνια.

Στην παρούσα συγκυρία, οι κεντρικές
τράπεζες αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο δί-
λημμα, μιας και οι αυξήσεις των επιτοκίων
για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού
μειώνουν ταυτόχρονα τον ρυθμό ανάπτυξης
και αυξάνουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν
την παγκόσμια οικονομία σε μια ύφεση.
Ηδη το α΄ τρίμηνο του έτους, η οικονομία
των ΗΠΑ συρρικνώθηκε και ο ρυθμός α-
νάπτυξης στη Ζώνη του Ευρώ επιβραδύν-
θηκε απότομα, ενώ στην Κίνα η βιομηχα-
νική παραγωγή καταγράφει μείωση λόγω
των αυστηρών μέτρων περιορισμού της

πανδημίας. Ο κίνδυνος μιας παγκόσμιας
ύφεσης δεν είναι πλέον αμελητέος καθώς
η απότομη επιβράδυνση των οικονομιών
αγγίζει πλέον τρεις ηπείρους. Ας μην ξε-
χνάμε ότι επτά από τους οκτώ ανοδικούς
κύκλους επιτοκίων της Fed από το 1955
και μετά κατέληξαν σε ύφεση στις ΗΠΑ.

Η αντιστροφή του κύκλου των παγκό-
σμιων επιτοκίων θα επηρεάσει και τη χώρα
μας. Το 2022, ο ρυθμός ανόδου του πραγ-
ματικού ΑΕΠ περιορίζεται σε 3,8% στο
βασικό σενάριο και σε 2,8% στο δυσμενές

σενάριο, ανάλογα με την έκταση των δια-
ταράξεων στις διεθνείς τιμές ενέργειας
και τροφίμων, καθώς και με την επιδείνωση
του κλίματος εμπιστοσύνης και την ανα-
ταραχή των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος
σε συνδυασμό με τις ανακοινώσεις των
κεντρικών τραπεζών έχει επηρεάσει και
τις συνθήκες δανεισμού στις αγορές ομο-
λόγων. Το 10ετές ομόλογο του ελληνικού
Δημοσίου διαπραγματεύεται σήμερα (Πα-
ρασκευή 13/05) με απόδοση 3,4%, 220 μο-
νάδες βάσης πάνω από τα επίπεδα των α-
ποδόσεων πριν από έξι μήνες. Αντίστοιχα,
οι αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων αυ-
ξήθηκαν κατά 170 μονάδες βάσης το ίδιο
διάστημα.

Οι αυξήσεις αυτές δεν έχουν μεταφρα-
στεί ακόμη σε αυξήσεις των τραπεζικών
επιτοκίων. Τα επιτόκια δανεισμού των ε-
πιχειρήσεων αυξήθηκαν ελαφρά τον Μάρ-
τιο, ενώ τα επιτόκια δανεισμού των νοι-

κοκυριών παρέμειναν σταθερά. Ο λόγος
είναι ότι η ρευστότητα του τραπεζικού
συστήματος παραμένει σε εξαιρετικά
υψηλά επίπεδα, τόσο λόγω του δανεισμού
από την ΕΚΤ όσο και λόγω της σημαντικής
αύξησης των ιδιωτικών καταθέσεων τα
τελευταία δύο χρόνια. Επιπλέον, το κόστος
δανεισμού των τραπεζών από την ΕΚΤ
παραμένει σε αρνητικά επίπεδα.

Η αύξηση του κόστους δανεισμού θα
επιβαρύνει την αναχρηματοδότηση του
δημόσιου χρέους, όμως δεν θα αντιστρέψει
τη δυναμική του. Η μεγάλη μέση διάρκεια
και το χαμηλό επιτόκιο εξυπηρέτησης του
υφιστάμενου χρέους θα λειτουργήσουν
σταθεροποιητικά. Ακόμη, το μεγαλύτερο
μέρος του χρέους προς τον επίσημο τομέα
είναι σταθερού επιτοκίου και το κόστος
εξυπηρέτησής του δεν θα επηρεαστεί ση-
μαντικά από τις επικείμενες αυξήσεις των
επιτοκίων. Η άνοδος των επιτοκίων θα ε-
πηρεάσει κυρίως τον ιδιωτικό τομέα. Η

δυναμική των επενδύσεων θα επιβραδυνθεί
καθώς η αύξηση του κόστους χρηματο-
δότησης θα κάνει κάποια επενδυτικά
σχέδια μη βιώσιμα. Νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις θα αντιμετωπίσουν υψηλότερο
κόστος εξυπηρέτησης των δανείων τους
με αποτέλεσμα μια πιθανή αύξηση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τέλος, η
επιβράδυνση της ζήτησης για δάνεια σε
συνδυασμό με το αυξημένο κόστος χρη-
ματοδότησης θα επηρεάσει αρνητικά την
κερδοφορία των τραπεζών.

Το άρθρο αντανακλά τις προσωπικές από-
ψεις του συγγραφέα και όχι απαραίτητα
τις απόψεις της Τράπεζας της Ελλάδος και
του Ευρωσυστήματος.

O κ. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος είναι επικεφα-
λής οικονομολόγος και διευθυντής Οικονομικής
Ανάλυσης και Μελετών, Τράπεζα της Ελλάδος,
καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς.
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Η άνοδος των επιτοκίων θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και τη χώρα μας
<<<<<<

Ο πυρήνας του πληθωρισμού
θα παραμείνει υψηλός
και θα συνεχίσει να απασχο-
λεί τις κεντρικές τράπεζες
για αρκετά χρόνια.

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Νέους κινδύνους για την ελληνική
οικονομία προσθέτει η αναμενόμενη
στροφή της νομισματικής πολιτικής
της Ευρωζώνης, με την πρόωρη, σε
σχέση με τις μέχρι πρότινος εκτι-
μήσεις, αύξηση των επιτοκίων, που
επιβάλλουν οι έντονες και επίμονες
πληθωριστικές πιέσεις.

Η αύξηση του κόστους δανεισμού
του ελληνικού Δημοσίου είναι η
πρώτη προφανής συνέπεια, αλλά
δεν είναι η μόνη. Οι οικονομολόγοι,
αλλά και οι κυβερνητικοί αξιωμα-
τούχοι ανησυχούν για ενδεχόμενη
επενδυτική επιβράδυνση, καθώς οι
επενδυτές ίσως επιλέξουν ασφαλέ-
στερες και αποδοτικότερες τοπο-
θετήσεις για τα κεφάλαιά τους αλλού,
όπως σε ομόλογα. Οι καταναλωτές,
επίσης, πιεζόμενοι και από τον πλη-
θωρισμό, ενδεχομένως να επιβρα-
δύνουν την κατανάλωση, συμβάλ-
λοντας και αυτοί στην αποδυνάμωση
του ρυθμού ανάπτυξης.

Οι επιχειρήσεις, όπως σημειώ-
νουν οι ίδιοι αναλυτές, θα δεχθούν
πλήγμα, καθώς θα αυξηθεί το κόστος
δανεισμού και εξυπηρέτησης των
υποχρεώσεών τους και πιθανώς και
ο κύκλος εργασιών τους.

Παράλληλα, περισσότερα δάνεια
είναι πιθανό να «κοκκινίσουν», ιδίως
αν το φαινόμενο διαρκέσει και η ά-
νοδος των επιτοκίων είναι μεγάλη.

Επιπλέον, όπως αναλογίζονται
με ανησυχία στο υπουργείο Οικο-
νομικών, τα υψηλά επιτόκια θα ο-
δηγήσουν σε πιέσεις για επίτευξη
υψηλότερων πρωτογενών πλεονα-

σμάτων, καθώς οι πληρωμές τόκων
θα αυξηθούν, περιορίζοντας τα ό-
ποια δημοσιονομικά περιθώρια για
ελαφρύνσεις.

Ο μεγάλος τελικός κίνδυνος είναι
φυσικά η επιστροφή στην ύφεση,
όπως σημειώνουν. Προς το παρόν,
υπάρχουν κάποιες δικλίδες ασφα-
λείας τις οποίες επικαλούνται οι κυ-
βερνητικοί αξιωματούχοι. Η κυριό-
τερη είναι –για φέτος, τουλάχιστον–
ο τουρισμός, για τον οποίο υπάρχουν
ελπίδες και ενδείξεις ότι θα επι-
στρέψει στα επίπεδα του 2019.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν εξάλ-
λου ότι δεν προβλέπεται μείωση

των επενδύσεων, καθώς οι τράπεζες
έχουν συσσωρεύσει μεγάλο όγκο
κεφαλαίων, ενώ υπάρχει και το ερ-
γαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης για
χαμηλότοκο δανεισμό των επιχει-
ρήσεων. Οπως αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά, αυτή τη στιγμή αξιο-
λογούνται επενδυτικά σχέδια 3 δισ.
ευρώ από τις τράπεζες, προκειμένου
να δανειοδοτηθούν από το Ταμείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, στη διετία 2020-
2021 οι συνολικές καταθέσεις φυ-
σικών προσώπων αυξήθηκαν κατά
20 δισ. ευρώ, ένα ισχυρό κατανα-
λωτικό καύσιμο.

Οσο τα επιτόκια είναι χαμηλό-
τερα από τον πληθωρισμό, σημει-
ώνουν πηγές του οικονομικού επι-
τελείου, δεν υπάρχει κίνητρο για
τους καταναλωτές να κρατήσουν
τις αποταμιεύσεις στην τράπεζα
και να μην καταναλώσουν.

Η αύξηση του κόστους δανεισμού
προφανώς και προκαλεί ανησυχία,
υποστηρίζουν στο υπουργείο Οι-
κονομικών, γι’ αυτό άλλωστε και
ήδη έσπευσε το ελληνικό Δημόσιο
να δανειστεί φέτος δύο φορές. Ω-
στόσο, επισημαίνουν ότι αυτή έχει
ενσωματωθεί στις προβλέψεις τους.
Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν,
εξάλλου, ότι η ελληνική οικονομία
διαθέτει ως ασπίδα προστασίας το
γεγονός ότι το χρέος της είναι σε
μεγάλο ποσοστό ρυθμισμένο με
σταθερό επιτόκιο (1,4% το μέσο ε-
πιτόκιο) και έχει μεγάλη διάρκεια
(20 χρόνια η μέση διάρκεια). Για τις
άμεσες ανάγκες δανεισμού, εξάλλου,
σε περίπτωση απότομης ανόδου ε-
πιτοκίων υπάρχει το μαξιλάρι των
ταμειακών διαθεσίμων, που φτάνουν
τα 39 δισ. ευρώ. Αρκετά για να κα-
λύψουν δανειακές ανάγκες τριών
ετών, αν και φυσικά ένας αποκλει-
σμός από τις αγορές δεν είναι σκό-
πιμος, έστω και αν το κόστος είναι
υψηλό.

«Η ελληνική οικονομία, αν και
υπερχρεωμένη, θα αποδειχθεί αν-
θεκτική στην κρίση», υποστηρίζει
κυβερνητική πηγή, συμπληρώνο-
ντας στα παραπάνω πως ο πληθω-
ρισμός βοηθάει στη μείωση του
χρέους, καθώς το τελευταίο υπολο-
γίζεται ως ποσοστό του ονομαστικού

ΑΕΠ. Ισχύει και εδώ ο κανόνας της
διαφοράς πληθωρισμού με επιτόκια:
όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλό-
τερος, το χρέος βελτιώνεται.

Η ίδια πηγή σημειώνει επίσης
ότι η πιστωτική επέκταση προς τα
νοικοκυριά είναι πολύ μικρή από
το 2008 και μετά, άρα η επίπτωση
σε αυτά από την άνοδο των επιτο-
κίων δεν θα είναι μεγάλη.

Γεγονός είναι, όπως επισημαί-
νουν οι οικονομολόγοι, ότι τα θετικά
επιτόκια είναι κατά βάση υγιής κα-
τάσταση. Οι αποταμιεύσεις πρέπει
να έχουν μια απόδοση και οι τρά-
πεζες ένα επιτοκιακό κέρδος. Το
ίδιο υγιής είναι κι ένας χαμηλός
πληθωρισμός, γι’ αυτό άλλωστε και
ο στόχος της ΕΚΤ είναι να κινείται
στην περιοχή του 2%. Ωστόσο, η
ανατροπή ήρθε απότομα, ο πληθω-
ρισμός εκτινάχθηκε από μηδενικά
σε διψήφια επίπεδα και τα επιτόκια
προβλέπεται να ακολουθήσουν ε-
πίσης γρήγορη άνοδο, θέτοντας σε
κίνδυνο την εύθραυστη ανάκαμψη
της οικονομίας.

Η Ελλάδα, έπειτα από μια 8ετή
δική της κρίση, ακολουθεί την πα-
γκόσμια οικονομία σε αυτό το τρε-
νάκι του τρόμου, που πυροδοτήθηκε
από την πανδημία, την ενεργειακή
κρίση και τέλος τον πόλεμο στην
Ουκρανία. Οι προβλέψεις, σημειώ-
νουν οι αναλυτές, περικλείουν με-
γάλο βαθμό αβεβαιότητας. Οι δι-
κλίδες ασφαλείας που δείχνουν να
την προστατεύουν κάπως επί του
παρόντος, μπορεί να εξαφανιστούν
αν η κρίση συνεχιστεί για πολύ
καιρό ακόμη.

Με βραχυκύκλωμα απειλεί την αγορά η-
λεκτρισμού ο λογαριασμός ρεύματος που
παραμένει ασήκωτος για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις και μετά τις κρατικές επιδο-
τήσεις, και η βαριά σκιά που έχει απλώσει
η νομική αμφισβήτηση της ρήτρας ανα-
προσαρμογής και η αντιπολιτευτική ρη-
τορική του «δεν πληρώνω». Ο αριθμός των
νοικοκυριών που δεν μπορούν να πληρώ-
σουν τον λογαριασμό ρεύματος ούτε με
διακανονισμό αυξάνεται καθημερινά, όπως
και ο αριθμός των «ορφανών» μετρητών,
καταναλωτές δηλαδή που λόγω συσσω-
ρευμένων οφειλών δεν μπορούν να βρουν
πάροχο. Ο ρυθμός αύξησης των ανεξό-
φλητων οφειλών τρομάζει τους παρόχους,
που ανησυχούν για τις επιπτώσεις στη
ρευστότητά τους και τις ολοένα και πιο
αυξανόμενες ανάγκες για κεφάλαια κίνησης,
ενώ από πουθενά δεν διαφαίνεται... φως
στο τούνελ. Αντιθέτως, οι εκτιμήσεις της
Κομισιόν για υψηλές τιμές ενέργειας μέχρι
και το 2025 σε συνδυασμό και με την α-
πομείωση του πραγματικού εισοδήματος
από τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις
προεξοφλούν επιδείνωση της κατάστασης
και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη δια-
χείρισή της.

Σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρεται
από την πλευρά των παρόχων, οι διακα-
νονισμοί έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση
με την προ κρίσης περίοδο και συνεχίζονται
με αυξητική τάση. Το 70% αυτών δεν τη-
ρείται, με τους καταναλωτές να ζητούν
από τους παρόχους νέες διευκολύνσεις.
Ενα μεγάλο ποσοστό δυσκολεύεται να α-
νταποκριθεί και στον δεύτερο και τον τρίτο
διακανονισμό. 

Για τους παρόχους, διακανονισμός ση-
μαίνει περιορισμός της ρευστότητας, αφού
οι εισπράξεις μεταφέρονται για τους επό-
μενους μήνες, και παράλληλα αυξανόμενος
κίνδυνος επισφαλειών, και μάλιστα για
ποσά ασύγκριτα μεγαλύτερα από τα πε-
ρυσινά λόγω της υψηλότερης τιμής του
ρεύματος. «Ξέρουμε ότι μετά τον δεύτερο

- τρίτο μήνα το μεγαλύτερο ποσοστό των
πελατών που ζητούν διακανονισμό δεν
θα μπορέσει να μας πληρώσει», τονίζει
στην «Κ» στέλεχος μεγάλης καθετοποιη-
μένης εταιρείας. Μάλιστα, κάποιοι πάροχοι
προκειμένου να αποφύγουν αυτόν τον κίν-
δυνο προσφέρουν κίνητρα στους πελάτες
τους για να δεχτούν διακανονισμούς τρι-
μήνου. Ομως η οικονομική στενότητα των
καταναλωτών είναι τέτοια που προτιμούν
να πληρώσουν περισσότερα σε ορίζοντα
εξαμήνου.

Τα σπάσιμο των διακανονισμών και η
μη αποπληρωμή δύο συνεχόμενων λογα-
ριασμών οδηγεί σε διακοπές ρεύματος ή
και σε διακοπή του συμβολαίου προμήθειας.
Το πρώτο τετράμηνο του έτους οι εντολές
διακοπών ρεύματος προς τον ΔΕΔΔΗΕ από
τους παρόχους μόνο στην περιοχή της Ατ-
τικής ανέρχονται σε πάνω από 500 την η-

μέρα, με τον αριθμό να βαίνει αυξανόμενος
από τον Απρίλιο και μετά.

Για καταναλωτές με συσσωρευμένους
απλήρωτους λογαριασμούς οι προμηθευτές
εκτός από την εντολή διακοπής ρεύματος
προχωρούν και σε διακοπή του συμβολαίου
προμήθειας, ενημερώνοντας τον ΔΕΔΔΗΕ
για την άρση της εκπροσώπησης του με-
τρητή τους από πελάτη. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ τους μεταφέρει στην
Καθολική Υπηρεσία και τους επιμερίζει α-
ναλογικά με το μερίδιο κατανάλωσης στους
πέντε μεγαλύτερους προμηθευτές. Μέσα
στο πρώτο τετράμηνο του έτους στην Κα-
θολική Υπηρεσία, σύμφωνα με ανεπίσημα
στοιχεία της αγοράς, πέρασαν 19.000 με-
τρητές, περίπου δηλαδή 5.000 τον μήνα,
αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό από τις
148.000 στο τέλος του 2021 στις 167.000. 

Με αυξητικό ρυθμό κινούνται και οι α-

νεξόφλητες οφειλές, με την αγορά να εκ-
φράζει σοβαρές ανησυχίες για την εκτό-
ξευσή τους μετά τη νομική αμφισβήτηση
της ρήτρας αναπροσαρμογής. Στα γραφεία
των παρόχων τις τελευταίες δύο εβδομάδες
άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτες ατο-
μικές και συλλογικές αγωγές από κατανα-
λωτές που διαπίστωσαν ότι χρεώνονται
με ρήτρα, χωρίς να προβλέπεται στις συμ-
βάσεις τους, αλλά και από καταναλωτές
που αμφισβητούν τον τρόπο εφαρμογής
της. Καθημερινά, επίσης, πολλαπλασιάζεται
ο αριθμός των τηλεφωνημάτων πελατών
προς τους παρόχους προκειμένου να δια-
μαρτυρηθούν για τη ρήτρα αλλά και να
ρωτήσουν εάν θα τους κοπεί το ρεύμα
στην περίπτωση που δεν την πληρώσουν.
Την 1η Ιουνίου θα συζητηθεί στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών η πρώτη αγωγή της
ΕΚΠΟΙΖΩ καθώς και η πρώτη συλλογική
αγωγή 1.700 πολιτών από το ΙΝΚΑ. Πα-
ρέμβαση υπέρ της αγωγής που ζητεί να
κηρυχθεί παράνομη η ρήτρα θα κάνει και
η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων
της χώρας. 

Στο μεταξύ, το Πρωτοδικείο Αθηνών
έχει εκδώσει δύο προσωρινές διαταγές με
τις οποίες απαγόρευσε τη διακοπή ρεύματος
σε ξενοδοχεία που δεν πλήρωσαν τη ρήτρα
αναπροσαρμογής. Η πλευρά των προμη-
θευτών δεν κρύβει τις ανησυχίες της για
την εξέλιξη που μπορούν να πάρουν οι δι-
καστικές προσφυγές αλλά και για το συ-
νολικότερο κλίμα που έχουν δημιουργήσει.
Η εκτίμηση που μεταφέρεται είναι ότι η
υπόθεση θα καταπέσει όταν φτάσει στο
ΣτΕ και θυμίζουν τις περιπτώσεις του ΕΕ-
ΤΗΔΕ και των διοδίων. Αυτό που φοβάται
η πλευρά των παρόχων είναι το κλίμα που
διαμορφώνουν στο ενδιάμεσο διάστημα
δικαστικές αποφάσεις που θα δικαιώνουν
τους προσφυγόντες, πιθανότητα πολύ με-
γάλη ειδικά για τις περιπτώσεις των στα-
θερών τιμολογίων που μετατράπηκαν μο-
νομερώς σε κυμαινόμενα με ρήτρα, χωρίς
αυτό να προβλέπεται στις συμβάσεις.

Δεν άνοιξαν ούτε
στις εαρινές εκπτώσεις
το πορτοφόλι τους
Μη ικανές να αναστρέψουν το αρνητικό
κλίμα που υπάρχει συνολικότερα στην
αγορά μετά την έναρξη του πολέμου
στην Ουκρανία, η οποία ενέτεινε τις
πληθωριστικές πιέσεις, αποδείχθηκαν
οι ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις, οι ο-
ποίες ολοκληρώθηκαν στις 15 Μαΐου.
Το κύμα ακρίβειας που υποχρεώνει τα
νοικοκυριά να διαθέσουν το εισόδημά
τους κυρίως για την πληρωμή των λο-
γαριασμών ηλεκτρικών ρεύματος και
για την κάλυψη βασικών αναγκών, α-
πέτρεψε τις πολλές αγορές σε είδη έν-
δυσης, υπόδησης, ηλεκτρικές συσκευές,
είδη σπιτιού.

«Δυστυχώς η κίνηση ήταν πολύ υ-
ποτονική στην Αθήνα», υποστήριξε μι-
λώντας στην «Κ» ο πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Αθήνας, Σταύρος Κα-
φούνης. «Η αγορά δεν δούλεψε, παρά
το γεγονός ότι τον Απρίλιο υπήρξαν
κάποια ενθαρρυντικά σημάδια. Ο κόσμος
ήταν πολύ συγκρατημένος», υποστήριξε
στην «Κ» υψηλόβαθμος παράγοντας
μεγάλης λιανεμπορικής αλυσίδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση
ήταν υποτονική, παρά το γεγονός ότι
σε αυτή την ενδιάμεση εκπτωτική πε-
ρίοδο το μόνο μέτρο που ίσχυε για τον
περιορισμό της διασποράς του κορω-
νοϊού ήταν η υποχρεωτική χρήση μά-
σκας εντός των καταστημάτων. Σε α-
ντίθεση δηλαδή με ό,τι ίσχυε τα δύο
τελευταία χρόνια, δεν υπήρχαν τώρα
ούτε περιορισμοί ως προς τον αριθμό
των ατόμων που επιτρέπεται να βρί-
σκονται ταυτόχρονα εντός του κατα-
στήματος, ούτε χρειαζόταν η επίδειξη
πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης
ή πρόσφατου αρνητικού διαγνωστικού

ελέγχου.
Πάντως, καθώς φαίνεται αυτές ήταν

οι τελευταίες ενδιάμεσες εκπτώσεις, α-
φού πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξης
είναι να τις καταργήσει. Υπενθυμίζεται,
βεβαίως, ότι αυτό αναμενόταν να γίνει
με το νομοσχέδιο για την προστασία
του καταναλωτή που συζητείται αυτές
τις ημέρες στη Βουλή, κάτι όμως που
τελικά δεν συνέβη. Σύμφωνα με τους
παράγοντες του εμπορίου που μίλησαν
χθες στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής
και Εμπορίου της Βουλής, ο υπουργός
Ανάπτυξης τους έχει δώσει διαβεβαι-
ώσεις ότι σε επόμενο νομοσχέδιο θα
καταργήσει τον θεσμό των ενδιάμεσων
εκπτώσεων.

Η τάση, πάντως, περιστολής των δα-
πανών για την αγορά αγαθών του πα-
ραδοσιακού λιανεμπορίου, όπως είναι
τα ρούχα και τα παπούτσια, είναι πα-
γκόσμια, με τους καταναλωτές να έχουν
επηρεασθεί λόγω του υψηλού πληθω-
ρισμού κυρίως σε Ευρώπη και ΗΠΑ.
Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της ΕΥ
σε δείγμα 18.000 καταναλωτών, το 38%
δηλώνει ότι ξοδεύει λιγότερα χρήματα
για ρούχα, το 35% δαπανά λιγότερα για
είδη καλλωπισμού και καλλυντικά, ενώ
πολλοί αναζητούν φθηνότερες λύσεις
για τρόφιμα.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Εκτίναξη απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος

<<<<<<

Σε περικοπές δαπανών
προχωρούν τα νοικοκυριά
για να αντιμετωπίσουν
το κύμα ακρίβειας. 

<<<<<<

Οι οικονομολόγοι ανησυ-
χούν για ενδεχόμενη
επιβράδυνση επενδύ-
σεων και κατανάλωσης. 

Την 1η Ιουνίου θα συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η πρώτη αγωγή της ΕΚ-
ΠΟΙΖΩ, καθώς και η πρώτη συλλογική αγωγή 1.700 πολιτών από το ΙΝΚΑ κατά της ρήτρας
αναπροσαρμογής.

Ο φόβος για ύφεση και οι άμυνες της οικονομίας
Ασπίδα στις παρενέργειες του ακριβού χρήματος ο τουρισμός, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα ταμειακά διαθέσιμα και οι καταθέσεις 

Η κυριότερη δικλίδα ασφαλείας είναι –για φέτος, τουλάχιστον– ο τουρισμός, για τον οποίο υπάρχουν ελπίδες και εν-
δείξεις ότι θα επιστρέψει στα επίπεδα του 2019.
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ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ CAMELOT
από το 1945 συντελεί στην πρόληψη, ανάπτυξη
και διατήρηση της υγείας των ανθρώπων προ-
σφέροντάς τους σύγχρονες και επιστημονικά
τεκμηριωμένες λύσεις. Η ανάπτυξη της
CAMELOT στηρίζεται στις συνεχείς προσπά-
θειες για την δημιουργία ποιοτικών προϊόντων
σχετικών με την υγεία, στην διατήρηση στα
τελειότερα επίπεδα ενός εξαιρετικού service
πελατών και στην συνεχόμενη προσφορά ε-
μπειριών, γνώσεων και ευκαιριών στους συ-
νεργάτες της.

Μια παλιά κινέζικη παροιμία λέει: «Εάν
θέλεις ευημερία για δέκα χρόνια,

φύτεψε σιτάρι. Εάν θέλεις ευημερία για
εκατό χρόνια, “φτιάξε” ανθρώπους»

Οι άνθρωποί μας
Εάν υπήρχε ένα εξαιρετικό παράδειγμα

δυναμικής παρουσίας, τότε αυτό θα ήταν η
“CAMELOT” με τα μοναδικά, εξαιρετικά προϊ-
όντα ποιότητας μαζί με τους ανθρώπους της
σαν σύνολο (όπως ανέφερε κάποτε κάποιος
καθηγητής πελάτης μας). Εμείς στην CAMELOT
πιστεύουμε στα “κρυφά” ταλέντα ανθρώπων
και προσπαθούμε στην εκμαίευση και στην
ανάδυση αυτών των ταλέντων επιτυγχάνοντας
ανθρώπους που είναι χαμηλών τόνων να γί-
νονται ενεργά, επιτυχημένα μέλη της οικο-
γένειας CAMELOT. Γι’ αυτό από τους πελάτες
της δέχεται στο Τμήμα Πωλήσεων άτομα που
έχουν πραγματικά μεράκι και φλόγα για ε-
πιτυχίες ώστε να γίνουν ένα ακόμα ενεργό
μέλος της CAMELOT και να λύσουν κάθε τους
οικονομικό πρόβλημα.

Η Σχέση
Εμείς και οι συνεργάτες μας πιστεύουμε

ότι, μια σχέση δεν τελειώνει με μια πώληση
αλλά στην πραγματικότητα τότε αρχίζει. Μπο-
ρούμε και “ακούμε” τους πελάτες αξιολο-
γώντας τις ανάγκες τους και δίνοντάς τους
την τέλεια λύση. Κατά το πέρασμα των χρόνων

είμαστε συνεχώς δίπλα τους ώστε σήμερα
να χαιρόμαστε πράγματι για την εκτίμηση
που όλοι μας έχουν.

Ο στόχος
Να δημιουργούμε και να αναπτύσσουμε

ισχυρούς δεσμούς σχέσης μεταξύ μας και
των πελατών μας με το να ικανοποιούμε τις
προσδοκίες τους και το lifestyle τους με μο-
ναδικά, υψηλής ποιότητας και της πιο σύγ-
χρονης τεχνολογίας προϊόντα υγείας και τα
πιο αναγνωρισμένα της αγοράς.

Το όραμα
Να δημιουργούμε έναν ζωντανό, μακρο-

χρόνιο, βιώσιμο, υπεύθυνο οργανισμό που
σαν σκοπό του έχει την διατήρηση της ΥΓΕΙΑΣ
στον άνθρωπο, προσφέροντας ανώτερης ποι-
ότητας προϊόντα υγείας, εξαιρετικό service
και συνεχή ικανοποίηση στον πελάτη από την
χρήση των προϊόντων μας.

Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον
Ήταν, είναι και θα είναι ένα “γεμάτο” ταξίδι.

Ένα ταξίδι που δεν θα θέλαμε να το ανταλ-
λάξουμε με τίποτα. Το μέλλον, μας χαμογε-
λάει... Στα χρόνια που έρχονται θα συνεχίσει
να μας απασχολεί:

• Το πώς μπορούμε να

καλυτερέψουμε την ζωή σας
• Να δώσουμε περισσότερες λύσεις

για την προάσπιση της πρόληψης και
υγείας

• Να καλύψουμε όλο και περισσότερες
ανάγκες των πελατών μας

• Να δημιουργούμε προϊόντα υγείας
μοναδικά και αναγκαία

Οι Αξίες
“Να δημιουργούμε και να αναπτύσσουμε

ισχυρούς δεσμούς σχέσης μεταξύ μας και
των πελατών μας με το να ικανοποιούμε τις

προσδοκίες τους και το lifestyle τους με μο-
ναδικά, υψηλής ποιότητας και της πιο σύγ-
χρονης τεχνολογίας προϊόντα υγείας και τα
πιο αναγνωρισμένα της αγοράς.”

«Σίγουρα θα έχουμε νέες απαντήσεις,
νέους ισχυρούς δεσμούς με τους

πελάτες μας, νέες λύσεις. Η πρόκληση
συνεχίζεται...»

Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας CAMELOT
δημιουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Α-
μερικής το 1945 δημιουργώντας και κατα-

σκευά-ζοντας συστήματα για την διατήρηση
της καλής υγείας στον άνθρωπο. Η CAMELOT
Ευρώπης δημιουργήθηκε στην Ευρώπη με
τα κεντρικά γραφεία στην Κύπρο από τον Κο.
Κώστα Αθανασίου το 1980 αφού τελείωσε
στην Αμερική τα Μεταπτυχιακά του στην σύγ-
χρο-νη διατροφή και στην ποιότητα νερού.

Ξεκίνησε να εισάγει από τις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής στην Ευρώπη το υπερ-
σύγχρονο ανοξείδωτο σύστημα υγιεινού μα-
γειρέματος χωρίς λάδι και νερό CAMELOT
και CORTON BLEU και να δίνει την ευκαιρία
σε εκατοντάδες άτομα να δουλεύουν σε αυτή

λύνοντας το οικονομικό τους πρόβλημα.
Στις 10/06/1989 η CAMELOT International

Health Organization Αμερικής δημιούργησε
και παρουσίασε το υπερσύγχρονο σύστημα
καθαρισμού του νερού πρώτης γενιάς το
Imperial. Στην Ευρώπη παρουσιάστηκε πα-
νηγυρικά στις 09/09/1989 στο Ξενοδοχείο
Intercontinental στην Αθήνα και ο ενθουσια-
σμός αλλά και η εν συνεχεία επιτυχίες του
ήταν μεγάλες. Εκατομμύρια συσκευές είχαν
που-ληθεί σε εκατομμύρια οικογένειες χάρη
στην τέλεια ποιότητα προϊόντος και την κα-
λύτερη ποιότητα νερού που υπήρχε. Από
τότε φθά-σαμε στην πέμπτη γενιά των Imperial
με ακόμη πιο τέλεια τεχνολογία μεμβρανών
Ultipor και Ν66 και με 800 γρ. ενεργό φαρ-
μακευτικό άνθρακα, με μέγεθος μεμβρανών
0,1 micron και απόδοση 15.000 λίτρα εξα-
σφαλίζοντας το πιο καθαρό υγιεινό νερό.
Έχουν δε, πουλη-θεί εκατομμύρια συσκευές
αυξάνοντας τους πιο φανατικούς πελάτες
μας που το Imperial νερό τους συνοδεύει
όλο το εικοσιτετράωρο. 

Η κάθε οικογένεια που προμηθεύτηκε το
σύστημα Imperial, έμεινε και μένει απόλυτα
ευχαριστημένη. Πολλές χιλιάδες γράψανε
και γρά-φουν τις καλύτερες κριτικές με 5 α-
στέρια τους στα social media τόσο για το
προϊόν όσο για την CAMELOT, αλλά και για
τον συνεργάτη μας που είναι πάντα εκεί για
την εξυπηρέτησή τους συστήνοντας συνεχώς
για νέες εγκαταστάσεις συσκευών καθαρισμού
νερού.

• Συνεχής Δημιουργική Πορεία
• Τριάντα Τρία χρόνια πρώτη στο

καθαρό υγιεινό νερό.
• Σαράντα Δύο χρόνια προσφοράς

στην Πρόληψη και υγεία.

Η Πολιτεία αναγνώρισε στο 1ο και 2ο
Διεθνές Φόρουμ για το Νερό και βράβευσε
την CAMELOT αλλά και τους ανθρώπους της
με το πρώτο βραβείο για την προσφορά τους

στην Πρόληψη και Υγεία.
Το Water Quality Association της Αμερικής

αναγνωρίζοντας την εξαιρετική εξέλιξη και
πορεία της Camelot International Health
Organi-zation τιμά αυτή με την κορυφαία
διάκριση “Business Excellence” διότι πληροί
επιπλέον και όλα τα παρακάτω.

• Τηρεί όλα τα πρότυπα καλής
λειτουργίας που έχει καθορίσει το
WQA.

• Πουλά ή κατασκευάζει
πιστοποιημένα προϊόντα
επεξεργασίας νερού.

• Έχει πιστοποιημένους
επαγγελματίες στο προσωπικό του
από το WQA.

Η συνεχής προσπάθειά μας ήταν και είναι
η βελτίωση και ανάπτυξη των προϊόντων
IMPERIAL.

Από 2.650 λίτρα απόδοσης νερού, το φίλτρο
έφτασε σήμερα στα 15.000 λίτρα με κόστος
τα 200 λίτρα μόνο 1€ και ο πελάτης έχει το
πιο φθηνό φιλτραρισμένο, καθαρότερο και
υγιεινότερο νερό για ένα ολόκληρο χρόνο,
για να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει,
να φτιάχνει τα ροφήματα της και να πλένει
τα τρόφιμά της. Η συνεχής βελτίωση του
Service μας δεν σταματά.

Σας ευχαριστούμε

Κώστας Αθανασίου
Γεωπόνος - University of Greece and USA. Ειδικός στην
σύγχρονη διατροφή και στην ποιότητα νερού. CWS - Certified
Water Specialist of Water Quality Association. Υπεύθυνος
Ευρώπης της Camelot International Health Organization.
Μέλος του National Environmental Health Association και
Water Quality Association

Ηρακλής Αθανασίου
Bsc - Business Studies with Quantitive Management. Msc -
Management Information System (MIS). CWS - Certified
Water Specialist of Water Quality Association. Executive Vice
President της Camelot International Health Organization.
Μέλος του National Environmental Health Association και
Water Quality Association
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Του ΗΛΊΑ Γ. ΜΠΈΛΛΟΥ

Συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία
του ελληνικού τουρισμού φέτος και τη
δυνατότητά του να ανακτήσει τις εισπρά-
ξεις του 2019 κατά το δυνατόν εμφανίζεται
ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας.
Ωστόσο, μιλώντας στην «Κ» επισημαίνει
πως και η φετινή χρονιά σε αντίθεση με
το 2019 δεν στερείται σοβαρών κινδύνων,
όπως η συνεχιζόμενη, έστω και με ηπιό-
τερους ρυθμούς, πανδημία και ο πόλεμος
στην Ουκρανία. Τούτων λεχθέντων α-
ποκαλύπτει πως οι προσπάθειες για την
προσέλκυση ακόμα περισσότερων αε-
ροπορικών πτήσεων προς την Ελλάδα,
για την οποία η ζήτηση για ταξίδια πα-
ραμένει ισχυρή, αποφέρουν ήδη καρπούς
και συνεχίζονται. Είναι επίσης χαρακτη-
ριστικό πως, όπως αναφέρει, πίσω από
τα φώτα της δημοσιότητας γίνεται προ-
σπάθεια να ανοίξουν αγορές, στις οποίες
η Ελλάδα ουδέποτε είχε οργανωμένη πα-
ρουσία, όπως αυτή της Ινδίας αλλά και
της Νότιας Κορέας.  Υπογραμμίζει ακόμα
τη σημασία της ολοκλήρωσης των προ-
σπαθειών που πρέπει να γίνουν, και ήδη
καταβάλλονται, ώστε να ανακάμψει και
το τελευταίο τμήμα του ελληνικού του-
ρισμού που υπολείπεται σημαντικά των
υπολοίπων, αυτό των συνεδρίων και των
εκδηλώσεων. 
– Πολλοί έχουν αρχίσει να πιστεύουν
πως φέτος ο τουρισμός μπορεί να ε-
πανέλθει πλήρως στα επίπεδα του
2019, αν όχι σε αφίξεις, τότε πιθανό-
τατα σε εισπράξεις. Συμμερίζεστε
αυτή την αισιοδοξία;

– Το 2019 ήταν μια χρονιά χωρίς παν-
δημία, χωρίς πόλεμο, χωρίς την παγκόσμια
ενεργειακή κρίση και τις συνέπειές της,
όλα αυτά δηλαδή που ζούμε φέτος. Μέσα
σε αυτή τη συνθήκη εργαστήκαμε σκληρά
από την πρώτη στιγμή, με σχέδιο και
χρονοδιαγράμματα, ώστε το 2022 να είναι
μια πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό.
Επιμηκύναμε την τουριστική περίοδο,
κάναμε καμπάνια όλο το έτος, φωτίσαμε
άγνωστους προορισμούς της Ελλάδας,
ενισχύσαμε τον χειμερινό τουρισμό, το
city break, τους πασχαλινούς προορισμούς
και φυσικά τα νησιά μας, μικρά και με-
γάλα. Παράλληλα πετύχαμε σημαντικές
συμφωνίες με αεροπορικές εταιρείες, με
τους κορυφαίους tour operators και με
τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας
στον κόσμο. Αυτές οι προσπάθειες έχουν
αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.
– Γιατί δεν θέλετε να κάνετε μια πιο
συγκεκριμένη πρόβλεψη;

– Σας απάντησα, αλλά κρατήστε αυτό:
δεν σταματάμε την προσπάθεια και ταμείο
θα κάνουμε στο τέλος του 2022.
– Μπορείτε να μας απαριθμήσετε κά-
ποιους από τους καρπούς αυτών των
προσπαθειών; 

– Ως ενδεικτικά παραδείγματα να σας
πω ότι η γερμανική TUI Holidays, ο με-
γαλύτερος tour operator στην Ευρώπη,
ανακοίνωσε ότι για το 2022 η Ελλάδα
είναι νούμερο ένα προορισμός στις προ-
τιμήσεις των ταξιδιωτών και προγραμ-
ματίζει πάνω από 3 εκατομμύρια αερο-
πορικές θέσεις, η EasyJet 4,4 εκατομμύρια,
η Jet2 1,2 εκατομμύρια, η Transavia 1,3
εκατομμύρια, η Condor 1,9 εκατομμύρια,
η British Airways 800.000 και η AirFrance
850.000 θέσεις. Τόσο σε επίπεδο ταξι-
διωτών όσο και σε επίπεδο εισπράξεων,
τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, μήνες
off season, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
εμφάνισαν αύξηση κατά 306,2% σε σύ-
γκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2021. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί ο
τουρισμός αποτελεί κομβική κινητήριο
δύναμη για την ανάπτυξη της ελληνικής

οικονομίας, ενισχύοντας το εισόδημα
της μέσης ελληνικής οικογένειας. 
– Το τελευταίο διάστημα είδαμε μεγάλα
ξένα επενδυτικά κεφάλαια, όπως η
Goldman Sachs και η Blackstone, να
προχωρούν σε μεγάλες επενδύσεις σε
ξενοδοχειακά ακίνητα. Εχουν έρθει σε
επαφή μαζί σας επενδυτές που σχεδιά-
ζουν να κάνουν περισσότερα πράγματα
στην Ελλάδα και στον τουρισμό;

– Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης πιστώνεται προσωπικά το rebranding
της χώρας. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο πε-
τυχαίνοντας σημαντικές συμφωνίες, ενι-
σχύοντας τη διεθνή μας εικόνα και εμπνέ-
οντας εμπιστοσύνη στους μεγάλους «παί-
κτες» του εξωτερικού. Πράγματι, μεγάλοι
εγχώριοι και διεθνείς επενδυτές με σημα-
ντικά κεφάλαια επιλέγουν την Ελλάδα για
να επενδύσουν. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε
και τους Ελληνες επιχειρηματίες, αυτοί
είναι που «τραβούν το κάρο» της ανάπτυξης
στη χώρα. Αναφορικά με την ερώτησή σας
να πω ενδεικτικά τις επενδύσεις της

Mandarin Oriental στο Costa Navarino,
της One and Only στη Γλυφάδα και την
Τζια, της Accor με τη Hines και τα MGallery
στην Κρήτη, της Μarriot στη Θεσσαλονίκη
και την Πελοπόννησο, της Gundari στη
Φολέγανδρο και της Apollo στη Λήμνο που
ξεκινάει στις 26 Μαΐου και η οποία θα
αφορά ειδικά τον αθλητικό τουρισμό.
– Είδαμε στα προ πανδημίας χρόνια
προορισμούς όπως η Μύκονος και η
Σαντορίνη, αλλά και αρχαιολογικούς
χώρους όπως η Ακρόπολη ή το Σούνιο,
να υποφέρουν από τους μεγάλους α-
ριθμούς ανθρώπων που μαζεύονται
ταυτόχρονα για λίγες ώρες σε αυτά τα
σημεία. Ποιες ενέργειες γίνονται για
να μην αλλοιωθεί αλλά και να αποκα-
τασταθεί ο χαρακτήρας των προορισμών
της Ελλάδας;

– Για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη προ-
χωρήσαμε, με ταχύτατους ρυθμούς, μελέτες
που ήδη υλοποιούνται, έτσι ώστε να κα-
ταστούν βιώσιμοι τουριστικοί προορισμοί.
Η προσπάθεια αυτή δεν εξαντλείται σε
αυτά τα δύο νησιά αλλά και σε άλλους
προορισμούς που δεν αντιμετωπίζουν α-
κόμα πρόβλημα. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα,
αλλά έχουμε επεξεργαστεί τους τρόπους
για να το αντιμετωπίσουμε. Ο πιο αποτε-
λεσματικός θα είναι η επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου που, εκτός από τα
προφανή οφέλη, θα λειτουργήσει και α-
νακουφιστικά για τους πολύ δημοφιλείς
προορισμούς, οι οποίοι δεν θα σηκώνουν
για λίγους μήνες δυσανάλογο βάρος από
αυτό που αντέχουν. Σημαντικό ρόλο για
τον στόχο αυτό θα παίξει και η αναβάθμιση
των υποδομών. Το εργαλείο του RRF είναι
μια μοναδική ευκαιρία έργων υποδομής
και ανάπτυξης που πρέπει να εκμεταλ-
λευτούμε στο ακέραιο. Είμαστε ιδιαίτερα
ευχαριστημένοι γιατί το υπουργείο Του-
ρισμού είναι πλέον από τα πρώτα σε ω-
ριμότητα για την υλοποίηση έργων στη
χώρα. Αναφέρομαι σε έργα βαρύνουσας
σημασίας για την ποιότητα του τουριστικού
προϊόντος, όπως η αναβάθμιση των δε-
ξιοτήτων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός
των τουριστικών επιχειρήσεων.

Ανοιγμα σε μακρινές τουριστικές αγορές 
Πρόσθετες επενδύσεις σε υποδομές, περαιτέρω αύξηση των διεθνών πτήσεων και συνεδριακό κέντρο στην Αθήνα, στα σχέδια Κικίλια

Τόσο σε επίπεδο ταξιδιωτών όσο και σε επίπεδο εισπράξεων, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, μήνες off season, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 306,2% σε σύ-
γκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνει ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας.

<<<<<<<

Για τη Μύκονο και τη Σαντο-
ρίνη προχωρήσαμε, με ταχύ-
τατους ρυθμούς, μελέτες
που ήδη υλοποιούνται, έτσι
ώστε να καταστούν βιώσιμοι
τουριστικοί προορισμοί.

1.000 ταξιδιώτες ημερησίως στα νησιά από Τουρκία
Επειτα από δυόμισι χρόνια πλήρους απα-
γόρευσης των ακτοπλοϊκών μετακινή-
σεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, το
άνοιγμα της εν λόγω αγοράς νωρίτερα
φέτος δίνει και πάλι ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικά σημάδια για τον ελληνικό τουρισμό.
Οχι όμως και για την ελληνική ακτοπλοΐα. 

Η ημερήσια εισροή επιβατών από την
Τουρκία προς τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου υπολογίζεται πως ξεπερνάει ήδη,

πριν καν αρχίσει το καλοκαίρι, τα 1.000
άτομα που ταξιδεύουν για ημερήσιες –
και όχι μόνο– εκδρομές από τα παράλια
της Τουρκίας, σύμφωνα με στοιχεία από
τις τουρκικές αρχές αλλά και ελληνικές
πηγές. Μια κινητικότητα που πριν από
την πανδημία στήριζε σημαντικά τις το-
πικές οικονομίες των ελληνικών νησιών,
ειδικά στις εκτός σεζόν περιόδους. Ω-
στόσο οι ακτοπλοϊκές αυτές συνδέσεις,
που φέρνουν κυρίως ξένους τουρίστες

οι οποίοι επισκέπτονται την Τουρκία και
θέλουν είτε να επισκεφθούν για μία
ημέρα τα ελληνικά νησιά είτε να συνε-
χίσουν το ταξίδι τους προς την Ευρώπη,
μονοπωλούνται κατά κόρον από τουρ-
κικές ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και αυτό
διότι μια παλιά σχετική συμφωνία των
δύο κρατών από το πρώτο μισό της δε-
καετίας του 2000 δίνει το δικαίωμα στις
εταιρείες που διαχειρίζονται τα τουρκικά
λιμάνια, ιδιωτικοποιημένα καθώς είναι
πολλά, να χρεώνουν τέλη προσέγγισης
στα ελληνικά ακτοπλοϊκά πολύ υψηλό-
τερα απ’ ό,τι χρεώνονται τα τουρκικά
πλοία που επισκέπτονται τα ελληνικά
λιμάνια.

Είναι χαρακτηριστικό πως ελληνική
ακτοπλοϊκή εταιρεία με έδρα τη Ρόδο
που πραγματοποιούσε μέχρι πριν από
μερικά χρόνια δρομολόγια προς τη Μαρ-
μαρίδα σταμάτησε την υπηρεσία, πριν
καν από την πανδημία, για λόγους έλ-
λειψης ανταγωνιστικότητας στις τιμές
των εισιτηρίων. 

Αλλη πολύ μικρή ελληνική ακτοπλοϊκή,
που πραγματοποιούσε δρομολόγια από
τη Μαρμαρίδα στην Τήλο και αλλού,
πούλησε το πλοίο της σε τουρκικά συμ-
φέροντα που συνεχίζουν αυτά τα δρο-
μολόγια, αναφέρουν πηγές από τη Ρόδο.
Αντίστοιχα, βορειότερα στη Σάμο οι κα-

θημερινές συνδέσεις με το Κουσάντασι
κυριαρχούνται από τουρκικά ακτοπλοϊκά.
Οσα πλοία έχουν δρομολογηθεί φέτος,
μετά την απελευθέρωση των δρομολο-
γίων μεταξύ των δύο χωρών, στις αρχές
Φεβρουαρίου, πετυχαίνουν ικανοποιη-
τικές για την εποχή πληρότητες και ε-
κτιμάται πως μόνο κατά την περίοδο
Μαρτίου και Απριλίου έφεραν περί τις
30.000 ταξιδιώτες στα νησιά του Ανα-
τολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.
Τα δρομολόγια αφορούν κυρίως τη Ρόδο,
την Κω, την Πάτμο, τη Σάμο, τη Χίο,
αλλά και τη Λήμνο, τη Λέσβο και την
Καβάλα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο εκ-
πρόσωπος του τουρκικού ναυτιλιακού
επιμελητηρίου στη Σμύρνη Yusuf Öztürk
μιλώντας στην τουρκική εφημερίδα «Χου-
ριέτ» κάνει λόγο για καθημερινή αύξηση
της επιβατικής κίνησης, προσθέτοντας
μάλιστα πως τις συγκεκριμένες ακτο-
πλοϊκές υπηρεσίες χρησιμοποιούν και
Ελληνες που ταξιδεύουν προς την Τουρκία
για ημερήσιες επισκέψεις, ακόμα και για
ψώνια.

Σε κάθε περίπτωση, το άνοιγμα της
Τουρκίας για τον τουρισμό θεωρείται ι-
διαίτερα σημαντικό και για τον ελληνικό
τουρισμό τόσο για τη δραστηριότητα
της κρουαζιέρας όσο και συνολικά, αφού
διευρύνει το πλήθος και τη διαφοροποί-

ηση των προορισμών για τα μεγάλης
διάρκειας ταξίδια που πραγματοποιούνται
συχνά από επισκέπτες από τη Βόρεια
Ευρώπη αλλά και την άλλη πλευρά του
Ατλαντικού. 

Ενισχύει, δε, ιδιαίτερα τις εταιρείες
κρουαζιέρας που δρομολογούν πλοία
στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία μπο-
ρούν να περιλάβουν ταυτόχρονα σε ένα
κυκλικό δρομολόγιο τόσο την Κωνστα-
ντινούπολη και την Αλικαρνασσό όσο
και τη Μύκονο και τη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με επίσημα τουρκικά στοι-
χεία που δημοσιεύει η «Χουριέτ», το πρώ-
το τετράμηνο του 2022 το Κουσάντασι
ήταν ο πιο πολυσύχναστος προορισμός
από άποψη κίνησης κρουαζιέρας. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του τουρκικού υ-
πουργείου Μεταφορών, 32 κρουαζιερό-
πλοια επισκέφθηκαν το θέρετρο με 21.000
επιβάτες, προερχόμενοι οι περισσότεροι
και από ελληνικούς προορισμούς. Η Κων-
σταντινούπολη κατέλαβε τη δεύτερη θέ-
ση με δεκατρία πλοία και 10.600 επισκέ-
πτες. Τα τελευταία επίσημα στοιχεία έ-
δειξαν ότι τα λιμάνια της Τουρκίας υπο-
δέχθηκαν φέτος 54 κρουαζιερόπλοια, τα
περισσότερα εκ των οποίων περιλαμβά-
νουν στα δρομολόγια και ελληνικά νησιά,
που μετέφεραν σχεδόν 35.000 επιβάτες
μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου.

<<<<<<<

Νωρίτερα άνοιξαν φέτος 
οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις –
Μονοπωλούνται κατά κόρον
από τουρκικές εταιρείες.

Το άνοιγμα της Τουρκίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και για τον ελληνικό τουρισμό
τόσο για τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας όσο και συνολικά, αφού διευρύνει το πλήθος
και τη διαφοροποίηση των προορισμών για τα μεγάλης διάρκειας ταξίδια που πραγματο-
ποιούνται συχνά από επισκέπτες από τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και την άλλη πλευρά του
Ατλαντικού.

Επανακάμπτει εντυπωσιακά η Αθήνα, έσπασε ταμεία το Greekend

– Μπορεί ο τουρισμός πόλεων αλλά
και τα επαγγελματικά ταξίδια να ε-
νισχυθούν περαιτέρω; Είναι σαφές
ότι υστερούν στην ανάκαμψη σε σχέ-
ση με τα θερινά resorts.

– Η καμπάνια του ΕΟΤ με την ευγενική
χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση, το γνωστό
πλέον Greekend, έσπασε ταμεία και
έγινε viral. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης
του αστικού τουρισμού εντάσσεται και
η προσπάθεια που κάναμε –και αποδί-
δει– για αναβάθμιση υποδομών και δη-
μιουργία νέων υπερσύγχρονων ξενοδο-
χείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στη
Θεσσαλονίκη έχουμε φέτος αύξηση της
κρουαζιέρας κατά 180%, μεγάλοι ξενο-
δοχειακοί όμιλοι επενδύουν στην Κε-
ντρική Μακεδονία και το λιμάνι ανα-
βαθμίζεται. Ο επαγγελματικός τουρισμός
ήταν ο τουριστικός κλάδος που δέχτηκε
το ισχυρότερο πλήγμα, επομένως είναι
απολύτως λογικό να ανακάμπτει με πιο
αργούς ρυθμούς σε σύγκριση με τα άλλα
τουριστικά προϊόντα. Αξίζει λοιπόν στην
πρωτεύουσα να αποκτήσει επιτέλους
ένα μεγάλο συνεδριακό πολυλειτουργικό
κέντρο, τουλάχιστον 7.000 θέσεων, και
νομίζω πως εφόσον υπάρχουν σοβαρές
προτάσεις, το υπερταμείο και η ΕΤΑΔ
θα δουν σοβαρά αυτή την επένδυση με
το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στα
άμεσα αλλά και στα μελλοντικά έσοδα
για την πόλη.
– Ποια είναι η εικόνα που έχετε για
τη φετινή τουριστική περίοδο στην
Αθήνα;

– Η Αθήνα, που δοκιμάστηκε σκληρά
τα τελευταία χρόνια, επανακάμπτει ε-
ντυπωσιακά και με ταχύτατους ρυθμούς.

Αρκεί μια βόλτα, ακόμα και τώρα που
είναι άνοιξη, στο εμπορικό τρίγωνο του
κέντρου της πόλης και στα αρχαιολογικά
μνημεία για να το αντιληφθεί κανείς.
Πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε
την τουριστική σεζόν νωρίτερα από
ποτέ και αυτό έχει αποτέλεσμα. Ειδικά
η έναρξη των απευθείας πτήσεων από
τις ΗΠΑ στις 7 Μαρτίου και η αύξηση
της κρουαζιέρας με τον Πειραιά ως

homeport έχουν συντελέσει στην αύξηση
των τουριστικών ροών, ενισχύοντας ση-
μαντικά την οικονομία της πόλης και ι-
διαίτερα τους κλάδους της εστίασης και
του εμπορίου. Και βέβαια καταφέραμε
η γερμανική Condor να ξεκινήσει πτήσεις
από Ντίσελντορφ και Λειψία για Αθήνα
μετά από 25 χρόνια, αποδεικνύοντας τη
δυναμική που αναπτύσσει η γερμανική
αγορά στην ελληνική πρωτεύουσα και

στην οικονομία της, καθώς σύμφωνα
με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος
οι Γερμανοί έχουν δαπανήσει στη χώρα
μας σχεδόν τα ίδια χρήματα με το 2019
για τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο.
– Καταγράφεται φέτος μια περαιτέρω
σημαντική αύξηση των διεθνών πτή-
σεων προς την Ελλάδα και μάλιστα
από μακρινές χώρες όπως οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Γιατί κατά τη γνώμη
σας συμβαίνει όλο αυτό; Μπορούμε
να περιμένουμε αντίστοιχες κινήσεις
και από μακρινές χώρες, π.χ. της Α-
σίας, ή την Αυστραλία;

– Διασφαλίσαμε 63 απευθείας πτήσεις
την εβδομάδα από τις ΗΠΑ, που μόνο
αυτές θα μας φέρουν μισό εκατομμύριο
ταξιδιώτες, χωρίς να υπολογίζουμε όσους
έρθουν με transit. Η Αυστραλία άνοιξε
μετά από δύο χρόνια και ο Αυστραλός
πρέσβης μάς ενημέρωσε ότι φαίνεται
πως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
από τους ομογενείς να ταξιδέψουν στην
πατρίδα. Από την άλλη, η Ασία είναι α-
κόμα «κλειστή» λόγω των περιορισμών
για την πανδημία. Ωστόσο δεν μένουμε
άπραγοι, είμαστε σε επαφή μαζί τους
γιατί η ασιατική αγορά είναι στις μελ-
λοντικές μας προτεραιότητες, με πιο ά-
μεσες την τεράστια αγορά της Ινδίας
αλλά και της Νότιας Κορέας.

Η έναρξη των απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ, στις 7 Μαρτίου, και η αύξηση της κρουα-
ζιέρας με τον Πειραιά ως homeport έχουν συντελέσει στην ενίσχυση των τουριστικών
ροών.

<<<<<<

Στη Θεσσαλονίκη έχουμε
φέτος αύξηση της κρουα-
ζιέρας κατά 180%.
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

«Μαχαίρι» στις δαπάνες για ακριβότερα
τρόφιμα, όπως είναι τα βιολογικά, τα λει-
τουργικά, αλλά και σε συμπληρώματα
διατροφής, προϊόντα που είχαν σημειώσει
πολύ μεγάλη αύξηση πωλήσεων όταν ξέ-
σπασε η πανδημία, σε μια προσπάθεια
των καταναλωτών να ενισχύσουν το α-
νοσοποιητικό τους σύστημα, βάζουν τα
ελληνικά νοικοκυριά. Τα ράφια των σού-
περ μάρκετ με τα προϊόντα αυτά αδειά-
ζουν πλέον πολύ αραιά, καθώς τα προϊ-
όντα δεν προτιμώνται πλέον από μεγάλο
μέρος των καταναλωτών – πέραν αυτών
που ήταν και προ πανδημίας μόνιμοι α-
γοραστές. To φαινόμενο δεν είναι μόνο
ελληνικό, παρατηρείται και σε άλλες
χώρες της Ευρώπης, με πλέον χαρακτη-

ριστικό παράδειγμα τη Γερμανία, όπου
οι πωλήσεις των βιολογικών προϊόντων
σημειώνουν, όπως επισημαίνουν ερευ-
νητές της αγοράς, κατακόρυφη μείωση.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβλημα-
τισμό στη βιομηχανία τροφίμων και δεν
λείπουν οι περιπτώσεις εταιρειών του
κλάδου που σκέφτονται να αναθεωρήσουν
τον επενδυτικό σχεδιασμό τους και να
«παγώσουν» τα σχέδιά τους για την πα-
ραγωγή κάποιων προϊόντων υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας (premium). Υπάρχει
άλλωστε πίεση και από την πλευρά των
σούπερ μάρκετ να μειωθούν οι εν λόγω
κωδικοί και όσοι γενικώς δεν παρουσιά-
ζουν μεγάλη εμπορευσιμότητα.

Και εάν η μείωση της κατανάλωσης
ακριβότερων προϊόντων θεωρείται εν
πολλοίς αναμενόμενη αντίδραση στο
κύμα ακρίβειας που ροκανίζει το διαθέσιμο
προς κατανάλωση εισόδημα, δεν είναι

το ίδιο αναμενόμενη η κατακόρυφη πτώ-
ση της κατανάλωσης γαλακτοκομικών
προϊόντων, προϊόντων δηλαδή που συ-

γκαταλέγονται στα βασικότερα συστατικά
της καθημερινής διατροφής. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών α-

γοράς που παρουσιάζει σήμερα η «Κα-
θημερινή», το α΄ τρίμηνο του 2022 ο
όγκος πωλήσεων των γαλακτοκομικών
προϊόντων από το κανάλι του σούπερ
μάρκετ υποχώρησε κατά 7,4%, ενώ σε
επίπεδο αξίας πωλήσεων η πτώση για
την κατηγορία ήταν 4,1%. Η τόσο μεγάλη
μείωση όγκου πωλήσεων μας πάει πίσω
στο 2009, στην έναρξη της οικονομικής
κρίσης, όταν οι πωλήσεις των γαλακτο-
κομικών υποχωρούσαν κατά 8%, πυρο-
δοτώντας τότε έναν ανηλεή «πόλεμο τι-
μών» από τις εταιρείες του κλάδου, με
τη Vivartia να είναι αυτή που τον ξεκί-
νησε.

Μείωση πωλήσεων καταγράφεται α-
κόμη και στις πλέον ανθεκτικές στις κρί-
σεις κατηγορίες, αυτή των σνακ και των
κατεψυγμένων τροφίμων, η οποία δια-
μορφώθηκε σε 1,8% και 5,5%, αντιστοί-
χως. Στα μεν σνακ η πτώση των πωλή-
σεων συνδέεται με τη μείωση των λεγό-
μενων «αυθόρμητων αγορών», καθώς οι
καταναλωτές ακολουθούν ολοένα και πιο
πιστά τη λίστα αγορών με τα αναγκαία,
την οποία έχουν καταρτίσει πριν περά-
σουν την πόρτα του σούπερ μάρκετ. Η
μείωση του όγκου πωλήσεων στα κατε-
ψυγμένα τρόφιμα είναι ίσως ακόμη πιο
ενδιαφέρουσα: πρόκειται για μια κατη-
γορία που ξεκίνησε να είναι έντονα α-
νοδική το καλοκαίρι του 2015 με την ε-
πιβολή των capital controls και διατη-
ρήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Αξίζει να ση-
μειωθεί, μάλιστα, ότι η υποχώρηση του
όγκου πωλήσεων της εν λόγω κατηγορίας
δείχνει ότι, σε αντίθεση με άλλους λαούς
στην Ευρώπη, οι καταναλωτές στην Ελ-
λάδα αυτή τη φορά, με το ξέσπασμα του
πολέμου στην Ουκρανία, δεν έσπευσαν
να αποθεματοποιήσουν τρόφιμα.

Η μεγαλύτερη μείωση όγκου πωλήσε-
ων, 16,9%, καταγράφεται στην κατηγορία
των αλκοολούχων ποτών. Σε σημαντικό
βαθμό η μείωση αυτή οφείλεται στο γε-
γονός ότι, σε αντίθεση με το α΄ τρίμηνο
του 2021, το α΄ τρίμηνο του 2022 οι επι-
χειρήσεις εστίασης ήταν ανοιχτές και η
κατανάλωση αλκοόλ γίνεται κυρίως εκεί.

<<<<<<<

Αναθεωρούν τα επενδυτικά
σχέδιά τους για προϊόντα
υγιεινής διατροφής
οι βιομηχανίες τροφίμων. 

Πάνω από δύο μισθούς
κοστίζουν οι ανατιμήσεις
για μια τετραμελή οικογένεια
Τουλάχιστον 215 ευρώ τον μήνα ή 2.580
ευρώ ετησίως είναι η επιβάρυνση –και
μάλιστα με συντηρητικούς υπολογισμούς–
για μια τετραμελή οικογένεια (ζευγάρι με
δύο ανήλικα παιδιά) από το κύμα ανατι-
μήσεων σχεδόν στο σύνολο των προϊό-
ντων και υπηρεσιών. Η μεγαλύτερη επι-
βάρυνση προκύπτει από τις αυξημένες
δαπάνες για την αγορά τροφίμων, για
την πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρι-
κού ρεύματος, για πετρέλαιο θέρμανσης,
αλλά και για τις μεταφορές. Συγκεκριμένα,
η επιβάρυνση μόνο από αυτές τις τέσσερις
κατηγορίες δαπανών υπολογίζεται σε
157 ευρώ. Για να αντιληφθεί ίσως κάποιος
καλύτερα το μέγεθος της επιβάρυνσης,
αρκεί ίσως να πούμε ότι τα 2.580 ευρώ
αντιστοιχούν σε περισσότερο από δύο
μέσους μισθούς πλήρους απασχόλησης
(σ.σ. ο μέσος μισθός για το σύνολο των
επιχειρήσεων υπολογίζεται σε 1.143,5
ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ).
Για τρίτεκνη οικογένεια ο λογαριασμός
μόνο για τα τρόφιμα ανεβαίνει στα 536
ευρώ από 483 ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ
ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος
φτάνει τα 170 ευρώ τον μήνα από 90 ευρώ
ένα χρόνο πριν. Και αυτό υπό την προϋ-
πόθεση ότι το νοικοκυριό δεν καταναλώνει
ηλεκτρικό ρεύμα για τη θέρμανση της
κατοικίας του.

Περίπου το 45% του μηνιαίου εισο-
δήματός του μόνο για την αγορά τροφίμων
και την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος
θα πρέπει να διαθέτει ένας συνταξιούχος
που βγήκε τώρα στη σύνταξη και μένει
μόνος του. Η εν λόγω δαπάνη φτάνει τα
194 ευρώ, όταν η μέση σύνταξη του ΕΦΚΑ
(για τις νέες συντάξεις) δεν ξεπερνά τα
650 ευρώ. Ετσι και αλλιώς, σχεδόν οι μισοί
συνταξιούχοι, και συγκεκριμένα το 45,3%,
σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία, έχουν κύρια σύνταξη 700 ευρώ
μεικτά (ποσό που αντιστοιχεί σε 658 κα-
θαρά). Η επιβάρυνση από την αύξηση
των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα υπολο-
γίζεται σε 42 ευρώ, οδηγώντας σχεδόν
σε διπλασιασμό της μηνιαίας δαπάνης.

Γενικότερα τα νοικοκυριά με χαμηλό
εισόδημα είναι αυτά που πλήττονται πε-
ρισσότερο από τις ανατιμήσεις, καθώς
στην πραγματικότητα τα αυξημένα ποσά
που καλούνται να πληρώσουν για την
κάλυψη βασικών αναγκών μπορεί να υ-
περβαίνουν το εισόδημά τους. 

Ενα νοικοκυριό που βρίσκεται στη χα-
μηλότερη εισοδηματική κατηγορία, δη-
λαδή με μηνιαίο εισόδημα έως 750 ευρώ,
βλέπει ότι για να προμηθευτεί αυτά που
αγόραζε ένα χρόνο πριν θα πρέπει να
πληρώσει 918 ευρώ.

Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
Η εγκατάλειψη των ακριβών επιλογών

οδηγεί αναγκαστικά ολοένα και μεγαλύ-
τερο μέρος των καταναλωτών στα προϊ-
όντα ιδιωτικής ετικέτας. Το μερίδιό τους
μήνα με τον μήνα αυξάνεται και σήμερα
βρίσκεται στα επίπεδα που βρισκόταν το
2011, σε μια χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη
για τα νοικοκυριά, λόγω της μείωσης μι-
σθών και της αυξημένης ανεργίας. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της IRI, ενώ ο τζίρος
συνολικά των σούπερ μάρκετ υποχώρησε
το α΄ τρίμηνο του 2022 κατά 1,1% ή κατά
22 εκατ. ευρώ (στα 2,051 δισ. ευρώ από
2,073 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2021),
ο τζίρος των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
αυξήθηκε κατά 5,4% και το μερίδιό τους
διαμορφώθηκε σε 16,4% από 14,8% το
2021. Η στροφή προς τα προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας γίνεται για έναν πρόσθετο λόγο:
τη μείωση των προωθητικών ενεργειών,
προκειμένου να μη συμπιεστούν περαι-
τέρω τα περιθώρια κέρδους προμηθευτών
και λιανεμπόρων. Συνολικά το α΄ τρίμηνο
οι πωλήσεις από προωθητικές ενέργειες
διαμορφώθηκαν στο 25,1% των συνολικών
πωλήσεων από 26% πέρυσι. Η μεγαλύτερη
μείωση προωθητικών ενεργειών, 3,6 πο-
σοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με πέρυσι,
παρατηρείται στην κατηγορία των ειδών
νοικοκυριού και των απορρυπαντικών,
ενώ η μείωση στα είδη ατομικής φροντίδας
και ομορφιάς είναι 3,2 ποσοστιαίες μο-
νάδες. Ποιοι κάνουν προωθητικές ενέρ-
γειες τώρα; Οπως επισημαίνουν παράγο-
ντες του κλάδου, όσοι είχαν κάνει ανα-
τιμήσεις νωρίς και δεν είχαν απορροφήσει
μεγάλο μέρος των αυξήσεων.

Κόβουν τις «ακριβές» συνήθειες
της πανδημίας οι καταναλωτές
Φρένο σε αγορές βιολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής λόγω ακρίβειας

<<<<<<

Σύμφωνα με στοιχεία της
IRI, ο τζίρος των σούπερ
μάρκετ υποχώρησε το α΄
τρίμηνο του 2022 κατά 1,1%
ή κατά 22 εκατ. ευρώ.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από

Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY/d 151.995 0.9934

ALCOA CORP/d 62.76 4.1141

ALLEGHANY CRP/d 833.56 0.0552

ALTRIA GROUP/d 54.365 1.163

AMAZON COM/d 2241.63 1.147

AMER EXPRESS C/d 161.01 2.9278

AMER INTL GROU/d 60.28 2.7967

AMGEN/d 245.72 0.7586

APPLE INC/d 147.835 1.5769

BANK OF AMERIC/d 35.89 3.1026

BAXTER INTL IN/d 74.06 0.5021

BOEING CO/d 130.13 4.9012

BRISTOL MYERS /d 78.335 1.8528

CAMPBELL SOUP /d 50.42 -0.4737

CATERPILLAR IN/d 212.04 2.3408

CIGNA CORP/d 270.3841 1.4613

CHEVRON/d 175.14 1.2311

CISCO SYSTEMS/d 50.525 3.1122

CITIGROUP/d 51.25 7.9857

CERVECERIAS/d 13.35 0.8308

COCA-COLA CO/d 65.345 -0.9324

COLGATE PALMOL/d 78.73 0

DANAOS CORP/d 80.06 -1.9473

DIANA SHIPPING/d 5.515 2.8918

DOW INC/d 70.025 3.0082

DUPONT DE NMOU/d 66.255 3.3136

ENTERGY CP/d 118.03 0.2038

EXXON MOBIL/d 91.97 1.1215

FEDEX CORP/d 218.94 4.3963

FORD MOTOR CO/d 13.335 2.1839

INTL BUS MACHI/d 138.05 2.2365

GENERAL DYNAMI/d 231.75 1.734

GENERAL ELEC C/d 76.55 2.5727

GOLDM SACHS GR/d 310.63 2.3695

HALLIBURTON CO/d 38.125 1.4772

HARTFORD FINL/d 70.67 2.0358

HP INC/d 39.4 5.0387

HOME DEPOT INC/d 297.985 0.674

INTEL CORP/d 44.07 2.2981

JOHNSON JOHNSO/d 178.65 0.3201

JPMORGAN CHASE/d 121.62 2.8412

LAZARD/d 33.68 4.1757

MCDONALD’S COR/d 241.51 -1.0367

MERCK & CO/d 94.15 1.9822

MICROSOFT CP/d 264.6942 1.2215

3M COMPANY/d 151.97 0.9767

MORGAN STANLEY/d 82.59 3.3667

NIKE INC CL B/d 114.21 1.4298

NORFOLK SOUTHE/d 249.57 0.9996

PFIZER INC/d 51.425 1.49

PROCTER & GAMB/d 155.7098 0.3802

ROCKWELL AUTOM/d 203.8691 0.7308

SCHLUMBERGER L/d 43.23 2.5866

SOUTHERN/d 74.12 -0.1751

STEALTHGAS/d 2.599 1.9216

TSAKOS ENERGY/d 11.71 -1.7617

UNISYS CORP/d 12.34 3.005

UNITEDHEALTH G/d 491.76 0.5192

US BANCORP/d 49.365 2.2685

VERIZON COMMS/d 49.04 0

WALT DISNEY CO/d 107.17 1.892

WELLS FARGO & /d 43.37 2.7482

WALMART INC/d 132.5 -10.5998

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN/d 3489.5 4.48

A.B.FOOD/d 1680.25 0.959

ADMIRAL GRP/d 2293 -0.788

ASHTEAD GRP./d 3950.2955 2.089

ANTOFAGASTA/d 1434.5556 4.593

AVIVA/d 405.65 2.787

ASTRAZENECA/d 10478 0.21

BABCOCK INTL/d 313.002 0

BAE SYS./d 757 0.584

BARCLAYS/d 152.38 2.742

BR.AMER.TOB./d 3502 1.272

BARRATT DEVEL./d 488.1 1.689

BERKELEY GP.HL/d 4025 0.449

BR.LAND/d 506.2 -0.354

BUNZL/d 2962 0.271

BP/d 418.35 0.693

BURBERRY GRP/d 1584 0.476

BT GROUP/d 182.7 0.69

COCACOLA HBC A/d 1800 0.028

CARNIVAL/d 1080 1.504

CENTRICA/d 80.88 5.913

COMPASS GROUP/d 1773 -2.395

CAPITA GROUP/d 23.94 1.699

CRH/d 3221 2.4

DCC/d 6144 -1.978

DIAGEO/d 3839.919 -0.802

DIRECT LINE/d 255.1 2.079

EXPERIAN/d 2669 0.869

EASYJET/d 507.4231 0.721

FRESNILLO/d 778.4 2.854

GLENCORE/d 491.61 4.455

GLAXOSMITHKLIN/d 1786.2 -0.678

HIKMA/d 1724.5 0.906

HAMMERSON/d 28.21 1.22

HARGREAVES LS/d 905.4 3.391

HSBC HLDGS.UK/d 502.4 0.772

INTL CONSOL AI/d 125.8 1.985

INTERCON. HOTE/d 4830 -0.041

3I GRP./d 1353.6814 1.89

IMP.BRANDS/d 1820.69705 7.883

INTERTEK GROUP/d 4976.38603 1.735

ITV/d 72.19596 2.941

JOHNSON MATTHE/d 2350 -0.127

KINGFISHER/d 258.57851 1.69

LAND SECS./d 744 0.081

LEGAL&GEN./d 253.3 2.457

LLOYDS GRP./d 44.161 0.309

MARKS & SP./d 35463 -0.901

MONDI/d 1561.5 1.693

NATIONAL GRID/d 1237 0.692

NEXT/d 6450.06 -1.807

PROVIDENT FIN./d 241.2 -1.066

PRUDENTIAL/d 1009.3875 5.271

PERSIMMON/d 2145 1.71

PEARSON/d 757.4 0.744

RELX/d 2300 -0.347

RIO TINTO/d 5470 2.454

ROYAL MAIL/d 344.7138 2.658

ROLLS-ROYCE HL/d 81.03 0.657

SAINSBURY(J)/d 244.32091 -1.84

SCHRODERS/d 2922 1.599

SAGE GRP./d 670.1624 -1.681

ST JAMESS PLAC/d 1255.5 1.046

SMITHS GROUP/d 1518.5 1.194

SMITH&NEPHEW/d 1288 -0.309

SSE/d 1880.5 0.615

STAND.CHART./d 593.9216 0.715

SEVERN TRENT/d 3128.5612 0.16

TRAVIS PERKINS/d 1172.5 1.252

TESCO/d 279.15845 -2.93

TUI AG/d 246 3.015

TAYLOR WIMPEY/d 127.25 1.678

UNILEVER/d 3674 -1.782

UTD. UTILITIES/d 1129.61225 0.98

VODAFONE GROUP/d 119.63108 0.2

WPP/d 993.65 1.136

WHITBREAD/d 2676.2308 0.34

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N/d 29 2.44

RICHEMONT N/d 108.75 1.87

GEBERIT N1/d 529.4 0.99

NOVARTIS N/d 87.41 -0.14

ROCHE HOLDING /d 322.35 -0.02

SGS N/d 2458 0.61

SWATCH GROUP I/d 246.1 1.48

ADECCO N/d 36.57 0.99

JULIUS BAER N/d 48.99 3.88

CS GROUP AG/d 6.696 2.7

GIVAUDAN N/d 3622 -0.88

NESTLE SA/d 122.6 -0.58

TRANSOCEAN N/d 0 0

SWISSCOM N/d 580.4 0.07

SWISS RE N/d 82.86 1.67

UBS GROUP N/d 17.42 2.29

ZURICH INSURAN/d 456.8 0.37

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N/d 183.3 3.24

ALLIANZ SE/d 202.25 3.43

BASF SE/d 50.69 1.395

BAY MOT WERKE/d 78.62 0.96

BEIERSDORF/d 95.9 0.08

BAYER N AG/d 64.12 0.91

COMMERZBANK/d 6.81 0.32

CONTINENTAL AG/d 65.72 1.1

DEUTSCHE BANK /d 9.538 0.319

DEUTSCHE POST /d 39.34 0.875

DT BOERSE N/d 164.25 2.15

DT LUFTHANSA A/d 6.827 0.131

DT TELEKOM N/d 18.126 0.048

E.ON  SE NA/d 9.914 -0.016

FRESENIUS MEDI/d 56.86 -0.08

FRESENIUS SE/d 33.25 0.02

HEIDELBERGCEME/d 52.56 0.48

HENKEL AG&CO V/d 63.58 0.12

INFINEON TECH /d 28.79 0.535

K+S AG NA/d 29.54 -0.6

MERCK KGAA/d 164.6 3.6

MUENCH. RUECK /d 229 2.6

RWE AG/d 41.25 0.05

THYSSENKRUPP A/d 8.148 0.01

VOLKSWAGEN VZ/d 145.92 1.18

VONOVIA SE/d 33.63 0.14

SIEMENS N/d 116.5 2.9

SAP SE/d 93.94 0.7

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS/d 45.28 2.01

AEGON/d 5.056 3.73

ABN AMRO BANK/d 11.91 1.93

AKZO NOBEL/d 81.4 1.24

ARCELORMITTAL/d 27.61 1.69

ASML HOLDING/d 528.6 3.12

BOSKALIS WESTM/d 32.8 -0.06

GALAPAGOS/d 55.24 -3.29

HEINEKEN/d 94.1 -1.09

ING GROEP/d 9.528 2.39

KONINKLIJKE DS/d 142.65 1.42

KPN KON/d 3.309 -0.03

NN GROUP/d 47.82 2.31

KONINKLIJKE DS/d 142.65 1.42

IMCD/d 137.2 1.44

RANDSTAD/d 51.46 1.46

RELX/d 27.23 0.41

UNIBAIL RODAM /d 71.31 1.87

VOPAK/d 26.03 -0.57

WOLTERS KLUWER/d 94.34 0.08

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA/d 1.67 1.69

ATLANTIA/d 22.89 22.94

AZIMUT HLDG/d 20.31 20.42

ENEL/d 6.01 6.01

EXOR/d 66.22 65.86

ENI/d 13.93 13.83

GENERALI ASS/d 18.10 17.95

GEOX/d 0.80 0.80

INTESA SANPAOL/d 1.99 1.82

MEDIOBANCA/d 9.90 9.90

RCS MEDIAGROUP/d 0.72 0.73

PRYSMIAN/d 28.29 27.92

SNAM/d 5.39 5.39

STMICROELEC.N./d 38.15 37.16

TELECOM ITALIA/d 0.28 0.27

TENARIS/d 15.59 15.39

TERNA/d 7.97 7.97

UNICREDIT/d 9.765 1

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO/d 3131 -0.6

ASAHI GROUP HL/d 4177 -10.86

ASTELLAS PHARM/d 1956.5 0.03

BRIDGESTONE CO/d 4902 1.62

CANON INC/d 3184 0.76

CASIO COMPUTER/d 1188 -0.5

CITIZEN WATCH/d 532 -0.93

CREDIT SAISON/d 1480 -1.46

DAIWA SEC GROU/d 611.6 -0.49

SUBARU/d 2135.5 0.19

FUJIFILM HOLDI/d 6982 -1.36

FUJITSU LTD/d 19510 1.93

HINO MOTORS/d 657 -1.5

HITACHI/d 6421 -0.12

HONDA MOTOR/d 3176 0.03

IHI/d 3305 2.01

ISUZU MOTORS/d 1505 -0.79

KAWASAKI HVY I/d 2374 0.3

KAJIMA CORP/d 1371 -0.22

KEIO/d 4430 -0.67

KOBE STEEL/d 641 -0.16

KONICA MINOLTA/d 437 1.63

JTEKT/d 966 1.26

MITSUB UFJ FG/d 717.1 -1.62

MITSUBISHI COR/d 4277 0.78

MITSUBISHI ELE/d 1404.5 -1.71

MITSUBISHI MOT/d 368 0

NEC CORPORATIO/d 5320 0

NIKKON HLDG/d 2028 -0.1

NIKON CORP/d 1449 1.9

NIPPON SUISAN/d 4177 0.93

NISSAN MOTOR C/d 484.5 -2.06

NOMURA HOLDING/d 474.7 0.17

NISSAN CHEMICA/d 7300 -1.62

NIPPON PAPER I/d 977 

OBAYASHI CORP/d 918 0

ODAKYU ELEC RA/d 1782 -0.56

OJI HOLDINGS/d 570 2.33

OSAKA GAS/d 2431 -0.16

RICOH CO LTD/d 1037 2.78

SECOM/d 8496 0.71

SEVEN & I HLDG/d 5554 -1.49

SHARP CORP/d 1056 0

SHIMIZU CORP/d 700 -0.71

SHISEIDO/d 5372 0.22

SONY GROUP COR/d 11240 0.54

SMFG/d 3845 -1.46

SUMITOMO CHEM/d 532 2.31

SUZUKI/d 757 -0.92

TAISEI CORP/d 3880 -0.64

TDK CORPORATIO/d 4280 1.66

TOBU RAILWAY/d 3000 0.84

TOKIO MARINE H/d 6856 0.06

TORAY INDUSTRI/d 630.5 -0.65

TREND MICRO/d 7170 -0.42

TOPY INDS LTD/d 1241 3.59

TORAY INDUSTRI/d 630.5 -0.65

TOSHIBA CORP/d 5460 0.63

TOYOBO/d 1067 0.95

TOYOTA MOTOR C/d 2033 -0.81

YAMAHA CORP/d 5190 0.39

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACCOR/d 30.94 -0.06

AIR LIQUIDE/d 163.00 2.03

ALSTOM/d 23.45 2.67

AXA/d 23.59 2.37

BNP PARIBAS/d 53.50 2.27

BOUYGUES/d 32.05 1.14

CAPGEMINI/d 187.60 1.43

CARREFOUR/d 21.03 -0.66

CASINO GUICHAR/d 18.39 -2.8

CREDIT AGRICOL/d 10.53 2.73

DANONE/d 55.94 -1.17

DASSAULT SYSTE/d 38.14 0.57

EDF/d 8.60 0.14

L’OREAL/d 328.25 0.14

L.V.M.H./d 590.10 2.63

LAGARDERE/d 24.98 0

MICHELIN/d 116.50 0.22

PERNOD RICARD/d 189.00 -1.18

KERING/d 470.35 2.08

PUBLICIS GROUP/d 55.98 1.3

RENAULT/d 24.25 2.8

SAINT-GOBAIN/d 53.92 1.54

SANOFI/d 99.92 -0.08

SCHNEIDER ELEC/d 128.92 3.37

SOCIETE GENERA/d 24.05 3.62

SODEXO/d 74.80 1.88

TF1/d 7.65 1.06

THALES/d 115.45 1.18

VEOLIA ENVIRON/d 26.23 1.59

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER/d 25.09 2.0333

AENA SME/d 136.95 1.0701

ACERINOX/d 10.685 3.2367

ACCIONA/d 181.9 0

AMADEUS/d 59.44 0.7116

BBVA/d 4.9005 1.0829

BANKINTER/d 5.504 3.5755

CAIXABANK/d 3.05 5.1724

DSTR INT ALIME/d 0.0127 1.6

ENDESA/d 19.95 -0.25

ENAGAS/d 21.12 -0.189

FERROVIAL/d 23.85 -0.5006

FOMENTO DE CON/d 11.14 2.0147

GRIFOLS/d 19.63 0

IBERDROLA/d 10.79 0.0464

INT AIRLINES G/d 1.479 2.9228

INDRA SISTEMAS/d 9.645 1.3663

INDITEX/d 20.9 0.8687

MAPFRE/d 1.771 2.1338

MERLIN PROP/d 10.35 1.5702

ARCELORMITTAL/d 27.58 1.6774

RED ELECTR COR/d 19.17 0.0261

REPSOL/d 14.565 3.1516

BCO DE SABADEL/d 0.7358 4.2505

BANCO SANTANDE/d 2.778 2.9079

SACYR/d 2.554 1.4297

TELEFONICA/d 4.778 0.8655

MEDIASET ES CO/d 4.134 0.5839

TECNICAS REUN/d 9.625 10.3152

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Σε μόνιμα θετικό έδαφος κινήθηκε το Χρη-
ματιστήριο Αθηνών προσπαθώντας να προ-
σεγγίσει τη στήριξη των 870 μονάδων, λαμ-
βάνοντας ώθηση από την αύξηση της διά-
θεσης για ρίσκο των επενδυτών διεθνώς, η
οποία και έστειλε τους ευρωπαϊκούς δείκτες
σημαντικά υψηλότερα, καθώς και από την
επιστροφή των αγοραστών στις τραπεζικές
μετοχές και σε σειρά μετοχών της υψηλής
κεφαλαιοποίησης.

Οι επικείμενες αποκοπές μερισμάτων δει-
κτοβαρών τίτλων και η μεγάλη διόρθωση τι-
μών στους τραπεζικούς τίτλους θα μπορούσαν
να οδηγήσουν σε μια ανοδική αντίδραση το
Χ.Α., με την προϋπόθεση ότι και οι διεθνείς
δείκτες θα κινηθούν τουλάχιστον σταθερο-
ποιητικά, όπως εκτιμά η Depolas Investment
Services. Αλλωστε, οι εγχώριες αποτιμήσεις
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρα-
κτηριστούν πλούσιες, όπως προσθέτει, συ-

μπληρώνοντας πως βασική στήριξη για τον
Γενικό Δείκτη αποτελούν οι 830 μονάδες.

Στα στατιστικά της συνεδρίασης, ο Γενικός
Δείκτης κατέγραψε άνοδο της τάξης του
0,98% και έκλεισε στις 867,80 μονάδες, ενώ
ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 90,75 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύ-
θηκε κατά 1,20% στις 2.083,87 μονάδες, ενώ
με κέρδη 0,56% έκλεισε ο δείκτης μεσαίας
κεφαλαιοποίησης στις 1.405,40 μονάδες.

Από τα μη τραπεζικά blue chips, τα μεγα-
λύτερα κέρδη σημείωσε η Quest στο +6,24%
και ακολούθησε η Titan με άνοδο 4,17%, ενώ
κέρδη άνω του 2% σημείωσαν οι Lamda
Development, ΑΔΜΗΕ, Mytilineos και ΟΠΑΠ.
Πτωτικά έκλεισαν πέντε τίτλοι, με τον ΟΤΕ
να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες στο
-2,19%.

Ο τραπεζικός δείκτης σημεί ωσε άνοδο
1,97% στις 566,65 μονάδες, με την Alpha
Bank να ξεχωρίζει στο +3,24%, ενώ κέρδη
2,14% σημείωσε η Εθνική Τράπεζα, στο
+1,34% έκλεισε η Eurobank και στο +0,41%
η Τράπεζα Πειραιώς. Η Ελλάδα πέτυχε την
αναβάθμιση της συμμετοχής της στον δείκτη
MSCI σε συνέχεια της εισόδου δύο νέων με-
τοχών, της Εθνικής και της Mytilineos, δια-
δικασία που θα προκαλέσει νέες εισροές, με
πιθανό ύψος 200 εκατ. ευρώ στο rebalancing
κατά τη συνεδρίαση της 31ης Μαΐου, σχολιάζει
ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων
της «Κύκλος Χρηματιστηριακή». Ομως, όπως
προσθέτει, οι επενδυτικοί οίκοι προσπερνούν
αυτή την εξέλιξη καθώς το αναδυόμενο ελ-
ληνικό Χρηματιστήριο θα μεταβάλει τη συμ-
μετοχή του από το 0,24% στο 0,30%, με δε-

δομένο ότι η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. πα-
ραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ως αποτέλεσμα, οι προσδοκίες για ανοδική
κίνηση προς τις 895 μονάδες μένουν για την
ώρα ανεκπλήρωτες, καθώς οι επενδυτές ε-
ξωτερικού παραμένουν επιφυλακτικοί ως
προς το ελπιδοφόρο του ελληνικού αφηγή-
ματος, πιθανολογώντας ότι το σενάριο των
πρόωρων εκλογών δεν μπορεί να αποκλειστεί,
τονίζει ο αναλυτής. Δεν βιάζονται, επομέ-
νως, να αυξήσουν τις ελληνικές θέσεις, ενώ
οι δώδεκα συνεχόμενες πτωτικές επιδόσεις
του τραπεζικού δείκτη καταδεικνύουν ότι
συντελούνται ρευστοποιήσεις στις τραπεζικές
μετοχές. Την ίδια ώρα, τα δημοσιονομικά με-
γέθη του πρώτου τετραμήνου είναι ελπιδο-
φόρα, με το πρωτογενές έλλειμμα να είναι
μόλις 811 εκατ. ευρώ λόγω της υπεραπόδοσης

των φορολογικών εσόδων. Τα μεγέθη του α΄
τριμήνου για την Coca-Cola, την Titan (μόνο
για τις πωλήσεις), τον ΟΤΕ, την Τράπεζα Πει-
ραιώς και τα ΕΛΠΕ είναι ικανοποιητικά, ενώ
σε 30 εταιρείες οι μερισματικές αποδόσεις
κυμαίνονται από 2,5% μέχρι 10%, χωρίς μέχρι
τώρα να έχει αποκοπεί ακόμη το σχετικό δι-
καίωμα για τις περισσότερες.

Ετσι είναι ενδεχομένως θέμα χρόνου να
επανέλθει η διάθεση για αναμέτρηση με τα
υψηλότερα επίπεδα του Γενικού Δείκτη της
περιοχής των 900 μονάδων στον βαθμό που
επιβεβαιωθεί ότι το ΑΕΠ θα καταγράψει φέτος
τουλάχιστον +3% και σημαντικός αριθμός
εταιρειών θα επαναλάβει και το 2022 επιδόσεις
ανάλογες του 2021, με τον τραπεζικό κλάδο
να διαφαίνεται ότι θα πετύχει αξιοσημείωτη
πιστωτική επέκταση.

Ανέκαμψαν χθες οι ευρωπαϊκές
αγορές, καθώς οι δελεαστικές τι-
μές προσείλκυσαν τους επενδυ-
τές, ενώ στην αγορά επικράτη σε
αισιοδοξία μετά τη χαλάρωση
των lockdowns στη Σαγκάη και
σε άλλα μεγάλα εμπορικά κέντρα
της Κίνας, που παράλληλα δείχνει
να τερματίζει την εκστρατεία ε-
πιβολής του Πεκίνου επί των ι-
σχυρών επιχειρήσεων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης
Eurostoxx 600 σημείωνε άνοδο
1,5% από τις πρώτες ώρες της
συνεδρίασης στην αγορά του
Λονδίνου, ενώ οι μετοχές των ε-
ταιρειών τεχνολογίας ενισχύο-
νταν ταυτοχρόνως στα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια, στην αγορά του
Χονγκ Κονγκ και στον Nasdaq.
Ανοδο κατέγραψαν επίσης οι με-
τοχές των εταιρειών φυσικών πό-
ρων και των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών.

Ο δείκτης FTSE 100 του Λον-
δίνου έκλεισε με κέρδη 0,64%, ο
δείκτης Xetra DAX της Φραν-
κφούρτης με άνοδο 1,32%, ο CAC
40 του Παρισιού με κέρδη 1,30%,
ενώ ο FTSE MIB της αγοράς του
Μιλάνου έκλεισε με κέρδη 1,12%.

Οπως επισημαίνουν αναλυτές
της αγοράς, οι επενδυτές σπεύ-
δουν να αγοράσουν τις μετοχές
που βρίσκονται πλέον σε ιδιαίτερα
συμφέρουσες τιμές, καθώς έχουν
δεχθεί πιέσεις από την αρχή του
έτους εξαιτίας ενός μείγματος αρ-
νητικών παραγόντων, όπως ο πό-
λεμος στην Ουκρανία, ο επιτα-
χυνόμενος πληθωρισμός και η ε-
πιβράδυνση των ρυθμών ανά-
πτυξης.

Στην αγορά έχει επικρατήσει
ιδιαίτερη ανησυχία για τους κιν-
δύνους που εγκυμονεί η στροφή
των μεγάλων κεντρικών τραπεζών
σε περιοριστική νομισματική πο-
λιτική εν μέσω υψηλών τιμών
των εμπορευμάτων, διαρκώς αυ-
ξανόμενου κόστους διαβίωσης
και διαφαινόμενου κινδύνου ύ-
φεσης. Σημειωτέον ότι έχει προη-
γηθεί η δημόσια συγγνώμη του
διοικητή της Τράπεζας της Αγ-

γλίας, Αντριου Μπέιλι, για την
«εικόνα βιβλικής καταστροφής»
που παρουσιάζει ο κόσμος, όπως
και η δήλωση του προέδρου της
Federal Reserve πως η μάχη κατά
του πληθωρισμού «θα προκαλέσει
πόνο». 

Οπως άλλωστε σχολίασε στο
Bloomberg ο Μεχβίς Αγιούμπ, α-
ναλυτής της State Street Global
Advisors, «το γενικό αίσθημα
είναι πεσμένο, αλλά πάντως βελ-
τιώνεται». Το ευρώ ανέκαμψε
χθες σημειώνοντας άνοδο 0,97%,
με την ισοτιμία του να διαμορ-
φώνεται σε 1,05 δολάριο, ενώ ά-
νοδο σημείωσε και το αργό Δυ-
τικού Τέξας φτάνοντας στα 114,86
δολάρια το βαρέλι.

BLOOMBERG, REUTERS

Επιστροφή αγοραστών στο Χ.Α. με 
επίκεντρο τράπεζες και blue chips
Κέρδη 0,98% για τον Γενικό Δείκτη, στις 867,80 μονάδες, στα 90,75 εκατ. ο τζίρος

<<<<<<<

Επηρεάστηκε θετικά  από την
αύξηση της διάθεσης για ρίσκο
των επενδυτών διεθνώς. 

Ανοδικά κινήθηκαν
οι ευρωπαϊκές αγορές

Οι επικείμενες αποκοπές μερισμάτων δεικτοβαρών τίτλων και η μεγάλη διόρθωση τιμών στους τραπεζικούς τίτλους θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε μια ανοδική αντίδραση το Χρηματιστήριο.

<<<<<<

Η χαλάρωση
του lockdown
στη Σαγκάη
βελτίωσε το κλίμα
στα χρηματιστήρια.

Ο πρόεδρος της Fed Τζ. Πάουελ
προειδοποίησε ότι η μάχη κατά
του πληθωρισμού «θα προκαλέσει
πόνο».
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.7500               0.7560                 0.7527             -1.1370             “15,080”                0.7500                0.7560                0.7500              -0.27
ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              0.9900               1.0100                 1.0055               0.6310           “112,972”                1.0000                1.0150                1.0100                1.00
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3660               0.3680                 0.3670             -0.3740               “6,338”                0.3660                0.3760                0.3660              -5.18
ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0.0000                0.0875                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0740               0.0740                 0.0740               0.0000                     593                0.0745                0.0780                0.0740                0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.8200               1.8500                 1.8374             -4.2570               “3,500”                1.8400                1.8800                1.8400              -2.13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1.8800                2.0600                                                 
ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 
ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0150                                                 
ΑΚΕΠ         ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                            0.0000                0.0220                                                 
ΓΙΕΠ          “UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                                 0.0425                0.0515                                                 
ΕΛΛΗ         ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                         0.3600               0.3600                 0.3600               1.0000               “1,000”                0.3600                0.0000                0.3600                2.86
ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0.0000                0.0755                                                 
ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                           0.0025               0.0035                 0.0031               0.0550           “137,000”                0.0025                0.0035                0.0035              40.00
ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                              0.0005                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                 0.1900               0.1900                 0.1900               0.0000                     385                0.1900                0.2080                0.1900                0.00
ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                       0.0165               0.0165                 0.0165               0.0500                     761                0.0150                0.0165                0.0165                3.13
ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                               0.0690               0.0695                 0.0691               0.2070             “12,000”                0.0610                0.0695                0.0690                2.99
ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.0540                                                 
ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                        0.6950               0.7500                 0.6997             -1.6960               “2,900”                0.0000                0.7000                0.7500              -2.60
ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                  1.6500               1.6500                 1.6500             -5.0000               “2,000”                1.5600                1.7000                1.6500              -2.94
ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                            0.0120                0.0000                                                 
ΤΟΚΙ           TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0.0560                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΤΙΑ          DISPLAY ART PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0475                                                 
ΔΒΚΔ         ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                        0.7550                0.0000                                                 
ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0.6200               0.6400                 0.6302               0.5190             “17,486”                0.6250                0.6400                0.6350                1.60
ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                             0.2400               0.2420                 0.2405             -0.9500               “4,000”                0.2400                0.2600                0.2400              -4.00
ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.7600               2.7600                 2.7600             -2.0000               “5,000”                2.7400                2.7600                2.7600              -0.72
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                             1.2100               1.2200                 1.2182             -0.1820               “7,417”                1.2100                1.2600                1.2200                0.00
ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.0000                0.2200                                                 
ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                0.8600                                                 
ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                       0.2960               0.2960                 0.2960             -0.4910               “8,578”                0.2960                0.3180                0.2960              -1.33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                1.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0800                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                     0.2900               0.2900                 0.2900               0.2000               “2,000”                0.2880                0.2980                0.2900                0.69
ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                      0.0525                0.0585                                                 
ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.2300                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1.0800               1.1100                 1.0980             -1.2000               “4,500”                1.0900                1.1100                1.0800              -2.70
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΙΕΠ          “ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0000                                                 
ΙΣΕΠ          “ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 
ΚΑΕΠ         ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                    0.0000                0.2300                                                 
ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0400                                                 
ΠΡΟΠ        “A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD  (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 
ΡΕΕΠ         “REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                          0.0000                0.0000                                                 
ΤΔΕΠ          “ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 
ΤΕΕΠ          “ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                          0.0000                 0.0000                                                    
ΤΚΕΠ          “ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                         0.0000                 0.0000                                                    
ΧΑΕΠ         “HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                        0.0000                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΕΡΜΕ         “ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                           0.0000                0.0000                                                 
ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                0.0020               0.0020                 0.0020               0.0000                     323                0.0020                0.0000                0.0020                0.00
ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0315                                                 
ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                           1.0000                0.0000                                                 
ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 
ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0785                0.0920                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΡΟΛΑ         ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                              0.0000                0.0295                                                 
ΣΤΣΔ          “CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0000                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

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

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ                                                                                                                                                                                                                                             

ΕΛΛΗΟ24   Ellinas Finance Public Company Ltd (Ομόλογα)                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 
ΕΤΜΑ1       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 
                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1                                                                                                                                                                                              55.5000              59.0000                                                 
ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –                                                             
                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                        58.0000             58.0000               58.0000         -250.0000                     150              58.0000              59.9999              58.0000              -4.13
ΤΡΙΣΤΟΝΕ  Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (Σ)                                                                                                                                                   0.0000                0.0000                                                 

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

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

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

Πέντε χρόνια μετά το Final-4 της Πόλης, ο
Ολυμπιακός επιστρέφει και κλείνει νέο ρα-
ντεβού με την ιστορία στο Βελιγράδι. Η ο-
μάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, στην 11η
συμμετοχή της σε φάιναλ φορ της Ευρω-
λίγκας, αφήνει ελπίδες και μοιράζει υπο-
σχέσεις στους φιλάθλους πως το ελληνικό
μπάσκετ είναι έτοιμο για έναν τίτλο έπειτα
από χρόνια, τον κορυφαίο σε συλλογικό
επίπεδο στην Ευρώπη.

Η αντίστροφη μέτρηση για τους τέσσερις
μονομάχους στην πρωτεύουσα της Σερβίας
(19 και 21/5) ξεκινά από σήμερα, με τα δε-
δομένα να είναι ξεκάθαρα: Οι Πειραιώτες
καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της
κατόχου του τίτλου Αναντολού Εφές στον
πρώτο ημιτελικό, διεκδικώντας το τρόπαιο
από Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ Μαδρίτης, που
στον μεταξύ τους, γεμάτο ιδιαιτερότητες

ισπανικό «εμφύλιο», ενδεχομένως να «α-
δειάσουν» από δυνάμεις.

Ο μεγάλος στόχος, που ήταν η πρόκριση
στο Final-4, έχει επιτευχθεί για τον Ολυ-
μπιακό. Η διαδρομή του, ανεξάρτητα από
το τελικό αποτέλεσμα, είναι απόλυτα επι-
τυχημένη, γεγονός που τον απαλλάσσει
από το άγχος του φαβορί.

Οι μνήμες με αντίπαλο τουρκικές ομάδες
σε Final-4 δεν είναι ευχάριστες για τους
«ερυθρολεύκους», με τελευταία την ήττα
από τη Φενέρ του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς
και του νυν ηγέτη τους, Κώστα Σλούκα,
στον τελικό της Κωνσταντινούπολης το
2017. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε
από τη Μονακό (3-2) στα πλέι οφ, η πορεία
του σε σχέση με την Εφές, που τερμάτισε
6η στην κανονική διάρκεια της διοργάνω-
σης, ήταν πιο σταθερή, ωστόσο ουδείς
μπορεί να αμφισβητήσει τις ικανότητες
των πρωταθλητών Ευρώπης, ικανότητες
που ξεδιπλώθηκαν στη σειρά των πλέι οφ,
όπου απέκλεισαν την Αρμάνι με σκορ 3-
1. Το συγκρότημα του Εργκίν Αταμάν, στο

πέμπτο Final-4 της ιστορίας του (Θεσσα-
λονίκη 2000, Παρίσι 2001, Βιτόρια 2019,
Κολωνία 2021), θα επιχειρήσει να διατηρήσει
τα κεκτημένα, έχοντας ως μεγάλο ατού
τον υψηλό αριθμό κατοχών στο παιχνίδι,
τη σκληράδα στην άμυνα και έναν κορμό
παικτών με ιδιαίτερη ομοιογένεια.

Ο βαθμός αυτοπεποίθησης είναι μεγάλος
στις τάξεις των Τούρκων, με αποκορύφωμα
τις γεμάτες σιγουριά δηλώσεις του προπο-
νητή τους, σύμφωνα με τις οποίες η Εφές
θα κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη
σεζόν το τρόπαιο.

Το να δώσει κανείς προγνωστικά για
παιχνίδι Ρεάλ - Μπαρτσελόνα είναι άκρως
παρακινδυνευμένο. Παρά το γεγονός ότι
και οι δύο έδωσαν δείγματα γραφής στην
κανονική περίοδο, με τους Καταλανούς να
καταλαμβάνουν την 1η θέση και τους Μα-
δριλένους την 4η, ο δεύτερος ημιτελικός
ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» αντιπάλους
της Ισπανίας αναμένεται αμφίρροπος.

Η Μπαρτσελόνα μετρά πέντε νίκες στα
έξι μεταξύ τους ματς τη φετινή σεζόν σε

Ευρωλίγκα, ισπανικό πρωτάθλημα και κύ-
πελλο, χάνοντας μόνο το Σούπερ Καπ. Κάτι
που λέει πολλά αλλά και... τίποτα, καθώς
το νικηφόρο σερί της παραείναι μεγάλο
για τέτοια παιχνίδια.  

Το συγκρότημα του Σαρούνας Γιασικε-
βίτσιους, που έχει μόλις δύο κατακτήσεις
(Βαρκελώνη 2003, Παρίσι 2010) σε 15 πα-
ρουσίες του σε Final-4, συνάντησε δυσκολίες
από την Μπάγερν στα πλέι οφ, επικρατώ-
ντας με 3-2 στη σειρά.

Αντιθέτως, η πολυνίκης του θεσμού
Ρεάλ «σκούπισε» με 3-0 τη Μακάμπι στη
σειρά και έδειξε πως είναι έτοιμη να κάνει
αυτό που ξέρει καλά σε μεγάλους αγώνες.
Με ηγέτες τους «παλιούς» Κοζέρ, Ταβάρες
και Γιουλ, έστειλε μήνυμα στην Μπαρτσε-
λόνα για μάχη μέχρις εσχάτων.

Πάντως η διαφορά των δύο αντικατο-
πτρίζεται και στα φετινά μπάτζετ τους, με
αυτό της Μπαρτσελόνα να φτάνει τα 39 ε-
κατ. και της Ρεάλ τα 29 εκατ. ευρώ. Αντί-
στοιχη είναι και η διαφορά Αναντολού
Εφές (25 εκατ.) και Ολυμπιακού (15 εκατ.).

Πρόκληση
για Μπαρτζώκα

O Γιώργος Μπαρτζώκας θα
βρεθεί για τρίτη φορά στην
καριέρα του σε Final-4 Ευ-
ρωλίγκας. Την πρώτη φορά
που το κατάφερε, με τον Ο-
λυμπιακό το 2013 (Λονδί-
νο), στέφθηκε και πρωτα-
θλητής Ευρώπης, γεγονός
που τον κατέστησε τον
πρώτο Ελληνα προπονητή
στην ιστορία που κατέκτη-
σε τον τίτλο της κορυφαίας
ευρωπαϊκής διασυλλογικής
διοργάνωσης. Το 2016 (Βε-
ρολίνο), ο 56χρονος κόουτς
προκρίθηκε σε Final-4 ως
προπονητής της ρωσικής
Λοκομοτίβ Κουμπάν, η ο-
ποία κατέλαβε την 3η θέση.
Φέτος, θα έχει την ευκαιρία
να ισοφαρίσει το ρεκόρ του
Δημήτρη Ιτούδη που έχει
δύο κατακτήσεις με την
ΤΣΣΚΑ (2016, 2019). Ο
πρώτος ημιτελικός, Ολυ-
μπιακός - Εφές, θα γίνει την
Πέμπτη 19 Μαΐου (19.00),
ενώ ο δεύτερος, Μπαρτσε-
λόνα - Ρεάλ, την ίδια μέρα
στις 22.00. Ο μικρός τελι-
κός θα διεξαχθεί το Σάββα-
το 21/5 (17.00) και ο μεγά-
λος τελικός στις 20.00.

Ο 56χρονος κόουτς θα έχει
την ευκαιρία να ισοφαρίσει
το ρεκόρ του Δημ. Ιτούδη,
που έχει δύο κατακτήσεις με
την ΤΣΣΚΑ (2016, 2019).

Εφτασε η ώρα της αλήθειας
Την ερχόμενη Πέμπτη το τζάμπολ του Final-4 της Ευρωλίγκας στο Βελιγράδι και η πρόκληση για Ολυμπιακό

<<<<<<

Χωρίς το «βάρος» του
φαβορί οι «ερυθρόλευκοι»
αντιμετωπίζουν της Εφές,
που φέτος προβλημάτισε.
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Tης ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΜΠΟΝΚΟΠΑΝΙ

Οι πλούσιοι διαφέρουν από όλους τους άλ-
λους. Διαφορετικές είναι, όπως αποδει-
κνύεται και οι κοσμητολογικές επεμβάσεις
που κάνουν. Το κόστος της ζωής διαρκώς
αυξάνεται. Οι τιμές των ακινήτων, των έρ-
γων τέχνης, των αυτοκινήτων τα τελευταία
χρόνια εκτινάχθηκαν στα ύψη. Ακριβώς
το ίδιο συνέβη και με τις πλαστικές επεμ-
βάσεις, ιδιαίτερα όταν το νυστέρι κρατούν
οι πιο διάσημοι πλαστικοί χειρουργοί. Παρά
τα αστρονομικά ποσά που χρεώνουν, οι
επίδοξοι πελάτες τους αναγκάζονται να
περιμένουν επί μήνες στις λίστες αναμο-
νής.

Αυτό μπορεί να το πιστοποιήσει η 63χρο-
νη Χίλντα Μπακ, που ταξίδεψε από το
Τέξας στη Νέα Υόρκη και υποβλήθηκε σε
πλαστική από τον δρ Αντριου Τζάκονο έ-
ναντι 230.000 δολαρίων. Ο χειρουργός της,
βέβαια, δεν είναι κάποιος τυχαίος, αλλά ο
«μάγος» που επέστρεψε τη νεότητα στο
πρόσωπο του σχεδιαστή Μαρκ Τζέικομπς.
Η γυναίκα παραδέχεται ότι η επέμβαση
ήταν ακριβή, αλλά είναι ευτυχής. «Εχω
Ρολς Ρόις, τρία σπίτια, ό,τι επιθυμώ, αλλά
ένιωθα θλίψη. Δεν μετανοώ καθόλου για
το δώρο που έκανα στο πρόσωπό μου».

Θέμα λογότυπου
Ο δρ Τζόναθαν Σάικς, πλαστικός χει-

ρουργός στο Μπέβερλι Χιλς και πρώην
πρόεδρος της αμερικανικής Εταιρείας Πλα-
στικής Χειρουργικής, εξηγεί ότι «είναι λίγο
σαν το λογότυπο των ρούχων ή την τιμή
του κρασιού. Οσο υψηλότερη, τόσο το κα-
λύτερο. Αραγε ένα λίφτινγκ αξίζει πραγ-
ματικά ένα τόσο υψηλό κόστος; Μόνο ο
καταναλωτής μπορεί να το αποφασίσει»
(η τιμή ενός λίφτινγκ διά χειρός δόκτορος
Σάικς κυμαίνεται μεταξύ 40.000 και 50.000
δολαρίων).

Οι γιατροί που προσφέρουν αυτά τα υ-
περβολικά ακριβά λίφτινγκ ισχυρίζονται
ότι, παρά την τσουχτερή τιμή τους, το α-
ξίζουν εξαιτίας της άρτιας τεχνικής, της
μεγάλης καλλιτεχνικής αντίληψης και της
εμπειρίας τους. Η δρ Λάρα Ντεβκάν, πλα-
στική χειρουργός στο Μανχάταν, παρο-
μοιάζει την εργασία της με αυτή ενός καλ-
λιτέχνη που πρέπει να κάνει, κατά παραγ-
γελία, ένα υπέροχο έργο τέχνης. Η γιατρός
χρεώνει το λίφτινγκ 200.000 δολάρια. 

Το κόστος της επέμβασης, βέβαια, ε-
ξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως
η πολυπλοκότητά της και πόσες περιοχές

του προσώπου αφορά (μάτια, βλέφαρα,
μύτη, αυχένα). Επίσης εξαρτάται από τη
διάρκεια της μετεγχειρητικής περίθαλψης.
Είναι δυνατόν να περιλαμβάνει άμεση και
διαρκή επικοινωνία με τον χειρουργό και

νοσηλευτές κατ’ οίκον. Ο δρ Τσία Τσι Κάο,
πλαστικός χειρουργός στο Μπέβερλι Χιλς,
που είναι διάσημος για το λίφτινγκ προ-
σώπου χωρίς ουλές, διαθέτει κέντρο με-
τεγχειρητικής περίθαλψης, όπου οι ασθενείς
του μπορούν να αναρρώσουν με τη βοήθεια
θαλάμου υπερβαρικού οξυγόνου. Μια από
τις πελάτισσές του, η 48χρονη Λίντα Μπελ,
επικεφαλής οίκου προϊόντων ομορφιάς,
το παρομοιάζει με υπερπολυτελές ξενο-
δοχείο. Η ίδια παρέμεινε εκεί επί πέντε η-
μέρες και κατέβαλε 112.000 δολάρια στον
δρ Κάο για λίφτινγκ προσώπου και αυχένα. 

Τιμή και αποτέλεσμα
Η 68χρονη Ντιάν Πιτσόλι, σχεδιάστρια

μόδας από το Νιου Τζέρσεϊ, συζήτησε με

πολλούς ειδικούς το ενδεχόμενο να υπο-
βληθεί σε λίφτινγκ. Κάποιοι της ζήτησαν
αστρονομικά ποσά. Τελικά επέλεξε τον
δόκτορα Μάθιου Γουάιτ, με ιατρείο στο
Μανχάταν, ο οποίος συμφώνησε να τη
χειρουργήσει έναντι 50.000 δολαρίων.
«Κάποιοι από τους άλλους γιατρούς με
τους οποίους συναντήθηκα απλώς προ-
σπαθούσαν να ανεβάζουν την τιμή, ανα-
φέροντας ξανά και ξανά πόσες διασημό-
τητες είχαν χειρουργήσει». 

Η ίδια δηλώνει ικανοποιημένη από τη
δουλειά του δόκτορος Γουάιτ. «Είμαι η
ίδια, όπως ανέκαθεν, μόνο που μοιάζω
πολύ νεότερη», λέει. «Η υψηλότερη τιμή
δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερο απο-
τέλεσμα».

Πληθωρισμός και στις πλαστικές
Οι χειρουργοί των διασημοτήτων ζητούν αστρονομικά ποσά για ένα λίφτινγκ 

Η δρ Λάρα Ντεβκάν, πλαστική χειρουργός στο Μανχάταν, παρομοιάζει την εργασία της με αυτήν ενός καλλιτέχνη που πρέπει να κάνει, κατά
παραγγελία, ένα υπέροχο έργο τέχνης. Η γιατρός χρεώνει το λίφτινγκ 200.000 δολάρια. 

<<<<<<

Το κόστος της επέμβασης 
εξαρτάται από την πολυπλο-
κότητά της και πόσες περιοχές
του προσώπου αφορά, αλλά
και από τη διάρκεια της μετεγ-
χειρητικής περίθαλψης. 

Μόνιμη τηλεργασία, 
αλλά με μείωση μισθού
ΛΟΝΔΙΝΟ. Τη δυνατότητα μόνιμης
τηλεργασίας προσφέρει στους εργα-
ζομένους της δικηγορική εταιρεία
στο Λονδίνο, ζητώντας όμως από αυ-
τούς να αποδεχθούν μείωση μισθού
της τάξεως του 20%.

Η δικηγορική εταιρεία Stephenson
Harwood ανακοίνωσε, σύμφωνα με
το BBC, ότι θα επιτρέπει εφεξής την
τηλεργασία εφόσον οι υπάλληλοι συμ-
φωνήσουν οικειοθελώς σε μείωση μι-
σθού. Το θέμα της τηλεργασίας έχει
προβληματίσει τις δυτικές κοινωνίες
μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του
κορωνοϊού, με τους εργαζομένους να
γλιτώνουν έξοδα μετακίνησης και
χρόνο και τους εργοδότες να μειώνουν
το κόστος λειτουργίας των επιχειρή-
σεών τους.  Ορισμένοι υποστηρίζουν
ότι οι εργαζόμενοι είναι λιγότερο πα-
ραγωγικοί όταν εργάζονται άνευ ε-
πιτηρήσεως στο σπίτι τους. Αλλοι υ-
ποστηρίζουν, όμως, ότι χωρίς τη με-
τακίνηση από και προς την εργασία
οι υπάλληλοι εργάζονται περισσότερες
ώρες και είναι πρόθυμοι να κάνουν
υπερωρίες, εφόσον δεν μετακινούνται
από την κατοικία τους. Ο αναπληρω-
τής υπουργός της βρετανικής κυβέρ-
νησης Τζέικομπ Ρις-Μόουγκ προκά-
λεσε κύμα αντιδράσεων όταν δήλωσε
πρόσφατα ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι
πρέπει να σταματήσουν την τηλερ-
γασία. Επιστημονικές μελέτες απο-
δεικνύουν ότι η τηλεργασία μπορεί
να ενισχύσει την παραγωγικότητα,
ενώ πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα της Βρετανίας διαπίστωσαν
ότι η «υβριδική εργασία», συνδυασμός
τηλεργασίας και διά ζώσης απασχό-
λησης, οδηγεί σε αποσυμφόρηση του
χώρου εργασίας και ενισχύει την ι-
κανοποίηση των υπαλλήλων.

Η εταιρεία Stephenson Harwood
ανέφερε ότι προσέλαβε μικρό αριθμό
εργαζομένων που δεν διέμεναν στο
Λονδίνο για να καλύψει ανάγκες της
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτοί
οι εργαζόμενοι αμείβονταν λιγότερο,
καθώς δεν επιβαρύνονταν με έξοδα
μετακίνησης. Αν η παρουσία τους
στο γραφείο καθίστατο αναγκαία, οι

νεοπροσληφθέντες είχαν τη δυνατό-
τητα να ζητήσουν έξοδα μετακίνη-
σης.

Ορισμένες εταιρείες αντιμετωπί-
ζουν αντιδράσεις εκ μέρους των ερ-
γαζομένων για τα σχέδια επανόδου
στη διά ζώσης εργασία. Σε ανοικτή
επιστολή, εργαζόμενοι της Apple στην
Καλιφόρνια επισήμαναν ότι η επι-
στροφή στο γραφείο θα ευνοήσει ό-
σους μένουν κοντά και τους νέους
χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις.

Εταιρεία διοργανώνει 
«ταχύρρυθμα ραντεβού» 
Της ΜΠΕΚΙ ΧΙΟΥΖ

Οι εφαρμογές γνωριμιών ανήκουν
στο παρελθόν. Το αντίπαλο δέος είναι
ήδη εδώ και ονομάζεται «Ambyr Club».
Στην πραγματικότητα πρόκειται για
μια εταιρεία που διοργανώνει «τα-
χύρρυθμα ραντεβού» διευκολύνοντας
τη διαπροσωπική επαφή των επίδοξων
συντρόφων. Το «Ambyr Club» ιδρύ-
θηκε τον Δεκέμβριο από δύο νεαρές
γυναίκες: τη Λίλι Μοντασέ και τη Βι-
κτόρια βαν Νες, που έχουν ήδη ορ-
γανώσει αρκετές τέτοιες συναντήσεις
σε μπαρ της Νέας Υόρκης. Κάθε εν-
διαφερόμενος που θέλει να λάβει
μέρος σε αυτές πρέπει να έχει κλείσει
τα 21 χρόνια, να καταβάλει 57 ευρώ
για την αίτηση εγγραφής και 140 για
είσοδο στις εκδηλώσεις. Προτού γίνει
δεκτός θα περάσει από συνέντευξη
και το παρελθόν του θα ερευνηθεί ε-
ξονυχιστικά. 

Τα «ταχύρρυθμα ραντεβού», το λε-
γόμενο «speed dating», ήταν ανέκαθεν
ένας κοινωνικά αποδεκτός τρόπος
προσωπικής γνωριμίας επίδοξων συ-
ντρόφων, που απέκτησε μεγάλη δη-
μοτικότητα στις ΗΠΑ. Μελέτη, άλ-
λωστε, που εκπονήθηκε το 2005 από
το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια,
αναλύοντας δεδομένα της εταιρείας
του είδους «HurryDate», διαπίστωσε
ότι η έλξη μεταξύ δύο ανθρώπων δη-
μιουργείται κατά τα πρώτα τρία δευ-
τερόλεπτα της συνάντησης.

Στο ίδιο το χρονικό διάστημα, οι
χρήστες των εφαρμογών γνωριμιών

αποφασίζουν αν θα προσεγγίσουν το
πρόσωπο που «βλέπουν» στην οθόνη
ή όχι.  Ομως, όπως συμβαίνει με όλες
τις καινοτομίες, και οι εφαρμογές γνω-
ριμιών πάλιωσαν, τόσο ώστε οι δια-
χειριστές τους άρχισαν να διοργανώ-
νουν συναθροίσεις προκειμένου κάθε
ενδιαφερόμενος να μπορεί να συνα-
ντηθεί απευθείας με το ενδεχόμενο
μελλοντικό του «έτερον ήμισυ». Στα-
διακά επανήλθαν στη μόδα τα «τα-
χύρρυθμα ραντεβού» με δεκάδες ε-
ταιρείες να κάνουν την εμφάνισή
τους στις ΗΠΑ. 

Συναντήσεις ΛΟΑΤΚΙ
Το «Ambyr Club» μελλοντικά θα

διοργανώνει συναντήσεις και για μέλη
που αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ.
Μέχρι τότε, η μεγαλύτερη πρόκληση
που αντιμετωπίζει είναι η ισομερής
εκπροσώπηση των δύο φύλων. Το
75% των μελών που καταβάλλουν το
κόστος της αίτησης, είναι γυναίκες.
Οι ιδιοκτήτριες της λέσχης ενθαρρύ-
νουν και τους άνδρες να συμμετά-
σχουν, κάτι που δυστυχώς έχει κόστος
για τη δική τους ερωτική ζωή. «Βρί-
σκουμε έναν άνδρα, ο οποίος είναι
εκπληκτικός και δυστυχώς δεν μπορεί
να γίνει δικός μας», εξηγεί η βαν Νες.
«Πρέπει να τον οδηγήσουμε να εγ-
γραφεί στο «Ambyr Club»… όλα για
το καλό της εταιρείας», λέει. Σε αυτό
συμφωνεί και η συνεταίρος της, η
Μοντασέ: «Δεν μπορώ να κρατήσω
για τον εαυτό μου έναν καλό άνδρα
γιατί νιώθω τύψεις».

<<<<<<

Βρετανική δικηγορική 
εταιρεία ανακοίνωσε ότι
εφεξής θα την προσφέ-
ρει εφόσον  οι υπάλληλοι
συμφωνήσουν σε περικο-
πή αποδοχών.

Πανδημικό κύμα παχυσαρκίας πλήττει την Ευρώπη
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πανδημία πα-
χυσαρκίας, ανέφερε χθες στην έκθεση
που παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο
για την Παχυσαρκία ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας. Οπως εκτιμά, εξαιτίας
της κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 200.000
καρκίνοι και σημειώνονται 1,2 εκατ. θά-
νατοι.  

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της
έρευνας που εκπονείται για πρώτη φορά
τα τελευταία 15 χρόνια για αυτό το θέμα
από τον ΠΟΥ. Οι επιστήμονες υπογραμ-
μίζουν ότι οι υπέρβαροι και οι παχύσαρκοι
στη Γηραιά Ηπειρο διαρκώς αυξάνονται
και το μέλλον διαγράφεται δυσοίωνο. Ε-
πίσης λένε ότι καμία χώρα δεν πρόκειται
να προσεγγίσει τον στόχο του διεθνούς
υγειονομικού οργανισμού, που είναι ο
υποδιπλασιασμός των «κρουσμάτων»
παχυσαρκίας έως το 2025.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, 59% των
ενηλίκων είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι,
ενώ το ίδιο συμβαίνει και στο 8% των
παιδιών κάτω των πέντε ετών και στο
1% των παιδιών σχολικής ηλικίας.

Η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται
η συγκεκριμένη ασθένεια στην Ευρώπη
είναι υψηλότερη απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε
άλλη γεωγραφική περιφέρεια, εξαιρου-
μένων των Ηνωμένων Πολιτειών. «Είναι

πολύ ανησυχητικό ότι διαπιστώνουμε
αύξηση της συχνότητας των υπέρβαρων
και παχύσαρκων ατόμων στην ευρωπαϊκή
περιφέρεια» (ο ΠΟΥ συμπεριλαμβάνει 53
κράτη), καταλήγει η έκθεση. 

Το υπερβολικό σωματικό βάρος συν-
δέεται με πλήθος παθολογικών καταστά-
σεων, όπως μυοσκελετικές παθήσεις,
διαβήτης τύπου 2, καρδιολογικά νοσήματα
και τουλάχιστον 13 μορφές καρκίνου. Το
υπερβολικό σωματικό λίπος, άλλωστε,
συμβάλλει στον πρόωρο θάνατο και προ-
καλεί πλήθος αναπηριών.

Ως παχύσαρκος ορίζεται όποιος έχει
δείκτη μάζας σώματος μεγαλύτερο του
30 και ως υπέρβαρος όταν ο ίδιος δείκτης
είναι από 25 έως 29,9. Σύμφωνα με την
έρευνα, οι παχύσαρκες και υπέρβαρες
γυναίκες στην Ευρώπη είναι περισσότε-
ρες.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι
υπέρβαροι και κυρίως οι παχύσαρκοι βρέ-
θηκαν σε δεινή θέση, διότι αποδείχθηκαν
ιδιαίτερα ευάλωτοι στην COVID-19. Ταυ-
τόχρονα, οι περιορισμοί στην κινητικό-
τητα και η μεταβολή της κατανάλωσης
τροφίμων, εξαιτίας των περιορισμών
στην κίνηση, αναμένεται να αφήσουν ι-
σχυρό αποτύπωμα στην υγεία του γενικού
πληθυσμού. 

Πάντως, ο επικεφαλής του ΠΟΥ για
την περιφέρεια της Ευρώπης, δρ Χανς
Κλούγκε, τόνισε ότι ακόμα και τώρα είναι
δυνατή η αντιστροφή της κατάστασης.
«Δημιουργώντας περιβάλλοντα τα οποία
ενθαρρύνουν και προωθούν τις επενδύ-
σεις στην υγεία και στην καινοτομία και
ενισχύοντας τα υγειονομικά μας συστή-
ματα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την
παχυσαρκία στην ήπειρό μας».

Απαγόρευση γκαζόν στη Νεβάδα λόγω ανομβρίας
Του ΧΕΝΡΙ ΦΑΟΥΝΤΕΝ

Το πότισμα και τη φύτευση γκαζόν απα-
γόρευσε διά νόμου η πολιτεία της Νεβάδας
στις δυτικές ΗΠΑ, υποχρεώνοντας τους ι-
διοκτήτες κατοικιών να το αφαιρέσουν
και να το αντικαταστήσουν με είδη χλω-
ρίδας περισσότερο φιλικά στο κλίμα της
ερήμου. Το νομοθέτημα ορίζει ότι κάθε
«μη χρηστικό» και διακοσμητικό φυτό,
που απαιτεί πότισμα στην πόλη του Λας
Βέγκας και στα περίχωρά του, θα πρέπει
να αφαιρεθεί αμέσως.

Το πέρασμα του γρασιδιού στην παρα-
νομία αποτελεί το πλέον πρόσφατο και
πιο ακραίο μέτρο διατήρησης υδάτινων

πόρων στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, ύστερα από
δεκαετίες οικιστικής ανάπτυξης και 20
χρόνια ξηρασίας, που περιόρισαν τη ροή
των υδάτων του ποταμού Κολοράντο, πηγή
ύδρευσης επτά πολιτειών της περιοχής.
Στη νότια Νεβάδα, τόπο κατοικίας 2,5 ε-
κατομμυρίων πολιτών και προορισμό 40

εκατομμυρίων τουριστών τον χρόνο, το
πρόβλημα έχει επείγοντα χαρακτήρα. Η
πόλη του Λας Βέγκας υδρεύεται από τη λί-
μνη Μιντ, η οποία καλύπτει ποσοστό 90%
των αναγκών της σε πόσιμο νερό. Η λίμνη,
όμως, συρρικνώνεται διαρκώς, με την υ-
πηρεσία ύδρευσης της Νεβάδας να έχει

ήδη δαπανήσει 1,5 δισ. δολάρια την τε-
λευταία δεκαετία για τη διάνοιξη βαθύτερων
φρεατίων άντλησης. 

«Χρήμα για χόρτο»
Η απαγόρευση του γκαζόν αποφασί-

σθηκε ύστερα από χρόνια αποτυχημένων

προσπαθειών περιορισμού της κατανάλω-
σης νερού, στις οποίες περιελήφθη θνη-
σιγενής εκστρατεία οικειοθελούς εκρίζωσης
των γκαζόν από αυλές πολιτών με χρηματικό
αντάλλαγμα και τον ευφάνταστο τίτλο
«Χρήμα για χόρτο». Το μέτρο, ωστόσο, α-
πέτυχε να πείσει ικανό αριθμό ιδιοκτητών.
Αντίθετα, η υποχρεωτική αντικατάσταση
του γκαζόν με πιο ανθεκτικά φυτά μπορεί
να περιορίσει την κατανάλωση νερού κατά
70%, με την οικονομία αυτή να ενισχύεται
σημαντικά εάν το γκαζόν αντικατασταθεί
με συνθετικό χλοοτάπητα. 

Το νερό που καταλήγει στις αποχετεύσεις
του Λας Βέγκας φιλτράρεται και επιστρέφει
καθαρό στη λίμνη Μιντ. Περισσότερο από
το ήμισυ του νερού της περιοχής, όμως,
χρησιμοποιείται για άρδευση, με τον με-
γαλύτερο όγκο του να χάνεται χάρη στην
ταχύτατη εξάτμισή του κάτω από τον α-
δυσώπητο ήλιο της Νεβάδας. Η πολιτεία
δημιούργησε μάλιστα ειδική ομάδα εφαρ-
μογής των περιορισμών στην ύδρευση, η
οποία επισκέπτεται ιδιοκτήτες κατοικιών
που αρνούνται να εκριζώσουν το γκαζόν
τους. Σε περίπτωση επίμονης άρνησής
τους να συμμορφωθούν, στους ιδιοκτήτες
θα επιβάλλονται πρόστιμα. 

Τα ακραία μέτρα αυτά έχουν βοηθήσει
στον περιορισμό της κατανάλωσης ύδατος
κατά το ήμισυ από την έναρξη της ξηρασίας
το 2000, παρότι ο πληθυσμός της περιοχής
αυξήθηκε 20%.

<<<<<<

Σύμφωνα με έρευνα 
του ΠΟΥ, ετησίως διαγιγνώ-
σκονται 200.000 καρκίνοι
και σημειώνονται 1,2 εκατ.
θάνατοι.

<<<<<<

Ο νόμος ορίζει ότι κάθε «μη
χρηστικό» και διακοσμητικό
φυτό στο Λας  Βέγκας θα πρέ-
πει  να αφαιρεθεί αμέσως.

Το υπερβολικό σωματικό βάρος συνδέεται με πλήθος παθολογικών καταστάσεων, όπως
μυοσκελετικές παθήσεις, διαβήτης τύπου 2, καρδιολογικά νοσήματα. Επίσης, το υπερβολι-
κό σωματικό λίπος συμβάλλει στον πρόωρο θάνατο και προκαλεί αναπηρίες.

Η αντικατάσταση του γρασιδιού με πιο ανθεκτικά φυτά μπορεί να περιορίσει την κατανάλω-
ση νερού κατά 70%, με την οικονομία να ενισχύεται σημαντικά αν το γκαζόν αντικατασταθεί
με συνθετικό χλοοτάπητα.

Το θέμα της τηλεργασίας προβληματί-
ζει: αφενός οι εργαζόμενοι γλιτώνουν
έξοδα μετακίνησης και χρόνο, αφετέ-
ρου οι εργοδότες μειώνουν το κόστος
λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.
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Συνεχίζεται η άνοδος 
του πληθωρισμού

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Από τον Ιούλιο και μετά, όπως δείχνουν τα
πράγματα, οι έξοδοι της Ελλάδας στις αγορές
θα γίνονται σε ακόμη δυσκολότερο περιβάλλον
σε σχέση με το σημερινό, αφού θα έχει ξεκι-
νήσει η σειρά αυξήσεων των επιτοκίων της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα τρέ-
χοντα αρνητικά επίπεδα, κάτι που μέχρι πριν
από λίγες εβδομάδες τοποθετείτο προς το
τέλος του έτους, οπότε θα είχε ολοκληρωθεί
το πρόγραμμα δανεισμού του ελληνικού Δη-
μοσίου για το 2022.  

Η ταχεία πλέον ομαλοποίηση της πολιτικής
της EKT, την οποία και επιβάλλει το πληθω-
ριστικό σοκ που βαθαίνει στην Ευρωζώνη,
έχει σοβαρό αντίκτυπο για την Ελλάδα, καθώς
αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τους όρους
πρόσβασης στις αγορές, με την αύξηση των
επιτοκίων να οδηγεί σε όλο και υψηλότερες
αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα και να υπο-
νομεύει τον ρυθμό μείωσης του ελληνικού
χρέους, με το μέσο σταθμικό κόστος του α-
νεξόφλητου χρέους να αυξάνεται. Αυτό θα
έχει αντίκτυπο και στο κόστος δανεισμού
των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και στο
πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας.

Βέβαια, η άνοδος του πληθωρισμού εκτός
του ότι έχει αρνητικές συνέπειες για τα κόστη

εξυπηρέτησης του χρέους των κυβερνήσεων
–καθώς αυξάνονται επιτόκια και αποδόσεις
των ομολόγων– έχει και το όφελος του ότι
διαβρώνει την πραγματική αξία του δημόσιου
χρέους. 

Οπως εξηγεί η Capital Economics, ο υψη-
λότερος πληθωρισμός, ενισχύοντας το ονο-
μαστικό ΑΕΠ, προκαλεί... μαθηματικά πτώση
του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ. Ο αποπληθω-
ριστής του ονομαστικού ΑΕΠ αυξάνεται λι-
γότερο από τον πληθωρισμό στις περισσότερες
χώρες, ειδικά στην Ευρώπη. Δεύτερον, μπορεί
να οδηγήσει σε χαμηλότερο κρατικό δανεισμό,
δεδομένου ότι ο πληθωρισμός (τουλάχιστον
αρχικά) τείνει να ενισχύει τα φορολογικά έ-
σοδα περισσότερο από τις δημόσιες δαπάνες.

Ωστόσο, όπως τονίζει, το δεύτερο σημείο
είναι απίθανο να παραμείνει για πολύ, καθώς
αυξάνεται ο αντίκτυπος του υψηλότερου πλη-
θωρισμού στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέ-
ους. 

Με το στοιχείο της «έκπληξης» του πλη-
θωρισμού να εξασθενεί, οι αυξανόμενες προσ-
δοκίες για τον πληθωρισμό ανεβάζουν τις ο-
νομαστικές αποδόσεις των ομολόγων. Και οι
πραγματικές αποδόσεις των ομολόγων αυ-
ξάνονται μια και οι κεντρικές τράπεζες «α-
νεβάζουν» τα επιτόκια ως απάντηση στον υ-
ψηλότερο πληθωρισμό.

Οι αναλυτές υπογραμμίζουν τη σοβαρή
πρόκληση που θέτει αυτό το νέο περιβάλλον
για την Ελλάδα. Η Morgan Stanley επισημαίνει

σε νέα έκθεση ότι η άνοδος των αποδόσεων
των ελληνικών ομολόγων, που προκαλεί η
ομαλοποίηση της πολιτικής της ΕΚΤ, αυξάνει
τους κινδύνους για την Ελλάδα. Η ελληνική
οικονομία στηρίχθηκε από τη χαλάρωση της
δημοσιονομικής πολιτικής και σε μεγάλο
βαθμό από τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ
καθώς συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα PEPP,
γεγονός που οδήγησε σε απότομη μείωση
των ελληνικών επιτοκίων τα τελευταία δύο
χρόνια. Αυτό, με τη σειρά του, στήριξε τις ε-
πενδύσεις και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα
της χώρας, όπως τονίζει η Morgan Stanley.
«Αρκετοί παράγοντες ωστόσο έχουν οδηγήσει
πρόσφατα σε αύξηση των αποδόσεων, η
οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα κινδύνου

για τη χώρα», επισημαίνει. Αυτοί είναι το
τέλος του PEPP –με την Ελλάδα να μην πε-
ριλαμβάνεται στο κλασικό QE– και η πρό-
σφατη «επιθετική» στροφή της νομισματικής
πολιτικής της ΕΚΤ.

Από την πλευρά του και ο οίκος αξιολόγησης
DBRS υπογραμμίζει πως η σύσφιγξη της νο-
μισματικής πολιτικής της ΕΚΤ προσθέτει
πίεση στο κόστος δανεισμού της χώρας και
εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο υπερ-
χρεωμένες χώρες όπως η Ελλάδα μπορούν
να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα του δημόσιου
χρέους τους. Κατά την DBRS, η δημοσιονομική
πειθαρχία και η διατήρηση της ανάπτυξης
αποτελούν τα «κλειδιά» για τη βιωσιμότητα
του ελληνικού χρέους. 

Δυσκολότερη και ακριβότερη 
η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές
Ξεκινά η σειρά αυξήσεων των επιτοκίων της ΕΚΤ από τα τρέχοντα αρνητικά επίπεδα

<<<<<<

Η άνοδος των αποδόσεων 
των ελληνικών ομολόγων 
αυξάνει τους κινδύνους για 
την Ελλάδα, επισημαίνουν 
αναλυτές διεθνών οίκων.

Παρά τα σημάδια σταθεροποί-
ησης στις τιμές πρώτων υλών,
τα στοιχεία πληθωρισμού συ-
νεχίζουν να εκπλήσσουν ανο-
δικά, ενισχύοντας τις ανησυχίες
για διατήρησή του σε υψηλά
επίπεδα για διάστημα μεγαλύ-
τερο από το προβλεπόμενο,
καθώς το εύρος της διάχυσης
των πληθωριστικών πιέσεων
φαίνεται πως αυξάνεται. Η α-
ποδέσμευση συμπιεσμένης ζή-
τησης μετά την άρση των αυ-
στηρών περιορισμών κατά του
κορωνοϊού ενισχύει τις τιμές
των υπηρεσιών, ενώ τα σημά-
δια περαιτέρω διατάραξης της
παγκόσμιας εφοδιαστικής α-
λυσίδας λόγω του πολέμου στην
Ουκρανία και της εφαρμοζό-
μενης πολιτικής «μηδενικής
διασποράς της COVID» από
την Κίνα συντηρούν ανοδικές
πιέσεις στις τιμές των αγαθών.
Παράλληλα, οι τιμές στα είδη
διατροφής έχουν ενισχυθεί λό-
γω του αυξημένου κόστους πα-
ραγωγής (άνοδος της τιμής των
λιπασμάτων) και μεταφοράς.

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα
με τα πρόσφατα στοιχεία πλη-
θωρισμού από τις ΗΠΑ, ο κύριος
δείκτης τιμών καταναλωτή αυ-
ξήθηκε περισσότερο από όσο
αναμενόταν τον Απρίλιο, +0,3%
σε μηνιαία βάση –αν και χαμη-
λότερα σε σύγκριση με την ά-
νοδο 1,2% τον προηγούμενο
μήνα–, καθώς η υποχώρηση
2,7% στις τιμές ενέργειας αντι-
σταθμίστηκε εν μέρει από την
αύξηση 0,9% στα είδη διατρο-
φής, ενώ, κυρίως λόγω επιδρά-
σεων βάσης, ο ετήσιος δείκτης
υποχώρησε στο 8,3%, παραμέ-
νοντας όμως κοντά στο υψηλό
40 ετών 8,5% του Μαρτίου.

Ανοδικά εξέπληξε και ο λε-
γόμενος δομικός πληθωρισμός,
σημειώνοντας αύξηση 0,6%
μηνιαίως και 6,2% ετησίως, με
τους περισσότερους υποδείκτες
να καταγράφουν σημαντική

άνοδο, συμπεριλαμβανομένου
του κλάδου της στέγασης ο ο-
ποίος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα
στη διαμόρφωση του πληθω-
ρισμού. Σε αυτό το περιβάλλον
εκτιμάται ότι, αν και λόγω ε-
πιδράσεων βάσης ενδέχεται
να δούμε υποχώρηση των πλη-
θωριστικών πιέσεων τους ε-
πόμενους μήνες –υπό την προ-
ϋπόθεση ότι δεν θα σημειωθεί
νέα σημαντική άνοδος στις τι-
μές ενέργειας–, εντούτοις η α-
ποκλιμάκωση αναμένεται να
αποδειχθεί σταδιακή, ενδεχό-
μενο που ενισχύει την άποψη
για αύξηση του fed funds rate
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας
των ΗΠΑ πάνω από το επίπεδο
μακροχρόνιας ισορροπίας τους
επόμενους μήνες.

Τα ισχυρότερα από τα ανα-
μενόμενα στοιχεία πληθωρι-
σμού των ΗΠΑ επηρέασαν αρ-
νητικά τις αγορές κυβερνητικών
ομολόγων. Εντούτοις, οι απώ-
λειες αποδείχθηκαν προσωρινές,
καθώς στο τέλος της εβδομάδας
κινήθηκαν ανοδικά, επωφελού-
μενες από τη σημαντική μείωση
της διάθεσης των επενδυτών
για ανάληψη ρίσκου λόγω ανη-
συχιών για τις επιπτώσεις στην
παγκόσμια οικονομία της πο-
λιτικής «μηδενικής διασποράς
της COVID» της Κίνας, του συ-
νεχιζόμενου πολέμου στην Ου-
κρανία και της προοπτικής υ-
ψηλότερων επιτοκίων από πολ-
λές κεντρικές τράπεζες. Στις α-
γορές συναλλάγματος, το δο-
λάριο, που θεωρείται ένα από
τα ασφαλή καταφύγια σε πε-
ριόδους αβεβαιότητας, ενισχύ-
θηκε σημαντικά, πιέζοντας την
ισοτιμία ευρώ/δολ. κάτω από
την περιοχή του 1,04 για πρώτη
φορά από τον Ιανουάριο του
2017.

* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης &
Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών
της Εurobank.

Εκτίναξη του εμπορικού ελλείμματος 
στα 8,47 δισ., αυξήθηκε κατά 78,7% το α' 3μηνο
Με αύξηση των εξαγωγών αλλά και διεύρυνση
του εμπορικού ελλείμματος έκλεισε το πρώτο
τρίμηνο του 2022. Ο λόγος; Μπορεί τα εξαγόμενα
προϊόντα να πωλούνται στις ξένες αγορές σε
υψηλές τιμές, καθώς το φαινόμενο του υψηλού
κόστους παραγωγής είναι παγκόσμιο, ακριβώς
όμως γι’ αυτό οι εισαγωγές, που έτσι κι αλλιώς
είναι περισσότερες από τις εξαγωγές, κοστίζουν
ακριβότερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που α-
νακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ-
ΣΤΑΤ), το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου
2022 οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 48,3%, στα
20,07 δισ. ευρώ, έναντι 13,53 δισ. ευρώ το α-
ντίστοιχο διάστημα του 2021. Εξαιρουμένων
των πετρελαιοειδών και των πλοίων, οι εισα-
γωγές αυξήθηκαν κατά 32,8%.   

Το ίδιο διάστημα, οι εξαγωγές διαμορφώ-
θηκαν σε 11,59 δισ. ευρώ έναντι 8,78 δισ. ευρώ
το α  ́τρίμηνο του 2021, καταγράφοντας αύξηση
32%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και
των πλοίων, η αύξηση των εξαγωγών ήταν
23,9%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου
2022 διαμορφώθηκε στα 8,47 δισ. ευρώ έναντι
4,74 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2021, κατα-
γράφοντας αύξηση 78,7%. Εξαιρουμένων των
πετρελαιοειδών και των πλοίων, το εμπορικό

έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 1,88 δισ. ευρώ, αυ-
ξημένο κατά 47,9%.

Ειδικά τον Μάρτιο οι εισαγωγές αυξήθηκαν
κατά 26,3% και οι εξαγωγές κατά 34,4%, στα
6,89 δισ. ευρώ και 4,51 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορ-
φώθηκε τον Μάρτιο στα 2,38 δισ. ευρώ, κα-
ταγράφοντας αύξηση 13,4%. Αξίζει να σημειωθεί
ότι, εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή και τα
πλοία, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
κατέγραψε μεγαλύτερη αύξηση, 15,4%, τον
Μάρτιο του 2022 σε σύγκριση με τον Μάρτιο
του 2021. Τον Μάρτιο του 2022 καταγράφηκαν
ανοδικές τάσεις σε όλους τους κλάδους των
εξαγόμενων προϊόντων, με εξαίρεση αυτόν
των πρώτων υλών όπου καταγράφηκε μείωση
7,4% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελληνίου Συν-

δέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), η αξία των εξαγωγών
πετρελαιοειδών - καυσίμων αυξήθηκε κατά
72,5%, των βιομηχανικών προϊόντων κατά
43%, των μηχανημάτων κατά 43,4%, των δια-
φόρων βιομηχανικών προϊόντων κατά 21,3%,

των ελαίων κατά 35,7% και των εμπιστευτικών
προϊόντων κατά 33,6%. Μικρότερη αύξηση
εμφανίζουν οι εξαγωγές των κατηγοριών τρο-
φίμων (12,9%), χημικών (9,8%) και της κατη-
γορίας ποτών - καπνού (7,2%).

Το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022 ση-
μαντική άνοδο σε σύγκριση με το τρίμηνο Ια-
νουαρίου - Μαρτίου 2021 κατέγραψαν οι εξα-
γωγές πετρελαιοειδών - καυσίμων (61,7%), βιο-
μηχανικών προϊόντων (38,9%), μηχανημάτων
(43,7%) και διαφόρων βιομηχανικών (21,7%).
Μικρότερη αύξηση εξαγωγών εμφανίζουν οι
ιδιαίτερα σημαντικές κατηγορίες των τροφίμων
(16,1%) και των χημικών (6,5%), και ακολουθούν
οι κατηγορίες των πρώτων υλών (14%), των
λαδιών (14,9%) και των ποτών - καπνού (8,4%).
Τέλος, οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές των εμπι-
στευτικών προϊόντων παρουσίασαν θεαματική
αύξηση της τάξης του 55,1%. Σε απόλυτους
αριθμούς, οι εξαγωγές πετρελαιοειδών - καυ-
σίμων διαμορφώθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο
του τρέχοντος έτους σε 3,44 δισ. ευρώ, των
βιομηχανικών προϊόντων σε 1,93 δισ. ευρώ,
των τροφίμων - ζώντων ζώων σε 1,62 δισ. ευρώ,
των χημικών σε 1,5 δισ. ευρώ και των μηχα-
νημάτων σε 1,17 δισ. ευρώ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

H αλλαγή πολιτικής της EKT, την οποία επιβάλλει το πληθωριστικό σοκ που βαθαίνει στην Ευρωζώνη, έχει σοβαρό αντίκτυπο για την Ελλάδα.

<<<<<<

Οι δαπάνες για τις εισαγωγές 
είναι πολύ μεγαλύτερες σε 
σύγκριση με πέρυσι λόγω της 
ανόδου των τιμών παγκοσμίως.  

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 48,3%, στα
20,07 δισ., έναντι 13,53 δισ. το αντίστοιχο διά-
στημα του 2021 και οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά
32%, φτάνοντας τα 11,59 δισ. έναντι 8,78 δισ.
ευρώ.

Με οριακή πτώση 
έκλεισε το ΧΑΚ
Με οριακή πτώση έκλεισε την
Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έ-
κλεισε στις 67.03 μονάδες, ση-
μειώνοντας πτώση σε ποσοστό
0,77%. 

Η αξία των συναλλαγών δια-
μορφώθηκε στις €183.727,55.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλει-

σε στις 40.23 μονάδες, κατα-
γράφοντας πτώση σε ποσοστό
0,86%.

Όσον αφορά τους επιμέ-
ρους χρηματιστηριακούς δεί-
κτες, ο δείκτης της Κύριας Α-
γοράς κατέγραψε πτώση

1,18%, της Εναλλακτικής Α-
γοράς 0,55%, Επενδυτικών Ε-
ταιρειών 4,8% και των Ξενο-
δοχείων 0,63%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι
τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου
με €113.590,90 (άνοδος 1% –
τιμή κλεισίματος €1,10), της
Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με
€13.800 (πτώση 0,72% – τιμή
κλεισίματος €2,76), της Ελλη-
νικής Τράπεζας με €11.350,16
(πτώση 0,27% – τιμή κλεισί-
ματος €0,75), της Cyprus
Cement Public Company με
€11.019,56 (άνοδος 1,60% –
τιμή κλεισίματος €0,635) και
της ΚΕΟ με €9.035,24 (χωρίς
μεταβολή – τιμή κλεισίματος
€1,22). 

Από τις μετοχές που έτυχαν
διαπραγμάτευσης, 7 κινήθη-
καν ανοδικά, 9 καθοδικά και
4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο
αριθμός των συναλλαγών α-
νήλθε στις 119.

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης έ-
κλεισε στις 67.03 μο-
νάδες, σημειώνοντας
πτώση σε ποσοστό
0,77%.
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