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ΤΖΟΝ ΜΠΑΦΕΣ

Αύξηση 50% στις τιμές ενέργειας 
Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει, τουλάχιστον όσο κρατάει ο πόλε-
μος και μέχρι νεωτέρας. Το συμπέρασμα προκύπτει από την προ-
σομοίωση της Παγκόσμιας Τράπεζας όπως την παρουσιάζει σε
συνέντευξη ο ανώτερος οικονομολόγος της, αρμόδιος για τον το-
μέα εμπορευμάτων, Τζον Μπαφές. Ο οργανισμός περιμένει αύ-
ξηση 50% σε ενέργεια και τρόφιμα το 2022. Σελ. 12

ΖΗΤΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ

Διαμάχη στην ΕΚΤ για τα επιτόκια
Mε τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ότι ο πληθωρισμός συνε-
χίζεται, το θερμόμετρο ανεβαίνει στους κόλπους της ΕΚΤ ενό-
ψει της συνεδρίασης της 9ης Ιουνίου. Μέλη του Δ.Σ. τάσσονται
υπέρ της επιθετικότερης νομισματικής πολιτικής, με τις δύο αυ-
ξήσεις επιτοκίων, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, να είναι της
τάξεως των 50 μ.β. και όχι των 25 μ.β. Σελ. 11

ΡΩΣΙΑ

Ελιγμοί για να αποφύγει τη χρεοκοπία 
Σχέδιο για αποπληρωμή του χρέους της στους πιστωτές της ετοι-
μάζει η Μόσχα για να αποφύγει την τεχνητή χρεοκοπία, μετά το
μπλόκο των ΗΠΑ. Ο μηχανισμός θα μοιάζει με αυτόν των πλη-
ρωμών για αέριο σε ρούβλια, αλλά με αντίστροφη φορά. Μέχρι
το τέλος του έτους η Μόσχα πρέπει να καταβάλει σχεδόν 2 δισ.
δολάρια σε πληρωμές τόκων και ομολόγων. Σελ. 8

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Ανεδαφικό σενάριο
Η κατάσταση στο μέτωπο του πληθω-
ρισμού έχει προφανώς ξεφύγει. Η
Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία για καιρό
σηματοδοτούσε την πρώτη αύξηση
των επιτοκίων μετά τον τέλος τους
προγράμματος αγοράς ομολόγων,
κάνει πλέον λόγο για δύο αυξήσεις
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Οι ενέρ-
γειες αυτές θα φέρουν και  το τέλος
των αρνητικών επιτοκίων. Είναι πλέον
ξεκάθαρο ότι η ΕΚΤ βρίσκεται κάτω
από πίεση να δράσει και γι’ αυτό προ-
χωρεί στην πρωτόγνωρη κίνηση να
προειδοποιήσει τις αγορές για τις
προθέσεις της. Αν και προς το παρόν
δε αποτελεί μέρος της κατεύθυνσης,
αναμένεται πως θα υπάρξει και τρίτη
αύξηση των επιτοκίων που θα λάβει
χώρα στο τέταρτο τρίμηνο του έτους
διαμορφώνοντας  έτσι τα επιτόκια
καταθέσεων του ευρώ σε θετικό έ-

δαφος μετά από πολλά χρόνια. 
Οι συγκεκριμένες αποφάσεις θε-

ωρούνται αποδεκτές από όλους, αφού
καλύπτουν τόσο αυτούς που πιστεύ-
ουν πως ο πληθωρισμός είναι απο-
τέλεσμα προβλημάτων στην προ-
σφορά, αλλά και αυτούς που πιστεύ-
ουν ότι ο πληθωρισμός είναι το απο-
τέλεσμα της νομισματικής και δη-
μοσιονομικής χαλάρωσης που προ-
κάλεσε αυξημένη ρευστότητα και
άρα ενίσχυση της ζήτησης. Μεγάλη
ανησυχία και λόγος για περεταίρω
αυξήσεις των επιτοκίων αποτελεί μια
πιθανή «ενσωμάτωση» του πληθω-
ρισμού στο κόστος παραγωγής μέσω
αυξήσεων των μισθών. Σε μια τέτοια
περίπτωση θα ήταν σαν να ρίχνουμε
λάδι στην φωτιά, γεγονός που θα ε-
πέβαλλε μια πιο σφιχτή νομισματική
πολιτική με  περισσότερες αυξήσεις

των επιτοκίων. Οι οικονομικές προ-
οπτικές προβληματίζουν μεσοπρό-
θεσμα και όχι τόσο για το 2022 που
προβλέπεται ανάπτυξη αν και ανα-
προσαρμοσμένη στο 50% των εκτι-
μήσεων που ίσχυαν  πριν την ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία. Το 2022, ε-
ξάλλου, είναι ο χρόνος που ακολουθεί
την πανδημία και «κουβαλά» την δυ-
ναμική για ανάπτυξη. Ο μεγάλος προ-
βληματισμός όμως αφορά το 2023
και μετά όταν η δυναμική θα έχει ε-
ξασθενίσει και τα κατάλοιπα και η
διαίρεση που προκάλεσε ο πόλεμος
θα είναι εκεί και θα καθορίζουν τις
εξελίξεις. 

Για την μεσοπρόθεσμη πορεία της
οικονομίας, πολλά θα εξαρτηθούν
από το νέο επίπεδο ισορροπίας των
επιτοκίων στο ευρώ, αυτό που απο-
καλείται επίπεδο ουδετερότητας, δη-

λαδή το σημείο όπου θα επιτευχθεί
διατηρησιμότητα με τρόπο που δεν
θα επηρεάζει την ζήτηση είτε προς
την μια είτε προς την άλλη κατεύ-
θυνση. Οι τελικές αποφάσεις θα λη-
φθούν στην βάση των πραγματικών
δεδομένων και των αναγκών της οι-
κονομίας παραμερίζοντας την ακα-
δημαϊκή συζήτηση που έχει ξεκινήσει
εδώ και αρκετό καιρό και απειλεί να
λάβει διαστάσεις επιδημίας οδηγώ-
ντας σε λανθασμένες αποφάσεις. 

Η άνοδος των επιτοκίων, αν και
αναπόφευκτη, ενέχει τον κίνδυνο
να χαθεί το σημείο ισορροπίας και
να προκληθεί «διεύρυνση» των
spreads μεταξύ βόρειων και νότιων
χωρών. Αυτή είναι μια υπαρκτή α-
νησυχία που όμως θα πρέπει να α-
ντιμετωπιστεί με κάθε κόστος, αφού
υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία

για άμεση αντίδραση μόλις διαπι-
στωθεί η εμφάνιση του προβλήματος.
Ευτυχώς, η προηγούμενη κακή ε-
μπειρία έχει αφήσει ως παρακατα-
θήκη αρκετά εργαλεία αλλά και την
απαραίτητη κουλτούρα για αντιμε-
τώπιση του προβλήματος. Για είναι
αποτελεσματική μια τέτοια παρέμ-
βαση τα επηρεαζόμενα κράτη-μέλη
καλούνται να θέσουν την δημοσιο-
νομική τους εικόνα σε κατάσταση
ομαλοποίησης και το επίπεδο χρέους
σε πορεία αποκλιμάκωσης. Λαμβά-
νοντας υπόψη αυτά, μέγιστη προτε-
ραιότητα του κράτους αυτή την πε-
ρίοδο θα πρέπει να είναι η δημοσιο-
νομική πειθαρχία, γεγονός που κα-
θιστά τις όποιες σκέψεις για μεγάλης
έκτασης και διάρκειας στήριξη των
καταναλωτών κατά της ακρίβειας
ένα ανεδαφικό σενάριο. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα δώσει
πρόσθετη ώθηση στον τομέα των α-
κινήτων στις παραλιακές πόλεις και ι-
διαίτερα στη Λεμεσό, την Πάφο και
την Λάρνακα. Με την έλευση Ουκρα-
νών, Λευκορώσων και Ρώσων, η ζήτηση

υπερκεράζει την προσφορά σε ακίνητα
αναφέρουν φορείς της αγοράς του Real
Estate. Και η ροή συνεχίζεται αφού ο
πόλεμος δεν σταματά. Από την αρχή
του χρόνου έως και τον Απρίλιο, η Λε-
μεσός έχει καταγράψει αύξηση στα

πωλητήρια έγγραφα της τάξης του
58%, η Λάρνακα της τάξης του 49%
και η Πάφος 80%.  Εκτιμάται ότι τους
τελευταίους μήνες έχουν φθάσει στην
Κύπρο περίπου 20.000 Ρώσοι, Ουκρανοί
και Λευκορώσοι. Τα ρωσόφωνα σχολεία

αποτελούν βασικό παράγοντα για την
επιλογή των περιοχών που εγκαθίστα-
νται Ουκρανοί, Ρώσοι, Λευκωρώσοι.
Υπάρχουν τρία ρωσόφωνα σχολεία
στη Λεμεσό, ένα ρωσόφωνο σχολείο
στην Πάφο και ένα ρωσόφωνο στη

Λευκωσία. Η Λάρνακα δεν έχει ρωσό-
φωνο σχολείο, ωστόσο επειδή είναι
μικρές οι αποστάσεις, την επιλέγουν
ως έδρα τους. Ανοδικά κινούνται και
τα ενοίκια, ενώ ανάρπαστα γίνονται
ακόμα και σε έπιπλα. Σελ. 4

Προχωρούν
τα σχέδια για
μεταμόρφωση
του Στροβολου
Λίφτινγκ πολλών εκατομμυρίων
Σχέδια δεκάδων εκατομμυρίων αλ-
λάζουν τον Στρόβολο. Προχωρούν
οι μελέτες για το λίφτινγκ του Πεδι-
αίου, τον Ιούλη η προκήρυξη για την
ανάπλαση Τσερίου. Γύρω στα 27
εκατ. ευρώ είναι το κατασκευαστικό
κόστος για το Πεδιαίο πάρκο και 8
εκατ. το κόστος για την ανάπλαση
Τσερίου. Στα 12 εκατ. το οδικό δίκτυο
μεταξύ λεωφόρων Στροβόλου και
Αρχαγγέλου. Σελ. 3

Αναζητείται
η χρυσή τομή
στα εργασιακά
της Ελληνικής
Συναντήσεις του Γ. Καρούσου
Την ερχόμενη εβδομάδα θα εντατικο-
ποιηθούν οι προσπάθειες για εξεύρεση
της χρυσής τομής στο θέμα που έχει
προκύψει μεταξύ Ελληνικής και της
συντεχνίας των τραπεζικών υπαλλή-
λων. Ο εκτελών χρέη Υπ. Εργασίας
Γιάννης Καρούσος θα έχει μέσα στην
επόμενη εβδομάδα συνάντηση με τα
εμπλεκόμενα μέρη. Η συμβολή του
Υπουργείου στο όλο θέμα θεωρείται
καταλυτική και αναγκαία. Σελ. 4

ΗΠΑ-ΡΩΣΙΑ

Οι κυρώσεις,
τα αντίποινα
και το φάσμα
της πείνας
Εχουν παρέλθει τρεις μήνες
από την έναρξη του πολέμου
στην Ουκρανία και καμία
πλευρά δεν δείχνει να έχει
καταγάγει καθοριστική νίκη
επί της άλλης, παρά τις κυ-
ρώσεις και τα αντίποινα. Ετσι,
Ουάσιγκτον και Μόσχα κατα-
φεύγουν σε ασύμμετρα ό-
πλα. Την πρώτη κίνηση έκανε
η Ουάσιγκτον επιστρατεύο-
ντας το «πυρηνικό» της όπλο,
που δεν είναι άλλο από την ε-
πιρροή της στις αμερικανικές
και γενικότερα στις δυτικές
τράπεζες και τη δυνατότητά
της να εμποδίσει την απο-
πληρωμή του χρέους της Ρω-
σίας. Ακολούθησε ο εκβια-
σμός του Κρεμλίνου με την α-
πειλή της πείνας κυρίως για
το φτωχότερο μέρος του
πλανήτη, αλλά και γενικότε-
ρα της παγκόσμιας επισιτιστι-
κής κρίσης. Από την Παρα-
σκευή η Μόσχα βρίσκεται ου-
σιαστικά σε καθεστώς χρεο-
κοπίας, καθώς έληγαν στις 27
Μαΐου πληρωμές τόκων ύ-
ψους 100 εκατ. ευρώ και ένα
από τα σχετικά ομόλογα έ-
πρεπε να πληρωθεί σε δολά-
ρια, ευρώ, στερλίνες ή ελβε-
τικά φράγκα. Τα υπόλοιπα
μπορούν να πληρωθούν σε
ρούβλια. Σελ. 10

«Κατάληψη» ακινήτων από Ρώσους-Ουκρανούς
Ανάρπαστα σπίτια και διαμερίσματα σε Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα - Παρατηρούνται αυξήσεις και στα ενοίκια

ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΩΝ ΤΙΜΩΝ

Πιο ακριβές οι διακοπές
για τους Ελληνες φέτος
Η μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό
για την τουριστική σεζόν σε συνδυα-
σμό με την αύξηση του κόστους δια-
νυκτέρευσης, μεταφορικών, βενζί-
νης και φαγητού εκτοξεύουν το κό-
στος των διακοπών για το μέσο ελλη-
νικό νοικοκυριό. Οι τιμές είναι κατά
μέσον όρο 30% ακριβότερες σε σχέ-
ση με το 2019. Πλέον αρκετοί σχεδιά-
ζουν διακοπές εκτός. Σελ. 15

ΕΛΛΑΔΑ

Ανατιμήσεις σε όλο το
φάσμα της οικονομίας
Σε όλο το φάσμα της οικονομίας της
Ελλάδας έχουν διαχυθεί οι ανατιμή-
σεις που πυροδοτεί το ράλι των τιμών
της ενέργειας και των πρώτων υλών.
Τον Απρίλιο ο γενικός δείκτης τιμών
παραγωγού αυξήθηκε κατά 48,8%,
γεγονός που προοιωνίζεται συνέχιση
των πληθωριστικών πιέσεων σε νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις. Σελ. 14

ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Με 5G οι νταλίκες 
περνούν τα σύνορα
Φορτηγά χωρίς οδηγό διασχίζουν τη
γέφυρα που συνδέει την Ελλάδα με
την Τουρκία και περνούν τους τελω-
νειακούς ελέγχους χωρίς να σταμα-
τήσουν. Το χάσμα ανάμεσα στο πα-
ρόν και στο μέλλον γεφυρώθηκε,
πριν από μερικές εβδομάδες, χάρη
στις δοκιμές αυτόνομης οδήγησης με
τη χρήση δικτύων πέμπτης γενιάς
(5G), που έγιναν μεταξύ των συνο-
ριακών σταθμών. Σελ. 19
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Ενας ιμάντας φρενάρει την παραγωγή αυτοκινήτων

Ενα φθηνό εξάρτημα, το οποίο συνδέει τα καλώδια μεταξύ τους, τείνει να γίνει η μάστιγα του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, διότι βρίσκε-
ται σε μεγάλη έλλειψη. Οι προμήθειες του ανταλλακτικού αυτού δέχθηκαν σοβαρότατο πλήγμα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, χώρα η οποία
κατασκευάζει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής. Εκεί κατασκευάζονται απειράριθμα συρμάτινοι ιμάντες, οι οποίοι τοποθετούνται σε α-
ντίστοιχα πολυάριθμα νέα οχήματα κάθε χρόνο. Αυτά τα εξαρτήματα, τα οποία θεωρούνται αφενός χαμηλής τεχνολογίας αφετέρου χαμηλών πε-
ριθωρίων κέρδους και κατασκευάζονται από σύρμα, πλαστικό και καουτσούκ, απαιτώντας χαμηλότατου κόστους χειρωνακτική εργασία, μπορεί
να μην έχουν την αίγλη των ημιαγωγών και των κινητήρων, αλλά αυτοκίνητα χωρίς αυτά δεν φτιάχνονται. Σελ. 9
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Συνέντευξη στη ΛΟΥΪΖΑ ΛΟΥΗΦτου ξελευθερία!
Πάνε τώρα δύο χρόνια που παίζου-
με κρυφτούλι. Και χάνουμε. Στην
αρχή κρυφτήκαμε μέσα στα σπίτια
μας. Μετά κρυφτήκαμε πίσω από
τις μάσκες μας. Ο φόβος μας έ-
στειλε μέσα στα ατομικά μας κα-
βούκια, και βρήκαμε καταφύγιο
στην τελευταία μας κρυψώνα που
ονομάζεται συνήθεια. Το κρυφτό
είναι παιχνίδι ομαδικό. Αν έχεις
την τάση να παίζεις κρυφτό μο-
νάχος, είναι ίσως μια καλή στιγμή
να επισκεφθείς κάποιον ειδικό.
Και το θέατρο είναι παιχνίδι ομα-
δικό. Σε αντίθεση με το κρυφτό –
που η παρουσία θεατών (συχνά
αδιάκριτες γιαγιάδες που ουρλιά-
ζουν «μα πάλι κρύφτηκες πίσω
από την τριανταφυλλιά, θα σε

βρει») μπορεί να καταστρέψει τη
διασκέδαση– το θέατρο χωρίς θε-
ατές αξίζει λιγότερα κι από ηλιακό
φορτιστή στην Αρκτική τον Δε-
κέμβριο.

Την Πέμπτη 2 του Ιούνη κά-
νουμε πρεμιέρα με την παράσταση
«Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώρ-
γηδες» από τον ΘΟΚ. Μια κωμωδία
ξεκαρδιστική, αρκούντως χρωμα-
τιστή και παρανοϊκή πάντα μέσα
σε ασφαλή κλινικά πλαίσια. Είναι
η ιστορία των τελευταίων αρσε-
νικών απόγονων δύο οικογενειών
που τα τελευταία 80 χρόνια δια-
τηρούν με λύσσα μια βεντέτα που
ξεκίνησε γιατί κάποιου η γίδα έ-
φαγε κάποιου άλλου δύο οκάδες
κληματόφυλλα. Αφορμή ασήμαντη.
Και η παράσταση όμως αφορμή
είναι. Δεν θα είναι στ’ αλήθεια μια
θεατρική εμπειρία. Σας είπαν ψέ-
ματα.

Η συγκεκριμένη παραγωγή εί-
ναι μια αφορμή να ξαναβρεθούμε
ξανά όλοι μαζί. Κάποιοι στη σκηνή
και κάποιοι στην πλατεία. Να κοι-
ταχτούμε ξανά στα μάτια και να

πούμε «Να ορίστε! Είμαστε κι εμείς
εδώ. Το περάσαμε κι αυτό». Να
δούμε ξανά τα πρόσωπα χωρίς να
τα κρύβει μια μάσκα. Ξέχνα τα,
θεατή, αυτά που ήξερες. Τώρα πια
αν βαρεθείς και χασμουριέσαι θα
το μάθουμε!

Κόπιασε λοιπόν, φίλε θεατή, να
ξεσκάσεις. Κόπιασε να γελάσεις
με την καρδιά σου. Έλα να νιώσεις
σημαντικός. Να νιώσεις σημαντι-
κός και πολύτιμος, γιατί αυτό που
βλέπεις φτιάχτηκε για εσένα και
μόνο. Δεν είναι προκάτ, δεν έχει
φασόν, δεν είναι μαγνητοσκοπη-
μένο. Συμβαίνει ακριβώς τώρα
μπροστά στα μάτια σου και θα πε-
θάνει μόλις σηκωθείς από το κά-
θισμά σου. Και ποτέ ξανά δεν θα
είναι το ίδιο. Θα είναι μια ανάμνη-
ση τόσο προσωπική όσο οι παιδι-
κές σου στιγμές στην αγκαλιά των
γονιών σου.

Δεν θα αρνηθώ πως το κείμενο
αυτό περιέχει τοποθέτηση προϊ-
όντος. Άλλωστε τα σπίτια που δεν
παινεύονται είναι και αυτά που
σε πλακώνουν στο τέλος. Η ευεξία
που προκαλεί όμως η θεατρική ε-
μπειρία, μπορεί και εμφανίζεται
σε όλες τις τίμιες και προσεγμένες
παραγωγές. Και θα αντισταθώ στον
πειρασμό να μιλήσω για βαθιά
νοήματα και σκηνοθετικές προ-
σεγγίσεις και όλα τα σχετικά. Χά-
νουμε τόσο χρόνο να προσπαθώ-
ντας να είμαστε σοβαροφανείς
που στο τέλος χάνουμε τη σοβα-
ρότητα μας. Το μεγάλο μυστικό
που μας κρατάει νεαρούς, εμάς
που ασχολούμαστε με το σπορ,
είναι η συνεχής επαφή με το παιδί
που κρύβει ο καθένας μέσα του.
Μια επαφή που είναι και για σένα
εκεί θεατή. Σε περιμένει για να σε
κάνει νεότερο. Το μόνο που χρει-
άζεται είναι μια αφορμή. Αυτή
είναι η τέχνη μας. Η τέχνη του να
μεγαλώνεις και να γίνεσαι σοφό-
τερος, συνεχίζοντας να παίζεις.
Όπως ένα παιδί. Ορίστε. Το είπα
το μεγάλο μυστικό. Είναι απλό, ό-
πως όλα τα μεγάλα άλλωστε. 

Και ναι, η εποχή είναι δύσκολη,
και η εβδομάδα μίζερη και η βεν-
ζίνη ακριβή και τα καρπούζια τζού-
φια. Δεν θα αλλάξει αν μείνεις κλει-
σμένος μέσα. Κάνε τον κόπο και
έλα, θεατή αγαπημένε.

Αρκετά έμεινες μόνος και κρυμ-
μένος. Υπάρχουν κι άλλοι άνθρω-
ποι εκεί έξω. Ο τελευταίος που θα
περάσει την πόρτα ας φωνάξει:
φτου, ξελευθερία!

Περφορμανς LANDSCAPE
Στη σόλο περφόρμανς LANDSCAPE, στο
πλαίσιο του 23ου Φεστιβάλ Σύγχρονου
Χορού, η Έλενα Αντωνίου θέτει αναπο-
λογητικά τον εαυτό της στην ανάδειξη
του προσωπικού βιώματος ως ένα συλ-
λογικό τοπίο. Υπερεκθετει το θηλυκό
σώμα με απόλαυση και εξαντλεί το όριο
της θεαματικότητας, προσκαλώντας με
επιτήδευση το βλέμμα των θεατών. Ταυ-
τόχρονα, δημιουργεί τον χώρο στο πο-
λιτικό σώμα να υπάρξει ως βαθιά τραυ-
ματισμένο, αλλά και ελευθέρα σεξουαλικό.
Θέατρο Ριάλτο, Δευτέρα 6 Ιουνίου, ώρα
8:30 μ.μ. I E-ticket: www.rialto.com.cy,
Rialto App | Tαμείο: 77777745. 

Μακρυκωσταίοι 
και Κοντογιώργηδες

Στις 2, 3 και 4 Ιουνίου ξεκινά από τη Λευ-
κωσία (Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄) το κα-
λοκαιρινό της ταξίδι η παραγωγή του
ΘΟΚ «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώρ-
γηδες» των Αλέκου Σακελλάριου και
Χρήστου Γιαννακόπουλου, σε σκηνο-
θεσία Παναγιώτη Λάρκου. Ο σκηνοθέτης
Παναγιώτης Λάρκου και οι συνεργάτες
του, έχοντας ως σύμμαχό τους τις απί-
θανες καταστάσεις, το σπαρταριστό
διάλογο και τον καταιγιστικό ρυθμό του
έργου, ζωντανεύουν σκηνικά τις συνέ-
πειες ενός αδικαιολόγητου εθίμου, προ-
σφέροντας γέλιο και σατιρίζοντας αν-
θρώπινους τύπους και συμπεριφορές.
Ακολουθούν παραστάσεις στη Λάρνακα
(8/6), τη Δερύνεια (10/6) και τη Λεμεσό
(17 & 18/6). Παίζουν: Βασίλης Βασιλάκης,
Πέτρος Γιωρκάτζης, Μιχάλης Καζάκας,
Ηλιάνα Κάκκουρα, Νάγια Τ. Καρακώστα,
Μιχάλης Μουστάκας, Ονησίφορος Ο-
νησιφόρου, Βασίλης Χαραλάμπους, Άγ-
γελος Χατζημιχαήλ. ληροφορίες / Εισι-
τήρια Ηλεκτρονικά στη σελίδα

www.thoc.org.cy | Ταμείο Θεάτρου
ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Σάββατο
10:00-13:30 & 16:00-18:00) 

Λογοτεχνική συνάντηση
Οι εκδόσεις Τελεία, ο Όμιλος Φίλων Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου και τα
βιβλιοπωλεία ΠΑΡΓΑ προσκαλούν το
κοινό σε μια συνάντηση με τη συγγραφέα
Γιόλα Δαμιανού-Παπαδοπούλου και το
νέο της μυθιστόρημα «Τρεις γενιές σιωπής
ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ». Για το βιβλίο θα μιλήσει
η φιλόλογος Ιωάννα Πισσαρίδου και ο
συγγραφέας Ανδρέας Χρ. Ανδρέου με
θέμα «Το Βερεγγάρια ζωντανεύει μέσα

από τη λογοτεχνία». Ανάγνωση αποσπα-
σμάτων του βιβλίου από τη ραδιοφωνική
παραγωγό Αφροδίτη Δερματά. Η συγ-
γραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και
θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της.
Πέμπτη 2 Ιουνίου, στις 7:30 μ.μ. στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο Στροβόλου.

Θεατρική Eκθεση 
Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου γιορτάζο-
ντας τα δέκα χρόνια λειτουργίας του,
παρουσιάζει την περιοδική έκθεση «Παι-
δικό Θέατρο, οι καλλιτέχνες δημιουρ-
γούν», σε επιμέλεια της σκηνογράφου
Μαρίζας Παρτζίλη. Στην έκθεση, που

θα γίνει στο χώρο του Μουσείου, πα-
ρουσιάζεται υλικό που δημιουργήθηκε
ειδικά για παιδικές θεατρικές παραστά-
σεις επαγγελματικών θιάσων στην Κύπρο
όπως κοστούμια, σκηνικά αντικείμενα,
αφίσες και άλλο υλικό. Η έκθεση θα πα-
ραμείνει ανοικτή για το κοινό τις ώρες
λειτουργίας του Μουσείου από την Τρίτη
31 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 30
Δεκεμβρίου 2022. Θεατρικό Μουσείο
Κύπρου, Πάνου Σολoμωνίδη 8 (πρώην
Ανδρούτσου), Λεμεσός.

Παρουσίαση  βιβλίου
Οι Εκδόσεις Ψηφίδες διοργανώνουν την

παρουσίαση του βιβλίου του Νικόλα Κυ-
ριάκου: «10 + 1 Μύθοι για το Κυπριακό»
στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκω-
σία. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μαρίνα
Οικονομίδου, διευθύντρια εφημερίδας
«Καθημερινή», η Σταύρη Καλοψιδιώτου,
νομικός – διεθνολόγος, η Μυρτάνη Πιερή,
επίκουρη καθηγήτρια Μοριακής Βιολο-
γίας, στο πανεπιστήμιο Λευκωσίας και
η Νάσια Χατζηγεωργίου, επίκουρη κα-
θηγήτρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Μεταβατικής Δικαιοσύνης, πανεπιστήμιο
UCLan Cyprus. Τη συζήτηση θα συντο-
νίσει η Κατερίνα Γεννάρη, διεθνολόγος.
Πέμπτη 2 Ιουνίου, ώρα 7 μ.μ. Δημοσιο-
γραφική Εστία, λεωφόρος ΡΙΚ 12. 

«Αθαλάσσα»  Κ. Λυμπουρή
Συζήτησηγια το μυθιστόρημα «Αθαλάσσα»
του εκπαιδευτικού και συγγραφέα Κώστα
Λυμπουρή διοργανώνεται με δεκάλεπτες
προσεγγίσεις των Ανδρέα Καραγιάν,
«Αθαλάσσα, ένα παραμύθι των καιρών
μας», Βαλεντίνα Σαλτέ, «Η μορφή του
δασκάλου στο πεζογραφικό έργο του
Κώστα Λυμπουρή», Κούλα Στυλιανού,
«Η οπτική του στιγματισμένου υποκει-
μένου στην “Αθαλάσσα”», Γιάννος Σω-
κράτους, «Ιστορία και Λογοτεχνία σε
διάλογο. Η περίπτωση του μυθιστορή-
ματος “Αθαλάσσα”». Τη συζήτηση θα
συντονίζει ο διευθυντής Μέσης Εκπαί-
δευσης και αναπληρωτής διευθυντής
των Πολιτιστικών Υπηρεσιών δρ Κυ-
πριανός Λούης. Δευτέρα, 6 Ιουνίου, ώρα
7:30 μ.μ. Οίκημα ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντί-
νου Σπυριδάκι 3-5, Λευκωσία. 

Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα
Η θεατρική ομάδα Point to παρουσιάζει
τη βραβευμένη κωμωδία του WillyRussell
«Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα» σε σκηνοθεσία
Μιχάλη Κολοκοτρώνη. Το έργο, τρυφερό,

ρομαντικό, αλλά και χιουμοριστικό, πραγ-
ματεύεται τη σχέση που αναπτύσσουν
ένας μεσήλικας καθηγητής πανεπιστημίου
και μια είκοσι εξάχρονη φοιτήτρια, στο
πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Βαθιά ανθρώπινο και επίκαιρο, το έργο
του Russell αναπτύσσει κοινωνικά, ζη-
τήματα όπως η ταξική διαφορά, η ανάγκη
για αλλαγή και ο αλκοολισμός, ενώ πα-
ράλληλα αφήνει να αναδύονται περίτεχνα,
προβληματισμοί σχετικά με τη θέση και
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος. Παίζουν οι Γεώργιος Ιωσήφ, Χριστιάνα
Μούζουρα. Πρεμιέρα: 3 Ιουνίου, ώρα 8:30
μ.μ. Τακτικές παραστάσεις: 5, 6, 7, 14,
15, 17, 19, 20, 22, 24 και 25 Ιουνίου.
WhereHaus612, Μιχαήλ Κουσουλίδη 5,
Βιομ. Παλλουριώτισσας, Λευκωσία. Επι-
κοινωνία και κρατήσεις: 99122552.

Εκθεση Γλυπτικής 
Η AlphaC.K. Art Gallery παρουσιάζει την
νέα ατομική έκθεση της κύπριας ζωγρά-
φου γλύπτριας Βαρβάρα Γεωργίου με
τίτλο «Ο Ρυθμος της Φύσης». Στην έκθεση
θα παρουσιαστούν έργα κεραμικής από
τη νέα συλλογή της καλλιτέχνιδας. Η
γνωστή γλύπτρια παρουσιάζει την πρώτη
της ατομική έκθεση μετά από δέκα χρό-
νια. Η νέα της δουλειά συμπεριλαμβάνει
σείρα επιτύχειων έργων κεραμικής και
επιδαπέδια γλυτά. Η Alpha C.K. Art Gallery
μαζί με την καλλιτέχνιδα, θα προσφέρουν
στον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, μέρος
των εσόδων από τις πωλήσεις των έργων
της έκθεσης. Αυτή η συνεισφορά θα
συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση
της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας
(ΜΕΝΝ) του Νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος
ΙΙΙ, με τη χρηματοδότηση της αγοράς ε-
ξοπλισμού για τις ανάγκες της Μονάδας.
Εγκαίνια έκθεσης Παρασκευή 3 Ιουνίου
ώρα 7:00 μ.μ. Πληροφορίες τηλ. 22751325
και info@ackgallery.com. 

Η «Κ» μίλησε με τον Έλληνα καλλιτέχνη
Σπύρο Αγγελόπουλο για την έκθεση
που παρουσιάζει στην γκαλερί STAND
IN LINE ART SPACE στη Λευκωσία. Ο
Σπύρος είναι ένας καλλιτέχνης που δεν
φοβάται να πει τη γνώμη του, την α-
λήθεια του, χωρίς φίλτρα και χωρίς να
χρειάζεται να ωραιοποίηση καμία κα-
τάσταση. Έχοντας τη φιγούρα του κα-
ραγκιόζη ως αρχικό άξονα στη συγκε-
κριμένη του δουλειά, ο Σπύρος την πα-
ρουσιάζει ως κάτι εντελώς σύγχρονο,
«όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν πιστεύεις
ο Καραγκιόζης θα σε σατιρίσει. Κι ε-
πειδή ταυτιζόμαστε λίγο-πολύ με όλες
τις φιγούρες στο θέατρο σκιών, είναι
σαν να βλέπεις τον εαυτό σου να σα-
τιρίζει τον εαυτό σου. Μόνο το θέατρο
σκιών μπορεί να το κάνει αυτό» ανα-
φέρει ο καλλιτέχνης.

–«Below Average», ο τίτλος της έκ-
θεσης. Γιατί Below Average;

–Ωραία ερώτηση. Below Average
(«κάτω απ’ τη βάση), γιατί όταν είσαι
στη βάση τις περισσότερες φορές δεν
έχεις δυναμική. Από την άλλη, πάνω
από τη βάση τις περισσότερες φορές
φοβάσαι να πειραματιστείς. Μόνο κάτω
από τη βάση είσαι πραγματικά ελεύ-
θερος. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες χωρίς
να φοβάσαι το κόστος. Ο χαμένος τα
παίρνει όλα… Έτσι δεν λένε; 
–Τι είναι αυτό που σας γοήτευσε
στη φιγούρα του καραγκιόζη;

–Μα… γιατί σατιρίζει τους πάντες
και τα πάντα. Ο καραγκιόζης είναι προ-
βοκάτορας. Είναι ο πρώτος stand up
κωμικός στον κόσμο! Όποιος κι αν
είσαι, όπου κι αν πιστεύεις ο Καρα-
γκιόζης θα σε σατιρίσει. Κι επειδή ταυ-
τιζόμαστε λίγο-πολύ με όλες τις φιγούρες
στο θέατρο σκιών, είναι σαν να βλέπεις
τον εαυτό σου να σατιρίζει τον εαυτό
σου. Μόνο το θέατρο σκιών μπορεί να
το κάνει αυτό.
–Ένα από τα έργα που παρουσιάζετε
είναι αφιερωμένο στον Ζακ. Τι είναι
αυτό που σας έκανε να συνδεθείτε
με τη συγκεκριμένη ιστορία; 

–Συνδέομαι με κάθε πρόσωπο που
δέχεται κακοποίηση. Τώρα με τον Ζακ
συνδέθηκα περισσότερο, γιατί ήταν έ-
νας άνθρωπος που ήξερα. Και η ομορφιά
που είχε να δώσει στον κόσμο ήταν
πολύ μεγάλη. Ασχήμια υπό μορφή βίας
έπεσε ολόκληρη πάνω στην ομορφιά…
Αλλά δεν κατάφερε να την καλύψει. 
–Πιστεύτε ότι το θέατρο σκιών είναι
μια τέχνη που την επισκίασαν άλλες
και εσείς με τη δική σας σύγχρονη

αισθητική την προωθείτε με μια νέα
ματιά; 

–Ναι, αυτό το πιστεύω. Κάπου το
θέατρο σκιών σταμάτησε να ασχολείται
με θέματα σημερινά! Έχουμε φαντα-
στικούς καραγκιοζοπαίχτες που κρα-
τάνε ζωντανά όλα τα παλιά έργα. Εμένα
με αφορά αυτό μόνο σαν θεατή. Ως
καλλιτέχνης θέλω να γράψω και να α-
νεβάσω έργα σημερινά. Να πω αυτά
που με απασχολούν. Να παίξω για νέους
έρωτες, για νέες μάχες, για νέες σχέσεις.

Να σατιρίσω νέα πρόσωπα. Δεν είναι
όλες οι παραστάσεις μου καλές, αλλά
όταν κάνεις κάτι νέο πάντα θα ισχύει
αυτό.
–Πώς θα χαρακτηρίζατε την εποχή
που ζούμε;

–Αίσχος! Αλλά καλύτερη από όλες
τις προηγούμενες. 

Οι γυναίκες τα πάνε καλύτερα
–Πιστεύτε ότι η τέχνη είναι ελιτι-
στική και συστημική; 

–Δεν έχει υπάρξει ποτέ τέχνη ελιτί-
στικη και συστημική. Μέχρι αναπόφευ-
κτα να γίνει. Σκέψου ότι σήμερα ακούμε
τραγούδια των Sex Pistols στα αερο-
δρόμια ή σε κάποιο mainstream καφέ
μπαρ στο κολωνάκι. Ελιτιστική λοιπόν
δεν είναι. Γίνεται στην πορεία. Και πάλι
καλά… Για να βγάζουν οι καλλιτέχνες
λεφτά και να μπορούν να ζουν αξιοπρε-
πώς. Φαντάζεσαι το underground να έ-

μενε για πάντα underground; Πόσα α-
ριστουργήματα θα είχαμε χάσει και
πόσοι καλλιτέχνες θα τα είχαν παρα-
τήσει…
–Τι είναι αυτό που παρατηρείτε στον
άνθρωπο στις μέρες μας;

–Μεγάλη αγάπη για το χρήμα σε
συνδυασμό με απουσία ενσυναίσθησης.
Εγωισμός. Σπατάλη χρόνου στα social
media. Απιστία. Μπέρδεμα. Και μια δυ-
σκολία στο να αποδεχτεί τον εαυτό
του. Είναι σαν να θέλει να είναι κάποιος
άλλος ο σημερινός άνθρωπος. Ειδικά
οι άνδρες. Οι γυναίκες τα πάνε καλύ-
τερα. Βουτάνε στη ζωή και κάνουν μα-
κροβούτια για να πιάσουν την ευτυχία.
Τις θαυμάζω περισσότερο απ’ ό,τι τους
άνδρες.
–Υπάρχει ελπίδα;

–Ελπίδα; Εννοείτε πως όχι. Ποτέ δεν
υπήρξε ελπίδα. Γι’ αυτό άλλωστε η ζωή
είναι τόσο ωραία. 

«Ποτέ δεν υπήρξε ελπίδα. Γι’ αυτό άλλωστε η ζωή είναι τόσο ωραία»

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

«Συνδέομαι με κάθε πρόσωπο που δέχεται κακοποίηση. Τώρα με τον Ζακ συνδέθηκα περισσότερο γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήξερα.
Και η ομορφιά που είχε να δώσει στον κόσμο ήταν πολύ μεγάλη» λέει ο Σπύρος Αγγελόπουλος στο Σημειωματάριο της Οικονομικής «Κ».

<<<<<<

Κόπιασε λοιπόν, φίλε 
θεατή, να ξεσκάσεις. 
Κόπιασε να γελάσεις 
με την καρδιά σου. 
Έλα να νιώσεις σημαντι-
κός. Να νιώσεις σημαντι-
κός και πολύτιμος, γιατί
αυτό που βλέπεις φτιά-
χτηκε για εσένα και μόνο.

<<<<<<

«Μόνο κάτω από τη βάση εί-
σαι πραγματικά ελεύθερος.
Μπορείς να κάνεις ό,τι θες
χωρίς να φοβάσαι το κόστος.
Ο χαμένος τα παίρνει όλα…».
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Μεγάλες προσδοκίες για τις επικείμενες
αλλαγές που θα συντελεστούν στον
δήμο Στροβόλου - και όχι μόνο- δημι-
ουργεί ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός
για το πάρκο του Πεδιαίου. Νέες φυ-
τεύσεις σε εκτάσεις που ισούνται σε
εμβαδόν με 27 γήπεδα ποδοσφαίρου,
14 νέες γέφυρες, 10,8 χλμ οπτικής ίνας,
έξυπνοι αισθητήρες, νέο δίκτυο φωτι-
σμού, energy playgrounds, kinetik και
solar pavements, χώροι στάθμευσης
με υδατοπερατά υλικά, υπαίθρια αμφι-
θέατρα, θεραπευτικοί κήποι, πάρκο
σκύλων και κέντρο διαχείρισης κρίσεως
είναι μόνο κάποια από τα έργα που θα
δούμε τα επόμενα χρόνια στον Πεδιαίο,
όπως παρουσιάστηκαν από τους δημο-
τικούς μηχανικούς των δήμων. Το κα-
τασκευαστικό κόστος του έργου ανα-
μένεται να ανέλθει γύρω στα 22 εκατ.
ευρώ  συμπεριλαμβανομένων των με-

λετών (€1.750.000) και του κόστους δια-
χείρισης των δήμων (€3.280.000), το
συνολικό κόστος θα ανέλθει γύρω στα
27 εκατ. ευρώ (€ 26.887.400) και θα συγ-
χρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά
Ταμεία της ΕΕ. Μαζί με το γραμμικό
πάρκο προωθείται και η πολυαναμενό-
μενη ανάπλαση της Λεωφόρου Τσερίου,
με αρχικό υπολογιζόμενο κόστος τα 8
εκατ. ευρώ. Σε δηλώσεις του στην ενη-
μερωτική εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων
του SporFm ο δήμαρχος Στροβόλου Αν-
δρέας Παπαχαραλάμπους, ανέφερε ότι
η προκήρυξη του έργου αναμένεται ότι
θα γίνει εντός Ιουλίου, ενώ το κατα-
σκευαστικό κομμάτι του έργου θα ξε-
κινήσει εντός Σεπτεμβρίου. Το τρίτο
μεγάλο έργο αλλά και η κατασκευή ο-
δικού δικτύου που να συνδέει τη Λεω-
φόρο Στροβόλου με τη Λεωφόρο Αρ-
χαγγέλου. Το συγκεκριμένο έργο προνοεί
την κατασκευή δυο γεφυρών σε σημεία
της κοίτης του Πεδιαίου ποταμού και
βελτιώσεις στο υφιστάμενο δευτερεύον
οδικό δίκτυο της περιοχής (οδοί Βοσπό-
ρου, Αλεξανδρουπόλεως, Κανάρη, Ε-
λαιώνων, Μ. Μπότσαρη, Ελαιώνων στο
Στρόβολο). Πρόκειται για ένα έργο ύψους
12 εκατ. ευρώ με ορίζοντα υλοποίησης
τα τρία χρόνια. Παράλληλα με αυτά τρέ-

χει και η ανάπλαση του παλαιού πυρήνα
Στροβόλου, ένα έργο συνολικού εκτι-
μώμενου κόστους στα 4 εκατ. ευρώ. 

Η σημασία του Πεδιαίου
Ο Πεδιαίος είναι ένα έργο ύψιστης

περιβαλλοντικής σημασίας, εμπεριέχει
ωστόσο και τουριστικές αποχρώσεις.
Και αυτό γιατί θεωρείται ως η φυσική
ομορφιά που έχει να αναδείξει η Λευ-
κωσία, σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις
της Κύπρου που έχουν ως σημείο ανα-
φοράς τα παραλιακά τους μέτωπα. Αυτό
αναφέρθηκε από τις τοπικές αρχές στο
πλαίσιο της πρόσφατης παρουσίασης
της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης
της αστικής περιοχής Λευκωσίας. Με
την ανάδειξη λοιπόν του Πεδιαίου και
την αναβάθμιση του Γραμμικού πάρκου
εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί και ο οικο-
τουρισμός, μια τάση που κερδίζει έδαφος
παγκοσμίως, έχει ενισχυθεί από την
πανδημία και έχει μεγάλες προοπτικές
τα επόμενα χρόνια (εκτίμηση για 334
δισ. δολάρια έως το 2027 για την βιο-
μηχανία του οικοτουρισμού).

Τα χρονοδιαγράμματα
Η διάρκεια μελετών και ωρίμασης

του έργου είναι από τον Ιούνιο 2022

μέχρι τον Νοέμβριο 2023. Μέσα σε αυτό
το διάστημα αναμένεται να ετοιμαστεί
η Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο
περιβάλλον και η κατάθεσή της ενώπιον
Περιβαλλοντικής Αρχής, καθώς και οι
υπόλοιπες μελέτες οι οποίες θα υπο-
βληθούν στα τμήματα Πολεοδομίας,
Δημοσίων Έργων και Αναπτύξεως Υ-
δάτων, για εξασφάλιση των απαιτού-
μενων αδειών. Ακολούθως θα ετοιμα-
στούν τα έγγραφα του διαγωνισμού, θα
προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για υλο-
ποίηση φάσεων του έργου και θα υπο-
γραφούν τα συμβόλαια. Όλα αυτά μέχρι
το τέλος του 2023 αφού βάσει χρονο-
διαγράμματος, τα κατασκευαστικά έργα
αναμένεται να διαρκέσουν από τον Δε-
κέμβριο του 2023 μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2027. Όπως πληροφορείται η «Κ»,
αυτό το διάστημα οι δημοτικοί μηχανικοί
των δήμων είναι σε διαβουλεύσεις, σε
μια προσπάθεια να διαχωρίσουν και να
βάλουν σε προτεραιότητα τις διαφορε-
τικές φάσεις του έργου.

Τα έργα ανά περιοχή
Το έργο θα επεκταθεί και στην πε-

ριοχή του Αγίου Ανδρέα με σύνδεση
πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου, ενώ
θα γίνει καθαρισμός της κοίτης και α-

ποκατάσταση της βιοποικιλότητας.
Στην περιοχή του δημοτικού κήπου
Λευκωσίας αναμένεται να προχωρήσει
επέκταση πεζόδρομου και ποδηλατο-
δρόμου, να τοποθετηθεί σημείο πλη-
ροφοριών, κόμβος ποδηλάτων ενώ θα
αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες δημό-
σιες τουαλέτες. Στο πάρκο Προδρόμου,
βάσει σχεδιασμού προτείνεται η δη-
μιουργία χώρων για μέλισσες και πε-
ταλούδες, η δημιουργία μικρού ανα-
ψυκτηρίου και πώλησης τοπικών προϊ-
όντων, θεραπευτικός κήπος, εκδρομικός
χώρος, σημείο πρόσβασης σε περίπτω-
ση έκτακτης ανάγκης, παιδική χαρά
και energy παιδότοπος. Θα αναβαθμι-
στεί επίσης το υφιστάμενο μονοπάτι
και ο φωτισμός.

Στην περιοχή των Αγίων Ομολογη-
τών επίσης θα λειτουργεί σημείο πρό-
σβασης έκτακτης ανάγκης, ενώ θα προ-
χωρήσει ο καθαρισμός της κοίτης και
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

Στην περιοχή του προεδρικού με-
γάρου, προτείνεται η δημιουργία υ-
παίθριου αμφιθέατρου, ποδηλατικού
πάρκου και bike hub, καθώς και η δη-
μιουργία σημείου πληροφοριών και η
αποκατάσταση της φυσικής πορείας
δίπλα στο ποτάμι. Στην λεωφόρο Αθα-

λάσσας, θα δημιουργηθεί νέα πεζογέ-
φυρα πάνω από την λεωφόρο Στροβό-
λου, αναψυκτήριο, ενώ προτείνεται η
διαπλάτυνση πεζόδρομου και βελτίωση
της συνδεσιμότητας του πάρκου με
τον αστικό ιστό και τα γειτονικά πάρκα. 

Μείζον θέμα για την περιοχή Στρο-
βόλου είναι σαφώς ο υπερχειλισμένος
Πεδιαίος και οι πλημμύρες που θέτουν
σε κίνδυνο και ταλαιπωρούν όσους ε-
πιχειρήσουν να διασχίσουν την γέφυρα
μετά από κάθε έντονη βροχόπτωση.
Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της ανα-
βάθμισης του Πεδιαίου ποταμού προ-
τείνονται λύσεις όπως ανύψωση της
γέφυρας Αλεξανδρουπόλεως και ταυ-
τόχρονη δημιουργία πεζογέφυρας για
αποφυγή πλημμυρών. Στο σημείο του
δημαρχείου Στροβόλου, προτείνεται
επίσης η δημιουργία νέας πλατείας
που θα αποτελεί πύλη εισόδου στον
παλαιό πυρήνα, κέντρο πληροφοριών
με πινακίδα αφής, σημεία πρόσβασης
έκτακτης ανάγκης, κέντρο διαχείρισης
κρίσεων και δυνατότητα take away
cafe. 

Στην περιοχή Ελαιώνων προωθείται
η διαπλάτυνση γέφυρας της οδού με
αντηρίδες, η δημιουργία πάρκου σκύ-
λων, η ενίσχυση της βιοποικιλότητας

με ενδημικά είδη, energy παιδική χαρά
και στον Άγιο Μάμα θα γίνει σύνδεση
της κατοικημένης περιοχής με το γραμ-
μικό πάρκο, θα ενισχυθεί η φύτευση
και η βιοποικιλότητα με ενδημικά είδη. 

Στην περιοχή Ιωάννη Καποδίστρια
προωθείται η διαπλάτυνση της γέφυρας
με αντηρίδες και η δημιουργία πεζο-
γέφυρας. Σημαντικές αλλαγές προω-
θούνται και στην λίμνη Μαγκλή. Συ-
γκεκριμένα προωθείται η δημιουργία
αναψυκτηρίου, περιπτέρων, παιδικής
χαράς, θεραπευτικού κήπου και kinetic
pavement. 

Προτείνεται επίσης η δημιουργία
πεζογέφυρας, σημεία αναπαραγωγής
μελισσών και πεταλούδων, ενίσχυση
βιοποικιλότητας με ενδημικά είδη, η
δημιουργία info point με πινακίδα
αφής, σημεία ξεκούρασης και χώροι
πίκνικ, πάρκο άσκησης, bike hub, στέ-
γαστρο με πανί και σημείο πρόσβασης
έκτακτης ανάγκης. Στην Λακατάμεια

Α προτείνεται η δημιουργία υπαίθριου
αμφιθέατρου, μουσείου λαϊκής και μο-
ντέρνας τέχνης, περίπτερα και ανα-
ψυκτήριο και πάρκο αισθήσεων. Προ-
τείνεται επίσης η ένωση των πεζοδρό-
μων και ποδηλατοδρόμων δεξιά και α-
ριστερά του ποταμού, η δημιουργία
σημείου για αναπαραγωγή μελισσών
και πεταλούδων, η ενίσχυση της φύ-
τευσης και βιοποικιλότητας με ενδημικά
είδη, σημείο φόρτισης ηλεκτρικών ο-
χημάτων, δημιουργία κεντρικής πλα-
τείας, kinetic και solar pavement καθώς
και η δημιουργία περιβαλλοντικού κέ-
ντρου. 

Στην Λακατάμεια Β προτείνεται η
ενίσχυση της φύτευσης και βιοποικι-
λότητας με ενδημικά είδη, σημεία α-
ναπαραγωγής μελισσών και πεταλού-
δων. Προτείνεται επίσης η δημιουργία
πεζογέφυρας για ένωση των πεζοδρό-
μων και ποδηλατοδρόμων εκατέρωθεν
του ποταμού και η δημιουργία γηπέδων
beach volley, αντισφαίρισης και bike
hub. Τέλος, προωθείται η επέκταση
του ποδηλατόδρομου και του πεζόδρο-
μου και στην περιοχή της Ανθούπολης,
η δημιουργία πεζογέφυρας και θερα-
πευτικού κήπου καθώς και προτεινό-
μενες εξέδρες θέασης απολιθωμάτων.

Σχέδια εκατομμυρίων αλλάζουν τον Στρόβολο
Προχωρούν οι μελέτες για το λίφτινγκ του Πεδιαίου, τον Ιούλη η προκήρυξη για την ανάπλαση Τσερίου

Επίκεντρο του σχεδιασμού είναι η βιώ-
σιμη κινητικότητα, η περιβαλλοντική
ανάπτυξη του Πεδιαίου, οι καινοτόμες
πρακτικές, οι πράσινες υποδομές και
ο σεβασμός προς την φύση, ενώ όπως
τονίστηκε κατά την πρόσφατη παρου-
σίαση του στον Υπ. Γεωργίας, το έργο
αναμένεται ότι θα ενισχύσει την βιο-

ποικιλότητα και την χρήση των ΑΠΕ.
Είναι ίσως πρωτοποριακό για την Κύπρο
η αξιοποίηση κινητικής ενέργειας η ο-
ποία θα αξιοποιείται στην λειτουργία
των kinetic playgrounds και kinetic
pavements, τα οποία θα μετατρέπουν
την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική.
Τέτοια σημεία θα τοποθετηθούν στην

λίμνη Μαγκλή και στην Λακατάμεια.
Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η
δημιουργία solar pavements που θα
τοποθετηθούν στο περιβαλλοντικό κέ-
ντρο, στις δημόσιες τουαλέτες, στην
κεντρική πλατεία Λακατάμειας και στο
σημείο φόρτισης ηλεκτρικών οχημά-
των.

Το έργο της μεταμόρφωσης του Δήμου
Στροβόλου συμπεριλαμβάνεται στην
Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρι-
κής Ανάπτυξης των έξι Δήμων της
αστικής Λευκωσίας (Λευκωσίας,
Στροβόλου, Λακατάμειας, Έγκωμης,
Αγίου Δομετίου και Αγλαντζιάς) για
την προγραμματική περίοδο 2021-

2027.  Όπως τόνισε ο δήμαρχος Στρο-
βόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους,
η πορεία υλοποίησης του έργου δεν
πρόκειται να σταματήσει ούτε λόγω
των επερχόμενων δημοτικών εκλο-
γών ενώ δεν θα επηρεαστεί από τις
επικείμενες συνενώσεις και τις χω-
ροταξικές αλλαγές των δήμων. 

Αυτό που έχει αποφασιστεί, πρό-
σθεσε ο δήμαρχος, είναι ότι το ενιαίο
διαχειριστικό σχέδιο θα είναι κοινό
μεταξύ των δήμων Στροβόλου, Λευ-
κωσίας και Λακατάμειας και η δια-
δικασία θα λάβει τις εγκρίσεις πριν
από τις δημοτικές εκλογές  που είναι
προγραμματισμένες για το 2024. 

Ήδη οι δημοτικοί μηχανικοί των τριών δήμων ξεκίνησαν συσκέψεις για προτεραιοποίηση των φάσεων του έργου. Η α’ φάση αναμένεται να προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του 2023. 

Kinetic παιδότοποι και πεζοδρόμια Οι δημοτικές δεν σταματούν το έργο

<<<<<<

Γύρω στα 27 εκατ. ευρώ εί-
ναι το κατασκευαστικό κό-
στος για το Πεδιαίο πάρκο
και 8 εκατ. το κόστος για την
ανάπλαση Τσερίου. Στα 12 ε-
κατ. το οδικό δίκτυο μεταξύ
λεωφόρων Στροβόλου και
Αρχαγγέλου.

<<<<<<

Τον Σεπτέμβριο 
αναμένεται να ξεκινήσει 
η προκήρυξη για τους 
μελετητές του έργου 
Πεδιαίου. Στόχος 
το έργο να αρχίσει 
να κατασκευάζεται 
αρχές 2024. 
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ανάρπαστα τα ακίνητα στις παραλιακές
πόλεις της Κύπρου, ιδιαίτερα σε Λεμεσό
και Πάφο, αλλά την τιμητική της έχει
και η Λάρνακα. Αν υπήρχε δυναμική
και πριν από τον πόλεμο γι’ αυτές τις
επαρχίες, πλέον οι εξελίξεις έχουν
δώσει ιδιαίτερη ώθηση, σε τέτοιο επί-
πεδο μάλιστα, που παρατηρούνται ελ-
λείψεις σε διαμερίσματα και σπίτια
προς προσφορά. Η ζήτηση υπερκεράζει
την προσφορά σε ακίνητα αναφέρουν
φορείς της αγοράς του Real Estate, με
την έλευση Ουκρανών, Λευκορώσων
και Ρώσων να έχουν δημιουργήσει
άλλη πραγματικότητα στον τομέα μετά
τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Και η ροή συνεχίζεται αφού ο πόλεμος
δεν σταματά. Από την αρχή του χρόνου
έως και τον Απρίλιο η Λεμεσός έχει
καταγράψει αύξηση στα πωλητήρια
έγγραφα της τάξης του 58%, η Λάρνακα
της τάξης του 49% και η Πάφος 80%.
Οι μεγάλες αυξήσεις αποδεικνύονται
βάσει των στοιχείων που έχει ενώπιόν
του το Τμήμα Κτηματολογίου και Χω-
ρομετρίας, που δείχνουν συνολικά να
έχουν κατατεθεί από την αρχή του
χρόνου πωλητήρια έγγραφα για 839
ακίνητα από αγοραστές εκτός Ε.Ε. Προ-
φανώς, οι εν λόγω ροές έχουν απορ-
ροφήσει ακίνητα που ήταν ήδη έτοιμα,
ή ακίνητα μεταχειρισμένα. Εκτιμάται
ότι τους τελευταίους μήνες έχουν φθά-
σει στην Κύπρο περίπου 20.000 Ρώσοι,
Ουκρανοί και Λευκορώσοι. Μέσα σε
αυτούς τους 20.000, προσμετρώνται
και τα μέλη των οικογενειών, άρα δεν

θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για
20.000 ακίνητα. Πέραν τούτου, αρκετές
οικογένειες απορροφώνται σε διαμε-
ρίσματα ή οικίες που είναι προς ενοι-
κίαση, άρα και δεν μπορεί να αποτυ-
πωθεί ακριβώς η τάση και τα νούμερα
όπως γίνεται με τα στοιχεία του Κτη-
ματολογίου. Τα ρωσόφωνα σχολεία
λειτουργούν ως βαρούλκο για την ε-
πιλογή των περιοχών που εγκαθίστα-
νται Ουκρανοί, Ρώσοι, Λευκωρώσοι.
Υπάρχουν τρία ρωσόφωνα σχολεία στη
Λεμεσό, ένα ρωσόφωνο σχολείο στην
Πάφο και ένα ρωσόφωνο στη Λευκωσία.
Η Λάρνακα δεν έχει ρωσόφωνο σχολείο,
ωστόσο επειδή είναι μικρές οι αποστά-
σεις, την επιλέγουν ως έδρα τους. Τα
σχολεία στη Λεμεσό και στην Πάφο

πάντως προτιμώνται έναντι αυτού της
Λευκωσίας για λόγους τους οποίους
δεν εξετάζουμε στην παρούσα φάση. 

Η Λεμεσός έχει αύξηση στα πωλη-
τήρια έγγραφα που κατατέθηκαν για
τον Ιανουάριο της τάξης του 74%, τον
Φεβρουάριο στο 120%, τον Μάρτη στο
60% και τον Απρίλιο στο 13%. Από τα
276 πωλητήρια έγγραφα που κατατέ-
θηκαν τον Ιανουάριο στη Λεμεσό τα
45 ήταν από πολίτες εκτός Ε.Ε., από
τα 377 του Φεβρουαρίου τα 63 ήταν
από πολίτες εκτός Ε.Ε., από τα 366 του
Μαρτίου τα 61 αφορούσαν πολίτες ε-
κτός Ε.Ε. και από τα 329 του Απριλίου
τα 48 τα πήραν πολίτες εκτός Ε.Ε.

Τεράστια αύξηση και για Πάφο. Τον
Ιανουάριο κατατέθηκαν 214 πωλητήρια

έγγραφα από τα οποία τα 27 ήταν από
πολίτες εκτός της Ένωσης, τον Φε-
βρουάριο 219 με 37 από τις πράξεις να
είναι πολιτών εκτός Ε.Ε., τον Μάρτη
220 και οι εκτός ήταν 64 και τον Απρίλιο
184 οι συνολικές πράξεις με τις 51 να
είναι από πολίτες εκτός Ε.Ε. Ποσοστιαία
η αύξηση σε σχέση με το 2021, τον Ια-
νουάριο ήταν στο 182%, τον Φεβρου-
άριο στο 89%, τον Μάρτη στο 54% και
τον Απρίλη στο 42%.

Η Λάρνακα ακολουθεί. Τον Ιανουάριο
κατατέθηκαν 150 πωλητήρια έγγραφα,
από τα οποία αλλοδαποί κατέθεσαν τα
22, τον Φεβρουάριο 172 από τα οποία
κατέθεσαν 55, το Μάρτη από τα 190
αλλοδαποί κατέθεσαν πωλητήρια έγ-
γραφα για τα 41 και τέλος τον Απρίλη

από τα 157 συνολικά, τα 28 ήταν από
ξένους. Ποσοστιαία οι αυξήσεις σε σχέ-
ση με τους μήνες του 2021 φτάνουν
στο 61% τον Ιανουάριο, 61% τον Φε-
βρουάριο, 65% το Μάρτη και 16% τον
Απρίλη.

Ελλείψεις και σε έπιπλα
Είναι απλό. Δεν υπάρχει στοκ επί-

πλων. Λόγω της αύξησης των ατόμων
στην πόλη, ειδικά της Λεμεσού, υπάρχει
πρόβλημα. Έχουν μετακομίσει όπως
λένε φορείς του Real Estate 20.000 ά-
τομα σε τρεις μήνες και αυτό έχει ο-
δηγήσει και σε αυξήσεις στα ενοίκια,
αλλά και στην εξάλειψη σχεδόν όλων
των διαθεσίμων επιλογών για ενοικίαση
– αγορά. Μέσα σε αυτό το κοκτέιλ προ-

σθέτεις και τους εργαζομένους που
έχει προσελκύσει το «Headquartering»
εταιρειών τεχνολογίας και γίνεται α-
ντιληπτό πως υπάρχουν ελλείψεις σε
ετοιμοπαράδοτα κομμάτια. Όπως εξη-
γούν φορείς του Real Estate, όσοι ξένοι
αγοράζουν ακίνητα δεν είναι ότι δεν
θα κατοικήσουν ή τα αγοράζουν για
σκοπούς όπως για παράδειγμα γίνονταν
πράξεις την εποχή των διαβατηρίων.
Τα αγοράζουν και τα νοικιάζουν διότι
θέλουν να κατοικήσουν άμεσα και χρει-
άζονται όλα τα απαραίτητα που έχει
ένα σπιτικό.

Ανακάμπτει απότομα ο τομέας 
O τομέας των ακινήτων στην Κύπρο

κατέγραψε ανάκαμψη κατά το 2021.

Οι πωλήσεις ακινήτων σημείωσαν ση-
μαντική αύξηση τους πρώτους 11 μήνες
του έτους σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2020 (30%), αν και
από χαμηλή βάση λόγω των μέτρων
κατά της πανδημίας που εφαρμόστηκαν
το 2020. 

Οι τιμές κατοικιών σημείωσαν μικρές
αυξήσεις 1,2%, προερχόμενες κυρίως
από ανάκαμψη στις τιμές διαμερισμά-
των. Η τάση αυτή διαμορφώθηκε κυ-
ρίως από την εγχώρια ζήτηση, η οποία
υποστηρίχθηκε από το περιβάλλον χα-
μηλών επιτοκίων, καθώς και το σχέδιο
του κράτους για μερική επιδότηση του
επιτοκίου για νέα στεγαστικά δάνεια.
Αντίθετα οι τιμές εμπορικών ακινήτων
κατέγραψαν μειώσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα του Δείκτη
Τιμών Κατοικιών  της Κεντρικής Τρά-
πεζας της Κύπρου για το 4ο τρίμηνο
του 2021, κατά το τέταρτο τρίμηνο του
2021 οι τιμές κατοικιών σε τριμηνιαία
βάση σημείωσαν αυξήσεις σε όλες τις
επαρχίες με εξαίρεση την επαρχία Λάρ-
νακας στην οποία σημειώθηκε οριακή
μείωση 0,3%. 

Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία κατα-
γράφηκε αύξηση 1,2%, στη Λεμεσό
1,9%, στην Πάφο 0,6% και στην Αμ-
μόχωστο 2,7%. Όσον αφορά τις ετήσιες
μεταβολές στους δείκτες τιμών κατοι-
κιών ανά επαρχία, καταγράφηκε αύ-
ξηση σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκρι-
μένα, στη Λευκωσία οι τιμές κατοικιών
αυξήθηκαν κατά 0,4%, στη Λεμεσό
κατά 5%, στη Λάρνακα κατά 2,1%,
στην Πάφο κατά 2% και στην Αμμό-
χωστο 1,4%. Σε τριμηνιαία βάση, οι τι-
μές των οικιών κατέγραψαν αυξήσεις
σε όλες τις επαρχίες εκτός της Λάρνακας
και της Πάφου. Συγκεκριμένα, στη Λευ-
κωσία, Λεμεσό και Αμμόχωστο αυξή-
θηκαν κατά 1,4%, 0,7% και 2,3%, α-
ντίστοιχα. Αντίθετα, στη Λάρνακα και
στην Πάφο οι τιμές των οικιών μειώ-
θηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά 0,5%
και 0,6% αντίστοιχα. Σε ετήσια βάση,
οι τιμές οικιών κατέγραψαν αύξηση
στη Λεμεσό και τη Λάρνακα κατά 3,1%
και 1,7%, αντίστοιχα. 

Οι τιμές οικιών στη Λευκωσία μει-
ώθηκαν κατά 0,7%, στην Πάφο κατά
0,8% και στην Αμμόχωστο κατά 0,3%.
Οι τιμές των διαμερισμάτων σε τριμη-
νιαία βάση κατέγραψαν αύξηση σε
όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, στη
Λευκωσία αυξήθηκαν κατά 0,8%, στη
Λεμεσό 3,4%, στη Λάρνακα 0,3%, στην
Πάφο 4,5% και στην Αμμόχωστο 3,4%.
Σε ετήσια βάση, οι τιμές των διαμερι-
σμάτων σημείωσαν επίσης αύξηση σε
όλες τις επαρχίες. Ενδεικτικά, στη Λευ-
κωσία οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,6%,
στη Λεμεσό 6,6%, στη Λάρνακα 3,5%,
στην Πάφο 9,6% και στην Αμμόχωστο
κατά 7,4%.

Επιμέλεια ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Δημοσιονομικό πλεόνασμα 314 εκατομμυρίων
στους πρώτους τέσσερις μήνες του 2022
παρουσιάζει το κράτος, αντιστρέφοντας
την εικόνα της αντίστοιχης περσινής πε-
ριόδου που η πανδημία ακόμα καλά κρατούσε
και υπήρχαν περιοριστικά μέτρα. Τα προ-
καταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα
της Στατιστικής Υπηρεσίας για την περίοδο
Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 καταδεικνύουν
πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της
τάξης των 314,4 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί
στο 1,2% στο ΑΕΠ, σε σύγκριση με έλλειμμα
264,4 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Απριλίου 2021 που αντιστοιχεί σε 1,1%
του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στα-
τιστικής, οι συνολικές δαπάνες κατά την
περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 μειώ-
θηκαν κατά 105,4 εκατ. (-3,4%) και περιο-
ρίστηκαν στα 2.975,4 εκατ. σε σύγκριση με
3.080,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του
2021. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά 315,1

εκατ. και περιορίστηκαν στα 26,2 εκατ. σε
σύγκριση με 341,3 εκατ. το 2021. Οι τρέ-
χουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά 3,4
εκατ. (-1,6%) και περιορίστηκαν στα 203
εκατ. σε σύγκριση με 206,4 εκατ. το 2021.
Αντιθέτως, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν
κατά 112,1 εκατ. (+10,1%) και ανήλθαν στα
1.226,3 εκατ. σε σύγκριση με 1.114,2 εκατ.
το 2021. 

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμ-
βανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών ει-
σφορών και συντάξεων των δημοσίων υ-
παλλήλων) αυξήθηκαν κατά 33,7 εκατ.
(+3,7%) και ανήλθαν στα 956,5 εκατ. σε
σύγκριση με 922,8 εκατ. το 2021. Η ενδιάμεση
ανάλωση αυξήθηκε κατά 57,6 εκατ. (+23,1%)
και ανήλθε στα 306,8 εκατ. σε σύγκριση με
249,2 εκατ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι

αυξήθηκαν κατά €,6 εκατ. (+7,0%) και α-
νήλθαν στα 115,6 εκατ. σε σύγκριση με 108
εκατ. το 2021.

Όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία,
ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά
2 εκατ. (+1,5%) και ανήλθε στα 141 εκατ.
σε σύγκριση με 139 εκατ. το 2021. Αναλυτικά,
οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν
κατά 8,3 εκατ. (-7,2%) και περιορίστηκαν

στα 106 εκατ. σε σύγκριση με 114,3 εκατ.
το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου
αυξήθηκαν κατά 10,3 εκατ. (+41,7%) και
ανήλθαν στα 35 εκατ. σε σύγκριση με 24,7
εκατ. το 2021.

Έσοδα στο τετράμηνο
Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο

Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 αυξήθηκαν κατά
473,4 εκατ. (+16,8%) και ανήλθαν στα 3.289,8
εκατ. σε σύγκριση με 2.816,4 εκατ. την α-
ντίστοιχη περίοδο του 2021. Συγκεκριμένα,
οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και
των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 176,6 εκατ.
(+16,6%) και ανήλθαν στα 1.238,6 εκατ. σε
σύγκριση με 1.062,0 εκατ. το 2021, εκ των
οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά
την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν
κατά 130,9 εκατ. (+18,9%) και ανήλθαν στα
822,8 εκατ. σε σύγκριση με 691,9 εκ. το
2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο ει-
σόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά
148,9 εκατ. (+24,7%) και ανήλθαν στα 750,9
εκατ. σε σύγκριση με 602 εκατ. το 2021. Οι
κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά 132,9
εκατ. (+16,0%) και ανήλθαν στα 962 εκατ.
σε σύγκριση με 829,1 εκατ. το 2021. Τα
έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν
κατά  58,2 εκατ. (+35,2%) και ανήλθαν στα
223,5 εκατ. σε σύγκριση με 165,3 εκατ. το
2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν
κατά 8,4 εκατ. (+16,8%) και ανήλθαν στα
58,5 εκατ. σε σύγκριση με 50,1 εκατ. το
2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβά-
σεις μειώθηκαν κατά 46,7 εκατ. (-67,9%)
και περιορίστηκαν στα 22,1 εκατ. σε σύ-
γκριση με 68,8 εκατ. το 2021. Οι εισπρα-
χθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν
κατά 4,8 εκατ. (-12,3%) και περιορίστηκαν
στα 34,2 εκατ. σε σύγκριση με 39 εκατ. το
2021.

Επιχειρείται συμβιβαστική λύση για το θέμα που έχει
προκύψει μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας και συντεχνιών
των τραπεζικών υπαλλήλων. Λόγω του ότι αυτή την
εβδομάδα, ο εκτελών χρέη Υπουργός Εργασίας Γιάννης
Καρούσος λείπει εκτός Κύπρου, οι συναντήσεις θα
γίνουν από την επόμενη εβδομάδα. Την περασμένη
Παρασκευή ο Υπουργός συναντήθηκε και με την Ελ-
ληνική Τράπεζα και με την ΕΤΥΚ, όμως λίγα διέρρευσαν
από τις συναντήσεις. 

Η πληροφόρηση λίγη, το μήνυμα που έχει δοθεί
όμως είναι ξεκάθαρο. Να βρεθεί λύση μεταξύ των
δύο, ενώ την Παρα-
σκευή ο Υπουργός επί
της ουσίας έτυχε μίας
γενικής ενημέρωσης.
Σημειωτέον, μέχρι πρό-
τινος δεν είχε ασχοληθεί
ο Υπουργός Μεταφορών
με το ζήτημα. Η συμβο-
λή του Υπουργείου στο
όλο θέμα θεωρείται κα-
ταλυτική και αναγκαία.

Η Ελληνική Τράπεζα
θέλει να δοθεί η καλύ-
τερη δυνατή λύση μέσω της ορθότερης για την ίδια
υπογραφής συλλογικής σύμβασης. Όπως έχει ανα-
κοινώσει εξάλλου σε επίσημη ανακοίνωσή της την
προηγούμενη εβδομάδα, η Ελληνική θα προσέλθει
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια νέα συλ-
λογική σύμβαση που θα διαφυλάξει έναν υγιή και εύ-
ρωστο Οργανισμό για το μέλλον.

Η ΕΤΥΚ, μέσω παρέμβασης του Προέδρου του
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου την προηγούμενη Πέμπτη,
αποφάσισε να αναστείλει τα απεργιακά μέτρα που
είχαν προγραμματισθεί για την Τρίτη 31/5/2022 (24ωρη
προειδοποιητική απεργία στην Ελληνική Τράπεζα).
Ταυτόχρονα, η πρόταση περιελάμβανε η Ελληνική
Τράπεζα να αποσύρει την απόφασή της για απολύσεις
(πλεονασμούς) προσωπικού. Υπενθυμίζεται πως, σύμ-
φωνα με την ουσία της πρότασης του κ. Αβέρωφ Νε-
οφύτου, καλούνται οι δύο πλευρές, ΕΤΥΚ και Διοίκηση
της Ελληνικής Τράπεζας, να αποσύρουν τις εκατέρωθεν
απειλές και καλόπιστα να προσέλθουν στο τραπέζι
του διαλόγου με βάση τους υφιστάμενους θεσμούς
και διαδικασίες.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Ανάρπαστα τα ακίνητα σε Λεμεσό – Πάφο – Λάρνακα
Ουκρανοί, Ρώσοι και Λευκορώσοι συνθέτουν την εικόνα της «εξαφάνισης» διαμερισμάτων και οικιών

<<<<<<

Δεν υπάρχει στοκ επίπλων.
Λόγω της αύξησης των ατό-
μων στην πόλη, ειδικά της Λε-
μεσού, υπάρχει πρόβλημα. O τομέας των ακινήτων στην Κύπρο κατέγραψε ανάκαμψη κατά το 2021. Οι πωλήσεις ακινήτων σημείωσαν σημαντική αύξηση τους πρώτους 11 μήνες του έτους σε σύγκριση με την αντί-

στοιχη περίοδο του 2020 (30%).

Επιχειρείται 
συμβιβαστική λύση
Ελληνικής - ΕΤΥΚ

<<<<<<

Συναντήσεις ξανά α-
πό την επόμενη ε-
βδομάδα των δύο με-
ρών ενώπιον του Υ-
πουργού Εργασίας
Γιάννη Καρούσου.

Δημοσιονομικό πλεόνασμα 314 εκατ. 
παρά την πανδημία και τον πόλεμο
Τα συνολικά έσοδα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 αυξήθηκαν κατά 473,4 εκατ. (+16,8%)

<<<<<<

Οι συνολικές δαπάνες κατά 
την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλί-
ου 2022 μειώθηκαν κατά 105,4 
εκατ. (-3,4%).

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά 148,9 εκατ. (+24,7%).



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Παρελθόν από την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 θα
αποτελέσει η χρήση μάσκας και σε εσωτερικούς
χώρους. Το βασικό σύμβολο της πανδημίας,
που κατέστη απαραίτητο εργαλείο της καθη-
μερινότητας των πολιτών από τον Μάρτιο του
2020, η χρήση του τερματίζεται, τουλάχιστον
για το καλοκαίρι στη βάση απόφασης που έλαβε
το Υπουργικό Συμβούλιο. Ήδη το σχετικό διά-
ταγμα του Υπουργείου Υγείας δημοσιεύθηκε
στην εφημερίδα της Δημοκρατίας και με αυτό
καταργείται ο κανονισμός 39 του βασικού δια-
τάγματος που είχε επιβάλει τη μάσκα ως ένα
από τα μέτρα προστασίας από τον ιό. Σε ισχύ
παραμένει περιορισμένη χρήση της προστα-
τευτικής μάσκας σε ειδικούς χώρους. Συγκε-
κριμένα, η χρήση προστατευτικής μάσκας προ-
σώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους ερ-
γαζόμενους καθώς και για επισκέπτες 12 ετών
και άνω, στους εσωτερικούς χώρους των κρα-
τικών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, των εξω-

τερικών ιατρείων, ιατρικών και διαγνωστικών
κέντρων, των οίκων ευγηρίας και άλλων δομών
φροντίδας και φιλοξενίας ηλικιωμένων και ευ-
παθών ομάδων και των κέντρων αποκατάστα-
σης, καθώς και σε μέσα μαζικής μεταφοράς
και εξαιρουμένων των περιπτώσεων που κα-
θορίζονται με κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες
εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.

Η αφαίρεση
Η ύφεση που καταγράφεται στους επιδη-

μιολογικούς δείκτες, μετά το Πάσχα είναι από
τους βασικούς παράγοντες που ώθησε όλα τα
κράτη της Ε.Ε. να προχωρήσουν με αφαίρεση
της μάσκας μια εξέλιξη που ενδεχομένως να
σημάνει και το τέλος της πανδημίας, κάτι που
ωστόσο θα διαφανεί και θα αξιολογηθεί μετά
το καλοκαίρι. Σε επιστημονικό και πολιτικό ε-
πίπεδο τα κράτη μέλη θεωρούν πως το τέλος
της πανδημίας πλησιάζει. Στην Κύπρο, η οποία
συνεχίζει να ακολουθεί μια πιο συντηρητική
στάση, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
πιστεύεται πως η πανδημία θα μετεξελιχθεί
σε ενδημία περί τα τέλη του τρέχοντος έτους.
Σε υγειονομικό επίπεδο η κατάργηση της μά-
σκας προκύπτει ως φυσικό συνεπακόλουθο
του δείκτη των σοβαρών νοσηλειών. Δεδομένα
που έχουν μειώσει σημαντικά τις πιέσεις που
δεχόταν το σύστημα υγείας. Κάτι που φαίνεται
και στις εβδομαδιαίες, πλέον, αναφορές του
Υπουργείου Υγείας για την πανδημία. Την πε-
ρίοδο 20 - 26 Μαΐου 2022 ανακοινώθηκαν δυο
θάνατοι. Στα νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ νοση-
λεύονται 30 ασθενείς COVID-19, εκ των οποίων
8 σε σοβαρή κατάσταση (ΜΕΘ: 4 εκτός ανα-
πνευστήρα/1 διασωληνωμένοι, ΜΑΦ: 3). Την
ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν συνολικά
74.539 διαγνωστικές εξετάσεις από τις οποίες
εντοπίστηκαν 1.774 νέα περιστατικά με το πο-
σοστό θετικότητας να ανέρχεται στο 2,38%.

Το plan B

Την πορεία αποκλιμάκωσης των μέτρων
κατά της πανδημίας είχε παρουσιάσει στην
«Κ» ο Υπουργός Υγείας, αρχές Μαΐου. Όπως
προκύπτει από τα λεγόμενα του Μιχάλη Χα-
τζηπαντέλα δεν αναμένονται δραματικές δια-
φοροποιήσεις εντός του καλοκαιριού αναφορικά
με το υγειονομικό πλαίσιο. Επιδημιολόγοι και
κυβέρνηση εκτιμούν πως το καλοκαίρι θα κυ-
λήσει χωρίς αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Η
χαλαρότητα που παρατηρείται απέναντι στην
αποκλιμάκωση των μέτρων σε καμία περίπτωση
δεν ακυρώνει την καθημερινή και προσεχτική
παρακολούθηση των επιδημιολογικών δεικτών.
«Το πιο σημαντικό είναι να δούμε σε ποια κα-
τάσταση θα βρίσκονται τα κρατικά νοσηλευ-
τήρια σε σχέση με τον αριθμό των νοσηλειών
από COVID-19. Αυτός θα είναι ο δείκτης που
θα σημάνει καμπανάκι κινδύνου. Τη συγκε-
κριμένη στιγμή έχουμε μείωση στις εισαγωγές
στα κρατικά νοσηλευτήρια», είχε αναφέρει
στην «Κ» ο Υπουργός Υγείας. Η ομάδα παρα-
κολούθησης και διαχείρισης της πανδημίας

στρέφει περισσότερο την προσοχή της στο
φθινόπωρο, περίοδο κατά την οποία θα γίνει
μια γενική αξιολόγηση της κατάστασης.

Οι ανησυχίες
Εντός της επιστημονικής κοινότητας κατα-

γράφονται κάποιες απόψεις που βλέπουν με α-
νησυχία την αποκλιμάκωση των περιοριστικών
μέτρων για περιορισμό της διασποράς του ιού.
Οι απόψεις αυτές επιμένουν πως το αποτύπωμα
των χαλαρώσεων θα φανεί το ερχόμενο φθι-
νόπωρο και ουσιαστικά θα αποτελεί ένα πισω-
γύρισμα στις προσπάθειες που καταβάλλονται.
Στην Κύπρο όπως προκύπτει από τις δημόσιες
τοποθετήσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, φαί-
νεται να υπάρχει μια ενδιάμεση λύση. Σε πε-
ρίπτωση που από τις καθημερινές αξιολογήσεις
παρατηρηθεί αύξηση στα κρούσματα, ως πρώτο
βήμα θα γίνει εισήγηση σε κάποιους χώρους,
στοχευμένα, να γίνονται δειγματοληπτικοί έ-
λεγχοι από τις κινητές μονάδες του υπουργείου
Υγείας, προκειμένου να υπάρχει επαρκής ένδειξη
της επιδημιολογικής εικόνας. Σε κάθε περίπτωση,
τονίζεται σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχει πλέον
η εμπειρία, τα όπλα και το σχέδιο αντιμετώπισης
της όποιας εξέλιξης της πανδημίας.
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Δύσκολη η πρόβλεψη για τη βρετανική οικονομία
Το να μπορέσεις σήμερα να αποτιμήσεις
την κατάσταση της βρετανικής οικο-
νομίας είναι ιδιαζόντως δυσχερές ε-
ξαιτίας του αρχικού αντικτύπου των
προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυ-
σίδα μετά τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε
και ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Ακόμα ένας παράγοντας δυσκολίας
είναι και τα περιοριστικά μέτρα για
την ανάσχεση του κορωνοϊού στην
Κίνα. Από τη μια πλευρά, τα στοιχεία
που δείχνουν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη
και αφορούν την αγορά στέγης και
την απασχόληση δηλώνουν ότι η οι-
κονομία χωρίς δυσκολίες ακολουθεί
μια αναπτυξιακή πορεία. Από την άλλη
πλευρά, η καταβύθιση του δείκτη κα-
ταναλωτικής εμπιστοσύνης και οι στά-
σιμες λιανικές πωλήσεις αποτυπώνουν
ένα μοτίβο, το οποίο, βάσει ιστορικών
δεδομένων, παραπέμπει σε ύφεση. Ο-
πως το είχαμε προβλέψει, η εμπιστο-
σύνη των νοικοκυριών στο Ηνωμένο
Βασίλειο εξασθένησε ως συνέπεια του
πλήγματος ενός μεγάλου πολέμου
στην Ευρώπη και των επακόλουθων
κραδασμών, που ώθησαν ανοδικά τον

δείκτη των τιμών καταναλωτή σε ε-
πίπεδα-ρεκόρ 40ετίας.  

Οι καταναλωτές, επιπροσθέτως, α-
ποδείχθηκαν περισσότερο απαισιό-
δοξοι από όσο κατά τη διάρκεια της
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρί-
σης το 2008/2009 και της πρώτης φά-
σης της πανδημίας του κορωνοϊού
τον Μάρτιο του 2020. Χωρίς αμφιβολία
τα τωρινά επίπεδα του δείκτη κατα-
ναλωτικής εμπιστοσύνης δικαιολογούν
τους φόβους για ύφεση. Αναφορικά,
τώρα, με τις λιανικές πωλήσεις, τα
σχετικά στοιχεία δείχνουν πως ο Α-
πρίλιος αφήνει κάποια περιθώρια αι-
σιοδοξίας. Οι πραγματικές πωλήσεις
του κλάδου του λιανεμπορίου, εξαι-
ρουμένων των καυσίμων για τα οχή-
ματα, είχαν ενίσχυση κατά 1,4% σε
μηνιαία βάση, αντιστρέφοντας την
πτώση της τάξεως του 0,9% τον Μάρ-
τιο. Τα νοικοκυριά του Ηνωμένου Βα-
σιλείου έκαναν αυξημένες αγορές σε
ρουχισμό και υπόδηση (1,3% σε μη-
νιαία βάση) και σε τρόφιμα (1,2% σε
μηνιαία βάση). Ωστόσο, τα μηνιαία
οικονομικά στοιχεία είναι ευμετάβλη-

τα. Παρά το γεγονός ότι οι πραγματικές
λιανικές πωλήσεις, εξαιρουμένων των
καυσίμων, διατηρούνται σε επίπεδα
4,8% υψηλότερα από εκείνα προ κο-
ρωνοϊού τον Φεβρουάριο του 2020,
παρέμειναν στάσιμες κατά τους τε-
λευταίους οκτώ μήνες, έχοντας συν
τοις άλλοις υποχωρήσει περίπου 6%
από τα ιστορικά υψηλά του Απριλίου
2021. Πάντως, μέχρι στιγμής οι αντι-
κρουόμενες ενδείξεις συνάδουν με
τις προβλέψεις μας ότι η Βρετανία θα
εμφανίσει στασιμότητα το δεύτερο
τρίμηνο. Εν κατακλείδι σημειώνουμε
ότι η βασική μας εκτίμηση θέλει μια
μέτρια άνοδο στην πραγματική αύ-
ξηση της παραγωγής το δεύτερο εξά-
μηνο, προτού ενισχυθεί το 2023, αν
και δεν αποκλείεται λόγω πολέμου,
Κίνας και πιθανής υπερβολικής αύ-
ξησης επιτοκίων από τη Fed τα πράγ-
ματα πριν βελτιωθούν, να χειροτε-
ρεύσουν.

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

Πέφτουν σήμερα
τα βασικά σύμβολα
της πανδημίας
Μετά από δυο χρόνια και τρεις μήνες οι μάσκες δεν θα 
αποτελούν το κυρίαρχο υγειονομικό μέτρο προστασίας

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των ΧΟΛΓΚΕΡ ΣΜΙΕΝΤΙΝΓΚ, ΚΑΛΟΥΜ ΠΙΚΕΡΙΝΓΚ και ΣΑΛΟΜΟΝ ΦΙΝΤΛΕΡ*

Η ζωή των δυτικών πολυεθνικών στη Ρωσία
Η Ρωσία προωθεί νέα νομοθεσία, η
οποία θα της επιτρέπει να αναλάβει
τον έλεγχο των τοπικών δραστηριο-
τήτων των δυτικών επιχειρήσεων
που αποχώρησαν από τη ρωσική α-
γορά μετά την εισβολή στην Ουκρα-
νία. Η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας
ανοίγει τον δρόμο για να τοποθετήσει
η ρωσική κυβέρνηση διαχειριστές
στις εταιρείες, που έχουν ιδιοκτήτες
προερχόμενους από μη φιλικές χώρες
και θέλουν να απομακρυνθούν – α-
φορά επιχειρήσεις όπου τουλάχιστον
το 25% των μετοχών ανήκει σε ξένους
από μη φιλικές προς τη Ρωσία χώρες.
Ως μη φιλικές, κατά τον χαρακτηρι-
σμό της Μόσχας, λογίζονται οι χώρες
οι οποίες επιβάλλουν οικονομικές
κυρώσεις στη Ρωσία, οπότε ο νόμος
αφορά αμερικανικές ή/και ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις. 

Επίσης προβλέπεται ευρεία γκάμα
κριτηρίων για να αποφασισθεί μια
παρέμβαση, όπως το πότε διαδραμα-
τίζει ένας όμιλος καίριο ρόλο ως το-
πικός εργοδότης ή παρέχει σημαντι-
κές υπηρεσίες, ενώ διασαφηνίζεται

πως το κράτος μπορεί να δικαιολο-
γήσει την ανάληψη ελέγχου για πολ-
λούς λόγους. 

Παράλληλα, αυτή η κίνησή της δη-
μιουργεί ποικίλα ερωτήματα για όσες
πολυεθνικές βρίσκονται στη διαδικα-
σία της εξόδου. Η νομοθεσία, η οποία
ενδεχομένως να τεθεί σε εφαρμογή
εντός εβδομάδων, θα εκχωρήσει ε-
κτεταμένες εξουσίες στη Ρωσία να
παρεμβαίνει, όπου κρίνει ότι απειλού-
νται θέσεις εργασίας ή κλάδοι, δυσχε-
ραίνοντας τις δυτικές εταιρείες να α-
ποδεσμεύσουν εαυτόν γρήγορα, εκτός
εάν αποφασίσουν να επωμιστούν υ-
ψηλό κόστος. 

Εχει προηγηθεί η έξοδος ομίλων ό-
πως οι αμερικανικοί Starbucks,
McDonald’s και ο βελγικός της AB
InBev, ενώ η νέα νομοθεσία εντείνει
τις πιέσεις σε όσους ακόμα βρίσκονται
εκεί. Η δε ρωσική οικονομία βυθίζεται
σε ύφεση υπό συνθήκες διψήφιου πλη-
θωρισμού.

Η ιταλική UniCredit, η IKEA, η α-
λυσίδα εστιατορίων γρήγορου φαγη-
τού Burger King, καθώς και εκατο-

ντάδες άλλες μικρότερες εταιρείες
διατηρούν δραστηριότητες στη Ρωσία.
Η ΙΚΕΑ δηλώνει πως παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις. Η Raiffeisen εξε-
τάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπερι-
λαμβανομένης και μιας πολύ προσε-
κτικά οργανωμένης αποχώρησης. Η
δε UniCredit δεν σχολίασε τα δεδο-
μένα, αλλά ούτε και η Burger King. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα
της εβδομάδας πρότεινε σκλήρυνση
της δικής της στάσης, ώστε η παρα-
βίαση κυρώσεων να επέχει θέση ε-
γκλήματος, δίνοντας τη δυνατότητα
στις κυβερνήσεις των κρατών της Ε.Ε.
να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία
εταιρειών και ατόμων που το πράτ-
τουν. 

Εν τω μεταξύ, τέλος, σε μια κίνηση
η οποία μπορεί να ωθήσει τη Μόσχα
ένα βήμα κοντύτερα στη χρεοκοπία,
η κυβέρνηση του Αμερικανού προέ-
δρου Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι
δεν παρατείνει την άδεια που καθι-
στούσε εφικτή την πληρωμή από τη
Ρωσία των Αμερικανών με ρωσικά ο-
μόλογα στα χέρια τους.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΤΖΟΝ ΟΝΤΟΝΕΛ / REUTERS

Ελεύθερο καλοκαίρι 
για τον τουρισμό

Ο άλλος σοβαρός λόγος που οδήγησε σε γεν-
ναία αποκλιμάκωση των μέτρων έχει να κά-
νει με την οικονομία και τον τουρισμό. Οι ε-
κτιμήσεις για το φετινό καλοκαίρι είναι ά-
κρως ενθαρρυντικές σε σημείο μάλιστα που
η τουριστική κίνηση να παραπέμπει σε πε-
ριόδους πριν την πανδημία. Εκτός από την
άρση των σφιχτών πλαισίων που αφορούσαν
τα ταξίδια, η κατάργηση της μάσκας πιστεύε-
ται πως θα λειτουργήσει θετικά στην ψυχο-
λογία των αφίξεων. Η σημαντική αποκλιμά-
κωση των μέτρων στηρίζεται περισσότερο
στην ενίσχυση της ατομικής ευθύνης και ευ-
αισθητοποίησης των πολιτών για την τήρηση
των βασικών μέτρων ατομικής προστασίας,
όπως τόνισε στην «Κ» ο Υπουργός Υγείας. Αλ-
λά και με βάση πραγματικά δεδομένα οι αφί-
ξεις των τελευταίων δύο μηνών δείχνουν
πως δεν επιβάρυναν τον αριθμό των κρου-
σμάτων. Μια τάση που δεν αναμένεται να
διαφοροποιηθεί στην καρδιά του καλοκαιρι-
ού όταν θα αυξηθεί, εκ των πραγμάτων, ο α-
ριθμός των αφίξεων.

Η χρήση της μάσκας παραμένει μόνο για εργαζόμενους και επισκέπτες σε δομές υγείας, σε οίκους ευγηρίας, σε δομές φροντίδας-φιλοξενίας ηλικιωμένων, ευπαθών
ομάδων, των κέντρων αποκατάστασης, καθώς και σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

<<<<<<<

Μονόδρομος αποτελούσε 
η κατάργηση της μάσκας και στους
εσωτερικούς χώρους, η οποία στη-
ρίχθηκε σε δυο παράγοντες: στη
συνεχιζόμενη ύφεση που παρου-
σιάζουν οι σοβαρές νοσηλείες αλλά
και στη μη επιδημιολογική επιβά-
ρυνση από τις αφίξεις τουριστών. 



6 l     Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Ενωμένοι 
στην Ευρώπη

Έχουν περάσει ήδη 43 χρόνια από την ι-
στορική υπογραφή της Συνθήκης Ένταξης
της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ λόγω του Κων-
σταντίνου Καραμανλή. Πριν πολλά χρόνια
και για την Κύπρο, ο μεγάλος ηγέτης της
κεντροδεξιάς παράταξης Γλαύκος Κλη-
ρίδης πείθει τον τότε Γενικό Γραμματέα
του ΟΗΕ Γκάλι, ώστε να παρέμβει στον
Ντελόρ υπέρ της Κύπρου με αποτέλεσμα
το 1995 το συμβούλιο Υπουργών να πάρει
τη δεσμευτική απόφαση για να αρχίσουν
οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Βλέπουμε
λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα
και ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην
Κύπρο έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο για
την ένταξη των δυο χωρών στην οικογέ-
νεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισχώ-
ρηση Ελλάδας και Κύπρου στην Ευρω-
παϊκή οικογένεια μάς κάνει να νιώθουμε
ασφαλείς απέναντι σε εξωτερικές απειλές,
μας δίνει το βήμα για να αποφασίζουμε
πάνω σε σημαντικά θέματα που αφορούν
την ήπειρό μας μαζί με τις άλλες χώρες
και φυσικά κατά τη διάρκεια της μεγάλης
κρίσης σε Ελλάδα και Κύπρο, η Ευρωπαϊκή
Ένωση μάς στήριξε οικονομικά για να
μην γίνουμε Βενεζουέλα. Δυστυχώς, όμως,
εντός των τειχών υπάρχουν πολιτικές δυ-
νάμεις που ήθελαν τις δυο χώρες εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δυνάμεις
είναι οι ίδιες που έχουν σχέσεις με τη
Ρωσία διαχρονικά και κατά τη διάρκεια
της κρίσης την έβλεπαν ως σωτήρα. Ακόμα
θυμάμαι τις φωνές αριστερών και στις δυο
χώρες που ήθελαν να ζητήσουμε δάνειο
από τη Ρωσία όντας σίγουροι ότι θα μας
το δώσει. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έγινε
ποτέ και σήμερα η μεγαλύτερη σύμμαχος
της Ρωσίας είναι η Τουρκία. Φανταστείτε
δηλαδή την ώρα της κρίσης να κυβερνού-
σαν αριστεροί, σε τι κατάσταση θα βρι-
σκόμασταν σήμερα. Η απειλή όμως είναι
διαχρονική. Δεν πρέπει να εφυσυχαζόμαστε
και δεν πρέπει να κάνουμε πειράματα.
Τον επόμενο χρόνο θα έχουμε εκλογές και
στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο για να
αποφασίσουμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε
την πορεία προς το φως ή θέλουμε να βυ-
θιστούμε στο σκοτάδι.

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

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ισχυρά μηνύματα για το πλέγμα της συ-
νεργασίας Κύπρου-Ισραήλ στον στρα-
τιωτικό τομέα, δίνει η παρουσία πολι-
τικής και στρατιωτικής ηγεσίας του γει-
τονικού κράτους στην Κύπρο, προκει-
μένου να παρακολουθήσει ένα κομμάτι
της ευρείας κλίμακας στρατιωτικής ά-
σκησης με την επωνυμία «ΑΓΑΠΗΝΩΡ
2022». Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ
Αντιστράτηγος (ε.α.) Benjamin Gantz
παρακολούθησε την τελική φάση της
Διεθνούς Διακλαδικής Τακτικής Άσκη-
σης ευρείας κλίμακας «ΑΓΑΠΗΝΩΡ
2022», που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου και
ολοκληρώνεται στις 2 Ιουνίου. Τον κ.
Benjamin Gantz υποδέχθηκαν στο αε-
ροδρόμιο Πάφου εκ μέρους του Υπουρ-
γού Άμυνας ο Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου Ανδρέας Λουκά και ο Αρ-
χηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστρά-
τηγος Δημόκριτος Ζερβάκης. Όπως τό-
νισε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΑΜ,
η Κύπρος τα τελευταία χρόνια κατάφερε
να μετατραπεί σε πυλώνα σταθερότητας
στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσα από
ένα δίκτυο μηχανισμών διμερών-τρι-
μερών και άλλων πολυμερών συνεργα-
σιών οι οποίες εδράζονται στο σεβασμό
του Διεθνούς δικαίου.

Η άσκηση
Οι προπαρασκευαστικές εργασίες

της κορυφαίας Κυπρο-ισραηλινής ά-
σκησης λαμβάνουν χώρα εδώ και 6
μήνες στην Κύπρο αλλά και στο Ισραήλ,

σε στενό συντονισμό των επιτελείων
του ΓΕΕΦ με τις Ισραηλινές Ένοπλες
Δυνάμεις. Στην άσκηση «ΑΓΑΠΗΝΩΡ
2022» λαμβάνουν μέρος προσωπικό της
ΕΦ και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις
με τη συμμετοχή του Ελληνικού Πολε-
μικού Ναυτικού και με τη συνδρομή
άλλων κρατικών υπηρεσιών και φορέων.
Στην άσκηση συμμετοχή έχουν πλωτά
και πτητικά μέσα, χερσαίες δυνάμεις
της ΕΦ και των Ενόπλων Δυνάμεων του
Ισραήλ. Η άσκηση εντάσσεται στο ε-
τήσιο πρόγραμμα αμυντικής συνεργα-
σίας Κύπρου – Ισραήλ. Σκοπός της ά-
σκησης είναι η συνεκπαίδευση των Ε-
πιτελείων και δυνάμεων των δύο χωρών,
η επαύξηση της διαλειτουργικότητας
και της ετοιμότητάς τους και η αναβάθ-
μιση της ήδη υπάρχουσας μακροχρόνιας
στρατιωτικής συνεργασίας. 

Η άσκηση, η οποία βασίζεται σε υ-

ποθετικό σενάριο, αποτελεί περαιτέρω
εξέλιξη αυτής της συνεργασίας, συμ-
βάλλοντας στην ειρήνη και την περι-
φερειακή σταθερότητα. Στο πλαίσιο

της άσκησης, την περασμένη Δευτέρα,
31 Μαΐου 2022, διεξήχθη, παράλληλα
με άλλες δραστηριότητες, διακλαδική
άσκηση διπλής ενεργείας, στην οποία

συμμετείχαν τμήματα της ΕΦ και των
Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΕΔ).
Η άσκηση εξέτασε το σενάριο επιθετικής
ενέργειας για εξάλειψη αεροπρογεφυ-

ρομάτων τα οποία δημιούργησαν τμή-
ματα καταδρομών των ΙΕΔ και της Δι-
οίκησης Καταδρομών της ΕΦ. Την επι-
θετική ενέργεια εκτέλεσε η ΧΧ Τεθω-
ρακισμένη Ταξιαρχία συγκροτημένη
σε Τακτικά Συγκροτήματα Επιλαρχίας
με μικτά πληρώματα, υποστηριζόμενη
από ελικόπτερα Apache της Ισραηλινής
Πολεμικής Αεροπορίας και ελικόπτερα
Mi-35 της Διοίκησης Αεροπορίας του
ΓΕΕΦ. 

ΕΦ - ΙΕΔ
Την άσκηση «ΑΓΑΠΗΝΩΡ 2022» πα-

ρακολούθησαν ο Αρχηγός της ΕΦ, Α-
ντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης,
ο Υπαρχηγός Αντιστράτηγος Κωνστα-
ντίνος Χρυσηλίου, ο Υπαρχηγός των
Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Υπο-
στράτηγος Herzi Halevi και ο Αρχηγός
Χερσαίων Δυνάμεων Υποστράτηγος
Tamir Yadaie, στην παρουσία της ιε-
ραρχίας του ΓΕΕΦ και υψηλόβαθμων
αξιωματικών των ΙΕΔ. Στην Κύπρο
ειδικά για την άσκηση «ΑΓΑΠΗΝΩΡ
2022» έφθασε και ο αρχηγός των ΙΕΔ
Αντιστράτηγς ο Avi Kohavi, ο οποίος
συνοδευόμενος από τον αρχηγό της
ΕΦ παρακολούθησε σενάρια της άσκη-
σης. Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που
είχαν οι δυο αρχηγοί, συζήτησαν την
εξέλιξη της άσκησης και εξέφρασαν
την ικανοποίησή τους για τα μέχρι στιγ-
μής αποτελέσματά της. Επιπλέον, συ-
ζήτησαν τις επιμέρους πτυχές της στρα-
τιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο
χωρών.

Με κυπριακό χρώμα η συμφωνία με Σαουδική Αραβία
για καλώδιο δεδομένων σύνδεσης Ευρώπης-Ασίας
Η τελική συμφωνία αναμένεται μέχρι τον Ιούλιο, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2025

Η ΑΓΑΠΗΝΩΡ 2022 ενισχύει τον άξονα Κύπρου-Ισραήλ
Η ευρείας κλίμακας στρατιωτική άσκηση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του ισραηλινού Υπουργού Αμυνας και της στρατιωτικής ηγεσίας

Η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία συμ-
φώνησαν την Τρίτη στους βασικούς
όρους για τη δημιουργία κοινού σχή-
ματος για την κατασκευή καλωδίου
δεδομένων από οπτικές ίνες που θα
συνδέει την Ευρώπη με την Ασία, α-
νέφεραν ελληνικές πηγές την Τρίτη,
σύμφωνα με το Reuters.

Το «East to Med data Corridor», ένα
υποθαλάσσιο και χερσαίο καλώδιο δε-
δομένων, θα αναπτυχθεί από το MENA
HUB, που ανήκει στην STC της Σαου-
δικής Αραβίας και στην ελληνική ε-
ταιρεία τηλεπικοινωνιών και δορυφο-
ρικών εφαρμογών TTSA.

Η ΔΕΗ και η κυπριακή εταιρεία τη-
λεπικοινωνιών CYTA θα έχουν επίσης
ποσοστό στο έργο, εν αναμονή των
τελικών εταιρικών εγκρίσεων, δήλωσε
Έλληνας διπλωμάτης. Oι υπογραφές

επί της συμφωνίας έπεσαν υπό τον δι-
ευθύνοντα σύμβουλο του Hub της
Saudi Telecom Μέσης Ανατολής και
Β. Αφρικής κ. Φαχάντ Αλ Χατζέρι, τον
CEO της CYTA Κύπρου κ. Ανδρέα Νε-
οκλέους, τον Εκτελεστικό Διευθυντή
της TTSA, κ. Αλέξανδρο Σίνκα και τον
διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ κ.
Γιώργο Στάσση.

Η τελική συμφωνία αναμένεται
μέχρι τον Ιούλιο, προκειμένου το έργο
να ξεκινήσει το φθινόπωρο και να ο-

λοκληρωθεί έως τα τέλη του 2025, είπε
ο διπλωμάτης.

Άλλη πηγή κοντά στη συμφωνία
είπε ότι το καλώδιο, το οποίο θα συνδέει
χρήστες από την Ιταλία μέχρι τη Σι-
γκαπούρη, θα κοστίσει περίπου 800
εκατ. ευρώ.

Εκατοντάδες συναντήσεις μεταξύ
ελληνικών και σαουδαραβικών επιχει-
ρήσεων έλαβαν χώρα στην Αθήνα στo
πλαίσιο του Επιχειρηματικού Φόρουμ
Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, με ε-

πίκεντρο τομείς όπως η ενέργεια, η
ναυτιλία, η γεωργία, η ασφάλεια τρο-
φίμων, ο τουρισμός, το real estate, η
βιομηχανία, αλλά και η ψηφιακή τε-
χνολογία.

Στη σαουδαραβική αποστολή συμ-
μετείχαν περισσότερα από 70 κορυφαία
στελέχη επιχειρήσεων, όπως οι
Industrial Development Kingdom
Group, Aramco, SABIC, Saudi Arabian
Military Industries, Al-Olayan Group,
Bahri, Red Sea International Group,

Sidra Capital, Al-Wallan Group, Raka
Holding και Abdullah Abdulaziz Al
Rajhi & Sons Holding, ενώ αντίστοιχα
110 στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών,
εγγράφηκαν στον κατάλογο με τους
συμμετέχοντες στις διμερείς επαφές.

Της επιχειρηματικής αποστολής
μιας από τις πλουσιότερες χώρες του
κόσμου ηγήθηκε ο υπουργός Επεν-
δύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Α-
μπντουλαζίζ αλ Φαλίχ ο οποίος συνα-

ντήθηκε και με τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Χθες Τρίτη πραγ-
ματοποιήθηκε στην Αθήνα η 5η σύ-
νοδος της μεικτής διυπουργικής επι-
τροπής Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας.
Στη συνάντηση Μητσοτάκη – Αλ Φαλίχ
επιβεβαιώθηκαν οι προοπτικές περαι-
τέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων
σε πληθώρα τομέων, όπως της ενέρ-
γειας, του τουρισμού, της ναυτιλίας,
του πολιτισμού, της υγείας και των α-
γροδιατροφικών προϊόντων. Ο πρω-
θυπουργός υπογράμμισε ότι η προ-
σέλκυση άμεσων επενδύσεων αποτελεί
προτεραιότητα της κυβέρνησης και
εξέφρασε την πρόθεσή του να εντείνει
τη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία.
Σημείωσε ακόμη ότι προσβλέπει σε
νέα συνάντηση με τον πρίγκιπα διά-
δοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν κατά
την προγραμματιζόμενη επίσημη ε-
πίσκεψή του στην Ελλάδα το επόμενο
διάστημα.

Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου
αλλά και το φόρουμ ήρθαν σε συνέχεια
της επίσκεψης μεγάλης ελληνικής ε-
πιχειρηματικής αποστολής στη Σαου-
δική Αραβία τον Μάρτιο, της επίσκεψης
του πρωθυπουργού στο Ριάντ τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο και της προηγού-
μενης συνάντησής του με τον Αλ Φαλίχ,
τον Σεπτέμβριο, ενώ την προηγούμενη
εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ε-
πικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρί-
γκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας.

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό
ο υπουργός Επενδύσεων της Σαουδικής
Αραβίας κατά τη συνάντηση στο Μα-
ξίμου σημείωσε χαρακτηριστικά πως
«το όραμα που μοιράζεστε εσείς και
η αυτού υψηλότητα για τη διασύνδεση
Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας σε
διάφορα πεδία πλέον υλοποιείται στην
πράξη, στο πεδίο, και σε επίπεδο συν-
δεσιμότητας είτε αυτό αφορά τον ψη-
φιακό τομέα, το εμπόριο, τις υλικοτε-
χνικές υποδομές (logistics), τις επεν-
δύσεις, τον τουρισμό. Είναι τιμή μου
που συνοδεύομαι από ανθρώπους που
κάνουν πράξη τέτοια σχέδια».

<<<<<<<

Το «East to Med data
Corridor», ένα υποθαλάσσιο
και χερσαίο καλώδιο 
δεδομένων, θα αναπτυχθεί
από το MENA HUB, που 
ανήκει στην STC της Σαουδι-
κής Αραβίας και στηνελλη-
νική εταιρεία τηλεπικοινω-
νιών και δορυφορικών 
εφαρμογών TTSA.

Εκατοντάδες συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και σαουδαραβικών επιχειρήσεων έλαβαν χώρα στην Αθήνα στo πλαίσιο του Επιχειρη-
ματικού Φόρουμ Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, με επίκεντρο τομείς όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, η γεωργία, η ασφάλεια τροφίμων, ο
τουρισμός, το real estate, η βιομηχανία, αλλά και η ψηφιακή τεχνολογία.

Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ καθώς και η στρατιωτική ηγεσία της γειτονικής χώρας.

<<<<<<<

Οι προπαρασκευαστικές 
εργασίες της κορυφαίας 
Κυπρο-ισραηλινής άσκησης
λαμβάνουν χώρα εδώ και 
6 μήνες στην Κύπρο αλλά 
και στο Ισραήλ, σε στενό 
συντονισμό των επιτελείων
του ΓΕΕΦ με τις Ισραηλινές
Eνοπλες Δυνάμεις.

Στην άσκηση «ΑΓΑΠΗΝΩΡ 2022» λαμβάνουν μέρος το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, με τη συμμετοχή του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και με τη συνδρομή άλλων κρατικών υπηρεσιών και φορέων.
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e-shops!

Αντιμέτωπη πλέον με τη δεδηλωμένη
πρόθεση της Ουάσιγκτον να εμποδίσει
την αποπληρωμή του ρωσικού χρέους,
η Μόσχα εκπονεί σχέδιο πληρωμής των
ομολόγων της που θα παρακάμπτει τις
κυρώσεις και θα της δώσει τη δυνατό-
τητα να αποφύγει την τεχνητή χρεο-
κοπία. Το εν λόγω σχέδιο φαίνεται να
ακολουθεί τη συλλογιστική του μηχα-
νισμού που πρότεινε η Μόσχα στην πε-
λατεία της για την πληρωμή του φυσικού
αερίου σε ρούβλια. Παρουσιάζοντας το
σχέδιο στην εφημερίδα Vedomosti, ο
Ρώσος υπουργός Οικονομικών, Αντον
Σιλουάνοφ, χαρακτήρισε τον υπό σχε-
διασμό μηχανισμό «αντίστροφη εικόνα
του μηχανισμού πληρωμών του αερίου
σε ρούβλια». Ειδικότερα πρότεινε στους
ξένους επενδυτές να ανοίξουν λογα-
ριασμούς στις ρωσικές τράπεζες τόσο
σε ρούβλια όσο και σε σκληρό νόμισμα.
«Κοιτάξτε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός
για την πληρωμή του φυσικού αερίου:
παίρνουμε το ξένο νόμισμα και στη συ-
νέχεια το μετατρέπουμε σε ρούβλια για
λογαριασμό του αγοραστή», τόνισε ο
Ρώσος υπουργός και συνέχισε: «Ο μη-
χανισμός για την πληρωμή των ευρω-
ομολόγων θα λειτουργεί με τον ίδιο τρό-
πο, αλλά με την αντίστροφη πορεία».
Υποστήριξε μάλιστα ότι σε  αντίθεση

με το προηγούμενο σύστημα πληρωμών,
οι επενδυτές θα έχουν πρόσβαση στα
κεφάλαια αυτά χωρίς κανέναν περιο-
ρισμό. Οι λεπτομέρειες του νέου μηχα-
νισμού, πάντως, βρίσκονται ακόμη στο
στάδιο του σχεδιασμού. Αρχικά θα τις
μελετήσει διεξοδικώς η κυβέρνηση  και
στη συνέχεια θα τις παρουσιάσει επι-
σήμως στους επενδυτές.

Είναι ασαφές με ποιον τρόπο θα διεκ-
περαιώνουν αυτό το σχέδιο όσες τρά-
πεζες εμπλέκονται στη μεταβίβαση πλη-
ρωμών σε δολάρια. Παραμένει, άλλωστε,
το ερώτημα κατά πόσον οι αυστηρότερες
κυρώσεις από τις ΗΠΑ συνεπάγονται
περιορισμούς και στις πληρωμές σε
ευρώ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε
την Παρασκευή το βράδυ στον τηλεο-
πτικό σταθμό Russia-24, ο κ. Σιλουάνοφ
υποστήριξε πως δεν πρόκειται να επη-
ρεαστούν οι πληρωμές σε ευρώ, καθώς

η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν έχει υιοθετήσει
κυρώσεις στις πληρωμές στο ενιαίο νό-
μισμα. Υποστήριξε μάλιστα πως ο νέος
μηχανισμός θα είναι έτοιμος και λει-
τουργικός πριν από το διήμερο 23 και
24 Ιουνίου, οπότε πρέπει να καταβάλει
η Μόσχα τους τόκους για ομόλογα σε
δολάρια. Σχολιάζοντας τους ελιγμούς
με τους οποίους προσπαθεί η Μόσχα
να αποφύγει την τεχνητή χρεοκοπία,
ο Καρλ Γουόνγκ, στέλεχος της Avenue
Asset Management, τόνισε πως «ο μη-
χανισμός αυτός φαίνεται να δουλεύει
στα χαρτιά, αλλά όλα αυτά είναι τεχνικά
θέματα». Οπως υπογράμμισε ο ίδιος,
«το ζήτημα τελικά είναι πότε θα δώσει
τέλος σε αυτόν τον πόλεμο η Ρωσία και
αν δεν το κάνει, για πόσο θα μπορεί να

αποφεύγει την κατάρρευση του χρη-
ματοπιστωτικού της συστήματος».

Η Ρωσία βλέπει και πάλι να την α-
πειλεί το φάσμα της τεχνητής χρεοκο-
πίας από την προηγούμενη Παρασκευή.
Ηταν η ημέρα που έπρεπε να έχει κα-
ταβάλει τόκους ομολόγων σε ευρώ και
δολάρια συνολικού ύψους περίπου 100
εκατ. δολαρίων. Δεν μπόρεσε, όμως,
καθώς η Ουάσιγκτον αποφάσισε να μην
παρατείνει το δικαίωμα εξαίρεσης που
είχε παραχωρήσει στη Μόσχα για να
εξυπηρετεί το εξωτερικό της χρέος. Το
δικαίωμα αυτό έληξε την προηγούμενη
εβδομάδα και η τράπεζα JPMorgan
Chase έλαβε εντολή να μη διενεργήσει
τις πληρωμές των τόκων στους πιστωτές
της Ρωσίας. Εκτοτε έχει αρχίσει η αντί-

στροφη μέτρηση για τη λήξη και της
περιόδου χάριτος διαρκείας 30 ημερών,
μέσα στην οποία έχει τη δυνατότητα
να πληρώσει τους ομολογιούχους της
αν, βέβαια, βρει τον τρόπο να παρα-
κάμψει τις κυρώσεις. Οικονομικοί ανα-
λυτές θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να
τις παρακάμψει και εκτιμούν πως αυτή
τη φορά η χρεοκοπία είναι αναπόφευκτη,
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ομόλογα
αξίας 40 δισ. δολαρίων που έχει εκδώσει
σε ξένο νόμισμα. Μέχρι το τέλος του έ-
τους, η Ρωσία πρέπει να καταβάλει σχε-
δόν 2 δισ. δολάρια σε πληρωμές τόκων
και ομολόγων. Οπως επισημαίνει ο Τζέι
Αούσλαντερ, στέλεχος της εταιρείας
νομικών Wilk Auslander, «από τη στιγμή
που δεν λαμβάνουν τα χρήματά τους

οι ομολογιούχοι, η Ρωσία θα είναι σε
καθεστώς πτώχευσης». Ο ίδιος τόνισε
μάλιστα πως «δεν υπάρχει τρόπος να
πληρωθούν οι ομολογιούχοι εφόσον
δεν υπάρχει πλέον το δικαίωμα εξαίρε-
σης». Σημειωτέον ότι η Μόσχα διέβλεπε
την προοπτική να προβεί η Ουάσιγκτον
σε αυτή την κίνηση και προκειμένου
να αποτρέψει τη χρεοκοπία είχε προβεί
σε προληπτικές κινήσεις. Την Παρα-
σκευή 20 Μαΐου, για παράδειγμα, κα-
τέβαλε μια εβδομάδα νωρίτερα τις πλη-
ρωμές δύο ομολόγων που είχαν εκδοθεί
σε ευρώ και σε δολάρια. Επρόκειτο για
πληρωμές ύψους 100 εκατ. δολαρίων,
που έπρεπε να καταβάλει την περασμένη
Παρασκευή 27 Μαΐου.

BLOOMBERG

Το ρούβλι ανέκαμψε και πάλι στο χρη-
ματιστήριο της Μόσχας και αναπλήρωσε
τις απώλειες που είχε σημειώσει την
περασμένη εβδομάδα μετά τη χαλάρωση
των capital controls και τη μείωση των
επιτοκίων, αλλά και τη διαφαινόμενη
τεχνητή χρεοκοπία της Ρωσίας.

Tο ρωσικό νόμισμα είχε ανακάμψει
κατά περίπου 7%, με την ισοτιμία του
να διαμορφώνεται στα 61,92 ρούβλια
προς ένα δολάριο. Την περασμένη Τε-
τάρτη είχε σημειώσει την υψηλότερη
ισοτιμία του από τον Φεβρουάριο του
2018, όταν είχε φτάσει τα 55,80 ρούβλια
προς ένα δολάριο, για να υποχωρήσει
προς το τέλος της εβδομάδας στα 66,70
ρούβλια ανά δολάριο. Ενισχύθηκε, άλ-
λωστε, αναλόγως και έναντι του ευρώ,
σημειώνοντας άνοδο 9% στα 63,46 ρού-
βλια προς ένα ευρώ. Την περασμένη
Τετάρτη είχε εκτοξευθεί στα 57,10 ρού-
βλια προς ένα ευρώ. Σχολιάζοντας την
πορεία του ρωσικού νομίσματος εν
μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, ο
Νμίτρι Πολεφόι, επικεφαλής του τομέα

επενδύσεων στην LockoInvest, υπο-
γράμμισε πως «η συνολική εικόνα των
θεμελιωδών μεγεθών που καθορίζουν
το ρούβλι δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά
και δεν αποκλείουμε μια επιστροφή
του ρωσικού νομίσματος στα επίπεδα
των 60 έως 63 ρουβλιών προς ένα δο-
λάριο».

Τα capital controls που επέβαλε η
Μόσχα από την αρχή του πολέμου ο-
δήγησαν το ρούβλι σε μεγάλη άνοδο.
Σημειωτέον ότι ανάμεσα στους διάφο-
ρους περιορισμούς του είδους καθορι-
στική στάθηκε η υποχρέωση που επέ-
βαλε η κυβέρνηση στις εξαγωγικές ε-
πιχειρήσεις να μετατρέπουν μεγάλο
μέρος των εσόδων τους σε ρούβλια. Το
μέτρο αύξησε αυτομάτως τη ζήτηση

για το ρωσικό νόμισμα. Το ρούβλι έχει
αναδειχθεί σε πρώτο στον κόσμο νό-
μισμα σε απόδοση για τη φετινή χρονιά,
μέχρι την υποχώρηση της προηγούμε-
νης εβδομάδας. Εχει, άλλωστε, ενισχυθεί
από την απαίτηση της Μόσχας να πλη-
ρώνονται εφεξής οι εξαγωγές ρωσικού
φυσικού αερίου σε ρούβλια, που επίσης
έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης
για το ρωσικό νόμισμα. Παράλληλα, το
ρούβλι έχει ενισχυθεί και από τη μείωση
που σημείωσαν οι εισαγωγές της Ρωσίας
μετά την εισβολή στην Ουκρανία, κάτι
που, ωστόσο, πλήττει το βιοτικό επίπεδο
των ρωσικών νοικοκυριών.

Την ίδια στιγμή, άλλωστε, στην αγορά
ομολόγων οι αποδόσεις των δεκαετών
του ρωσικού δημοσίου υποχώρησαν
στο 9,23%, καταγράφοντας το χαμη-
λότερο επίπεδό τους από τις 19 Ιανου-
αρίου. Αυξήθηκαν και πάλι αργότερα
στο 9,48%, καθώς η αγορά αντέδρασε
στη μείωση των επιτοκίων, καθώς και
στις προσδοκίες για περαιτέρω χαλά-
ρωση της νομισματικής πολιτικής. Την

περασμένη Πέμπτη η Τράπεζα της Ρω-
σίας προχώρησε σε μια αρκετά απο-
φασιστική μείωση των επιτοκίων στο
11% από 14%, σε μια προσπάθεια να
ανακόψει την υπερβολικά ανοδική πο-
ρεία που σημείωνε μέχρι εκείνη τη
στιγμή το ρωσικό νόμισμα. Πρόκειται
για την τρίτη μείωση των επιτοκίων
από το 20% στο οποίο τα αύξησε αιφ-
νιδιαστικά,  όταν το ρούβλι κατέρρεε
μετά την εισβολή στην Ουκρανία.  Στη
συνέχει το ρωσικό νόμισμα διπλασίασε
την αξία του έναντι του δολαρίου που
είχε φτάσει να αγοράζει 53 ρούβλια,
βάσει τουλάχιστον της επίσημης ισο-
τιμίας. 

Η είδηση της μείωσης των επιτοκίων
οδήγησε το ρούβλι σε διολίσθηση, με
την ισοτιμία του να διαμορφώνεται στα
60,80 ρούβλια προς ένα δολάριο. Η ι-
σοτιμία του έναντι του δολαρίου έχει,
πάντως, συνολικά ενισχυθεί κατά πε-
ρισσότερο από 25% από τις αρχές του
έτους.

BLOOMBERG, REUTERS

Η οικονομία της Σουηδίας συρρικνώθηκε
το πρώτο τρίμηνο περισσότερο από
όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί, εν μέρει ε-
ξαιτίας μείωσης των εξαγωγών αλλά
και λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία της
σουηδικής στατιστικής υπηρεσίας. Το
σουηδικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,8% σε
σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του
περασμένου έτους, καταγράφοντας υ-
ποχώρηση για πρώτη φορά μετά το τε-
λευταίο τρίμηνο του πρώτου έτους της
πανδημίας, του 2020.

Η μεγαλύτερη οικονομία στη Σκαν-
διναβία έχει σημειώσει στιβαρή ανά-
καμψη από την ύφεση της πανδημίας. 

Τα σουηδικά νοικοκυριά όμως πλήτ-

τονται τώρα από την άνοδο του πλη-
θωρισμού, που έχει φτάσει στα υψη-
λότερα επίπεδα των τελευταίων τριών
και πλέον δεκαετιών. Αιτία είναι αφενός
ο πόλεμος στην Ουκρανία και αφετέρου
οι αναμενόμενες αυξήσεις των επιτοκίων
που υπονομεύουν την καταναλωτική
εμπιστοσύνη. Η κεντρική τράπεζα,

Riksbank, έχει αφήσει ανοικτό το εν-
δεχόμενο αλλεπάλληλων αυξήσεων των
επιτοκίων με σκοπό πάντα την ανά-
σχεση του πληθωρισμού. 

Σχολιάζοντας τα μακροοικονομικά
μεγέθη ο Τορμπγιόρν Ισακσον, οικο-
νομολόγος της Nordea, τονίζει πως «η
μείωση του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο
δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, καθώς
οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εξωγενείς
παράγοντες, ενώ η ζήτηση παραμένει
ισχυρή». Σε σημείωμά του προς την πε-
λατεία τής εν λόγω επενδυτικής, ο Ι-
σακσον αποδίδει τις εξελίξεις στους πε-
ριορισμούς που επιβλήθηκαν με το τε-
λευταίο κύμα της πανδημίας αλλά και

στην έλλειψη βασικών πρώτων υλών
για τη λειτουργία των βιομηχανιών. Ο
ίδιος εκτιμά πως θα σημειωθεί ήπια α-
νάπτυξη το τρέχον τρίμηνο, «όπως κα-
ταδεικνύει η πορεία της αγοράς εργασίας
που ανακάμπτει». Οσον αφορά το πε-
ρασμένο έτος, η ανάπτυξη της σουη-
δικής οικονομίας αναθεωρήθηκε προς
τα πάνω κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες,
στο 5,1%. Ομοίως αναθεωρήθηκε προς
τα κάτω η ύφεση που είχε σημειώσει
το 2020 και τώρα εκτιμάται πως το
πρώτο έτος της πανδημίας το σουηδικό
ΑΕΠ μειώθηκε κατά 2,2%, ενώ η αρχική
εκτίμηση μιλούσε για ύφεση 3%.

BLOOMBERG

Κατά 0,8% μειώθηκε το σουηδικό ΑΕΠ το α΄ τρίμηνο

Το ρούβλι ανεβαίνει, παρά τη μείωση επιτοκίων και χαλάρωση των capital controls

Τα σουηδικά νοικοκυριά πλήττονται από την άνοδο του πληθωρισμού, που έχει φτάσει στα
υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον δεκαετιών.

<<<<<<

Είναι η πρώτη φορά μετά το
τελευταίο τρίμηνο του 2020
που η Σουηδία εμφανίζει
αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης.

<<<<<<

Η ισοτιμία του διαμορφώνε-
ται στα 61,92 ρούβλια 
προς ένα δολάριο.

<<<<<<

Μέχρι το τέλος του έτους
η Μόσχα πρέπει να
καταβάλει σχεδόν 2 δισ.
δολάρια σε πληρωμές
τόκων και ομολόγων.

Την περασμένη Πέμπτη η Τράπεζα της Ρωσίας προχώρησε σε μια αρκετά αποφασιστική
μείωση των επιτοκίων, στο 11% από το 14%, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την υπερβολι-
κά ανοδική πορεία που σημείωνε μέχρι εκείνη τη στιγμή το ρωσικό νόμισμα.

Ελιγμοί
από Ρωσία
για να αποφύγει
τη χρεοκοπία
Σχεδιάζει την πληρωμή ομολόγων
με μοντέλο φυσικού αερίου

O νέος μηχανισμός, σύμφωνα με τη ρωσική κυβέρνηση, θα είναι έτοιμος και λειτουργικός πριν από το διήμερο 23 και 24 Ιουνίου, οπότε πρέπει να καταβάλει η Μόσχα τους τόκους για ο-
μόλογα σε δολάρια. Οικονομικοί αναλυτές θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να βρει τον τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις η Μόσχα και εκτιμούν πως αυτή τη φορά η χρεοκοπία είναι αναπό-
φευκτη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ομόλογα αξίας 40 δισ. δολαρίων που έχει εκδώσει σε ξένο νόμισμα.
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Υπάρχουν περιπτώσεις, που πα-
ντοδύναμα και φαινομενικά ά-
τρωτα συστήματα κατατροπώ-
θηκαν από ένα απλό μικρόβιο ή
έναν ασήμαντο εχθρό και ίσως
αυτό να συμβεί και στην περί-
πτωση των αυτοκινήτων με κι-
νητήρες εσωτερικής καύσεως.
Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρει
σε σχετικό του δημοσίευμα το
ειδησεογραφικό πρακτορείο
Reuters, ένα φθηνό εξάρτημα,
το οποίο συνδέει τα καλώδια με-
ταξύ τους τείνει να γίνει η μά-
στιγα του κλάδου της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας, διότι βρίσκεται
σε μεγάλη έλλειψη. Οι προμήθειες
του ανταλλακτικού αυτού δέ-
χθηκαν σοβαρότατο πλήγμα από
τον πόλεμο στην Ουκρανία, χώρα
η οποία κατασκευάζει μεγάλο
μέρος της παγκόσμιας παραγω-
γής. Εκεί κατασκευάζονται απει-

ράριθμα συρμάτινοι ιμάντες, οι
οποίοι τοποθετούνται σε αντί-
στοιχα πολυάριθμα νέα οχήματα
κάθε χρόνο. Αυτά τα εξαρτήματα,
τα οποία θεωρούνται  αφενός
χαμηλής τεχνολογίας αφετέρου
χαμηλών περιθωρίων κέρδους
και κατασκευάζονται από σύρμα,
πλαστικό και καουτσούκ, απαι-
τώντας χαμηλότατου κόστους
χειρωνακτική εργασία, μπορεί
να μην έχουν την αίγλη των η-
μιαγωγών και των κινητήρων,
αλλά αυτοκίνητα χωρίς αυτά δεν
φτιάχνονται.

Η κρίση στην παγκόσμια αλυ-
σίδα εφοδιασμού θα μπορούσε
να επιταχύνει τα σχέδια ορισμέ-
νων παλαιών και παραδοσιακών
αυτοκινητοβιομηχανιών να στρα-
φούν σε μια νέα γενιά ελαφρύ-
τερων, μηχανοκίνητων ιμάντων
σχεδιασμένων για ηλεκτρικά ο-
χήματα, σύμφωνα με συνεντεύξεις
που παραχώρησαν περισσότερα
από δώδεκα άτομα με ειδίκευση
στο συγκεκριμένο ζήτημα. «Αυτό
είναι ακόμα ένα επιχείρημα για
τον κλάδο να αποφασίσει την α-
κόμα πιο γρήγορη μετάβαση στην

ηλεκτροκίνηση», παρατηρεί ο
Σαμ Φιοράνι, διευθυντής της ε-
ταιρείας προβλέψεων παραγωγής
του κλάδου, AutoForecast
Solutions. Τα αυτοκίνητα που κα-
ταναλώνουν βενζίνη εξακολου-
θούν να αντιπροσωπεύουν το με-
γαλύτερο μερίδιο στις πωλήσεις
νέων οχημάτων σε παγκόσμια
κλίμακα. Βέβαια, το παρελθόν
έτος οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων
διεθνώς έδειξαν να διπλασιάζονται
στα 4 εκατομμύρια, αλλά το πο-
σοστό τους επί του συνόλου πα-
ραμένει χαμηλό στο μόλις 6%,

σύμφωνα με στοιχεία της JATO
Dynamics. Ο διευθύνων σύμβου-
λος της ιαπωνικής Nissan, Μακότο
Γιουτσίνα, ανέφερε ότι οι ανατα-
ράξεις στο σύστημα της αλυσίδας
προμηθειών, όπως λόγου χάριν
η κρίση στην Ουκρανία, υποχρέ-
ωσαν την εταιρεία του να έρθει
σε επικοινωνία με τους προμη-
θευτές της και να μη βασίζονται
πλέον στο μοντέλο κατασκευής
του ιμάντα με φθηνή εργασία.
Στο άμεσο μέλλον, ωστόσο, οι
αυτοκινητοβιομηχανίες και οι
προμηθευτές τους έχουν μετα-

φέρει την παραγωγή αυτή σε άλ-
λες χώρες με χαμηλότερο κόστος.
Λόγου χάριν, η γερμανική
Mercedes-Benz για να καλύψει
ένα βραχυχρόνιο κενό στον εφο-
διασμό της, χρησιμοποίησε ιμά-
ντες κατασκευασμένους στο Με-
ξικό, σύμφωνα με άτομο που γνω-
ρίζει τις δραστηριότητές της. Ο-
ρισμένοι Ιάπωνες προμηθευτές
προσθέτουν παραγωγική ικανό-
τητα από μονάδες στο Μαρόκο,
ενώ άλλοι έχουν αναζητήσει λύ-
σεις σε χώρες όπως η Τυνησία,
η Πολωνία, η Σερβία και η Ρου-
μανία.

Οι προαναφερθέντες ιμάντες
στα αυτοκίνητα με ορυκτά καύ-
σιμα εφαρμόζονται σε καλώδια
που φθάνουν σε μήκος έως και
τα 5 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο,
συνδέοντας τα πάντα, από θερ-
μαντήρες καθισμάτων μέχρι πα-
ράθυρα. Η κατασκευή τους α-
παιτεί ένταση εργασίας και σχε-
δόν κάθε μοντέλο είναι μοναδικό,
επομένως η αλλαγή του τρόπου
στην παραγωγή τους είναι δύ-
σκολο να γίνει γρήγορα. Ο Α-
ντριαν Χόλμαρκ, επικεφαλής της
Bentley, δήλωσε πως αρχικά η
βρετανική αυτοκινητοβιομηχα-
νία φοβόταν πως θα χάσει το
30%-40% της παραγωγής αυτο-
κινήτων της για το 2022 λόγω
έλλειψης των ιμάντων καλωδίων.
Τόνισε ότι η εύρεση εναλλακτι-
κών ήταν περίπλοκη, διότι οι
ίδιοι οι ιμάντες είχαν 10 διαφο-
ρετικά εξαρτήματα από 10 δια-
φορετικούς προμηθευτές στην
Ουκρανία. «Το μοντέλο της Tesla,
όμως, εκφράζει μια εντελώς δια-
φορετική έννοια καλωδίωσης,
κι εμείς δεν θα μπορούσαμε να
μεταβούμε σε αυτό από τη μια
μέρα στην άλλη», πρόσθεσε ο κ.
Χόλμαρκ. 

REUTERS

<<<<<<

Οι αυτοκινητοβιομηχα-
νίες αναζητούν τώρα λύ-
σεις σε χώρες όπως η
Τυνησία, η Πολωνία,
η Σερβία και η Ρουμανία.

Η έλλειψη ενός φθηνού ιμάντα
φρενάρει την παραγωγή Ι.Χ.
Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής του κατασκευάζεται στην Ουκρανία

H γερμανική Mercedes-Benz, για να καλύψει ένα βραχυχρόνιο κενό στον εφοδιασμό της, χρησιμοποίησε ιμάντες
κατασκευασμένους στο Μεξικό.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες πρόκειται
να έχουν οφέλη λόγω του ότι οι
παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές
συμφώνησαν να αρχίσουν να ε-
κλαμβάνουν την Ευρωζώνη ως
ενιαία αγορά, αναφορικά με τον
καθορισμό των κεφαλαιακών α-
παιτήσεων. Οι τράπεζες, ως εκ
τούτου, οι οποίες έχουν έδρα
στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης,
θα έχουν διαφορετική από τη
μέχρι τώρα αντιμετώπιση: ήτοι,
οι διασυνοριακές τους δραστη-
ριότητες και επιχειρηματικές κι-

νήσεις εντός της Ευρωζώνης θα
λογίζονται ως εγχώριες, οπότε
και με λιγότερο κίνδυνο, όπως
αναφέρεται στα έγγραφα της Ε-
πιτροπής της Βασιλείας για την
τραπεζική εποπτεία, που περιήλ-
θαν σε γνώση του ειδησεογρα-
φικού πρακτορείου Bloomberg.
Ειδικότερα, ο γαλλικός χρημα-
τοπιστωτικός όμιλος BNP Paribas
πρόκειται να επωφεληθεί συ-
γκριτικά περισσότερο, διότι έχει
την υψηλότερη επιβάρυνση από
όλους τους συστημικούς παίκτες
του κλάδου και ενδεχομένως με
τις προαναφερθείσες αλλαγές
θα υπάρξει μείωση των κεφα-

λαιακών απαιτήσεων. Οι προ-
γραμματισμένες αλλαγές, θα μπο-
ρούσαν επίσης να διευκολύνουν
τις διασυνοριακές εξαγορές. Κι
αυτό διότι θα έδιναν το περιθώριο
στις τράπεζες να συνάψουν συμ-
φωνίες εντός των κόλπων της
Ευρωζώνης, χωρίς αυτομάτως
να απειλούνται από την πρόβλε-
ψη αυστηρότερων κεφαλαιακών
απαιτήσεων.

Οπως ήταν αναμενόμενο οι
μετοχές των ευρωπαϊκών τρα-
πεζών χθες σημείωσαν άνοδο,
διότι η απόφαση της Επιτροπής
της Βασιλείας σηματοδοτεί μια
νίκη για τον κλάδο, ο οποίος επί
μακρόν υποστήριζε πως οι Αρχές
πρέπει να εκλαμβάνουν την Ευ-
ρωζώνη ως ενιαία οντότητα, διό-
τι, όπως και στην περίπτωση των
Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν κοι-
νό νόμισμα, μία κεντρική τρά-
πεζα, ενιαία εποπτική αρχή και
πλαίσιο εξυγίανσης. 

Επίσης, η απόφαση της Βα-
σιλείας λειτουργεί ανακουφιστικά
για τους χρηματοπιστωτικούς ο-
μίλους, διότι ο πόλεμος στην Ου-
κρανία τους αναγκάζει να θέσουν
κατά μέρος υψηλότερες προβλέ-
ψεις για τυχόν προβληματικές
πιστώσεις και να προετοιμαστούν
για μια μακροχρόνια μεταβολή
σκηνικού. Ειδικότερα, η τιμή της
μετοχής της BNP Paribas στο
χρηματιστήριο του Παρισιού ε-
νισχυόταν χθες αργά το απόγευ-
μα έως και 1,9%, ενώ συνολικά
ο τραπεζικός δείκτης της Ευρω-
ζώνης είχε κέρδη της τάξεως του
0,6%. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί
ότι η ΕΚΤ είχε επισημάνει πως
η πρόοδος στη δεκαετή προσπά-
θεια για τη δημιουργία μιας τρα-
πεζικής ένωσης θα πρέπει να α-
ντικατοπτρίζεται στις προσαυ-
ξήσεις κεφαλαίου για τις λεγό-
μενες παγκοσμίως συστημικά
σημαντικές τράπεζες. 

BLOOMBERG

Ενισχύονται
οι τράπεζες
της Ευρωζώνης

Ως ενιαία αγορά θα αντιμετωπίζεται
το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώ-
νης σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις.
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Ο ασύμμετρος πόλεμος ΗΠΑ - Ρωσίας 
Η Ουάσιγκτον οδηγεί τη ρωσική οικονομία σε χρεοκοπία, με επισιτιστική κρίση εκβιάζει η Μόσχα

Ο στόχος

30 χρόνια πίσω γυρίζει η ρωσική οικονομία μετά την εισβολή στην Ουκρανία 

Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Εχουν παρέλθει ήδη τρεις μήνες από την
έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και
καμία πλευρά δεν δείχνει να έχει κατα-
γάγει καθοριστική νίκη επί της άλλης,
παρά τις ανταλλαγές  απειλών, τις κυ-
ρώσεις και τα αντίποινα που, βέβαια, δεν
έπληξαν την υπερδύναμη αλλά κυρίως
ενεργειακά εξαρτημένες χώρες της Ευ-
ρώπης. Ετσι οι δύο πραγματικοί αντιμα-
χόμενοι, Ουάσιγκτον και Μόσχα, κατα-
φεύγουν σε ασύμμετρα όπλα, επιχειρώ-
ντας να εκβιάσουν μια υποχώρηση του
αντίπαλου.

Την πρώτη κίνηση προς αυτήν την
κατεύθυνση έκανε την περασμένη ε-
βδομάδα η Ουάσιγκτον επιστρατεύοντας
το «πυρηνικό» της όπλο κατά της Ρωσίας,
που δεν είναι άλλο από την επιρροή της
στις αμερικανικές και γενικότερα στις
δυτικές τράπεζες, και τη δυνατότητά της

να εμποδίσει την αποπληρωμή του χρέους
της Ρωσίας. Ακολούθησε νομοτελειακά
σχεδόν ο ανοιχτός εκβιασμός του Κρεμ-
λίνου στο τέλος της εβδομάδας, όταν ο
Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποίησε με α-
προκάλυπτο κυνισμό την απειλή της πεί-
νας κυρίως για το φτωχότερο μέρος του
πλανήτη, αλλά και γενικότερα της πα-
γκόσμιας επισιτιστικής κρίσης: προσφέρ-
θηκε να διευκολύνει τις εξαγωγές σιτηρών
και άλλων βασικών ειδών διατροφής,
αλλά έθεσε ως όρο απαράβατο την άρση
των οικονομικών κυρώσεων εναντίον
της Ρωσίας.

Παρά τον καταιγισμό των κυρώσεων
που έπληξαν κατά κύριο λόγο τις ρωσικές
τράπεζες και τους Ρώσους ολιγάρχες και
προπαντός «πάγωσαν» συναλλαγματικά
διαθέσιμα της Ρωσίας ύψους άνω των
600 δισ. δολαρίων, στην αρχή του πολέμου
η Ουάσιγκτον είχε καταστήσει σαφές
πως δεν σκόπευε να εμποδίσει την απο-

πληρωμή του ρωσικού χρέους. Και πράγ-
ματι, μέχρι τώρα δεν το είχε επιχειρήσει,
και η αμερικανική JPMorgan Chase διεκ-
περαίωσε επανειλημμένως τις πληρωμές
τόκων που λάμβανε από το Κρεμλίνο.
Γνωρίζοντας, βέβαια, ότι ήταν πιθανόν
να επιστρατεύσει το «πυρηνικό» της
όπλο η Ουάσιγκτον, η Μόσχα κατέφυγε
επανειλημμένως σε διαφόρων ειδών ε-
λιγμούς. Στις αρχές Απριλίου, για παρά-
δειγμα, αγόρασε με ρούβλια ομόλογα ύ-
ψους 2 δισ. δολαρίων που είχε εκδώσει

σε δολάρια, προκειμένου να περιορίσει
το χρέος της στο αμερικανικό νόμισμα.
Στη συνέχεια ακολούθησε η σταδιακή
στροφή της Ουάσιγκτον, που σε πρώτη
φάση αρκέστηκε να εμποδίσει τη διε-
νέργεια των σχετικών εντολών από την
JPMorgan, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις
επιλογές της Μόσχας και να τη φέρει ε-
νώπιον του διλήμματος αν θα χρησιμο-
ποιήσει τα εναπομείναντα διαθέσιμά
της για να εξυπηρετήσει το χρέος της ή
για να χρηματοδοτεί τον ολέθριο πόλεμο
στην Ουκρανία.

Μεσολάβησαν διάφοροι απίθανοι και
πρωτοφανείς ελιγμοί της Μόσχας με σκο-
πό την αποπληρωμή του χρέους της με
ρούβλια, μολονότι αυτή η αλλαγή νομί-
σματος δεν προβλέπεται παρά σε ελάχιστα
από τα σχετικά συμφωνητικά των ομο-
λόγων της. Η καθοριστική στροφή έγινε,
ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, όταν
η Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών,

Τζάνετ Γέλεν, άφησε να φανεί ότι η Ου-
άσιγκτον σκοπεύει να οδηγήσει τη Ρωσία
σε χρεοκοπία δηλώνοντας ότι η εξαίρεση
που είχε παραχωρήσει η αμερικανική
κυβέρνηση στη Μόσχα αποσκοπούσε
στο να διευκολύνει την προσαρμογή των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στις αρ-
χές της εβδομάδας, το αμερικανικό υ-
πουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ε-
πισήμως ότι η Ουάσιγκτον δεν θα πα-
ρατείνει το δικαίωμα εξαίρεσης που έχει
παραχωρήσει στη Μόσχα και εφεξής η
Ρωσία δεν θα μπορεί να εξυπηρετεί το
χρέος της. Από την Παρασκευή, έτσι, η
Μόσχα βρίσκεται πλέον ουσιαστικά σε
καθεστώς χρεοκοπίας, καθώς έληγαν
στις 27 Μαΐου πληρωμές τόκων ύψους
100 εκατ. ευρώ και ένα από τα σχετικά
ομόλογα έπρεπε να πληρωθεί σε δολάρια,
ευρώ, στερλίνες ή ελβετικά φράγκα. Τα
υπόλοιπα, πάντως, μπορούν να πληρω-
θούν σε ρούβλια.

Ο Λευκός Οίκος αποκλείει χαλάρωση των κυρώσεων
«Αισθάνθηκα ότι ήταν καθήκον μου να
αναλάβω αυτήν την πρωτοβουλία, δε-
δομένου του πόσο σοβαρή θα είναι η
κρίση που θα πλήξει κυρίως τους φτω-
χότερους του κόσμου». Με τη φράση
αυτή, εξήγησε ο πρωθυπουργός της Ι-
ταλίας, Μάριο Ντράγκι, την πρωτοβουλία
του να συζητήσει με τον Βλαντιμίρ Πού-
τιν με ποιον τρόπο θα μπορούσε να πε-
ριοριστεί η επισιτιστική κρίση. Βρέθηκε,
όμως, και στην άχαρη θέση να μεταφέρει
μέσω συνέντευξης Τύπου το μήνυμα
στον δυτικό κόσμο ότι «η Ρωσική Ομο-
σπονδία μπορεί να συνδράμει αποφα-
σιστικά στην αντιμετώπιση της επισι-
τιστικής κρίσης με τις εξαγωγές σιτηρών

και λιπασμάτων υπό την προϋπόθεση
ότι θα αρθούν οι κυρώσεις της Δύσης,
που έχουν πολιτικά κίνητρα». Το μήνυμα
του Ρώσου προέδρου προκάλεσε έντονες
αντιδράσεις στον δυτικό κόσμο, με τον
Λευκό Οίκο να αποκλείει κάθε συζήτηση
περί χαλάρωσης των κυρώσεων κατά
της Ρωσίας ως αντάλλαγμα στις προ-
μήθειες σιτηρών και τη Βρετανίδα υ-
πουργό Εξωτερικών, Λιζ Τρας, να κα-
τηγορεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «ε-
πιχειρεί να κρατήσει όμηρο τον κόσμο»,
χρησιμοποιώντας ως όπλο την επισι-
τιστική κρίση που έχει προκαλέσει η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν διευκρίνισε

κατά πόσον αναφερόταν στις ρωσικές
ή στις ουκρανικές εξαγωγές βασικών
ειδών διατροφής. Οι δύο χώρες είναι
οι σιτοβολώνες της Ευρώπης και προ
του πολέμου επρόκειτο να εξαγάγουν
50 εκατ. τόνους σίτου από τη συγκομιδή
της διετίας 2021-2022, που σε μεγάλο
βαθμό απουσιάζουν από την παγκόσμια
αγορά.

Το πρόβλημα αφορά βέβαια κυρίως
τα σιτηρά της Ουκρανίας και το ηλιέλαιό
της, καθώς οι εξαγωγές γίνονται μέσα
από τα λιμάνια της, που παραμένουν
αποκλεισμένα από τα ρωσικά πλοία. Η
Ρωσία εξακολουθεί να εξάγει στην πε-
λατεία της από την Αφρική και τη Μέση

Ανατολή, και μάλιστα επωφελείται από
την εκτόξευση των τιμών των σιτηρών
στην παγκόσμια αγορά. Οι εξαγωγές
των ρωσικών σιτηρών έχουν μειωθεί
μόλις κατά 11% σε σύγκριση με την α-
ντίστοιχη περίοδο του περασμένου έ-
τους. Η Ουκρανία, αντιθέτως, δεν κα-
τορθώνει να εξαγάγει παρά μόλις το
25% από όσα θα έπρεπε υπό κανονικές
συνθήκες ακριβώς επειδή έχουν απο-
κλειστεί τα λιμάνια της. Σε ό,τι αφορά
την προσπάθεια για μεταφορά των ε-
μπορευμάτων οδικώς, προσκρούει σε
προβλήματα και καταλήγει σε καθυ-
στερήσεις. 

Το αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω ε-

κτόξευση των τιμών των βασικών ειδών
διατροφής. Και αν για τις ανεπτυγμένες
οικονομίες του δυτικού κόσμου αυτό
σημαίνει κάποιες ελλείψεις, για τον
φτωχό αναπτυσσόμενο Νότο συνεπά-
γεται λιμοκτονία. Μιλώντας από το
βήμα του Νταβός, ο Ντέιβιντ Μπίσλεϊ,
επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτι-
στικού Προγράμματος των Ηνωμένων
Εθνών, επανέλαβε για πολλοστή φορά
πως εκατομμύρια ανθρώπων μπορεί να
μην έχουν καμία πρόσβαση σε τρόφιμα
εξαιτίας του πολέμου. Διευκρίνισε πως
στην παρούσα συγκυρία βρίσκονται
στα πρόθυρα λιμού περίπου 49 εκατ.
άνθρωποι σε 43 χώρες.

Ανταλλάγματα

Εκβιασμός
Δύο ημέρες προτού προτείνει
απροκάλυπτα ο Ρώσος πρόε-
δρος τις προμήθειες σιτηρών
ως αντάλλαγμα στην άρση των
κυρώσεων, η Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν επισήμανε πως «η
Ρωσία αναστέλλει τις εξαγω-
γές τροφίμων σαν ένα είδος ε-
κβιασμού ώστε να αυξήσει τις
παγκόσμιες τιμές των τροφί-
μων ή για να ανταλλάξει τα σι-
τηρά της με πολιτική στήριξη».

Της ΛΑΟΥΡΑ ΖΕΛΈΝΚΟ 

Για να ανοίξουμε το πρώτο γραφείο του
Bloomberg στην Ανατολική Ευρώπη,
και το τέταρτο σε όλη την Ευρώπη, οι
οδηγίες ήταν σαφείς: να βρω ένα μέρος
κατάλληλο για μια μεγάλη αλλά και-
νούργια εταιρεία, αλλά να μη φανούμε
επηρμένοι. Προτιμήσαμε έτσι την Πράγα
και στη συνέχεια επεκταθήκαμε στη
Βαρσοβία και στη Βουδαπέστη. Η Μόσχα
ήταν αναπόφευκτα το επόμενο βήμα.
Κάλυψα δημοσιογραφικά το πρώτο ο-
μόλογο σε ευρώ που εξέδωσε η Τσεχία
μετά την κατάρρευση του σοβιετικού
μπλοκ. Συναντήθηκα με αμέτρητους ε-
πενδυτές που ενδιαφέρονταν να εισέλ-

θουν στα καινούργια χρηματιστήρια
της περιοχής και κυνήγησα απατεώνες
που εξαπάτησαν άπειρους αλλά άπλη-
στους υπαλλήλους των τραπεζών της
περιοχής.

Ακόμη και τις πρώτες ημέρες μετά
την πτώση του σοβιετικού μπλοκ, οι ε-
πενδυτές με τα πολλά λεφτά κοίταζαν
τη Ρωσία. Ολες οι τράπεζες του κόσμου
ετοιμάζονταν να εγκατασταθούν εκεί
και το Bloomberg επεκτάθηκε παράλ-
ληλα με τις χρηματαγορές της Μόσχας.
Η κατάσταση στη Ρωσία δεν ήταν όμως
τόσο σαφής όσο σε Τσεχία, Ουγγαρία
και Πολωνία. Το ζήτημα στη Ρωσία ήταν
το χρέος της. Ο προϋπολογισμός του
Μπόρις Γέλτσιν ανάγκαζε την κυβέρ-

νηση να εκδίδει χρέος ύψους 1 δισ. δο-
λαρίων κάθε Τετάρτη για να χρηματο-
δοτήσει πληρωμές. Γρήγορα οι αποδό-
σεις των ομολόγων βγήκαν εκτός ελέγ-
χου, καθώς υπερέβησαν το 200%. Η Ρω-
σία δεν είχε καμία εμπειρία από ελεύθερη
αγορά.

Στη Μόσχα άνοιγαν πολυτελή και ε-
ντυπωσιακά ρεστοράν και νυχτερινά
κέντρα διασκέδασης, αλλά την ίδια στιγ-
μή πολλοί Ρώσοι σε όλη την επικράτεια
νοσταλγούσαν τα χρόνια του Στάλιν,
όταν η Ρωσία είχε σώσει τον κόσμο από
τους ναζί. Γι’ αυτούς οι ξένες τράπεζες,
οι επενδυτές, ακόμη και τα McDonald’s
ήταν κάτι σαν εισβολέας.

Το 1998, ήταν σαφές πως όλη αυτή

η ιστορία επρόκειτο να εκραγεί στη Ρω-
σία και η ανάπτυξη να γίνει μια «φούσκα»
που έσκασε. Το Bloomberg αναπτυσ-
σόταν ταχύτατα, προσλάβαμε νέους υ-
παλλήλους και ανοίξαμε σύγχρονα γρα-
φεία αρκετά κοντά στην Κόκκινη Πλα-
τεία. Τη νύχτα πριν από την ημέρα που
η Ρωσία πτώχευσε και δεν μπόρεσε να
πληρώσει ομόλογά της σε ρούβλια ύψους
40 δισ. δολαρίων, κάλεσα το Κρεμλίνο
και ρώτησα αν οδεύαμε προς χρεοκοπία.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ την απάντηση που
πήρα: «Δεν υπάρχει φωτιά, δεν υπάρχει
καμιά τραγωδία».

Οσο γρήγορα κατέρρευσε η οικονομία
και εγκατέλειψαν τη χώρα οι ξένοι, άλλο
τόσο γρήγορα άρχισε η ανάκαμψή της

και οι επενδύσεις άρχισαν και πάλι στη
Ρωσία. Θεώρησα πως αυτό σήμαινε ότι
οι χρηματαγορές δούλευαν σωστά και
η στροφή από τον κομμουνισμό στον
καπιταλισμό είχε διασφαλιστεί. Μετά
όμως ήρθε ο τρόμος της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία και άλλαξαν
όλα. Οι δημοσιογράφοι μας έπαψαν να
μεταδίδουν νέα από τη Ρωσία και, με-
ρικές εβδομάδες αργότερα, το Bloomberg
διέκοψε όλες τις δραστηριότητές του
στη χώρα. Το σοκ φαίνεται να φέρνει
τη χώρα 30 χρόνια πίσω, να διαγράφεται
όλη η εξέλιξη στην οικονομία και στον
χρηματοπιστωτικό κλάδο, να εξανεμί-
ζεται όλη η πρόοδος που έχει μεσολα-
βήσει. Το Bloomberg εξακολουθεί να

καλύπτει θέματα Ρωσίας αλλά από το
εξωτερικό, αφού η χώρα απομονώνεται
όλο και περισσότερο και αποκόπτεται
από τις χρηματαγορές, περίπου όπως
η κομμουνιστική εκδοχή της στο πα-
ρελθόν.

Πριν από τρεις δεκαετίες εγκατα-
στάθηκα στην περιοχή με τόσες ελπίδες
και αισιοδοξία για την πραγματική αλ-
λαγή που βρισκόταν σε εξέλιξη. Ημουν
και θα αποτελούσα τον αυτόπτη μάρτυρα
αλλά και τον χρονογράφο αυτής της
πορείας από τον κομμουνισμό στον κα-
πιταλισμό. Καθώς μαίνεται ο πόλεμος
στην Ουκρανία, είναι σαφές πως όσα
είδα στη Μόσχα ήταν ψευδαίσθηση.

BLOOMBERG

<<<<<<

Η αμερικανική κυβέρνηση
με την επιρροή της
στις δυτικές τράπεζες
εμποδίζει πλέον την αποπλη-
ρωμή του ρωσικού χρέους.

The New Equation.
 

www.pwc.com.cy/en/the-new-equation.html

Καθιστώντας σαφή την πρό-
θεση της Ουάσιγκτον να προ-
καλέσει τη χρεοκοπία της Ρω-
σίας, η Αμερικανίδα υπουργός
Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν τό-
νισε πως τώρα πια «η Ρωσία
δεν μπορεί να δανείζεται από
τις διεθνείς χρηματαγορές και
αν δεν μπορέσει να βρει έννο-
μο τρόπο να κάνει αυτές τις
πληρωμές, θα πρόκειται για
την τεχνική χρεοκοπία της».

Ενώ εντείνεται η παγκόσμια α-
νησυχία για τη διαφαινόμενη ε-
πισιτιστική κρίση και την εκτό-
ξευση των τιμών των τροφίμων
σε επίπεδα απαγορευτικά για
τις φτωχές χώρες, ο Ρώσος
πρόεδρος δήλωσε πρόθυμος να
«διευκολύνει τις εξαγωγές σιτη-
ρών και λιπασμάτων, αλλά μό-
νον υπό τον όρο ότι θα αρθούν
οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας».
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Από την ατυχή εισβολή του προέδρου
Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία,
η Ρωσία έχει εκδιωχθεί από το δυτικό
χρηματοπιστωτικό σύστημα και τι-
μωρήθηκε με ποικίλες διεθνείς οι-
κονομικές και χρηματοοικονομικές
κυρώσεις. Απευθυνόμενος στο Πα-
γκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ νωρί-
τερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος
της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
ζήτησε «μέγιστες» κυρώσεις, ώστε
η Ρωσία «να γνωρίζει ξεκάθαρα τις
άμεσες συνέπειες των πράξεών της».
Οι πολιτικοί παράγοντες θεωρούν

συχνά τέτοια μέτρα ως έναν σχετικά
γρήγορο και ανώδυνο τρόπο για τα
νομοταγή έθνη να τιμωρούν τους
παραβάτες. Η Ιστορία δείχνει ότι η
αποτελεσματικότητά τους είναι αμ-
φίβολη και, μερικές φορές, μπορεί
να λειτουργήσουν ως μπούμερανγκ.
Επιπλέον, αν υπάρχει μια χώρα που
έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντέξει
τις κυρώσεις, αυτή είναι η Ρωσία.
Σύμφωνα με το επίκαιρο νέο βιβλίο
του Νίκολας Μόλντερ, «Το οικονο-
μικό όπλο», οι κυρώσεις εφαρμό-
στηκαν πρώτη φορά στην αρχαιό-
τητα από την Αθήνα, η οποία επέ-
βαλε  απαγόρευση του εμπορίου
στο λιμάνι των Μεγάρων το 432
π.Χ. Η χρήση τους κλιμακώθηκε
μόνο κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο, όταν η Βρετανία και η Γαλ-
λία επέβαλαν εκτεταμένο οικονομικό
αποκλεισμό κατά της Γερμανίας και
των συμμάχων της. Μετά τον πό-
λεμο, οι κυρώσεις θεωρήθηκαν ερ-
γαλείο για τη διατήρηση της ειρήνης,
ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Γούντροου
Γουίλσον πίστευε ότι η απειλή ήταν
«η απόλυτη απομόνωση, η οποία

μπορεί να συνεφέρει ένα κράτος».
Η Κοινωνία των Εθνών συγκρο-

τήθηκε το 1920, έχοντας τη δυνα-
τότητα να επιβάλει κυρώσεις σε χώ-
ρες που παραβιάζουν το διεθνές δί-
καιο. Στα πρώτα χρόνια της υπήρξαν
μερικές επιτυχίες. Πιθανή εισβολή
από την Ελλάδα και τη Γιουγκοσλα-
βία σε γειτονικά κράτη σταμάτησε
λόγω της απειλής της να διακόψει
το εξωτερικό τους εμπόριο. Η πραγ-
ματική δοκιμασία ήρθε το 1935,
όταν ο Ιταλός πρωθυπουργός Μου-
σολίνι εισέβαλε στην Αιθιοπία. Ολα
εκτός από έξι από τα 58 μέλη της
Κοινωνίας των Εθνών επέβαλαν κυ-
ρώσεις κατά της Ιταλίας. Ωστόσο,
έπειτα από αρκετούς μήνες μαχών,
ο στρατός του Μουσολίνι μπήκε
στην Αντίς Αμπέμπα και οι κυρώσεις
ήρθησαν. Υπάρχουν πολλά διδάγ-
ματα που πρέπει να αντληθούν από
αυτήν την αποτυχία. Πρώτον, τα
οικονομικά όπλα είναι λιγότερο α-
ποτελεσματικά όταν χρησιμοποι-
ούνται εναντίον μεγάλων κρατών.
Δεύτερον, οι πρώτοι υποστηρικτές
των κυρώσεων είχαν μια αφελή ά-
ποψη για την ανθρώπινη φύση. Πί-
στευαν ότι οι πληθυσμοί θα αφί-
σταντο επιθετικών ενεργειών, όταν
το υλικό τους συμφέρον απειλείτο.
Τα έθνη και οι ηγέτες τους, ιδιαίτερα
οι αυταρχικοί, έχουν άλλες προτε-
ραιότητες. Τρίτον, οι ελλιπείς οικο-
νομικοί αποκλεισμοί είναι αναπο-
τελεσματικοί. Οι ΗΠΑ και η Γερμανία
παρέμειναν ουδέτερες κατά τη διάρ-
κεια του Ιταλο-αβυσσινιακού πολέ-
μου και η ΚτΕ δεν κατόρθωσε να ε-
μποδίσει τις προμήθειες πετρελαίου
της Ιταλίας.

Η απομόνωση του Μουσολίνι
στην παγκόσμια σκηνή τον ώθησε
στην αγκαλιά του Χίτλερ. Η Γερμανία
και η Ιαπωνία, φοβούμενες ότι στη
συνέχεια θα επιβληθούν εναντίον
τους κυρώσεις, επέσπευσαν την α-
ναζήτηση επαρκών πρώτων υλών.
Σήμερα η Ρωσία είναι ο διεθνής πα-
ρίας. Σε αντίθεση με την Ιταλία, οι
άφθονοι φυσικοί πόροι της την κα-
θιστούν εξαιρετικά ανθεκτική στην
εξωτερική οικονομική πίεση. Πά-
ντως, η διεθνής αντίθεση στον Πού-
τιν δεν είναι ομόφωνη. Σύμφωνα
με τον ειδικό διεθνούς εμπορίου
Σάιμον Ιβνετ, για κάθε χώρα που ε-
πιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, υ-
πάρχουν τρεις που απέχουν, όπως
οι Κίνα και Ινδία. Περίπου οι μισές
εξαγωγές της Ρωσίας διοχετεύονται
σε αυτές. Επιπλέον, η Ευρώπη πα-
ραμένει εξαρτημένη από τη ρωσική
ενέργεια, ενώ ο Σάιμον Ιβνετ υπο-
λογίζει, τέλος, ότι μια απαγόρευση
των συναφών εισαγωγών θα μείωνε
μόνιμα το ΑΕΠ της Ρωσίας κατά μό-
λις 1%.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Η αποτελεσματικότητα
των κυρώσεων
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Ανεβαίνει το θερμότερο στη διαμάχη
που είναι σε εξέλιξη στους κόλπους της
ΕΚΤ ανάμεσα στα «γεράκια» και στις
«περιστερές», ανάμεσα σε όσους ζητούν
επιθετική αύξηση επιτοκίων για να α-
ναχαιτισθεί ο πληθωρισμός και σε όσους
παραμένουν επιφυλακτικοί φοβούμενοι
τον αντίκτυπο στην παραπαίουσα α-
νάπτυξη. Η διαμάχη θα ενταθεί περαι-
τέρω μέσα στην εβδομάδα, καθώς πλη-
σιάζει η συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου,
οπότε θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις,
και τα τελευταία στοιχεία ενδεχομένως
θα δείχνουν έναν ακόμη υψηλότερο
πληθωρισμό.

Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων
συγκλίνουν σε μια περαιτέρω επιτά-
χυνση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης
στο 7,8% κατά μέσον όρο. Την ίδια στιγ-
μή, παρασκηνιακά εντείνονται οι αντι-
παραθέσεις ανάμεσα στο προσωπικό
της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη και στις κε-
ντρικές τράπεζες των χωρών-μελών της
Ευρωζώνης, καθώς ετοιμάζουν τις ε-
κτιμήσεις για τα κρίσιμα οικονομικά
μεγέθη που θα παρουσιάσουν στην
πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ. Πρόκειται
για τα στοιχεία που θα δώσει στη δη-
μοσιότητα η Τράπεζα την επόμενη ε-
βδομάδα και αναμένεται να διακυβεύ-
σουν τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ
για το εγγύς μέλλον, το πόσο γρήγορα
και πόσο επιθετικά θα αποφασίσει να

αυξήσει το κόστος του δανεισμού. Η
δημοσιοποίησή τους άρχισε από χθες
με πρώτες την Ισπανία, όπου ο πληθω-
ρισμός επιταχύνθηκε τον Μάιο στο
8,5% από το 8,3% του Απριλίου, και τη
Γερμανία, όπου ο δείκτης εκτοξεύθηκε
πλέον στο 8,7% υπερβαίνοντας κατά
πολύ τις προβλέψεις για 8,1%. Θα ακο-
λουθήσουν σήμερα τα σχετικά στοιχεία
από Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Πορτογαλία,
Σλοβενία και για το σύνολο της Ευρω-
ζώνης.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ολ-
λανδίας, Κλάας Κνοτ, που έχει τονίσει
ότι δεν θα απέκλειε μια επιθετική αύξηση
50 μονάδων βάσης, αντίστοιχη δηλαδή
με την πρόσφατη της αμερικανικής
Federal Reserve, τονίζει πως πρέπει να
δοθεί μεγάλη προσοχή στον πληθωρισμό
και σε όσους δείκτες σχετίζονται με τις
αυξήσεις των τιμών. Στο μεταξύ, σε
blog της ΕΚΤ η Κριστίν Λαγκάρντ σκια-
γράφησε την περασμένη εβδομάδα το
χρονοδιάγραμμα της στροφής σε «κα-

νονική» νομισματική πολιτική. Στο
πλαίσιο του σχετικού άρθρου της τόνισε
πως «ακόμη κι αν υποχωρήσουν τα σοκ
που έχουν προκαλέσει πρόβλημα στην
προσφορά, η αποπληθωριστική δυνα-
μική του παρελθόντος δεν πρόκειται
να επανεμφανιστεί». Αναίρεσε, έτσι,
τη θεωρία που είχε επανειλημμένως υ-
ποστηρίξει στη διάρκεια του περασμέ-
νου έτους, ότι μέσα στο 2022 θα χαλά-
ρωνε το έμφραγμα της εφοδιαστικής
αλυσίδας και μαζί του θα υποχωρούσαν
και οι πληθωριστικές πιέσεις. Αναπό-
φευκτα κατέληξε στο συμπέρασμα πως
στην παρούσα συγκυρία επιβάλλεται
η νομισματική πολιτική να επανέλθει
σε πιο κανονικά επίπεδα. Σκιαγράφησε
επιπλέον τα τρία πιθανά σενάρια σχετικά
με τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ, που
προβλέπουν τερματισμό των αγορών
ομολόγων τον Ιούνιο, πρώτη αύξηση
των επιτοκίων τον Ιούλιο και επιστροφή
των επιτοκίων σε θετικό πρόσημο τον
Σεπτέμβριο. Επιβεβαιώνοντας αυτό το

χρονοδιάγραμμα, ο επικεφαλής των οι-
κονομολόγων της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν χα-
ρακτήρισε χθες «ρυθμό αναφοράς» τις
δύο ισόποσες αυξήσεις των επιτοκίων
τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο. Το πώς
θα κινηθεί τελικά η Τράπεζα και πώς
ακριβώς θα υλοποιήσει τα σχέδιά της
αποτελεί αυτή τη στιγμή αντικείμενο
ένθερμης αντιπαράθεσης, καθώς ορι-
σμένα στελέχη ζητούν τουλάχιστον να
μην αποκλειστεί η επιλογή των πολύ
πιο επιθετικών κινήσεων. Ανάμεσά τους
ο κ. Κνοτ, ο Αυστριακός ομόλογός του
Ρόμπερτ Χόλτζμαν και ο Λετονός Μάρ-
τινς Κάζακς. Στην ίδια πορεία και ο πρό-
εδρος της Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ,
που έχει ταχθεί υπέρ μιας πιο επιθετικής
στροφής με τρεις αυξήσεις επιτοκίων,
ώστε αυτά να βρίσκονται σε θετικό πρό-
σημο μέχρι το τέλος του έτους.

Στον αντίποδα βρίσκεται ο Γάλλος
ομόλογός του Φρανσουά Βιλερουά ντε
Γκαλό, που μιλώντας στην τηλεόραση
του Bloomberg την περασμένη εβδο-

μάδα σημείωσε πως «είναι σαφές ότι
δεν υπάρχει συναίνεση για μια αύξηση
επιτοκίων κατά μισή εκατοστιαία μο-
νάδα». Επιπλέον εξέφρασε την εκτίμηση
ότι τα επιτόκια θα βρίσκονται το επόμενο
έτος σε ένα επίπεδο που θεωρείται ου-
δέτερο, υπό την έννοια ότι ούτε τονώνει
ούτε περιορίζει την οικονομία. Ο κ. Ντε
Γκαλό είναι ανάμεσα στα στελέχη που
αναμένεται να τοποθετηθούν προτού
αρχίσει η περίοδος προ των αποφάσεων,
στη διάρκεια της οποίας δεν υπάρχουν
δημόσιες τοποθετήσεις. Αναμένονται,
άλλωστε, και οι τοποθετήσεις άλλων
στελεχών που συνήθως θεωρούνται υ-
πέρμαχοι της χαλαρής νομισματικής
πολιτικής, όπως ο διοικητής της Τρά-
πεζας της Ιταλίας, Ιγνάσιο Βίσκο, και
ο ομόλογός του της Τράπεζας της Ισπα-
νίας, Πάμπλο Χερνάντεζ ντε Κος. Στο
μεταξύ, ο Φίλιπ Λέιν θα συγκεντρώνει
τις εκτιμήσεις των κρατών-μελών για
τα τελευταία οικονομικά μεγέθη τους.

BLOOMBERG

<<<<<<

Τα οικονομικά όπλα είναι
λιγότερο αποτελεσματικά
όταν χρησιμοποιούνται
εναντίον μεγάλων κρατών.

<<<<<<<

Σημάδια περαιτέρω ενίσχυ-
σης του πληθωρισμού
της Ευρωζώνης – Στο 8,7%
εκτοξεύτηκε στη Γερμανία.

Φουντώνει η διαμάχη στην ΕΚΤ
για την αύξηση των επιτοκίων
Διακύβευμα το πόσο γρήγορα και επιθετικά θα αυξηθεί το κόστος δανεισμού

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, ο Αυστριακός ομόλογός του Ρόμπερτ Χόλτζμαν και ο Λετονός Μάρτινς Κάζακς ζη-
τούν τουλάχιστον να μην αποκλειστεί η επιλογή των πολύ πιο επιθετικών κινήσεων. Στην ίδια πορεία και ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιο-
ακίμ Νάγκελ, που έχει ταχθεί υπέρ μιας πιο επιθετικής στροφής με τρεις αυξήσεις επιτοκίων, ώστε αυτά να βρίσκονται σε θετικό πρόσημο
μέχρι το τέλος του έτους.

Ο τουρισμός φέτος θα έχει τα πάντα,
όπως εκτιμούν Γερμανοί ειδικοί, εκτός
πάντως από προσφορές. Ούτε ο συ-
νεχώς κλιμακούμενος πληθωρισμός
ούτε η γενικότερη αβεβαιότητα για
τον πόλεμο στην Ουκρανία περιορί-
ζουν, μέχρι στιγμής, τη ζήτηση για
περισσότερα ταξίδια αυτό το καλο-
καίρι, όπως αναφέρει σε σχετικό δη-
μοσίευμά της η Deutsche Welle. Οι
εταιρείες ταξιδίων καταγράφουν φέ-
τος περισσότερες κρατήσεις, που
πλησιάζουν στα επίπεδα προ παν-
δημίας. Φαίνεται μάλιστα ότι πολλοί
ταξιδιώτες δεν διστάζουν να πληρώ-
σουν κάτι παραπάνω αυτό το καλο-
καίρι. Η TUI, ο μεγαλύτερος τουρι-
στικός όμιλος στον κόσμο, σημειώνει
ότι όλο και περισσότερος κόσμος

κλείνει ταξιδιωτικά πακέτα για πε-
ρισσότερες ημέρες ή σε πιο πολυτελή
ξενοδοχεία. Σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα αγοράς της ιδιωτικής εταιρείας
GfK, το 69% των ερωτηθέντων δη-
λώνει ότι αυτό το καλοκαίρι «θέλει
οπωσδήποτε» να πάει διακοπές.

«Επειτα από μακρά αποχή, οι Γερ-
μανοί αισθάνονται έντονη την επι-
θυμία για ξεχωριστές διακοπές αυτό
το καλοκαίρι», λέει ο Νόρμπερτ Φί-
μπιγκ, πρόεδρος της Ενωσης Γερμα-
νών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (DRV)
στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων
(DPA). Μήπως όμως υπάρξουν ανα-
τιμήσεις της τελευταίας στιγμής;
Πολλοί έχουν αγοράσει τα τουριστικά
πακέτα τους από νωρίς και σε αυτές

τις περιπτώσεις λογικά δεν αναμέ-
νονται αυξήσεις. Ωστόσο, διαφορετικά
είναι τα πράγματα για όσους δεν έ-
χουν κάνει ακόμη κράτηση, ελπίζο-
ντας σε εκπτώσεις ή προσφορές της
τελευταίας στιγμής.

Ο Φριτς Γιούσεν, επικεφαλής της
TUI, θεωρεί ότι φέτος δεν θα εμφα-

νιστούν τόσο πολλές προσφορές της
τελευταίας ώρας. Και αυτό παρότι ο
ένας στους τρεις από εκείνους που
ακόμη δεν έχουν κάνει κράτηση δη-
λώνει ξεκάθαρα ότι «η τιμή αποτελεί
κύριο κριτήριο για την επιλογή του».
Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι,
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία,

τα αεροπορικά εισιτήρια θα είναι α-
κριβότερα αυτό το καλοκαίρι, διότι
αυξάνεται συνεχώς η τιμή της κηρο-
ζίνης. «Οταν το κόστος αυξάνεται,
θα πρέπει να το μετακυλήσουμε στους
πελάτες μας», επισημαίνει ο οικονο-
μικός διευθυντής της Lufthansa Ρέμκο
Στέενμπεργκεν. Παρόμοιες προβλέ-
ψεις κάνει και ο αερομεταφορέας Air
France - KLM.   

Από την πλευρά του, ο γενικός δι-
ευθυντής του γερμανικού τουριστικού
ομίλου FTI, Ραλφ Σίλερ, λέει ότι τις
πρώτες μέρες του πολέμου στην Ου-
κρανία οι κρατήσεις κατέγραφαν μεί-
ωση, αλλά «από τις διακοπές του Πά-
σχα και μέχρι το φθινόπωρο έχουν
ανακάμψει και μάλιστα ξεπερνούν
τα αντίστοιχα επίπεδα του 2019».
Σύμφωνα με τον Σίλερ, στην κορυφή
των προτιμήσεων είναι οι μεσογειακές
χώρες, όπως η Ελλάδα, η Τουρκία, η
Κροατία, αλλά και η Αίγυπτος. Αντί-
στοιχες εκτιμήσεις κάνει και η
Alltours: «Σε πολλές ημέρες οι κρα-
τήσεις για το καλοκαίρι ξεπερνούν
κατά 40%-80% τον αντίστοιχο αριθμό
κρατήσεων του 2019», δηλώνει εκ-
πρόσωπος της εταιρείας, διαβεβαι-
ώνοντας ότι για τις κρατήσεις που
έχουν ήδη γίνει η Alltours δεν επι-
βάλλει αυξήσεις της τελευταίας στιγ-
μής λόγω κηροζίνης.

«Σταθερές τιμές σε Τουρκία, Βα-
λεαρίδες και Καναρίους Νήσους»,
προβλέπει η DER Touristik. Υποστη-
ρίζει ότι ορισμένοι από τους πιο δη-
μοφιλείς μακρινούς και εξωτικούς
προορισμούς, όπως η Ταϊλάνδη και
η Καραϊβική, είναι φέτος κατά περίπου
5% φθηνότεροι από το καλοκαίρι του
2021. Από την άλλη πλευρά, τέλος,
«υπάρχει αυξημένη ζήτηση για δια-
κοπές υψηλού επιπέδου, κυρίως σε
Ελλάδα, Τουρκία και Βαλεαρίδες νή-
σους». 

Ο γνωστός αμερικανικός κολοσσός με α-
λυσίδα καφέ σε όλο τον κόσμο Starbucks
δήλωσε στις αρχές της εβδομάδας ότι θα
αποχωρήσει από την αγορά της Ρωσίας,
έχοντας εκεί δραστηριότητες τα τελευταία
15 έτη και ακολουθώντας το παράδειγμα
της McDonald’s. Η αμερικανική αλυσίδα
εστιατορίων γρήγορου φαγητού έθεσε
τέλος στην αυτοπρόσωπη παρουσία της
στη Ρωσία, ανταποκρινόμενη στις κυρώσεις
εις βάρος της χώρας εξαιτίας της εισβολής
στην Ουκρανία. Βέβαια, στην περίπτωση
της McDonald’s εξετάζεται η αλλαγή επω-
νυμίας της, σύμφωνα με όσα αναφέρει το
ειδησεογραφικό πρακτορείο ΤASS. Συγκε-
κριμένα, ο γενικός διευθυντής της, Ολέγκ
Παρόεβ, επισήμανε ότι «θα δημιουργηθεί
νέο εμπορικό σήμα και όσα εστιατόρια
λειτουργούν υπό καθεστώς δικαιόχρησης
θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε
ένα νέο σύστημα εμπορικών όρων, που
είτε αποδέχονται είτε απορρίπτουν – είναι
προς το συμφέρον όλων μας να εγκαινιαστεί
η νέα επωνυμία». Ειδικότερα, τα εστιατόρια
της McDonald’s θα πωληθούν στον τοπικό
κάτοχο της αδείας, Alexander Govor, για
να μετονομαστεί, αν και θα διατηρήσει
τα εμπορικά της σήματα.

Η αλυσίδα των καφέ Starbucks, των ο-
ποίων η ομώνυμη εταιρεία έχει έδρα το
Σιάτλ στις ΗΠΑ, διαθέτει 130 καταστήματα
στη Ρωσία και τελούν υπό τη διαχείριση
του κατόχου της σχετικής Alshaya Group.
Απασχολεί δε στη χώρα περίπου 2.000 ά-
τομα, ενώ η απόφασή της να τερματίσει
τη λειτουργία της εκεί διαφέρει από την
προσέγγιση άλλων ξένων εταιρειών. Η
γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault
διαθέτει το πλειοψηφικό της μερίδιο στη
μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της

Ρωσίας με ανοικτή την επιλογή να μπορέσει
να κάνει επαναγορά του κάποια στιγμή
στο μέλλον. Μια σειρά από άλλες δυτικές
εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Im-
perial Brands και Shell, αποκόπτονται από
τη ρωσική αγορά, συναινώντας στο να
πουλήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία
στη χώρα ή να τα εκχωρήσουν σε τοπικούς
διαχειριστές. Τον Μάρτιο η Starbucks έ-
κλεισε τα καταστήματά της και ανέστειλε
κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στη
Ρωσία, ακόμη και της αποστολής των προϊ-
όντων της στη χώρα, μετά την εισβολή
της Μόσχας στην Ουκρανία. Η εταιρεία,
η οποία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα
στη Ρωσία το 2007, δήλωσε ότι θα συνεχίσει
να υποστηρίζει τους υπαλλήλους της εκεί,
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής τους
για έξι μήνες.

Η αλυσίδα καφέ
Starbucks αποχωρεί
από τη Ρωσία

Προσφορές τέλος στα τουριστικά πακέτα

Η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατά-στημα
στη χώρα το 2007.

Σύμφωνα με την TUI, όλο και περισσότερος κόσμος κλείνει ταξιδιωτικά πακέτα για
περισσότερες ημέρες ή σε πιο πολυτελή ξενοδοχεία.

<<<<<<

Η μεγάλη ζήτηση, σε συν-
δυασμό με τις ανατιμήσεις,
περιορίζει τις εκπτώσεις
της τελευταίας στιγμής.
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Συνέντευξη ΣΤΟΝ ΒΑΣIΛΗ ΚΩΣΤΟYΛΑ

Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει, τουλάχι-
στον όσο κρατάει ο πόλεμος και μέχρι
νεωτέρας. Το συμπέρασμα προκύπτει
αβίαστα από την προσομοίωση της Πα-
γκόσμιας Τράπεζας όπως την παρου-
σιάζει στην «Κ» ο ανώτερος οικονομο-
λόγος της, αρμόδιος για τον τομέα ε-
μπορευμάτων, Τζον Μπαφές. Πιο συ-
γκεκριμένα, ο οργανισμός περιμένει
αύξηση 50% το 2022 και μείωση 10%
το 2023 σε ενέργεια και τρόφιμα. Η πρό-
βλεψη θα αναθεωρηθεί προς το καλύτερο
αν ο πόλεμος τελειώσει μέχρι το τέλος
του 2022. Γιατί η Κίνα συνιστά μεγα-
λύτερο ρίσκο από τη Ρωσία για τις τιμές
και πώς η κρίση μπορεί να μετατραπεί
σε ευκαιρία για την Ελλάδα.

– Πόσο θα διαρκέσουν οι υψηλές
τιμές; Ποιο είναι το βασικό σενάριο
για το χρονοδιάγραμμα αυτής της
κρίσης;

– Η αύξηση των τιμών της ενέργειας
τα τελευταία δύο χρόνια ήταν η μεγα-
λύτερη από την πετρελαϊκή κρίση του
1973. Οι αυξήσεις των τιμών βασικών
προϊόντων διατροφής –μεγάλοι παρα-
γωγοί των οποίων είναι η Ρωσία και η
Ουκρανία– και των λιπασμάτων, που
βασίζονται στο φυσικό αέριο ως εισροή
παραγωγής, ήταν οι μεγαλύτερες από
το 2008. Οι τιμές της ενέργειας αναμένεται
να αυξηθούν περισσότερο από 50% το
2022, προτού υποχωρήσουν το 2023 και
το 2024. Οι μη ενεργειακές τιμές, συ-
μπεριλαμβανομένων της γεωργίας και
των μετάλλων, προβλέπεται να αυξηθούν
σχεδόν κατά 20% το 2022 και θα μετρια-
στούν επίσης τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο,
οι τιμές των εμπορευμάτων αναμένεται
να παραμείνουν πολύ πάνω από τον πιο
πρόσφατο μέσο όρο της πενταετίας. Σε
περίπτωση παρατεταμένου πολέμου ή
πρόσθετων κυρώσεων στη Ρωσία, οι

τιμές θα μπορούσαν να είναι ακόμη υ-
ψηλότερες και πιο ασταθείς απ’ ό,τι προ-
βλέπεται επί του παρόντος.

– Υπάρχει εκτίμηση για τον ρυθμό
με τον οποίο θα υποχωρήσουν οι
τιμές το 2023;

– Υπολογίστε ένα -10%, τόσο στην
ενέργεια όσο και στα τρόφιμα. Θα πρέπει
όμως να δούμε ποιες ακριβώς θα είναι
οι εξελίξεις κυρίως μεταξύ Ευρώπης και
Ρωσίας, ιδίως στην ενέργεια.

– Το χρονοδιάγραμμα των υψηλών
τιμών είναι ευθέως συνδεδεμένο

με το χρονοδιάγραμμα του πολέμου;
Τι λαμβάνετε υπόψη για την πρό-
βλεψη;

– Η πρόβλεψη αφορά το σενάριο στο
οποίο ο πόλεμος θα συνεχιστεί και μέσα
στο 2023.

– Επομένως, αν ο πόλεμος σταμα-
τήσει, για παράδειγμα στο τέλος
του 2022, θα έχουμε ένα καλύτερο
αποτέλεσμα στην αποκλιμάκωση
των τιμών. Σωστά;

– Σωστά. Εδώ βέβαια θα πρέπει να
επισημάνουμε ακόμη μία εξαιρετικά
σημαντική παράμετρο που θα καθορίσει
την εξέλιξη των τιμών, η οποία δεν έχει

συζητηθεί όσο θα έπρεπε. Αναφέρομαι
στα lockdownς της Κίνας, στο πλαίσιο
της πολιτικής της για μηδενικά κρού-
σματα COVID. Αν αυτά συνεχιστούν,
θα έχουμε σημαντικές επιπλοκές στις
εφοδιαστικές αλυσίδες, στις οποίες η
Κίνα παίζει καταλυτικό ρόλο.

– Θα μπορούσε δηλαδή η Κίνα να
αποτελέσει για τις τιμές ένα ρίσκο
πιο σημαντικό και από τη ρωσική
εισβολή;

– Κατά τη γνώμη μου, απολύτως.

– Πώς ακριβώς έχει η διάρθρωση
του πληθωρισμού;

– Πριν απ’ όλα θα πρέπει να τονίσουμε

ότι ο πόλεμος απλώς έκανε τα πράγματα
χειρότερα, κυρίως στον τομέα της ε-
νέργειας. Τη χρονιά πριν από τον πόλεμο
υπήρξε πρόβλημα με τις καιρικές συν-
θήκες που έπληξαν περιοχές όπως η
Κίνα και η Νότια Αμερική, οδηγώντας
αφενός σε υψηλότερη ζήτηση, αφετέρου
σε χαμηλότερη παραγωγή υδροηλε-
κτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η επιλογή
της πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης –
ESG– είχε ως αποτέλεσμα μια μακρά α-
ποεπένδυση στον τομέα των ορυκτών
καυσίμων. Στο μεταξύ, πριν από τον
πόλεμο η Ρωσία είχε μειώσει την προ-
σφορά ενέργειας φυσικού αερίου στην
Ευρώπη, σε μια φάση κατά την οποία

η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη λόγω
της επιστροφής από την πανδημία. Ε-
πομένως, ο πληθωρισμός αφορά την ε-
νέργεια, τα λιπάσματα –που παράγονται
κατά βάση από φυσικό αέριο, με εξαί-
ρεση την Κίνα η οποία χρησιμοποιεί
λιγνίτη– και βασικά τρόφιμα όπως τα
σιτηρά και τα λάδια. Αρκεί να σκεφθεί
κανείς ότι από τους 20 εκατ. τόνους σι-
τηρών που εξάγει η Ουκρανία, φέτος
θα μπορέσουν να βγουν στις διεθνείς
αγορές μόλις 3 εκατ. τόνοι. Πάντως, ως
προς τη Ρωσία, για την οποία υπάρχουν
αναφορές ότι οικειοποιείται ποσότητες
από τα σιτηρά της Ουκρανίας, στην
πράξη δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να
έχουν σταματήσει ακριβώς οι εξαγωγές
της σε σιτηρά και άλλες πρώτες ύλες.

– Ποια μέρη «πληρώνουν» περισ-
σότερο τις επιπλοκές της ουκρανι-
κής κρίσης στον τομέα των εμπο-
ρευμάτων;

– Περιοχές όπως η Βόρεια Αφρική,
η Αίγυπτος και ο Λίβανος.

– Η Ελλάδα;
– Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το μεγα-

λύτερο πρόβλημα φυσικά στην ενέργεια
και στα μέταλλα. Αντιμετωπίζει όμως
και μια σημαντική ευκαιρία: να αναδει-
χθεί με τις σωστές κινήσεις ως ένας ε-
ναλλακτικός κόμβος ενέργειας.

– Τι σημαίνει ο πόλεμος στην Ου-
κρανία για τη ρωσική οικονομία;
Ποιες είναι οι προβλέψεις της Πα-
γκόσμιας Τράπεζας;

– Δουλεύουμε ακόμη τη συγκεκριμένη
πρόβλεψη. Αναμένεται σίγουρα σημα-
ντική συρρίκνωση το 2022. Αλλά ακόμη
πιο σημαντικός για τη ρωσική οικονομία
είναι ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος,
καθώς οι κυρώσεις των δυτικών χωρών
είναι πολύ σημαντικές και θα της δημι-
ουργήσουν παρατεταμένο πρόβλημα.

Ενόψει του όλο και πιο ρεαλιστικού κιν-
δύνου να μείνει τον επόμενο χειμώνα
χωρίς το ρωσικό αέριο, η Ευρώπη ετοι-
μάζεται πυρετωδώς αφενός αυξάνοντας
τις προμήθειες από άλλες πηγές και α-
φετέρου αξιολογώντας τις προτεραιό-
τητες για όταν θα μπορεί να καλύψει
λιγότερες ανάγκες. Μεταξύ άλλων προ-
βλέπει έναν μηχανισμό ανάλογο εκείνου
που έχει ήδη ενεργοποιήσει η Γερμανία,
στο πλαίσιο του οποίου θα περιορίζεται
η προσφορά ενέργειας στις βιομηχανίες
προκειμένου να προστατευθούν κρίσι-
μης σημασίας εφοδιαστικές αλυσίδες
των τροφίμων, καθώς και οι τομείς της
υγείας και ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης και της ασφάλειας.

Ο ρωσικός κολοσσός του φυσικού α-
ερίου, Gazprom, έχει ήδη διακόψει την
προσφορά αερίου σε Πολωνία, Φινλανδία
και Βουλγαρία, και όπως επισήμανε η
επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον,
«αυτή τη στιγμή μπορεί οποιοδήποτε
κράτος-μέλος να είναι το επόμενο που
θα υποστεί το ίδιο». Σύμφωνα με την

επίτροπο, η Ε.Ε. έχει ήδη κατορθώσει
να εξασφαλίσει σημαντική προσφορά
ενέργειας «χάρη στην αλληλεγγύη των
γειτονικών μας χωρών» και είναι «εφι-
κτό» να υποκαταστήσει από το τρέχον
έτος κιόλας τα 2/3 του ρωσικού αερίου.
Πράγματι, η Ε.Ε. έχει ήδη λάβει φέτος
ρεκόρ ποσότητας υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου (LNG), που της έχει δώσει
τη δυνατότητα να γεμίσει τους ταμιευ-
τήρες της. Προ τριών ημερών οι ταμι-
ευτήρες της Ε.Ε. σε φυσικό αέριο είχαν
πληρότητα 44%, όταν την αντίστοιχη
περίοδο του περασμένου έτους η πλη-
ρότητα ήταν 36%.

Την περασμένη εβδομάδα, άλλωστε,
η Κομισιόν παρουσίασε σχέδιο αξίας

210 δισ. ευρώ για την απεξάρτηση της
Ευρώπης από τους ρωσικούς υδρογο-
νάνθρακες μέχρι το 2027, που προβλέπει
μεταξύ άλλων τη μείωση της κατανά-
λωσης ενέργειας και τη στροφή στις α-
νανεώσιμες πηγές. Ηδη έχει περιορίσει
σημαντικά το ποσοστό των εισαγωγών
φυσικού αερίου που αγόραζε από τη Ρω-
σία. Προ του πολέμου το ποσοστό αυτό
ανερχόταν στο 40% του συνόλου των
εισαγωγών αερίου και τώρα έχει περιο-
ριστεί ήδη στο 26%. Στα σχέδια της Ε.Ε.
είναι μεταξύ άλλων η περαιτέρω μείωση
του ποσοστού αυτού στο 13% μέχρι τα
τέλη του έτους. Οπως υπογραμμίζει η
κ. Σίμπσον, η Κομισιόν ευελπιστεί πως
έως τότε πολλές χώρες-μέλη θα έχουν
κατορθώσει να θέσουν σε λειτουργία
τερματικούς σταθμούς για εισαγωγές
LNG ή θα έχουν αποκαταστήσει όποια
προβλήματα είχαν παρουσιαστεί στους
υπάρχοντες τερματικούς σταθμούς. Στό-
χος έως το τέλος του έτους είναι να μπο-
ρούν να διαχειριστούν 19 δισ. κυβικά
μέτρα LNG ετησίως.

Οπως τόνισε η κ. Σίμπσον, η Ε.Ε. α-
ναμένει περαιτέρω προμήθειες φυσικού
αερίου τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από
τη Νορβηγία, ενώ παράλληλα βρίσκεται
σε συνομιλίες με το Ισραήλ και την Αί-
γυπτο, και ευελπιστεί ότι θα έχει κατα-
λήξει σε σχετικές διμερείς συμφωνίες
πολύ σύντομα. Εχει παγώσει πάντως
το σχέδιο για επιβολή γενικού πετρε-
λαϊκού εμπάργκο κατά της Ρωσίας, κα-
θώς εναντιώνεται σε αυτό η Ουγγαρία
που έχει πλήρη εξάρτηση από το ρωσικό
πετρέλαιο. Μιλώντας στους Financial
Times, η Εσθονή επίτροπος αναγνώρισε
ότι η Ουγγαρία και κάποιες άλλες χώρες
αποτελούν ειδικό πρόβλημα, καθώς δεν
μπορούν να απεξαρτηθούν από τους
ρωσικούς υδρογονάνθρακες και δεν έ-
χουν εναλλακτικές. Κάλεσε, ωστόσο,
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να διατηρήσουν
την ενότητά τους και την ομοφωνία σε
ό,τι αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
Σημειωτέον, πάντως, πως το ρωσικό
πετρέλαιο αντιπροσωπεύει το 25% της
κατανάλωσης αργού στην Ε.Ε.

Των ΠΑΤΡIΤΣΙΑ ΚΟEΝ, ΕΣΕ
ΝEΛΣΟΝ, ΒΑΛEΡΙΑ ΣΑΦΡOΝΟΒΑ 
και ΜAΙΚΛ ΛEΒΕΝΣΟΝ

Eχοντας πληγεί από τις βαρύτατες
οικονομικές κυρώσεις και τον α-
ποκλεισμό της από τις προμήθειες
των δυτικών χωρών, η Ρωσία εκ-
πονεί σχέδια για να κρατήσει σε
λειτουργία επιχειρήσεις και ερ-
γοστάσια και να μην ξαναζήσει
τις ελλείψεις της σοβιετικής επο-
χής. Η πρόεδρος της κεντρικής
τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα,
προειδοποίησε τους Ρώσους ότι
οι επόμενοι μήνες θα είναι «δύ-
σκολοι τόσο για τις επιχειρήσεις
όσο και για τους πολίτες», καθώς
θα αυξάνονται οι παρενέργειες

του πολέμου που διαρκεί πλέον
περισσότερο από τρεις μήνες. Οι
παρενέργειες του πολέμου έχουν
επηρεάσει όλο το εύρος της ρω-
σικής οικονομίας, από τις μεγα-
λύτερες επιχειρήσεις μέχρι τα μι-
κρά καταστήματα και τους ερ-
γαζoμένους. 

Αρχίζουν ήδη να καταγράφο-
νται ελλείψεις σε βασικά είδη πρώ-
της ανάγκης, από το χαρτί μέχρι
τα κουμπιά, ενώ αυξάνονται οι τι-
μές των καταναλωτικών προϊό-
ντων και ο πληθωρισμός υπερ-
βαίνει το 17%. Οι ρωσικές αερο-
πορικές εταιρείες έχουν αποκλει-
στεί από τις βιομηχανίες της Δύσης
και ψάχνουν εναλλακτικούς προ-
μηθευτές εξαρτημάτων. Ακραία

περίπτωση η ρωσική αυτοκινη-
τοβιομηχανία Avtotor, που απο-
φάσισε να διαθέσει μια μεγάλη
έκταση γης και να την προσφέρει
για την καλλιέργεια πατάτας, ώστε
οι εργαζόμενοι να μπορούν να
διασφαλίσουν βασικά είδη δια-
τροφής εν μέσω αυτής της «δύ-
σκολης οικονομικής κατάστασης».

Εχει προηγηθεί το πλήγμα που
δέχθηκε από τις κυρώσεις μονάδα
της στο Καλίνινγκραντ. Αναγνω-
ρίζοντας σιωπηρώς τον αντίκτυπο
του πολέμου, ο Ρώσος πρόεδρος
υποσχέθηκε αύξηση του κατώτα-
του μισθού, των συντάξεων και
των επιδομάτων των στρατιωτι-
κών. Παράλληλα επιχείρησε να υ-
ποβαθμίσει τη σημασία που έχει
για τη ρωσική οικονομία η μαζική
αποχώρηση των ξένων επιχειρή-
σεων από τη χώρα. «Μερικές φορές
κοιτάζει κανείς αυτούς που έφυγαν
και σκέφτεται δόξα τω Θεώ υπάρ-
χουν οι δικές μας επιχειρήσεις και
οι δικές μας βιομηχανίες που έχουν
εξελιχθεί και μεγαλώσει και θα
βρουν τη θέση τους στον χώρο

που προετοίμασαν οι εταίροι μας
– τίποτε δεν θα αλλάξει». Χαρα-
κτήρισε, άλλωστε, επουσιώδη ε-
νόχληση την έλλειψη ευρωπαϊκών
ειδών πολυτελείας και τόνισε πως
όσοι οδηγούσαν αυτοκίνητα
Mercedes-Benz θα εξακολουθή-
σουν να το κάνουν, καθώς αυτά
μπορούν να εισαχθούν από οποι-
αδήποτε χώρα και «δεν μας εν-
διαφέρει». Στο μεταξύ, πάντως, έ-
χουν κλείσει οι δρόμοι για τις ει-
σαγωγές υλικών για ένα μεγάλο
φάσμα προϊόντων, από τα αυτο-
κίνητα μέχρι τις κεραμικές πλάκες.
Και οι μεταφορικές DHL, UPS και
FedEX αρνούνται να παραδώσουν
παραγγελίες στη Ρωσία.
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Δύσκολοι οι επόμενοι μήνες για τη Ρωσία

Αναγνωρίζοντας σιωπηρώς τον αντίκτυπο του πολέμου, ο Ρώσος πρόεδρος
Βλ. Πούτιν υποσχέθηκε αύξηση του κατώτατου μισθού, των συντάξεων και
των επιδομάτων των στρατιωτικών.

<<<<<<

Αυξάνονται οι παρενέρ-
γειες του πολέμου. Αρχί-
ζουν ήδη να καταγράφο-
νται ελλείψεις σε βασικά
είδη πρώτης ανάγκης.

<<<<<<

Ηδη έχει περιορίσει στο 26%
από 40% το ποσοστό των
εισαγωγών φυσικού αερίου
που αγόραζε από τη Ρωσία. 

Πυρετός προετοιμασιών στην Ε.Ε. για ενδεχόμενο διακοπής του ρωσικού αερίου

Αύξηση 50% στις τιμές ενέργειας το 2022
Ο οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας Τζον Μπαφές παρουσιάζει στην «Κ» τις προβλέψεις του οργανισμού για τα επόμενα χρόνια

Οι τιμές τόσο στην ενέργεια όσο και στα τρόφιμα αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 10%
το 2023, σύμφωνα με τον Τζον Μπαφές. «Θα πρέπει όμως να δούμε ποιες ακριβώς θα είναι
οι εξελίξεις κυρίως μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, ιδίως στην ενέργεια», συμπληρώνει.

Η Gazprom έχει ήδη διακόψει την προσφορά αερίου σε Πολωνία, Φινλανδία και Βουλγα-
ρία, και όπως επισήμανε η επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον, «αυτή τη στιγμή μπορεί ο-
ποιοδήποτε κράτος-μέλος να είναι το επόμενο που θα υποστεί το ίδιο».

Οι μη ενεργειακές τιμές,
συμπεριλαμβανομένων
της γεωργίας και των μετάλ-
λων, προβλέπεται να
αυξηθούν σχεδόν κατά 20%.

Η Ελλάδα μπορεί να
αναδειχθεί με τις σωστές
κινήσεις ως ένας εναλλακτι-
κός κόμβος ενέργειας.
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Τη μοίρα της μαρτυρικής Μαριούπολης
κινδυνεύει άμεσα να έχει το Σεβερο-
ντονέτσκ, τελευταία σημαντική πόλη
υπό ουκρανικό έλεγχο στην ανατολική
επαρχία Λουγκάνσκ, όπου εδώ και η-
μέρες εστιάζεται η πολεμική προσπά-
θεια της Ρωσίας. Τα στρατεύματα των
εισβολέων προωθούνταν χθες προς το
κέντρο της πόλης, μεγάλο μέρος της
οποίας είχε μετατραπεί σε σωρούς ε-
ρειπίων ύστερα από καταιγιστικούς
βομβαρδισμούς, ενώ περίπου 12.000
άμαχοι παραμένουν στην πόλη και
είναι αδύνατον, υπό τις συγκεκριμένες
συνθήκες, να απομακρυνθούν.

Σε χθεσινές δηλώσεις του ο δήμαρχος
του Σεβεροντονέτσκ, Ολεξάντρ Στριούκ,
ανέφερε ότι οι Ρώσοι είχαν καταλάβει
τη μισή πόλη, αλλά οι ουκρανικές δυ-
νάμεις πρόβαλλαν σθεναρή αντίσταση
και οι μάχες συνεχίζονταν με αμείωτη
ένταση. Από την πλευρά του ο κυβερ-
νήτης της επαρχίας Λουγκάνσκ, Σέρχι
Γκαϊντάι, αναγνώρισε ότι τα ουκρανικά
στρατεύματα είναι πιθανό να αναγκα-
στούν σε υποχώρηση προς το Λισι-
τσάνσκ, δίδυμη πόλη του Σεβεροντο-
νέτσκ, στην απέναντι όχθη του ποταμού
Σιβέρσκι Ντονέτς, που τις χωρίζει. 

Στρατιωτικοί αναλυτές σε Ουάσι-
γκτον και Λονδίνο εκτιμούσαν ότι η
συγκέντρωση μεγάλου όγκου στρα-
τευμάτων, πυροβολικού και αεροπλά-
νων από την πλευρά της Ρωσίας στη
μάχη γι’ αυτές τις δύο σχετικά μικρές
πόλεις (της τάξης των 100.000 κατοίκων
προτού ξεσπάσει ο πόλεμος) μπορεί
να αδυνατίσει τις γραμμές του ρωσικού

στρατού σε άλλα σημεία του μετώπου,
δίνοντας την ευκαιρία στους Ουκρανούς
να αντεπιτεθούν. Χθες συνεχίζονταν
οι απειλητικές αντεπιθέσεις των Ου-
κρανών γύρω από τη Χερσώνα, μία
από τις πρώτες πόλεις που κατέλαβαν
οι Ρώσοι μετά την έναρξη της εισβολής,
αλλά η οποία παραμένει ευάλωτη. 

Στο διπλωματικό επίπεδο, ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου γνωστοποίησε χθες ότι ο
Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ
θα επισκεφθεί την Αγκυρα στις 8 Ιου-
νίου, συνοδευόμενος από στρατιωτική
αντιπροσωπεία, προκειμένου να συ-
ζητήσει με την τουρκική πλευρά το ά-
νοιγμα θαλάσσιων διαδρόμων για τη

μεταφορά σιτηρών από ουκρανικά λι-
μάνια της Μαύρης Θάλασσας. Το θέμα
συζητήθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία
μεταξύ των προέδρων Πούτιν και Ερ-
ντογάν το βράδυ της Δευτέρας, ενώ
διεξάγονται διαβουλεύσεις στα Ηνω-
μένα Εθνη ώστε να αντιμετωπιστούν
τα ζητήματα που θέτουν Μόσχα και
Κίεβο αναφορικά με το άνοιγμα των
λιμανιών.

Αίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση
του Ρώσου βουλευτή Ολεγκ Μορόζοφ,
από το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρω-
σία, σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου πρό-
τεινε την απαγωγή κάποιου υπουργού
Αμυνας χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ που
θα επιδιώξει να επισκεφθεί την Ου-
κρανία, ώστε να ανακριθεί και να δώσει
πληροφορίες για τις «διαταγές» της Δύ-
σης προς το Κίεβο. Στο μεταξύ έγινε

γνωστό ότι ο Βαλεντίν Γιουμάσεφ, γα-
μπρός του πρώην προέδρου της Ρωσίας
Μπορίς Γέλτσιν, παραιτήθηκε από τη
θέση του άμισθου συμβούλου του προ-
έδρου Πούτιν. Τέλος, ουκρανικό δικα-
στήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης έντεκα
χρόνων και έξι μηνών σε δύο Ρώσους
στρατιώτες για βομβαρδισμούς στην
περιοχή του Χάρκοβο.

REUTERS, A.P.

Κανονικότητα πάλι στη Σαγκάη
Μετά την τραυματική εμπειρία του lockdown, οι κάτοικοι αγωνιούν για το μέλλον

Επιστρέφει η κανονικότητα στη Σαγκάη
έπειτα από περίπου δύο μήνες δρακό-
ντειων περιορισμών. Τα μέτρα ήρθησαν
τα μεσάνυχτα και οι Αρχές από χθες
το πρωί είχαν ξεκινήσει την απομά-
κρυνση κιγκλιδωμάτων και πλαστικών
ταινιών της αστυνομίας που εμπόδιζαν
την είσοδο των πολιτών σε δημόσια
κτίρια και πλατείες, αλλά και σε οικι-
στικά συγκροτήματα.

Από το βράδυ της Δευτέρας, κάποιοι
κάτοικοι της κινεζικής οικονομικής
μητρόπολης πήραν μία ανάσα ελευθε-
ρίας, αφού τους επιτράπηκε να κάνουν
τον περίπατό τους στους άδειους –
λόγω απαγορεύσεων της κυκλοφορίας–
δρόμους της μεγαλούπολης και να α-
πολαύσουν το ποτό ή το παγωτό τους.
Ωστόσο, η αγωνία τους για το τι θα ε-
πακολουθήσει παρέμενε αισθητή.

Οι περισσότεροι, άλλωστε, δεν είχαν
τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν ξανά
τα διαμερίσματά τους πριν από την
επίσημη άρση του lockdown και είναι
βέβαιο ότι όσα τραυματικά έζησαν το
περασμένο δίμηνο έχουν χαραχθεί
βαθιά στη μνήμη τους. Τα βίαια επει-
σόδια, η απελπισία που προκάλεσε η
αδυναμία προμήθειας τροφίμων, φαρ-
μάκων ή περίθαλψης, η απώλεια ει-
σοδήματος, είναι μνήμες που θα τους
ακολουθούν. 

Επιστροφή στην εργασία
Από σήμερα η κατάσταση αναμέ-

νεται να βελτιωθεί καθώς μεταξύ άλλων
καταργείται η υποχρέωση έκδοσης «ά-
δειας εξόδου» από τις πολυκατοικίες,
οι δημόσιες συγκοινωνίες λειτουργούν
εκ νέου και επιτρέπεται η επιστροφή
στους χώρους εργασίας. Η χαλάρωση
των περιορισμών αφορά μόνο όσους
κατοικούν σε περιοχές μικρού επιδη-

μιολογικού κινδύνου, δηλαδή τα 22,5
από τα 25 εκατομμύρια κατοίκων της
πόλης. Η καθολική υποχρέωση μάσκας
παραμένει, ενώ αποθαρρύνονται οι
κοινωνικές συναθροίσεις. Οι εσωτερικοί

χώροι των εστιατορίων θα εξακολου-
θήσουν να μη λειτουργούν, τα κατα-
στήματα θα δουλέψουν με το 75% της
χωρητικότητάς τους, ενώ τα γυμνα-
στήρια θα επαναλειτουργήσουν μελ-
λοντικά. 

Τεστ κορωνοϊού
Οι κάτοικοι της Σαγκάης για να χρη-

σιμοποιήσουν τα δημόσια μέσα μετα-
φοράς και να εισέλθουν σε δημόσιους
χώρους πρέπει να υποβάλλονται σε
διαγνωστικό τεστ κορωνοϊού ανά 72
ώρες. Εκείνοι που θα βρίσκονται θετικοί
θα απομονώνονται, με την ίδια αυστη-
ρότητα του περασμένου διμήνου, όπως
και οι στενές επαφές τους. Αξίζει να
σημειωθεί ότι χθες στη Σαγκάη δια-

γνώστηκαν 30 κρούσματα COVID-19.
Η Κίνα είναι, σήμερα, η μοναδική

χώρα που εξακολουθεί να επιβάλλει
την «πολιτική μηδενικής ανοχής στην
COVID», στο πλαίσιο της οποίας εφαρ-
μόζονται μέτρα πρωτοφανούς σκλη-
ρότητας. Παραμένει αβέβαιο κατά πό-
σον οι δρακόντειοι περιορισμοί θα στα-
θούν ικανοί να συγκρατήσουν τη με-
τάδοση της μετάλλαξης «Ομικρον».
Τον τελευταίο καιρό, πάντως, οι κινε-
ζικές αρχές επέλεξαν μία ηπιότερη προ-
σέγγιση για τον έλεγχο της πανδημίας
στο Πεκίνο, προκειμένου να μην επα-
ναληφθούν οι σκηνές λαϊκής οργής
της Σαγκάης, αλλά και η διεθνής κα-
τακραυγή εξαιτίας της ακραίας κρατικής
καταστολής τους.

Οι Τόρις έχουν
αγανακτήσει
με τον Τζόνσον
Βουλευτές ζητούν την παραίτησή του 
Η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερ-
νώντος Συντηρητικού Κόμματος της
Βρετανίας βρίσκεται πολύ κοντά στην
πυροδότηση διαδικασιών για την κα-
θαίρεση του πρωθυπουργού Μπόρις
Τζόνσον, με τους πολιτικούς παρατη-
ρητές να εκτιμούν ότι η ψηφοφορία
στη Βουλή μπορεί να γίνει την ερχό-
μενη εβδομάδα ή στο τέλος Ιουνίου.
Οι κινήσεις για αντικατάσταση του
Τζόνσον, υπό το βάρος διαδοχικών α-
ποκαλύψεων για νέα πάρτι, επίσημα
ψέματα και απόπειρες συγκάλυψης,
επισπεύδονται από τα αποτελέσματα
των δημοσκοπήσεων, οι οποίες φέρ-
νουν το αντιπολιτευόμενο Εργατικό
Κόμμα σταθερά στην πρώτη θέση.

Πάνω από 25 βουλευτές του κόμ-
ματος έχουν ζητήσει από τον Τζόνσον
να παραιτηθεί, ενώ έξι ακόμη του έχουν
ασκήσει σφοδρή κριτική χωρίς να δη-
λώσουν ρητά ότι επιθυμούν την πα-
ραίτησή του. Ο πρώην επικεφαλής του
κόμματος, την περίοδο 1997-2001, Γου-
ίλιαμ Χέιγκ, παρομοίασε τις διαδοχικές
αποκαλύψεις με βραδυφλεγή βόμβα,
επισημαίνοντας ότι «το φιτίλι συνεχώς
κονταίνει». Η ίδια συζήτηση γινόταν
τον Φεβρουάριο, αλλά «πάγωσε» εξαι-
τίας του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο Τζόνσον έχει πραγματικό πρό-
βλημα εδώ», είπε ο Χέιγκ, ενώ η Ντά-
ουνινγκ Στριτ διοχετεύει στον Τύπο
όλο και πιο απελπισμένες προειδοποι-
ήσεις για την έλλειψη εναλλακτικών
λύσεων στην ηγεσία.

Η πίεση από τους Εργατικούς, που
κεφαλαιοποιούν τη δυσαρέσκεια από
τη δραματική αύξηση του κόστους ζω-
ής, έχει υποχρεώσει την κυβέρνηση
Τζόνσον να λάβει μέτρα, όπως η επι-
βολή έκτακτης φορολογίας στις εται-
ρείες ενέργειας, ύψους 5 δισ. στερλινών,
ή ο τερματισμός των κρατικών συμ-
βολαίων με τη ναυτιλιακή εταιρεία
P&G, που πρόσφατα απέλυσε όλο το
προσωπικό της για να προσλάβει φθη-
νότερο, πυροδοτώντας κύμα οργής

στα συνδικάτα. «Είμαστε εναντίον των
εταιρειών που εκμεταλλεύονται πα-
ραθυράκια στη νομοθεσία για να υπο-
νομεύουν τα εργασιακά δικαιώματα»,
έγραψε η Συντηρητική υπουργός Ε-
σωτερικών Πρίτι Πατέλ, ανακοινώνο-
ντας την ακύρωση των συμβολαίων.

Στροφή Σουνάκ
Είχε προηγηθεί η ακόμη εντυπω-

σιακότερη στροφή προς τα αριστερά
του υπουργού Οικονομικών Ρίσι Σου-
νάκ. Επειτα από πολύμηνη άρνηση
φορολόγησης των έκτακτων κερδών
των εταιρειών ενέργειας «για να μην
πληγεί η εγχώρια παραγωγή ενέργειας
και οι εγχώριες θέσεις εργασίας», ο
Σουνάκ ανακοίνωσε έκτακτη φορολό-
γηση-μαμούθ, ύψους 5 δισ. στερλινών. 

Ο Τζόνσον, από τη δική του πλευρά,
παίζει το χαρτί της νοσταλγίας του έν-
δοξου παρελθόντος, ανακοινώνοντας
την επιστροφή στα αυτοκρατορικά
μέτρα και σταθμά. 

REUTERS, GUARDIAN, F.T.

Δεύτερη
Μαριούπολη
στο Ντονμπάς
Το μισό Σεβεροντονέτσκ κατέλαβαν
Ρώσοι, χιλιάδες άμαχοι εγκλωβισμένοι

<<<<<<<

Στην Τουρκία ο Σεργκέι 
Λαβρόφ θα συζητήσει 
το άνοιγμα ουκρανικών
λιμανιών για τη 
μεταφορά σιτηρών. Ρώσοι αξιωματούχοι απομακρύνουν την ουκρανική ταμπέλα από το κτίριο διοίκησης σε

μια μικρή πόλη του Ντονέτσκ.

<<<<<<<

Τα βίαια επεισόδια, 
η απελπισία που προκάλεσε
η αδυναμία προμήθειας 
τροφίμων, φαρμάκων 
ή περίθαλψης, η απώλεια 
εισοδήματος, είναι μνήμες
που θα τους ακολουθούν. 

Oι Αρχές άρχισαν την απομάκρυνση κιγκλιδωμάτων και πλαστικών ταινιών που εμπόδιζαν την είσοδο των πολιτών σε δημόσια κτίρια και
πλατείες, αλλά και σε οικιστικά συγκροτήματα.

Η Τουρκία ανεβάζει 
τον πήχυ για Σουηδία
και Φινλανδία
Με μπαράζ δηλώσεων κορυφαίων α-
ξιωματούχων, η κυβέρνηση Ερντογάν
ανεβάζει τον πήχυ των απαιτήσεών
της έναντι της Σουηδίας και της Φιν-
λανδίας, διαμηνύοντας ότι δεν θα
άρει το βέτο για την ένταξή τους στο
ΝΑΤΟ εάν δεν αλλάξουν στάση στο
Κουρδικό. 

«Είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν
οι απαιτήσεις μας; Οχι. Εκείνο που θέ-
λουμε είναι να σταματήσουν την υπο-
στήριξη στην τρομοκρατία», επισήμανε
ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου με συνέντευξή του στο
κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu,
όπου κάλεσε τις δύο σκανδιναβικές
χώρες να αλλάξουν, εν ανάγκη, τη σχε-
τική νομοθεσία τους.

«Μας λένε: “Καθώς βρισκόμαστε
μακριά από τις εστίες της τρομοκρατίας,
οι νόμοι μας έχουν σχεδιαστεί ανάλο-
γα”. Λοιπόν, πρέπει να τους αλλάξετε.
Λένε ότι είναι επιτρεπτό τρομοκρατικές
οργανώσεις να οργανώνουν εκδηλώσεις
και να ανεμίζουν τα κουρέλια τους. Εν
τοιαύτη περιπτώσει, οφείλουν να αλ-
λάξουν τους νόμους τους», δήλωσε ο
επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας,
αναφερόμενος σε δημόσιες εκδηλώσεις
του αποσχιστικού, κουρδικού κόμματος
ΡΚΚ. Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κι-
νηθεί νωρίτερα ο υπεύθυνος Επικοι-
νωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φα-
χρετίν Ατούν. «Τελικά, η κυβέρνηση
της Φινλανδίας πρέπει να αποφασίσει
τι είναι πιο σημαντικό: να ενταχθεί
στο ΝΑΤΟ ή να προστατεύσει οργα-

νώσεις αυτού του είδους», ανέφερε ο
Τούρκος αξιωματούχος σε συνέντευξή
του στη μεγαλύτερης κυκλοφορίας
φινλανδική εφημερίδα, Sanomat.  Με
άρθρο του στο βρετανικό περιοδικό
The Economist, ο Ταγίπ Ερντογάν υ-
ποστήριξε πως «η ένταξη της Φινλαν-
δίας και της Σουηδίας εμπεριέχει κιν-
δύνους για την ασφάλεια και το μέλλον
του ΝΑΤΟ». Ο Τούρκος πρόεδρος ε-

ξαίρει τη συμβολή της χώρας του στη
Συμμαχία και εκφράζει το παράπονο
ότι «οι σύμμαχοί μας θυμούνται τη ση-
μασία της Τουρκίας μόνο σε ταραχώδεις
καιρούς, όπως οι κρίσεις στα Βαλκάνια,
θεωρώντας εσφαλμένα ότι η μακρο-
πρόθεσμη ασφάλεια μπορεί να επιτευ-
χθεί χωρίς την Τουρκία».

Χθες, το τουρκικό υπουργείο Εξω-
τερικών κάλεσε τους πρεσβευτές της
Γαλλίας και της Γερμανίας για να τους
εκφράσει τη δυσαρέσκεια της Αγκυρας
σχετικά με τις εκδηλώσεις που οργά-
νωσαν κουρδικές οργανώσεις στις δύο
χώρες. 

REUTERS, ΑΠΕ

<<<<<<<

Η Aγκυρα ζητάει από 
τις δύο χώρες να αλλάξουν
τους νόμους τους περί 
τρομοκρατίας εάν θέλουν
να μπουν στο ΝΑΤΟ.

Οι κινήσεις για αντικατάσταση του Τζόν-
σον, υπό το βάρος αποκαλύψεων για νέα
πάρτι, επίσημα ψέματα και απόπειρες συ-
γκάλυψης, επισπεύδονται και από τα απο-
τελέσματα των δημοσκοπήσεων.
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Η παγκόσμια οικονομία αντιμετω-
πίζει πράγματι ασυνήθιστους κιν-
δύνους. Αν και η εμπιστοσύνη
των καταναλωτών έχει εξασθε-
νήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα
και στις δύο πλευρές του Ατλα-
ντικού, η επιχειρηματική εμπι-
στοσύνη δείχνει ανθεκτική. Ω-
στόσο, οι πιο ήπιες επιχειρημα-
τικές προσδοκίες και η συνεχιζό-
μενη συμπίεση των πραγματικών
διαθέσιμων εισοδημάτων προα-
ναγγέλλουν κάποια προβλήματα
στο μέλλον.

Αναμένουμε η ανάπτυξη των

ΗΠΑ να επιβραδυνθεί σε πολύ
χαμηλότερη τάση στις αρχές του
2023, με 40% πιθανότητες μιας
πιθανώς αβαθούς ύφεσης. Βρα-
χυπρόθεσμα συμμεριζόμαστε την
ευρέως διαδεδομένη άποψη των
Αμερικανών επενδυτών ότι η ευ-
ρωπαϊκή οικονομία είναι σε χει-
ρότερη κατάσταση από εκείνη
των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή, η Ευ-
ρώπη φαίνεται να βρίσκεται σε
στασιμοπληθωρισμό έναντι της
συνεχιζόμενης, αν και συγκρα-
τημένης ανάπτυξης των ΗΠΑ.
Μια μείωση του ΑΕΠ του δεύτερου

τριμήνου στην Ευρώπη φαίνεται
πιθανή, αν όχι και τόσο προς το
παρόν. Η φύση και το χρονοδιά-
γραμμα των προβλημάτων δια-
φέρουν, πάντως, ανάμεσα στην
Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Εξακολου-
θώντας να εξαρτάται από τις ει-
σαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία
και έχοντας σημαντικό μεταποι-
ητικό τομέα, η πρώτη είναι πε-
ρισσότερο εκτεθειμένη στους τω-
ρινούς διπλούς κραδασμούς σε ε-
πίπεδο προσφοράς, που προξε-
νούν ο πόλεμος του Πούτιν και
τα lockdowns στην Κίνα.

Ομως, καθώς η Ευρωζώνη δεν
διαθέτει τον εγχώριο πληθωρισμό
των ΗΠΑ, ο κίνδυνος η κεντρική
τράπεζα να θέλει να περιορίσει
την ανάπτυξη της ζήτησης πολύ
κάτω από την επικρατούσα τάση,
προκαλώντας μια ακούσια ύφεση
το 2023, φαίνεται πολύ χαμηλό-
τερος στην Ευρωζώνη. Η Ευρώπη
θα ωφεληθεί επίσης περισσότερο
από τις ΗΠΑ από μια πιθανή χα-
λάρωση των περιορισμών προ-
σφοράς αργότερα φέτος και το
2023. Μια δε υποθετική ύφεση
των ΗΠΑ το επόμενο έτος θα έ-

βλαπτε την Ευρώπη, αν και πιθα-
νότατα θα το έκανε λιγότερο από
το συνηθισμένο. Σε κάποιο βαθμό,
η ασθενέστερη ζήτηση των ΗΠΑ
για αγαθά θα μπορούσε να επιτρέ-
ψει στους Ευρωπαίους παραγωγούς
να εξασφαλίσουν πιο σπάνιες προ-
μήθειες. Καθώς τα βιβλία παραγ-
γελιών είναι γεμάτα, η παραγωγή
μπορεί στη συνέχεια να αυξηθεί,
ακόμα και αν μειωθεί η εισροή
νέων παραγγελιών. Αναφορικά με
τον πληθωρισμό και παρά τις πρώ-
τες χαρακτηριστικές ενδείξεις, ο
δείκτης τείνει να πλησιάσει στην

κορύφωσή του στις ΗΠΑ και μπορεί
να το κάνει λίγους μήνες αργότερα
στην Ευρωζώνη. Πάντως, από
πλευράς ενημέρωσης των εταιρει-
ών, η ισχύς τους στην τιμολόγηση
αγαθών και η ακόμα ατελής μετα-
κύλιση του υψηλότερου κόστους
στους καταναλωτές υποδηλώνουν
ότι υπάρχουν κίνδυνοι σε βραχυ-
πρόθεσμο ορίζοντα να ανέλθει ο
πληθωρισμός περισσότερο στην
Ευρώπη απ’ ό,τι στις ΗΠΑ. 

Ο κ. Χόλγκερ Σμίεντινγκ είναι οικονομο-
λόγος της Berenberg Bank.
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Η Ευρώπη φαίνεται να
βρίσκεται σε στασιμο
πληθωρισμό έναντι
της έστω και περιορι-
σμένης ανάπτυξης
που εμφανίζουν οι ΗΠΑ.

Ορατός ο κίνδυνος ύφεσης στην Ευρώπη
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Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Σκηνικό δεκαετίας του 1980 θυμίζει ο
καλπασμός των τιμών, όπως επισημαί-
νουν αναλυτές, με αφορμή την ανακοί-
νωση  της αύξησης του δείκτη τιμών πα-
ραγωγού στη βιομηχανία κατά 48,8%
τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον ίδιο
μήνα του 2021. Οι προβλέψεις για τον
πληθωρισμό του έτους αναθεωρούνται
συνεχώς προς τα πάνω και πλέον οι α-
ναλυτές τον τοποθετούν πάνω από 7%
έως και 9%. Κι αυτό όταν η κυβέρνηση
προέβλεπε μόλις πριν από ένα μήνα, στο
πρόγραμμα σταθερότητας, ότι ο δείκτης
θα κλείσει στο 5,6%, ενώ η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις ανοιξιάτικες προβλέψεις
της τον τοποθετούσε στo 6,3% (ο εναρ-
μονισμένος δείκτης, που είναι χαμηλό-
τερος από τον εθνικό). Σήμερα, με εν-
διαφέρον αναμένονται οι εκτιμήσεις της
Κομισιόν για τον εναρμονισμένο δείκτη
του Μαΐου, αλλά είναι βέβαιο ότι η θερ-
μοκρασία θα παραμείνει υψηλά, άγνωστο
για πόσο διάστημα, όπως προοιωνίζεται
και ο δείκτης της βιομηχανίας.

Οπως επισημαίνει ο Νίκος Μαγγίνας,
επικεφαλής οικονομολόγος της Εθνικής
Τράπεζας, ένα ανησυχητικό στοιχείο
είναι ότι υπάρχει διάχυση των πληθω-
ριστικών πιέσεων σε όλο το φάσμα της
παραγωγής, στις συσκευασίες, στα με-
ταφορικά, στις πρώτες ύλες κ.α. Ενώ η
κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει την κα-
τάσταση με τις παρεμβάσεις της στο η-
λεκτρικό ρεύμα, σχολιάζει, στην παρα-
γωγή οι πιέσεις επιμένουν. «Οι πληθω-
ριστικές προσδοκίες για πρώτη φορά ξε-
περνούν τον μεσοπρόθεσμο στόχο του
2%», επισημαίνει ο κ. Μαγγίνας, ο οποίος
εκτιμά ότι δύσκολα θα πέσει ο δείκτης
φέτος κατά μέσον όρο κάτω από 7%,
παρά τα κυβερνητικά μέτρα που εκτιμάται
ότι θα τον συγκρατήσουν κατά 1-1,5 μο-
νάδα. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη θε-

ωρεί, εξάλλου, ενδεχόμενη επιβεβαίωση
της πρόβλεψης για αύξηση της τιμής του
πετρελαίου στα 120 ευρώ το βαρέλι.

Η εκτίμηση για επιστροφή του δείκτη
τιμών καταναλωτή στο 2% στο τέλος του
τρέχοντος ή στις αρχές του επόμενου έ-
τους αμφισβητείται πλέον από τους οι-
κονομολόγους και αυτός είναι ο λόγος
της μεγάλης αμηχανίας των κεντρικών
τραπεζών. Η ΕΚΤ ετοιμάζεται για του-
λάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων, αλλά
η ανησυχία πίσω από τις αποφάσεις
αυτές είναι η πιθανότητα μείωσης της
ζήτησης και ύφεσης, με υψηλό πληθω-
ρισμό. «Είναι πιθανό να πέσει σε ύφεση
η Ευρωζώνη», εκτιμά ο Ηλίας Λεκκός, ε-
πικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας
Πειραιώς, ο οποίος πάντως θεωρεί ότι
το 2023 ο πληθωρισμός μπορεί να μειωθεί

στο 2%, αν βρεθεί λύση στο θέμα του
πολέμου και των τροφίμων. Για τον εθνικό
δείκτη τιμών καταναλωτή φέτος, ο ίδιος
εκτιμά ότι θα πλησιάσει το 9%. Το καλό
είναι ότι μέχρι στιγμής οι πληθωριστικές
πιέσεις δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία
για το ΑΕΠ στη χώρα, καθώς οι σχετικοί
δείκτες είναι ικανοποιητικοί, δείχνοντας
ότι συντηρείται η δυναμική του 2021
κατά τους πρώτους μήνες του 2022, ενώ
και ο τουρισμός φαίνεται πως θα πλη-
σιάσει τα επίπεδα του 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
η αύξηση κατά 48,8% του γενικού δείκτη
τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον
Απρίλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Απριλίου του 2021, οφείλεται
στις μεταβολές του δείκτη τιμών παρα-
γωγού εξωτερικής αγοράς κατά 50,9%

και εγχώριας αγοράς κατά 48,1%. Πρω-
ταγωνιστεί φυσικά η ενέργεια, καθώς
η τιμή στην παραγωγή οπτάνθρακα και
προϊόντων διύλισης πετρελαίου αυξήθηκε
κατά 111% στον δείκτη εξωτερικής α-
γοράς και 100,1% στον αντίστοιχο εσω-
τερικής αγοράς, ενώ στην παροχή ηλε-
κτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού αυξήθηκε κατά 89,4%
στον δείκτη εγχώριας αγοράς. Μεγάλες
αυξήσεις είχαμε στις τιμές στην παρα-
γωγή βασικών μετάλλων (33%), στη χαρ-
τοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊ-
όντων (22,1%), στη βιομηχανία ξύλου
και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και
φελλό (19,7%), στην κατασκευή μεταλ-
λικών προϊόντων (17,8%) και στην κα-
τασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
(15,6%).

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Συνέχεια των αυξήσεων στην τιμή της
αντλίας για τις βενζίνες «βλέπει» η αγορά
μέσα στο επόμενο τριήμερο που θα εμ-
φανιστούν οι νέες ανατιμήσεις των διε-
θνών τιμών πετρελαίου και προϊόντων.
Μάλιστα εκπρόσωποι της αγοράς δεν α-
ποκλείουν το ενδεχόμενο να δούμε τη
βενζίνη να φτάνει ακόμη και στα 2,5
ευρώ το λίτρο σε περίπτωση που συνε-
χιστεί το ράλι του αργού.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα
οι καταναλωτές πληρώνουν ήδη τη βεν-
ζίνη στα 2,477 και 2,417 ευρώ το λίτρο,
αντιστοίχως, ενώ πάνω από 2,3 ευρώ το
λίτρο κοστίζει η βενζίνη και στους τέσ-

σερις νομούς της Κρήτης, όπως επίσης
και στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, στη
Σάμο και στην Ευρυτανία.

Οι καταναλωτές, προκειμένου να πε-
ριορίσουν το υψηλό κόστος, ξεκίνησαν
από τις αρχές Μαΐου να βάζουν φρένο
στις μετακινήσεις τους. Είναι ενδεικτικά
αυτής της τάσης τα στοιχεία για την ε-
ξέλιξη της ζήτησης καυσίμων, που δεί-
χνουν ότι ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης

για την αμόλυβδη βενζίνη περιορίστηκε
σε 6%-8% τον Μάιο, από 25% τον Απρίλιο.
Η τάση αυτή ενισχύθηκε την τελευταία
εβδομάδα και κορυφώθηκε την Κυριακή,
με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι
η ζήτηση στην Αττική ήταν μειωμένη
κατά 40% σε σχέση με τις προηγούμενες
μέρες. Η μέση τιμή της βενζίνης στην
Αττική ήταν την Κυριακή στα 2,236 ευρώ
το λίτρο και πανελλαδικά στα 2,267 ευρώ.

Η ανοδική τάση των τιμών πάντως δεν
φαίνεται να ανακόπτεται, σύμφωνα με
τα μηνύματα που έρχονται από τη διεθνή
αγορά. Οι τιμές του πετρελαίου στις διε-
θνείς αγορές εκτινάχθηκαν χθες στα υ-
ψηλότερα επίπεδα του τελευταίου διμή-
νου, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα
αποτελέσματα της έκτακτης συνάντησης
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυ-
ξέλλες για τις εισαγωγές ρωσικού πετρε-

λαίου στην Ε.Ε. Η τιμή του Brent ξεπέρασε
τα 120 δολάρια το βαρέλι και το αμερι-
κανικό αργό WTI υπερέβη το φράγμα
των 115 δολαρίων. Η στενότητα της προ-
σφοράς, σε συνδυασμό με την αύξηση
της εποχικής ζήτησης για βενζίνες στις
ΗΠΑ και στην Ευρώπη και τις χαμηλό-
τερες εξαγωγές ρωσικού αργού, είναι οι
βασικοί παράγοντες που πυροδοτούν το
νέο ράλι των τιμών. 

Πρόσθετες πιέσεις ασκεί η διστακτι-
κότητα του ΟΠΕΚ να αυξήσει την πα-
ραγωγή πετρελαίου πέραν των 400.000
βαρελιών ημερησίως που έχει ήδη απο-
φασίσει. Εκπρόσωποι του ΟΠΕΚ συνα-
ντιούνται την Πέμπτη και, σύμφωνα με
το Reuters, θα παραμείνουν προσηλω-
μένοι στο αρχικό σχέδιό τους να αυξήσουν
την παραγωγή σε μόλις 432.000 βαρέλια
ημερησίως τον Ιούλιο. Αυξάνουν, δηλαδή,
την πετρελαϊκή προσφορά με το σταγο-
νόμετρο. Στην Ελλάδα, αυξητικά επηρε-
άζει τις τιμές και η ισοτιμία ευρώ - δο-
λαρίου, καθώς το αμερικανικό νόμισμα
βρίσκεται σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα
20ετίας. Η ισοτιμία ευρώ έναντι δολαρίου
κινείται στο 1,052 με 1,057, όταν πέρυσι
ήταν στο 1,28 δολάριο. Πρόσθετος πα-
ράγοντας επίσης είναι η υψηλή φορο-
λογία, η οποία στις βενζίνες αντιπροσω-
πεύει το 51,7% της τιμής στην αντλία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα,
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία
της Ε.Ε., έχει την τρίτη ακριβότερη βεν-
ζίνη στην Ε.Ε., ενώ στις προ φόρων τιμές
κατατάσσεται στην 11η θέση.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Την κατάρρευση της αγοραστικής
δύναμης των εργαζομένων που α-
μείβονται με τον κατώτατο μισθό
προκάλεσαν η έκρηξη του πληθω-
ρισμού και οι συνεχείς ανατιμήσεις,
με αποτέλεσμα ορισμένα στρώματα
του πληθυσμού να έχουν πλέον πε-
ριέλθει σε υλική αποστέρηση. 

Η ετήσια έκθεση της ΓΣΕΕ, που
παρουσίασαν ο πρόεδρος της Συ-
νομοσπονδίας Γιάννης Παναγόπου-
λος και ο επιστημονικός διευθυντής
του Ινστιτούτου (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) Γιώργος
Αργείτης, χτυπάει μάλιστα το «κα-
μπανάκι» του στασιμοπληθωρισμού,
καθώς εκτιμάται ότι «ο συνδυασμός
των επιπτώσεων της πανδημίας,
της ακρίβειας και των γεωπολιτικών
εξελίξεων που προκάλεσε η εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία δημι-
ουργεί νέες εστίες οικονομικής και
κοινωνικής αστάθειας», με την ελ-
ληνική οικονομία να βρίσκεται α-
ντιμέτωπη με μια νέα αποσταθερο-
ποιητική διαταραχή με επίκεντρο
τις τιμές της ενέργειας, των πρώτων
υλών και των βασικών αγαθών δια-
τροφής.  Τα ανησυχητικά στοιχεία
που επισημάνθηκαν κατά την πα-
ρουσίαση της έκθεσης είναι, μεταξύ
άλλων:

• Τον Απρίλιο του 2022 η απώλεια
της αγοραστικής δύναμης του κα-
τώτατου μισθού ήταν 18% έναντι
14,7% τον Μάρτιο. Ο μέσος μισθός
στον ιδιωτικό τομέα έχασε τον Α-
πρίλιο το 9,9% της αγοραστικής δύ-
ναμης, ενώ στη μερική απασχόληση
οι απώλειες διαμορφώθηκαν στο
28% έναντι 23% τον Μάρτιο του
2022.

• Ακόμη κι αν η τελευταία αύξηση
του κατώτατου μισθού είχε δοθεί
το Απρίλιο, η απώλεια θα ήταν 9%.

• Το 2021 υπογράφηκαν 16 κλα-
δικές και ομοιοεπαγγελματικές συμ-
βάσεις εργασίας. Συνολικά βρίσκο-
νται σε ισχύ 34 κλαδικές συμβάσεις
εργασίας, που καλύπτουν όμως, δυ-
νητικά, 625.000 εργαζομένους, ήτοι
μόλις το 27% του συνόλου των μι-
σθωτών.

• Μεγάλες είναι οι ανισότητες
στις αμοιβές μεταξύ εργαζομένων
πλήρους και μερικής απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2021
οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλη-
σης απασχολούνταν το 76% του
χρόνου εργασίας των πλήρως απα-
σχολουμένων αλλά αμείβονταν με
μόλις το 38% της αμοιβής των τε-
λευταίων. Μάλιστα οι γυναίκες με-
ρικώς απασχολούμενες λάμβαναν
το 84% της αμοιβής των ανδρών.

• Στην αγορά εργασίας κρίνεται
θετική η μείωση της ανεργίας. Ω-
στόσο, η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο
ποσοστό απασχόλησης στην Ε.Ε.

• Σε επίπεδο πραγματικού κατά

κεφαλήν ΑΕΠ, το 2021 η Ελλάδα υ-
πολειπόταν του 2019 κατά 1%. Συ-
νυπολογίζοντας δε και το κόστος
διαβίωσης, η χώρα μας είχε το δεύ-
τερο χαμηλότερο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στην Ε.Ε.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης
Παναγόπουλος έθεσε εκ νέου θέμα
ισχυρής δέσμευσης της κυβέρνησης
για αποτελεσματικά μέτρα στήριξης
της αγοράς εργασίας, του εισοδή-
ματος των εργαζομένων και των ευ-
άλωτων κοινωνικών ομάδων, εκτί-
μησε ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές
το θέμα της επαναφοράς του κατώ-
τατου μισθού στα 751 ευρώ, ήτοι
στα προμνημονιακά επίπεδα, θα ε-
πανέρχεται, με εργαλειακή χρήση
από την πλευρά της κυβέρνησης.
Ο κ. Παναγόπουλος για μία ακόμη
φορά κάλεσε την κυβέρνηση να πα-
ραχωρήσει στους κοινωνικούς ε-
ταίρους τη δυνατότητα ρύθμισης
του κατώτατου μισθού, ενώ τάχθηκε
και υπέρ μιας εθνικής συμφωνίας
για τα εργασιακά, όπως έγινε στην
Ισπανία μεταξύ κυβέρνησης, εργα-
ζομένων και εργοδοτών.

Αρκετά δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις
στελεχών του λιανεμπορίου (λιανε-
μπόριο - αλυσίδες σούπερ μάρκετ
και προμηθευτές FMCG) σχετικά με
την πορεία των πωλήσεων, τα οι-
κονομικά αποτελέσματα, τις επι-
πτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία
αλλά και γενικότερα την εξέλιξη του
οικονομικού κλίματος της χώρας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα
τάσεων στο λιανεμπόριο FMCG του
ΙΕΛΚΑ, έξι στα δέκα στελέχη του
λιανεμπορίου αναμένουν μείωση
των πωλήσεων το δεύτερο εξάμηνο
του τρέχοντος έτους αλλά και όλο
το 2022. Το επόμενο εξάμηνο το
64% των στελεχών πιστεύει πως οι
πωλήσεις θα μειωθούν (-1,8%), ενώ
ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του
22% εκτιμά πως αυτές θα αυξηθούν.
Αντίστοιχου ποσοστού (-1,8%) θα
είναι οι μειώσεις των πωλήσεων που
περιμένει το 60% των στελεχών του
κλάδου για το σύνολο του έτους, με
μόλις το 18% να εκτιμά πως αυτές
θα σημειώσουν άνοδο. Ενδιαφέρον
εύρημα της έρευνας, στην οποία
συμμετείχαν 150 ανώτερα και ανώ-
τατα στελέχη του κλάδου, είναι η
αντιστροφή προς το αρνητικό του
δείκτη οικονομικού κλίματος. Τον
Μάιο του 2022, εννέα στους δέκα,

ήτοι το 87% των στελεχών, εκτιμούν
πως η οικονομική κατάσταση στη
χώρα χειροτέρεψε, ποσοστό που έ-
φτασε περίπου σε αυτά τα επίπεδα
την περίοδο των lockdowns του
2020 αλλά και την περίοδο της οι-
κονομικής κρίσης (Ιανουάριος, Ιού-
λιος 2017), και μόλις το 7% ότι βελ-
τιώθηκε. Λίγους μήνες πριν, δηλαδή
τον Σεπτέμβριο του 2021, οι εκτι-
μήσεις τους ήταν διαφορετικές, κα-
θώς μόλις το 25% απαντούσε πως
η οικονομική κατάσταση στην Ελ-
λάδα χειροτέρεψε, ενώ η πλειονό-
τητα, ήτοι το 57%, θεωρούσε πως
κινείται προς μια καλύτερη πορεία.
Στο μεταξύ, αρκετοί από αυτούς που
συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν
πως η σημασία αλλά και η ένταση
της επίδρασης του πολέμου στην
Ουκρανία είναι μεγαλύτερες της
πανδημίας. Μάλιστα, οκτώ στα δέκα
στελέχη θεωρούν πως η επίδραση
του πολέμου θα διαρκέσει και την
επόμενη χρονιά, ενώ σχεδόν όλοι
συμφωνούν πως αυτή θα κρατήσει
τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2022.
Τέλος, το 56% των επιχειρήσεων α-
ναμένει χειρότερο οικονομικό απο-
τέλεσμα το 2022 σε σύγκριση με πέ-
ρυσι, με μόλις το 11% να αναμένει
βελτίωσή του. 

Η αγοραστική δύναμη
των εργαζόμενων
μειώνεται συνεχώς

Χαμηλότερο τζίρο
αναμένει φέτος
το 60% των εμπόρων

<<<<<<

ΓΣΕΕ: Ο μέσος μισθός
στον ιδιωτικό τομέα έχα-
σε τον Απρίλιοτο 9,9% της
αγοραστικής δύναμης.

Τα ρεζερβουάρ δεν γεμίζουν συχνά

Νέο κύμα ανατιμήσεων δείχνουν
τα στοιχεία από τη βιομηχανία
Ο δείκτης τιμών παραγωγού του κλάδου αυξήθηκε κατά 48,8% τον Απρίλιο

<<<<<<

Ο ρυθμός αύξησης της ζήτη-
σης για την αμόλυβδη
περιορίστηκε σε 6%-8% τον
Μάιο, από 25% τον Απρίλιο.

<<<<<<

Οι αναλυτές «βλέπουν»
τον πληθωρισμό πάνω
από 7%, έως και 9%.

Εκπρόσωποι της αγοράς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να δούμε τη βενζίνη να φτάνει ακό-
μη και στα 2,5 ευρώ το λίτρο σε περίπτωση που συνεχιστεί το ράλι του αργού.

Τον περασμένο μήνα είχαμε μεγάλες αυξήσεις στην παραγωγή βασικών μετάλλων (33%), στη χαρτοποιία (22,1%), στη βιομηχανία ξύλου και
την κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (19,7%), στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (17,8%) και στην κατασκευή ηλεκτρολογικού ε-
ξοπλισμού (15,6%).
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Αυξημένο κατά 25% έως 30% είναι
φέτος το μέσο λειτουργικό κόστος
ανά δωμάτιο διανυκτέρευσης των
ξενοδοχείων εξαιτίας των ανατιμή-
σεων σε ενέργεια αλλά και του πλη-
θωρισμού εν γένει. Αυτό επισήμανε
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γρη-
γόρης Τάσιος κατά τη γενική συ-
νέλευση του φορέα, προσθέτοντας
πως η εν εξελίξει ανάκαμψη των α-
φίξεων δεν αντανακλάται με αυτό-
ματο τρόπο στην ανάκαμψη των
ταμείων των ξενοδοχείων. «Είναι
παραμορφωτικός ο καθρέπτης των
αφίξεων», ανέφερε χαρακτηριστικά,

εξηγώντας ότι αφενός «ένα μεγάλο
κομμάτι των αφίξεων χάνεται μέσα
στην “γκρίζα” περιοχή της παρα-
οικονομίας διαμοιρασμού» και α-
φετέρου «το βαρύ πλήγμα της παν-
δημίας έχει αφήσει ανοιχτές πληγές
που μεταφράζονται σε υποχρεώσεις
προς το Δημόσιο και τις τράπεζες».

«Μετά το σοκ της πανδημίας α-
ντιμετωπίζουμε ένα παγκόσμιο
τσουνάμι ανατιμήσεων στην ενέρ-
γεια και στα προϊόντα, την ώρα που
συμβαίνει ένας πόλεμος στην Ευ-
ρώπη και επιδεινώνει καθημερινά
την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή
που μιλάμε, το λειτουργικό κόστος

ανά δωμάτιο διανυκτέρευσης είναι
αυξημένο 25%-30%», σημείωσε ο
κ. Τάσιος. «Η υψηλή ζήτηση, οι α-
φίξεις και η αποφασιστικότητά μας
να βάλουμε τα δυνατά μας για το
κοινό καλό δεν σημαίνει πως τα τα-
μεία των ξενοδοχείων μπορούν να
είναι οι κότες που γεννάνε χρυσά
αυγά», πρόσθεσε.

Για τον πρόεδρο της ΠΟΞ, η στή-
ριξη της πολιτείας, κυρίως το 2020,
επέτρεψε στον κλάδο να κάνει μια
επιτυχημένη επανεκκίνηση το 2021.
«Οχι παντού, βέβαια. Και όχι όλοι»,
εκτίμησε.

«Ούτε όλες οι τουριστικές περιο-
χές της χώρας είχαν το περυσινό
καλοκαίρι τις ίδιες επιδόσεις με
τους κορυφαίους δημοφιλείς προ-
ορισμούς, ούτε οι αγορές των του-
ριστικών προϊόντων κινήθηκαν ο-
ριζόντια με τον ίδιο τρόπο». 

Για τον κ. Τάσιο, οι καλοκαιρινές
διακοπές πήγαν καλύτερα του ανα-
μενομένου, ωστόσο αγορές που σχε-

τίζονται με τα επαγγελματικά ταξίδια,
τα συνέδρια, τις εκθέσεις έμειναν
πίσω, ενώ τα ξενοδοχεία συνεχούς
λειτουργίας πέρασαν έναν πολύ δύ-
σκολο χειμώνα. Το ίδιο και τα κα-
ταλύματα των ορεινών προορισμών,
που σε μια σεζόν 100 ημερών κα-
τάφεραν να δουλέψουν τελικά μόνο
τις 30, όπως εξήγησε. 

Η ετήσια τακτική γενική συνέ-
λευση των μελών της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων έγινε για
πρώτη φορά ύστερα από δύο χρόνια
πανδημίας διά ζώσης, στο ξενοδοχείο
Electra Metropolis στην Αθήνα.

ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

Αυξημένο έως 30% το κόστος λειτουργίας των ξενοδοχείων 
<<<<<<

Eξαιτίας των ανατιμήσεων
σε ενέργεια, αλλά και του
πληθωρισμού εν γένει.

Tο λειτουργικό κόστος ανά δωμάτιο διανυκτέρευσης είναι αυξη-
μένο 25%-30%.

Η ταξιδιωτική κίνηση στους περισσότε-
ρους νησιωτικούς προορισμούς στην
κορύφωση της φετινής καλοκαιρινής
σεζόν αναμένεται, εκτός απροόπτου, να
ξεπεράσει ακόμα και τα επίπεδα ρεκόρ
του καλοκαιριού του 2019. Ακόμα μεγα-
λύτερη αναμένεται να είναι σε σχέση
με το 2019 η αύξηση των ταξιδιωτικών
εισπράξεων. Είναι χαρακτηριστικό πως
οι εκτιμήσεις για την επιβατική κίνηση
του Ιουλίου και του Αυγούστου στον Διε-
θνή Αερολιμένα Αθηνών αναφέρουν α-
νάκτηση του 90% των μεγεθών του 2019,
αλλά ενδέχεται να αναθεωρηθούν υψη-
λότερα όσο αποκτάται καλύτερη ορα-
τότητα για εκείνη την περίοδο, σημει-
ώνουν στην «Κ» πηγές της αγοράς. 

Στα περιφερειακά αεροδρόμια, βάσει
των θερινών προγραμμάτων των αερο-
πορικών εταιρειών, όσο κλιμακώνεται
η τουριστική περίοδος τόσο το χάσμα
των επιδόσεων με το 2019 και τη φετινή
χρονιά θα γεφυρώνεται. «Δεν θα μας
κάνει έκπληξη η επιβατική κίνηση τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο να ξεπεράσει

αυτήν του 2019», σημειώνει οικονομο-
λόγος που μελετάει τα σχετικά μεγέθη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κορυφαίο στέ-
λεχος της κυβέρνησης εκμυστηρεύτηκε
στην «Κ» πως δέχεται το τελευταίο διά-
στημα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα
από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του
εξωτερικού προκειμένου να τις βοηθήσει
να εξασφαλίσουν slots σε ελληνικά α-
εροδρόμια φέτος το καλοκαίρι.

Η αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό
για διακοπές στην Ελλάδα, έπειτα από
δύο χρόνια περιορισμών στις μετακι-
νήσεις λόγω πανδημίας, πέραν των υ-
ψηλότερων τιμών που προέρχονται σε

μεγάλο βαθμό και από τα αυξημένα με-
ταφορικά κόστη λόγω εκτίναξης των
τιμών των καυσίμων, προκαλεί και ευ-
ρύτερες δομικές μετατοπίσεις της του-
ριστικής δραστηριότητας: μεσαία και
χαμηλότερα εισοδήματα από την Ελλάδα

αλλά και το εξωτερικό προσφεύγουν
σε προορισμούς λιγότερο δημοφιλείς
τα προηγούμενα χρόνια, με σημαντικά
όμως οφέλη για αυτές τις τοπικές κοι-
νωνίες. Επιλέγουν δε ημερομηνίες δια-
μονής που μπορεί να έχουν χαμηλότερο

κόστος, διευρύνοντας σταδιακά την
τουριστική περίοδο του καλοκαιριού.

Οι τάσεις αυτές οδηγούν σε διεύρυνση
και ανατίμηση της δραστηριότητας και
των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς
ολοένα και περισσότεροι Ελληνες –αλλά
και ξένοι–, που κατέχουν σπίτια σε α-
ξιοποιήσιμους τουριστικά προορισμούς,
τείνουν να τα διαθέτουν με βραχυχρόνιες
μισθώσεις. Τόσο γιατί ο υπερτουρισμός
κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής
περιόδου αντιμετωπίζεται ως αντικί-
νητρο για την ιδιόχρησή τους όσο και
γιατί το εισόδημα πλέον από αυτές δεν
είναι καθόλου ευκαταφρόνητο.

Απoγείωση Airbnb
Μάλιστα, πέραν των σπιτιών σε κα-

λοκαιρινούς προορισμούς, και τα δια-
μερίσματα στο κέντρο της πρωτεύουσας
γνωρίζουν υψηλή ζήτηση και τιμές. Οι
αυξανόμενες αφίξεις από τις Ηνωμένες
Πολιτείες, που ευνοούνται και λόγω
συναλλαγματικής ισοτιμίας, όπως και
οι αφίξεις από άλλες δυτικές αγορές υ-

ψηλών εισοδημάτων, αφορούν μεγάλο
ποσοστό ταξιδιωτών, που επιλέγουν
να μείνουν δύο με τρεις μέρες στην Α-
θήνα, για να επισκεφθούν μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους πριν ταξιδέψουν
στα νησιά είτε κατ’ ιδίαν είτε στα πλαί-
σια της κρουαζιέρας που επανακάμπτει
επίσης. Ετσι, σύμφωνα με στοιχεία που
επεξεργάστηκε για λογαριασμό της «Κ»
η εταιρεία ερευνών βραχυχρόνιων μι-
σθώσεων AirDNA και δημοσιεύτηκαν
πριν από μία εβδομάδα, κατά το φετινό
καλοκαίρι οι υψηλότερες τιμές εντοπί-
ζονται στα καταλύματα της περιοχής
του ιστορικού κέντρου και της Ακρό-
πολης, με μέση τιμή διανυκτέρευσης
τα 165,8 ευρώ, αύξηση κατά 84% σε
σχέση με το 2019 και κατά 54% από
πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα ακί-
νητο εξασφαλίσει πληρότητα για το
80% των διαθέσιμων ημερών (όπως
προκύπτει από τον μέσο όρο των θε-
ρινών μηνών των προηγούμενων ετών),
θα αποφέρει μηνιαία έσοδα της τάξεως
των 4.000 ευρώ.

Πόσο ακριβότερες είναι τελικά φέτος
οι διακοπές για Ελληνες και ξένους ο-
μοίως; Είναι ασφαλές να πει κανείς, ε-
ξηγεί κορυφαίο στέλεχος φορέα του
κλάδου στην «Κ», πως οι τιμές σε όλη
τη χώρα είναι κατά μέσον όρο 30% α-
κριβότερες σε σχέση με το 2019. Αύξηση
που προέρχεται τόσο από τα ακριβότερα
κόστη λειτουργίας των υποδομών φι-
λοξενίας και μεταφορών, όσο και από
την περιορισμένη σχετικά με τη ζήτηση
προσφορά διαθέσιμων κλινών και θέ-
σεων.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γρηγόρης
Τάσιος, πριν από μόλις μία εβδομάδα
εξηγούσε στη γενική συνέλευση του
φορέα ότι το μέσο λειτουργικό κόστος
ανά δωμάτιο διανυκτέρευσης των ξε-
νοδοχείων, εξαιτίας των ανατιμήσεων
σε ενέργεια αλλά και του πληθωρισμού
εν γένει, είναι αυξημένο κατά 25% έως
30% φέτος. Μεγάλο μέρος αυτού του
κόστους τείνει να μετακυλισθεί στους
επισκέπτες, εξηγούν πηγές της τουρι-
στικής βιομηχανίας, σημειώνοντας
πως οι υποχρεώσεις που έχουν σωρεύσει
οι τουριστικές επιχειρήσεις από τη

διετία της πανδημίας δεν επιτρέπουν
την πλήρη απορρόφησή του.

Μάλιστα καθώς πλησιάζει το καλο-
καίρι, και ένα μεγάλο μέρος του ελλη-
νικού πληθυσμού αλλά και ξένων δυ-
νητικών ταξιδιωτών δεν έχει ακόμα
κλείσει τη διαμονή του και τα μεταφο-
ρικά του, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον
ακόμα μεγαλύτερων αυξήσεων για τους
προαναφερθέντες αλλά κι έναν πρό-
σθετο λόγο: επειδή οι συμφωνίες με
τα μεγάλα τουριστικά γραφεία του ε-
ξωτερικού για τις φετινές διακοπές έ-
γιναν στις αρχές του περυσινού φθι-
νοπώρου και καθώς ουδείς μπορούσε
να προβλέψει το εύρος των ανατιμή-
σεων στην ενέργεια και στα μεταφορικά
κόστη, οι επιχειρήσεις τιμολογούν τα
εναπομείναντα διαθέσιμα δωμάτιά
τους (όπου υπάρχουν, γιατί σε πολλές

περιπτώσεις δεν υφίσταται τέτοια δια-
θεσιμότητα) για την περίοδο Ιουλίου -
Αυγούστου πολύ ακριβότερα προκει-
μένου να αντισταθμίσουν τις συμφωνίες
κάτω του σημερινού κόστους που έγιναν
το φθινόπωρο. Ετσι δεν είναι απίθανο
δύο οικογενειάρχες που διαμένουν σε
διπλανά δωμάτια του ίδιου ξενοδοχείου
την ίδια περίοδο να έχουν καταβάλει
ο ένας 300 ευρώ το βράδυ και ο άλλος
600.

Οπότε πλέον, ακόμα και για τους
Eλληνες με μεσαία εισοδήματα, η ε-
ναλλακτική των διακοπών στο εξωτε-
ρικό έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα
ελκυστική επιλογή. Είναι χαρακτηρι-
στικό το παράδειγμα ελληνικής οικο-
γένειας που ταξιδεύει κάθε χρόνο στα
τέλη Ιουλίου σε ελληνικά νησιά, ο ε-
πικεφαλής της οποίας δηλώνει στην
«Κ» πως φέτος αναζητάει ανταγωνιστικά
τιμολογημένα πακέτα διακοπών σε
προορισμούς του εξωτερικού.

Οι tour operators
Η ίδια η TUI, σε πρόσφατη εσωτερική

ενημέρωση των στελεχών της, παρα-
δέχτηκε ότι οι τιμές φέτος για τα πακέτα

της είναι περίπου 20% αυξημένες, α-
ποδίδοντας ωστόσο την άνοδο στην
προτίμηση των ταξιδιωτών για καλύ-
τερες υποδομές και πρόσθετες υπηρε-
σίες. Κύκλοι της τουριστικής βιομηχα-
νίας όμως θυμίζουν πως καθώς θα πλη-
σιάζουν οι κυρίως θερινοί μήνες και η
προσφορά θα μειώνεται, ενώ η ζήτηση
θα παραμένει ισχυρή (λόγω και της τά-
σης που δημιούργησε η αβεβαιότητα
της πανδημίας οι κρατήσεις να γίνονται
πιο κοντά στις ημερομηνίες των ταξι-
διών), οι τιμές των πακέτων των μεγά-
λων tour operators θα αυξηθούν πε-
ρισσότερο σε όλες τις κατηγορίες. Ο
μεγαλύτερος ευρωπαϊκός ταξιδιωτικός
όμιλος, η TUI, έχει ήδη για φέτος κρα-
τήσεις που αντιστοιχούν στο 80% ε-
κείνων του 2019 και αναμένει περαιτέρω
ενίσχυσή τους, καθώς ο πόλεμος δεν
δείχνει να επηρεάζει πλέον το συνολικό
κλίμα για ταξίδια. Η FTI Group επίσης
γνωστοποίησε πριν από λίγες ημέρες
πως αυξάνει τον αριθμό των κρατημέ-
νων δωματίων στην Ελλάδα, που θα
διαθέσει φέτος στους πελάτες της. Ολα
σε υψηλότερες τιμές, εκτιμούν κύκλοι
της αγοράς.

Του ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

«Δεν θα πάμε για διακοπές φέτος στο
σπίτι μας στη Νάξο, γιατί τα ακριβά α-
κτοπλοϊκά εισιτήρια και οι τιμές για φα-
γητό και παραλία είναι πια δυσπρόσιτες»,
εξηγεί Ελληνας οικογενειάρχης με δύο
παιδιά που προτίμησε να νοικιάσει το
σπίτι του στο νησί σε τουρίστες και να
κάνει διακοπές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια
στην Πρέβεζα. Λίγο μακρύτερα από το
σπίτι του στη Νάξο βρίσκεται παλαιό
ξενοδοχείο τριών αστέρων που πέρυσι
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατάφερε
να επιτύχει οριακά πληρότητες της τά-
ξεως του 75% πουλώντας τη διανυκτέ-
ρευση στα 250 ευρώ ή και χαμηλότερα.
Φέτος το ίδιο ξενοδοχείο τιμολογεί τη
διανυκτέρευση στα 310 ευρώ και έχει

ήδη προκρατήσεις για το 90% σχεδόν
της διαθεσιμότητάς του από τα μέσα Ι-
ουλίου έως και την προτελευταία εβδο-
μάδα του Αυγούστου.

Η ίδια εικόνα, δηλαδή υψηλές πλη-
ρότητες και τιμές, επαναλαμβάνεται
σχεδόν σε όλα τα νησιά του Αιγαίου,
της άγονης γραμμής συμπεριλαμβανο-
μένης. Στην Πάτμο τα μικρότερα και
φθηνότερα δωμάτια, με ανύπαρκτες
πρακτικά ευκολίες και χωρίς κλιματισμό,
κόστιζαν γύρω στα 40 με 50 ευρώ τη
βραδιά μέχρι πέρυσι και μπορούσε να
βρει κανείς διαθέσιμες διανυκτερεύσεις
ακόμα και για τον Αύγουστο. Φέτος κο-
στίζουν 70 ευρώ και ο Αύγουστος είναι
όλος κλεισμένος, όπως και το τελευταίο
δεκαήμερο του Ιουλίου. Στη Δυτική Πε-
λοπόννησο, τα λιγοστά μικρά συγκρο-
τήματα που υπάρχουν έχουν κατά 30%
έως και 50% υψηλότερες τιμές από πέ-
ρυσι και μικρές μόνον διαθεσιμότητες
για την καρδιά της καλοκαιρινής περιό-
δου. Στην Αντίπαρο, έναν εναλλακτικό
προορισμό μέχρι πριν από μία δεκαετία
λόγω του πολύ περιορισμένου αριθμού
ξενοδοχειακών κλινών, οι τιμές διανυ-

κτέρευσης για τα σπίτια που νοικιάζονται
ανταγωνίζονται πλέον τις τιμές σε προ-
ορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντο-
ρίνη, των προηγούμενων όμως ετών.
Και αυτό διότι φέτος Μύκονος και Σα-
ντορίνη αποτελούν ξεχωριστές κατη-
γορίες premium προορισμών και μάλιστα
στην κορυφή της σχετικής παγκόσμιας
κατάταξης.

Ενώπιον του υψηλού κόστους των
φετινών διακοπών αλλά και της απουσίας
διαθεσιμότητας κλινών και εισιτηρίων,
ολοένα και περισσότεροι Ελληνες χωρίς
εξοχικό στρέφονται σε μεγάλο ποσοστό
σε λιγότερο ανεπτυγμένους προορισμούς
και κατά προτίμηση με οδική πρόσβαση.
Πολλοί δεν θα μπορέσουν καν να βρουν
κρατήσεις με τους προϋπολογισμούς
που θέλουν, ακόμα και αν τους αυξήσουν. 

Τι έχει συμβεί; Η ζήτηση για διακοπές
στην Ελλάδα το καλοκαίρι έχει εκτο-
ξευθεί, καθώς η χώρα και ο τουρισμός
της κεφαλαιοποιεί την επιτυχή λειτουργία
του κατά τα χρόνια της πανδημίας, αλλά
και τη γενικότερη αναβάθμιση στην υ-
ψηλή κατηγορία των υποδομών φιλο-
ξενίας και του brand της Ελλάδας εν
γένει. Κεφαλαιοποιεί επίσης την αυξη-
μένη διάθεση του κόσμου για ταξίδια
μετά τα lockdowns αλλά και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών ενός μεγάλου ποσοστού πεντά-
στερων ως επί το πλείστον ξενοδοχείων
που έχουν δουλέψει και επενδύσει με-
θοδικά την τελευταία δεκαετία.

Το brand «Ελλάδα», άλλωστε, ανα-
δείχθηκε πρόσφατα ως το 5ο ισχυρότερο
παγκοσμίως, προσελκύοντας παράλληλα
ολοένα και υψηλότερου εισοδηματικού
επιπέδου επισκέπτες. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, η ζήτηση για ταξίδια από
τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει οδη-
γήσει στη δρομολόγηση περισσότερων
από εννέα ημερήσιων απευθείας πτή-
σεων τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα
με στοιχεία του Ινστιτούτου του Συν-
δέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επι-
χειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και της εταιρείας
TCI Research, η συνολική φήμη της Ελ-
λάδας και της Αθήνας κατά το πρώτο
τρίμηνο του έτους, όπως αυτή προκύπτει
από τις διαδικτυακές συνομιλίες, υπερείχε
έναντι των ανταγωνιστών (Ισπανία,
Πορτογαλία, Ιταλία).

<<<<<<

Στα ύψη το κόστος
διανυκτέρευσης, καυσίμων,
ακτοπλοϊκών και φαγητού. 

Ρεκόρ τουριστικών εσόδων αναμένεται στα περισσότερα νησιά
<<<<<<

Διευρύνεται σταδιακά η του-
ριστική περίοδος, καθώς
ολοένα και περισσότεροι
επιλέγουν να μην ταξιδέ-
ψουν στην αιχμή της σεζόν.

Η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ενδέχεται να ξεπεράσει
αυτήν του 2019.

Διακοπές
στην Ελλάδα,
αλλά όχι για
τους Ελληνες
Απαγορευτικές οι τιμές στις τουριστικές
περιοχές για τις περισσότερες οικογένειες

Οσοι δεν έκλεισαν νωρίς δωμάτια θα τα χρυσοπληρώσουν
<<<<<<

Τα πακέτα που πουλήθηκαν
στις αρχές της χρονιάς ήταν
φθηνότερα, καθώς δεν είχε
ενταθεί η ενεργειακή κρίση. 
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Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Ολο και στενότερα γίνονται τα περιθώρια
για την κυβέρνηση για περαιτέρω μέτρα
στήριξης και φοροελαφρύνσεις, μετά
και τις ανακοινώσεις της περασμένης
εβδομάδας από την Κομισιόν για παρά-
ταση μεν της ρήτρας γενικής διαφυγής
από το Σύμφωνο Σταθερότητας το 2023,
αλλά με μέτρο για τις υπερχρεωμένες
χώρες.

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προ-
βλέπει αυτή τη στιγμή κινήσεις σε δύο
στάδια: Περαιτέρω μέτρα για την αντι-
μετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας
φέτος, με επίκεντρο τη συνέχιση της ε-
πιδότησης της βενζίνης μετά τον Ιούνιο,
οπότε λήγει το fuel pass, αλλά και πε-
ραιτέρω ελαφρύνσεις για το 2023, με
βασικότερη την επέκταση της αναστολής
εισφοράς αλληλεγγύης στον δημόσιο
τομέα και στους συνταξιούχους. Με δε-
δομένο ότι η χρονιά θα είναι εκλογική,

είναι προφανής η σημασία του μέτρου
αυτού ή και άλλων, ενδεχομένως.

Η εξασφάλιση δημοσιονομικού χώρου
–ή αντίμετρων, σύμφωνα με τη μνημο-
νιακή ορολογία– είναι απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω
κίνηση. Για φέτος, ο δημοσιονομικός
χώρος με τα σημερινά δεδομένα έχει ε-
ξαντληθεί, διαμηνύουν τα οικονομικά
στελέχη της κυβέρνησης και παραπέ-
μπουν σε ενδεχόμενη καλύτερη πορεία
των φορολογικών εσόδων και του του-
ρισμού, ή –ακόμη καλύτερα– της τιμής

του φυσικού αερίου, προκειμένου να
βρεθούν περιθώρια για νέες ελαφρύνσεις.
Οι ενδείξεις, με βάση τα έσοδα του πρώ-
του τετραμήνου, που παρουσίασαν υ-
περαπόδοση 1,7 δισ. ευρώ, είναι μάλλον
θετικές, αν και εμφανίστηκαν σημαντικές
ρωγμές στα έσοδα από τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης καυσίμων. Η πορεία των
εσόδων του Μαΐου θα δώσει μια πιο κα-
θαρή εικόνα, σε συνδυασμό και με την
τουριστική κίνηση, προκειμένου να λη-
φθούν οι σχετικές αποφάσεις.  

Σε δεύτερο στάδιο, τον Ιούλιο ανα-

μένεται να προσδιοριστούν, με βάση
την επίσημη πρόταση της Κομισιόν, οι
δημοσιονομικοί στόχοι και άρα τα δη-
μοσιονομικά περιθώρια που θα έχει το
2023 κάθε κράτος-μέλος και άρα και η
Ελλάδα για δαπάνες στήριξης των νοι-
κοκυριών, αλλά και μέτρα ελάφρυνσης.

Για τα υπερχρεωμένα κράτη, όπως η
Ελλάδα, η Κομισιόν προϊδέασε ήδη ότι
θα υπάρχει μια οροφή δαπανών, με βάση
τη μεσοπρόθεσμη δυνητική αύξηση του
ΑΕΠ, ένα μέγεθος που μένει να προσ-
διοριστεί. «Η γενική ρήτρα διαφυγής

από το Σύμφωνο Σταθερότητας δεν πα-
ρατείνεται για να μπορέσουν τα κράτη-
μέλη να ξοδέψουν περισσότερα», εξηγούν
τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου.
Το αντίθετο, μάλιστα. Το 2023 προβλέ-
πεται δημοσιονομική σύσφιγξη. Συγκε-
κριμένα, τα κράτη-μέλη με χαμηλό χρέος
θα κληθούν να εφαρμόσουν δημοσιο-
νομικά ουδέτερη πολιτική, ενώ αυτά με
μέτριο και υψηλό χρέος θα κληθούν να
μπουν σε τροχιά για μείωσή του, με κα-
τεύθυνση το 60% του ΑΕΠ. «Είναι σαφώς
περιοριστική η κατεύθυνση», σημειώ-
νουν. «Η ανάπτυξη του 2022 πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για σύσφιγξη».

Η παράταση της ρήτρας γενικής δια-
φυγής για έναν ακόμη χρόνο, εξηγούν,
προτάθηκε προκειμένου να υπάρχει η
ευελιξία σε περίπτωση που τα πράγματα
εξελιχθούν χειρότερα από τις προβλέψεις,
να αντιδράσουν τα κράτη-μέλη. Δεδο-
μένου ότι η νομισματική πολιτική θα
γίνει αυστηρή, πρέπει να υπάρχει η δυ-
νατότητα να χρησιμοποιηθεί η δημο-
σιονομική πολιτική σε μια τέτοια περί-
πτωση. Τα πράγματα θα γίνουν πιο συ-
γκεκριμένα τον Ιούλιο, όταν η Επιτροπή
υποβάλει την πρότασή της, όπου θα δι-
ευκρινίζεται αν από την οροφή της «δυ-
νητικής ανάπτυξης», που θα είναι και
οροφή αύξησης δαπανών, θα εξαιρούνται
οι προσωρινές δαπάνες που θα γίνονται
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης και οι επενδύσεις, ή κάποιες από
αυτές. «Τον Ιούλιο θα έχουμε ένα νού-
μερο», υποστηρίζουν στο υπουργείο Οι-
κονομικών. Το βέβαιο είναι ότι τα περι-
θώρια δεν θα είναι μεγάλα, ιδίως για μια
εκλογική χρονιά – εκτός αν οι εκλογές
γίνουν τελικώς φέτος. Επίσης, οι επιτελείς
του οικονομικού επιτελείου θυμίζουν
ότι φραγμό στις επιθυμίες για δημοσιο-
νομική επέκταση βάζει ούτως ή άλλως
ο στόχος της επενδυτικής βαθμίδας. Μια
απερίσκεπτη δημοσιονομική επέκταση
μπορεί να τινάξει στον αέρα τον στόχο
αυτό.

Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Οι παθογένειες που χαρακτηρίζουν το
ελληνικό φορολογικό σύστημα αποτρέ-
ποντας την περαιτέρω εξυγίανσή του
είναι ακόμη εδώ. Τα βήματα προόδου
των τελευταίων ετών με τον περιορισμό
της επιβάρυνσης για τους αυτοαπασχο-
λούμενους ή τη μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών αποτυπώθηκαν στην πρό-
σφατη έρευνα του ΟΟΣΑ μέσα από τη
μείωση των κρατήσεων στο εισόδημα
των μισθωτών περίπου κατά δύο ποσο-
στιαίες μονάδες. Ωστόσο, άλλη έρευνα
του ΟΟΣΑ αποδεικνύει ότι η Ελλάδα ε-
ξακολουθεί να εξαρτάται από τους εξαι-
ρετικά υψηλούς συντελεστές των έμμε-
σων φόρων. Ο ειδικός φόρος κατανά-
λωσης στην αμόλυβδη είναι δύο φορές
μεγαλύτερος από τον ελάχιστο φόρο
που εφαρμόζεται στην Ε.Ε., ο ειδικός
φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι
14 φορές μεγαλύτερος, ενώ ο βασικός
συντελεστής του ΦΠΑ (24%) συγκατα-
λέγεται στους 3-4 υψηλότερους στην
Ευρώπη.

Ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση
διστάζει να «αγγίξει» αυτούς τους συ-
ντελεστές συμβάλλοντας στο να εκτο-
νωθεί η πληθωριστική κρίση στην ενέρ-
γεια είναι η πολύ χαμηλή απόδοση των
άμεσων φόρων στην Ελλάδα. Με το 70%
των φορολογουμένων να δηλώνει εισό-
δημα κάτω από το αφορολόγητο όριο
και τους δύο στους τρεις επαγγελματίες
να εμφανίζουν ζημιές, οι φόροι εισοδή-
ματος των φυσικών προσώπων αποδίδουν
στην Ελλάδα το 15% των συνολικών φο-
ρολογικών εσόδων, όταν ο μέσος όρος
για τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ βρίσκεται
στο 23%. Την «τρύπα» που δημιουργεί
η πολύ χαμηλή απόδοση του φόρου ει-

σοδήματος την καλύπτει σε πολύ μεγάλο
βαθμό ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο-
ταν η μέση απόδοση των ειδικών φόρων
στον ΟΟΣΑ είναι στο 13% επί του συνόλου
των φόρων, η Ελλάδα περιμένει από τα
καύσιμα, τα καπνικά προϊόντα, ακόμη
και τον ειδικό φόρο στην κινητή τηλε-
φωνία να εισπράξει το 19% των φορο-
λογικών εσόδων.   

Σε περιόδους ακραίας πληθωριστικής
πίεσης όπως αυτή που διανύουμε, η «ι-
διαιτερότητα» της Ελλάδας να εξαρτάται
από την έμμεση φορολογία και ειδικά
τους έμμεσους φόρους κατανάλωσης συ-
νιστά μεγάλο εμπόδιο. Το δημοσιονομικό
κόστος που θα προκαλούσε η άμεση μεί-
ωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
δεν θα μπορούσε να αναπληρωθεί εύκολα
ούτε από τη «συγκράτηση» της κατανά-
λωσης καυσίμων ούτε από την αύξηση
των φορολογικών εσόδων από άλλες πη-
γές, όπως ο φόρος εισοδήματος. Η πα-

ρέμβαση στην έμμεση φορολογία συνι-
στούσε προεκλογική δέσμευση της κυ-
βέρνησης, ωστόσο η πανδημία, η ενερ-
γειακή κρίση και τώρα ο πόλεμος έχουν
περιορίσει τα περιθώρια παρεμβάσεων.
Το ζητούμενο πλέον είναι με τα μέτρα
τόνωσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών
αλλά και την αύξηση των ονομαστικών
αποδοχών των εργαζομένων αφενός να
περιοριστεί η φοροδιαφυγή και αφετέρου
να αυξηθεί ο όγκος των δηλωθέντων ει-
σοδημάτων ώστε να διευρυνθεί η φορο-
λογική βάση, να αυξηθούν τα έσοδα από
την άμεση φορολογία και να δημιουρ-
γηθούν οι προϋποθέσεις μείωσης των
πολύ υψηλών συντελεστών στους έμμε-
σους φόρους, ειδικά στον ΦΠΑ.

Ανά κατηγορία φορολογικών εσόδων,
οι ανισορροπίες που εξακολουθούν να
χαρακτηρίζουν τη χώρα αποτυπώνονται
στα ακόλουθα στοιχεία:

1. Στη φορολογία εισοδήματος φυσι-

κών προσώπων η Ελλάδα έχει μερίδιο
15% έναντι 23% που είναι ο μέσος όρος
του ΟΟΣΑ. Αιτία η συρρίκνωση των ει-
σοδημάτων τα τελευταία χρόνια λόγω
της πολυετούς κρίσης, η ανεργία αλλά
και η εκτεταμένη φοροδιαφυγή, ειδικά
στις τάξεις των αυτοαπασχολούμενων.
Με τη δημιουργία νέων θέσεων απα-
σχόλησης, με την αύξηση των ονομα-
στικών αποδοχών αλλά και την «πίεση»
για έκδοση αποδείξεων λόγω των ηλε-
κτρονικών πληρωμών εκτιμάται ότι το
2022 θα αποτυπωθεί το «κλείσιμο» της
τεράστιας ψαλίδας που χωρίζει τη χώρα
με τον ΟΟΣΑ.

2.  Στη φορολογία εισοδήματος νο-
μικών προσώπων η Ελλάδα βρίσκεται
στο 6% έναντι 10% που είναι ο μέσος
όρος του ΟΟΣΑ. Η μείωση του φορολο-
γικού συντελεστή στο 22% φαίνεται ότι
έχει δημιουργήσει κίνητρο για αύξηση
της φορολογητέας ύλης.

3. Από τις ασφαλιστικές εισφορές, η
Ελλάδα αντλεί το 31% των συνολικών
εσόδων έναντι 26% στις χώρες-μέλη του
ΟΟΣΑ. Την 1η Ιουνίου με τη μείωση των
συντελεστών εισφορών της επικουρικής
ασφάλισης κατά 0,5% για εργοδότη και
εργαζόμενο η σωρευτική μείωση θα φθά-
σει στο 4,5%, οπότε η ψαλίδα θα μειωθεί
και σε αυτό το επίπεδο.

4. Στους φόρους από ακίνητα είμαστε
πάλι πάνω από τον μέσο όρο (8% έναντι
6%), αλλά πλέον έχει δρομολογηθεί η
μείωση του ΕΝΦΙΑ, οπότε αναμένεται
εξισορρόπηση.

5. Ο ΦΠΑ, παρά τους πολύ υψηλούς
συντελεστές, αποδίδει φορολογικά κοντά
στον μέσο όρο (21% έναντι 20%).

6. Η μεγάλη ανισορροπία εντοπίζεται
στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης,
με το 19% έναντι 13% στον ΟΟΣΑ.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Αυξήσεις τιμών ακόμη και κατά 30%
βλέπουν πλέον οι καταναλωτές σε
βασικά είδη σούπερ μάρκετ από
την έναρξη του πολέμου στην Ου-
κρανία μέχρι σήμερα. Οι ανατιμήσεις
μάλιστα δεν εντοπίζονται μόνο σε
προϊόντα που έχουν άμεση σχέση
με τις εισαγωγές πρώτων υλών από
Ρωσία και Ουκρανία, όπως είναι το
αλεύρι και το ηλιέλαιο, αλλά πλέον
αφορούν σειρά αγαθών που επηρε-
άζονται από τη δραστική αύξηση
του κόστους παραγωγής, όπως είναι
για παράδειγμα το γάλα και εν γένει
τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Με
τον κ. Αριστοτέλη Παντελιάδη, ε-
πικεφαλής της METRO AEBE, να ε-
κτιμά ότι «ακόμη δεν έχουμε δει το
“ταβάνι’” στις ανατιμήσεις», η συ-

νέχεια κάθε άλλο παρά προμηνύεται
ευχάριστη για τους καταναλωτές
και το είσοδημά τους.

Η συνέχιση των αυξήσεων στα
είδη διατροφής που στην Ελλάδα
υστέρησε χρονικά σε σύγκριση με
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς
και η εκτόξευση των τιμών των καυ-
σίμων σε δυσθεώρητα ύψη αναμέ-
νεται να διατηρήσουν τον πληθω-
ρισμό σε πολύ υψηλά επίπεδα και
τον Μάιο. Μια πρώτη γεύση θα δώ-
σει η Eurostat την προσεχή Τρίτη
με την εκτίμησή της για τον εναρ-
μονισμένο δείκτη τιμών καταναλω-
τή, ενώ τα στοιχεία για τον εθνικό
δείκτη τιμών καταναλωτή του Μαΐου
θα ανακοινωθούν από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή στις 9 Ιουνίου.

Ενδεικτικό της κατάστασης που
επικρατεί είναι ότι σε ένα «καλάθι»
αποτελούμενο από 25 προϊόντα δια-
τροφής, είδη ατομικής φροντίδας
και είδη σπιτιού, μειώσεις τιμών
σήμερα σε σύγκριση με την 1η Μαρ-
τίου παρατηρούνται μόνο σε τέσ-

σερα προϊόντα. Οι οποίες μάλιστα
οφείλονται έως ένα βαθμό και σε
λόγους εποχικότητας, όπως για πα-
ράδειγμα είναι τα μήλα. Σε δύο προϊ-
όντα η μέση λιανική τιμή παρέμεινε
στα ίδια επίπεδα, ενώ σε όλα τα υ-
πόλοιπα, με βάση τα στοιχεία του
Παρατηρητηρίου Τιμών, καταγρά-
φονται ανατιμήσεις από 1,18% στο
ρύζι έως 29,5% στο χαρτί υγείας
(συσκευασία 12 τεμαχίων). Διευκρι-
νίζεται ότι τα στοιχεία αφορούν ε-
πώνυμα προϊόντα με ηγετικά μερίδια
αγοράς στην κατηγορία τους.

Πλέον ανησυχητικές είναι οι αυ-
ξήσεις σε προϊόντα όπως το φρέσκο
γάλα, καθώς αποτελεί βασικό είδος
της καθημερινής διατροφής και
πραγματοποιείται πολύ συχνά η α-
γορά του, ακόμη και σε ημερήσια
βάση σε κάποια νοικοκυριά. Η μέση
τιμή για συσκευασία φρέσκου γά-
λακτος 1 λίτρου από 1,38 ευρώ στις
αρχές Μαρτίου διαμορφώνεται πλέ-
ον σε 1,48 ευρώ, αύξηση δηλαδή
7,24%. Η τιμή του αλευριού, ενός
εκ των προϊόντων όπου από την
πρώτη στιγμή καταγράφηκαν πολύ
μεγάλες ανατιμήσεις, έχει αυξηθεί
μέσα στους τρεις αυτούς μήνες κατά
26,5% περίπου. Ετσι, μία συσκευασία
του ενός κιλού αλευριού για όλες
τις χρήσεις πωλείται κατά μέσον
όρο προς 1,62 ευρώ από 1,28 ευρώ
την 1η Μαρτίου. Η τιμή του μάλιστα
φθάνει ακόμη και το 1,85 ευρώ, και
μάλιστα όχι σε περιφερειακά κατα-
στήματα, αλλά σε κορυφαίες αλυ-
σίδες.

Κατά περίπου 24% έχουν αυξηθεί
οι τιμές στα μακαρόνια, με την πλέον
δημοφιλή συσκευασία, αυτή του
πακέτου του μισού κιλού Νο6, να
πωλείται κατά μέσον όρο προς 1,04
ευρώ από 0,84 ευρώ την 1η Μαρτίου.
Η τιμή του ηλιελαίου, προϊόν που
κυρίως εισάγεται από την Ουκρανία,
έχει αυξηθεί κατά 8%, στα 3,91 ευρώ
(συσκευασία ενός λίτρου). Η ανοδική
πορεία συνεχίζεται για την τιμή της
φέτας, με 7,85% αύξηση τους τρεις
τελευταίους μήνες, όπως και για το
γιαούρτι (6,55%). Στα γαλακτοκομικά
και τυριά αναμένεται να δούμε πε-
ραιτέρω ανατιμήσεις, καθώς η πολύ
μεγάλη αύξηση της τιμής των ζωο-
τροφών έχει οδηγήσει αφενός σε
πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής πα-
ραγωγού και αφετέρου σε μείωση
της παραγωγής, καθώς οι κτηνο-
τρόφοι προτιμούν να οδηγούν στη
σφαγή τα ζώα, θεωρώντας ασύμ-
φορη τη συνέχιση της εκτροφής
τους.

Η αύξηση των τιμών σε χημικές
ύλες, υλικά συσκευασίας και, φυσικά,
ενέργεια έχει προκαλέσει σημαντικές
ανατιμήσεις και σε είδη όπως τα α-
πορρυπαντικά, τα καθαριστικά σπι-
τιών κ.ά.

Με αμείωτη ένταση
συνεχίζονται
οι ανατιμήσεις
σε βασικά αγαθά

<<<<<<

Φθάνουν ακόμα και στο
30% μετά την έναρξη του
πολέμου στην Ουκρανία.

<<<<<<

Κρίσιμη η πρόταση της Ε.Ε.
για την εξαίρεση ή μη
από τους δημοσιονομικούς
στόχους των δαπανών
για ενεργειακά μέτρα. 

«Πρωταθλητές» στους έμμεσους φόρους

Στενεύουν τα περιθώρια
για περαιτέρω μέτρα στήριξης 
Τον Ιούλιο θα φανεί αν η Κομισιόν ανοίξει παράθυρο λόγω της ενεργειακής κρίσης

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης της βενζίνης μετά τον Ιούνιο,
οπότε λήγει το fuel pass.
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Του ΠΡΟΚOΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛAΟΥ

Ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας
έως 50.000 ευρώ κατέχει το 55,5% των
Ελλήνων, μετά την αναπροσαρμογή
των τιμών ζώνης σε όλη την επικράτεια,
οι οποίοι πληρώνουν το 12,2% του φε-
τινού ΕΝΦΙΑ. Οπως προκύπτει από την
επεξεργασία των στοιχείων της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που
παρουσιάζει η «Κ», το σύνολο της πε-
ριουσίας των Ελλήνων ανέρχεται στα
577,78 δισ. ευρώ με τη συντριπτική
πλειονότητα των πολιτών να είναι μι-
κροϊδιοκτήτες, που απλά διαθέτουν ένα
σπίτι ή οικόπεδο ή μικρό ποσοστό δι-
καιωμάτων σε κάποιο ακίνητο. Στον α-
ντίποδα, μόλις 54 ιδιοκτήτες διαθέτουν
πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία άνω
των 10 εκατ. ευρώ, με την αξία της πε-
ριουσίας τους να ξεπερνάει το 1,07 δισ.
ευρώ, ενώ ο ΕΝΦΙΑ ανέρχεται στο ποσό
των 163.296 ευρώ κατά μέσον όρο για
τον καθένα.

Σε ό,τι αφορά τις 71.452 επιχειρήσεις
η ακίνητη περιουσία που διαθέτουν α-
νέρχεται στα 183,531 δισ. ευρώ, ενώ ο
συνολικός φόρος που πλήρωσαν φθάνει
στα 531,5 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη
περιουσία διαθέτουν 1.751 επιχειρήσεις
που κρατούν στα χέρια τους το 70,79%
της συνολικής ακίνητης περιουσίας
των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω επιχει-
ρήσεις πλήρωσαν ΕΝΦΙΑ 269,43 εκατ.
ευρώ ή διαφορετικά 153.872 ευρώ η
κάθε μία.

Σε αντίθεση με τα φυσικά πρόσωπα
οι περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν
μεσαία και μεγάλη ακίνητη περιουσία.
Συγκεκριμένα, περίπου 19.469 επιχει-
ρήσεις διαθέτουν περιουσία έως 100.000
ευρώ, 21.150 περιουσία από 100.001

ευρώ έως 400.000 ευρώ και περίπου
30.000 επιχειρήσεις έχουν περιουσία
άνω των 400.000 ευρώ έως και 10 εκατ.
ευρώ.

Η συνολική ακίνητη περιουσία που
διαθέτουν τόσο τα φυσικά πρόσωπα
όσο και οι επιχειρήσεις ανέρχεται στα
761,3 δισ. ευρώ. Το προηγούμενο έτος
η ακίνητη περιουσία ανερχόταν στα
643 δισ. ευρώ και η σημαντική αύξηση
που προκύπτει οφείλεται στην αναπρο-
σαρμογή των αντικειμενικών αξιών.

Από την ανάλυση των στοιχείων προ-
κύπτει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που
κατοικούν στον νομό Αττικής φτάνουν
τα 2.557.631 και έχουν στα χέρια τους
περιουσία που ανέρχεται στα 403 δισ.
ευρώ, δηλαδή το 53% του συνόλου.

Η συντριπτική πλειονότητα των ι-
διοκτητών που κατοικούν στο λεκανο-
πέδιο, παρά το γεγονός ότι η αξία των
ακινήτων, λόγω της αναπροσαρμογής
των αντικειμενικών αξιών, αυξήθηκε
κατά 24,64%, διαπίστωσαν μείωση του
φετινού ΕΝΦΙΑ κατά 8,47%. Ετσι δια-
μορφώνεται σε 1,2 δισ. ευρώ από 1,31
δισ. ευρώ που ήταν το 2021. Τη μεγα-
λύτερη μείωση στον ΕΝΦΙΑ διαπίστωσαν
οι κάτοικοι των νησιών του Ιονίου. Και
αυτό αν και η αξία των ακινήτων τους
αυξήθηκε κατά 15% μετά την εφαρμογή
των νέων αντικειμενικών αξιών. Συ-
γκεκριμένα, ο φόρος μειώθηκε σε πο-
σοστό 20,95% σε σχέση με πέρυσι. Στη

συνέχεια ακολουθεί η Κρήτη που είχε
μείωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 19,09% και
το Βόρειο Αιγαίο με τον ΕΝΦΙΑ να μει-
ώνεται κατά 19,06%. Αναλυτικότερα:

• Το 20,6% των ιδιοκτητών κατέχει
ακίνητα αξίας από 50.001 έως 100.000
ευρώ και πληρώνει το 16,9% του φετινού
ΕΝΦΙΑ.

• Το 14,4% των ιδιοκτητών κατέχει
ακίνητα αξίας από 100.001 έως 200.000

ευρώ και πληρώνει το 22,7% του ΕΝ-
ΦΙΑ.

• Το 7,6% των ιδιοκτητών κατέχει
ακίνητα αξίας από 200.001 έως 500.000
ευρώ και πληρώνει το 25,2% του ΕΝ-
ΦΙΑ.

• Το 1,38% των ιδιοκτητών κατέχει
ακίνητα αξίας από 500.001 έως 1.000.000
ευρώ και πληρώνει το 12,3% του ΕΝ-
ΦΙΑ.

• Το 0,33% των ιδιοκτητών κατέχει
ακίνητα αξίας από 1 εκατ. έως 5 εκατ.
ευρώ και πληρώνει το 9,2% του ΕΝΦΙΑ.

• 275 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα
αξίας από 5 εκατ. ευρώ έως 10 εκατ.
ευρώ και πληρώνουν 12,66 εκατ. ευρώ
ή διαφορετικά το 0,73% του ΕΝΦΙΑ.

• 54 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα
αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ και πλη-
ρώνουν 8,8 εκατ. ευρώ και κατά μέσον

όρο 163.296 ευρώ ο καθένας.
• Το 1,3% των ιδιοκτητών κατέχει

ακίνητα αξίας από 400.001 έως 700.000
ευρώ.

• Το 0,3% των ιδιοκτητών κατέχει
ακίνητα αξίας από 700.001 έως 1.000.000
ευρώ.

• Το 0,2% των ιδιοκτητών ή 14.841
άτομα, κατέχει ακίνητα αξίας πάνω από
1.000.000 ευρώ.

<<<<<<

Το 1,3% των ιδιοκτητών
κατέχει ακίνητα αξίας
από 400.001 ευρώ
έως 700.000 ευρώ.

Οι μισοί Ελληνες
έχουν ακίνητη
περιουσία
έως 50.000 ευρώ
Ξεπερνάει το 1 δισ. η περιουσία 54 ιδιοκτητών
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Ισχυρές επιδόσεις, που ενδεχομένως
να αγγίξουν αυτές του 2019, αναμένεται
να εμφανίσει ο κλάδος των βραχυχρό-
νιων μισθώσεων αυτοκινήτων κατά
τη φετινή χρονιά, δεδομένου ότι το
ταξίδι έχει επιστρέψει παρά την επι-
δείνωση των μακροοικονομικών δε-
δομένων. Ενδεικτικά, η Autohellas α-
ναφέρει, με αφορμή τα οικονομικά α-
ποτελέσματα του πρώτου τριμήνου
της φετινής χρονιάς, ότι κατά το συ-
γκεκριμένο χρονικό διάστημα ο ρυθμός
αύξησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων
(rent a car) είχε σημαντική ισχυρότερη
δυναμική λόγω της ανάκαμψης της ε-
σωτερικής και διεθνούς μετακίνησης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εισηγμένη
να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο α-
γοράς συγκριτικά με τα επίπεδα πριν
από την πανδημία. Για θετικές ενδείξεις
και ισχυρή ζήτηση είχε κάνει λόγο τον
Απρίλιο, κατά την ετήσια γενική συ-
νέλευση της Autohellas, ο διευθύνων
σύμβουλος της εισηγμένης, Ευτύχης
Βασιλάκης.  

Οσον αφορά τον τομέα των μακρο-
χρόνιων ενοικιάσεων (leasing), που δεν
επηρεάζεται από την πορεία του του-
ρισμού, εμφανίζει ισχυρή ζήτηση. Σε
αντίθεση, δηλαδή, με τα τελευταία τρία-
τέσσερα χρόνια, οπότε η ζήτηση από
ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες
για μισθώσεις ήταν χαμηλή, όπως α-
ναφέρουν παράγοντες της συγκεκρι-
μένης αγοράς. Με στόχο να προσφέρει
μεγαλύτερη ευελιξία στους οδηγούς, η
Autohellas διαθέτει την επιλογή «Flex
Drive», όπου δεν απαιτείται προκατα-
βολή και η μίσθωση γίνεται σε μηνιαία
βάση. Ισχυροποίηση των επιδόσεων
όχι μόνο σε σχέση με τα δύο προηγού-

μενα χρόνια (2021, 2020), που λόγω της
πανδημίας το ταξίδι είχε περιοριστεί
δραματικά, αλλά συγκριτικά και με το
2019, προβλέπουν στελέχη και των υ-
πόλοιπων μεγάλων «παικτών» του κλά-
δου. Στην Avis, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, επιβεβαιώνεται το θετικό σενάριο
της εμφάνισης ισχυρότερων επιδόσεων
συγκριτικά με το 2019, με το μείγμα
όμως να είναι διαφορετικό. Αναμένεται,
δηλαδή, να κυριαρχήσει το ταξίδι ανα-
ψυχής έναντι του επαγγελματικού τα-
ξιδιού, με την εταιρεία να προσφέρει
μεγαλύτερη ευελιξία δίνοντας τη δυ-
νατότητα για άμεση μίσθωση αυτοκι-
νήτου μέσω ειδικής διαδικτυακής ε-
φαρμογής. Η Sixt του ομίλου «Μοτο-
δυναμική» κατά το δεύτερο εξάμηνο
του 2021 εμφάνισε ισχυρότερες επιδό-
σεις συγκριτικά με το 2019. Συνολικά
κατά την περασμένη χρονιά, τα έσοδα
από βραχυχρόνιες ενοικιάσεις ήταν δι-
πλάσια συγκριτικά με το 2020 και μει-
ωμένα μόλις 16% σε σχέση με το 2019. 

Oόμιλος Leaseplan, που δραστηριο-

ποιείται στην Ελλάδα μέσω της θυγα-
τρικής εταιρείας του, ανακοίνωσε τα
μεγέθη α΄ τριμήνου, κατά το οποίο η
καθαρή κερδοφορία, ύψους 360 εκατ.
ευρώ, ήταν διπλάσια (99,4%) συγκριτικά
με το αντίστοιχο διάστημα του 2021.
Η ολλανδική πολυεθνική, που έχει α-
ποκτήσει τη γαλλική ALD, αναμένει ι-
σχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, διαθέτο-
ντας τον υψηλότερο αριθμό παραγγε-
λιών από ποτέ. 

Το σύνολο όμως των «παικτών» του
κλάδου βρίσκεται αντιμέτωπο με ση-
μαντικές καθυστερήσεις στην παραγωγή
και στις παραδόσεις των αυτοκινήτων.
Στον τομέα των μακροχρόνιων ενοι-
κιάσεων, το γεγονός αυτό οδηγεί στη
δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού υ-
πογεγραμμένων συμβάσεων και πα-
ραγγελιών. Αντιθέτως, στις βραχυχρόνιες
ενοικιάσεις, οι καθυστερήσεις στην πα-
ραγωγή δεν προκαλούν επιπτώσεις,
υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες
έχουν εξασφαλίσει εγκαίρως επαρκή
αριθμό αυτοκινήτων. 

Eνα στα οκτώ δάνεια που έχουν πωληθεί
από τις τράπεζες τα τελευταία χρόνια
σε funds έχουν ήδη αλλάξει ή αναμένεται
να αλλάξουν χέρια με τη μεταβίβασή
τους σε νέα funds. Πρόκειται για συ-
ναλλαγές που αγγίζουν τα 10 δισ. ευρώ
περίπου και οι οποίες έχουν υλοποιηθεί
ή δρομολογούνται τους προσεχείς μήνες,
επιταχύνοντας την ανάπτυξη της δευ-
τερογενούς αγοράς, δηλαδή την πώληση
δανείων από fund σε άλλο fund. 

H ανάπτυξη της δευτερογενούς α-
γοράς επισπεύδεται λόγω των φιλόδοξων
στόχων που οι επενδυτές στην αγορά
των κόκκινων δανείων έχουν δεσμευθεί
ότι θα επιτύχουν στο πλαίσιο των τιτ-
λοποιήσεων, οι οποίες λόγω της κρίσης
που προκάλεσε η πανδημία «υποαπο-
δίδουν» σε ορισμένες κατηγορίες. 

Με τον τρόπο αυτό τα funds που έ-
χουν τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά
των τιτλοποιήσεων εξασφαλίζουν άμεσα
ρευστότητα και ενισχύουν τα έσοδα
από ανακτήσεις, επιτυγχάνοντας έτσι
τους στόχους για τους οποίους έχουν
δεσμευθεί μέσα από τα επιχειρησιακά
πλάνα που έχουν καταθέσει στο πλαίσιο
του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων
«Ηρακλής». Σε κάποιες περιπτώσεις οι
πωλήσεις δανείων από funds σε άλλα
funds αποσκοπούν στην αποτελεσμα-
τικότερη διαχείριση με την ανάθεση
συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων (π.χ.
ξενοδοχειακά) σε εξειδικευμένους «παί-
κτες» της αγοράς. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία που έχει καταγράψει η εταιρεία
συμβούλων Octane, μέχρι σήμερα έχουν
πωληθεί στη δευτερογενή αγορά δάνεια
ύψους 5,2 δισ. ευρώ, ενώ τους προσεχείς
μήνες δρομολογούνται συναλλαγές 4,5
δισ. ευρώ. Οι σημαντικότερες από αυτές
τις συναλλαγές που έχουν ήδη υλοποι-
ηθεί ή δρομολογούνται είναι:

• Πώληση από την doValue στο ε-
πενδυτικό κεφάλαιο Waterwheel δα-
νείων ύψους 3,2 δισ. που είχαν αποκτηθεί
από τη Eurobank στο πλαίσιο της τιτ-
λοποίησης Mexico.

• Πώληση από την Cepal στην Brook-
lane δανείων ύψους 1,1 δισ. που είχαν

αποκτηθεί από την Alpha Bank στο
πλαίσιο της τιτλοποίησης του χαρτο-
φυλακίου Galaxy.

• Πώληση από την doValue δανείων
ύψους 1 δισ. (συναλλαγή Virgo) που α-
πέκτησε στο πλαίσιο της τιτλοποίησης
Frontier από την Εθνική Τράπεζα.

• Πώληση από την doValue δανείων
ύψους 2,6 δισ. (συναλλαγή Souk) που
αποκτήθηκαν από τη Eurobank στο
πλαίσιο της τιτλοποίησης Cairo.

• Πώληση από την Intrum δανείων
300 εκατ. που αποκτήθηκαν από την
Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο των τιτ-
λοποιήσεων Sunrise και Vega.

• Πώληση από το επενδυτικό κεφά-
λαιο Carval στην Intrum (συναλλαγή
Libra) δανείων ύψους 1,1 δισ. που είχαν
πωληθεί από την Εθνική Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία της
ΤτΕ ανεβάζουν το ύψος των κόκκινων
δανείων που έχουν αλλάξει χέρια –από
τις τράπεζες στα funds– τα τρία τελευ-
ταία χρόνια στα 130 δισ. ευρώ ή σε 80

δισ. ευρώ σε όρους μεικτής λογιστικής
αξίας, δηλαδή χωρίς τους εξωλογιστικούς
τόκους.  Ο μεγαλύτερος επενδυτής κόκ-
κινων δανείων με βάση την ανάλυση
της Octane είναι η αμερικανική Davidson
Kempner με συνολικές αγορές 15,1 δισ.,
ενώ ακολουθούν η σουηδική Intrum
με 13,5 δισ. και η ιταλική doValue  με
11,4 δισ.  Οι τρεις μεγαλύτεροι επενδυτές
στην αγορά των κόκκινων δανείων
έχουν ιδρύσει –σε συνεργασία και με
τις τράπεζες– τις δικές τους εταιρείες
διαχείρισης, οι οποίες έχουν αναλάβει
τη διαχείριση τόσο δανείων που έχουν
αγοραστεί από funds όσο και δανείων
που είναι ακόμη στα χαρτοφυλάκια των
τραπεζών.  Με βάση αυτή την ανάλυση,
ο μεγαλύτερος διαχειριστής κόκκινων
δανείων είναι η doValue με υπό διαχεί-
ριση δάνεια 36 δισ. και ακολουθούν η
Cepal με 30 δισ., η Intrum με 28 δισ.
και η Quant με 11 δισ. κόκκινων δανείων
υπό διαχείριση.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Πρόσθετα κέρδη άνω του 1 δισ. ευρώ περίπου
από έσοδα τόκων θα αποδώσει στις ελληνικές
τράπεζες η άνοδος του βασικού επιτοκίου
της ΕΚΤ κατά 100-150 μονάδες βάσης έως
και το 2023, δίνοντας ώθηση στην κερδο-
φορία, που αποτελεί και το «κλειδί» για την
επίτευξη του στόχου για τη διανομή μερί-
σματος από τη χρήση του 2022 ή του 2023,
ανάλογα με την πολιτική που έχει εξαγγείλει
κάθε τράπεζα.

Η ενίσχυση της βασικής πηγής των ορ-
γανικών εσόδων με κέρδη άνω του 1 δισ.
ευρώ, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για
καθαρή πιστωτική επέκταση έως και 10 δισ.
ευρώ, αποτελεί πρόσθετο παράγοντα αισιο-
δοξίας για την εμπέδωση της κερδοφορίας
και τη βελτίωση των αποτιμήσεων του τρα-
πεζικού συστήματος, καθώς οι περισσότερες
τράπεζες δεν έχουν ενσωματώσει την πρό-
βλεψη αυτή στα επιχειρησιακά σχέδια που
έχουν καταρτίσει μέχρι σήμερα και τα οποία
προέβλεπαν ούτως ή άλλως μόνιμη επιστροφή
στην κερδοφορία για το τρέχον έτος. Εκτός
από την ώθηση που θα δώσει στη δυνατότητα
επίτευξης των στόχων απόδοσης κεφαλαίου
και της διανομής μερίσματος, δημιουργεί
και ένα επιπλέον μαξιλάρι ασφαλείας στον
δρόμο προς την πλήρη εξυγίανση των ισο-
λογισμών τους και την αντιμετώπιση των ε-
πιπτώσεων από τη γεωπολιτική κρίση, που
παραμένουν ακόμη άγνωστες.

Με βάση τις ανακοινώσεις που έγιναν στο
πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελε-
σμάτων του α  ́τριμήνου, τα επιτοκιακά κέρδη
για την Alpha Bank από την άνοδο των επι-
τοκίων στο 0,5%, από -0,5% που βρίσκεται
σήμερα το βασικό επιτόκιο, υπολογίζονται
στα 183 εκατ. ευρώ, τα οποία εκτοξεύονται
στα 279 εκατ. ευρώ εφόσον το επιτόκιο φτάσει
στο 1,5%.

Αντιστοίχως, στα 300 εκατ. ευρώ υπολο-
γίζονται τα κέρδη για τη Eurobank από την
άνοδο κατά 150 μονάδες βάσης, δηλαδή από
το -0,5% στο 1,5%. Η Τράπεζα Πειραιώς
εκτιμά τα επιτοκιακά κέρδη στα 160 εκατ.
ευρώ από μια άνοδο των επιτοκίων στο 0,5%,
με την προοπτική το όφελος να φτάσει τα
250 εκατ. ευρώ εάν το επιτόκιο φτάσει στο
1%. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι
πρώτες 50 μονάδες βάσης –από το -0,5% στο

0%– θα ενισχύσουν τα επιτοκιακά έσοδά
της κατά 80 εκατ. ευρώ, ενώ κάθε επιπλέον
αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης θα προσθέτει
100 εκατ. ευρώ στα έσοδα από τόκους.

Να σημειωθεί ότι το επιτοκιακό κέρδος
αντανακλά το καθαρό όφελος που θα προ-
κύψει από τη συνολική ανατιμολόγηση των
στοιχείων ισολογισμού των τραπεζών, δηλαδή
την ανατιμολόγηση τόσο του δανειακού χαρ-
τοφυλακίου όσο και των καταθέσεων. 

Οπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη, τα ε-
πιτόκια καταθέσεων θα αυξηθούν επίσης,
αλλά όχι με γεωμετρικό τρόπο, όπως θα
συμβεί στο σκέλος των απαιτήσεων, που πε-
ριλαμβάνει τη συντριπτική πλειονότητα των
δανείων που είναι συνδεδεμένα με το euribor
3μήνου.

Με βάση τις ανακοινώσεις των τραπεζών,
τα καταθετικά επιτόκια θα μείνουν σχεδόν
ανεπηρέαστα από την άνοδο του βασικού
επιτοκίου έως το 0,5% και θα αρχίσουν να
αυξάνονται πάνω από αυτό το επίπεδο, δι-
ευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τα spreads
των ελληνικών τραπεζών, δηλαδή το «ισο-
ζύγιο» επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέ-
σεων. Η Alpha ανακοίνωσε ότι θα περάσει
το 80% τής επιπλέον αύξησης –πάνω από
το 0,50%– στις προθεσμιακές καταθέσεις,
ενώ πιο συντηρητικές ήταν οι ανακοινώσεις
της Τράπεζας Πειραιώς, που ανακοίνωσε ότι
θα περάσει το 50% της αύξησης. Με δεδομένο
ότι τα υπόλοιπα των καταθέσεων που είναι
σε προθεσμιακούς λογαριασμούς δεν ξεπερ-
νούν τα 30 δισ. ευρώ σε σύνολο 178 δισ.
ευρώ που είναι οι καταθέσεις των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων, η επιβάρυνση που
θα υπάρξει για τις τράπεζες από την άνοδο
των επιτοκίων στις καταθέσεις προθεσμίας
υπολογίζεται μικρή σε σχέση με το όφελος
που θα έχουν από την ανατιμολόγηση του
μεγαλύτερου μέρους του δανειακού χαρτο-
φυλακίου τους. Οπως μάλιστα εκτιμούν τρα-
πεζικά στελέχη, δεδομένου ότι η ρευστότητα
στο σύστημα θα παραμείνει υψηλή ακόμη
και μετά το τέλος του Προγράμματος Στο-
χευμεν́ων Συναλλαγών Μακροχρόνιας Ανα-
χρηματοδότητσης (TLTRO III) της ΕΚΤ, ο α-
νταγωνισμός στο μέτωπο των καταθέσεων
θα παραμείνει «υπό έλεγχο» και τα επιτόκια
στους λογαριασμούς προθεσμίας εκτιμάται
ότι δεν θα ξεπεράσουν το 1%, από 0,20%
που είναι σήμερα.

Πατούν γκάζι οι εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτωνΠυρετός πωλήσεων δανείων από fund σε fund

Εχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναλλαγές ύψους 5,2 δισ.και δρομολογούνται νέες συμφω-
νίες4,5 δισ. τους επόμε-νους μήνες.

Το σύνολο των εταιρειών του κλάδου βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές καθυστερή-
σεις στην παραγωγή και στις παραδόσεις των αυτοκινήτων.

<<<<<<

Αναμένουν ισχυρές
επιδόσεις κατά τη φετινή
χρονιά λόγω και της
επιστροφής των ταξιδιών.

Η Alpha Bank έχει θέσει ως στόχο
καθαρή κερδοφορία ύψους 330 εκατ.
για το 2022 και με βάση τα αποτε-
λέσματα του α΄ τριμήνου τα καθαρά
κέρδη μετά από φόρους διαμορφώ-
θηκαν στα 125,4 εκατ. έναντι ζημιών
το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.
Στην κερδοφορία συνέβαλαν τα κα-
θαρά επιτοκιακά έσοδα ύψους 283,2
εκατ., τα οποία λόγω της απομόχλευ-
σης του ενεργητικού και των πωλή-
σεων δανείων εμφανίζονται μειω-
μένα κατά 28,5% σε σχέση με το α-
ντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και κατά
4,9% σε σχέση με αυτά του δ΄ τρι-
μήνου του 2021, τα καθαρά έσοδα
από προμήθειες ύψους 108 εκατ.
(αύξηση κατά 29,6% σε ετήσια βάση)
και τα κέρδη από χρηματοοικονο-
μικές πράξεις που ανήλθαν στα 103,1
εκατ., ενώ κατά 4,9%, στα 244,8
εκατ., μειώθηκαν τα επαναλαμβα-
νόμενα έξοδα. 

Η Εθνική Τράπεζα έχει θέσει ως
στόχο οργανική κερδοφορία 500 ε-
κατ. το 2022 και με βάση τα αποτε-
λέσματα του α  ́τριμήνου τα οργανικά

κέρδη διαμορφώθηκαν στα 125 εκατ.,
καταγράφοντας άνοδο κατά 32%.
Τα κέρδη του α΄ τριμήνου ανήλθαν
στα 360 εκατ. και στο αποτέλεσμα
συνέβαλαν τα έσοδα από τόκους
που ανήλθαν στα 288 εκατ. και κα-
ταγράφουν μικρή μείωση κατά 3%
σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό
διάστημα, που οφείλεται στην πώ-
ληση του χαρτοφυλακίου Frontier.
Χωρίς αυτόν τον παράγοντα τα έσοδα
από τόκους εξυπηρετούμενων
δανείων ενισχύθηκαν κατά 5% σε
ετησ́ια βασ́η, ενώ κατά 25% στα 85
εκατ. ενισχύθηκαν τα έσοδα από
προμήθειες, ενώ τα κερ́δη απο ́ χρη-
ματοοικονομικες́ πραξ́εις και λοιπα ́
εσ́οδα διαμορφώθηκαν σε 111 εκατ.,
σημαντικά μειωμένα σε σχέση με
προηγούμενα τρίμηνα.

H Eurobank έχει θέσει ως στόχο
για το 2022 την αύξηση της οργα-
νικής κερδοφορίας στα 610 εκατ. -
178 εκατ. με βάση τα αποτελέσματα
του α΄ τριμήνου.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη
της τράπεζας –χωρίς δηλαδή τις έ-
κτακτες ζημίες– διαμορφώθηκαν το
α΄ τρίμηνο στα 305 εκατ. από 72
εκατ. το αντίστοιχο περυσινό τρί-
μηνο, με τη συμβολή των κερδών
από τις διεθνείς δραστηριότητες να
ανέρχεται στα 47 εκατ. (αύξηση
46,4% σε ετησ́ια βάση). Τα καθαρά
εσ́οδα απο ́ τοκ́ους αυξήθηκαν κατα ́
1,4% στα 339 εκατ., τα εσ́οδα απο ́
αμοιβες́ και προμήθειες κατά 24,7%
στα 123 εκατ., ενώ αυξημένα στα
240 εκατ. απο ́13 εκατ. το α΄ τριμ́ηνο
2021 ήταν τα λοιπά έσοδα, λο ́γω
χρηματοοικονομικων́ κερδων́ απο ́
προιο̈ν́τα αντιστάθμισης κινδύνου
ύψους 212 εκατ. 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει
ως στόχο κερδοφορίας 350 εκατ. το
2022 και με βάση τα αποτελέσματα
του α  ́τριμήνου τα κέρδη προ φόρων

ανήλθαν στα 542 εκατ., από τα οποία
τα 416 εκατ. σε επαναλαμβανόμενη
βάση – ενώ το καθαρό αποτελ́εσμα
διαμορφώθηκε στα 521 εκατ. έναντι
ζημίας 404 εκατ. το αντίστοιχο πε-
ρυσινό διάστημα. Η κερδοφορία
είναι αποτέλεσμα των υψηλών χρη-
ματοοικονομικών εσόδων ύψους
585 εκατ. ευρώ που ενσωματώνουν
κέρδη 387 εκατ. ευρώ από το χαρ-
τοφυλάκιο κρατικών ομολόγων, της
σημαντικής μείωσης των προβλέ-
ψεων στα 230 εκατ. από 975 εκατ.
ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο
και της συγκράτησης των εξόδων
στα 203 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από
τόκους διαμορφώθηκαν το α΄ τρί-
μηνο του έτους στα 286 εκατ. και
είναι μειωμένα κατά 22% σε ετήσια
βάση και κατά 10% σε τριμηνιαία
βάση, λόγω της απομόχλευσης του
δανειακού χαρτοφυλακίου της τρά-
πεζας, χωρίς τον συνυπολογισμό
των οποίων είναι αυξημένα κατά
11%, ενώ τα καθαρά έσοδα από προ-
μήθειες αυξήθηκαν κατά 37% στα
114 εκατ. ευρώ.

Κέρδη 1 δισ. 
για τις τράπεζες
από την άνοδο
των επιτοκίων
Σημαντική ενίσχυση εσόδων από τόκους,
ανοίγει ο δρόμος για διανομή μερίσματος

Η άνοδος του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ κατά 100-150 μονάδες βάσης έως και το 2023 δίνει ώθηση στην κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2022
<<<<<<<

Οι τράπεζες στοχεύουν σε
καθαρή πιστωτική επέκτα-
ση έως και 10 δισ. ευρώ.
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Φορτηγά που κινούνται χωρίς οδηγό
διασχίζουν τη γέφυρα που συνδέει την
Ελλάδα με την Τουρκία και περνούν
τους τελωνειακούς ελέγχους χωρίς να
σταματήσουν. Δεν πρόκειται για... επι-
στημονική φαντασία αλλά για προβολή
στο σήμερα των οδικών μετακινήσεων
ενός όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος.
Το χάσμα ανάμεσα στο παρόν και το
μέλλον γεφυρώθηκε, πριν από μερικές
εβδομάδες, χάρη στις δοκιμές αυτόνομης
οδήγησης με τη χρήση δικτύων πέμπτης
γενιάς (5G), που πραγματοποιήθηκαν
μεταξύ των συνοριακών σταθμών στους
Κήπους του ακριτικού Εβρου και τα Υ-
ψαλα της Τουρκίας. Πρόκειται για την
τελευταία φάση του ερευνητικού έργου
5G-Mobix, που ξεκίνησε το 2018, διαθέτει
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και συμμε-
τέχουν σε αυτό περίπου 60 εταιρείες
και ερευνητικοί φορείς από 13 χώρες
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και από
την Τουρκία, την Κίνα και την Κορέα.
Με την Ελλάδα να είναι από τις πρώτες
χώρες παγκοσμίως που έχει ολοκληρώσει
τον διαγωνισμό για τη χορήγηση συ-
χνοτήτων 5G, το… test drive στα ελλη-
νοτουρκικά σύνορα αποτέλεσε δοκιμα-
στικό σωλήνα για να εξεταστούν οι δυ-
νατότητες των δικτύων νέας γενιάς.

«Το έργο περιλαμβάνει διευρυμένες
δοκιμές σε δύο διασυνοριακούς δια-
δρόμους, στην Ελλάδα και την Τουρκία
και την Ισπανία και την Πορτογαλία.
Ως εταίροι του 5G-Mobix, πανεπιστήμια,
εταιρείες και φορείς των δύο χωρών
συνεργαστήκαμε αρμονικά ώστε να φέ-
ρουμε εις πέρας ένα πολύπλοκο σύστημα
δοκιμών, που έχει βασικό στόχο να
πραγματοποιηθεί διασυνοριακά, δίχως
υποβοήθηση, η κίνηση φορτηγών χωρίς
οδηγό», εξηγεί ο δρ Αγγελος Αμδίτης,
που συντονίζει το έργο και είναι διευ-
θυντής έρευνας και ανάπτυξης του Ε-

ρευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστι-
τούτου Συστημάτων και Υπολογιστών
(ΕΠΙΣΕΥ) και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Ευφυών Συστημάτων Με-
ταφορών (ERTICO-ITS Europe).

Γιατί όμως ήταν σημαντικό οι δοκιμές
να λάβουν χώρα στα ελληνοτουρκικά
σύνορα; Οπως διευκρινίζει ο κ. Αμδίτης,
για να στεφθούν με επιτυχία τέτοιου
είδους κρίσιμες εφαρμογές, όπως η αυ-
τόνομη μετακίνηση, πρέπει να διασφα-
λίζεται πλήρως η αξιοπιστία του 5G. Εν
προκειμένω, «λόγω της αλλαγής των
συνόρων, η ανησυχία μας αφορούσε
την ενδεχόμενη απώλεια ή καθυστέρηση
λήψης σήματος κατά τη μετάβαση από
τον ένα πάροχο στον άλλο, γεγονός που

θα τίναζε στον αέρα το εγχείρημα. Για
την Ευρωπαϊκή Ενωση τα διασυνοριακά
τεστ είναι πολύ σημαντικά, διότι από
την έκβασή τους εξαρτάται εάν είναι
δυνατόν η υπηρεσία να διασφαλίζεται
απρόσκοπτα», εξηγεί ο κ. Αμδίτης.

Η σημασία της αξιοπιστίας του 5G,
ανεξαρτήτως της αλλαγής συνόρων, γί-
νεται αντιληπτή εάν ληφθεί υπόψη ότι
τα οχήματα όσο κινούνται θα πρέπει
να «επικοινωνούν» αδιαλείπτως με το
περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. «Για
να έχει ένα όχημα την ικανότητα να κι-
νηθεί αυτόνομα, πρέπει να έχει άριστη
εικόνα του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Για να συμβεί αυτό απαιτείται το όχημα
μέσω ειδικών αισθητήρων, όχι μόνο να
εκπέμπει πληροφορία, αλλά και να ε-
πεξεργάζεται την πληροφορία που προ-
έρχεται από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα,
όπως και από τους οδικούς άξονες, τα

φανάρια ή τις γέφυρες. Σε μια διασταύ-
ρωση, για παράδειγμα, η πληροφορία
για την κίνηση των υπόλοιπων αυτο-
κινήτων είναι κομβικής σημασίας και
η λήψη της εξασφαλίζεται μέσω αισθη-
τήρων, είτε από τα ίδια τα οχήματα είτε
από συστήματα που έχουν εγκατασταθεί
στον δρόμο» διευκρινίζει ο κ. Αμδίτης.

Στη δοκιμή στα ελληνοτουρκικά σύ-
νορα χρησιμοποιήθηκαν δύο φορτηγά,

από τα οποία στο ένα μόνο υπήρχε ο-
δηγός. Είχε προηγηθεί η δημιουργία
μέχρι τους Ευζώνους υποδομής 5G,
μέσω της αναβάθμισης των υφιστάμε-
νων δικτύων 4G. Πώς όμως εξασφαλί-
ζεται ότι ένα αυτόνομο όχημα είναι α-
πολύτως λειτουργικό και δεν υπάρχει
κίνδυνος ατυχημάτων; Στα δύο φορτηγά
που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές
του Εβρου τοποθετήθηκαν αισθητήρες,

κάμερες, ραντάρ και ειδικό σύστημα,
ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή πλη-
ροφορίας μεταξύ τους (machine to ma-
chine).

Οπως προσθέτει ο κ. Αμδίτης, δοκι-
μάστηκε με επιτυχία και η τεχνολογική
καινοτομία του track platooning. Τα
φορτηγά, δηλαδή, τοποθετούνται σε
συστοιχία, με το πρώτο να καθοδηγεί
τα υπόλοιπα διαθέτοντας είτε οδηγό

είτε ένα σύστημα αυτόνομης οδήγησης.
Δημιουργείται δηλαδή ένα σύστημα
ζεύξης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα
φορτηγά που ακολουθούν εκτελούν τις
οδηγίες του πρώτου οχήματος, που α-
ποτελεί τα «μάτια» του κονβόι. Και μέσω
της εφαρμογής «see what I see», που
δημιούργησε το ΕΠΙΣΕΥ του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τα οχήματα
που ακολουθούν είναι σε θέση να λαμ-
βάνουν εικόνα από το πρώτο φορτηγό.
«Οταν τα φορτηγά κυκλοφορούν σε τέ-
τοια σειρά, η κατανάλωση καυσίμου
βελτιστοποιείται, η κατανομή τους στο
οδόστρωμα γίνεται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο και οι οδηγοί αναπαύονται
διότι δεν χρειάζεται να είναι σε εγρή-
γορση», σημειώνει ο κ. Αμδίτης. 

Η πορεία των φορτηγών δεν σταμά-
τησε ούτε για τον προβλεπόμενο τελω-
νειακό έλεγχο. Αυτό έγινε δυνατό μέσω
εφαρμογής που εξασφαλίζει τον αυτο-
ματοποιημένο έλεγχο των οχημάτων
στο τελωνείο, χωρίς να χρειαστεί να
σταματήσουν.

Οι ειδικοί δηλαδή αισθητήρες που
φέρουν τα φορτηγά επιτρέπουν στις
τελωνειακές αρχές, χωρίς φυσική πα-
ρουσία υπαλλήλων, να γνωρίζουν το
είδος και την ποσότητα του φορτίου ή
την κατάσταση του οχήματος. Βέβαια,
οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια
να προχωρήσουν σε περαιτέρω ελέγ-
χους, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο. 

Ολες αυτές οι εφαρμογές που χρη-
σιμοποιήθηκαν στα πειράματα του Ε-
βρου αναπτύχθηκαν στον υπολογιστή
και δοκιμάστηκαν, για πρώτη φορά, σε
ρεαλιστικές συνθήκες. Πλέον, θα ακο-
λουθήσει η ανάλυση των δεδομένων
που συγκεντρώθηκαν βάσει των οποίων
θα δημιουργηθεί η τελική μορφή των
αλγορίθμων. Την ολοκλήρωση του ε-
ρευνητικού έργου θα διαδεχθεί σταδιακά
η εμπορική διάθεση των εφαρμογών
αυτόνομης οδήγησης.

Τα συμπεράσματα από τις δοκιμές στα
ελληνοτουρκικά σύνορα αναμένεται
να αξιοποιηθούν και για τη σχεδιαζόμενη
κάλυψη με δίκτυο 5G των αυτοκινητο-
δρόμων της χώρας μήκους 2.000 χιλιο-
μέτρων (Αττική Οδός, Ολυμπία Οδός,
Ιόνια Οδός, Εγνατία Οδός,  Αθήνα - Θεσ-
σαλονίκη - Εύζωνοι και Θεσσαλονίκη -
Σέρρες - Προμαχώνας). Το συγκεκριμένο
έργο έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό
130 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να χρη-
ματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης,
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοπο-
θετεί σε χρονικό ορίζοντα εννέα ετών
(από την έναρξη ανάπτυξης του δικτύου)
τα συσσωρευμένα έσοδα για την Ελλάδα
σε άνω των 2 δισ. ευρώ.  

Ευρύτερα, όπως αναφέρουν παρά-
γοντες της αγοράς, στόχος είναι τόσο
εντός όσο και εκτός Ελλάδας όχι μόνον
η κάλυψη με δίκτυο 5G της χώρας –α-
ποτέλεσμα της αναβάθμισης των υφι-
στάμενων κεραιοσυστημάτων– που ε-
ξασφαλίζει ιδιαίτερα γρήγορες ταχύτητες

στο ασύρματο Ιντερνετ. Αλλά και η δη-
μιουργία εφαρμογών με μεγάλη χρησι-
μότητα για τη βιομηχανία, επί των ο-
ποίων θα στηριχθεί το Διαδίκτυο των
πραγμάτων (IoT) όπου αισθητήρες, ο-
χήματα και συσκευές διασυνδέονται,
επιτρέποντας, για παράδειγμα, τον αυ-
τοματοποιημένο έλεγχο των αποθεμά-
των μιας επιχείρησης. Βέβαια, για να
συμβεί αυτό θα πρέπει οι επιχειρήσεις
να πραγματοποιήσουν επενδύσεις για
τη μετάβαση στο 5G, περιλαμβάνοντας
μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός ιδιω-
τικού δικτύου (στις εγκαταστάσεις τους)
και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου
εξοπλισμού τους, ώστε να καταστεί
συμβατός με την τεχνολογία πέμπτης
γενιάς. Το 5G βασίζεται σε υψηλότερες
συχνότητες και πολύ μεγαλύτερο τμήμα

του ραδιοφάσματος, σε σχέση με τις
προηγούμενες γενιές δικτύων, επιτρέ-
ποντας την αποστολή δεδομένων σε υ-
ψηλότερο αριθμό συσκευών, σε σχέση
με το παρελθόν. Ο πολύ μικρότερος
χρόνος απόκρισης, σε σχέση με το 4G,
δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για να
ταξιδέψει η πληροφορία από το σημείο
«Α» στο σημείο «Β» και να επιστρέψει,
απελευθερώνει την επικοινωνία των
μηχανών και κατ’ επέκταση δημιουργεί
νέες δραστηριότητες. Η εξασφάλιση ό-
μως του ελάχιστου δυνατού χρόνου α-
πόκρισης (μετριέται σε μιλιδευτερόλεπτα
(ms), όπου 1 ms αντιστοιχεί σε 0,001
δευτερόλεπτα), που αποτελεί ζητούμενο
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας των επιχειρήσεων, απαιτεί τη
δημιουργία ενός ιδιαίτερα πυκνού δι-
κτύου 5G στις εγκαταστάσεις τους. Αυτό
σημαίνει την υλοποίηση σημαντικών
ιδιωτικών επενδύσεων.  

Σε επίπεδο πάντως εφαρμογών, μέσω
και του ταμείου «Φαιστός» που βρίσκεται

υπό τη διαχείριση της 5G Ventures, θυ-
γατρικής της Ελληνικής Εταιρείας Συμ-
μετοχών και Περιουσίας, η Ελλάδα ε-
πιδιώκει να ανεβάσει ταχύτητες. Ο φο-
ρέας που έχει ως αντικείμενο την υπο-
στήριξη εταιρειών που αναπτύσσουν
εφαρμογές και υπηρεσίες βασισμένες
στην τεχνολογία 5G, επικεντρώνεται
σε τομείς όπως το ψηφιακό νέφος (cloud),
η τεχνητή νοημοσύνη, η ναυτιλία, τα
logistics, η κυβερνοασφάλεια και η τε-
χνολογία του Διαστήματος.

Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς θα μετα-
σχηματίσουν, σύμφωνα με τους ειδικούς,
ολόκληρους επιχειρηματικούς κλάδους
και θα δημιουργήσουν άπειρο αριθμό
καινούργιων. Ενδεικτικά, από τον πε-
ρασμένο Δεκέμβριο η Cosco έχει μετα-
τρέψει σε «έξυπνο» το λιμάνι του Ξιαμέν
στην Κίνα (Smart port 2.0), έχοντας ε-
γκαταστήσει τεχνολογία 5G που επι-
τρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο των
εγκαταστάσεων, την αυτόνομη οδήγηση
και τη βελτίωση της ασφάλειας.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ 

«Εάν θέλει ο κύριος Πούτιν, ο ό-
μιλος Σαράντη θα διατηρήσει το
2022 τα περιθώρια μεικτού κέρ-
δους στα επίπεδα του 2021». Με
τη φράση αυτή πριν από μερικές
εβδομάδες, κατά την ενημέρωση
των αναλυτών για τα αποτελέ-
σματα του 2021, ο κ. Κώστας Ρο-
ζακέας, αναπληρωτής διευθύνων
σύμβουλος και οικονομικός διευ-
θυντής του ομίλου Σαράντη, έδωσε
το στίγμα –ίσως με περισσή γλα-
φυρότητα– για την κατάσταση
που επικρατεί στις επιχειρήσεις,
οι οποίες ήδη βλέπουν από τα τέλη
του 2021 να «ροκανίζεται» η κερ-
δοφορία τους. 

Κύρια αιτία, οι αυξήσεις σε ε-
νεργειακό και μεταφορικό κόστος,
καθώς και στις τιμές των πρώτων
υλών, με την κατάσταση να επι-
δεινώνεται δραματικά μετά τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Η διατήρηση, μάλιστα, της
κερδοφορίας το 2022 στα ίδια ε-
πίπεδα με το 2021 φαίνεται να
είναι το καλό σενάριο, διότι δεν
λείπουν οι περιπτώσεις εκείνες
των επιχειρήσεων που ήδη εκτι-
μούν ότι το διαρκώς αυξανόμενο
κόστος παραγωγής και λειτουρ-
γίας σε συνδυασμό με την υπο-
χώρηση του όγκου πωλήσεων, ι-
δίως στα διαρκή και μη διαρκή
καταναλωτικά αγαθά, θα προκα-

λέσει πτώση των κερδών. Πιο ε-
κτεθειμένες, βεβαίως, είναι οι ε-
ταιρείες που είχαν δραστηριότητα
στις άμεσα εμπλεκόμενες στην
πολεμική σύρραξη χώρες, όπως
είναι η Coca-Cola HBC, η Frigo-
glass, ο όμιλος Σαράντη, η «Πλα-
στικά Κρήτης».

Coca-Cola
Η Coca-Cola HBC, που διατηρεί

10 εργοστάσια στη Ρωσία, ανα-

κοίνωσε στις 12 Μαΐου ότι στα-
ματά τις επενδύσεις της στην εν
λόγω χώρα και θα εστιάσει εκεί
μόνο στα τοπικά σήματα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συν-
δυασμό με το γεγονός ότι η στα-
διακή διακοπή των πωλήσεων
προϊόντων-σημάτων που ανήκουν
στην The Coca Cola Company
σημαίνει απώλεια μεγάλου μέρους
εσόδων και κερδών, δεδομένου
ότι από τη ρωσική αγορά προερ-

χόταν περίπου το 20% του όγκου
πωλήσεων και λειτουργικών κερ-
δών του ομίλου.

Μεγαλύτερη αρνητική επίδρα-
ση αναμένεται στα αποτελέσματα
του β΄ εξαμήνου, ενώ τότε θα
έχει γίνει και ο «λογαριασμός»
από τον συνδυασμό της αύξησης
των πωλήσεων σε ανεπτυγμένες
χώρες λόγω πολύ μεγάλης ενί-
σχυσης του τουρισμού, αλλά και
αύξησης των τιμών πρώτων και

δεύτερων υλών και του ενεργει-
ακού κόστους. 

Frigoglass
Στην πλέον δυσμενή θέση βρί-

σκεται η Frigoglass, τόσο λόγω
της αύξησης του κόστους των
πρώτων υλών όσο και λόγω του
γεγονότος ότι η κύρια μονάδα της
στην Ευρώπη για την παραγωγή
επαγγελματικών ψυγείων βρίσκε-
ται στη Ρωσία. Η εταιρεία είδε τα
λειτουργικά της κέρδη να υποχω-
ρούν κατά 29,4% το α΄ τρίμηνο
του 2022 παρά την αύξηση κατά
24,6% των πωλήσεών της. Και η
Frigoglass να έχει έναν παραπάνω
λόγο να ανησυχεί, αφού προέρ-
χεται ήδη από διαδικασία ανα-
διάρθρωσης, λόγω των συσσω-
ρευμένων χρεών που είχε την
προηγούμενη δεκαετία. 

«Πλαστικά Κρήτης»
Διάχυτη, ωστόσο, είναι η ανη-

συχία για την εξέλιξη της ζήτησης

και την πορεία των κερδών και
σε υγιείς χρηματοοικονομικά ε-
πιχειρήσεις με εύρωστο «ταμείο».
«Το 2022 αναμένεται μια χρονιά
ιδιαίτερα δύσκολη για τον όμιλό
μας», επισημαίνει η «Πλαστικά
Κρήτης» στην τελευταία οικονο-
μική της έκθεση, καθώς υπογραμ-
μίζει την αύξηση του ενεργειακού
κόστους, των ναύλων, αλλά και
τη μείωση της ζήτησης λόγω της
αύξησης των τιμών. Τονίζει δε ότι
ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο δεν
μπορεί να μετακυλίσει στις τιμές
πώλησης την αύξηση του κόστους.
«Εκτιμάμε ότι θα υπάρξει πτώση
της κερδοφορίας της εταιρείας
και του ομίλου το 2022 σε σχέση
με τα έτη 2020 και 2021, το ύψος
της οποίας δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί ακριβώς στην πα-
ρούσα φάση λόγω της αβεβαιό-
τητας όσον αφορά τις διεθνείς ε-
ξελίξεις», αναφέρει η εισηγμένη. 

Jumbo
Μείωση των κερδών κατά 15%

το 2022, σε σύγκριση με το 2021,
έχει εκτιμήσει πως θα έχει η Jumbo
ο επικεφαλής της, Απόστολος Βα-
κάκης, μείωση που θα προέλθει
από την επιβράδυνση του ρυθμού
ανάπτυξης, αλλά και τον περιορι-
σμό των περιθωρίων κέρδους, σε
μια προσπάθεια να διατηρηθούν
σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές έτσι
ώστε να μην υπάρξει μεγαλύτερη
πτώση του όγκου πωλήσεων.  

Πόλεμος και ενέργεια ροκανίζουν τα κέρδη
Αιτία το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής και λειτουργίας σε συνδυασμό με την υποχώρηση του όγκου πωλήσεων

Αβεβαιότητα

Το χειρότερο όλων ίσως είναι
η αβεβαιότητα για το πότε θα
υπάρξει αποκλιμάκωση των
τιμών, καθώς κανείς δεν μπο-
ρεί να προβλέψει το τέλος
του πολέμου στην Ουκρανία,
αλλά ούτε μπορεί να αποκλεί-
σει μια νέα διαταραχή στην ε-
φοδιαστική αλυσίδα. «Το ρί-
σκο και ο προγραμματισμός α-
ποκτούν νέα σημασία. Τα κρι-
τήρια για τις επενδύσεις και
τη στρατηγική πρέπει να είναι
πολυπλοκότερα και με περισ-
σότερες βαλβίδες ασφαλεί-
ας», δήλωσε πρόσφατα ο κ.
Βασίλης Φουρλής, πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου
του ομίλου Φουρλή. Την ίδια
ώρα, μεγάλοι επιχειρηματικοί
όμιλοι που στις αρχές της χρο-
νιάς είχαν προχωρήσει σε ε-
κτιμήσεις για την πορεία των
μεγεθών τους, τις αποσύρουν
και τηρούν στάση αναμονής. Ι-
διαιτέρως εκτεθειμένες είναι
οι βιομηχανίες τροφίμων, κα-
θώς αρκετές πρώτες ύλες, α-
πό το σιτάρι μέχρι το γάλα, α-
νατιμώνται διαρκώς. Ενας
πρόσθετος λόγος είναι ότι τα
αποθέματα σε αρκετούς κλά-
δους της βιομηχανίας τροφί-
μων δεν μπορούν να είναι με-
γάλης διάρκειας. Ακόμη δε
και εάν σε κάποιες περιπτώ-
σεις υπήρχαν συμβόλαια με
τους προμηθευτές που είχαν
συμφωνηθεί σε χαμηλότερες
τιμές, κυρίως για υλικά συ-
σκευασίας, αυτά πλέον ανα-
προσαρμόζονται. 

Η Coca-Cola HBC που διατηρεί 10 εργοστάσια στη Ρωσία ανακοίνωσε ότι σταματάει τις επενδύσεις της στη χώρα.

<<<<<<

Πιο εκτεθειμένες
οι επιχειρήσεις που
είχαν δραστηριότητα
στις άμεσα εμπλεκόμε-
νες στην πολεμική
σύρραξη χώρες.

Με δίκτυο 5G αυτοκινητόδρομοι από την Αθήνα μέχρι τον Προμαχώνα 

Ολες οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα του Εβρου αναπτύχθηκαν στον
υπολογιστή και δοκιμάστηκαν, για πρώτη φορά, σε ρεαλιστικές συνθήκες. Πλέον, θα ακο-
λουθήσει η ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, βάσει των οποίων θα δημιουρ-
γηθεί η τελική μορφή των αλγορίθμων.

<<<<<<<

Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς θα
καλύψουν 2.000 χιλιόμετρα.

<<<<<<<

Η πορεία των οχημάτων
δεν σταμάτησε ούτε
για τελωνειακό έλεγχο.

Φορτηγά χωρίς οδηγό διέσχισαν τα σύνορα
Ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες με επιτυχία το «πείραμα» της αυτόνομης κυκλοφορίας με τη χρήση δικτύων 5G στον Εβρο

Στη δοκιμή στα ελληνοτουρκικά σύνορα χρησιμοποιήθηκαν δύο φορτηγά, από τα οποία στο ένα μόνο υπήρχε οδηγός. Στα δύο φορτηγά
που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές του Εβρου τοποθετήθηκαν αισθητήρες, κάμερες, ραντάρ και ειδικό σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 148.64 -0.5819

ALCOA CORP 63.1901 -2.0309

ALLEGHANY CRP 834.22 0.0264

ALTRIA GROUP 53.955 -0.8727

AMAZON COM 2395.69 4.0279

AMER EXPRESS C 170.45 0.5012

AMER INTL GROU 59.27 0.4576

AMGEN 254.68 -0.2272

APPLE INC 150.15 0.3408

BANK OF AMERIC 37.355 0.9049

BAXTER INTL IN 75.87 -0.3808

BOEING CO 132.4 0.1286

BRISTOL MYERS  75.1 -1.3659

CAMPBELL SOUP  47.42 -1.6387

CATERPILLAR IN 216.82 -0.1474

CIGNA CORP 272.29 -0.0404

CHEVRON 179.53 0.7011

CISCO SYSTEMS 45.29 -0.7234

CITIGROUP 53.475 -0.2704

CERVECERIAS 13.925 1.7909

COCA-COLA CO 63.795 -1.3683

COLGATE PALMOL 78.665 -0.2473

DANAOS CORP 82.83 -0.9684

DIANA SHIPPING 6.61 2.9595

DOW INC 68.11 -1.3756

DUPONT DE NMOU 68.44 0.117

ENTERGY CP 120.19 -0.7351

EXXON MOBIL 98.88 1.3219

FEDEX CORP 223.12 1.5705

FORD MOTOR CO 13.775 1.0638

INTL BUS MACHI 139.4 0.0933

GENERAL DYNAMI 225.69 -0.362

GENERAL ELEC C 78.81 0.0635

GOLDM SACHS GR 328.37 0.5481

HALLIBURTON CO 41.3 0.1455

HARTFORD FINL 72.57 0.3526

HP INC 39.305 1.4323

HOME DEPOT INC 304.45 -1.3

INTEL CORP 44.66 0.2469

JOHNSON JOHNSO 178.48 -1.4413

JPMORGAN CHASE 132.2222 0.7254

LAZARD 35.53 -0.1125

MCDONALD’S COR 252.73 0.3414

MERCK & CO 92.425 -0.7037

MICROSOFT CP 273.05 -0.0695

3M COMPANY 148.64 -0.5819

MORGAN STANLEY 86.59 0.1619

NIKE INC CL B 118.88 2.4916

NORFOLK SOUTHE 240.45 -0.2406

PFIZER INC 53.065 -1.5674

PROCTER & GAMB 147.9501 -0.5177

ROCKWELL AUTOM 211.54 0.2464

SCHLUMBERGER L 47.04 -2.0714

SOUTHERN 75.41 -0.8676

STEALTHGAS 2.83 3.663

TSAKOS ENERGY 11.3 0

UNISYS CORP 11.96 -2.6851

UNITEDHEALTH G 501.45 -1.1161

US BANCORP 52.745 0.4667

VERIZON COMMS 51.27 -0.2529

WALT DISNEY CO 109.83 0.4665

WELLS FARGO &  46 0.2397

WALMART INC 129.27 0.6149

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 3867.21224 0.961

A.B.FOOD 1724.35 -1.001

ADMIRAL GRP 2223 -0.269

ASHTEAD GRP. 4154.3764 -1.983

ANTOFAGASTA 1477.5 -2.7

AVIVA 432.20167 -1.081

ASTRAZENECA 10423 -0.134

BABCOCK INTL 338.3954 0.178

BAE SYS. 757.1977 -0.735

BARCLAYS 169.04648 -1.262

BR.AMER.TOB. 3501.7198 1.331

BARRATT DEVEL. 505.2 -1.79

BERKELEY GP.HL 4207 -2.075

BR.LAND 525.2 -0.266

BUNZL 2797 -3.184

BP 436.1587 0.173

BURBERRY GRP 1720.35973 0.469

BT GROUP 187.7101 1.794

COCACOLA HBC A 1747.5 -1.41

CARNIVAL 1001.5 -0.989

CENTRICA 79.08 2.247

COMPASS GROUP 1784.6965 -1.223

CAPITA GROUP 24.24 -2.494

CRH 3273.5 -1.475

DCC 5610 0

DIAGEO 3659.5 0.177

DIRECT LINE 258.1055 -0.81

EXPERIAN 2656 -1.337

EASYJET 516 -3.288

FRESNILLO 774.2 -4.325

GLENCORE 522.1 -0.836

GSK 1733 0.266

HIKMA 1705.575 -0.498

HAMMERSON 27.45 -3.544

HARGREAVES LS 861.58182 -0.741

HSBC HLDGS.UK 533.8 0.832

INTL CONSOL AI 130.68491 -5.48

INTERCON. HOTE 4931.6054 -1.261

3I GRP. 1262.5 -2.045

IMP.BRANDS 1775 1.187

INTERTEK GROUP 4646.1885 -2.277

ITV 69.84 -0.227

JOHNSON MATTHE 2109 -0.985

KINGFISHER 261.94 -0.641

LAND SECS. 769.6072 -0.751

LEGAL&GEN. 260.9 -2.037

LLOYDS GRP. 44.8788 -0.554

MARKS & SP. 10000 -1.609

MONDI 1538.5 -1.819

NATIONAL GRID 1169.5911 0.731

NEXT 6472.9912 -2.056

PROVIDENT FIN. 253.6 0.555

PRUDENTIAL 1046.52414 -1.284

PERSIMMON 2167 -3.416

PEARSON 754.4 0.106

RELX 2266 -0.655

RIO TINTO 5781.5106 0.262

ROYAL MAIL 315.99764 -5.564

ROLLS-ROYCE HL 86.29 -2.585

SAINSBURY(J) 227.6 -1.168

SCHRODERS 2950.2212 -0.336

SAGE GRP. 656.6 -2.87

ST JAMESS PLAC 1288.75 0.232

SMITHS GROUP 1557 -1.458

SMITH&NEPHEW 1294.5 -2.157

SSE 1762.595 0.397

STAND.CHART. 625.6 0.511

SEVERN TRENT 2930 -1.753

TRAVIS PERKINS 1206.5 -0.904

TESCO 258.0713 -0.077

TUI AG 193.09 -2.766

TAYLOR WIMPEY 130.48348 -1.774

UNILEVER 3729.875 9.426

UTD. UTILITIES 1048 1.051

VODAFONE GROUP 130.12373 0.974

WPP 916.2 -1.392

WHITBREAD 2730.37805 -1.162

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 29.38 -2.33

RICHEMONT N 106.35 -0.51

GEBERIT N1 525.8 -1.87

NOVARTIS N 86.86 -0.55

ROCHE HOLDING  326.4 -1.3

SGS N 2380 -1.9

SWATCH GROUP I 246.4 1.61

ADECCO N 37.29 -0.11

JULIUS BAER N 49.25 -1.26

CS GROUP AG 6.73 -5.13

GIVAUDAN N 3522 -3.67

NESTLE SA 117 0.03

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 566.8 -0.14

SWISS RE N 78.92 -2.38

UBS GROUP N 18.045 -1.34

ZURICH INSURAN 438 -0.57

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 184.46 -0.36

ALLIANZ SE 195.02 -4.58

BASF SE 51.29 -0.15

BAY MOT WERKE 80.63 -0.85

BEIERSDORF 96.52 0.36

BAYER N AG 66.58 0.08

COMMERZBANK 8.078 -0.158

CONTINENTAL AG 71.28 -0.1

DEUTSCHE BANK  10.374 -0.272

DEUTSCHE POST  38.505 -0.44

DT BOERSE N 156.25 -3.7

DT LUFTHANSA A 6.826 -0.145

DT TELEKOM N 19.124 0.042

E.ON  SE NA 9.484 -0.13

FRESENIUS MEDI 56.64 -0.28

FRESENIUS SE 31.88 -0.3

HEIDELBERGCEME 54.1 -0.32

HENKEL AG&CO V 63.7 0.62

INFINEON TECH  28.94 -0.635

K+S AG NA 26.13 0.8

MERCK KGAA 175 -4.85

MUENCH. RUECK  227.7 -2.9

RWE AG 41 0.39

THYSSENKRUPP A 8.94 0.152

VOLKSWAGEN VZ 154.68 0.72

VONOVIA SE 35.45 -0.14

SIEMENS N 122.44 -2.38

SAP SE 92.79 -2.33

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 46.22 -2.01

AEGON 4.973 -1.84

ABN AMRO BANK 10.905 0.28

AKZO NOBEL 81.3 -2.42

ARCELORMITTAL 29.955 -1.71

ASML HOLDING 536 -3.61

BOSKALIS WESTM 32.46 -0.31

GALAPAGOS 51.64 -1.83

HEINEKEN 93.82 0.51

ING GROEP 10.524 0.54

KONINKLIJKE DS 157.3 8

KPN KON 3.393 0.71

NN GROUP 46.31 -1.3

KONINKLIJKE DS 157.3 8

IMCD 139.7 -1.06

RANDSTAD 52.56 -0.11

RELX 26.68 -0.67

UNIBAIL RODAM  65.49 -1.8

VOPAK 26.7 -1.04

WOLTERS KLUWER 92.14 -0.78

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.56 1.58

ATLANTIA 22.57 22.56

AZIMUT HLDG 19.95 19.93

ENEL 6.04 6.15

EXOR 68.70 70.00

ENI 14.20 14.20

GENERALI ASS 16.95 17.00

GEOX 0.82 0.82

INTESA SANPAOL 2.0305 -1.41

MEDIOBANCA 9.60 9.60

RCS MEDIAGROUP 0.71 0.72

PRYSMIAN 30.06 30.68

SNAM 5.41 5.45

STMICROELEC.N. 37.19 37.83

TELECOM ITALIA 0.30 0.29

TENARIS 15.63 16.22

TERNA 7.89 7.98

UNICREDIT 10.9 -0.15

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 3134 -0.57

ASAHI GROUP HL 4340 -0.39

ASTELLAS PHARM 2062.5 1.03

BRIDGESTONE CO 5083 0.3

CANON INC 3242 -0.77

CASIO COMPUTER 1179 -0.08

CITIZEN WATCH 551 -0.72

CREDIT SAISON 1498 -2.66

DAIWA SEC GROU 625.8 -1.01

SUBARU 2227.5 4.45

FUJIFILM HOLDI 7107 1.98

FUJITSU LTD 19345 -0.79

HINO MOTORS 718 1.13

HITACHI 6725 -0.81

HONDA MOTOR 3187 0.09

IHI 3625 -2.03

ISUZU MOTORS 1511 0.8

KAWASAKI HVY I 2519 0.08

KAJIMA CORP 1386 -0.57

KEIO 4305 0

KOBE STEEL 680 0.29

KONICA MINOLTA 432 -0.46

JTEKT 981 -0.2

MITSUB UFJ FG 729.7 -1.16

MITSUBISHI COR 4433 -1.47

MITSUBISHI ELE 1416 -0.18

MITSUBISHI MOT 385 0.26

NEC CORPORATIO 5210 -0.95

NIKKON HLDG 2013 -0.98

NIKON CORP 1605 0.25

NIPPON SUISAN 4340 -0.76

NISSAN MOTOR C 500.6 -0.34

NOMURA HOLDING 508.9 0.37

NISSAN CHEMICA 7280 -1.36

NIPPON PAPER I 943 

OBAYASHI CORP 913 -0.76

ODAKYU ELEC RA 1701 -0.93

OJI HOLDINGS 567 -0.18

OSAKA GAS 2406 -1.23

RICOH CO LTD 1084 1.78

SECOM 8497 0.6

SEVEN & I HLDG 5410 -0.02

SHARP CORP 1049 -1.69

SHIMIZU CORP 685 0

SHISEIDO 5426 -1.22

SONY GROUP COR 12115 1

SMFG 3922 -1.48

SUMITOMO CHEM 531 0.38

SUZUKI 831 -2.69

TAISEI CORP 3850 -2.78

TDK CORPORATIO 4465 1.13

TOBU RAILWAY 2887 -0.55

TOKIO MARINE H 7466 1.36

TORAY INDUSTRI 666.3 -0.73

TREND MICRO 7570 -0.53

TOPY INDS LTD 1330 2.7

TORAY INDUSTRI 666.3 -0.73

TOSHIBA CORP 5770 -1

TOYOBO 1027 -0.87

TOYOTA MOTOR C 2122.5 -0.19

YAMAHA CORP 5320 -1.3

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 30.57 -1.96

AIR LIQUIDE 162.84 -1.35

ALSTOM 25.40 -1.4

AXA 23.51 -2.53

BNP PARIBAS 53.11 -2.19

BOUYGUES 32.13 -0.77

CAPGEMINI 180.50 -3.17

CARREFOUR 19.03 -0.11

CASINO GUICHAR 17.93 -1.32

CREDIT AGRICOL 10.31 -0.35

DANONE 54.73 -0.11

DASSAULT SYSTE 39.19 -3.09

EDF 8.26 -1.15

L’OREAL 328.55 -0.95

L.V.M.H. 597.20 -1.87

LAGARDERE 25.00 0.08

MICHELIN 121.25 -0.66

PERNOD RICARD 182.50 -0.9

KERING 509.70 0.87

PUBLICIS GROUP 50.88 -2.38

RENAULT 25.55 -0.62

SAINT-GOBAIN 55.10 -1.4

SANOFI 99.38 -1.04

SCHNEIDER ELEC 129.04 -1.93

SOCIETE GENERA 25.01 -1.21

SODEXO 69.44 -2.88

TF1 7.72 -0.71

THALES 113.60 -2.41

VEOLIA ENVIRON 26.04 -4.09

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 26.4 -1.0865

AENA SME 142.15 0.1762

ACERINOX 12.065 1.0046

ACCIONA 179.5 -0.2223

AMADEUS 57.84 -4.6174

BBVA 5.079 -1.3212

BANKINTER 5.918 -0.8378

CAIXABANK 3.368 -1.0285

DSTR INT ALIME 0.0142 0

ENDESA 20.63 -0.7218

ENAGAS 21.31 -0.7914

FERROVIAL 24.01 -1.3558

FOMENTO DE CON 11.24 -1.2302

GRIFOLS 19.59 -0.051

IBERDROLA 11.035 -0.6751

INT AIRLINES G 1.5105 -4.9103

INDRA SISTEMAS 10.14 -1.0732

INDITEX 22.39 -0.4446

MAPFRE 1.728 -1.4261

MERLIN PROP 10.53 -1.0338

ARCELORMITTAL 29.98 -1.7049

RED ELECTR COR 19.29 0.5211

REPSOL 14.995 1.0104

BCO DE SABADEL 0.833 -1.0219

BANCO SANTANDE 3.0145 -2.063

SACYR 2.644 0.0757

TELEFONICA 5.06 2.1603

MEDIASET ES CO 4.062 -1.3599

TECNICAS REUN 9.755 0.1026

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με απώλειες έκλεισε τον Μάιο το Χρη-
ματιστήριο Αθηνών, το οποίο κατά
την τελευταία συνεδρίαση του μήνα
κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης,
επηρεασμένο και από τις ανακοινώσεις
για τον πληθωρισμό που επιβάρυναν
το επενδυτικό κλίμα και πυροδότησαν
«στοιχήματα» για μεγαλύτερες αυξή-
σεις επιτοκίων από την ΕΚΤ. Η συ-
ναλλακτική δραστηριότητα, όπως α-
ναμενόταν, εκτοξεύτηκε, με τον τζίρο
να αγγίζει τα 523 εκατ. ευρώ λόγω της
ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης
των δεικτών της MSCI.

Η άνοδος του Γενικού Δείκτη πάνω
από την περιοχή των 910-900 μονάδων
το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί
εν πολλοίς από το διεθνές κλίμα, το
οποίο παραμένει εύθραυστο για τις

μετοχές, όπως σχολιάζει ο Νίκος Καυ-
κάς, υπεύθυνος του τμήματος ανάλυ-
σης της Depolas Investment Services.
Και το τελευταίο διήμερο απέδειξε
πως το επίπεδο αυτό είναι δύσκολο
να κατοχυρωθεί σε κλείσιμο χωρίς
νέα κεφάλαια στο Χ.Α.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν
στενά για οποιαδήποτε αλλαγή της
στάσης της ΕΚΤ μετά τη συνεδρίασή
της την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο
πληθωρισμός στην Ευρωζώνη εκτι-
νάχθηκε στο 8,1% τον Μάιο, με την
Goldman Sachs μάλιστα να προβλέπει
πως δεν έχει ακόμη κορυφωθεί, κάτι
που εκτιμάται ότι θα συμβεί τον Σε-
πτέμβριο, φτάνοντας το 8,9%. Η ΕΚΤ
έχει μέχρι στιγμής σηματοδοτήσει
ότι θα ξεκινήσει τον κύκλο αύξησης

των επιτοκίων τον Ιούλιο, με το επι-
τόκιο να φαίνεται να αυξάνεται στο
0% ή και υψηλότερα έως τον Σεπτέμ-
βριο.

Σε ό,τι αφορά το Χ.Α. και τα στατι-
στικά της συνεδρίασης, ο Γενικός Δεί-
κτης κατέγραψε πτώση της τάξης του
0,12% και έκλεισε στις 890,70 μονάδες,
ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 523,2
εκατ. ευρώ και σε υψηλό 6,5 ετών. Ο
δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ε-

νισχύθηκε κατά 0,02% στις 2.156,90
μονάδες, ενώ με πτώση 0,38% έκλεισε
ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης,
στις 1.411,03 μονάδες.

Από τα μη τραπεζικά blue chips,
τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν οι
Σαράντης (+3,85%), ΟΠΑΠ (+3,27%)
και ΟΤΕ (+2,85%), ενώ απώλειες άνω
του 2% κατέγραψαν ΕΛΠΕ και Titan,
και πτώση άνω του 1% οι Coca-Cola,
Jumbo, Lamda Development και

Quest. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε
πτώση 0,82% στις 611,51 μονάδες κυ-
ρίως λόγω των απωλειών ύψους 3,2%
στην Εθνική Τράπεζα, ενώ στο -0,51%
έκλεισε η Alpha Bank, στο +0,24% η
Eurobank και στο +0,85% η Πειραιώς.
Σε επίπεδο μήνα, ο Γενικός Δείκτης
υποχώρησε κατά 3,44% και ο τραπε-
ζικός κατά 5,16%.

Οπως σχολιάζει ο Δημήτρης Τζάνας,
διευθυντής επενδύσεων της «Κύκλος
Χρηματιστηριακή», ο Γενικός Δείκτης
κατέγραψε απώλειες για τον μήνα
Μάιο, οι οποίες την τελευταία εβδο-
μάδα περιορίστηκαν έπειτα από πέντε
συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.
Ηταν το αποτέλεσμα της δημοσιοποί-
ησης των θετικών επιδόσεων των συ-
στημικών τραπεζών, που κατέγραψαν
βελτιωμένη κερδοφορία, αισθητή μεί-
ωση των NPEs, κεφαλαιακή επάρκεια,
ενώ αξιοσημείωτη ήταν η πιστωτική
επέκταση που καταγράφηκε.

Ωστόσο, η επανάληψη μιας αυτό-
νομης πορείας του ελληνικού χρημα-
τιστηρίου ανάλογη εκείνης που ση-
μειώθηκε στο α΄ τετράμηνο δεν είναι
πλέον πιθανή, όπως δείχνουν οι συ-
νεχείς αποτυχημένες αναμετρήσεις
με τις 900 μονάδες. 

Οι ξένοι διαχειριστές δεν μπορούν
να διαφοροποιήσουν την επενδυτική
στρατηγική τους για το Χ.Α. καθώς α-
κόμη και μετά την προσθήκη δύο νέων
εταιρειών στον δείκτη αναφοράς MSCI
Standard Greece, δεν θα μεταβληθεί
ουσιωδώς η ήδη χαμηλή συμμετοχή
του στους δείκτες στάθμισης (κάτω
από το 0,3%). Θα απαιτηθούν και άλλες
προϋποθέσεις, η αναβάθμιση της εγ-
χώριας επενδυτικής κοινότητας ανά-
μεσά τους, ώστε να βελτιωθεί ουσιω-
δώς η κεφαλαιοποίηση του αναδυό-
μενου ελληνικού χρηματιστηρίου που,
ευρισκόμενη στο 35%-36% του ΑΕΠ
περίπου, υστερεί δραματικά σε σύ-
γκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές
επιδόσεις. 

Πτωτικά κινήθηκαν χθες οι ευρωπαϊκές
αγορές, ενώ και η Wall Street άνοιξε
με απώλειες, καθώς η νέα άνοδος των
τιμών του πετρελαίου ενέτεινε την α-
νησυχία για περαιτέρω επιτάχυνση
του πληθωρισμού, που στην Ευρωζώνη
έφτασε πλέον το 8,1% τον Απρίλιο.
Σημειωτέον ότι η προηγούμενη φορά
που ο πληθωρισμός  έφτασε σε τόσο
υψηλά επίπεδα ήταν στη διάρκεια της
πετρελαϊκής κρίσης της διετίας 1973-
1974. Η ανησυχία για περαιτέρω επι-
τάχυνση του πληθωρισμού καλλιεργεί,
άλλωστε, προσδοκίες για πολύ πιο ε-
πιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων από
την αμερικανική Federal Reserve.

Οι επενδυτές επικεντρώθηκαν, έτσι,
στα νέα ανησυχητικά στοιχεία παρα-
βλέποντας την προοπτική ανάκαμψης
της Κίνας μετά την άρση των
lockdowns σε Σαγκάη και άλλες εμπο-
ρικές μητροπόλεις της δεύτερης οι-
κονομίας στον κόσμο.

Μιλώντας στο Reuters ο Φρανσουά
Σαβαρί, στέλεχος της Prime Partners,
τόνισε πως «τα πάντα θα εξαρτηθούν
εφεξής από τον πληθωρισμό» και δι-
ευκρίνισε πως «το τι θα συμβεί στις
αγορές θα εξαρτηθεί από το κατά πό-
σον θα δούμε κάποια αποκλιμάκωση
των πληθωριστικών πιέσεων το δεύ-
τερο εξάμηνο του έτους».

Η ανησυχία προκάλεσε μαζικές πω-
λήσεις ομολόγων της Ευρωζώνης και
άνοδο των αποδόσεών τους, με τις α-
ποδόσεις του δεκαετούς της Γερμανίας

να αυξάνονται κατά 0,08 εκατοστιαίες
μονάδες, φτάνοντας το 1,13%.

Η απόδοση του δεκαετούς της Ιτα-
λίας αυξήθηκε κατά 0,15 εκατοστιαίες
μονάδες, ενώ αντίστοιχη ήταν και η
πορεία των δεκαετών ομολόγων του
αμερικανικού δημοσίου, με τις απο-
δόσεις τους να πλησιάζουν και πάλι
το 3%, σημειώνοντας αύξηση κατά
0,09 εκατοστιαίες μονάδες στο 2,84%.

Μοναδική εξαίρεση ανάμεσα στις
ευρωπαϊκές αγορές ο δείκτης FTSE
100 του Λονδίνου, που εξαιτίας των

πολλών ενεργειακών εταιρειών του
έκλεισε με κέρδη 0,35%.

Οι μετοχές των ενεργειακών κο-
λοσσών Shell και BP σημείωσαν άνοδο
1,5% και 1,3% αντιστοίχως. Στην α-
ντίθετη πορεία ο δείκτης Xetra DAX
της Φρανκφούρτης, που έκλεισε με
απώλειες 1,18%, όπως και ο CAC 40
του Παρισιού με απώλειες 1,43% και
ο FTSE MIB του Μιλάνου με απώλειες
1,13%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης
EuroStoxx 600 υποχώρησε κατά  0,7%. 

BLOOMBERG, REUTERS

Στο «κόκκινο» το Χ.Α. τον Μάιο,
κυριαρχεί η αβεβαιότητα
Εκτόξευση του τζίρου πάνω από τα 500 εκατ. χθες, λόγω αναδιάρθρωσης της MSCI

<<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης κατέγρα-
ψε πτώση 0,12% και έκλει-
σε στις 890,70 μονάδες. 

Πτώση στα χρηματιστήρια
λόγω ανόδου πετρελαίου

<<<<<<

Η ενίσχυση της τιμής του
βαρελιού θα πυροδοτήσει
περαιτέρω ενίσχυση του
πληθωρισμού.

Η ανησυχία προκάλεσε μαζικές πωλήσεις ομολόγων της Ευρωζώνης και άνοδο των α-
ποδόσεών τους.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά οποιαδήποτε αλλαγή στάσης της ΕΚΤ, καθώς ο πλη-
θωρισμός στην Ευρωζώνη εκτινάχθηκε στο 8,1% τον Μάιο.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.7840               0.8300                 0.8212               1.9060             “54,589”                0.8300                0.8340                0.8300                1.97
ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1.1100               1.1400                 1.1267               2.6320           “453,124”                1.1300                1.1350                1.1300                1.80
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3700               0.3760                 0.3727               0.1120               “3,455”                0.3720                0.3820                0.3760                0.00
ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0.0000                0.0900                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0795               0.0800                 0.0799             -0.0150             “10,063”                0.0745                0.0810                0.0800                0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.9300               1.9300                 1.9300               6.9560                     300                1.8400                1.9000                1.9300                2.66
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                   2.0000               2.0000                 2.0000             -0.8890               “4,600”                1.9900                2.0000                2.0000                0.00
ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 
ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                0.0160               0.0160                 0.0160               0.0500             “10,000”                0.0160                0.0170                0.0160                3.23
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                0.0000                                                 
ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0.0000                0.0760                                                 
ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0030                0.0040                                                 
ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                              0.0000                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                                                                                                                                                        0.1900                0.2280                                                 
ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0315                                                 
ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0000                0.0165                                                 
ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                               0.0725               0.0740                 0.0733               0.3320             “17,000”                0.0675                0.0770                0.0740                5.71
ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.0545                                                 
ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                        0.7950               0.7950                 0.7950               7.9390                     200                0.0000                0.8000                0.7950              -3.05
ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                  1.6200               1.6200                 1.6200             15.5600                     160                1.4900                1.6500                1.6200                0.62
ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                            0.0125                0.0000                                                 
ΤΟΚΙ           TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0.0565                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΤΙΑ          DISPLAY ART PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0475                                                 
ΔΒΚΔ         ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                        0.6950                0.0000                                                 
ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                         0.6250                0.6450                                                 
ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                             0.2500               0.2640                 0.2605               2.0000               “2,000”                0.0000                0.0000                0.2640              10.00
ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  (Θ)                                    2.6800               2.7400                 2.7081           -11.1230               “9,100”                2.6800                2.7000                2.6800              -5.63
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                             1.2500               1.2500                 1.2500               3.0120                       24                1.2300                1.2700                1.2500                1.63
ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.0000                0.2200                                                 
ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                              0.8650               0.8650                 0.8650             -1.1880                     150                0.0000                0.8850                0.8650              -0.57
ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0.2960                0.3180                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0760                0.0840                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0.2820                0.3120                                                 
ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                      0.0520                0.0575                                                 
ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.2400                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                      1.1000                1.1200                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                0.0440                                                 
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                0.0000                                                 
ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                           1.0700                0.0000                                                 
ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 
ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                      0.0840               0.0840                 0.0840             -0.1500               “2,000”                0.0790                0.0920                0.0840              -1.75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                                                                                                                                                                                              54.2000              61.0000                                                 
ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 
                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                                                              54.0000              59.0000                                                 
ΤΡΙΣΤΟΝΕ   “Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN, 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.

31 Μαΐου 2022
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Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΣΙΜΗ

«Οδηγώ και σε σκέφτομαι και είναι αυτό
επικίνδυνο», έλεγε το άσμα, αναγνω-
ρίζοντας ότι όταν πιάνουμε τιμόνι, το
μυαλό οφείλει να είναι μόνο στον δρόμο.
Οι αιτίες απόσπασης προσοχής κατά
την οδήγηση είναι πολύ περισσότερες
από όσες νομίζουμε και ευθύνονται για
το 30% των τροχαίων ατυχημάτων. Οσο
βελτιώνεται μάλιστα η τεχνολογία και
αυξάνονται οι δυνατότητες που παρέ-
χονται μέσα σε ένα όχημα στον οδηγό,
τόσο περισσότεροι είναι οι «πειρασμοί»
που μπορούν να παρασύρουν το μυαλό
του οδηγού σε «διαδρομές» άλλες. Οι…
παρεμβολές κατά την οδήγηση χωρί-
ζονται σε δύο κατηγορίες, αυτές που
σημειώνονται εντός του οχήματος και
εκείνες που είναι εξωγενείς.

Βασικός παράγοντας απόσπασης
προσοχής εντός του οχήματος αποτελεί
το κινητό τηλέφωνο, το οποίο, όπως ε-
ξηγούν οι ειδικοί, θεωρείται επικίνδυνο
ακόμα και σε περιπτώσεις χρήσης με
συσκευές hands free. «Πέραν της ενα-
σχόλησης με την ίδια τη συσκευή του
τηλεφώνου, ακόμα και μια συνομιλία
λίγο πιο έντονη μπορεί να τραβήξει την
προσοχή του οδηγού, περιορίζοντας τα
αντανακλαστικά του στον δρόμο», εξηγεί
στην «Κ» ο πρόεδρος εκπαιδευτών ο-
δήγησης Δυτικής Αττικής και αντιπρό-
εδρος του Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου Αθηνών (ΕΕΑ) Νίκος Γρέντζελος.
Η χρήση κινητού αυξάνει κατά τέσσερις
φορές την πιθανότητα εμπλοκής σε α-
τύχημα. Ιδιαίτερα επικίνδυνη αποδει-
κνύεται η συγγραφή, αλλά και η ανά-
γνωση γραπτού μηνύματος. «Οδηγός
που γράφει μήνυμα στο κινητό εμφανίζει
23 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες ε-
μπλοκής σε ατύχημα», εξηγεί στην «Κ»
ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συ-
γκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) Παναγιώτης Πα-
παντωνίου. Η ανάγνωση μηνύματος α-
ποσπά το βλέμμα του οδηγού από τον
δρόμο για διάστημα έως και 5 δευτερο-
λέπτων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κατάσταση
δεν είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη ως προς
τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση.
Ειδικότερα, το 47,7% των Ευρωπαίων
φαίνεται ότι μιλάει στο κινητό χρησι-

μοποιώντας hands free συσκευές, 28,6%
κρατά το τηλέφωνο και 24,2% διαβάζει
ή στέλνει μηνύματα ή mails. Ενθαρρυ-
ντικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι σύμ-
φωνα με τα στοιχεία, το 94% των νέων
οδηγών κατανοεί τον κίνδυνο χρήσης
κινητού, με το 35% να παραδέχεται ότι
το χρησιμοποιεί. Το 73% των νέων ο-
δηγών που έχει στο ένα χέρι το τιμόνι
και στο άλλο το τηλέφωνο έχει εμπλακεί
σε ατύχημα, σύμφωνα με τα στοιχεία
του ESRA (European Survey Research
Association). 

Ο εκνευρισμός
Ειδικοί εξηγούν ότι ένας καβγάς ή

ακόμα και η φροντίδα του παιδιού στο
πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου είναι
πιθανό να οδηγήσουν το όχημα εκτός

λωρίδας κυκλοφορίας ή να περιορίσουν
επικίνδυνα την απόσταση ασφαλείας
που απαιτείται από το προπορευόμενο
όχημα. Οποιαδήποτε πηγή εκνευρισμού
επηρεάζει τον χρόνο αντίδρασης και
τα αντανακλαστικά του οδηγού. «Ο αν-
θρώπινος παράγοντας αποτελεί τη βα-
σική αιτία για ποσοστό 65%-95% των
οδικών ατυχημάτων», εξηγεί ο Γιώργος
Γιαννής, καθηγητής του ΕΜΠ. Είναι
μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τα 2/3 των
τροχαίων οφείλονται σε κάποια πηγή
απόσπασης προσοχής του οδηγού.

Στους παράγοντες που επηρεάζουν
την προσοχή ενός οδηγού εντός του ο-
χήματος περιλαμβάνεται και η κατα-
νάλωση φαγητού ή ποτού, αλλά και το
κάπνισμα. Οποιαδήποτε δραστηριότητα
απαιτεί την προσοχή του οδηγού, έστω
και σε στιγμιαίο επίπεδο, θεωρείται ι-
διαίτερα επικίνδυνη.

Η αγαπημένη μουσική μπορεί να δρα
χαλαρωτικά, ωστόσο η διαδικασία α-
ναζήτησης τραγουδιού ή οι συνεχείς

εναλλαγές ραδιοφωνικού σταθμού, ε-
πίσης αποσπούν την προσοχή του ο-
δηγού. Οι ειδικοί προτείνουν είτε να γί-
νεται προεπιλογή των τραγουδιών πριν
από την έναρξη κάποιας διαδρομής εί-
τε… πιστή ακρόαση ενός ραδιοφωνικού
σταθμού χωρίς εναλλαγές εν μέσω τα-
ξιδιού.

Τα ερεθίσματα εντός του οχήματος
μπορεί να θεωρούνται βάσει στατιστικών
πιο επικίνδυνα από τα εξωτερικά, αλλά
δεν είναι άμοιρα ευθυνών και τα όσα
εκτυλίσσονται έξω από το όχημα. Ακόμα
και ένα εντυπωσιακό τοπίο εν μέσω
διαδρομής μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
την ασφάλεια του ταξιδιού. Η αγωνιώδης

αναζήτηση ενός προορισμού μετατοπίζει
την προσοχή του οδηγού, στερώντας
του την πλήρη διαύγεια στον δρόμο.
Παράλληλα, ό,τι άλλο συμβαίνει στον
δρόμο, όπως ένα ατύχημα ή ένα όχημα
που έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης,
οφείλει να αντιμετωπίζεται με ωριμότητα
από τους οδηγούς.

«Δεν χρειάζεται να κόβουμε ταχύτητα
για να κοιτάξουμε τι έγινε στο δίπλα
τρακάρισμα, το μόνο που καταφέρνουμε
είναι να επιβαρύνουμε τον κυκλοφο-
ριακό φόρτο τοπικά, ενώ είναι βέβαιο
ότι έχουμε την προσοχή μας στραμμένη
στο ατύχημα και όχι στον δρόμο», εξηγεί
ο κ. Παπαντωνίου. Οι έρευνες μάλιστα

υποστηρίζουν ότι το κυριότερο πρό-
βλημα στις πηγές απόσπασης προσοχής
είναι ότι περιορίζουν τον χρόνο αντί-
δρασης του οδηγού.

Οι πολυσυζητημένες κατά το παρελ-
θόν διαφημιστικές πινακίδες στον δρόμο
αποτελούν διεθνώς και διαχρονικώς
μια επικίνδυνη παγίδα για τους οδηγούς.
Μελέτες ωστόσο υποστηρίζουν ότι δεν
οδηγούν απαραίτητα σε τροχαίο ατύ-
χημα, αλλά είναι βέβαιο ότι περιορίζουν
την προσοχή του οδηγού.

Βέβαια, οι πιο «ακραίες» πινακίδες,
με παλλόμενα γραπτά μηνύματα, με βί-
ντεο ή οτιδήποτε παραπέμπει σε σήμα
κυκλοφορίας προκαλεί σύγχυση στον

οδηγό, ο οποίος χρειάζεται περισσότερο
χρόνο να επεξεργαστεί το οπτικό ερέ-
θισμα το οποίο θα κρατήσει το βλέμμα
του περισσότερη ώρα μακριά από τον
δρόμο.

Η απόσπαση προσοχής του οδηγού
μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυστηρό-
τερη επιβολή κανόνων κυκλοφορίας,
εκστρατείες ενημέρωσης και ειδικά
προγράμματα επιμόρφωσης ειδικών
κατηγοριών οδηγών, όπως είναι οι νέοι,
οι ηλικιωμένοι, οι συστηματικοί παρα-
βάτες. Κλειδί ωστόσο και σε αυτό το
ζήτημα αποτελεί η συστηματική αστυ-
νόμευση και η βεβαιότητα καταλογισμού
προστίμων.

Η χρήση κινητού βλάπτει σοβαρά την οδική ασφάλεια
Οι αιτίες απόσπασης προσοχής κατά την οδήγηση είναι πολύ περισσότερες από όσες νομίζουμε και ευθύνονται για το 30% των τροχαίων ατυχημάτων

<<<<<<

Το 73% των νέων οδηγών
που έχει στο ένα χέρι
το τιμόνι και στο άλλο
το τηλέφωνο έχει
εμπλακεί σε ατύχημα.

Οι φωτεινές ενημε-
ρωτικές πινακίδες

Μια σχετικά νέα τάση θέλει την το-
ποθέτηση φωτεινών επιγραφών, οι
οποίες ενημερώνουν τους οδηγούς
για τον κυκλοφοριακό φόρτο ή έκτα-
κτα περιστατικά. Οταν δεν υπάρχει
κάτι να σημειωθεί, απλώς εκπέμπουν
μηνύματα που προάγουν την οδική α-
σφάλεια «φοράτε ζώνη και κράνος»,
«διατηρούμε αποστάσεις» κ.ά. Δεν
είναι λίγες οι φορές που τα συνοδευ-
τικά των μηνυμάτων (π.χ. λογότυπο
περιφέρειας, οδικά σήματα) είναι τό-
σο έντονα στις πινακίδες που τρα-
βούν την προσοχή του οδηγού. Αμε-
ρικανική έρευνα που δημοσιεύθηκε
στο περιοδικό Science διαπιστώνει ό-
τι οι φωτεινές πινακίδες αντί να απο-
τρέπουν τα ατυχήματα, τα αυξάνουν,
ειδικότερα σε τμήματα των αυτοκινη-
τοδρόμων όπου βρίσκονται οι ψηφια-
κές οθόνες. Τα ατυχήματα σε σημεία
όπου βρίσκονται φωτεινές πινακίδες
καταγράφονται αυξημένα κατά
1,35%, στο Τέξας των ΗΠΑ. Στη χώρα
μας δεν υπάρχουν ειδικές προδια-
γραφές για τις εν λόγω πινακίδες ε-
ντός αστικού ιστού. Στους αυτοκινητο-
δρόμους, από την άλλη, υπάρχει ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο ορίζει το
πόσο «πλούσια» σε εικόνες μπορεί να
είναι κάποια τέτοια επιγραφή.
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Η ψυχική υγεία μαθητών, θύμα της πανδημίας
Σχολικοί σύμβουλοι και παιδίατροι στις ΗΠΑ προειδοποιούν για τις επιπτώσεις από τον εγκλεισμό στο μέλλον των νέων

Των ΚΛΕΡ ΚΕΪΝ ΜΙΛΕΡ 
και ΜΠΙΑΝΚΑ ΠΑΛΑΡΟ

Oι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθ-
μίδων στις ΗΠΑ έχασαν πολλά εξαιτίας
των δύο ετών πανδημίας. Δεν έμειναν
πίσω μόνο οι γνώσεις τους σε γραμματική
και αριθμητική. Φαίνεται ότι δεν εξελί-
χθηκαν ούτε οι κοινωνικές τους δεξιό-
τητες, που απαιτούνται για να συνάψουν
και να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις, να
συμμετάσχουν σε ομαδικές εργασίες και
να διαχειριστούν την απογοήτευση και
οποιοδήποτε άλλο συναίσθημά τους. Σε
έρευνα που πραγματοποίησαν οι New
York Times τον Απρίλιο, 362 σχολικοί
σύμβουλοι στα σχολεία των ΗΠΑ ανέ-
φεραν ότι κοινωνικά και συναισθηματικά
πολλοί μαθητές έχουν παραμείνει στην

ηλικία που βρίσκονταν κατά την έναρξη
της πανδημίας. Η Τζένιφερ Φάιν, σχολική
σύμβουλος σε σχολείο του Σικάγου, πε-
ριγράφει ότι «βλέπουμε τα παιδιά της
τρίτης γυμνασίου, που φοιτούσαν στην
πρώτη γυμνασίου την τελευταία φυσιο-
λογική σχολική χρονιά, να έχουν χάσει
δύο χρόνια σημαντικής κοινωνικής και
συναισθηματικής ανάπτυξης».

Το 94% των σχολικών συμβούλων α-
ναφέρει ότι τα παιδιά υποφέρουν από
μεγαλύτερο άγχος και κατάθλιψη συ-
γκριτικά με την προ πανδημίας περίοδο.
Το 88% επισημαίνει επίσης ότι τα παιδιά
έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να ελέγξουν
τα συναισθήματά τους σήμερα, ενώ το
75% παρατηρεί μεγαλύτερη δυσκολία
στην επίλυση των διενέξεων με τους συ-
νομηλίκους τους. 

Η Κέισι Σέρνι, σχολική σύμβουλος δη-
μοτικού σχολείου στο Ουέστον του Ου-
ινσκόνσιν, σημειώνει ότι «τα παιδιά σή-
μερα έχουν λιγότερο σθένος και αντοχή,
καταβάλλουν ελάσσονα προσπάθεια και
έχουν συμπεριφορές που τους επιτρέπουν
να διαφεύγουν και να δραπετεύουν από
το παρόν». Η συνάδελφός της Τζένιφερ
Σλάτερ τονίζει ότι «τα παιδιά είναι γεμάτα

άγχος. Ανησυχούν διαρκώς για την οι-
κογένεια και τους φίλους τους και πιέ-
ζονται ακαδημαϊκά διότι έχουν μείνει πί-
σω». Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις έξι
από τους 362 σχολικούς συμβούλους που
ερωτήθηκαν εκτιμούν ότι τα παιδιά έχουν
ανακτήσει πλέον τη φυσιολογική συμπε-
ριφορά και τις κοινωνικές και συναισθη-
ματικές δεξιότητες που προσήκουν στην
ηλικία τους.

Από την ανάλυση των στοιχείων των
ερωτηθέντων προκύπτει ότι κάθε σχο-
λικός σύμβουλος ήταν υπεύθυνος για
377 μαθητές. Στις αγροτικές περιοχές ο
μέσος όρος ήταν 413 παιδιά. Το 75% των
ερωτηθέντων διαμαρτυρήθηκε ότι ο α-
ριθμός αυτών των επαγγελματιών στα
σχολεία είναι ανεπαρκής. Οι σχολικοί
σύμβουλοι που εξέφρασαν τις απόψεις

τους εργάζονται σε κάθε σχολική βαθμίδα
σε 49 αμερικανικές πολιτείες. 

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς,
το φθινόπωρο, οι ειδικοί σήμαναν τον
συναγερμό για την κατάσταση της ψυ-
χικής υγείας των παιδιών. Οι παιδίατροι,
μάλιστα, θεωρούν ότι συνιστά «εθνική
κρίση». Ο δρ Βίβεκ Μέρθι, επικεφαλής
των ιατρικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, προ-
ειδοποίησε ότι οι συνέπειες της πανδημίας,
όπως και άλλων στρεσογόνων παραγό-
ντων, είναι καταστροφικές για την ψυχική
υγεία των νέων. Η επίθεση στο δημοτικό
σχολείο του Τέξας, την περασμένη εβδο-
μάδα, αναμφίβολα ενισχύει τις ανησυχίες
των ειδικών.  Η κυβέρνηση του Τζο Μπάι-
ντεν διπλασίασε τους πόρους για την
ψυχική υγεία και την υποστήριξη των
μαθητών, που πλέον ανέρχονται σε 353

εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, κάποια
σχολεία δαπανούν τις επιχορηγήσεις
που έλαβαν λόγω πανδημίας σε ψυχο-
θεραπευτικές υπηρεσίες για τα παιδιά.
Παρ’ όλα αυτά, οι γνώστες της κατάστασης
επιμένουν ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση
των χρηματοδοτήσεων στα σχολεία. 

H Τζιλ Κουκ, πρόεδρος της Αμερικα-
νικής Ενωσης Σχολικών Συμβούλων, ε-
πισημαίνει ότι η πανδημία υπήρξε μια
τραυματική εμπειρία για όλους. «Η οδύνη
και το τραύμα δεν είναι κάτι που μπορεί
να ξεπεραστεί εύκολα», λέει. Θέλουμε
κάθε παιδί που φοιτά σε σχολείο στις
ΗΠΑ να έχει πρόσβαση σε έναν κατάλ-
ληλα εκπαιδευμένο σχολικό σύμβουλο.
Δυστυχώς δεν υπάρχει ικανός αριθμός
τέτοιων επαγγελματιών για να πληρώσουν
τις θέσεις».

Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Στο παιδικό πάρτι, πριν από λίγες ημέρες,
ο ανιματέρ δυσκολευόταν να βάλει σε
τάξη τα παιδιά. Τεσσάρων-πέντε ετών
τα περισσότερα, έφευγε το ένα από τη
μία, το άλλο από την άλλη, άλλο ζητούσε
επιτακτικά ένα τραγούδι, άλλο να ζω-
γραφίσει, άλλο να παίξει με την μπάλα.
Η απόγνωση στο πρόσωπο του επαγγελ-
ματία ήταν φανερή ακόμα και κάτω από
το πολύχρωμο μακιγιάζ. Ηταν σαφές, τα
παιδιά δεν γνώριζαν πώς να συμπερι-
φερθούν, τους κώδικες του πάρτι. Τα τε-
λευταία δύο χρόνια η πανδημία τούς είχε
στερήσει αυτού του είδους την κοινω-
νικοποίηση. Αραγε αναπληρώνεται το
χαμένο έδαφος ή το ίχνος της πανδημίας
είναι ανεξίτηλο; 

Επίδραση των lockdowns
Οι ειδικοί ψυχικής υγείας ήταν οι πρώ-

τοι που παρατήρησαν το πρόβλημα. «Βλέ-
πουμε στα γραφεία μας παιδιά-αγρίμια»,
αναφέρει μιλώντας στην «Κ» η ψυχολόγος
- παιδοψυχολόγος Αντιγόνη Γινοπούλου.
«Τα φέρνουν οι γονείς γιατί είτε δεν
μπορεί να υπακούσουν σε κανόνες είτε
γιατί δεν μπορούν να συνεργαστούν. Και
καθώς συζητάμε διαπιστώνουμε ότι στη
διάρκεια της πανδημίας ήταν απλώς
μπροστά σε μια οθόνη χωρίς καμία άλλη
δραστηριότητα». Για πολλά παιδιά, ο πα-
ρατεταμένος εγκλεισμός χωρίς «ανάσες»
είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την
ίδια, να έχουν μείνει πίσω σε επίπεδο
κοινωνικής ανάπτυξης αλλά και σε επί-
πεδο γνωστικής ανάπτυξης. «Η ανάπτυξη
ενός παιδιού εξαρτάται από την επαφή

με τους συνομηλίκους του, με το σχολείο,
με την οικογένεια. Ο κάθε παράγοντας
έχει τον ρόλο του. Τώρα υπήρξε απουσία
των παραγόντων που βοηθούν στην κοι-
νωνικοποίηση και στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων του. Μπορεί και πριν από
την πανδημία να υπήρχε “κλεισούρα”
λόγω του τρόπου ζωής, αλλά τώρα η δια-
φορά είναι πολύ μεγάλη. Ειδικά στα παιδιά
νηπιαγωγείου και δημοτικού, οι διαφορές
είναι τεράστιες». 

Ελλειψη συναναστροφών
Η πανδημία ήταν μια πρωτόγνωρη

κατάσταση για όλους, για την οποία κα-
νείς δεν ήταν έτοιμος – ούτε οι γονείς.
«Βρέθηκαν σοκαρισμένοι στα σπίτια
τους. Ο διάχυτος φόβος δεν μας επέτρεπε
πολλές φορές να βγούμε έξω ούτε για

μια στοιχειώδη κοινωνικοποίηση, έστω
στο πάρκο ή στην παιδική χαρά». Χωρίς
συναναστροφές και περνώντας μεγάλο
μέρος της ημέρας μπροστά στην οθόνη
του υπολογιστή, τα παιδιά μιλούσαν λι-
γότερο. Και κατ’ επέκταση σκέφτονταν
λιγότερο. Η έλλειψη συγχρωτισμού με
άλλους ανθρώπους επίσης «μπλοκάρει»
και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Δεν
ξέρεις πώς να προσεγγίσεις τον άλλο,
πώς να του απευθυνθείς. «Το γεγονός ε-
πίσης ότι όλα τα μαθήματα γίνονταν
μέσω της οθόνης, ακόμα και στο νηπια-
γωγείο, είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε
βαριεστημένα παιδιά που δεν συμμετέ-
χουν, που την ώρα του μαθήματος απα-
σχολούνταν με κάτι άλλο. Και που σίγουρα
μαθησιακά δεν πήγαν μπροστά», εξηγεί
η κ. Γινοπούλου. «Είχαμε πολλά παιδιά

που πήγαν κατευθείαν στο προνήπιο,
στην υποχρεωτική εκπαίδευση δηλαδή,
χωρίς να έχουν μάθει ποτέ πώς να συ-
ναναστρέφονται άλλα παιδιά. Κι αυτό
γιατί στη διάρκεια της πανδημίας παρέ-
μειναν εγκλωβισμένα στον στενό κύκλο
της οικογένειας». 

Την ίδια στιγμή οι γονείς, αντίστοιχα
κουρασμένοι, αύξησαν την ανοχή τους
σε φαινόμενα εξάρτησης από τις οθόνες
–άσ’ το να παίξει– προκειμένου να έχουν
το κεφάλι τους ήσυχο. «Αυτά όμως προ-
καλούν νεύρα στα παιδιά και εντάσεις.
Αν είχαν πριν χειριστικά παιδιά, τα έκαναν
ακόμα πιο χειριστικά».  

Αντιστροφή
Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση;

Και σε ποιο βαθμό; «Φοβάμαι ότι κάποια

πράγματα δεν καλύπτονται εκ των υ-
στέρων, γιατί όλα έχουν την ώρα τους.
Το 5χρονο έχει συγκεκριμένα πράγματα
ανάγκη, που δεν μπορούν να καλυφθούν
στα 7 και στα 8. Δεν θα είναι το ίδιο.
Είναι μια αλυσίδα, που το ένα κομμάτι
ακολουθεί το άλλο, υπάρχει η κατάλληλη
ηλικία για κάθε ερέθισμα». Αν κάτι είναι
κρίσιμο, είναι η ενίσχυση της κοινωνι-
κοποίησης των παιδιών. «Τα παιδιά
πρέπει να παίζουν με τους συνομηλίκους
τους. Οχι με μικρότερα παιδιά που τα
κάνουν ό,τι θέλουν, ούτε με μεγαλύτερα
που τα κανακεύουν. Να βοηθήσουμε
τα παιδιά να έχουν επικοινωνία και να
μάθουν να παίζουν. Να περιορίσουμε
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και να συζη-
τάμε μαζί τους όσο περισσότερο γίνε-
ται».

Αντίδοτο η ενίσχυση κοινωνικοποίησης των παιδιών με συνομηλίκους

Μία ακόμα παράδοξη παρενέργεια της πανδημίας
και της τηλεκπαίδευσης είναι η προσκόλληση
των παιδιών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
τους. Μετά τόσους μήνες που παρέμειναν «κολ-
λημένα» μπροστά σε μια οθόνη, σήμερα τους
είναι πολύ δύσκολο να «απεξαρτηθούν» από
αυτή και να συμμετάσχουν σε άλλες δραστη-
ριότητες. Οι σχολικοί σύμβουλοι παρατηρούν
ότι, εξαιτίας της πανδημίας, ακόμα και μικρά
παιδιά έχουν αποκτήσει σήμερα πρόσβαση
στο Διαδίκτυο χωρίς κανένα περιορισμό ή
γονική καθοδήγηση. Αυτή την πραγματικότητα
τη συνδέουν με πολλές από τις δυσάρεστες
καταστάσεις που καταγράφονται σήμερα, όπως
η ανάρμοστη, για την ηλικία, σεξουαλική συ-
μπεριφορά, η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
και οι βανδαλισμοί. Το 30% έως 40% των ερω-
τηθέντων συμβούλων επισημαίνει ότι βλέπει
σήμερα σημαντική αύξηση τέτοιων συμπερι-
φορών, τις οποίες αποδίδει στις προκλήσεις
στο ΤikTok, όπως εκείνη που καλούσε τα παιδιά
να κλέψουν πράγματα ή να καταστρέψουν τις
τουαλέτες των σχολείων τους. 

Ανάρμοστη συμπεριφορά
Η Σάνον Ντόνελον, σχολική σύμβουλος

γυμνασίου στο Κλάρκσον του Μίσιγκαν, λέει:

«Επειδή κάθε μαθητής έχει πλέον το δικό
του κομπιούτερ, που διένειμαν πολιτειακοί
φορείς λόγω πανδημίας, βλέπω μεγάλη αύ-
ξηση της ανάρμοστης χρήσης της συσκευής
τόσο κατά τις σχολικές ώρες όσο και έπειτα
από αυτές. Εχουμε “πιάσει” μαθητές να βλέ-
πουν ακατάλληλες ιστοσελίδες, να παίζουν
ηλεκτρονικά παιχνίδια ή ακόμα και να συ-
ζητούν με τους συνομηλίκους τους, μέσω
chat, την ώρα που κάνουμε μάθημα». Η Εϊμι
ντε Τσέζαρε, σύμβουλος του ρωμαιοκαθολικού
δημοτικού και γυμνασίου της Αλμπουκέρκης,
προσθέτει επίσης ότι «οι μηνιαίες προκλήσεις
που δημοσιοποιούνται μέσω του TikTok ε-
πηρεάζουν τα παιδιά και τα κάνουν να έχουν
ασεβείς συμπεριφορές έναντι των δασκάλων
τους ή ακόμα και να καταστρέφουν τους χώ-
ρους του σχολείου. Αυτό είναι κάτι προφανές
και το βλέπουμε καθημερινά. Ταυτόχρονα,
είμαστε μάρτυρες της αύξησης του διαδι-
κτυακού εκφοβισμού και της παρενόχλησης,
που συχνά έχουν στο στόχαστρο τους δα-
σκάλους». Ομως, οι περισσότεροι από τους
ερωτηθέντες καταλήγουν ότι η πανδημία
είχε και κάτι θετικό, καθώς τα έκανε να κα-
τανοήσουν τη μεγάλη σημασία της ψυχικής
υγείας.

Απρέπειες από άκριτη
χρήση υπολογιστών

Της ΚΡΙΣΤΙΝΑ  ΚΑΡΟΝ

Την τελευταία διετία, στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης κυριαρχεί μία σύσταση: «Ω-
ραιοποιήστε τη ζωή σας». Πρόκειται για
μια συμβουλή που μεταβλήθηκε σε τάση,
αποκτώντας ορμή στους πιο σκοτεινούς
μήνες της πανδημίας. Στην πραγματικό-
τητα, δεν είναι άλλο παρά ένα κάλεσμα
για να εκτιμήσουμε οτιδήποτε έχουμε
μπροστά μας και να ζούμε με ένα στόχο,
όσο πεζές και αν είναι οι καθημερινές
δραστηριότητές μας. Είναι μία υπόμνηση
να αναζητούμε στιγμές ομορφιάς και να
απολαμβάνουμε ακόμη και τα πιο απλά
πράγματα. Βίντεο με την επισήμανση
#romantice your life, που αναρτήθηκαν

στο TikTok από νέες γυναίκες, είχαν πε-
ρισσότερες 525 εκατομμύρια θεάσεις. Το
Instagram, επίσης, κατακλύστηκε από
άλλες 28.000 αναρτήσεις, με ηλιοβασιλέ-
ματα σε ακρογιάλια, δείπνα σε κομψά
στρωμένα τραπέζια και συναντήσεις για
τσάι σε υπέροχα σερβίτσια.  Είναι βέβαιο
ότι δεν μπορούμε όλοι να πραγματοποι-
ήσουμε ταξίδια-αστραπή στην Ιταλία,
ούτε να τρέξουμε ξυπόλυτοι σε λιβάδια
γεμάτα με αγριολούλουδα, όπως κάνουν
κάποιοι που ασπάζονται την τάση. Ομως
η συντριπτική πλειονότητα όσων την α-
κολουθούν απορρίπτει το κύριο μήνυμα
της εποχής, που εξωθεί τον κόσμο να α-
γοράζει περισσότερα υλικά αγαθά. Ταυ-
τόχρονα απορρίπτει την αισθητική που

προωθεί «όμοιο για όλους» χάρτη προς
την ευζωία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η νέα τάση
κατάφερε να επιβιώσει επειδή αποτελεί
έναν νέο τρόπο εξερεύνησης της ενσυ-
νειδητότητας, της πρακτικής, δηλαδή,
που επιβάλλει να εστιάζουμε το ενδιαφέρον

μας στη στιγμή και να αντιλαμβανόμαστε
αισθήσεις, σκέψεις και συναισθήματα
χωρίς να τα κρίνουμε. Η ενσυνειδητότητα,
άλλωστε, προσφέρει την εντύπωση ότι
διαθέτουμε τον έλεγχο, κάτι που μας έλειψε
τους μήνες της πανδημίας. Η νέα τάση
συνδυάζει την ενσυνειδητότητα, τη θετική
ψυχολογία και πολλά άλλα, επισημαίνει
ο Ερικ Β. Λουκς, αναπληρωτής καθηγητής
Επιδημιολογίας, Ιατρικής και  Κοινωνικών
Επιστημών και επικεφαλής του Κέντρου
Ενσυνειδητότητας του Πανεπιστημίου
Μπράουν. Στο νέο του βιβλίο, «The Mindful
College Student», δείχνει με ποιον τρόπο
η ενσυνειδητότητα μπορεί να μειώσει το
άγχος και τα συμπτώματα της κατάθλιψης
και να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου

και τα επίπεδα ενέργειας, ενισχύοντας
τη σύνδεση με τον πυρήνα της ύπαρξής
μας. Στην πραγματικότητα, υποδεικνύει
ότι η χαρά μπορεί να κρύβεται και στα
πιο μικρά και ανέξοδα πράγματα, όπως
να χοροπηδάς με το παιδί σου στα νερά
της βροχής ή να απολαμβάνεις καθιστός
το τσάι σου, αντί να κάνεις χίλια άλλα
πράγματα ταυτόχρονα.

Aυτή η προσέγγιση οδηγεί και σε βα-
θύτερα ερωτήματα. Τι είναι, τελικά, αυτό
που μας γεννάει ευτυχία; Μήπως είναι
ένα πανάκριβο ταξίδι ή μια καινούργια
ζακέτα που μας αρέσει; Ή μήπως τελικά
θα πρέπει να πάψουμε να περιμένουμε
την «τέλεια στιγμή» και να αρχίσουμε να
απολαμβάνουμε το παρόν;

Μικρές καθημερινές απολαύσεις φέρνουν την ευζωία

Ενα ηλιοβασίλεμα στην ακρογιαλιά, ένα
δείπνο σε κομψά στρωμένο τραπέζι ή μία
συνάντηση για τσάι σε υπέροχα σερβίτσια
μπορούν να φέρουν στιγμές ευτυχίας.

<<<<<<

Κοινωνικά και συναισθηματι-
κά, πολλά παιδιά έχουν 
παραμείνει στην ηλικία που
βρίσκονταν κατά την έναρξη
της COVID-19.

Οι γονείς κατά την πανδημία αύξησαν την ανοχή τους στην εξάρτηση των παιδιών από τις οθόνες.

<<<<<<

Η ενσυνειδητότητα μπορεί
να μειώσει το άγχος και τα
συμπτώματα της κατάθλιψης
και να βελτιώσει τον ύπνο και
την ενέργεια.



MEDIA & AΓOPEΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Α Ν Α Λ Υ Σ Η
EUROBANK*

Πιθανή παύση στις αυξήσεις
επιτοκίων από τη Fed

Ορισμένα ενθαρρυντικά ε-
ταιρικά αποτελέσματα και
η δημοσίευση των πρακτι-
κών από την πλέον πρόσφα-
τη συνεδρίαση της αρμόδιας
επιτροπής για τη χάραξη της
νομισματικής πολιτικής της
Fed, που ενίσχυσαν την ά-
ποψη ότι η Fed ενδεχομένως
να θέσει σε παύση τη σύ-
σφιγξη της νομισματικής
πολιτικής της το φθινόπωρο,
συνέβαλαν σημαντικά στη
σχετική βελτίωση του επεν-
δυτικού κλίματος την εβδο-
μάδα που διανύσαμε. Συγκε-
κριμένα, σύμφωνα με τα
πρακτικά, τα περισσότερα
μέλη της επιτροπής συμφώ-
νησαν στην προοπτική πε-
ραιτέρω αύξησης των επι-
τοκίων κατά 50 μ.β. στις δύο
επόμενες συνεδριάσεις (Ι-
ούνιος και Ιούλιος) προκει-
μένου να αναχαιτιστούν οι
έντονες πληθωριστικές πιέ-
σεις. Σε αυτή την περίπτωση,
τα επιτόκια θα βρεθούν στο
επίπεδο μακροχρόνιας ισορ-
ροπίας (εκτιμάται στην πε-
ριοχή 2,0% - 3,0%) και το εν-
δεχόμενο εφαρμογής περιο-
ριστικής νομισματικής πο-
λιτικής (δηλαδή, περαιτέρω
αύξησης των επιτοκίων) θα
εξαρτηθεί από τις προοπτι-
κές της οικονομίας, με τη
Fed να εκφράζει παράλληλα
ανησυχία για το γεγονός ότι,
σε σύγκριση με τις αρχές
του έτους, οι χρηματοοικο-
νομικές συνθήκες έχουν κα-
ταστεί περισσότερο δυσχε-
ρείς.

Αντιδρώντας στο ύφος
των πρακτικών καθώς και
σε πρόσφατα ασθενή στοι-
χεία για την οικονομία των
ΗΠΑ που έδειξαν υποχώρη-
ση στον αριθμό πωλήσεων
νέων κατοικιών τον Απρίλιο
στο χαμηλότερο επίπεδο των
τελευταίων δύο ετών, αλλά
και πτώση του κύριου Δείκτη

Υπευθύνων Προμηθειών ΡΜΙ
τον Μάιο για δεύτερο συνεχή
μήνα, τα κυβερνητικά ομό-
λογα μακροχρόνιας διάρκειας
ενισχύθηκαν, με την από-
δοση του 10ετούς τίτλου να
υποχωρεί προσωρινά κοντά
στο 2,70% για πρώτη φορά
τις τελευταίες έξι εβδομάδες.
Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν
σε πτωτική αναθεώρηση των
εκτιμήσεων για την πορεία
των επιτοκίων της Fed, με
την προθεσμιακή αγορά να
αναμένει τώρα αύξηση του
βασικού παρεμβατικού επι-
τοκίου fed funds rate στο
2,63% μέχρι το τέλος του έ-
τους, έναντι προβλέψεων για
άνοδο στο 2,88% στις αρχές
Μαΐου.

Στις αγορές συναλλάγμα-
τος, το ενδεχόμενο μικρότε-
ρου συνολικού μεγέθους αύ-
ξησης των επιτοκίων από τη
Fed σε σύγκριση με τις αρ-
χικές εκτιμήσεις επηρέασε
αρνητικά το δολάριο, με τον
σχετικό δείκτη DXY να υπο-
χωρεί στο χαμηλότερο επί-
πεδο των τελευταίων τεσ-
σάρων εβδομάδων. Επωφε-
λούμενη από τη γενικότερη
αποδυνάμωση του δολαρίου,
η ισοτιμία ευρώ/δολ. ενισχύ-
θηκε πάνω από 1,0% σε ε-
βδομαδιαία βάση, πλησιά-
ζοντας την περιοχή
1,0750/60 για πρώτη φορά
από τα τέλη του προηγού-
μενου μήνα, επηρεασμένη
επίσης θετικά από δημοσί-
ευση της προέδρου της ΕΚΤ
Κριστίν Λαγκάρντ που έδωσε
το σήμα στις αγορές για αύ-
ξηση 25 μ.β. στα επιτόκια
τον Ιούλιο και προοπτική
τερματισμού των αρνητικών
επιτοκίων μέχρι το τέλος του
τρίτου τριμήνου.

* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης
& Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγο-
ρών της Εurobank.

Ποιοι διεκδικούν το μεγαλύτερο 
πακέτο κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Στη διαδικασία πέρασε το επενδυτικό κεφάλαιο Ellington, που ελέγχει το 10% στην Τράπεζα Αττικής 

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Νέα παράταση έως τα τέλη Ιουνίου έλαβε η
προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προ-
σφορών για το χαρτοφυλάκιο κόκκινων
δανείων με την επωνυμία «Αριάδνη», που
έχει βγάλει προς πώληση η PQH, ο ενιαίος
ειδικός εκκαθαριστής που έχει διοριστεί
από την ΤτΕ για να εκκαθαρίσει τα δάνεια
που άφησαν πίσω τους οι τράπεζες οι οποίες
έκλεισαν κατά τη διάρκεια της προηγού-
μενης οικονομικής κρίσης. 

Στη διεκδίκηση του χαρτοφυλακίου έ-
χουν συμπράξει οι κοινοπραξίες Bain -
Fortress - doValue και με την Davidson
Kempner - Cepal, ενώ εκτός της τελικής
φάσης υποβολής δεσμευτικών προσφορών
βρέθηκε η κοινοπραξία Intrum - Cerberus,
που ήταν ο δεύτερος διεκδικητής. Σύμφωνα
με πληροφορίες, στη διαδικασία πέρασε
το επενδυτικό κεφάλαιο Ellington, που ε-
λέγχει το 10% στην Τράπεζα Αττικής και
έχει δεσμευθεί να αυξήσει το ποσοστό του. 

Το χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη» αποτελεί
το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο κόκκινων
δανείων που έχει βγει προς πώληση στην
ελληνική αγορά, καθώς η λογιστική αξία

του διαμορφώνεται στα 5,2 δισ. ευρώ, αλλά
σε όρους συνολικής ονομαστικής απαίτησης
(μαζί με τους εξωλογιστικούς τόκους) η
αξία φθάνει στα 13,9 δισ. ευρώ, θέτοντας
υψηλά και συγκεκριμένα στα 700 εκατ.
ευρώ τον πήχυ του τιμήματος. Το επενδυ-
τικό ενδιαφέρον συνδέεται με τις εξασφα-
λίσεις σε ακίνητα που έχουν τα προς πώ-
ληση δάνεια, η αξία των οποίων φθάνει τα
7,4 δισ. ευρώ. 

Από αυτά, τα 3,7 δισ. ευρώ είναι η αξία
των οικιστικών ακινήτων, στα 2,3 δισ. ευρώ
ανέρχεται η αξία των εμπορικών ακινήτων,
ενώ στο 1,4 δισ. ευρώ εκτιμάται η αξία των
οικοπέδων. 

Πρόκειται για 83.000 ακίνητα, η πλειο-
νότητα των οποίων, δηλαδή περί τις 44.000,

είναι οικιστικά ακίνητα, ενώ άλλα 9.800
είναι εμπορικά και περί τις 29.800 οικόπεδα,
αγροτεμάχια κ.ά.

97.000 δάνεια
Το χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη» περιλαμ-

βάνει 97.000 δάνεια που χρωστούν 53.000
οφειλέτες μέσα από 72.000 δανειακές συμ-
βάσεις. Από τα 5,2 δισ. ευρώ της λογιστικής
αξίας των δανείων:

• 2,1 δισ. ευρώ (ή 7,1 δισ. ευρώ σε όρους
ονομαστικής αξίας) είναι οφειλές από με-
γάλες επιχειρήσεις.

• 1,2 δισ. ευρώ (ή 3,4 δισ. ευρώ σε όρους
ονομαστικής αξίας) είναι οφειλές από μι-
κρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. 

• 1,5 δισ. ευρώ (ή 2,4 δισ. ευρώ σε όρους

ονομαστικής αξίας) είναι οφειλές από στε-
γαστικά δάνεια. 

• 400 εκατ. ευρώ (ή 1 δισ. ευρώ σε όρους
ονομαστικής αξίας) είναι οφειλές από κα-
ταναλωτικά δάνεια.

Με βάση την προκήρυξη του διαγωνι-
σμού, ο αγοραστής που θα ανακηρυχθεί
μετά τη φάση της υποβολής δεσμευτικών
προσφορών θα έχει το δικαίωμα εξόφλησης
του τιμήματος τμηματικά και συγκεκριμένα
έως τρεις ετήσιες δόσεις, ενώ μέρος της
συμφωνίας είναι και η απασχόληση στο
έργο συγκεκριμένου αριθμού εργαζομένων
της PQH. Με την ολοκλήρωση της συναλ-
λαγής η PQH θα επιτύχει σημαντική απε-
μπλοκή από τον όγκο των κόκκινων δανείων
του παρελθόντος που έχει αναλάβει να δια-

χειριστεί, περιορίζοντας την «έκθεσή» της
κοντά στα 3 δισ. ευρώ. 

Στον σχεδιασμό είναι επίσης η πώληση
ενός μικρότερου χαρτοφυλακίου με την ε-
πωνυμία «Deadalus», που υπολογίζεται
στα 60 εκατ. ευρώ. Εχει προηγηθεί άλλη
μία συναλλαγή, η πώληση του χαρτοφυ-
λακίου «Αίολος» που μεταβιβάστηκε στα
τέλη του 2019 στην Intrum και αφορούσε
μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και
μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγ-
ματες εξασφαλίσεις.  Η λογιστική αξία του
χαρτοφυλακίου ήταν 1,1 δισ. ευρώ και η
συνολική απαίτηση ανερχόταν στα 2,4 δισ.
ευρώ, ενώ το τίμημα είχε διαμορφωθεί στα
71,1 εκατ. ευρώ ή στο 7% επί του ανεξό-
φλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον συνδέεται με τις εξασφαλίσεις σε ακίνητα, που έχουν τα προς πώληση δάνεια, η αξία των οποίων φθάνει τα 7,4 δισ. ευρώ.

<<<<<<

Εως τέλη Ιουνίου παρατείνεται 
η προθεσμία για το χαρτοφυλά-
κιο «Αριάδνη», που έχει βγάλει
προς πώληση η PQH.

Κατά 0,3% αυξήθηκε το α' τρίμηνο το ΑΕΠ της Ευρωζώνης 
Μία ημέρα μετά τις δυσοίωνες εαρινές προ-
βλέψεις της Κομισιόν για μικρότερη ανά-
πτυξη και υψηλό πληθωρισμό, μικρή νότα
αισιοδοξίας έδωσε στη δημοσιότητα η
Eurostat: ανακοίνωσε πως το πρώτο τρίμηνο
του έτους η οικονομία της Ευρωζώνης ση-
μείωσε ανάπτυξη μεγαλύτερη των προσ-
δοκιών, καθώς αποκλιμακωνόταν σταδιακά
το κύμα της πανδημίας, ενώ δεν είχε ακόμη
καμφθεί από τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία και τα συνεπακόλουθά της.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυ-
ξήθηκε το α΄ τρίμηνο κατά 0,3%, όταν οι
προβλέψεις μιλούσαν για ανάπτυξη 0,2%,
ενώ  στο ίδιο χρονικό διάστημα αυξήθηκε
η απασχόληση κατά 0,5%. 

Οπως επισημαίνουν οικονομικοί ανα-
λυτές, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν
την οικονομική ισχύ της Ευρώπης, καθώς
οι καταναλωτές βγαίνουν από τους περιο-
ρισμούς της πανδημίας και αυξάνουν διαρ-
κώς τη ζήτηση. Χάρη στα lockdowns οι
Ευρωπαίοι έχουν συγκεντρώσει μεγάλα
ποσά αποταμίευσης, που τους επιτρέπουν
να αντιπαρέλθουν όσες δυσκολίες και προ-

βλήματα προκαλεί στη Γηραιά Ηπειρο ο
πόλεμος στην Ουκρανία. Ο πόλεμος προ-
στίθεται, πάντως, στην ανησυχία για την
εκτόξευση του κόστους διαβίωσης και ει-

δικότερα του κόστους της ενέργειας και
τροφοδοτεί τον διαρκώς επιταχυνόμενο
πληθωρισμό. Μόλις τη Δευτέρα η Κομισιόν
υποβάθμισε την πρόβλεψή της για ανάπτυξη

της Ευρωζώνης το τρέχον έτος στο 2,7%,
από την προηγούμενη πρόβλεψή της για
ανάπτυξη 4%. 

Κι ενώ η απασχόληση στην Ευρωζώνη
έχει υπερβεί τα προ της πανδημίας επίπεδα,
η εικόνα της οικονομίας της παραμένει ε-
ξαιρετικά αβέβαιη. Αιτία είναι εν μέρει η
ενεργειακή κρίση και προπαντός ο κίνδυνος
να διακοπούν οι ροές ρωσικού αερίου προς
τη δυτική Ευρώπη. 

Η Κομισιόν προειδοποίησε, μεταξύ άλ-
λων, πως στην περίπτωση αυτή η ανάκαμψη
της Ευρωζώνης θα διακοπεί και η οικονομία
της θα περιέλθει σε στασιμότητα. Εχει ε-
πίσης προηγηθεί ο Φάμπιο Πανέτα, μέλος
της ΕΚΤ, που εξέφρασε την εκτίμηση πως
η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται ήδη
σε στασιμότητα. Σημειωτέον, άλλωστε, ότι
ομαδόν τα οικονομικά ινστιτούτα της Γερ-
μανίας έχουν προειδοποιήσει πως η μεγα-
λύτερη ευρωπαϊκή οικονομία θα διολισθήσει
σε ύφεση αν η Ρωσία διακόψει τις ροές φυ-
σικού αερίου. 

Στην περίπτωση αυτή θα αναγκάσει τη
χώρα να δώσει προτεραιότητα στη θέρ-
μανση και την ηλεκτροδότηση νοικοκυριών
και νοσοκομείων και να μειώσει ή και να
διακόψει πλήρως την παραγωγή γερμανικών
βιομηχανικών κολοσσών, όπως η
Volkswagen και η BMW, οδηγώντας σε ύ-
φεση και σε απώλεια χιλιάδων θέσεων ερ-
γασίας.

BLOOMBERG
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Στο ίδιο χρονικό διάστημα 
η απασχόληση ενισχύθηκε 
κατά 0,5%.

Κέρδη για δεύτερη συνεχό-
μενη ημέρα παρουσίασε την
Τρίτη το ΧΑΚ, παρουσιάζο-
ντας αυξημένο όγκο συναλ-
λαγών λόγω του επενδυτικού
ενδιαφέροντος για τους τίτ-
λους της Τράπεζας Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης παρου-
σίασε κέρδη σε ποσοστό

0,31% κλείνοντας στις 70,68
μονάδες, ενώ ο Δείκτης
FTYSE/CySE 20 παρουσίασε
άνοδο 0,59% κλείνοντας στις
42,43 μονάδες. Ο όγκος συ-
ναλλαγών διαμορφώθηκε
στα ψηλά για την εποχή ε-
πίπεδα, των €594.548, εκ
των οποίων σχεδόν το 96%
σε τίτλους της Τράπεζας Κύ-
πρου. Σε μηνιαία βάση το
Χρηματιστήριο παρουσιάζει
κέρδη 1,96%.

Από τους επιμέρους χρη-
ματιστηριακούς δείκτες, κέρ-
δη παρουσίασε μόνο η Κύρια
Αγορά με ημερήσια άνοδο
1,53%. Ο τομέας των Επεν-
δυτικών Εταιρειών δεν πα-
ρουσίασε μεταβολή, ενώ με
ζημιές, σε ποσοστό 1,24%
και 0,92% αντίστοιχα, έκλει-
σαν τα Ξενοδοχεία και η Κύ-
ρια Αγορά.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι
τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου
με €510.531 (άνοδος 1,80%
- τιμή κλεισίματος €1,13). Α-
κολούθησαν οι μετοχές της
Ελληνικής Τράπεζας με
€44.829 (άνοδος 1,97% - τιμή
κλεισίματος €0,83), της Τσι-
μεντοποιΐας Βασιλικού με
€24.644 (πτώση 5,63% - τιμή
κλεισίματος €2,68), της
Atlantic Insurance με €9.200
(χωρίς μεταβολή – τιμή κλει-
σίματος €2,00) και της
Demetra Holdings Plc με
€1.287 (χωρίς μεταβολή – τι-
μή κλεισίματος €0,38).

Από τους τίτλους που έ-
τυχαν διαπραγμάτευσης, ο-
κτώ κινήθηκαν ανοδικά, τέσ-
σερις πτωτικά και τρεις πα-
ρέμειναν αμετάβλητες. Ο α-
ριθμός των συναλλαγών α-
νήλθε σε 148.

Με κέρδη αποχαιρετά
την άνοιξη το ΧΑΚ

Η απασχόληση στην Ευρωζώνη έχει υπερβεί τα προ πανδημίας επίπεδα.

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης
παρουσίασε κέρδη
σε ποσοστό 0,31%
κλείνοντας στις
70,68 μονάδες - Στο
1,96% η απόδοση
του μήνα.
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