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ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Οι άμυνες της ελληνικής οικονομίας
H διάρθρωση του ελληνικού χρέους, η διάρκειά του, το «μαξι-
λάρι» των 37 δισ. και οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ, αν χρειαστεί, α-
πομακρύνουν τον κίνδυνο μιας νέας κρίσης χρέους. Ο διοικη-
τής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας τονίζει ότι ο καλύτερος τρόπος για
να θωρακιστεί η χώρα είναι η δημοσιονομική υπευθυνότητα
και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Σελ. 14

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή Χ.Α. στις ανεπτυγμένες αγορές
Την επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές ως στρατηγικό στόχο
θητείας υπογραμμίζει ο νέος CEO στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
Γιάννος Κοντόπουλος. Θεωρεί ότι είναι κατάλληλη η στιγμή για
κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και χαρακτηρίζει θετική την
εικόνα για τα 2/3 των εταιρειών στον Γενικό Δείκτη, αν και μιλάει
για φαύλο κύκλο χαμηλής ρευστότητας. Σελ. 18

ΒΙΚΤΟΡ ΣΤΟΛΤΣΕΝΜΠΟΥΡΓΚ

Ερχονται αυξήσεις 30% στο σιτάρι
«Οι κυβερνήσεις πρέπει να αποφύγουν τους περιορισμούς των
εξαγωγών, όπου είναι δυνατόν, και να μειώσουν τους δασμολογι-
κούς φραγμούς στα σημεία συμφόρησης», τονίζει ο οικονομολό-
γος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Βίκτορ Στόλτσεν-
μπουργκ. Υποβαθμίζει τις προβλέψεις για ανάπτυξη στο 3% και
βλέπει δυναμική για αυξήσεις 30% στο σιτάρι. Σελ. 12

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Οικονομία και πολιτική 
Καθώς συμπληρώνεται το παζλ των
προεδρικών εκλογών με τους βασικούς
σχηματισμούς να έχουν δημιουργηθεί,
για την διεκδίκηση της προεδρίας ε-
νόψει 2023, φτάνει σιγά-σιγά η στιγμή
που θα πρέπει να ασχοληθούν με τον
ελέφαντα στο δωμάτιο, που δεν είναι
άλλος από την ακρίβεια. Με τις προ-
βλέψεις να κάνουν λόγο μέχρι και για
διψήφιο πληθωρισμό, το κόστος δια-
βίωσης αποτελεί την έγνοια αλλά και
τον τρόμο των πολιτών για ένα θέμα
στο οποίο θα ήθελαν να ακούσουν
προτάσεις από όσους επιθυμούν να
αναλάβουν την διακυβέρνηση του
τόπου. Οι εξαγγελίες προφανώς και
θα πρέπει να στοχεύσουν στους πλέον
ευάλωτους, αλλά με τρόπο που το
δίχτυ προστασίας που θα προσφερθεί
να αποδειχθεί ουσιαστικό και επαρκές

γι’ αυτούς που το έχουν ανάγκη. 
Η κυβέρνηση προφανώς και έχει

τον πρώτο και καθοριστικό ρόλο για
να δώσει απαντήσεις. Τοποθετήσεις
που περιορίζονται σε εύκολες ανα-
φορές, όπως «εισαγόμενη κρίση» θα
πρέπει να αποφεύγονται πριν στρέ-
ψουν τους πολίτες μακριά από την
πολιτική διαδικασία, η οποία για ακόμα
μια φορά θα έχει αποδειχθεί ελλιπής
στην αντιμετώπιση των πραγματικών
προβλημάτων. Δυστυχώς για όλους
τους εμπλεκόμενους, ο πληθωρισμός
δεν είναι μεταβατικός όπως θα θέλαμε
να συμβαίνει αλλά ήρθε για να καθο-
ρίσει την οικονομική ζωή για ένα με-
γάλο χρονικό διάστημα. Ούτε μπορεί
να συνδεθεί με μια γρήγορη εκτόνωση
στην ουκρανική κρίση, αφού, όπως
μας ενημερώνει ο επικεφαλής του

ΝΑΤΟ, οι συγκρούσεις μπορεί να συ-
νεχιστούν για χρόνια με τις δυο πλευ-
ρές να αναλώνονται σε ένα πόλεμο
φθοράς.  Άλλα θέματα, όσο σημαντικά
και αν κρίνονται, την δεδομένη στιγμή
δεν θα μπορέσουν να πάνε το θέμα
αλλού αφού η προσοχή νοικοκυριών
και επιχειρήσεων βρίσκεται πλέον
στις τιμές των καυσίμων και άλλων
βασικών προϊόντων. Ήδη καταγρά-
φεται δυσαρέσκεια σε διάφορα μέρη
του πλανήτη με πρώτη και καλύτερη
την δημοτικότητα του προέδρου Μπάι-
ντεν η οποία πλήττεται αφού θεωρείται
υπεύθυνος για την διάβρωση της α-
γοραστικής δύναμης των Αμερικανών
πολιτών. 

Όπως συμβαίνει στην Αμερική,
έτσι και στην Γαλλία, η παρούσα οι-
κονομική κρίση προσφέρει έδαφος

για ακραίες πολιτικές επιλογές. Μετά
την σημαντική δυναμική που αποκτά
η επιστροφή του προέδρου  Τραμπ
ως ο υποψήφιος των ρεπουμπλικάνων,
η γαλλική πολιτική σκηνή είδε στις
πρόσφατες εκλογές το αδιέξοδο που
επεφύλαξε η κάλπη. Η άνοδος της α-
κροδεξιάς Λεπέν με δεκαπλασιασμό
της κοινοβουλευτικής της παρουσίας
ήρθε να συμπληρωθεί με την ανάδειξη
στην αξιωματική αντιπολίτευση, ενός
συνασπισμού αριστερών κομμάτων
με ακραίο πολίτικό αφήγημα όπως εί-
ναι η έξοδος της χώρας από το ΝΑΤΟ. 

Η προτίμηση των ψηφοφόρων σε
πιο ακραίες επιλογές με αποτέλεσμα
να μπλοκάρονται οι μεταρρυθμίσεις
αποτελεί τρανή απόδειξη ότι τα κατά
καιρούς προγράμματα, που εφάρμοσαν
οι πιο μετριοπαθείς κυβερνήσεις, δεν

πείθουν πια αφού δεν καταφέρνουν
μέχρι στιγμής να προστατέψουν τους
πολίτες από τις κρίσεις οι οποίες ο-
λοένα και πιο συχνά κάνουν την εμ-
φάνισή τους. 

Πλέον, η προσοχή έχει στραφεί
στην ανάπτυξη όπου η μάχη θα δοθεί
στο μέτωπο της αποτροπής της ύφε-
σης, η οποία αποτελεί το βασικό σε-
νάριο αν δεν προσεχθούν οι κινήσεις
από μέρους των κεντρικών τραπεζών.
Τα νομισματικά μέτρα για αντιμετώ-
πιση της ακρίβειας έχουν ήδη ξεκι-
νήσει με απώτερο στόχο να αντιμε-
τωπιστεί ο πληθωρισμός που συμπε-
ριφέρεται πλέον ως μια πύρινη λαί-
λαπα, που έχει ξεφύγει στα αρχικά
στάδια και κατακαίει ανεξέλεγκτα με-
γάλες εκτάσεις δασικής γης προκα-
λώντας τεράστιες καταστροφές.

Την ώρα που οι τιμές των καυσίμων συ-
νεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους με
το πετρέλαιο κίνησης στην Κύπρο να
αγγίζει τα 2 ευρώ/λίτρο, στη Βουλή ά-
νοιξαν ξανά θέμα πλαφόν στις τιμές.
Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου

κατέθεσε πρόταση νόμου για πλαφόν
και φαίνεται να εξασφαλίζει και τη σύμ-
φωνο γνώμη του Υπουργού Οικονομι-
κών. Όπως δήλωσε στην «Κ» ο Κων-
σταντίνος Πετρίδης το θέμα επιβολής
πλαφόν στα καύσιμα αφορά το υπουρ-

γείο Ενέργειας. Ανέφερε επίσης ότι,
εάν δικαιολογείται, ο ίδιος δεν θα είχε
ένσταση, τονίζοντας ωστόσο ότι χρει-
άζεται μελέτη. Ταυτόχρονα επισήμανε
ότι δεν θα είχε ένσταση να περιληφθεί
το θέμα των καυσίμων στα βασικά προϊ-

όντα στα οποία ο νόμος μπορεί να δι-
καιολογήσει πλαφόν. Η πρόταση νόμου
δίνει ένα επιπρόσθετο εργαλείο για τον
εκάστοτε Υπ. Ενέργειας να εκδίδει διά-
ταγμα, με το οποίο του δίδεται η δυνα-
τότητα να καθορίζει ανώτατες τιμές

πώλησης για όλα ή μερικά από τα πε-
τρελαιοειδή, στις περιπτώσεις που ε-
πικρατούν στην αγορά ιδιαίτερα δύ-
σκολες οικονομικές συνθήκες, οι οποίες
επιβάλλουν συγκράτηση της αύξησης
των τιμών σε βασικά προϊόντα. Σελ. 6

Οι κρίσεις
οδηγούν σε
μετάλλαξη
των τραπεζών
Επίκεινται νέες αλλαγές

Τρεις κρίσεις μέσα σε μια δεκαετία
βίωσε το τραπεζικό σύστημα. Κρίσεις
που οδήγησαν σε κλείσιμο τεσσάρων
τραπεζών και τη μεταμόρφωση άλ-
λων. Το τραπεζικό τοπίο έχει αλλάξει
και ουδείς αποκλείει περαιτέρω αλ-
λαγές στα επόμενα χρόνια με συγ-
χωνεύσεις, μετοχικές συνεργασίες
και εξαγορές. Ταυτόχρονα, έχουν μει-
ωθεί τα καταστήματα και το προσω-
πικό των τραπεζών. Σελ. 4

Το στοίχημα για
την παραγωγή 
ΠΟΠ χαλλουμιού
Ιούλιο η οριστική διευθέτηση  
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες και
σίγουρα εντός Ιουλίου αναμένεται
να κλείσει το θέμα του χαλλουμιού.
Καθοριστικής σημασίας χαρακτηρί-
ζεται η σύσκεψη όλων των πλευρών
υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για
να βρεθούν οι χρυσές τομές και να
αρχίσει η μαζική παραγωγή ΠΟΠ.
Αύξηση της τιμής του γάλακτος κατά
30-35 σεντς/ λίτρο ζήτησαν οι αιγο-
προβατοτρόφοι. Σελ. 4

Εντείνεται
η ανησυχία
για ύφεση σε
ΗΠΑ και Ε.Ε.
Καθώς οι κεντρικές τράπεζες
προχωρούν συντονισμένα σε
αυξήσεις επιτοκίων για να ανα-
κόψουν έναν ανεξέλεγκτο
πληθωρισμό και τα χρηματι-
στήρια ανά τον κόσμο αντι-
δρούν με κραδασμούς, δύσκο-
λα κρύβεται η ανησυχία για το
ενδεχόμενο ύφεσης. Οι ιθύνο-
ντες στις δύο πλευρές του Ατ-
λαντικού αναφέρονται ανοικτά
στον κίνδυνο που είναι πλέον
ορατός τόσο για την υπερδύ-
ναμη όσο και για την Ευρωζώ-
νη. Η ενεργειακή εξάρτηση
της Ευρώπης από τη Ρωσία εί-
ναι ο παράγοντας που επικα-
λούνται οικονομολόγοι και διε-
θνείς οίκοι όταν μιλούν για κίν-
δυνο ύφεσης στη Γηραιά Ηπει-
ρο. Σχεδόν ταυτόχρονα με την
επί τα χείρω αναθεώρηση των
προβλέψεων της ΕΚΤ για ανά-
πτυξη και πληθωρισμό, ο διε-
θνής οίκος Fitch Ratings προ-
ειδοποιούσε πως μια αιφνιδια-
στική διακοπή της προσφοράς
ρωσικού αερίου θα βυθίσει
την Ευρωζώνη σε ύφεση. Τον
ίδιο παράγοντα επεκαλείτο σε
πρόσφατη έκθεσή της η
Capital Economics, όταν προει-
δοποιούσε για τον κίνδυνο ύ-
φεσης και τόνιζε πως η Ευρώ-
πη κινδυνεύει περισσότερο α-
πό τις ΗΠΑ. Σελ. 10

Πυροσβεστικό πλαφόν για τα καύσιμα
Προωθείται στη Bουλή με στόχο την αναχαίτιση των τιμών - Τι δηλώνει στην «Κ» ο υπουργός Οικονομικών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκαταλείπουν
μαζικά την Κίνα
Η πολιτική της μηδενικής ανοχής
στον κορωνοϊό που έχει υιοθετήσει
το Πεκίνο με τα lockdowns υπονο-
μεύει την ανάπτυξη της κινεζικής οι-
κονομίας και οδηγεί στη μαζική φυγή
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Σύμ-
φωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο
της Ε.Ε., σχεδόν μία στις τέσσερις ευ-
ρωπαϊκές επιχειρήσεις σχεδιάζει να
εγκαταλείψει την Κίνα. Σελ. 8

ΒΕΤΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Νέα εμπλοκή για 
τον εταιρικό φόρο
Νέα εμπλοκή σημειώθηκε στην προ-
σπάθεια της Ε.Ε. να ενσωματώσει
στην ενωσιακή νομοθεσία τον δεύτε-
ρο πυλώνα της παγκόσμιας συμφω-
νίας για τον εταιρικό φόρο. Στη συνε-
δρίαση του Ecofin, η Ουγγαρία έθεσε
βέτο στο συμβιβαστικό κείμενο που
προώθησε η γαλλική προεδρία. Εκ-
πληξη για το βέτο εξέφρασε ο Γάλλος
υπουργός Οικονομικών. Σελ. 11

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Φόβοι για ελλείψεις 
γάλακτος στην Ελλάδα
Αντιμέτωπες με μια διπλή κρίση γά-
λακτος, βρίσκονται οι γαλακτοβιομη-
χανίες στην Ελλάδα. Από τη μία, οι ει-
σκομίσεις γάλακτος βαίνουν συνεχώς
μειούμενες, με ορατό το ενδεχόμενο
έλλειψης της βασικής πρώτης ύλης
για τη γαλακτοβιομηχανία σε μερι-
κούς μήνες. Από την άλλη, οι ανατιμή-
σεις στα τελικά προϊόντα, προκαλούν
κατάρρευση των πωλήσεων. Σελ. 15
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Χάος και ταλαιπωρία στα αεροδρόμια

Οι βάρδιες των εργαζομένων στα αεροδρόμια ήταν πάντα εξαντλητικές. Τα lockdowns που έφερε η πανδημία έδωσαν σε πολλούς την ευκαι-
ρία να αλλάξουν επάγγελμα και τα μεγάλα αεροδρόμια έμειναν υποστελεχωμένα. Η επιστροφή στην κανονικότητα και η ανάγκη επαναλει-
τουργίας των αεροδρομίων σε κανονικούς ρυθμούς ανέδειξαν το πρόβλημα, καθώς επικρατεί χάος με αλλεπάλληλες ακυρώσεις πτήσεων, πο-
λύωρες καθυστερήσεις στην παραλαβή αποσκευών και τεράστια ταλαιπωρία των επιβατών. Σελ. 13
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Tου  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Όπως και τα περισσότερα πράγματα
στην Κύπρο, είναι δύσκολο να δια-
χωριστεί η τέχνη από την πολιτική.
Αυτό είναι αντιληπτό όταν κατ’ ε-
πανάληψη βλέπουμε πως πολιτικο-
ποιείται η θεατρική τέχνη ή όταν
(και αυτό είναι συνήθως είτε διασκε-
δαστικό είτε γκροτέσκο) αποκτά πα-
ραστατικότητα η πολιτική. Από την
εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας άρχισαν λοιπόν να δημιουρ-
γούνται, οργανικά ή με τη βία, πα-
ράλληλες ιστορίες, αφηγήματα ατό-
μων ή ομάδων ανθρώπων, που σπά-
νια παρουσιάζονταν σε μία από τις
άλλες ομάδες. Το θέατρο που παρου-
σιάζεται σε ένα χώρο μένει, επί το
πλείστον, στον χώρο αυτό. Οι ιστορίες
και τα αφηγήματα δεν μεταφέρονται,

δεν μεταφράζονται (εκτός λαμπρών
εξαιρέσεων), δεν αλληλο-χρηματο-
δοτούνται και σίγουρα δεν μπαίνουν
στα must read/must watch άλλων
ομάδων. 

Μέσα από τον φακό της πολιτι-
στικής ανάλυσης, και προσπαθώντας
να καταλάβουμε πώς μια πολυπολι-
τισμική και πολυγλωσσική αποικία
δημιούργησε τα όρια αυτά μέσα σε
50 χρόνια, κάνουμε ένα πρώτο σταθμό
στον βίντεο μπλόγκερ Johnny Harris.
Μέσα από το σειρά του με τίτλο
UNCHARTED (2021), στο πρώτο ε-
πεισόδιο καταρρίπτει μεταξύ 3.50
και 5.20, τον γεωγραφικό διαχωρισμό
βορρά και νότου που έχουμε για την
Κύπρο. Ο Harris μιλάει για ένα νησί
που χωρίζεται σε τέσσερεις χώρους,
τις Αγγλικές Βάσεις, γραμμή αντιπα-
ράταξης/Νεκρά Ζώνη, την Κυπριακή
Δημοκρατία, και το ψευδοκράτος. 

Η Κύπρος λοιπόν, τα τελευταία 48
χρόνια καθορίζεται από αυτήν ακριβώς
τη γεωγραφία που τη χωρίζει στα τέσ-
σερα. Ένας διαχωρισμός που δημι-
ουργήθηκε μέσα από τον πόλεμο, κα-
θώς και την επέκταση της αποικιο-
ποίησης του νησιού από την πρώην
αποικιακή δύναμη, υπό τη μορφή
στρατιωτικών βάσεων. 

Η χωρική αυτή πραγματικότητα
καθορίζει σχεδόν εξ ολοκλήρου τη
δημιουργία τέχνης. Πιο συγκεκριμένα
στο θεάτρου, σε καθένα από τους χώ-
ρους αυτούς, για δεκαετίες υπήρχε
ανεξάρτητη θεατρική παραγωγή.

Πλην της Νεκράς Ζώνης, το θέατρο
στον κάθε χώρο ήταν επί το πλείστον
σε μια διαφορετική γλώσσα. Ανάλογα
με το χώρο ανέβαινε στην ελληνική
ή κυπριακή ελληνική, στην τουρκική
ή στην κυπριακή τουρκική, και στα
αγγλικά. Μετά το 2003 και το άνοιγμα
των οδοφραγμάτων, αρχίζει να πα-
ράγεται και να ανεβαίνει θέατρο και
στη Νεκρά Ζώνη, με διάφορες εμπο-
ρικές παραγωγές και φεστιβάλ παρα-
στατικών τεχνών. 

Η Νεκρά Ζώνη και η θεατρική δη-
μιουργία που φιλοξενείται στον χώρο
αυτό αποτελεί από τα λίγα παραδείγ-
ματα μετατόπισης της αυστηρής σχέ-
σης των χώρων αυτών με τα αφηγή-
ματά τους. Μέσα από την παρουσία
ατόμων από διάφορες γλωσσικές κοι-
νότητες στο κοινό, τη συνεργατική
δημιουργία, και τη συμμετοχικότητα
μέσα από διαδραστικές θεατρικές
διαδικασίες, πραγματώνεται η δημι-
ουργία μας νέας κοινότητας. Τα μέλη
αυτής της κοινότητας δεν ορίζονται
από τον χώρο που ζουν, αλλά από το
κατά πόσον τους ενδιαφέρει να α-
κούσουν ιστορίες που δεν έχουν α-
κούσει ξανά, από ανθρώπους που δεν
ανήκουν στη δική τους ομάδα, σε μια
γλώσσα που μπορεί να μην καταλα-
βαίνουν. 

Το πιο σημαντικό ίσως στοιχείο
που καταρρίπτεται, όταν η τέχνη υ-
περβαίνει τη χωρική αυτή διάσπαση,
είναι η αμφισβήτηση της νοσταλγίας
που προέρχεται από ένα κόσμο, που
οριοθετείται ξεκάθαρα από το «εμείς»
και το «άλλοι». Ένας κόσμος βαθιά α-
σφαλής, αφού ξέρουμε ποιους αγα-
πούμε και ποιους όχι, αλλά και ανα-
σφαλής συνάμα, αφού συνεπάγεται
πιθανό κίνδυνο από τους «άλλους».
Διαβάζοντας αυτό το σύντομο κομμάτι,
ίσως βάλατε τον εαυτό σας σε μια από
τις ομάδες, Ελληνοκύπριος, Τουρκο-
κύπριος, Άγγλος, μετανάστης, αλλά
αυτός δεν είναι ο μοναδικός χώρος ό-
που ανήκουμε. Όπως λέει και η γνωστή
ρήση, «μόνη πατρίδα, τα παιδικά μας
χρόνια», εκεί όπου φτιάξαμε τη νο-
σταλγία που διέπει την ταυτότητά
μας, είτε μέσα από τον εθνικισμό, είτε
από τις αποικιακές μας τάσεις. Εκεί
ανήκει η αντίσταση, το ένα και μο-
ναδικό πολύτιμο αφήγημα, η ανεξή-
γητη ανάγκη για προστασία. 

Ανήκει στον χώρο όπου μέσα από
τη νοσταλγία, φτιάξαμε τον «άλλο». 

Η κα Ελλάδα Ευαγγέλου είναι δραματουργός,
ερευνήτρια.

Trio Rondine
Κάτω από το τίτλο «Πολιτισμός Ξα-

νά», το μουσικό σχήμα Trio Rondine
ανοίγει φέτος το Φεστιβάλ Τεχνών
FANEROMENI22, την Πέμπτη 23 Ιου-
νίου. To Trio Rondine είναι μια νεοσύ-
στατη μπάντα που προέκυψε το 2021
όταν, τρεις φίλοι, καταξιωμένοι μουσικοί,
ένωσαν τις δυνάμεις τους για να απο-
δώσουν ηχητικά το μουσικό τοπίο της
Μεσογείου. Rondine, πάει να πει χελι-
δόνι. Στον χάρτη των αποδημητικών
πουλιών τα τέσσερα σημεία του ορί-
ζοντα, ξεκινώντας από τον Ελλαδικό
χώρο, για να πετάξουν στις περιοχές
που βρέχονται από τη Μεσόγειο θά-
λασσα. Το σχήμα θα παρουσιάσει πρω-
τότυπο, ανέκδοτο υλικό το οποίο ε-
μπνέεται από τις μουσικές παραδόσεις
της Μεσογείου. Συντελεστές: Παυλίνα
Κωνσταντοπούλου: κιθάρα / φωνή, Α-
ντρέας Παπαπέτρου: ακορντεόν / φωνή,
Μαρία Ζαννέτου: μαντολίνο. Μαζί τους
ο Μαρίνος Κάσινος στο μπάσο. Πέμπτη,
23 Ιουνίου, ώρα 9:00 μ.μ. Πολιτιστικό
Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Φανερωμέ-
νης 86-90, Παλιά Λευκωσία. Πληροφο-
ρίες: 22128157. Είσοδος ελεύθερη 

«Ποιηματογραφίες» Γ. Φράγκου
Οι εκδόσεις Αρμίδα σε συνεργασία

με τοπικούς φορείς στη Λευκωσία, Λε-
μεσό και Παφο παρουσιάζουν το βιβλίο
κριτικής λογοτεχνίας του Γιώργου Φρά-
γκου «Ποιηματογραφίες». Στο βιβλίο
που κυκλοφόρησε το 2021 περιλαμβά-
νονται τέσσερα ευσύνοπτα δοκίμια-με-
λέτες για επιμέρους πτυχές στο έργο
των ποιητών Βλαδιμίρ Μαγιακόφσκι,
Γιάννη Ρίτσου, Θοδόση Πιερίδη και Τεύ-
κρου Ανθία. Περιλαμβάνονται επίσης
βιβλιοπαρουσιάσεις πενήντα ποιητικών
συλλογών ισάριθμων ποιητών και ποι-
ητριών της Κύπρου. Στην παρουσίαση
της Πάφου χαιρετισμό θα απευθύνει ο

πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων Πάφου
Στέλιος Σοφοκλή. Πάφος, Στέγη Γραμ-
μάτων και Τεχνών, Πέμπτη, 23 Ιουνίου,
ώρα 7:30 μ.μ.

Eκθεση Mice Jankulovski
Η The O Gallery στη Λάρνακα πα-

ρουσιάζει την ατομική έκθεση του πο-
λυβραβευμένου καλλιτέχνη Mice
Jankulovski με τίτλο «Praise to the
Black». Θα παρουσιαστούν έργα που
δημιούργησε ο καλλιτέχνης το 2021 και
2022 συμπεριλαμβανομένου του έργου
του καλλιτέχνη που βραβεύτηκε από
την Μπιενάλε Λάρνακας το 2021. Ο
Mice Jankulovski έχει παρουσιάσει τη
δουλειά του σε δεκάδες ατομικές και

ομαδικές εκθέσεις σε πολλές χώρες με-
ταξύ άλλων Ελλάδα, Κύπρο, Ρωσία, Β.
Μακεδονία , Ιταλία , Βουλγαρία, Τουρκία,
Σλοβενία, Κίνα, Αρμενία , Σερβία, Πο-
λωνία. Αυτή είναι η πρώτη ατομική έκ-
θεση του καλλιτέχνη στην Κύπρο. The
O Gallery, η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι
τις 24 Ιουνίου. Ωράρια επισκέψεων: Τε-
τάρτη με Σάββατο: 10:00-13:00 & 16:00-
19:00 & Κυριακή: 15:00-19:00. Ιωάννου
Γλάδστωνος 11, Νικολαΐδης κόμπλεξ,
κατάστημα 3, Λάρνακα. Πληροφορίες
τηλέφωνο 99659202.

Παρουσίαση βιβλίου
Ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλιο-

θήκης Στροβόλου παρουσιάζει το μυ-

θιστόρημα της Ευαγγελίας Χαραλά-
μπους-Παυτίνου «Κατακαλόκαιρο» (εκ-
δόσεις Μωβ Σκίουρος). Για το βιβλίο
θα μιλήσουν η Κούλα Στυλιανού, φι-
λόλογος-συγγραφέας και η Έλενα Ξαν-
θουδάκη-Βαρνάβα, φιλόλογος-θεατρο-
λόγος. Αποσπάσματα θα διαβάσει η
Δέσποινα Κατσαντώνη, ηθοποιός-δα-
σκάλα. Συντονισμό της εκδήλωσης
από τη δρα Μαρία Μιχαηλίδου, πρόε-
δρος Ομίλου Φίλων Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης. Η εκδήλωση γίνεται σε συνερ-
γασία με το βιβλιοπωλείο «Περιδιάβα-
ση». Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, ώρα
7:30 μ.μ. Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Στροβόλου, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού
34, Στρόβολος.

ANIMA του Μιχάλη Χαραλάμπους
Η Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου

στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει
την εικαστική έκθεση εικονικής και ε-
παυξημένης πραγματικότητας «ANIMA»
του Κύπριου εικαστικού Μιχάλη Χα-
ραλάμπους. Ο Μιχάλης Χαραλάμπους
εστιάζει στη ριζική αναθεώρηση των
νοημάτων της έννοιας «άνθρωπος» στο
σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό
περιβάλλον, μέσω διάφορων θεωρητι-
κών, υλικών και εικονικών προσεγγί-
σεων. Στην καινοτόμα έκθεση εικονικής
και επαυξημένης πραγματικότητας «Α-
ΝΙΜΑ», ο Χαραλάμπους εξερευνά τη
δυνατότητα υπέρβασης στεγανοποιη-
μένων αντιλήψεων αναφορικά με τα
όρια της ανθρώπινης συνθήκης, αλλά
και τις διάφορες εννοιολογικές, φιλο-
σοφικές και υλικές αλλαγές που έχει υ-
ποστεί η ούτω καλούμενη «ανθρώπινη
φύση», ακολουθώντας μια αντίστροφη
πορεία: ερευνώντας εις βάθος και ανα-
προσαρμόζοντας αρχαίες κυπριακές α-
ναπαραστάσεις του «μετα-ανθρώπου»,
οι οποίες βρίσκονται στο Κυπριακό
Μουσείο στη Λευκωσία και στο Βρε-
τανικό Μουσείο στο Λονδίνο. 23 Ιουνίου,
Cyprus House, 13 St. James’s Square,
London SW1Y 4LB.

Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογρά-

φου Πάφου (ΡIFF) παρουσιάζει για έ-
βδομη συνεχή χρονιά, από τις 24 μέχρι
τις 26 Ιουνίου, ένα πλούσιο πρόγραμμα
υπαίθριων προβολών, στον όμορφο
κήπο του πολιτιστικού χώρου Τεχνό-
πολις 20. Στη φετινή έκδοση συμμε-
τέχουν 30 ταινίες μικρού μήκους μυ-
θοπλασίας και ντοκιμαντέρ, και όπως
κάθε χρονιά το PIFF υπόσχεται ένα
τριήμερο ταξίδι με ιστορίες και εικόνες
από όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Από την Παρασκευή 24 μέχρι την Κυ-

ριακή 26 Ιουνίου στις 20:45 το βράδυ,
θα παρασυρθούμε σε ένα κινηματο-
γραφικό ταξίδι κάτω από τον έναστρο
ουρανό της Πάφου, αλλά και θα ψη-
φίσουμε τις καλύτερες ταινίες της
κάθε βραδιάς με το Βραβείο Κοινού.
Διάρκεια φεστιβάλ από 24 έως 26 Ι-
ουνίου, Τεχνόπολις 20, Πάφος. Είσοδος
ελεύθερη. Κατάλληλο για άνω των 18.
Πληροφορίες: www.piffcyprus.com /
info@piffcyprus.com, Facebook:
@Paphos International Film Festival,
Instagram: paphosfilmfestival

George Κontrafouris Τrio
Ο κορυφαίος Έλληνας πιανίστας, ορ-

γανίστας και συνθέτης Γιώργος Κοντρα-
φούρης έρχεται για πρώτη φορά στην
Αξιοθέα για μία μόνο παράσταση που
θα μας οδηγήσει στα μονοπάτια της
τζαζ, μέσα από μια μουσική δροσερή,
ατμοσφαιρική και ανάλαφρη. Μουσικοί
του συνοδοιπόροι σ’ αυτή τη μοναδική
συναυλία, ο κιθαρίστας, συνθέτης και
καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Στέφανος Ανδρεάδης και ο καταξιωμένος
ντράμερ Billy Pod (Βασίλης Ποδαράς),
ο οποίος ζει και εργάζεται στο Λονδίνο
και πρόσφατα επιλέχθηκε από το γαλλικό
περιοδικό Batterie Μagazine ανάμεσα
στους 10 σημαντικότερους νέους ντρά-
μερ σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι τρεις καλ-
λιτέχνες θα παρουσιάσουν στους φίλους
της τζαζ για πρώτη φορά ζωντανά τη
νέα δισκογραφική δουλειά του Γιώργου
Κοντραφούρη με τίτλο London 3, που
κυκλοφόρησε στις αρχές του 2022, αλλά
και κομμάτια από τη δισκογραφία τους
ως FlyingJazzμε πρωτότυπες συνθέσεις,
αλλά και επιλογές τους από το κλασσικό
ρεπερτόριο της τζαζ. Παρασκευή 24 Ι-
ουνίου, ώρα 8:30 μ.μ. Πολιτιστικό Κέντρο
Πανεπιστημίου Κύπρου, Αρχοντικό Ο-
δού Αξιοθέας, Αρχοντικό Οδού Αξιοθέας.
Παλιά Λευκωσία.

Μία πρωτότυπη και απολαυστική μου-
σικο-θεατρική παράσταση για μικρούς
και μεγάλους, η οποία μυεί τους ακρο-
ατές στην κλασική μουσική με τον συν-
δυασμό θεάτρου σκιών Καραγκιόζη με
δημοφιλή κλασικά έργα, μία ιδέα του
επίτιμου της μαέστρου της Συμφωνικής
Ορχήστρας Κύπρου κ. Άλκη Μπαλτά,
παίρνει σάρκα και οστά στην παρά-
σταση «Ο Καραγκιόζης πάει συναυλία»,
η οποία παρουσιάζεται για τρίτη φορά
στην Κύπρο. Αυτή τη φορά, Κλιμάκιο
της Σ.Ο.Κ., υπό τη διεύθυνση του  Άλκη
Μπαλτά και σε σύμπραξη με τον υπέ-
ροχο Καραγκιοζοπαίχτη της «Ανεμο-
δούρας» Μπάμπη Κωστιδάκη, θα πα-
ρουσιαστούν σε Δερύνεια και Πόλη
Χρυσοχούς, καθώς και σε δύο παρα-
στάσεις στην πρωτεύουσα. 

Η υπόθεση
Ο φιλόμουσος Νιόνιος (Σιορ - Διονύ-

σιος) προσπαθεί να πείσει τον Καρα-
γκιόζη να ακούσει τη συναυλία κλασικής
μουσικής που οργανώνει η Βεζυροπούλα.
Εκείνος αρνείται, μέχρι που έρχεται δια-
ταγή από τον Βεληγκέκα, ότι πρέπει
όλοι να πάνε στη συναυλία: ο Καρα-
γκιόζης, ο Μπαρμπαγιώργος, ο Σταύ-
ρακας, ο Χατζηαβάτης και όλοι οι άλλοι
ήρωες του Θεάτρου Σκιών. Κατά τη
διάρκεια της συναυλίας ο Καραγκιόζης
έχει πολλές απορίες: για τα όργανα, τη
μουσική, τους συνθέτες και άλλα θέματα,
τις οποίες ο Νιόνιος με υπομονή του ε-
ξηγεί, θέλοντας, με απλό τρόπο, να τον
μυήσει στον κόσμο της κλασικής μου-
σικής. Λίγο - λίγο ο Καραγκιόζης αλλάζει
τελείως γνώμη για αυτή τη μουσική την
οποία, πριν, θεωρούσε δύσκολη και στε-
νάχωρη! Τώρα του αρέσει πολύ!

Σημείωμα του δημιουργού της πα-
ράστασης, κ. Άλκη Μπαλτά:

Η ιδέα για τη δημιουργία μιας μου-
σικοθεατρικής παράστασης για παιδιά,
που να συνδυάζει τη διασκέδαση με
την πληροφόρηση γύρω από την κλα-
σική μουσική, υπήρχε στη σκέψη μου
εδώ και αρκετά χρόνια. Τον Ιούλιο του
2016, αποφάσισα να βάλω σε εφαρμογή
αυτό το σχέδιο. Σκέφτηκα, τότε, τον
Καραγκιόζη. Τον λαϊκό αυτόν ήρωα
του θεάτρου σκιών από τα δικά μου
παιδικά χρόνια, που τον βλέπαμε στο
πανί σε παραστάσεις που γινόντουσαν
στη γειτονιά μου, μέχρι σήμερα, εν-
θουσιάζει και διασκεδάζει αφάνταστα
μικρούς και μεγάλους. Έγραψα, τότε,
την υπόθεση που θα παρακολουθήσετε,
διάλεξα τα έργα που θα «έντυναν» μου-
σικά  την παράσταση και μερικά από

αυτά τα έργα τα διασκεύασα για μικρό
μουσικό σύνολο.

Το έργο μουσικά ήταν έτοιμο. Έ-
λειπε, όμως, ακόμη ο βασικός συντε-
λεστής της παράστασης, ο Καραγκιο-
ζοπαίχτης. Είχα την τύχη να γνωριστώ
με έναν εξαίρετο συνεχιστή της με-
γάλης παράδοσης των Καραγκιοζο-
παιχτών, τον Θοδωρή Κωστιδάκη. Του

έδωσα το κείμενο που είχα γράψει και
εκείνος, ως έμπειρος του είδους, έκανε
κάποιες προσθήκες στο κείμενο. Και
οι δύο μας ενθουσιαστήκαμε με την
προοπτική παρουσίασης αυτού του
έργου. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε
από κλιμάκιο της Σ.Ο.Κ. στη Λευκωσία
τον Δεκέμβριο του 2016, κι αγαπήθηκε
αμέσως από το κοινό, ενώ ξαναπαρου-

σιάστηκε φέτος τον Φεβρουάριο σε
όλες τις κύριες πόλεις. Μέσα από τα
αστεία επεισόδια του έργου οι μικροί
ακροατές ακούν και αρκετές πληρο-
φορίες για τη μουσική, καθώς, βέβαια,
και κλασικά μουσικά έργα. Ελπίζω πως
η παράσταση θα αγαπηθεί όχι μόνο
από τους μικρούς μας ακροατές, αλλά
και από τους γονείς τους!

Παραστάσεις
Δερύνεια: Τετάρτη 15 Ιουνίου, Δημοτικό
Αμφιθέατρο Δερύνειας, ώρα 8:00 μ.μ.
Πόλη Χρυσοχούς: Πέμπτη 16 Ιουνίου, Πο-
λιτιστικό Κέντρο, ώρα 8:00 μ.μ.
Λευκωσία: Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022,
Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, ώρα 6:00
μ.μ. και 8:00 μ.μ.
Τιμή εισιτηρίου: €7 για όλους. Δωρεάν εί-
σοδος σε άτομα με αναπηρίες.
Προπώληση εισιτηρίων: 
Δερύνεια και Πόλη Χρυσοχούς: 2 ώρες
πριν από την έναρξη.
Λευκωσία: Aπό την ιστοσελίδα
www.cyso.org.cy, το Ταμείο του Θεάτρου
Παλλάς κάθε Τετάρτη 16:00-19:00 και 2
ώρες πριν την έναρξη.
Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου (Γωνία Ρη-
γαίνης και Αρσινόης, 1010 Λευκωσία, 22
410181)
Πληροφορίες: 22 463144,
www.cyso.org.cy

Ο Καραγκιόζης πάει συναυλία
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Επιμέλεια:  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Το θέατρο στην Κύπρο 
του 21ου αιώνα

Α Ρ Θ Ρ Ο / Της ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

<<<<<<<

Ο χώρος, οι ιστορίες 
και η νοσταλγία.

Οι Trio Rondine ανοίγουν φέτος το Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI22. George Κontrafouris Τrio.

Μίτσκο Γιανκουλόφσκι.

Μια ιδέα του Άλκη Μπαλτά (κάτω), σε σύμπραξη με τον υπέροχο Καραγκιοζοπαίχτη της «Ανεμοδούρας» Μπάμπη Κωστιδάκη.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η άμεση εγγραφή των τυροκομείων στο
σύστημα ΠΟΠ, η οποία είχε αποφασιστεί
στο πλαίσιο της συνάντησης του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, Υπουργείου Γε-
ωργίας και του Συνδέσμου Τυροκόμων,
δεν έχει ξεκινήσει μέχρι στιγμής. Του-
λάχιστον όχι σε επίπεδο μεγάλων τυ-
ροκομείων. Αυτή την στιγμή, λοιπόν,
τα δεδομένα δεν έχουν διαφοροποιηθεί.
Μόλις το 10% του προϊόντος που φέρει
το όνομα χαλλούμι, είναι ΠΟΠ. Στόχος
της κυβέρνησης είναι αυτό το ποσοστό
να αρχίσει να ανεβαίνει εντός Ιουλίου.
Μέχρι τότε αναμένεται ότι θα έχει ολο-
κληρωθεί η συνάντηση του Υπουργού
Γεωργίας με τον σύνδεσμο Αγελαδοτρό-
φων, και θα έχει πραγματοποιηθεί και
η συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων
πλευρών περί τις αρχές Ιουλίου, και πάλι
υπό τον πρόεδρο Αναστασιάδη. «Αμέσως
μετά θα υπάρχει ένα πολύ ξεκάθαρο
πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε, είτε
υπάρξει, είτε δεν υπάρξει συμφωνία»,
επισημαίνει ο υπουργός Γεωργίας, Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Κώστας Καδής.

Διαμηνύει ότι εάν ούτε σε επίπεδο
προέδρου δεν υπάρξει αποτέλεσμα, τότε
θα ξεκινήσει ο έλεγχος και η διαδικασία
απομάκρυνσης προϊόντων χαλλουμιού
μη ΠΟΠ, από τα ψυγεία των υπεραγορών.
Όλα αυτά τοποθετούνται χρονικά τις
επόμενες εβδομάδες, ώστε ο κανονισμός
του ΠΟΠ να αρχίσει να εφαρμόζεται ά-
μεσα και να μην αποτελέσει βαρίδι
ενόψει προεκλογικής περιόδου. Εξάλλου,
όπως διαμηνύει σχετικά κ. Καδής, ο στό-
χος του Υπουργείου είναι να κλείσει το
θέμα του ΠΟΠ μέσα στον Ιούλιο. 

Αύξηση τιμής κατά 35 σεντ
Θεωρείται δεδομένο ότι το αποτέλε-

σμα της συζήτησης θα είναι η εφαρμογή
των προδιαγραφών του ΠΟΠ. Αυτόν τον
στόχο αναμένεται ότι θα εξυπηρετήσει
η αύξηση της τιμής του αιγοπρόβειου
γάλακτος, με την πλευρά των αιγοπρο-
βατοτρόφων να δεσμεύονται ότι αν δο-
θούν οι αυξήσεις, τότε θα είναι σε θέση
να διπλασιάσουν την παραγωγή του αι-

γοπρόβειου γάλακτος μέσα στα επόμενα
δύο χρόνια, έτσι το προϊόν ΠΟΠ θα α-
νταποκρίνεται τελικά στις προδιαγραφές
του κανονισμού, μέχρι το τέλος της πε-
ριόδου προσαρμογής μέχρι το 2024. 

Ζητούνται λοιπόν αυξήσεις 30-35 σε-
ντς από πλευράς των αιγοπροβατοτρό-
φων, ώστε να καταστεί βιώσιμη υπόθεση
η παραγωγή του. Βάσει στοιχείων τα ο-
ποία έθεσε ο κλάδος ενώπιον του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας στην πρόσφατη
συνάντησή τους, το κόστος παραγωγής
για το πρόβειο γάλα είναι 1,41 ευρώ/λίτρο
ενώ η τιμή πώλησης του είναι 1,10
ευρώ/λίτρο. Πωλείται δηλαδή 32 σεντς
λιγότερα και ο παραγωγός πωλεί το προϊ-
όν στην ζημιά του. Το ίδιο και με το
αιγινό γάλα.

Η τιμή του κόστους παραγωγής είναι
1,05 ευρώ/λίτρο και αγοράζεται από τους
τυροκόμους στα 0,70 ευρώ/λίτρο. Αυτό
σημαίνει ότι οι αιγοπροβατοτρόφοι πω-

λούν το προϊόν τους και ζημιώνουν 30
σεντς/λίτρο. Δεν φαίνεται να έχουν όμως
άλλη επιλογή. Από αυτή την εξίσωση
προκύπτει το συμπέρασμα ότι η επιβίωση
του κλάδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τις επιδοτήσεις. Μάλιστα, από τον
Οκτώβρη του 2021 μέχρι το τέλος του
2022, αναμένεται ότι θα δοθούν 19,5 ε-
κατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις στον
κλάδο. Αυτά τα λεφτά καλύπτουν ένα
μέρος αυτού του κενού. Όπως πληρο-

φορείται η «Κ», κατά την σύσκεψη ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης ξεκαθάρισε
ότι το κενό αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί
με τους κανονισμούς της αγοράς. Υπό
αυτή την έννοια, οι αιγοπροβατοτρόφοι
έφυγαν από το Προεδρικό ικανοποιη-
μένοι.

Τι περιμένουν οι τυροκόμοι
Ικανοποιημένοι έφυγαν από το Προ-

εδρικό προ δύο εβδομάδων και οι τυρο-
κόμοι, ενώ περιμένουν την τελική συμ-
φωνία στην συνάντηση Ιουλίου στο
Προεδρικό. Στόχος τους είναι τουλάχι-
στον στο παρόν στάδιο, να μπορέσουν
να αξιοποιήσουν τα υφιστάμενα απο-
θέματα. Φυσικά όπως προκύπτει από
τις εξελίξεις τους δίνεται μια άτυπη πί-
στωση χρόνου, μέχρι στιγμής τριών ε-
βδομάδων. Μέσα σε αυτό το διάστημα,
με τις διαβουλεύσεις να είναι σε εξέλιξη,
δεν έχουν αξιοποιηθεί τα εργαλεία που

έδωσε στο Υπουργείο Γεωργίας η Νομική
Υπηρεσία. Φυσικά, βάσει των σημείων
που αποφασίστηκαν κατά την σύσκεψη
του συνδέσμου Τυροκόμων στο Προε-
δρικό, θα δοθεί μια περίοδος δύο μηνών
ώστε να προχωρήσουν με τις εξαγωγές
τους στο εξωτερικό. Αυτό το άτυπο χρο-
νοδιάγραμμα ολοκληρώνεται μέχρι τα
τέλη Ιουλίου- αρχές Αυγούστου. Πάντως
προβληματίζει το ότι δεν προχώρησαν
ακόμα σε αίτηση για ένταξή τους στο
ΠΟΠ. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο αρ-
μόδιος Υπουργός τόνισε ότι η εφαρμογή
του προτύπου και του κανονισμού δεν
είναι υπό διαπραγμάτευση. «Η εφαρμογή
είναι υποχρεωτική και όποιος δεν το
κάνει, απλά δεν θα παράγει χαλλούμι». 

Αλλαγές στις μικροαλλαγές
Μετά τις τελευταίες συζητήσεις του

θέματος, εγέρθηκαν εκ νέου πέντε ση-
μεία, τα οποία η πλευρά των τυροκόμων
χαρακτήρισε αναγκαία, ώστε να ξεκι-
νήσουν να παράγουν τελικά χαλλούμι
ΠΟΠ, ενώ φαίνεται να υπάρχει σύμπνοια
και από τις άλλες πλευρές. Πρόκειται
για πέντε αλλαγές, οι οποίες είναι θέμα
1-3 μηνών να προχωρήσουν σύμφωνα
με τον Υπουργό Γεωργίας. Αυτό σημαίνει
ότι θα πρέπει να αναμένουμε μια μαζική
έναρξη της παραγωγής χαλλουμιού με
τις προδιαγραφές ΠΟΠ, από το φθινό-
πωρο και μετά.

Οι αλλαγές συνοψίζονται στα εξής :
σχήμα, βάρος, δίπλωμα, φυλές και υ-
γρασία και θεωρητικά αν προχωρήσουν,
τότε υπολογίζεται ότι το 80-85% του πα-
ραγόμενου προϊόντος, θα είναι ΠΟΠ.
Ωστόσο, πριν από τις μικροαλλαγές στο
χαλλούμι, ενδεχομένως να αλλάξει η
διαδικασία έγκρισής τους. Σύμφωνα με
τον Υπουργό, μένει να ξεκαθαρίσει κατά
πόσο ο κανονισμός που θέλει αυτές τις
αλλαγές (ήσσονος σημασίας) να περνούν
από την ΕΕ, διαφοροποιηθεί, ώστε αυτή
η αρμοδιότητα να περάσει στα χέρια
της αρμόδιας κρατικής αρχής. Σε περί-
πτωση που η συγκεκριμένη τροποποίηση
δεν προχωρήσει, τότε θα ακολουθηθεί
η ισχύουσα διαδικασία. Σε κάθε περί-
πτωση, η όποια απόφαση επί του θέματος
αναμένεται να ληφθεί εντός τριμήνου.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μέσα σε μια δεκαετία το κυπριακό τρα-
πεζικό σκηνικό έχει αλλάξει εκ βάθρων,
βιώνοντας τρεις κρίσεις και ως αποτέ-
λεσμα να έχουν κλείσει τρεις συν μία
τράπεζες. Ο λόγος για την Λαϊκή τράπεζα,
η πρώτη απώλεια ως αποτέλεσμα της
τραπεζικής κρίσης, έπειτα στα «από-
νερα» αυτής «έπεσε» η Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα πέντε χρόνια αργό-
τερα και τέλος, ο πόλεμος με την εισβολή
της  Ρωσίας στην Ουκρανία και οι ευ-
ρωπαϊκές κυρώσεις έφεραν την RCB
Bank να κλείνει στο πρώτο εξάμηνο
του 2022. Πέραν αυτών, βάσει του ρυθ-
μιστικού πλαισίου καταπολέμησης της
νομιμοποίησης των εσόδων από παρά-
νομες δραστηριότητες (AML) η FBME
είδε και αυτή την «πόρτα της εξόδου»
από το κυπριακό τραπεζικό τοπίο στο
τέλος του 2015.

Κανείς δεν αποκλείει πως στα επό-
μενα χρόνια δεν θα δούμε περαιτέρω
αλλαγές που δεν σχετίζονται μόνο με
την τεχνολογία και την μείωση κόστους
/ καταστημάτων / υπαλλήλων. Ήδη έ-
χουν γίνει κινήσεις να μπουν ελληνικές
τράπεζες ως μέτοχοι σε κυπριακές, όπως
η Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα
και με τις φήμες να θέλουν η Eurobank
να αναζητά ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό
μέσα στην τράπεζα αν και εφόσον α-
φήσουν ανοιχτό παράθυρο οι άλλοι μέ-
τοχοι. Στην Τράπεζα Κύπρου, επίσης,
φήμες που τόσο η Τράπεζα Κύπρου όσο
και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος διέ-
ψευσαν, θέλουν να υπάρχουν συζητή-
σεις για δημιουργία κάποιας μετοχικής
σχέσης. Η Alpha Bank επίσης. Οι ίδιες
φήμες θέλουν Τράπεζα Κύπρου και
Alpha Bank να συζητούν για μετοχική
συνεργασία κάποιου τύπου. Ποια μορφή
θα έχει, άγνωστο. Και αν θα έχει στο

τέλος, διότι οι φήμες για τράπεζες γεν-
νούνται πολλές. Για Ελληνική Τράπεζα
πάντως και Τράπεζα Κύπρου δεν αντι-
κατοπτρίζεται η παρούσα εικόνα τους
στην τιμή της μετοχής τους και φαντά-
ζουν επενδυτικές ευκαιρίες. Οι μετοχικές
συνεργασίες μπορεί επίσης να μην πε-
ριορίζονται μόνο σε ελληνικά σχήματα
και να τις προσεγγίσουν και τράπεζες
εκτός Ελλάδας που βλέπουν χαμηλές
τιμές μετοχών και προοπτική που να
αξίζει. 

Καταστήματα – προσωπικό
Κλείνοντας τράπεζες αυτή τη δεκα-

ετία, περιορίζονται όπως είναι αντιληπτό
και το προσωπικό τους. Όλες οι συνερ-
γασίες που προέκυψαν στη δεκαετία
μεγάλωσαν σχήματα (βλέπε Λαϊκή Τρά-
πεζα και Τράπεζα Κύπρου, βλέπε Συ-
νεργατική Κυπριακή Τράπεζα και Ελ-
ληνική Τράπεζα), αλλά υπήρξαν και α-
πολύσεις υπαλλήλων. Η FBME έκλεισε,
το ίδιο επί της ουσίας και η RCB Bank
παρόλο που θα κρατήσει ένα χαρακτήρα
«asset management company». Το προ-
σωπικό της RCB Bank που θα απομείνει
θα είναι διψήφιο, από τους σχεδόν 360
υπαλλήλους που είχε στο δυναμικό της.
Η FBME είχε σχεδόν 150 υπαλλήλους. 

Πλέον στις τράπεζες με τις αλλαγές
που έχουν προκύψει έχουν απομείνει
γύρω στους 7.600 υπαλλήλους και από
πλευράς καταστημάτων, δεν ξεπερνούν
τα 230. Οι δύο μεγάλοι έχουν κλείσει
αρκετά καταστήματα, η Τράπεζα Κύπρου

προχώρησε σε μικρά και μεγάλα Σχέδια
Εθελούσιας Αποχώρησης την τελευταία
διετία, ετοιμάζεται και για άλλο ένα,
ενώ η Ελληνική Τράπεζα προσπαθεί να
βρει τη χρυσή τομή με τις συντεχνίες
για να προχωρήσει αναλόγως. Μέχρι
το τέλος του 2022 πιθανόν οι τραπεζικοί
υπάλληλοι να μην ξεπερνούν τους 6.500
- 6.700. Ενδεικτικά, το τέλος του 2018
βάσει στοιχείων του Συνδέσμου Τρα-
πεζών Κύπρου οι υπάλληλοι ήταν στους
9.000 και τα καταστήματα στα 384. Στη
μείωση των υπαλλήλων και των κατα-
στημάτων συνέβαλε και μια άλλη κρίση,
η πανδημική, αφού οι τράπεζες και μεί-
ωσαν τα φυσικά τους καταστήματα,
αλλά και επένδυσαν θέλοντας και μη
σε τεχνολογικές οδούς. 

Οι επισκέψεις των πελατών σε φυσικά
καταστήματα δεν πρόκειται να επιστρέ-
ψουν σε μη πανδημικά επίπεδα ξανά,
είναι γεγονός. Στο άμεσο μέλλον οι ε-
πιταγές δεν θα γίνονται δεκτές, ήδη υ-
πάρχουν τράπεζες στην Κύπρο που δέ-
χονται επιταγές σκαναρισμένες σε η-
λεκτρονικά αρχεία «pdf». Τα μετρητά

επίσης πολύ πιθανόν στα επόμενα χρό-
νια να αποτελούν και αυτά παρελθόν.
Οι ψηφιακές παροχές – υπηρεσίες (digital
services) αναπτύσσονται ολοένα και
περισσότερο, η ροπή προς την τεχνο-
λογία είναι σαφής και δεν γυρνά πίσω.
Είναι μονόδρομος, με τις κυπριακές
τράπεζες να είναι αναγκασμένες να α-
κολουθήσουν το ρεύμα. Είναι «πίσω»
τεχνολογικά, σαφώς, δεν μπορούν να
συγκριθούν με άλλες τράπεζες. Για πα-
ράδειγμα αυτό με την ψηφιακή επιταγή
είναι παροχή που τράπεζες του εξωτε-
ρικού την λειτουργούν πολλά χρόνια.
Εάν οι κυπριακές τράπεζες προχωρή-
σουν τεχνολογικά, τότε ο αριθμός των
6.500 – 6.700 υπαλλήλων του τέλους
του 2022 θα είναι μεγάλος και θα ανα-
μένουμε νέα Σχέδια Εθελουσίας, νέες
αποχωρήσεις, νέα «debate» με συντε-
χνίες και τράπεζες.

Μείωση δανείων – καταθέσεων
Μέσα στην εξίσωση της αλλαγής του

κυπριακού τραπεζικού χάρτη δεν θα
πρέπει να λείπει ο παράγοντας δανει-

σμού και καταθέσεων. Η Κεντρική Τρά-
πεζα αναφέρει σε στοιχεία της πως το
υπόλοιπο των καταθέσεων τον Απρίλιο
2022 έφθασε στα 51 δισ. ευρώ και το
υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον
Απρίλιο 2022 έφθασε στα 28 δισ. ευρώ.
Το υπόλοιπο των καταθέσεων το 2014
έφτανε στα 46,1 δισ. ευρώ και το υπό-
λοιπο των συνολικών δανείων τον Α-
πρίλιο 2022 έφτανε στα 61,5 δισ. ευρώ.
Αντίστοιχα το 2015 στα 46 δισ. ευρώ
και στα 62,7 δισ. ευρώ, το 2016 στα 49
δισ. και 55,3 δισ. αντίστοιχα, το 2017
στα 49,4 δισ. και 51,4 δισ., το 2018 στα
47,9 δισ. και 39,2 δισ. αντίστοιχα, το
2019 στα 48,7 δισ. ευρώ και 33,6 δισ.
ευρώ δανείων, το 2020 στα 48,2 δισ.
ευρώ και 31,8 δισ. ευρώ και το 2021 στα
51,1 δισ. ευρώ οι καταθέσεις και 29,6
δισ. ευρώ ο δανεισμός.

Ο δανεισμός όπως διαφαίνεται από
τα δεδομένα μειώνεται συνεχώς, μει-
ώνεται το ρίσκο, όπως όμως μπορεί να
εξαχθεί και το συμπέρασμα πως προ-
κύπτουν προβλήματα κερδοφορίας για
τις τράπεζες.

Συγχώνευση USB Bank
Αφού μιλάμε για αλλαγές στον τρα-

πεζικό χάρτη της Κύπρου την τελευταία
δεκαετία, τότε είναι άξιο αναφοράς η
έλευση των λιβανέζων μετόχων και η
αλλαγή της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου
σε Astrobank το Μάρτη του 2017. Πέραν
του κλεισίματος των τραπεζών, ανα-
γκαστικού και μη, υπήρξε και μία συγ-
χώνευση τράπεζας, αυτή της USB Bank
από την Astrobankτο 2019. Η AstroBank
ενίσχυσε τη θέση της στην κυπριακή
αγορά, αφού το σύνολο ενεργητικού
της τράπεζας μεγάλωσε πέραν του 50%,
παρά το ότι παραμένει μικρή τράπεζα.
Πήγε να αποκτήσει και την Εθνική Τρά-
πεζα της Ελλάδος (Κύπρου) έκτοτε, αλλά
με την έλευση της πανδημίας και βάσει
άλλων εξωγενών παραγόντων δεν τα
κατάφερε. Τέλος, στον κυπριακό τρα-
πεζικό χάρτη προστέθηκε εντός του
2016 η Ancoria Bank, τράπεζα η οποία
λόγω της χρονικής περιόδου που συ-
στήθηκε, δεν είχε τα βαρίδια που είχαν
άλλες, όπως για παράδειγμα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια. 

Οι κρίσεις
διώχνουν και
μεταμορφώνουν
τις τράπεζες 
Τρεις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες μείωσαν
3 + 1 μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου

<<<<<<

Μέχρι το τέλος του 2022
πιθανόν οι τραπεζικοί
υπάλληλοι να μην ξεπερνούν
τους 6.500 - 6.700. 

Οι επισκέψεις των πελατών σε φυσικά καταστήματα δεν πρόκειται να επιστρέψουν σε μη πανδημικά επίπεδα.

Τον Ιούλιο «κλείνει» το θέμα με το χαλλούμι
Σύσκεψη όλων των πλευρών υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για να βρεθούν οι χρυσές τομές και να αρχίσει η παραγωγή

Δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση στο προεδρικό και την απόφαση για άμεση εγγραφή των τυροκομείων στο σύστημα ΠΟΠ, δεν έχουν υ-
ποβληθεί ακόμα αιτήσεις από τα μεγάλα τυροκομεία.

Αλλαγή
ποσόστωσης
Ένα από τα πάγια αιτήματα των
τυροκόμων και των αγελαδοτρό-
φων ήταν η αλλαγή στην ποσό-
στωση, το οποίο εξακολουθεί να
προωθείται από την πλευρά
τους. Φαίνεται ότι ήταν μάλιστα
στις τελικές αποφάσεις της συ-
νάντησης στο Προεδρικό. Ο Κώ-
στας Καδής τοποθετείται κατη-
γορηματικά σε σχέση με μια τέ-
τοια αλλαγή, τονίζοντας ότι «α-
κόμα και τώρα να υποβαλλόταν
αίτημα για αλλαγή της ποσόστω-
σης, δεν θα προχωρούσε πριν
την παρέλευση δύο ετών. Είναι
σαν να υποβάλλεται νέος φάκε-
λος από την αρχή, διότι η ποσό-
στωση είναι αλλαγή μείζονος
σημασίας. Άρα δεν τίθεται θέμα
να περιμένουμε να μην παρά-
γουμε ΠΟΠ για δύο χρόνια». 

Προστασία
παγκόσμιου
μονοπωλίου
Ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα
κατεύθυνση για την εφαρμογή
του κανονισμού ΠΟΠ για το χαλ-
λούμι έστειλε και ο υπουργός
Οικονομικών Κωνσταντίνος Πε-
τρίδης. Στο πλαίσιο τελετής απο-
νομής βραβείου στα βραβεία
ποιότητας Γαστρονόμος, ο Κ. Πε-
τρίδης τόνισε ότι ειδικά στους
τομείς που έχουμε συγκριτικά
πλεονεκτήματα, όπως είναι το
χαλλούμι, δεν πρέπει να παρεκ-
κλίνουμε για κανένα λόγο από το
γράμμα του νόμου. «Είναι σαν να
βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι
μας», είπε χαρακτηριστικά και
τόνισε ότι είναι υποχρέωση της
κυβέρνησης και του ιδιωτικού
τομέα να προστατεύσει το πα-
γκόσμιο μονοπώλιο, το οποίο ε-
μπιστεύτηκε στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Υπογράμμισε επίσης την αλ-
ληλένδετη σχέση αειφορίας και
βιωσιμότητας με την ποιότητα
και την πρωτογενή παραγωγή
και προϊόντα.

<<<<<<

Ανοικτό το ενδεχόμενο το
κείμενο με τις αλλαγές ήσσο-
νος σημασίας που προωθείται
για το θέμα του χαλλουμιού,
να μπορεί να εγκριθεί από
την Κυπριακή Δημοκρατία. 



Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Άνοιξε το κεφάλαιο για το νέο συνταξιοδοτικό
και σκοπός είναι να «κλείσει» το συντομότερο
δυνατόν. Το νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο για
το επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ω-
φελημάτων αφορά 12.751 πρόσωπα, με τους
νεοεισερχόμενους μόνιμους στην κρατική υ-
πηρεσία να ανέρχονται στις 5.566, τους εργο-
δοτούμενους αορίστου χρόνου στη δημόσια
υπηρεσία στις 4.683, τους αορίστου χρόνου
στην εκπαιδευτική υπηρεσία στους 493, ειδικοί
αστυνομικοί 838, συμβασιούχοι υπαξιωματικοί
στην εθνική φρουρά 1.147 και απόφοιτοι δα-
σικού κολεγίου που εργοδοτούνται με σύμβαση
αορίστου χρόνου, 24.

Επιπρόσθετα θα ενταχθούν στο νέο Σχέδιο
οι νεοεισερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι και οι
εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου που απα-
σχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν, το νέο
συνταξιοδοτικό εδράζεται στη φιλοσοφία της
λειτουργίας ταμείων προνοίας, θα δημιουργηθεί
ένα νέο ειδικό ταμείο καταβολής συνταξιοδο-
τικών ωφελημάτων, το οποίο θα χρηματοδο-
τείται από τον εργοδότη και τους εργοδοτού-
μενους και του οποίου ο σκοπός θα είναι η
χρηματοδότηση του νέου Σχεδίου. Ο εργοδότης
και κάθε μέλος του Σχεδίου θα καταβάλλουν
εκατέρωθεν ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
ίσο με 5% επί των μηνιαίων συντάξιμων απο-
λαβών του μέλους. Το ταμείο, θα τελεί υπό τη
διαχείριση του Υπουργού Οικονομικών εκ μέ-
ρους της Δημοκρατίας. 

Το νομοσχέδιο αναφέρει πως το ενεργητικό
του δύναται να επενδύεται από τον Υπουργό
με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση
των συμφερόντων των μελών του Σχεδίου, ενώ
σημειώνεται πως το ειδικό ταμείο δεν θα χρη-
σιμοποιείται για δανεισμό από τη Δημοκρατία
ή τα μέλη του Σχεδίου. Το ενεργητικό του όμως
θα μπορεί να επενδύεται σε κρατικά ομόλογα
με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Περαιτέρω,

θα ετοιμάζονται οικονομικές καταστάσεις σε
ετήσια βάση από τον Γενικό Λογιστή της Δη-
μοκρατίας και θα δημοσιεύονται στην επίσημη
εφημερίδα της δημοκρατίας.

Βάσει του Σχεδίου, θα συγκροτηθεί επιτροπή
παρακολούθησης και θα έχει την ευθύνη πα-
ρακολούθησης της λειτουργίας του. Περαιτέρω,
το νέο επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων διέ-
πεται από τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου
κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων που αφορούν
στην υπηρεσία των υπαλλήλων από την 1.1.2013
και έκτοτε. Το πεδίο της εφαρμογής θα είναι
για όλη την κρατική υπηρεσία και τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα. Πέραν τούτου, οι εργασίες του
ειδικού ταμείου θα διεκπεραιώνονται κεντρικά
από το Γενικό λογιστήριο και θα επιβάλλονται
χρεώσεις στους οργανισμούς του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.

Μέλη του Σχεδίου
Μέλη θα είναι όλοι οι υπηρετούντες, νεοει-

σερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι καθώς και όσοι
μόνιμοι υπάλληλοι θα διοριστούν για πρώτη
φορά σε θέση κατά ή μετά την ημερομηνία έ-
ναρξης της ισχύος του νόμου τόσο στην κρατική
υπηρεσία όσο και στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα. 

Πρόσθετα, όλοι οι υπηρετούντες κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, εργο-
δοτούμενοι αορίστου χρόνου στην κρατική υ-
πηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι
ειδικοί αστυνομικοί που έχουν μονιμοποιηθεί
ως ειδικοί αστυνομικοί βάσει της οικείας νο-
μοθεσίας, οι συμβασιούχοι υπαξιωματικοί και
οι απόφοιτοι του δασικού κολλεγίου που απα-
σχολούνται με σύμβαση απασχόληση ορισμένου
χρόνου.

Όλοι οι εργοδοτούμενοι που κατά ή μετά
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου θα
καταστούν εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου
στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δη-
μόσιο τομέα καθώς και όλα τα πρόσωπα τα ο-
ποία, κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ι-

σχύος του νόμου, θα μονιμοποιηθούν ως ειδικοί
αστυνομικοί βάσει της οικείας νομοθεσίας.

Στο νέο σχέδιο δεν εντάσσονται οι νεοει-
σερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι καθώς και οι
εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, στον ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα, οι οποίοι έχουν ήδη ε-

νταχθεί σε ταμείο προνοίας εκτός εάν, εντός
6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του νόμου επιλέξουν να μεταπηδήσουν στο
νέο σχέδιο.

Όσον αφορά στην ημερομηνία ένταξης των
μονίμων υπαλλήλων, εντάσσονται από την η-

μερομηνία διορισμού τους σε μόνιμη θέση. Οι
συμβασιούχοι που υπηρετούν κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου (εργοδο-
τούμενοι αορίστου χρόνου, ειδικοί αστυνομικοί,
συμβασιούχοι υπαξιωματικοί, απόφοιτοι δασικού
κολλεγίου) εντάσσονται από 1.1.2021. Για τους
εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου και ειδικούς
αστυνομικούς που θα ενταχθούν στο σχέδιο
μελλοντικά, κατά την ημερομηνία μετατροπής
της σύμβασης απασχόλησής τους σε αορίστου
χρόνου, κατά την ημερομηνία μονιμοποίησής
τους ως ειδικοί αστυνομικοί.

Σχετικά με το ποσοστό της χρηματοδότησης,
δύναται να αναπροσαρμόζεται μελλοντικά στη
βάση αποτελεσμάτων αναλογιστικών μελετών
που θα διεξάγονται για αυτό το σκοπό. 

Εισφορές στο ΤΚΑ
Βάσει του νομοσχεδίου, οι υπάλληλοι θα

καταβάλλουν τις εισφορές στο Ταμείο Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) που προβλέπονται
για τους μισθωτούς που καλύπτονται από ε-
παγγελματικά σχέδια συντάξεων χωρίς εισφορές.
Τα μέλη του νέου σχεδίου θα εξακολουθούν
να υπάγονται σε επαγγελματικό σχέδιο συντά-
ξεων ακόμη και μετά τη συμπλήρωση 400
μηνών υπηρεσίας. Συνεπώς, δεν θα διαφορο-
ποιείται το ύψος της εισφοράς που υποχρεούνται
να καταβάλλουν στο Ταμείο Κοινωνικών Α-
σφαλίσεων. 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Οποιαδήποτε προϋπηρεσία του μέλους (πριν

δηλαδή την ημερομηνία ένταξής του στο Σχέδιο)
σε μόνιμη θέση, με σύμβαση ή επί δοκιμασία
ή έκτακτη ή ωρομίσθια, είτε στον κρατικό
τομέα είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα
προσμετρήσει ως συντάξιμη. Για οποιαδήποτε
προϋπηρεσία του μέλους που λογίζεται συντά-
ξιμη, τόσο οι επηρεαζόμενοι όσο και ο εργο-
δότης, υποχρεούνται να καταβάλουν υποχρε-
ωτικά το ποσοστό χρηματοδότησης του 5%.
Για σκοπούς υπολογισμού του ποσοστού χρη-
ματοδότησης που οφείλει να καταβάλει το
μέλος αναδρομικά, θα συνυπολογιστούν οι ει-
σφορές κοινωνικών ασφαλίσεων που δικαιούται
να του επιστραφούν καθώς και η αποκοπή πο-
σού ίσου με 3% που τυχόν κατέβαλε για σκοπούς
καταβολής φιλοδωρήματος.

Παρεχόμενες επιλογές
Αναφορικά με τις παρεχόμενες επιλογές ως

προς τον τρόπο και χρόνο αναδρομικής κατα-
βολής ποσοστού χρηματοδότησης, η εφάπαξ
καταβολή εντός 14 μηνών από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του Νόμου ή σε 24 μηνιαίες
δόσεις με αποκοπή από το μισθό του μέλους.
Οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν τον
τρόπο και χρόνο επιστροφής του οφειλόμενου
ποσού εντός 12 μηνών. Στην περίπτωση που
καταβλήθηκε φιλοδώρημα ή ποσό που αντι-
στοιχεί στις εισφορές του σε Ταμείο Προνοίας
για προηγούμενη υπηρεσία του, προκειμένου
αυτή να λογιστεί συντάξιμη, τα προαναφερό-
μενα ποσά να καταβληθούν στο ειδικό ταμείο. 

Πρόσθετα ωφελήματα
Τα πρόσθετα ωφελήματα που χορηγούνται

σε ειδικές περιπτώσεις όπως το φιλοδώρημα
όταν ο υπάλληλος πεθάνει στην υπηρεσία, συ-
ντάξεις σε εξαρτώμενους μέλους που πέθανε
κατά την εκτέλεση καθήκοντος, συντάξεις σε
εξαρτώμενους μέλους της αστυνομίας ή πυ-
ροσβεστικής που πέθανε κατά το καθήκον,
αύξηση της σύνταξης για λόγους υγείας, θα ε-
φαρμόζονται και για τα μέλη του νέου Σχεδίου.
Σύνταξη χηρείας και τέκνων θα καταβάλλεται
δυνάμει και του νέου Σχεδίου.

Τιμαριθμική αύξηση
Τέλος, αναφορικά με την τιμαριθμική και

γενική αύξηση των συντάξεων, θα χορηγούνται
αυξήσεις στις συντάξεις των συνταξιούχων
και στις συντάξεις των εξαρτωμένων τους κατά
το ίδιο ποσοστό, με τους ίδιους όρους και από
την ίδια ημερομηνία που χορηγούνται αυξήσεις
στις συντάξεις των συνταξιούχων του κυβερ-
νητικού σχεδίου συντάξεων, καθώς και στις
συντάξεις των εξαρτωμένων τους. Το εφάπαξ
ποσό ή φιλοδώρημα που θα χορηγείται δυνάμει
του Σχεδίου θα είναι αφορολόγητο. 
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Για οποιαδήποτε προϋπηρεσία του μέλους που λογίζεται συντάξιμη, οι επηρεαζόμενοι και ο εργοδότης υποχρεούνται να καταβάλουν ποσοστό χρηματοδότησης 5%.
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Αναγκαία η επιβολή δασμού στις ρωσικές εξαγωγές Υπό αμφισβήτηση η «ομαλή προσγείωση» για τις ΗΠΑ
Από τη βίαιη εισβολή του Πούτιν στην
Ουκρανία και εντεύθεν η Ευρώπη κα-
ταβάλλει προσπάθειες να περιορίσει
την εξάρτησή της από τη ρωσική ε-
νέργεια. Κατά την άποψή μου, αυτό
σαφώς και έχει νόημα. 

Παρ’ όλ’ αυτά, δεν έχουν το ίδιο
καλό αποτέλεσμα όλες οι πτυχές της
νυν προσέγγισης της Ε.Ε., μιας και η
νέα άνοδος τιμών στην αγορά σποτ
του φυσικού αερίου, που επιτείνει τον
κίνδυνο ύφεσης στην Ευρώπη, μας το
υπενθυμίζει με οδυνηρό τρόπο. 

Κατά κάποιον τρόπο η Ρωσία πλη-
ρώνει το τίμημα. Η Ε.Ε. βήμα βήμα ε-
λαττώνει τις εισαγωγές καυσίμων από
τη χώρα, αν και το επίσημο πλήρες ε-
μπάργκο πετρελαίου ορίστηκε για τα
τέλη του 2022 και, συν τοις άλλοις,
βρίθει από «παραθυράκια». Οι δυτικές
κυρώσεις μπορεί να πλήξουν σημα-
ντικά τις ρωσικές προμήθειες συν τω
χρόνω, καθιστώντας δυσκολότερο για
τη χώρα να εξερευνήσει νέα κοιτά-
σματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
σε περιοχές που η εκμετάλλευσή τους
θέτει λόγω γεωμορφολογίας ζητήματα.
Και η Ρωσία πλέον θα πρέπει να που-

λήσει το πετρέλαιό της από τα Ουράλια
σε μια τιμή 30% χαμηλότερη από το
πετρέλαιο τύπου Brent. Ωστόσο, εξαι-
τίας της ανόδου των τιμών, τα έσοδα
της Ρωσίας δεν συρρικνώνονται, ενώ
σε μερικές περιπτώσεις εξασφαλίζονται
περισσότερα με το να εξάγει λιγότερο.
Η σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρω-
σία έχει λογική, αν και η αβεβαιότητα
σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η ευ-
ρωπαϊκή προσέγγιση καθιστά ακόμη
πιο επείγον να ανανεωθούν τα απο-
θέματα τώρα που οι τιμές έχουν ανέλθει
– και αυτό και πάλι ευνοεί τη Ρωσία.
Τα όσα έχει μέχρι σήμερα εισπράξει
από το πετρέλαιο και το αέριο έδωσαν
έναυσμα στον Πούτιν να περικόψει
τις εξαγωγές στην Ευρώπη. 

Στα μέσα Ιουνίου και εν συγκρίσει
με τον μέσο όρο Μαΐου οι προμήθειες
ελαττώθηκαν σχεδόν 50% διαμέσου
του αγωγού Nord Stream 1. Η Ε.Ε. συ-
ζητεί την ενεργειακή της πολιτική έ-
ναντι της Ρωσίας κυρίως με όρους ά-
σπρου-μαύρου και όγκου εισαγωγών,
αφήνοντας εκτός τον μείζονα παρά-
γοντα της τιμής. 

Δεν είναι λίγοι οι οικονομολόγοι
που προτείνουν η Ευρώπη να εξετάσει
την επιβολή δασμού στις εναπομεί-
νασες εισαγωγές από τη Ρωσία.

Τον Μάρτιο είχα προτείνει, πέραν
του εμπάργκο, η Ε.Ε. να επιβάλει 25%
σε όλες τις πληρωμές της Ρωσίας, οι
οποίες δεν υπόκεινται σε εμπάργκο.
Στα υφιστάμενα συμβόλαια με καθο-
ρισμένο το τίμημα, ο οφειλέτης θα έ-
πρεπε να αποδείξει ότι αφαίρεσε το
25% από το αρχικώς συμφωνηθέν πο-
σόν. Η Ρωσία, φυσικά, θα αντιδρούσε
σε κάτι τέτοιο, περικόπτοντας προ-
μήθειες, αλλά θα ήταν διαφορετική η
κατάσταση σε πρότερο στάδιο. 

* Ο κ. Χόλγκερ Σμίεντινγκ είναι οικονομολόγος
της Βerenberg Bank.

H πεποίθηση των επενδυτών πως η α-
μερικανική οικονομία θα προσγειωθεί
ομαλά έχει αρχίσει σε μεγάλο βαθμό
να δοκιμάζεται, καθώς η μεγάλη αύξηση
των επιτοκίων από τη Fed προκαλεί α-
νησυχίες για την ύφεση αλλά και την
αστάθεια που επικρατεί στις αγορές. 

Αναλυτές και επενδυτές υποστηρί-
ζουν πως η αμερικανική οικονομία
είναι πολύ πιθανό να διολισθήσει στην
ύφεση, αφού την προηγούμενη Τετάρτη
η Fed αποφάσισε την αύξηση των ε-
πιτοκιών κατά 75 μ.β., τη μεγαλύτερη
σε σχεδόν τρεις δεκαετίες. Παράλληλα,
εκτιμούν ότι θα γίνουν μεγαλύτερες
κινήσεις για να πολεμήσουν τον καλ-
πάζοντα πληθωρισμό. Καθώς οι αγορές
σημείωναν άνοδο λόγω της ελπίδας
πως η Fed είναι πρόθυμη να πολεμήσει
με όλα τα μέσα τον μεγαλύτερο πλη-
θωρισμό των τελευταίων 40 ετών, κά-
ποιοι πιστεύουν πως οι ρευστοποιήσεις
μετοχών βρίσκονται σε σημείο καμπής
μέχρι να υπάρξουν εμφανή σημάδια
ότι ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να υ-
ποχωρεί. «Η αστάθεια θα συνεχίσει να
είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα όσοι πα-
ρακολουθούν την αγορά, ανάμεσά τους

βάζω και τον εαυτό μου, να εμφανίζο-
νται λιγότερο πρόθυμοι να αναλάβουν
ρίσκο γενικά», επισήμανε ο Στιβ Μπαρ-
τολίνι, διαχειριστής επενδύσεων ομο-
λόγων στην T.Rowe Price. Yπενθυμί-
ζεται πως η αύξηση των επιτοκίων
στην οποία προχώρησε την περασμένη
Τετάρτη η Fed συνοδεύτηκε από μία
αναθεώρηση προς τα κάτω των εκτι-
μήσεών της για την πορεία οικονομίας,
με τον ρυθμό ανάπτυξης να φαίνεται
τώρα πως θα κινηθεί κάτω από το 1,7%.
Οι αναλυτές συζητούν εάν η Fed θα ο-
δηγήσει την οικονομία σε ύφεση αφού
αυξάνει τα επιτόκια ή εάν μπορεί να
μειώσει τα επίπεδα πληθωρισμού καθώς
επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης,
γεγονός που οδηγεί σε «ομαλή προ-

σγείωση». Οι αξιωματούχοι της κεντρι-
κής τράπεζας των ΗΠΑ ανέφεραν πως
αναμένεται να έρθει μια ταχύτερη αύ-
ξηση των επιτοκίων, ωστόσο, εάν και
είναι πιθανόν να υπάρξει άλλη μία αύ-
ξηση κατά 75 μονάδες βάσης στην ε-
πόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τρά-
πεζας, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πά-
ουελ, δήλωσε πως τέτοιες κινήσεις δεν
είναι συνηθισμένες. Παρά την πεποί-
θηση του Πάουελ πως όσοι χαράσσουν
πολιτική μπορεί να σχεδιάσουν μια «ο-
μαλή προσγείωση», άλλοι εμφανίστηκαν
λιγότερο πεπεισμένοι πως η αμερικα-
νική οικονομία θα μπορούσε να βγει
αλώβητη. Αναλυτές της Wells Fargo
ανέφεραν την Τετάρτη πως οι πιθανό-
τητες ύφεσης ξεπερνούν το 50%. Αλλες
τράπεζες που προειδοποίησαν για μια
αύξηση του υφεσιακού κινδύνου είναι
οι Deutsche Bank και Morgan Stanley.
Πράγματι, υπάρχουν επενδυτές που
υποστηρίζουν πως οι κίνδυνοι ύφεσης
της αμερικανικής οικονομίας μπορεί
να κάνουν τη Fed να πάρει άλλη πορεία.
Αναλυτές της ING τόνιζαν σε σημείωμά
τους πως «κινούμενoι γρήγορα και δυ-
νατά έχει οικονομικό κόστος».

<<<<<<<

Τα υψηλά έσοδα από 
πετρέλαιο και αέριο 
παρέχουν στη Μόσχα 
τη δυνατότητα να μειώσει 
τις ροές προς την Ευρώπη.

<<<<<<<

Αναλυτές και επενδυτές
υποστηρίζουν πως 
η αμερικανική οικονομία 
είναι πολύ πιθανό να 
διολισθήσει σε ύφεση.

Ανοιξε το κεφάλαιο για το νέο συνταξιοδοτικό
Θα ενταχθούν οι νεοεισερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου που απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

<<<<<<<

Ο εργοδότης και κάθε μέλος του
Σχεδίου θα καταβάλλουν εκατέρω-
θεν ποσό που αντιστοιχεί σε ποσο-
στό ίσο με 5% επί των μηνιαίων 
συντάξιμων απολαβών του μέλους.
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Μεταναστευτικό
πρόβλημα

Η μεγαλύτερη πρόκληση που
θα αντιμετωπίσει η Ευρω-
παϊκή ήπειρος το επόμενο
διάστημα  είναι το μετανα-
στευτικό. Φυσικά δεν είναι
κάτι το καινούριο, αφού έτσι
κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια
οι μεταναστευτικές ροές, πα-
ράνομες και μη, ήταν τερά-
στιες, όμως οι χώρες του νό-
του ήταν αυτές που αντιμε-
τώπιζαν το πρόβλημα. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο
με επικεφαλής τις χώρες του
βορρά έβαζαν το πρόβλημα
κάτω από το χαλάκι, μοιρά-
ζοντας χρήματα για να δη-
μιουργηθούν δομές λες και
αυτό θα έλυνε το πρόβλημα.
Όχι μόνο δεν το έλυσε, αλλά
κατά την γνώμη μου το επι-
δείνωσε αφού τα χρήματα
αυτά τα διαχειρίστηκαν αμ-
φιβόλου προέλευσης  Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις που
ουσιαστικά μετέτρεψαν την
αλληλεγγύη σε επιχείρηση,
με αποτέλεσμα να εργαλει-
οποιούν την κατάσταση. Την
ίδια ώρα υπήρξε γκετοποίηση
σε αυτά τα συστήματα, γι’
αυτό και είδαμε ξυλοδαρμούς,
καταστροφές και εικόνες διά-
λυσης. Η Ευρωπαϊκή ήπειρος
δεν έχει χώρο για άλλους πα-
ράνομους μετανάστες και ο-
δεύει προς διάλυση αν συ-
νεχιστεί αυτή η κατάσταση.

Η παγκόσμια οικονομική κρί-
ση θα μεγαλώσει τις ροές και
αν δεν βρεθεί μια συνολική
πολιτική λύση τότε τα ακρο-
δεξιά κόμματα μέσα στην ε-
πόμενη πενταετία θα υπερι-
σχύσουν. Αν συμβεί αυτό θα
μιλάμε για το τέλος της Ευ-
ρώπης όπως την ξέρουμε. Ή-
δη βλέπω τα αποτελέσματα
εκλογών σε διάφορες χώρες
και πραγματικά τρομάζω. Για
να μην φτάσουμε σε αυτό το
σημείο πρέπει και όλοι οι α-
ποκαλούμενοι δικαιωματι-
στές και οι παρατρεχάμενοί
τους να καταλάβουν ότι η
λογική κοινωνία πρέπει να
βρει μια λύση στο πρόβλημα,
όχι μόνο για εμάς τους ίδιους
αλλά και για να καλυτερεύσει
τη ζωή αυτών των ανθρώπων
που έφυγαν από τη χώρα
τους αναζητώντας μια καλύ-
τερη ζωή. Φασισμός δεν είναι
να θέλει κάποιος ασφάλεια
για τα παιδιά του και την οι-
κογένειά του και μια καλύ-
τερη ζωή για τους ξεριζωμέ-
νους. Φασισμός είναι με το
έτσι θέλω να σου επιβάλλουν
να ζεις σε μια άναρχη κοι-
νωνία χωρίς κανόνες και α-
σφάλεια.

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας
είναι σύμβουλος Στρατηγικής
και Επιχειρήσεων.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Την ώρα που οι τιμές των καυσίμων συ-
νεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους με το
πετρέλαιο κίνησης στην Κύπρο να αγγίζει
τα 2 ευρώ/λίτρο, στην Βουλή, άνοιξαν
ξανά θέμα πλαφόν στις τιμές. Πρόκειται
συγκεκριμένα για πρόταση νόμου η οποία
κατατέθηκε από τον γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέ-
φανο Στεφάνου και φαίνεται να εξασφα-
λίζει και τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού
Οικονομικών. Όπως δήλωσε στην «Κ» ο
Κωνσταντίνος Πετρίδης το θέμα επιβολής
πλαφόν στα καύσιμα αφορά το υπουργείο
Ενέργειας. Ανέφερε επίσης ότι αν δικαι-
ολογείται ο ίδιος δεν θα είχε ένσταση,
τονίζοντας ωστόσο ότι χρειάζεται μελέτη.
Ταυτόχρονα επισήμανε ότι δεν θα είχε
ένσταση να περιληφθεί το θέμα των καυ-

σίμων στα βασικά προϊόντα στα οποία
ο νόμος μπορεί να δικαιολογήσει πλαφόν.
Μέσα στην επιτροπή, εκπρόσωπος του
Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι
το Υπουργείο δεν έχει έντονες απόψεις
όσον αφορά την πρόταση νόμου για κα-
θορισμό πλαφόν που ήδη υπάρχει σε υ-
φιστάμενη νομοθεσία, ωστόσο ζήτησε
να λαμβάνεται υπόψη και ο τρόπος ε-
φαρμογής.  

Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου δίνει
στην ουσία ένα επιπρόσθετο εργαλείο
για τον εκάστοτε Υπουργό Ενέργειας, Ε-
μπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διά-
ταγμα, με το οποίο του δίδεται η δυνα-
τότητα να καθορίζει ανώτατες τιμές πώ-
λησης για όλα ή μερικά από τα πετρελαι-
οειδή, στις περιπτώσεις που επικρατούν

στην αγορά ιδιαίτερα δύσκολες οικονο-
μικές συνθήκες οι οποίες επιβάλλουν συ-
γκράτηση της αύξησης των τιμών σε βα-
σικά καταναλωτικά προϊόντα, καθώς και
για την προστασία των καταναλωτών. Η
παρούσα τροποποίηση, όπως αναφέρεται
στο κείμενο της πρότασης, κρίνεται α-
ναγκαία, καθότι με την υφιστάμενη νο-
μοθεσία η δυνατότητα του Υπουργού Ε-
νέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να
εκδίδει διάταγμα καθορισμού των ανώ-
τατων τιμών πετρελαιοειδών περιορίζεται
μόνο στην περίπτωση κατά την οποία το
ύψος των τιμών των πετρελαιοειδών στις
οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην
αγορά είναι σε υπερβολικά πιο υψηλό ε-
πίπεδο από ό,τι δικαιολογείται από τις
διεθνείς και εγχώριες συνθήκες. Ο ειση-

γητής της πρότασης Στέφανος Στεφάνου,
ανέφερε ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
στη Βουλή, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η
σύμφωνος γνώμη της εκτελεστικής εξου-
σίας (Υπ. Οικονομικών), τότε με συνοπτικές
διαδικασίες, μπορεί να προχωρήσει και
στην Ολομέλεια του σώματος με την μορ-
φή του κατεπείγοντος.  

Αυξήσεις μέχρι 180%
Ενδεικτικά του κόστους που έχουν ε-

πωμιστεί καταναλωτές και επιχειρήσεις
μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, είναι
τα στοιχεία που έδωσε ο διευθυντής της
Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή,
σύμφωνα με τα οποία, οι τιμές αγοράς
του προϊόντος από τα διυλιστήρια (σε
μετρικούς τόνους) έχουν αυξηθεί από

τον περασμένο Ιούνιο στο 118% για την
βενζίνη 95 οκτανίων, στο 180% για το
πετρέλαιο κίνησης και στο 159% για το
πετρέλαιο θέρμανσης. Αν και η Υπηρεσία
Προστασίας του Καταναλωτή δεν παρέχει
τα δεδομένα για τα παρατηρητήρια τιμών
του 2021, εντούτοις, από τον Δείκτη
Τιμών της Στατιστικής Υπηρεσίας, κα-
ταγράφεται μια αύξηση στην τιμή της
λιανικής των υγρών καυσίμων, της τάξης
του 63%, από το Μάιο του 2021 μέχρι το
Μάιο του 2022.

Οι επιφυλάξεις
Η προσπάθεια επιβολής πλαφόν στα

καύσιμα προσκρούει σε επιφυλάξεις του
ίδιου του Υπουργείου, της ΕΠΑ, και του
ΚΕΒΕ. Έγινε λόγος για ενδεχόμενο πρό-

βλημα στη διαθεσιμότητα των καυσίμων.
Για παράδειγμα, η Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή, όπως είπε, αν μπει ένα πλα-
φόν για μια συγκεκριμένη περίοδο και
συνεχίζει να υπάρχει αύξηση τιμών, το
μόνο που θα δημιουργηθεί είναι άμεσο
πρόβλημα στη διαθεσιμότητα των καυ-
σίμων. Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγω-
νισμού εξέφρασε προβληματισμό για την
πρακτική εφαρμογή του πλαφόν υπό το
πρίσμα του ανταγωνισμού. Όπως ανα-
φέρθηκε κατά την συζήτηση, μπορεί βρα-
χυπρόθεσμα να συγκρατηθούν οι τιμές
αλλά μακροπρόθεσμα να δημιουργηθούν
προβλήματα στην αγορά. «Ενδεχομένως
να έχει άμεσο αποτέλεσμα στην δημιουργία
ελλείμματος γιατί μπορεί να υπάρχει μεί-
ωση ποσότητας ή συγκράτηση προμή-
θειας, ενώ η ζήτηση θα συνεχίσει». Ανα-
φέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο μικρές
εταιρείες μπορεί να οδηγηθούν εκτός α-
γοράς, ή να δημιουργηθεί φαινόμενο μαύ-
ρης αγοράς.  Από πλευράς ΚΕΒΕ, ο Μάριος
Τσιακκής ανέφερε ότι αν προχωρήσει το
θέμα πλαφόν, αυτό θα πρέπει να αφορά
το ποσοστό κέρδους των εταιρειών, ενώ
επιφυλάξεις εξέφρασε και η ΟΕΒ. Στις το-
ποθετήσεις τους οι εκπρόσωποι των ε-
ταιρειών πετρελαιοειδών δεν εξέφρασαν
ιδιαίτερη ένσταση στην πρόταση νόμου.

Δεν έδωσαν στοιχεία
Οι βουλευτές ζήτησαν επανειλημμένα

στοιχεία για το περιθώριο κέρδους των
εταιρειών, τα οποία δεν δόθηκαν από
τους αρμόδιους φορείς. Ζήτησαν επίσης
τον τρόπο υπολογισμού του περιθωρίου
κέρδους των εταιρειών. Η απάντηση της
Υπηρεσίας Εμπορίου ήταν ότι αυτό που
υπολογίζεται δεν είναι το περιθώριο κέρ-
δους αλλά μια αναμενόμενη τιμή καυσίμου
που συγκρίνεται με την πραγματική τιμή
καυσίμου και υπολογίζεται πόση είναι η
αποδεκτή απόκλιση. Δεν δόθηκαν επίσης
τα στοιχεία για τις διεθνείς τιμές Platt’s,
αφού, όπως αναφέρθηκε, κάτι τέτοιο δεν
προβλέπεται στην σύμβαση με τον διεθνή
οργανισμό. Οι απαντήσεις δεν ικανοποί-
ησαν τα μέλη της Επιτροπής.

Προωθούν θέμα πλαφόν στις τιμές καυσίμων
Θέλουν την κατάθεση της πρότασης νόμου ενώπιον Ολομέλειας της Βουλής πριν τον Ιούλιο, συμφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών

<<<<<<

Οι τιμές Platt’s έχουν αυξηθεί
από τον περασμένο Ιούνιο στο
118% για την βενζίνη 95 οκτα-
νίων, στο 180% για το πετρέ-
λαιο κίνησης και στο 159% για
το πετρέλαιο θέρμανσης.

Μια ανάσα πριν τα 2 ευρώ ήταν τις τελευταίες
ώρες η λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης,
που έφτασε το 1,99 ευρώ/λίτρο ενώ η μέση
τιμή κυμάνθηκε στο 1,93. Στο 1,80 η μέση
τιμή για την αμόλυβδη 95 οκτανίων και 1,86
ευρώ/λίτρο ήταν η μέση τιμή για την αμόλυβδη
98 οκτανίων. Πρόκειται σαφώς για ψηλό κό-
στος, το οποίο εν τη απουσία ουσιαστικών
εναλλακτικών επιλογών αγγίζουν κάθε νοι-
κοκυριό και επιχείρηση. Μιλώντας ενώπιον
της βουλής οι εκπρόσωποι των εταιρειών
πετρελαιοειδών έκαναν λόγο για εξωγενείς
παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν το ύψος
των τιμών. Τονίζεται δε ότι οι τελικές τιμές
δεν βασίζονται μόνο στην τιμή του αργού
πετρελαίου. 

Ο συγκεκριμένος φαίνεται να είναι μόνο
ένας από σειρά παραγόντων που επηρεάζουν
την τελική λιανική τιμή των καυσίμων. Την
δική τους σημασία έχουν οι διεθνείς τιμές
βάσης προϊόντων Πετρελαίου (Βενζίνη,

Diesel), η νομισματική Ισοτιμία ευρώ/δολα-
ρίου, οι δασμοί και οι φόροι, η ύπαρξη διυ-
λιστηρίων (στην περίπτωση της Κύπρου δεν
υπάρχουν από το 2004). Επίσης στη διαμόρ-
φωση της τιμής συνυπολογίζεται το κόστος
μεταφοράς προϊόντων. Οι δυνητικές πηγές
εισαγωγών καυσίμων στην Κύπρο είναι από
Ελλάδα, Ισραήλ και Ιταλία ή άλλοι έμποροι.
Ο χρόνος μεταφοράς του φορτίου διαφέρει
ανά αγορά. Για παράδειγμα, το φορτίο από
Ελλάδα χρειάζεται 48 ώρες, από το Ισραήλ
12 ώρες ενώ από την Ιταλία 84 ώρες. Η από-
σταση, αλλά και το κόστος μεταφοράς του
προϊόντος καθορίζουν από τη μια τις πηγές
εισαγωγής καυσίμων, και από την άλλη έχουν
μερίδιο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής. 

Βιοκαύσιμα και αποθέματα
Επιπλέον,  το κόστος επενδύσεων και λει-

τουργίας εγκαταστάσεων προϊόντων και η
υποχρέωση πρόσμιξης Βιοκαυσίμων στο τε-

λικό προϊόν, κάτι που επιβαρύνει περισσότερο
την τιμή, λόγω συγκεκριμένων περιορισμών
και αναβαθμισμένης τεχνολογίας που πρέπει
να χρησιμοποιείται. 

Ένας άλλος παράγοντας είναι το κόστος
στρατηγικών αποθεμάτων. Πρόκειται για
μια γενική οδηγία που καθορίζει την υπο-
χρέωση των κρατών για διατήρηση αποθε-
μάτων καυσίμων, διάρκειας 90 ημερών.  Στην
περίπτωση της Κύπρου το θέμα έχει αναλάβει
ο ΚΟΔΑΠ.

Βάσει σχετικού διατάγματος, για το 2019-
2020 τα ελάχιστα αποθέματα πετρελαιοειδών
του οργανισμού ανήλθαν στους 575.000 τό-
νους. Τονίζεται ωστόσο ότι δεν μπορεί να ε-
πηρεάζει τις τιμές πετρελαιοειδών, αλλά σκο-
πός των στρατηγικών αποθεμάτων είναι η
χρήση τους σε περίπτωση ελλείψεων ή δυ-
σχέρειας εφοδιασμού, σύμφωνα πάντα με
τις οδηγίες του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας.

Αναφέρεται επιπλέον, ότι η σύγκριση των
τιμών θα πρέπει να γίνεται με χώρες που
προμηθεύονται καύσιμα από την ίδια πηγή
Platt’s, αφού υπάρχουν Platt’s για διάφορες
περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης,
όπως  FOB East Med, FOB Med Italy και FOB
Rotterdam. 

Η Κύπρος προμηθεύεται προϊόντα με
Platt’s Ιταλίας. Επομένως η σύγκριση θα πρέ-
πει να γίνεται με χώρες οι οποίες χρησιμο-
ποιούν τα ίδια προϊόντα, όπως η Ελλάδα, η
Ιταλία και η Μάλτα. 

Κάτι που αναφέρθηκε και στην χθεσινή
συζήτηση του θέματος στη Βουλή, είναι ο
έλεγχος που γίνεται στις τιμές και τις ποσό-
τητες τόσο από το Τμήμα Τελωνείου όσο και
από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Ως εκ τούτου, το επιχείρημα που προβάλλεται
είναι ότι το κράτος γνωρίζει ανά πάσα στιγμή
τις ποσότητες και το κόστος προμήθειας των
καυσίμων από πλευράς των εταιρειών.

Εξωγενείς οι παράγοντες διαμόρφωσης τιμών

Μια ανάσα πριν τα 2 ευρώ ήταν τις τελευταίες ώρες η λιανική τιμή
του πετρελαίου κίνησης, που έφτασε το 1,99 ευρώ/λίτρο ενώ η μέ-
ση τιμή κυμάνθηκε στο 1,93. Στο 1,80 η μέση τιμή για την αμόλυβδη
95 οκτανίων.

Πλαφόν
και στα σιτηρά

Παράλληλα με την πρότα-
ση νόμου του ΑΚΕΛ, συζη-
τήθηκε και το τροποποιητι-
κό νομοσχέδιο για καθορι-
σμό ανωτάτων τιμών χον-
δρικής και λιανικής σε ειδι-
κές περιπτώσεις, ώστε να
αποτραπούν φαινόμενα α-
θέμιτης κερδοφορίας σε
δύσκολες οικονομικές
συνθήκες. Στην προκειμέ-
νη περίπτωση για βασικά
αγαθά - γάλα, νερό, ψωμί,
καφές, ηλεκτρικό ρεύμα
κριθάρι και καλαμπόκι.
Σκοπός του νομοσχεδίου
είναι να διευρυνθεί το πε-
δίο εξουσιών του εκάστοτε
υπουργού Εμπορίου ώστε
να μπορεί να καθορίσει
πλαφόν στο περιθώριο μι-
κτού κέρδους στα συγκε-
κριμένα προϊόντα. Όπως
αναφέρεται στην αιτιολο-
γική έκθεση, με την εν λό-
γω ρύθμιση επιδιώκεται η
παρεμπόδιση της αθέμιτης
κερδοφορίας οποιουδήπο-
τε εμπλεκόμενου στη χον-
δρική ή και λιανική πώλη-
ση των προϊόντων, σε πε-
ριόδους που παρουσιάζο-
νται διαταραχές των συν-
θηκών της παγκόσμιας οι-
κονομίας και των εφοδια-
στικών αλυσίδων συγκε-
κριμένων προϊόντων ή
πρώτων υλών. Και το συ-
γκεκριμένο νομοσχέδιο α-
ναμένεται να τεθεί ενώ-
πιον της Ολομέλειας για
ψήφιση πριν το κλείσιμο
της Βουλής τον Ιούλιο.

Ο εισηγητής της πρότασης Στέφανος Στεφάνου, ανέφερε ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στη Βουλή, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η σύμφω-
νος γνώμη του Υπ. Οικονομικών, τότε με συνοπτικές διαδικασίες, μπορεί να προχωρήσει και στην Ολομέλεια με την μορφή του κατεπείγοντος. 

Του ανταποκριτή μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Μέτρα άμβλυνσης της επισιτιστικής
κρίσης ανακοίνωσε το Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.,
με τους υπουργούς να εκφράζουν
αυξημένη ανησυχία για το ζήτημα
και για την απροθυμία της Μόσχας
να συνεισφέρει στην άρση του α-
διεξόδου. Τα μέτρα κινούνται σε
τέσσερις άξονες: αλληλεγγύη μέσω
έκτακτων πρωτοβουλιών αρωγής
και στήριξη για μείωση του κόστους
προμήθειας τροφίμων για τις φτω-
χότερες χώρες· ενίσχυση της βιώ-
σιμης παραγωγής και της ανθεκτι-

κότητας των διατροφικών συστη-
μάτων· διευκόλυνση των εξαγωγών
ρωσικών αγροτικών προϊόντων μέ-
σω εναλλακτικών οδών (δεδομένου
του αποκλεισμού που έχει επιβάλει
η Ρωσία στα ουκρανικά λιμάνια)·
ισχυρή στήριξη στον ΟΗΕ και στον
κεντρικό ρόλο του UN Global Crisis
Response Group στον συντονισμό

της διεθνούς προσπάθειας επίλυσης
της κρίσης.

Η Ε.Ε. έχει κινητοποιήσει 225 ε-
κατ. για τη νότια γειτονία μέσω του
Food and Resilience Facility. Πα-
ράλληλα, το Team Europe (Ε.Ε. και
κράτη-μέλη) θα διαθέσει 1 δισ. σε
στήριξη για το Σαχέλ και την πε-
ριοχή της λίμνης Τσαντ και άλλα

600 εκατ. για το Κέρας της Αφρικής.
Στα συμπεράσματά του, το Συμ-
βούλιο εκφράζει τη βαθιά του ανη-
συχία σημειώνοντας ότι οι ευάλωτοι
πληθυσμοί αντιμετωπίζουν πρω-
τοφανή επίπεδα επισιτιστικής α-
νασφάλειας. «Ο αδικαιολόγητος, α-
πρόκλητος και παράνομος επιθε-
τικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της

Ουκρανίας έχει επιδεινώσει δρα-
ματικά την κρίση επισιτιστικής α-
σφάλειας», σημειώνεται. «Τα ρωσικά
στρατεύματα βομβαρδίζουν και λε-
ηλατούν την καλλιεργήσιμη γη της
Ουκρανίας», αναφέρουν οι ΥΠΕΞ
των «27». Επιπλέον, όπως σημειώ-
νεται, η Ρωσία μπλοκάρει τις αγρο-
τικές εξαγωγές διά θαλάσσης.

Η Ε.Ε. δεν έχει επιβάλει κυρώ-
σεις στις ρωσικές εξαγωγές τρο-
φίμων και λιπασμάτων, υπογραμ-
μίζει το Συμβούλιο. Στο σημείο
αυτό στάθηκε επιμόνως στη συ-
νέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρία-
ση του Συμβουλίου ο ύπατος εκ-
πρόσωπος της Ε.Ε. για την εξωτε-
ρική πολιτική, Ζοσέπ Μπορέλ. «Γί-
νεται μια μάχη μεταξύ αφηγημάτων
και πρέπει να τη δώσουμε αυτή
τη μάχη», τόνισε ο κ. Μπορέλ, λέ-
γοντας ότι είναι πάγια πρακτική
της ρωσικής πλευράς να δημιουρ-
γηθεί ένα πρόβλημα και μετά να
κατηγορεί τους πάντες.

Ο ύπατος εκπρόσωπος είπε ότι
το Κρεμλίνο προκαλεί εσκεμμένα
λιμό και χρησιμοποιεί τα τρόφιμα
ως όπλο πολέμου. Πρόσθεσε ότι
είναι σε επαφή με πολλές αφρικα-
νικές χώρες, που έχουν εκφράσει
δυσφορία για τις κυρώσεις στο ρω-
σικό τραπεζικό σύστημα και τις
δυσκολίες που δημιουργεί για την
εισαγωγή τροφίμων. Επέμεινε ότι
ο τρόπος με τον οποίο έχουν επι-
βληθεί οι κυρώσεις αφήνει περι-
θώρια για εισαγωγές από τη Ρωσία. 

Ενωρίτερα ο κ. Μπορέλ μίλησε
για σοβαρό κίνδυνο λιμού μεγάλης
κλίμακας, ειδικά στην Αφρική, αν
δεν αρθεί άμεσα ο αποκλεισμός
των ουκρανικών λιμανιών από τη
Ρωσία. «Είμαστε σε πολύ δύσκολη
κατάσταση», δήλωσε από την πλευ-
ρά του ο Ολλανδός υπουργός Ε-
ξωτερικών Βόπκε Χέκστρα. 

Μέτρα για την επισιτιστική κρίση
Σε τέσσερις άξονες οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Η Ε.Ε. έχει κινητοποιήσει 225 εκατ. για τη νότια γειτονία, το Team Europe 1 δισ. για το Σαχέλ και την περιοχή της λίμνης
Τσαντ και 600 εκατ. για το Κέρας της Αφρικής, καθώς το ΣΕΥ ανησυχεί ότι οι ευάλωτοι πληθυσμοί αντιμετωπίζουν πρωτο-
φανή επισιτιστική ανασφάλεια, ενώ κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τα τρόφιμα ως όπλο.

<<<<<<

Δράσεις αλληλεγγύης
προς τις φτωχότερες χώ-
ρες, ενίσχυση παραγω-
γής, διευκόλυνση εξαγω-
γών και στήριξη του ΟΗΕ.
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e-shops!

Επειτα από 21 χρόνια ως υπάλληλος
Αir France ο Καρίμ Τζεφάλ άφησε
την εργασία του κατά τη διάρκεια
της πανδημίας του κορωνοϊού και
ξεκίνησε τη δική του εταιρεία
συμβούλων απασχόλησης. «Αν
αυτό δεν πετύχει, δεν θα επιστρέ-
ψω στον τομέα των αερομεταφο-
ρών», λέει ωμά ο 41χρονος Καρίμ
Τζεφάλ. «Κάποιες βάρδιες ξεκι-
νούσαν στις 4 το πρωί και άλλες
τελείωναν τα μεσάνυχτα. Ηταν ε-
ξουθενωτικό». Οσα εξομολογείται
δίνουν μια εικόνα των όσων αντι-
μετωπίζουν τα αεροδρόμια και οι
αεροπορικές εταιρείες σε όλη την
Ευρώπη, ενόσω αγωνίζονται να
προσλάβουν χιλιάδες υπαλλήλους
για να αντεπεξέλθουν στην ανα-
ζωπυρούμενη ζήτηση, μια και οι

άνθρωποι προσπαθούν να ανα-
πληρώσουν τις διακοπές που χά-
θηκαν κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας. Αεροδρόμια στη Γερμανία,
στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην
Ολλανδία προσπάθησαν να προ-
σφέρουν προνόμια, όπως αυξήσεις
μισθών και μπόνους για τους ερ-
γαζομένους εκείνους που συστή-
νουν ένα φίλο ή μία φίλη για να
προσληφθεί.

Ωστόσο, η διαδικασία προσλή-
ψεων δεν μπορεί να συντελεστεί
επαρκώς γρήγορα, ώστε να εξα-
λειφθεί ο κίνδυνος ακυρώσεων
στις πτήσεις ή μακράς αναμονής
για τους επιβάτες, ακόμα και αφού
παρέλθει η περίοδος αιχμής του
θέρους, όπως αναφέρουν αναλυτές
του κλάδου και στελέχη αερομε-
ταφορέων. Το καλοκαίρι φέτος
θεωρητικά οι αεροπορικές μετα-
φορές θα επανέρχονταν σε κανο-
νικά επίπεδα μετά την πανδημία,
αλλά κινδυνεύει να αποδειχθεί το
καλοκαίρι όπου το μοντέλο υψη-
λού όγκου ταξιδιών και χαμηλών
ναύλων θα διαλυθεί, τουλάχιστον
στην Ευρώπη.

Οι ελλείψεις εργατικού δυνα-
μικού και οι απεργίες έχουν ήδη
προκαλέσει αναστάτωση από την
άνοιξη στο Λονδίνο, στο Αμστερ-
νταμ, στο Παρίσι, στη Ρώμη και
στη Φρανκφούρτη. Αεροπορικές
εταιρείες, όπως η easyJet, ακυ-
ρώνουν εκατοντάδες καλοκαιρινές

πτήσεις και νέες απεργίες προε-
τοιμάζονται στο Βέλγιο, στην Ι-
σπανία, στη Γαλλία και στη Σκαν-
διναβία. Χθες ο βρετανικός αερο-
μεταφορέας δήλωσε ότι περικόπτει
ακόμη περισσότερες υπηρεσίες
κατά την καλοκαιρινή περίοδο
για να μπορέσει να διαχειριστεί
μια σειρά προβλημάτων, συμπε-
ριλαμβανομένων των ελλείψεων
προσωπικού εδάφους και των α-
νώτατων ορίων πτήσεων στο λον-
δρέζικο αεροδρόμιο του Γκάτγουϊκ
και στο Αμστερνταμ.

Αυτή την εβδομάδα στο Κατάρ
διεξάγεται διεθνής διάσκεψη του
κλάδου και οι εκπρόσωποι των ε-
ταιρειών θα ασχοληθούν μεταξύ
άλλων και με το ποιος ευθύνεται
για το χάος που δημιουργήθηκε
ανάμεσα σε αεροπορικές εταιρείες,
αεροδρόμια και κυβερνήσεις. «Υ-
πάρχει πολλή λάσπη, αλλά κάθε
πλευρά φταίει, διότι δεν αντιμε-
τωπίζει την αναθέρμανση της ζή-
τησης», δήλωσε ο Τζέιμς Χάλστεντ,
διευθύνων σύμβουλος στην εται-
ρεία συμβούλων Aviation Strategy.
Οι αερομεταφορές κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας απώλεσαν πα-
γκοσμίως 2,3 εκατ. θέσεις εργα-
σίας. Πολλοί εργαζόμενοι αργούν
να επιστρέψουν στις θέσεις τους,
παρασυρόμενοι από τις προσφορές
της ψηφιακής οικονομίας ή επι-
λέγουν να συνταξιοδοτηθούν πρό-
ωρα. «Σαφώς και έχουν εναλλα-
κτικές τώρα και μπορούν να αλ-
λάξουν και δουλειά», δήλωσε ο α-
νώτερος οικονομολόγος της ING,
Ρίκο Λούμαν. Αν και αναμένει ότι
μετά το καλοκαίρι οι πιέσεις θα
αποκλιμακωθούν, οι ελλείψεις θα
παραμείνουν. 

Επίσης, ένας σημαντικός πα-
ράγοντας που επιβραδύνει τις
προσλήψεις είναι ο χρόνος που
χρειάζονται οι νέοι εργαζόμενοι
προκειμένου να λάβουν άδεια α-
σφαλείας – στη Γαλλία απαιτούνται
έως και πέντε μήνες για τις πιο
ευαίσθητες θέσεις εργασίας, σύμ-
φωνα με το συνδικάτο CFDT. Η
Μαρί Μαριβέλ, 56 ετών, εργάζεται
ως προσωπικό ελέγχου αποσκευών
στο αεροδρόμιο «Σαρλ Ντε Γκωλ»
για περίπου 1.800 ευρώ καθαρά.
Λέει ότι οι ελλείψεις έχουν οδη-
γήσει σε υπερκόπωση του προ-
σωπικού. Οι επιβάτες, που είτε α-
ντιμετωπίζουν ουρές αναμονής
είτε ακυρώνονται οι πτήσεις τους,
έχουν γίνει επιθετικοί. «Εχουμε
νέους που έρχονται και ξαναφεύ-
γουν ύστερα από μια μέρα», ανα-
φέρει.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Συνεχίζεται το χάος
στις αερομεταφορές

Των ΤΟΜ ΣΤEΡΛΙΝΓΚ, ΚΑΡΟΛIΝ ΠΕΛΙE και ΤΙΜ ΧIΦΕΡ / REUTERS

Η πολιτική της μηδενικής ανοχής στον
κορωνοϊό που έχει υιοθετήσει το Πεκίνο
με τα αλλεπάλληλα αλλά και σκληρά
lockdowns σε εμπορικές μητροπόλεις
της Κίνας έχει βαρύ τίμημα όχι μόνον
ως προς το πόσο υπονομεύει την ανά-
πτυξη της κινεζικής οικονομίας, αλλά
και ως προς τη μαζική φυγή των ευρω-
παϊκών επιχειρήσεων από τη δεύτερη
οικονομία του πλανήτη. Σύμφωνα με
στοιχεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου
της Ε.Ε. στην Κίνα, σχεδόν μία στις τέσ-
σερις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις –συγκε-
κριμένα το 23%– σχεδιάζει να εγκατα-
λείψει την Κίνα είτε μεταφέροντας αλλού
τις επενδύσεις της είτε ακυρώνοντας
όσες είχε σχεδιάσει για το μέλλον.

Η εικόνα προκύπτει από έρευνα που
διεξήγαγε το εν λόγω επιμελητήριο στα
τέλη Απριλίου όταν ήταν ακόμη σε
lockdown η πολύβουη Σαγκάη, ένα από
τα μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια της
Κίνας αλλά και ολόκληρου του κόσμου.
Το ίδιο χρονικό διάστημα ίσχυαν, άλ-

λωστε, αυστηροί περιορισμοί σε πόλεις
όπως η Τζιλίν, με συνέπεια να πλήττεται
καίρια η επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ετσι ο αριθμός των ευρωπαϊκών επιχει-
ρήσεων που επανεξετάζουν τις δυνα-
τότητές τους σε ό,τι αφορά την Κίνα
βρίσκεται σήμερα στα υψηλότερα επί-
πεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Είναι επίσης υπερδιπλάσιος του α-
ντίστοιχου ποσοστού από ανάλογη έ-
ρευνα που έγινε τον Φεβρουάριο, όταν
μόλις το 11% των ευρωπαϊκών επιχει-
ρήσεων εξέταζε την προοπτική να φύγει
από την πολλά υποσχόμενη κινεζική α-
γορά.

Οπως επισημαίνει η Μπετίνα Σεν
Μπεανζίν, αντιπρόεδρος του Εμπορικού
Επιμελητηρίου, η πολιτική της μηδενικής
ανοχής στον κορωνοϊό δεν αφήνει καμία
διέξοδο διαφυγής, γι’ αυτό και «δεν α-
φήνει στα επιτελεία των επιχειρήσεων
παρά την επιλογή να εγκαταλείψουν τη
χώρα».

Σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ως προς τον
επόμενο προορισμό τους, το 19% όσων
δήλωσαν ότι σκέφτονται να μεταφέρουν
την παραγωγή τους αλλού επιλέγει την
Ευρώπη, το 18% κάποιο άλλο σημείο
στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού και το

12% στη Βόρεια Αμερική. Ο λόγος είναι
προφανώς το πλήγμα που έχουν υποστεί
οι ξένες επιχειρήσεις εξαιτίας των πε-
ριοριστικών μέτρων.

Η κερδοφορία τους μειώθηκε στη
διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους
κατά 16,2% πολύ περισσότερο από τις
ιδιωτικές κινεζικές εταιρείες, που είδαν
τη δική τους κερδοφορία να μειώνεται
μόλις κατά 0,6%. Το ίδιο χρονικό διά-
στημα, αντιθέτως, τα κέρδη των κρατι-
κών κινεζικών εταιρειών παρουσίασαν
αύξηση κατά 13,9%.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει, εξάλλου,
και σε όσες αμερικανικές επιχειρήσεις
δραστηριοποιούνται στην Κίνα. Σύμ-
φωνα με πρόσφατη έρευνα του Αμερι-

κανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη
Σαγκάη, μόνο το 31% των αμερικανικών
εταιρειών μεταποίησης και υπηρεσιών
δηλώνει πως λειτουργεί πλήρως. Οσες
δήλωσαν ότι υπολειτουργούν ανέφεραν
παράλληλα και τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζει το προσωπικό στη μετάβασή
του προς τον χώρο εργασίας.

Επιπλέον, στην έρευνα του Απριλίου,
σχεδόν 60% των ερωτηθέντων υποβάθ-
μισαν τις προβλέψεις τους για τα έσοδά
τους στο σύνολο του τρέχοντος έτους,
ενώ το 78% υπογράμμισε πως το επι-
χειρηματικό περιβάλλον της Κίνας γίνεται
όλο και λιγότερο ελκυστικό λόγω της
στρατηγικής που έχει υιοθετήσει η χώρα
στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Το

διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τα
τέλη Απριλίου το Πεκίνο έχει χαλαρώσει
τα περιοριστικά μέτρα, αλλά το πλήγμα
στην κινεζική οικονομία είναι ορατό
και δεν φαίνεται να αναπληρώνεται εύ-
κολα καθώς τα τελευταία μεγέθη είναι
αλληλοσυγκρουόμενα. Τον Μάιο, η βιο-
μηχανική παραγωγή αυξήθηκε μεν α-
προσδόκητα, ωστόσο οι καταναλωτικές
δαπάνες και η αγορά εργασίας παρέμει-
ναν σε πτωτική πορεία. Αβέβαια παρα-
μένει, άλλωστε, η εικόνα της κινεζικής
οικονομίας για το υπόλοιπο έτος, καθώς
το Πεκίνο επιμένει στην πολιτική των
lockdowns ως μέσον ανάσχεσης της
πανδημίας.

BLOOMBERG

Οταν η Αλις Γουίλ και η ομάδα της
στην εταιρεία μάρκετινγκ του κλάδου
τροφίμων και ποτών Lux, με έδρα το
Εδιμβούργο, αποφάσισαν να δοκι-
μάσουν μια τετραήμερη εργάσιμη ε-
βδομάδα τον Ιανουάριο του 2020 ε-
πέλεξαν να μην ενημερώσουν τους
πελάτες τους για το νέο εργασιακό
μοντέλο ως έναν τρόπο αποτίμησης
της αποτελεσματικότητας του σχε-
δίου, όπως ανέφερε η ίδια σε συνέ-
ντευξή της στο αμερικανικό ενημε-
ρωτικό δίκτυο CNBC. 

Αυτός ήταν ένας από τους βασικούς
δείκτες απόδοσης που χρησιμοποίησε
η Lux για να μετρήσει την επιτυχία
του εγχειρήματος πέραν της παρα-
γωγικότητας, ενώ για να ανταποκριθεί
στον φόρτο εργασίας των πελατών
εφάρμοσε ένα εναλλακτικό μοτίβο
βαρδιών. Και αυτό μεταφράζεται στο
ότι ορισμένοι εργάζονταν από Δευ-
τέρα έως Πέμπτη, ενώ άλλοι υπάλ-
ληλοι από Τρίτη έως Παρασκευή. Εν

τω μεταξύ, η εταιρεία Lux κατέστησε
την τετραήμερη εβδομάδα μόνιμο
χαρακτηριστικό της, καταχωρίζοντάς
την σε συμβάσεις εργαζομένων, από
τον Ιανουάριο του 2022.

Από τότε που η εταιρεία άρχισε
για πρώτη φορά την εφαρμογή του
πειράματος, τα κέρδη της εκτινάχθη-
καν κατά 30%, ενώ η παραγωγικότητα
αυξήθηκε κατά 24%. Η Lux χρησι-
μοποίησε λογισμικό παρακολούθησης
χρόνου για να μετρήσει την παρα-
γωγικότητα, διαπιστώνοντας ότι, α-
νεξαρτήτως του γεγονότος πως οι υ-
πάλληλοί της απασχολούνταν λιγό-
τερες ώρες, η κερδοφορία της η πραγ-
ματική είχε ενισχυθεί. 

Αναφορικά με την Αλις Γουίλ, η
μετάβαση σε μια τετραήμερη εβδο-
μάδα έδειξε ότι «δεν έχει να κάνει
με το πόσες ώρες αφιερώνεις, αλλά
με το πόσο εστιάζεις στα αποτελέ-
σματα». Αν και το εν λόγω μοντέλο
φάνταζε ριζοσπαστικό προ μερικών

ετών, σήμερα και μετά την πανδημία
του κορωνοϊού η ζήτηση και η συ-
ζήτηση γι’ αυτό εντείνονται, όπως
αναφέρει το CNBC. Ηδη από το μα-
κρινό 1922, η αυτοκινητοβιομηχανία
Ford Motor Company πειραματίστηκε
με τη μείωση της εργάσιμης εβδο-
μάδας σε πέντε από έξι ημέρες και
το πλαίσιο μονιμοποιήθηκε το 1926.
Στην Ισλανδία, όπου δοκιμάστηκε
για χρόνια η μειωμένων ωρών εργά-
σιμη εβδομάδα μεταξύ του 2015 και
του 2019, χαιρετίστηκε ως «σαρωτική

επιτυχία». Η χώρα καθιέρωσε ένα
μόνιμο πλαίσιο μειωμένων ωρών α-
πασχόλησης το 2021 στο δημόσιο,
ενώ σχετική έρευνα την ίδια χρονιά
έφθασε στο συμπέρασμα ότι το 86%
του ενεργού πληθυσμού της χώρας
είτε είχε το δικαίωμα να εργάζεται
λιγότερες ώρες είτε το έπραττε ήδη. 

Διεθνείς κολοσσοί συμμετείχαν
στον πειραματισμό αυτό με εβδομάδες
τεσσάρων ημερών, όπως η πολυε-
θνική καταναλωτικών ειδών Unilever,
που δοκίμασε το μοντέλο στη Νέα
Ζηλανδία, και η Microsoft στην Ια-
πωνία. Ο Ντιν Tέμπεστ, συνιδρυτής
της λονδρέζικης εταιρείας βιντεο-
παιχνιδιών Big Potato Games, πεί-
σθηκε από τα προαναφερθέντα πει-
ράματα και δοκίμασε κάτι αντίστοιχο
στη δική του επιχείρηση. Το 2019
ξεκίνησε το εγχείρημα και έκτοτε οι
πωλήσεις της αυξήθηκαν 350%, ενώ
από το 2020 ενέταξε την τετραήμερη
απασχόληση στις συμβάσεις εργα-

σίας. Παρά ταύτα, ο κ. Τέμπεστ ανα-
φέρει πως οι εργαζόμενοι κατανοούν
ότι απαιτείται ευελιξία σε ορισμένες
θέσεις εντός της εταιρείας. Για πα-
ράδειγμα, η ομάδα εξυπηρέτησης
πελατών της Big Potato εργάζεται
με ωράριο το οποίο καθορίζεται στη
σύμβαση και όχι βάσει εβδομάδας
τεσσάρων ημερών. Η Big Potato έ-
πρεπε να διασφαλίσει ότι οι πελάτες
της θα έχουν πάντα πρόσβαση σε
αυτήν την ομάδα, όπως εξηγεί ο Ντιν
Τέμπεστ στο CNBC. Ακόμη και αν
χρειαστεί να απασχοληθούν εργα-
ζόμενοι και Παρασκευή λόγω προ-
θεσμιών, εκδήλωσης ή φωτογράφι-
σης, το επόμενο διάστημα θα δοθούν
περισσότερα ρεπό ώστε οι συνολικές
ώρες εργασίας να αναλογούν στο τε-
τραήμερο. Αξίζει να αναφερθεί πως
ούτε η Lux ούτε η Big Potato Games
μείωσαν τους μισθούς των εργαζο-
μένων με τη μετάβαση σε μικρότερη
εργάσιμη εβδομάδα.

Αύξηση κερδών με 4 ημέρες εργασίας την εβδομάδα
Ποιες εταιρείες εφάρμοσαν επιτυχημένα το νέο εργασιακό μοντέλο χωρίς να μειώσουν τους μισθούς των εργαζομένων

Διεθνείς κολοσσοί συμμετείχαν στον πειραματισμό αυτό
με εβδομάδες τεσσάρων ημερών, όπως η πολυεθνική κα-
ταναλωτικών ειδών Unilever.

<<<<<<

Η μετάβαση στην 4ήμερη
εβδομάδα έδειξε ότι
δεν έχει να κάνει με το
πόσες ώρες αφιερώνεις,
αλλά με το πόσο εστιάζεις
στα αποτελέσματα.

<<<<<<

Οι ελλείψεις
εργατικού δυναμικού
και οι απεργίες προκα-
λούν αναστάτωση.

Προς μαζική έξοδο από την Κίνα
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
Μία στις τέσσερις εξετάζει να εγκαταλείψει τη χώρα λόγω των σκληρών lockdowns

Η πολιτική της μηδενικής ανοχής στον κορωνοϊό «δεν αφήνει στα επιτελεία των επιχειρήσεων παρά την επιλογή να εγκαταλείψουν τη χώ-
ρα», επισημαίνει η αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ε.Ε. στην Κίνα, Μπετίνα Σεν Μπεανζίν.

<<<<<<

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και
με αμερικανικές εταιρείες
που δραστηριοποιούνται
σε κινεζικές μητροπόλεις. 
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«Καμπανάκι» ύφεσης σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Υποβάθμιση προβλέψεων για την ανάπτυξη, καθοριστικός παράγοντας οι ροές του ρωσικού φυσικού αερίου

H παραδοχή

Σε μοναχικό δρόμο η Κίνα, με μειώσεις επιτοκίων αλλά και οικονομική επιβράδυνση

Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Καθώς οι κεντρικές τράπεζες προχωρούν
συντονισμένα σε αυξήσεις επιτοκίων για
να ανακόψουν έναν ανεξέλεγκτο πλη-
θωρισμό και τα χρηματιστήρια ανά τον
κόσμο αντιδρούν με κραδασμούς που
θυμίζουν την τελευταία παγκόσμια κρίση,
δύσκολα κρύβεται η ανησυχία για το εν-
δεχόμενο ύφεσης. Οι ιθύνοντες στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού αρχίζουν να α-
ναφέρονται ανοικτά στον κίνδυνο που
είναι πλέον ορατός τόσο για την υπερ-
δύναμη όσο και για την Ευρωζώνη. Εστω
κι αν η Ευρωζώνη έχει καθυστερήσει έως
τώρα τη στροφή σε περιοριστική νομι-
σματική πολιτική στην προσπάθειά της
να μην τορπιλίσει την ανάκαμψη.

Δεν έχουν παρέλθει παρά λίγες εβδο-
μάδες από τον Μάιο, όταν από το βήμα

του Νταβός και παρά τις ανησυχητικές
προειδοποιήσεις από οικονομολόγους
και διεθνείς οίκους η πρόεδρος της ΕΚΤ,
Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωνε με κάποια αι-
σιοδοξία ότι «προς το παρόν δεν βλέπουμε
να έρχεται ύφεση στην Ευρωζώνη». Δύ-
σκολα μπορεί να εκφράσουν σήμερα α-
νάλογη αισιοδοξία τα στελέχη της ΕΚΤ
εν μέσω των καθοριστικών εξελίξεων
που έχουν μεσολαβήσει έκτοτε, όπως η
μείωση των ροών ρωσικού αερίου προς
μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης. Οπως
παραδέχθηκε προ ημερών ο αντιπρόεδρος
της Τράπεζας, Λούις ντε Γκίντος, στο α-
παισιόδοξο σενάριό της η ΕΚΤ προβλέπει
την προοπτική συρρίκνωσης του ΑΕΠ
της Ευρωζώνης το επόμενο έτος σε πε-
ρίπτωση ακραίων αρνητικών εξελίξεων
όπως μια σημαντική μείωση της παροχής
ενέργειας. Ομως το σενάριο αυτό τείνει

ήδη να υλοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες
και η πρόβλεψη είναι ότι μια μείωση της
προσφοράς αερίου κατά 10% μπορεί να
οδηγήσει το ΑΕΠ της Ευρωζώνης σε πτώ-
ση κατά 0,7%.

Ηδη στη Γερμανία επικρατεί κλίμα
συναγερμού τις τελευταίες ημέρες, από
τη στιγμή που η Gazprom μείωσε τη ροή
του φυσικού αερίου μέσω του αγωγού
Nord Stream 1. Η εξέλιξη μπορεί να
σταθεί καθοριστική για τη γερμανική
οικονομία όπως, άλλωστε, έχουν προει-
δοποιήσει τα μεγαλύτερα οικονομικά ιν-

στιτούτα της χώρας. Η ανεπάρκεια ε-
νέργειας συνεπάγεται πτώση της βιο-
μηχανικής παραγωγής ικανή να οδηγήσει
σε αδράνεια κολοσσούς της γερμανικής
αυτοκινητοβιομηχανίας όπως η BMW
και η Volkswagen. Η ενεργειακή εξάρ-
τηση της Ευρώπης από τη Ρωσία είναι,
εξάλλου, ο παράγοντας που επικαλούνται
οικονομολόγοι και διεθνείς οίκοι όταν
μιλούν για κίνδυνο ύφεσης στη Γηραιά
Ηπειρο. Σχεδόν ταυτόχρονα με την α-
πόφαση της  ΕΚΤ να προχωρήσει στην
πρόσφατη επί τα χείρω αναθεώρηση
των προβλέψεων για ανάπτυξη και πλη-
θωρισμό, ο διεθνής οίκος Fitch Ratings
προειδοποιούσε πως μια αιφνιδιαστική
διακοπή της προσφοράς ρωσικού αερίου
θα βυθίσει την Ευρωζώνη σε ύφεση. Μια
μείωση του ρωσικού αερίου κατά 30%,
εκτιμά ο εν λόγω οίκος, συνεπάγεται

συρρίκνωση 2% για το ΑΕΠ της Ευρω-
ζώνης, ενώ για τη Γερμανία η απώλεια
του ρωσικού αερίου θα επιφέρει πτώση
του ΑΕΠ της κατά 4%.

Τον ίδιο παράγοντα επεκαλείτο, άλ-
λωστε, σε πρόσφατη έκθεσή της η Capital
Economics, όταν προειδοποιούσε την
Ευρώπη για τον κίνδυνο ύφεσης και τόνιζε
πως η Ευρώπη κινδυνεύει περισσότερο
από τις ΗΠΑ. Πέραν της ενεργειακής ε-
ξάρτησης, ο διεθνής οίκος τόνιζε πάντως
και τη διαφορά ανάμεσα σε Ευρώπη και
ΗΠΑ ως προς τα θεμελιώδη μακροοικο-
νομικά μεγέθη των δύο οικονομιών. Υ-
πολόγιζε ότι το δυναμικό ανάπτυξης της
Ευρώπης δεν υπερβαίνει το 1% ετησίως
όταν το αντίστοιχο για τις ΗΠΑ είναι 2%.
Οπως υπογράμμισε, αυτό σημαίνει ότι
θα χρειαστούν πολύ λιγότερες κακές ε-
ξελίξεις για να πληγεί η Ευρώπη.

Σε τεντωμένο σχοινί η περιοριστική πολιτική της Fed
Αν για την Ευρωζώνη ο κίνδυνος της ύ-
φεσης προέρχεται κυρίως από την ενερ-
γειακή κρίση, για τις ΗΠΑ είναι σαφώς
πιο καθοριστική η πολιτική της ομο-
σπονδιακής τράπεζας και η επιθετική
στροφή της σε περιοριστική νομισματική
πολιτική που μπορεί να τορπιλίσει την
ανάπτυξη σε μια ήδη εύθραυστη στιγμή.
Η Federal Reserve  δέχεται επικρίσεις
ότι άργησε να αντιδράσει στην εκτόξευση
του πληθωρισμού και τώρα σπεύδει σχε-
δόν πανικόβλητη να αυξήσει επιθετικά
τα επιτόκια, διακινδυνεύοντας να οδη-
γήσει την υπερδύναμη σε ύφεση.  

Ο Τζερόμ Πάουελ, επικεφαλής της

Fed, δεν έκρυψε την ανησυχία του και
αναγκάστηκε να παραδεχθεί πόσο είναι
πιο δύσκολο τώρα να τιθασεύσει τον
πληθωρισμό χωρίς να πλήξει την ανά-
πτυξη. Παραδέχθηκε, επίσης, πως η ε-
πιθετική αύξηση των επιτοκίων κατά
75 μονάδες βάσης, έναν μόλις μήνα μετά
την προηγούμενη κατά 50 μ.β., «θα προ-
καλέσει κάποιον πόνο».

Παρά τη δυναμική ανάκαμψή της από
την πανδημία, η αμερικανική οικονομία
έχει ήδη δείξει σημάδια κόπωσης  και
το πρώτο τρίμηνο του έτους συρρικνώ-
θηκε κατά 1,5%. Ως εκ τούτου έχουν αρ-
χίσει προ πολλού οι προειδοποιήσεις ότι

είναι πλέον δύσκολο να επιτευχθεί η «ο-
μαλή προσγείωσή της», καθώς ο πληθω-
ρισμός του 8,6% με ιδιαίτερα υψηλές τις
τιμές της βενζίνης και των τροφίμων συ-
μπιέζουν την αγοραστική δύναμη των
αμερικανικών νοικοκυριών. Δεδομένου
δε ότι η Fed έχει από τον Μάιο αυξήσει
τα επιτόκια κατά 50 μ.β., οι καταναλωτικές
δαπάνες μειώνονται, οι εργολάβοι οικο-
δομών δέχονται πλήγμα από τα ήδη υ-
ψηλά επιτόκια, οι μικρές εταιρείες αγω-
νίζονται να αντεπεξέλθουν στο αυξανό-
μενο λειτουργικό κόστος και δυσκολεύ-
ονται να προσλάβουν προσωπικό. 

Σε αυτό το περιβάλλον, που τείνει να

επιδεινωθεί, η απόφαση της Fed αφενός
να συρρικνώσει το χαρτοφυλάκιό της
και αφετέρου να προχωρήσει στην πιο
επιθετική αύξηση επιτοκίων από το 1994
αναμένεται να πλήξει τη μεγαλύτερη οι-
κονομία του κόσμου.

Ημέρες πριν από τη δεύτερη αύξηση
των επιτοκίων είχαν υποβαθμίσει τις
προβλέψεις τους για την ανάπτυξη των
ΗΠΑ οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες,
όπως οι JPMorgan Chase και η Goldman
Sachs, ενώ είχαν προηγηθεί απαισιόδοξες
εκτιμήσεις του οίκου Moody’s. Μέσα
στην εβδομάδα, άλλωστε, ο διευθύνων
σύμβουλος της Morgan Stanley έδωσε

50% πιθανότητες να διολισθήσει η αμε-
ρικανική οικονομία σε ύφεση. Και τώρα
οι μεγάλες απώλειες που σημείωσε η
Wall  Street και μαζί της οι ευρωπαϊκές
αγορές κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις
πριν από την απόφαση της Fed, αλλά
και έπειτα από αυτήν, ερμηνεύονται από
μερίδα οικονομολόγων ως προανάκρου-
σμα ύφεσης. Στη διάρκεια της εβδομάδας
δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία της
εταιρείας ερευνών CFRA, σύμφωνα με
τα οποία από το 1948 και μετά στα εννέα
από τα 12 αντίστοιχα επεισόδια μεγάλης
υποχώρησης της αγοράς ακολούθησαν
υφέσεις.

Οι δυνατότητες

Τα μέτρα
Με τα αλλεπάλληλα
lockdowns στις εμπορικές μη-
τροπόλεις της Κίνας να ανα-
στέλλουν την οικονομική δρα-
στηριότητα και να περιορίζουν
τις καταναλωτικές δαπάνες, ο
Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίν-
γκ, υποσχέθηκε προ ημερών
πως το Πεκίνο «θα καταβάλει
κάθε προσπάθεια για να προω-
θήσει έργα υποδομών και να
αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες
για να στηρίξει την οικονομία».

Τα τελευταία χρόνια και ως αποτέλεσμα
του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις
ΗΠΑ και στην Κίνα, οικονομικοί και πο-
λιτικοί αναλυτές διέβλεπαν την προοπτική
«αποσύνδεσης» ανάμεσα στις δύο με-
γαλύτερες οικονομίες του πλανήτη και
ανέλυαν εκτεταμένα τις συνέπειές της.
Προβλέψεις για κάθε είδους επιπτώσεις,
πολλές από τις οποίες είχαν απολύτως
ρεαλιστική βάση, διαψεύστηκαν υπό
μία έννοια γιατί την πορεία των πραγ-
μάτων καθόρισε η απρόβλεπτη εξέλιξη
της πανδημίας. Ακόμη και ο πόλεμος
στην Ουκρανία, που στάθηκε τόσο κα-
θοριστικός για τις περισσότερες χώρες,

αφήνει σε μεγάλο βαθμό αλώβητη την
Κίνα, που τελικά φαίνεται να έχει απο-
συνδεθεί από την αμερικανική και την
παγκόσμια οικονομία για εντελώς άλλο
λόγο όμως και όχι εξαιτίας του ανταγω-
νισμού, και να ακολουθεί τη δική της
πορεία. Αιτία είναι και πάλι η πανδημία,
αλλά κυρίως η πολιτική της μηδενικής
ανοχής στον κορωνοϊό που υιοθέτησε
το Πεκίνο, αποφασισμένο να διακυβεύσει
τους στόχους του για την ανάπτυξη προ-
κειμένου να εξαφανίσει ει δυνατόν τα
κρούσματα.

Στη διάρκεια του Απριλίου και του
Μαΐου παρέμειναν σε σκληρό lockdown

οι πλέον εμπορικές μητροπόλεις της
Κίνας, τα μεγαλύτερα λιμάνια της όπως
η Σαγκάη και τα σημαντικότερα κέντρα
χρηματοπιστωτικών και τεχνολογίας
όπως η Σεντζέν, αλλά και μεγάλο μέρος
της κινεζικής πρωτεύουσας. Η οικονομική
δραστηριότητα «πάγωσε» στην Κίνα για
μία ακόμη φορά την ώρα που οι άλλες
οικονομίες ανέκαμπταν, αλλά αντιμετώ-
πιζαν με τρόμο τον υψηλότερο πληθω-
ρισμό των τελευταίων 40 χρόνων. Ετσι
η δεύτερη οικονομία στον κόσμο ανα-
μένεται να σημειώσει φέτος ανάπτυξη
στην καλύτερη περίπτωση λίγο πάνω
από το 2%, σαφώς χαμηλότερη από τον

στόχο του 5,5% που είχε θέσει για το
2022. Το νέο κύμα της πανδημίας που υ-
παγόρευσε τα σκληρά lockdowns έπεται
όμως μιας κρίσης ρευστότητας στην
αγορά ακινήτων και μιας μεγάλης πτώσης
στις πωλήσεις κατοικιών. Ετσι σε αντίθεση
με τη γενικότερη τάση των μεγάλων κε-
ντρικών τραπεζών, η Λαϊκή Τράπεζα της
Κίνας μείωσε προσφάτως τα επιτόκια
για να διευκολύνει τη χορήγηση πιστώ-
σεων και κυρίως στεγαστικών δανείων.
Της το επιτρέπουν οι συνθήκες, καθώς
σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο, η
Κίνα εξακολουθεί να έχει συγκριτικά
πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό, που τον

περασμένο μήνα έφτασε μόλις το 2,1%.
Ο  πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο πρω-

θυπουργός Λι Κετσιάνγκ έχουν υποσχεθεί
κάθε στήριξη στην κινεζική οικονομία
με εκτεταμένες δημόσιες δαπάνες σε
έργα υποδομής. Η δεύτερη οικονομία
στον κόσμο υφίσταται και πάλι πρωτο-
φανή πλήγματα, με τον μεταποιητικό
τομέα να συρρικνώνεται τον Μάρτιο
όπως ακριβώς δύο χρόνια νωρίτερα στο
πρώτο κύμα της πανδημίας. Κατά τα δύο
πρώτα χρόνια της πανδημίας οι εξαγωγές
φορητών υπολογιστών κινεζικής κατα-
σκευής σημείωσαν διψήφια αύξηση αφού
οι καταναλωτές έμεναν σπίτι, από όπου

και εργάζονταν μέσω υπολογιστή. Φέτος,
όμως, οι εξαγωγές της στο ίδιο είδος έχουν
σημειώσει πτώση 16%. Οικονομολόγοι
και ΜΜΕ στον δυτικό κόσμο διαβλέπουν
το τέλος του κινεζικού θαύματος, της ι-
λιγγιώδους αυτής ανόδου που γνώρισε
η Κίνα σημειώνοντας μέσο όρο ετήσιας
ανάπτυξης περίπου 11,7% από το 1980
έως και το 2019. Δεν είναι λίγοι, ωστόσο,
όσοι τονίζουν πως ίσως η Κίνα δεν θα
σημειώσει ξανά εκείνους τους εντυπω-
σιακούς διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης
αλλά θα παραμείνει αρκετά μεγάλη και
ισχυρή για να υπερβεί τις ΗΠΑ κάποια
στιγμή μέσα στο εγγύς μέλλον.

<<<<<<

Μεγαλύτερος ο κίνδυνος
για την Ευρωζώνη λόγω της
ενεργειακής της εξάρτησης.
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Ο επικεφαλής της Federal
Reserve, Τζερόμ Πάουελ, ανα-
κοινώνοντας, την Τετάρτη, επι-
θετική αύξηση των επιτοκίων
μεγαλύτερη από τον προηγού-
μενο σχεδιασμό, παραδέχθηκε
ότι αυτή θα λειτουργήσει «κά-
πως ανασταλτικά» για την οικο-
νομική ανάπτυξη και ότι τώρα
είναι «πιο δύσκολο» να επιτύ-
χει η ομοσπονδιακή τράπεζα
μια «ομαλή προσγείωση» της
αμερικανικής οικονομίας. 

Ανακοινώνοντας τα σχέδια
της ΕΚΤ για νέο εργαλείο που
θα ανακόψει την άνοδο του κό-
στους δανεισμού, η πρόεδρος
της τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρ-
ντ, αναφέρθηκε στις δυνατότη-
τες που υπάρχουν τώρα για να
αποτραπεί μια νέα κρίση, όταν
τόνισε πως η ύπαρξη του Τα-
μείου Ανάκαμψης υποδηλώνει
ότι «η ΕΚΤ δεν είναι πλέον ο
μόνος παράγοντας του παιχνι-
διού».
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Η τόνωση της οικονομίας με πό-
ρους από τα κράτη ή τις κεντρικές
τράπεζες ήταν προτεραιότητα
τους τελευταίους μήνες στην ελ-
ληνική οικονομία αλλά και ευ-
ρύτερα. Προφανώς τα κεφάλαια
που «έπεσαν» στην οικονομία έ-
φεραν κατανάλωση και καταθέ-
σεις, στήριξαν την οικονομία.
Μοιράστηκαν δεκάδες δισεκα-
τομμύρια σε αντικατάσταση ει-
σοδημάτων που χάθηκαν, για να
καλύψουν δαπάνες που προκλή-
θηκαν από τον πληθωρισμό. Τι
λείπει; Η πραγματική ανάπτυξη.
Οι δουλειές.

Δώδεκα χρόνια μετά τη χρε-
οκοπία και την εγκατάσταση της
ενισχυμένης εποπτείας, επιστρέ-
φουμε στα βασικά: Δεν μπορεί
να αγνοηθεί η βάση της ανάπτυ-
ξης, που είναι η απασχόληση. Κι
αυτή δείχνει αρνητικές εξελίξεις
και μάλιστα με πολλούς τρόπους.
Από τη μία πλευρά, επιχειρήσεις
προβληματίζονται γιατί δεν μπο-

ρούν να καλύψουν θέσεις εργα-
σίας, δυσανασχετούν γιατί οι δια-
θέσιμοι για εργασία δεν έχουν ι-
κανότητες που απαιτούνται. Ε-
πιπλέον, το αυξημένο ενεργειακό
κόστος πλήττει την κερδοφορία.
Από την άλλη, οι απασχολήσιμοι
διαμαρτύρονται γιατί οι συνθήκες
εργασίας δεν είναι ικανοποιητι-
κές. Οι αμοιβές δεν καλύπτουν
βασικά έξοδα διαβίωσης.

Η αλήθεια όμως που αναδει-
κνύει η στατιστική είναι σαφέ-
στατη. Το πρώτο τρίμηνο της
χρονιάς (Ερευνα Εργατικού Δυ-
ναμικού 2022) ο αριθμός των α-
πασχολουμένων ήταν λίγο πάνω
από 4 εκατ. άτομα, παρουσιάζο-
ντας μείωση κατά 0,2% σε σχέση
με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά
εμφανίζει αύξηση 11,6% σε σχέση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους. Είμαστε
καλύτερα από πέρυσι, χρονιά
πανδημίας, αλλά...

Ο αριθμός των ανέργων πα-
ρουσίασε αύξηση 4,8% από το
προηγούμενο τρίμηνο, ενώ τα ά-
τομα που δεν περιλαμβάνονται
στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα
εκτός του εργατικού δυναμικού»,

δηλαδή όσοι δεν εργάζονται ούτε
αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε
4,3 εκατ. άτομα, περισσότεροι
από τους απασχολουμένους.

Στη Eurostat μετράνε τις κενές
θέσεις εργασίας, δηλαδή τις θέσεις
εργασίας για τις οποίες οι εργο-
δότες έχουν αναρτήσει αγγελίες
ή γενικά επιδιώκουν να καλύψουν.
Το πρώτο τρίμηνο οι κενές θέσεις
εργασίας στην Ευρωζώνη έχουν
αύξηση 3,1%, ποσοστό αυξημένο
σε σχέση με το προηγούμενο τρί-
μηνο, που ήταν 2,8%. Η μεγαλύ-
τερη άνοδος κενών θέσεων εμ-
φανίζεται στην Τσεχία (5,3%),
στην Ολλανδία (4,9%), στο Βέλγιο
(4,8%). Η μικρότερη αύξηση κενών
θέσεων είναι στην Ελλάδα με
0,8% και πολύ κοντά η Ισπανία
και η Βουλγαρία με 0,9%. Η αρ-
νητική αυτή επίδοση αφορά ο-
λόκληρη την ελληνική οικονομία.
Στον τομέα της βιομηχανίας και
των κατασκευών η αύξηση κενών
θέσεων είναι μόλις 0,4%, όταν
στην Ευρωζώνη είναι 2,9%. Στον
τομέα των υπηρεσιών, που υπο-
τίθεται είναι η δύναμή μας, οι κε-
νές θέσεις στην Ελλάδα εμφανί-
ζουν αύξηση μόλις 1,3%, ενώ στην
Ευρωζώνη είναι 3,6%.

Στην πραγματικότητα, αυτό
που ζούμε είναι ένας αγώνας δρό-
μου. Εχουν δημιουργηθεί θεσμοί
και κανάλια χρηματοδότησης για
την ανάκαμψη, την πράσινη με-
τάβαση, τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Αυτά όμως ακόμα μοιάζουν υπο-
σχέσεις. Στην οικονομία έχουν
φθάσει τα επιδόματα και η ενί-
σχυση των εισοδημάτων, όχι οι
πραγματικές δουλειές. Το μεγάλο
στοίχημα για τους επόμενους μή-
νες είναι να χρηματοδοτηθούν
έργα και δραστηριότητες που θα
δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες
απασχόλησης. Κι αυτό πρέπει να
γίνει αναγκαστικά σε συνθήκες
ανόδου επιτοκίων, ενώ αυξάνο-
νται το πολιτικό ρίσκο, οι γεω-
πολιτικές εντάσεις. Αυτές οι δυ-
σχέρειες της συγκυρίας συμπί-
πτουν με τα εφόδια που προσφέ-
ρει η έξοδος της χώρας από την
«ενισχυμένη εποπτεία».

Το κακό όμως είναι ότι τώρα
δεν υπάρχει πρόσχημα για να δι-
καιολογήσουμε τα δικά μας λάθη.
Χάθηκε η εύκολη δικαιολογία ότι
για όλα ευθύνεται το καθεστώς
εποπτείας, οι «ανάλγητοι» ξένοι,
οι άλλοι. Η αυτονομία που κατέ-
κτησε η ελληνική οικονομία α-
ναδεικνύει τις ευθύνες του συ-
στήματος.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Χάθηκε η τέλεια πρόφαση
που δικαιολογεί τα λάθη

Του ΣΕΡΑΦΕIΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΔΗ

Ιλιγγιώδες άλμα 60%, το μεγαλύτερο από
την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία,
σημείωσαν μέσα στην εβδομάδα οι τιμές
του φυσικού αερίου, καθώς η Ρωσία μει-
ώνει όλο και περισσότερο τις ροές προς
την Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές οικονομίες
τείνουν να ξεμείνουν από το καύσιμο.
Η πολιτική της Μόσχας να εντείνει την
πίεση στις ευρωπαϊκές οικονομίες απο-
καλύφθηκε χθες όταν η ιταλική εταιρεία
ενέργειας Eni SpA ανακοίνωσε ότι έλαβε
μόλις το 50% της προμήθειας που ζήτησε
από την Gazprom, σαφώς λιγότερο δη-
λαδή από τα περίπου 2/3 που είχε λάβει
την προηγούμενη ημέρα. Παράλληλα,
μείωση των ροών αερίου κάτω του 50%
του συνήθους όγκου ανέφερε χθες και
η Σλοβακία, ενώ έχει προηγηθεί από τις
αρχές της εβδομάδας η ραγδαία μείωση
κατά 60% των ροών αερίου προς τη Γερ-
μανία μέσω του αγωγού Nord Stream 1.
Σημειωτέον ότι ο αγωγός Nord Stream
1 πρόκειται να αναστείλει τη λειτουργία
του την περίοδο 11 έως 21 Ιουλίου προ-
κειμένου να γίνουν έργα συντήρησης.
Εξάλλου η Γαλλία ανακοίνωσε χθες ότι
δεν λαμβάνει καθόλου ρωσικό αέριο από
τις 15 Ιουνίου.

Η ενεργειακή εταιρεία της Γερμανίας
BDEW δήλωσε πως έχει τη δυνατότητα
να αναπληρώσει τις μειωμένες ροές ρω-
σικού αερίου με εισαγωγές από Νορβηγία
και Ολλανδία. Την ίδια στιγμή, όμως, η
Wood Mackenzie έσπευσε να προειδο-
ποιήσει πως αν η Μόσχα διακόψει πλήρως
την παροχή προμηθειών αερίου μέσω
του εν λόγω αγωγού, η Ευρώπη κινδυνεύει
να μείνει χωρίς καθόλου αποθέματα φυ-
σικού αερίου και μάλιστα όταν θα κορυ-
φώνεται η χειμερινή ζήτηση. Ανάλογες
είναι και οι εκτιμήσεις του Bloomberg
που επισημαίνει πως αν κλείσει εντελώς
ο αγωγός Nord Stream 1 που καταλήγει
στη Γερμανία, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν
θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν τα α-
ποθέματα φυσικού αερίου που έχουν
συμφωνήσει μέχρι την έναρξη της πε-
ριόδου θέρμανσης τον Νοέμβριο. Σύμ-
φωνα δε με τον Μάσιμο Ντι  Οντοάρντο,
τον αντιπρόεδρο της Wood Mackenzie
και υπεύθυνο για θέματα ερευνών στον

τομέα του φυσικού αερίου, την 1η Νο-
εμβρίου, όταν η πληρότητα στους ταμι-
ευτήρες της Ευρώπης θα έπρεπε να α-
νέρχεται τουλάχιστον στο 80%, με αυτά
τα δεδομένα δεν θα υπερβαίνει το 59%.
Ο ίδιος υπογραμμίζει, έτσι, ότι «ακόμη
κι αν ληφθούν αντίμετρα, οι ευρωπαϊκές
χώρες δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν
τη διανομή αερίου με κάποιου είδους
δελτίο». Τονίζει, πάντως, πως αν ο αγωγός
επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία, τότε
είναι εφικτό να έχουν γεμίσει οι ταμιευ-
τήρες έως και κατά 80% την 1η Νοεμβρίου
ακόμη και αν παραταθεί η αναστολή στη

λειτουργία του Freeport LNG, ενός από
τους σημαντικότερους κόμβους υγρο-
ποιημένου αερίου στις ΗΠΑ.

Κι ενώ οι Ευρωπαίοι πολιτικοί κατη-
γορούν τη Μόσχα ότι εκβιάζει με όπλο
την ενέργεια, η Gazprom ισχυρίζεται
πως αιτία της μείωσης των ροών προς
τη Γερμανία είναι ορισμένα προβλήματα
στη συντήρηση των στροβίλων που πα-
ράγει η Siemens Energy. Το Βερολίνο
επιμένει ότι η μείωση υποκινείται από
πολιτικά κίνητρα, ενώ ο πρωθυπουργός
της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, κατηγόρησε
τον ρωσικό κολοσσό του φυσικού αερίου

ότι ψεύδεται. Σημειωτέον ότι η Ιταλία,
της οποίας οι εισαγωγές αερίου προήλθαν
πέρυσι κατά 40% από τη Ρωσία, ευελ-
πιστεί να επιτύχει πληρότητα 90% στους
ταμιευτήρες αερίου, που αυτή τη στιγμή
όμως δεν έχουν πληρότητα παρά μόνον
54%. Σύμφωνα με την ING Research, τα
επίπεδα πληρότητας στους ταμιευτήρες
της Ευρώπης βρίσκονται περίπου στο
52%, που είναι ελαφρώς πιο κάτω από
τον μέσο όρο της πενταετίας αλλά πάνω
από το 43% που ήταν την αντίστοιχη
περίοδο του περασμένου έτους.

BLOOMBERG, REUTERS

<<<<<<

Η αυτονομία που κατέ-
κτησε η ελληνική οικονο-
μία αναδεικνύει τις ευ-
θύνες του συστήματος. <<<<<<<

Μειώσεις στις προμήθειες
έχουν αναφέρει Ιταλία,
Σλοβακία, Γερμανία –
Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι
δεν λαμβάνει καθόλου ρωσι-
κό αέριο από τις 15 Ιουνίου.

Αλμα 60% στις τιμές αερίου
μετά τη μείωση ροών από Ρωσία
Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί κατηγορούν τη Μόσχα ότι εκβιάζει με όπλο την ενέργεια

Η Wood Mackenzie έσπευσε να προειδοποιήσει πως αν η Μόσχα διακόψει πλήρως την παροχή προμηθειών αερίου μέσω του Nord Stream
1, η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει χωρίς καθόλου αποθέματα φυσικού αερίου και μάλιστα όταν θα κορυφώνεται η χειμερινή ζήτηση.

Του ανταποκριτή μας 
στις Βρυξέλλες 
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Εκ νέου εμπλοκή σημειώθηκε
στην προσπάθεια της Ε.Ε. να
ενσωματώσει στην ενωσιακή
νομοθεσία τον δεύτερο πυλώνα
της παγκόσμιας συμφωνίας για
την ελάχιστη εταιρική φορο-
λόγηση. Στη συνεδρίαση του
Ecofin στο Λουξεμβούργο, ήταν
η σειρά της Ουγγαρίας να θέσει
βέτο στο συμβιβαστικό κείμενο
που προώθησε η γαλλική προ-
εδρία.

Την έκπληξή του για το βέτο
εξέφρασε ο Γάλλος υπουργός
Οικονομικών Μπρινό Λε Μερ,
λέγοντας ότι όλα τα τεχνικά ζη-

τήματα έχουν επιλυθεί και ότι
τίποτα όσον αφορά το περιε-
χόμενο της οδηγίας ή το χρο-
νοδιάγραμμα της εφαρμογής
της δεν δικαιολογεί τη στάση
της Βουδαπέστης. Αλλωστε, ό-
πως είπε, η ουγγρική πλευρά
«είχε ήδη συμφωνήσει» επί της
ουσίας σε προηγούμενες συνε-
δριάσεις.

Νωρίτερα, η Πολωνία είχε
άρει το δικό της βέτο, που είχε
οδηγήσει σε τρίμηνη παράταση
των διαπραγματεύσεων. Η Βαρ-
σοβία επέμενε στη νομική δια-
σύνδεση της εφαρμογής της ο-
δηγίας για τον πυλώνα 2 (ελά-

χιστος εταιρικός φορολογικός
συντελεστής 15%) με την εφαρ-
μογή της διεθνούς συμφωνίας
για τον πυλώνα 1 (αναδιανομή
δικαιοδοσίας φορολόγησης για
την αποτροπή της μεταφοράς
κερδών σε φορολογικούς πα-
ραδείσους, ιδίως από ψηφιακούς
κολοσσούς).

Ο συμβιβασμός επί του ζη-
τήματος αυτού επετεύχθη, βά-
σει συνεννόησης που έγινε σε
επίπεδο COREPER, με γραπτή
δήλωση με την οποία συνδέεται
η ενσωμάτωση του πυλώνα 2
με τη μελλοντική υιοθέτηση
νομοθεσίας και για τον πυλώνα

1. Ο επίτροπος Οικονομίας Πά-
ολο Τζεντιλόνι δήλωσε ότι η
ευρωπαϊκή πλευρά εξακολουθεί
να ελπίζει σε συμφωνία σε πα-
γκόσμιο επίπεδο σχετικά με
τον πυλώνα 1 ώστε να μπορέ-
σουν να ενσωματωθούν και οι
δύο στο ενωσιακό δίκαιο έως
το 2024. Αν οι διαπραγματεύσεις
στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ οδηγη-
θούν σε τέλμα, πρόσθεσε, η
Ε.Ε. θα κινηθεί μονομερώς (ε-
παναφέροντας την πρόταση
για ευρωπαϊκό ψηφιακό φόρο).

Είναι ευρέως διαδεδομένη
η αίσθηση στις Βρυξέλλες ότι
η αποδοχή της συμβιβαστικής

πρότασης από την Πολωνία
συνδέεται με την πρόσφατη,
επίμαχη έγκριση του Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(RRP) της χώρας από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Στο χθεσινό
Ecofin τα κράτη-μέλη ενέκριναν
τη θετική σύσταση της Επιτρο-
πής, με τον Πάολο Τζεντιλόνι
πάντως να σημειώνει ότι η Πο-
λωνία πρέπει να τηρήσει τις δε-
σμεύσεις της σχετικά με την α-
νεξαρτησία της δικαιοσύνης
προτού εκταμιευθούν οι σχε-
τικοί πόροι.

Τα σύννεφα σχετικά με τη
στάση της Ουγγαρίας είχαν αρ-
χίσει να γίνονται ευρύτερα ο-
ρατά ήδη από την Τετάρτη. Τη
μέρα εκείνη, ο υπουργός Εξω-
τερικών της χώρας, Πίτερ Σι-
γιάρτο, έγραψε στο Facebook
ότι ένα «επιπρόσθετο φορολο-
γικό βάρος» σε μία περίοδο «πο-
λύ σοβαρών προκλήσεων» ε-
ξαιτίας του πολέμου στην Ου-
κρανία θα αποτελούσε «θανά-
σιμο πλήγμα» για τη βιομηχανία.
Σημειώνεται ότι, μετά την έ-
γκριση του πολωνικού σχεδίου,
το ουγγρικό RRP είναι το μο-
ναδικό το οποίο παραμένει με-
τέωρο για λόγους ουσίας (κράτος
δικαίου).

Σχολιάζοντας το ουγγρικό
βέτο, ο Μπρινό Λε Μερ παρα-
τήρησε ότι είναι «επείγον» το
συμβούλιο να μετακινηθεί από
την ομοφωνία στην ειδική πλει-
οψηφία σε φορολογικά ζητή-
ματα (η αλλαγή αυτή, ωστόσο,
απαιτεί ομοφωνία για να θε-
σμοθετηθεί). Η σχετική πρότα-
ση οδηγίας είχε κατατεθεί από
την Κομισιόν πέρυσι λίγο πριν
από τα Χριστούγεννα.

Κάτι λιγότερο από 210 δισ. δολ. θα
δαπανήσουν φέτος επιχειρήσεις
και δημόσιοι φορείς στην Ευρώπη
στην πολλά υποσχόμενη και τα-
χέως ανερχόμενη αγορά του
Internet of Things (Διαδίκτυο των
Πραγμάτων). Οπως αναφέρει ο ΣΕ-
ΠΕ, οι ευρωπαϊκές δαπάνες στην
τεχνολογία ΙοΤ θα «τρέξουν» το
2022 με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης,
παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα
και κόντρα στη διεθνή πληθωρι-
στική κρίση. Μάλιστα, ο διψήφιος
ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς του
ΙοΤ, σύμφωνα με το «IDC
Worldwide Semiannual Internet
of Things Spending Guide in
Europe», το οποίο επικαλείται ο
ΣΕΠΕ, θα διατηρηθεί έως και το
2026 τουλάχιστον. Η εταιρεία ε-
κτιμά ότι, αν και βρισκόμαστε εν
μέσω γεωπολιτικών συγκρούσεων
και μεγάλης οικονομικής αβεβαι-
ότητας, η ευρωπαϊκή αγορά IoT
θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και
να επεκτείνεται, αν και με βραδύ-
τερο ρυθμό απ’ ό,τι πριν από τον
πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας. Αυτή
η ανάπτυξη θα συνεχιστεί το 2022
σε διάφορους τομείς, όπως η με-
ταποίηση, το λιανικό εμπόριο, οι
υποδομές και η υγειονομική περί-
θαλψη, όπου η ανάγκη διατήρησης
των λειτουργιών και βελτίωσης
των επιδόσεων είναι επιτακτική
και άρα οι επενδύσεις στο ΙοΤ α-
παραίτητες. Το 2022, το μεγαλύτερο
μερίδιο των δαπανών αναμένεται
να είναι στον τομέα της μεταποί-
ησης και των πόρων, λόγω περι-
πτώσεων χρήσης που σχετίζονται
με λύσεις πρόβλεψης συντήρησης
και διαχείρισης περιουσιακών στοι-
χείων παραγωγής, όπου οι λύσεις
IoT χρησιμοποιούνται για τη βελ-
τίωση της απομακρυσμένης πα-
ρακολούθησης.

Μεγάλη ώθηση στην ευρωπαϊκή
αγορά του ΙοΤ αναμένεται να δώσει
η αυξανόμενη διείσδυση της ηλε-
κτροκίνησης και η επιτακτική α-
νάγκη για εγκατάσταση ενός εκτε-
ταμένου δικτύου σταθμών φόρτι-
σης ηλεκτρικών οχημάτων στην
Ευρώπη. Το IoT είναι η τεχνολογία
που επιτρέπει τη διαθεσιμότητα
και τον προγραμματισμό κρατή-
σεων σε πραγματικό χρόνο, τις ει-
δοποιήσεις χρέωσης, την αυτομα-
τοποιημένη χρέωση και τις υπη-
ρεσίες προστιθέμενης αξίας. Ενας
άλλος παράγοντας που επιδρά θε-
τικά στην αγορά ΙοΤ της Ευρώπης
είναι η αυξημένη ζήτηση από πλευ-
ράς ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για
παρακολούθηση της ασφάλειας
μέσω βίντεο. Η IDC αναμένει ότι
οι λύσεις IoT για ανάλυση βίντεο
με χρήση τεχνητής νοημοσύνης
και άλλων προηγμένων αλγορίθ-
μων, με στόχο την αναγνώριση,

τον εντοπισμό και την ανάλυση
ζωντανών ή αποθηκευμένων ροών
βίντεο σε διάφορες χρήσεις, συ-
μπεριλαμβανομένων των επιχει-
ρηματικών αναλύσεων και της ε-
πιτήρησης ασφαλείας, θα κερδίζει
έδαφος σταδιακά τα επόμενα δύο
χρόνια σε πολλούς κλάδους.

Παρά την πανδημία, το IoT έχει
εξελιχθεί τα τελευταία δύο χρόνια,
ειδικά στην Κεντρική και Ανατο-
λική Ευρώπη, όπου οι οργανισμοί
έπρεπε να καλύψουν τη διαφορά
με πιο προηγμένες χώρες στη Δυ-
τική Ευρώπη όσον αφορά την ω-
ριμότητα και την υιοθέτηση. Ω-
στόσο, λόγω του πολέμου Ρωσίας
- Ουκρανίας, η υιοθέτηση λύσεων
IoT στη Ρωσία θα επηρεαστεί έ-
ντονα, ενώ άλλες χώρες στην πε-
ριοχή θα επηρεαστούν από την α-
βεβαιότητα των επιχειρήσεων και
τις ανακατατάξεις στις προτεραι-
ότητές τους.

Διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης
της αγοράς του ΙοΤ στην Ευρώπη

Μεγάλη ώθηση στην ευρωπαϊκή αγορά του ΙοΤ αναμένεται να δώσει η αυξανό-
μενη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης και η ανάγκη για εγκατάσταση εκτεταμένου
δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη.

Την έκπληξή του για το βέτο εξέφρασε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών
Μπρινό Λε Μερ, λέγοντας ότι όλα τα τεχνικά ζητήματα έχουν επιλυθεί και
ότι τίποτα όσον αφορά το περιεχόμενο της οδηγίας ή το χρονοδιάγραμμα
της εφαρμογής της δεν δικαιολογεί τη στάση της Βουδαπέστης.

<<<<<<

Βέτο από την Ουγγα-
ρία στη συνεδρίαση
του Ecofin
στο Λουξεμβούργο.

Νέα εμπλοκή σημειώθηκε
για τον ελάχιστο εταιρικό φόρο
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Ενα κύμα πρόσφατων απολύσεων σε α-
μερικανικές επιχειρήσεις εντείνει την
ανησυχία πως η μεγαλύτερη οικονομία
του κόσμου οδεύει προς ύφεση. Την
Τετάρτη ανακοίνωσαν απολύσεις δύο
στεγαστικές που γνώρισαν μεγάλη α-
νάπτυξη κατά την πανδημία χάρη στα
χαμηλά επιτόκια και στη μεγάλη ζήτηση.
Η μία είναι η Redfin, που τα τελευταία
χρόνια προσελάμβανε μαζικά και τον
Δεκέμβριο απασχολούσε 6.500 άτομα,
αλλά τώρα σκοπεύει να μειώσει το προ-
σωπικό της κατά 8%. Η δεύτερη είναι
η Compass, που απασχολεί 4.500 άτομα
και ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το προ-
σωπικό της κατά 10%, επικαλούμενη
«ενδείξεις επιβράδυνσης της οικονομικής
ανάπτυξης». Και οι απολύσεις δεν πε-
ριορίζονται μόνο στον τομέα των με-
σιτικών. Μία ημέρα νωρίτερα, το με-
γαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομι-
σμάτων, το Coinbase, απέλυσε αιφνι-
διαστικά το 18% του προσωπικού του
ενώ ανακοίνωσε «πάγωμα» προσλήψε-
ων. Σύμφωνα, άλλωστε, με το Reuters,
το Spotify σχεδιάζει να μειώσει τις προ-
σλήψεις κατά 25%. Στον κλάδο των λια-
νικών πωλήσεων, εξάλλου, ανακοίνωσαν
περικοπές οι επιχειρήσεις StichFix και
Carvana.

Οπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ
του CNN, όλες αυτές οι απολύσεις είναι
πράγματι επώδυνες και μπορεί να οδη-
γήσουν σε μια επανάληψη των όσων

δυσάρεστων συνέβησαν την άνοιξη
του 2020. Είναι, ωστόσο, πολύ νωρίς
για να αποφανθεί κανείς κατά πόσον
αποτελούν προανάκρουσμα ευρύτερων
προβλημάτων και κρίσης στην αγορά
εργασίας. Σύμφωνα με τον Ααρον Σο-
τζούρνερ, ειδικό επί θεμάτων αγοράς
εργασίας, «πρόκειται για μερικά δελτία
Τύπου από μερικές δεκάδες επιχειρήσεις
που αντιπροσωπεύουν μια μικροσκο-
πική, απολύτως μικροσκοπική μερίδα
του εργατικού δυναμικού». Ο εν λόγω
αναλυτής είναι, σύμφωνα με το CNN,
το κατάλληλο πρόσωπο για να αποτι-
μήσει την κατάσταση. Τον Μάρτιο του
2020 μαζί με τον οικονομολόγο Πολ
Γκόλντσμιθ Πίνκχαμ ήταν οι πρώτοι
που προέβλεψαν με ακρίβεια το πρώτο
κύμα των σχεδόν 3,5 εκατ. απολύσεων
μέσα σε μία εβδομάδα. Μέχρι στιγμής
δεν βλέπει σημάδια ενός ευρύτερου κύ-
ματος απολύσεων που να κατατείνουν
σε μια αποδυνάμωση της αμερικανικής
αγοράς εργασίας. Οπως τονίζει, όμως,

αυτό μπορεί να αλλάξει και βέβαια αυτές
οι λίγες απολύσεις έχουν εντείνει την
ανησυχία για το ενδεχόμενο να διολι-
σθαίνει σε ύφεση η αμερικανική οικο-
νομία σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της αύ-
ξησης του κόστους δανεισμού. Ο ίδιος
υπενθυμίζει, άλλωστε, ότι πολλές φορές
οι οικονομολόγοι σπεύδουν να προε-
ξοφλήσουν καθοριστικά αρνητικές ε-
ξελίξεις με τις πρώτες ενδείξεις κάποιας
αλλαγής. Οταν, για παράδειγμα, εμφα-
νίστηκε το Ιντερνετ, οι οικονομολόγοι
βιάστηκαν να προαναγγείλουν την ε-
ξαφάνιση των εμπορικών κέντρων που
θα υποκαθίσταντο από το ηλεκτρονικό
εμπόριο. Και όταν εκδηλώθηκε η παν-
δημία του κορωνοϊού, πολλοί πίστεψαν
ότι ήταν το τέλος των καταστημάτων.
Και στη μία περίπτωση και στην άλλη,
βέβαια, οι εκτιμήσεις αυτές ήταν υπερ-
βολικές. Η θεαματική αύξηση των πω-
λήσεων online το 2020 δεν οφειλόταν
σε στροφή των καταναλωτών στο ηλε-
κτρονικό εμπόριο αλλά στην έλλειψη
επιλογής εν τω μέσω των lockdown.
Και έτσι μόλις επετράπη η λειτουργία
καταστημάτων και πέραν των «ανα-
γκαίων», οι καταναλωτές επέστρεψαν
στις αγοραστικές τους συνήθειες. Κάτι
ανάλογο είναι πιθανόν να συμβαίνει
και τώρα με τις λίγες αυτές απολύσεις.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των κρυ-
πτογραφημένων αξιών, είναι γεγονός
ότι κλονίστηκε τις τελευταίες ημέρες

με τη μεγάλη υποχώρηση των κρυπτο-
νομισμάτων και την πτώση του bitcoin
κατά 30%. Αναπόφευκτα οι υπερδρα-
στήριες νεοφυείς που καταπιάστηκαν
με τη νέα και σκοτεινή αυτή επένδυση
άρχισαν να απολύουν προσωπικό και
να αναστέλλουν μέρος των συναλλαγών
τους. Στην περίπτωση της τράπεζας
κρυπτονομισμάτων Celsius, που «πά-
γωσε» όλες τις αναλήψεις μέσα στην ε-
βδομάδα, όλοι οι χρήστες της βρήκαν
τα χρήματά τους σε κατάσταση νάρκης.
Και πάλι δεν μπορούν να εξαχθούν α-
σφαλή συμπεράσματα. Οπως, άλλωστε,

επισημαίνει το CNN, δεν ήταν μόνον
τα κρυπτονομίσματα που υποχώρησαν
μέσα στην εβδομάδα. Ουσιαστικά με-
τοχές και τίτλοι κάθε είδους επλήγησαν
τις τελευταίες ημέρες λόγω των απο-
φάσεων που έλαβαν οι κεντρικές τρά-
πεζες να αυξήσουν το κόστος του δα-
νεισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις
επιθετικά. Το πρόβλημα στον χώρο των
κρυπτογραφημένων αξιών είναι το
νεαρό της ηλικίας τους. Ο κλάδος γεν-
νήθηκε το 2009 μεσούσης της παγκό-
σμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και
στην αγορά αυτή δεν υπάρχουν καθόλου

ρυθμίσεις. Της δίνουν, επιπλέον, ώθηση
οι διάφορες διασημότητες που έχουν
ενδιαφερθεί για τον κλάδο, αλλά και
διάφοροι επενδυτές με μηδενική εμπει-
ρία που δεν θα μπορούσαν να καταλά-
βουν τίποτε για την τεχνολογία του
blockchain ακόμη και αν τους έβαζε κά-
ποιος το πιστόλι στον κρόταφο. Γι’ αυτό
και αρκετοί βαθύπλουτοι, όπως οι Μπιλ
Γκέιτς, Γουόρεν Μπάφετ και Τζέιμι Ντί-
μον, προειδοποιούν διαρκώς τον κόσμο
ότι πρέπει να επιδείξει επιφυλακτικότητα
διότι το αντικείμενο εγκυμονεί κινδύ-
νους.

Συνέντευξη στον ΒΑΣIΛΗ ΚΩΣΤΟYΛΑ

«Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αποφύγουν
τους περιορισμούς των εξαγωγών, όπου
είναι δυνατόν, και επιπλέον να μειώσουν
τους δασμολογικούς φραγμούς στα ση-
μεία συμφόρησης», τονίζει στην «Κ» ο
ερευνητής οικονομολόγος του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Εμπορίου, συντάκτης
της ειδικής μελέτης «H κρίση στην Ου-
κρανία: Επιπλοκές για το παγκόσμιο ε-
μπόριο και την ανάπτυξη» Βίκτορ Στόλ-
τσενμπουργκ, χτυπώντας «καμπανάκι»
για την οικονομική διάσταση του πο-
λέμου. Ο ΠΟΕ ήδη υποβαθμίζει την ε-
κτίμηση για την επίδοση του παγκόσμιου
εμπορίου κατά 1,7% το 2022 και «βλέπει»
δυναμική για αυξήσεις 30% στο σιτάρι.
Για τη Ρωσία προβλέπει απώλειες πάνω
από το 5% του ΑΕΠ μετά τις κυρώσεις,
υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη είναι
ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της.
Οσο για το λεγόμενο τέλος της παγκο-
σμιοποίησης; «Δεν προκύπτει από τα
στοιχεία. Εξάλλου, οι εταιρείες έχουν
επενδύσει τεράστια ποσά στα διεθνή
δίκτυα παραγωγής τους, τα οποία είναι
δύσκολο να αντιστρέψουν».

– Ποιες είναι οι συνέπειες της ου-
κρανικής κρίσης στο παγκόσμιο ε-
μπόριο και ποιο είναι το βασικό σε-
νάριο για την επίδοση το 2022;

– Θεωρούμε ότι η κρίση μαζί με τις
συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας
COVID-19 θα έχουν ουσιαστικό αρνητικό
αντίκτυπο στην ανάπτυξη του εμπορίου
εμπορευμάτων. Πιο συγκεκριμένα, υ-
ποβαθμίζουμε πλέον την πρόβλεψή μας
από 4,7% σε 3%. Αλλά τα στοιχεία αυτά
ενδέχεται να αναθεωρηθούν εκ νέου,
λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με την
πορεία της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
Οι προσομοιώσεις μας περιλαμβάνουν
σενάρια που θα οδηγούσαν ακόμη και
στο μισό της αρχικής μας πρόβλεψης
–του 4,7%– στην ισοτιμία αγοραστικής
δύναμης.

– Τι μερίδιο του παγκόσμιου εμπο-
ρίου αντιστοιχεί στη Ρωσία και
ποιες είναι μέχρι στιγμής οι συνέ-
πειες της ουκρανικής κρίσης στο
ρωσικό εμπόριο;

– Τα μερίδια της Ρωσίας και της Ου-

κρανίας στο παγκόσμιο εμπόριο και
στην παραγωγή είναι σχετικά μικρά,
αλλά είναι σημαντικά ως προς την προ-
μήθεια βασικών προϊόντων, ιδίως τρο-
φίμων και ενέργειας. Οι δύο χώρες πα-
ρείχαν περίπου το 25% του σιταριού,
το 15% του κριθαριού και το 45% των
εξαγωγών προϊόντων ηλιελαίου το 2019.
Μόνο η Ρωσία αντιπροσώπευε το 9,4%
του παγκόσμιου εμπορίου καυσίμων,
συμπεριλαμβανομένου μεριδίου 20%
στις εξαγωγές φυσικού αερίου.

Οσον αφορά τον αντίκτυπο στο ρω-
σικό εμπόριο μέχρι στιγμής λείπουν
σκληρά δεδομένα, λόγω της αναστολής
δημοσίευσης μηνιαίων εμπορικών στοι-
χείων από την κεντρική τράπεζα της
Ρωσίας. Ενώ αρκετές χώρες αναφέρουν
άνοδο στο εμπόριο με τη Ρωσία, ιδίως
η Κίνα και η Ινδία, η Ευρώπη είναι μα-
κράν ο μεγαλύτερος προορισμός για τις
ρωσικές εξαγωγές και γι’ αυτό προβλέ-
πουμε ότι οι εξαγωγές της Ρωσίας θα
μειωθούν σημαντικά. Ομοίως, οι κυρώ-
σεις θα μειώσουν τις εισαγωγές. Οι προ-
σομοιώσεις μας προβλέπουν ότι το ρω-
σικό ΑΕΠ θα μπορούσε να μειωθεί έως
και 5,3%, με τον αντίκτυπο στο εμπόριο
να είναι πιθανώς μεγαλύτερος, καθώς
οι κυρώσεις έχουν αυξήσει το κόστος
του διεθνούς εμπορίου περισσότερο
από το κόστος του εσωτερικού εμπο-
ρίου.

– Ποιες περιοχές και ποιοι τομείς
επηρεάζονται κυρίως από τις επι-
πλοκές αυτής της κρίσης;

– Οι χώρες που βρίσκονται πιο κοντά
στην περιοχή της σύγκρουσης, δηλαδή
η Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών
και η Ευρώπη, θα επηρεαστούν περισ-
σότερο. Αλλά για ορισμένα αγαθά, άλλες
περιοχές θα νιώσουν το κύριο βάρος

της κρίσης. Οπως προαναφέραμε, η Ρω-
σία και η Ουκρανία είναι σημαντικοί ε-
ξαγωγείς τροφίμων και ενέργειας, και
ιδίως ορισμένες χώρες της Αφρικής και
της Μέσης Ανατολής εξαρτώνται σε με-
γάλο βαθμό από τις εισαγωγές των σι-
τηρών τους. Συνολικά, 35 χώρες στην
Αφρική εισάγουν τρόφιμα και 22 εισά-
γουν λιπάσματα από την Ουκρανία, τη
Ρωσία ή και τις δύο. Για παράδειγμα, η
Αίγυπτος εισήγαγε το 74% του σιταριού
της από την περιοχή των συγκρούσεων,
το Μπενίν το 100% και ο Λίβανος το
86%. Αλλες χώρες εξαρτώνται περισ-
σότερο από τις εισαγωγές καυσίμων
από τη Ρωσία, όπως η Φινλανδία (63%)
και η Τουρκία (35%). Εκτός από τους
τομείς της γεωργίας και της ενέργειας,
η Ρωσία και η Ουκρανία παρέχουν επί-
σης ορισμένες βασικές εισροές στις βιο-
μηχανικές αλυσίδες αξίας. Η Ρωσία α-
ντιπροσωπεύει το 4,6% των παγκόσμιων
εξαγωγών σιδήρου και χάλυβα. Η Ου-
κρανία είναι υπεύθυνη για το 2,2% των
φορτίων χάλυβα παγκοσμίως, αλλά είναι

πιο κυρίαρχη σε ορισμένες αγορές (46%
Λετονία, 43% Σενεγάλη, 32% Αίγυπτος).
Αλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν μέ-
ταλλα (παλλάδιο, ρόδιο) ή χημικά αέρια
(νέον, κρυπτό) που χρησιμοποιούνται
στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και η-
μιαγωγών. 

– Ποια είναι η εκτίμηση του ΠΟΕ
για την πορεία των τιμών στην ε-
νέργεια και στα τρόφιμα;

– Υπάρχουν πολλοί άγνωστοι Χ για
το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Οι
προηγούμενες εμπειρίες έχουν δείξει
ότι οι αυξήσεις των τιμών των τροφίμων
και της ενέργειας μπορούν να οδηγή-
σουν σε ένα σπιράλ εξαγωγικών περιο-
ρισμών πυροδοτώντας μια αυτοκατα-
στροφική δυναμική, από την οποία κάθε
χώρα βγαίνει χαμένη. Αλλά μέχρι στιγμής
είναι περιορισμένες οι ενδείξεις για μια
τέτοια δυναμική. Οι προσομοιώσεις μας
για τις τιμές του σιταριού προβλέπουν
ότι οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν
παγκοσμίως περισσότερο από 30%, με

ορισμένες περιοχές –όπως η Υποσαχάρια
Αφρική ή οι χώρες ΜΕΝΑ– να αντιμε-
τωπίζουν αυξήσεις ακόμη και πάνω από
50% εάν περιοριστούν σημαντικά οι ε-
ξαγωγές.

– Πώς οι επιπτώσεις της ουκρανικής
κρίσης επηρεάζουν τις προβλέψεις
για την ανάπτυξη το 2022;

– Προβλέπουμε ότι η κρίση και οι
συνακόλουθες πολιτικές θα μπορούσαν
να μειώσουν την ανάπτυξη του παγκό-
σμιου ΑΕΠ κατά 0,7-1,3 ποσοστιαίες
μονάδες, φέρνοντας την ανάπτυξη κά-
που μεταξύ 2,8% και 3,7%.

– Τι μπορούν να κάνουν οι κυβερ-
νήσεις για να προστατεύσουν το ε-
μπόριο σε αυτή την κρίση;

– Οι χώρες θα πρέπει να αποφεύγουν
τους περιορισμούς των εξαγωγών, όπου
είναι δυνατόν. Οποιαδήποτε μέτρα λη-
φθούν παρά ταύτα θα πρέπει να εισα-
χθούν με διαφανή και προσωρινό τρόπο.
Εκτός από αυτό, θα πρέπει να προσπα-
θήσουν να αμβλύνουν τα σημεία συμ-
φόρησης στο εμπόριο μειώνοντας τους
δασμολογικούς και άλλους φραγμούς.

– Πώς εξελίσσονται οι προϋπάρχου-
σες δυσκολίες στις εφοδιαστικές α-
λυσίδες; Επί της ουσίας έχει στα-
ματήσει η πανδημία να επηρεάζει

το παγκόσμιο εμπόριο;
– Η πανδημία συνεχίζει να ασκεί πίε-

ση στο παγκόσμιο εμπόριο, ιδίως στη
μορφή που πήρε με το lockdown στην
Κίνα. Επιπλέον έχουμε εντοπίσει τέσ-
σερις αλληλένδετες σημαντικές τάσεις
που επηρέαζαν το παγκόσμιο εμπόριο
ήδη πριν από την πανδημία: (i) η διά-
βρωση των μισθολογικών διαφορών
λόγω των αυξανόμενων εισοδημάτων
στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες
χώρες, (ii) η τεχνολογική πρόοδος συ-
μπεριλαμβανομένης της αυτοματοποί-
ησης, (iii) οι γεωπολιτικές εντάσεις που
προκαλούν αλλαγές στο περιβάλλον ε-
μπορικής πολιτικής, και (iv) οι διαρθρω-
τικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία
που μετατοπίζουν τη ζήτηση προς τις
υπηρεσίες. Ενώ η πανδημία έχει επι-
βραδύνει τον ρυθμό της, η στροφή προς
τις υπηρεσίες έχει προκαλέσει περισ-
σότερες παρεμβάσεις στην εμπορική
πολιτική και περισσότερες επενδύσεις
στην τεχνολογία, δύο στοιχεία που θα
μπορούσαν να επιβραδύνουν την ανά-
πτυξη του εμπορίου.

– Ορισμένοι ανησυχούν πλέον για
το μέλλον της παγκοσμιοποίησης.
Ποια είναι η γνώμη σας;

– Ο πόλεμος και η πανδημία αναγκά-
ζουν τις επιχειρήσεις να ενημερώσουν
τις εκτιμήσεις κινδύνου τους. Πιστεύ-
ουμε ότι αυτό, σε έναν ορισμένο βαθμό,
μπορεί να οδηγήσει σε μια αναδιοργά-
νωση των αλυσίδων εφοδιασμού και
του εμπορίου ευρύτερα. Ωστόσο, οι ευ-
ρύτεροι φόβοι για το τέλος της παγκο-
σμιοποίησης δείχνουν αβάσιμοι, καθώς
είναι περιορισμένες οι ενδείξεις για ε-
παναπατρισμούς επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων, και στοιχεία που δεν
έχουν εκδοθεί ακόμη καταδεικνύουν
μάλλον αυξημένη διαφοροποίηση και
υψηλότερα αποθέματα. Οι εταιρείες έ-
χουν επενδύσει τεράστια ποσά στα διε-
θνή δίκτυα παραγωγής τους και –ιδίως
για ειδικευμένες δραστηριότητες– οι
επενδύσεις αυτές είναι δύσκολο και
πολύ δαπανηρό να αντιστραφούν. Ταυ-
τόχρονα, οι απαιτούμενοι πόροι και δε-
ξιότητες συχνά δεν είναι διαθέσιμα στο
εσωτερικό, με αποτέλεσμα ο επαναπα-
τρισμός να μην είναι εφικτός και από
τεχνικής άποψης.

Ανησυχία στις ΗΠΑ
από κύμα απολύσεων
Φόβοι ότι αποτελούν προανάκρουσμα πως η οικονομία οδεύει σε ύφεση 

Η Compass, που απασχολεί 4.500 άτομα, γνωστοποίησε ότι θα μειώσει το προσωπικό της κατά 10%, επικαλούμενη «ενδείξεις επιβράδυνσης
της οικονομικής ανάπτυξης», και το Coinbase απέλυσε αιφνιδιαστικά το 18% του προσωπικού του, ενώ ανακοίνωσε «πάγωμα» προσλήψεων. 

<<<<<<

Μειώσεις προσωπικού
ανακοίνωσαν μεγάλες
μεσιτικές εταιρείες, επιχει-
ρήσεις στον κλάδο
της λιανικής και το Coinbase.

<<<<<<

Ο οικονομολόγοςτου ΠΟΕ
Βίκτορ Στόλτσενμπουργκ
μιλάει στην «Κ» για τις επι-
πλοκές στο παγκόσμιο εμπό-
ριο και στην ανάπτυξη από
τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υποβάθμιση στο 3% για το εμπόριο φέτος, αυξήσεις 30% στο σιτάρι

Προβλέπουμε ότι η κρίση και οι συνακό-
λουθες πολιτικές θα μπορούσαν να μειώ-
σουν την ανάπτυξη του παγκόσμιου ΑΕΠ κα-
τά 0,7-1,3 ποσοστιαίες μονάδες, σημειώνει
ο Βίκτορ Στόλτσενμπουργκ.
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Διακοπές μετ’ εμποδίων για τους επίδο-
ξους τουρίστες ανά τον κόσμο, καθώς
μια ασυνήθιστη ταλαιπωρία τούς περι-
μένει στα αεροδρόμια, όπου ταυτόχρονα
με τις αεροπορικές εταιρείες αντιμετω-
πίζουν μια πρωτοφανή πρόκληση. Από
το Αμστερνταμ και το Δουβλίνο, το Χί-
θροου και το Γκάτγουικ της Βρετανίας
μέχρι τη Νέα Υόρκη, καθυστερήσεις,
ακυρώσεις πτήσεων και ατελείωτες ου-
ρές επιβατών –που περιμένουν καθη-
λωμένοι στο έδαφος– είναι στην ημε-
ρήσια διάταξη και στους τίτλους των
ειδήσεων. Αιτία κυρίως οι ελλείψεις ι-
πτάμενου προσωπικού, συμπεριλαμ-
βανομένων των πιλότων, αλλά και εδά-
φους, κληρονομιά της πανδημίας και
των lockdowns – που ανάγκασαν τις α-
εροπορικές εταιρείες να προχωρήσουν
σε μαζικές απολύσεις όταν κατέρρευσε
η ζήτηση για επιβατικά ταξίδια. Τα αε-

ροσκάφη παρέμεναν στο έδαφος και
πολλοί αερομεταφορείς ζήτησαν τη
στήριξη των κυβερνήσεων. Επειτα,
όμως, από δύο χρόνια πανδημίας και
lockdown η ζήτηση για ταξίδια έχει αυ-
ξηθεί σημαντικά και μολονότι στα πε-
ρισσότερα αεροδρόμια ανά τον κόσμο
οι επιβάτες είναι λιγότεροι από την α-
ντίστοιχη περίοδο του 2019, το προσω-
πικό δεν επαρκεί για τον χειρισμό των
αποσκευών.

Τις τελευταίες ημέρες στο αεροδρόμιο
Σίπολ του Αμστερνταμ, το δεύτερο με-
γαλύτερο αεροδρόμιο στην Ε.Ε., οι ελ-
λείψεις προσωπικού στα σημεία ελέγχου
διαβατηρίων αναγκάζουν χιλιάδες τα-
ξιδιώτες να περιμένουν επί ώρες. Προ
ημερών, η ναυαρχίδα του ολλανδικού

στόλου αεροσκαφών, KLM, ανέστειλε
τις πωλήσεις εισιτηρίων στο Αμστερ-
νταμ. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα
σύμβουλο του Σίπολ, υπολογίζεται ότι
από τις 7 Ιουλίου και μέχρι το τέλος του
μηνός θα υπάρχουν κατά μέσον όρο
περίπου 13.500 επιβάτες την ημέρα πε-
ρισσότεροι από τη χωρητικότητα που
μπορεί να διαχειριστεί το προσωπικό
του αεροδρομίου.

Παρόμοια προβλήματα έχουν κατα-
γραφεί στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου,
όπου εκατοντάδες επιβάτες έχασαν τις
πτήσεις τους εξαιτίας ανεπάρκειας προ-
σωπικού στα σημεία ελέγχου και στον
χειρισμό των αποσκευών. Ζητώντας
συγγνώμη, η εταιρεία διαχείρισης του
αεροδρομίου τόνισε πως έχει αποδυθεί
σε εκτεταμένες προσλήψεις και πως
μέσα στις τελευταίες εβδομάδες έχει

προσλάβει 370 νέους υπαλλήλους. Προ-
σέθεσε, ωστόσο, ότι πολλοί από αυτούς
βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της εκ-
παίδευσης. Και αυτό γιατί πολλοί πιλότοι
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το ε-
πάγγελμα στη διάρκεια της πανδημίας,
κρίνοντας μη ικανοποιητικές τις απο-
δοχές τους και εξοντωτικούς τους όρους
εργασίας τους. Την ίδια στιγμή, πρω-
τοφανές χάος επικρατεί στο Χίθροου

και στο Γκάτγουικ –τα δύο αεροδρόμια
του Λονδίνου– και αιτία είναι και πάλι
η ανεπάρκεια προσωπικού. Σύμφωνα
με το οικονομικό ινστιτούτο Learning
and Work, υπολογίζεται ότι αυτή τη
στιγμή το εργατικό δυναμικό της Βρε-
τανίας πάσχει από έλλειμμα περίπου
ενός εκατ. ατόμων. Οι ελλείψεις προ-
σωπικού για τον χειρισμό των αποσκευ-
ών οδήγησαν στη συσσώρευση βουνών

από βαλίτσες και ανάγκασαν το πολύ-
βουο Χίθροου να ακυρώσει περίπου 30
πτήσεις τη Δευτέρα, αφήνοντας γύρω
στις 5.000 επιβάτες να περιμένουν κα-
θηλωμένοι στο έδαφος.

Κάλεσε επιπλέον τις αεροπορικές ε-
ταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους
καθώς προβλέπει πως θα χρειαστούν
τουλάχιστον 18 μήνες για να αντιμε-
τωπισθούν τα τεχνικά προβλήματα και
οι ελλείψεις προσωπικού. Ετσι η αερο-
πορική εταιρεία χαμηλού κόστους
easyJet περιόρισε δραστικά το θερινό
πρόγραμμά της, σε μια προσπάθεια να
αποφύγει τις ακυρώσεις πτήσεων της
τελευταίας στιγμής. Ανακοίνωσε πως
θα εκμεταλλευθεί μόνο το 90% της χω-
ρητικότητάς της τους επόμενους τρεις
μήνες, ενώ ο προηγούμενος στόχος της
ήταν να εκτελέσει το 97% των προ της
πανδημίας πτήσεών της. Εχει προηγηθεί

η απόφαση του δεύτερου σε επιβατική
κίνηση αεροδρομίου του Λονδίνου,
Γκάτγουικ, να μειώσει συνολικά κατά
13% τις καθημερινές πτήσεις προκει-
μένου να αποφύγει τις ατελείωτες ουρές,
τις καθυστερήσεις, τις ακυρώσεις της
τελευταίας στιγμής. Η εικόνα δεν δια-
φέρει και πολύ στα αεροδρόμια των
ΗΠΑ, όπου ακυρώνονται τελευταία πε-
ρίπου 1.500 πτήσεις την ημέρα. Σύμφωνα
με την εταιρεία δεδομένων επιβατικών
πτήσεων FlightAware, στο αεροδρόμιο
Λα Γκουάρντια της Νέας Υόρκης ακυ-
ρώνονται τακτικά πάνω από το 1/3 του
συνόλου των πτήσεων και πάνω από
το 1/4 των πτήσεων ακυρώνονται στο
γειτονικό αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι
του Νιου Τζέρσεϊ.

Εμφραγμα στα αεροδρόμια Ευρώπης και ΗΠΑ
Εικόνες χάους, με χιλιάδες επιβάτες να ταλαιπωρούνται επί ώρες εξαιτίας των ελλείψεων προσωπικού στις aεροπορικές εταιρείες

<<<<<<<

Ατελείωτες ουρές κόσμου 
και ακυρώσεις πτήσεων, 
το σκηνικό που αναμένεται
να κρατήσει για αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

<<<<<<<

Επειτα από δύο χρόνια 
πανδημίας, η τουριστική 
ζήτηση επανήλθε, όχι όμως
και η διαχείρισή της από τις 
αεροπορικές και τις handling.

Οι ελλείψεις προσωπικού για τον χειρισμό των αποσκευών οδήγησαν στη συσσώρευση βαλιτσών και ανάγκασαν το πολύβουο Χίθροου να ακυρώσει περί τις 30 πτήσεις τη Δευτέρα, α-
φήνοντας γύρω στους 5.000 επιβάτες να περιμένουν καθηλωμένοι στο έδαφος.

Εβδομάδα ταλαιπωρίας στις σιδηρο-
δρομικές μεταφορές ξεκίνησε χθες στη
Βρετανία με την έναρξη της μεγαλύ-
τερης απεργίας σιδηροδρομικών υπαλ-
λήλων τα τελευταία τριάντα χρόνια.
Περισσότεροι από 40.000 σιδηροδρο-
μικοί εγκατέλειψαν την εργασία τους
χθες το πρωί, με αποτέλεσμα να πραγ-
ματοποιηθούν μόλις τα 4.500 από τα
20.000 προγραμματισμένα δρομολόγια,
ενώ κλειστός, λόγω απεργίας, παρέμεινε
και ο υπόγειος σιδηρόδρομος του Λον-
δίνου. 

Πρακτικά, στη Βρετανία δεν κινή-
θηκαν καθόλου επιβατικοί συρμοί –ό-
πως συνέβη και στο μεγαλύτερο τμήμα
Ουαλλίας και Σκωτίας– ενώ οι κινητο-
ποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν
αύριο Τετάρτη και το Σάββατο. 

Bασικό αίτημα των απεργών είναι
η ανάγκη μισθολογικής προσαρμογής
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύ-
ξηση του κόστους διαβίωσης, τη στιγ-
μή που η κυβέρνηση προετοιμάζεται
να πραγματοποιήσει περικοπές. Τα
συνδικάτα, μάλιστα, προειδοποίησαν
ότι η χθεσινή μεγάλη απεργία ενδέ-
χεται να εισάγει ένα καυτό καλοκαίρι
απεργιακών κινητοποιήσεων, το «κα-
λοκαίρι της δυσαρέσκειας», με την α-
περγιακή σκυτάλη να λαμβάνουν δά-
σκαλοι, ταχυδρομικοί, ιατροί, ακόμα
και δικηγόροι.

Ακαρπες διαπραγματεύσεις
Οι μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεις

των σιδηροδρομικών με κυβερνητικούς
φορείς δεν απέδωσαν. Ο πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον, μάλιστα, χαρακτήρισε
«ανέφικτα» τα αιτήματα των συνδικά-
των και δήλωσε στο υπουργικό συμ-
βούλιο ότι η απεργία ήταν «περιττή
και λανθασμένη». 

Παρόμοια θέση τήρησε και ο υπουρ-
γός Μεταφορών, Γκραντ Σαπς, επιση-
μαίνοντας ότι οι απεργίες είναι υπο-

κινούμενες από «τους βαρόνους των
συνδικάτων, που αμείβονται περισσό-
τερο από τους πιο πολλούς στη χώρα
και οι οποίοι δεν διστάζουν να ταλαι-
πωρήσουν εκατομμύρια Βρετανούς
που χρησιμοποιούν τα τρένα για να
προσέρχονται στην εργασία τους».

Κυκλοφοριακή συμφόρηση
Oπως ήταν αναμενόμενο, στα πε-

ρισσότερα αστικά κέντρα παρατηρή-
θηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς
πολλοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν να
μετακινηθούν με τα αυτοκίνητά τους.
Μακρές ουρές σχηματίστηκαν και στις
στάσεις των λεωφορείων, ενώ υπήρξαν
αναρίθμητες καταγγελίες για «εκβια-

στικές αυξήσεις» στα κόμιστρα των
ταξί. Aναλυτές στο τηλεοπτικό δίκτυο
Sky News, πάντως, ανέφεραν ότι ενώ
αναμενόταν η απεργία να μεταβάλει
σε κόλαση το οδικό δίκτυο, πολλοί ερ-
γαζόμενοι, έχοντας ήδη την εμπειρία
και την υποδομή από την περίοδο της
πανδημίας, επέλεξαν να εργαστούν
από το σπίτι, τονίζοντας ότι δεν απο-
κλείεται αυτή η νέα συνθήκη να επη-
ρεάσει το μέλλον των απεργιών. 

Δημοσκόπηση της YouGov, επίσης,
διαπιστώνει ότι μόνον ο ένας στους
τέσσερις κατοίκους του Ηνωμένου Βα-
σιλείου στηρίζει τη μεγάλη απεργία
των σιδηροδρομικών.

Οι απεργίες των σιδηροδρομικών
έρχονται σε μια στιγμή που στα βρε-
τανικά αεροδρόμια επικρατεί χάος
λόγω έλλειψης προσωπικού και ενώ οι
υγειονομικοί καταβάλλουν προσπάθειες
να αντιμετωπίσουν τις μακρές λίστες
αναμονής που κληροδότησε το «πά-
γωμα» όλων των προγραμματισμένων
υπηρεσιών λόγω πανδημίας.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Πέρυσι δεν έλειψαν οι εικόνες συνωστι-
σμού στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βε-
νιζέλος» και σε άλλους αερολιμένες με
υψηλή επιβατική κίνηση, όπως αυτοί
της Θεσσαλονίκης και της Μυκόνου.
Ωστόσο, τα φαινόμενα αναμονής συ-
νήθως δεν είχαν διάρκεια και αντιμε-
τωπίζονταν σχεδόν άμεσα· ή τουλάχι-
στον δεν οδήγησαν σε ακυρώσεις πτή-
σεων, όπως αυτή, τέλη Μαΐου, από το
αεροδρόμιο του Μάντσεστερ προς την
Κω, της οποίας οι επιβάτες, ύστερα από
αναμονή τουλάχιστον τεσσάρων ωρών,
πληροφορήθηκαν ότι δεν θα πετάξουν
στην Ελλάδα μέσω μηνύματος στο κι-
νητό τηλέφωνο από το ταξιδιωτικό τους
πρακτορείο. Ωστόσο, στην Ελλάδα,
όπως αναφέρουν στην «Κ» πηγές από
τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας,
με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα
όσον αφορά κυρίως τον αριθμό του προ-
σωπικού των εταιρειών επίγειας εξυ-
πηρέτησης (handling), δεν αναμένονται
εικόνες χάους αντίστοιχες αυτών στο
εξωτερικό. Οπως προσθέτουν οι ίδιες
πηγές, παρότι οι εταιρείες handling –
επιφορτισμένες με την ομαλή υλοποίηση
διαδικασιών όπως η διαχείριση των α-
ποσκευών και το check-in των επιβα-
τών– θα χρειάζονταν περισσότερους
εργαζομένους, ο υφιστάμενος αριθμός
επαρκεί, έστω και με διαχείριση βάσει
των αναγκών, για να ανταποκριθεί στις
αυξημένες απαιτήσεις. Η έλλειψη προ-
σωπικού είναι αποτέλεσμα της πανδη-
μίας, παρότι οι ελληνικές εταιρείες
handling κατάφεραν να κρατήσουν το
προσωπικό τους όταν τα αεροπλάνα
παρέμεναν καθηλωμένα λόγω COVID-
19. Μεγάλος αριθμός εργαζομένων (και)
στις εν λόγω εταιρείες, δηλαδή, απο-
φάσισε να παραιτηθεί και να αλλάξει
επαγγελματικό αντικείμενο. Ως αποτέ-
λεσμα, η επιστροφή της κίνησης στα

επίπεδα του 2019 βρήκε τα αεροδρόμια
παγκοσμίως με μειωμένο προσωπικό,
με αποτέλεσμα η ακύρωση πτήσεων ε-
νίοτε να αποτελεί... μονόδρομο.

Η τάση αυτή των ακυρώσεων πτή-
σεων ενδέχεται να προκαλέσει, έως ένα
βαθμό, παράπλευρες απώλειες και στον
ελληνικό τουρισμό, δεδομένου ότι πολλές
από αυτές έχουν προορισμό την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού
οργανισμού για την ασφάλεια της αε-
ροναυτιλίας (Eurocontrol) για τις πτήσεις
στην Ευρώπη μέχρι και το τέλος Ιουλίου,
το πτητικό έργο στην Ελλάδα αναμένεται
–εξαιρουμένης της τελευταίας εβδομά-
δας του επόμενου μήνα– να ξεπεράσει
τα επίπεδα του 2019. Στην πιο πρόσφατη

έκθεσή του το Eurocontrol εκτιμά ακόμη
ότι στην Αθήνα η ζήτηση ενδέχεται να
ξεπεράσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα
(αναμενόμενος αριθμός αφίξεων - ανα-
χωρήσεων αεροσκαφών ανά ώρα) του
αεροδρομίου. Γι’ αυτό, όπως σημειώνει,
θα πρέπει η Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας, εάν χρειαστεί, να αναπροσαρ-
μόσει τον σχεδιασμό της κυρίως κατά
τις ώρες αιχμής, ώστε να αποφευχθεί
το ενδεχόμενο καθυστερήσεων πτήσε-
ων. Για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο
φορέας σημειώνει ότι ενδέχεται να βρε-
θεί αντιμέτωπο με κορεσμό. Το καλοκαίρι
του 2019, οπότε ο τουρισμός είχε κα-
ταγράψει ρεκόρ, οι καθυστερήσεις στις
αφίξεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της
Αθήνας είχαν αγγίξει σωρευτικά τα
8.391 λεπτά και είχαν αποδοθεί στην
έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες ημέρες,
οπότε η τουριστική κίνηση θα ενταθεί,
θα λειτουργήσουν ως crash test για τα
ελληνικά αεροδρόμια, αν και οι αρμόδιοι
είναι καθησυχαστικοί.

Καυτό καλοκαίρι απεργιών

Ακινητοποιημένοι συρμοί στη μεγαλύτερη –εδώ και 30 χρόνια– απεργία Βρετανών σιδη-
ροδρομικών. Ακυρώθηκαν 15.500 δρομολόγια, ενώ κλειστός παρέμεινε και ο υπόγειος
σιδηρόδρομος του Λονδίνου.

Καθησυχάζουν για την Ελλάδα

Η τάση των ακυρώσεων πτήσεων στις ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να προκαλέσει, έως έ-
να βαθμό, παράπλευρες απώλειες και στον ελληνικό τουρισμό, δεδομένου ότι πολλές από
αυτές έχουν προορισμό την Ελλάδα.

<<<<<<<

Δεν αναμένονται εικόνες
συνωστισμού και πολύω-
ρων καθυστερήσεων στους
αερολιμένες το καλοκαίρι.

<<<<<<<

Η κινητοποίηση των σιδηρο-
δρομικών εγκαινιάζει μια θε-
ρινή περίοδο έκφρασης δυ-
σαρέσκειας στη Βρετανία.
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Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ηταν αργά το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουνίου
όταν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
δέχθηκαν στα κινητά τους την ειδοποί-
ηση από την Κριστίν Λαγκάρντ ότι την
επόμενη ημέρα, την Τετάρτη 15 Ιουνίου
στις 11.00 ώρα Φρανκφούρτης, θα γίνει
έκτακτη εξ αποστάσεως συνεδρίαση για
να συζητηθούν οι τρέχουσες συνθήκες
στις αγορές. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ
αιφνιδιάστηκαν καθώς μόλις πριν από
λίγες ημέρες είχαν συναντηθεί για την
τακτική συνεδρίαση νομισματικής πο-
λιτικής της κεντρικής τράπεζας στο Αμ-
στερνταμ, και τίποτα δεν έδειχνε τότε
ότι θα τα «ξαναπούν» τόσο σύντομα.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε
Γκίντος ταξίδευε για Μιλάνο όταν ενη-
μερώθηκε για το ad hoc meeting, ο Φά-
μπιο Πανέτα, μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΕΚΤ, βρισκόταν στις Βρυ-
ξέλλες, ενώ τα περισσότερα άλλα μέλη
και κεντρικοί τραπεζίτες βρίσκονταν
στις χώρες τους, ανησυχώντας –προφα-
νώς– για το ισχυρό sell-off που είχε ση-
μειωθεί εκείνη την ημέρα στην αγορά
ομολόγων. Αυτή ήταν και η αφορμή για
να πει η Λαγκάρντ πως «ήρθε η ώρα να
δράσουμε», ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο
σε προγραμματισμένο ταξίδι για την α-
πονομή τιμητικού τίτλου από το London
School of Economics. Οι 25 της ΕΚΤ είχαν
δεχθεί ανάλογη ειδοποίηση 27 μήνες
πριν, τον Μάρτιο του 2020 όταν η Λα-
γκάρντ, από το τραπέζι της κουζίνας της
στη Φρανκφούρτη εν μέσω lockdown –
όπως έχει αποκαλύψει– έδινε το σήμα
για την ενεργοποίηση του έκτακτου προ-
γράμματος PEPP.

Αυτό που προκάλεσε «συναγερμό»
και την ξαφνική απόφαση της Λαγκάρντ
για την έκτακτη συνεδρίαση, ήταν η τα-
χύτητα της εκτόξευσης των αποδόσεων
και των spreads των χωρών του Νότου,
ειδικά της Ιταλίας, μέσα σε λίγες μόνο
μέρες, με τις ανησυχίες για νέα κρίση
να επιστρέφουν ξεκάθαρα και την αγορά
να τεστάρει έτσι την αποφασιστικότητα
της κεντρικής τράπεζας. Φυσικά σε αυτό
έπαιξαν ρόλο και οι συστάσεις των «γε-

ρακιών» του Δ.Σ. σε διάφορες δηλώσεις
τους, για επιθετικότερη αύξηση επιτο-
κίων.

Δεν είναι τυχαίο που ο στενός οικο-
νομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού
της Ιταλίας και πρώην επικεφαλής της
ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, ο Φραντσέσκο Τζια-
βάτζι, δήλωσε την περασμένη Δευτέρα,
δύο 24ωρα πριν από την έκτακτη συνε-
δρίαση, ότι η ΕΚΤ κάνει λάθος με τη
στρατηγική για τα επιτόκια και χρησι-
μοποιεί λάθος εργαλείο για την καταπο-
λέμηση του πληθωρισμού. Ούτε είναι
τυχαίο που ο ίδιος ο Ντράγκι μία εβδομάδα
νωρίτερα και πριν από τη συνεδρίαση
νομισματικής πολιτικής, προειδοποίησε
για τον κίνδυνο της ταχείας σύσφιγξης
της νομισματικής πολιτικής, στέλνοντας
ένα μήνυμα που τα «γεράκια» της ΕΚΤ
επέλεξαν να αγνοήσουν.

Παράλληλα, η ΕΚΤ έκανε και το «λά-
θος» να μην παράσχει κατά τη συνε-
δρίαση της 9ης Ιουνίου καμία λεπτομέρεια
σχετικά με την εφαρμογή ενός νέου

μέσου στήριξης των spreads, με τις
αγορές να δοκιμάζουν το «whatever it
takes» της Λαγκάρντ, η οποία αρκέστηκε
να δηλώσει εκείνη την ημέρα ότι «η ΕΚΤ
θα αναπτύξει νέα εργαλεία εάν χρειαστεί
για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός
στις αγορές κρατικών ομολόγων της Ευ-
ρωζώνης».

Η εκτίναξη του ιταλικού spread πάνω
από τις 250 μ.β. την περασμένη Τρίτη –
ένα επίπεδο που κατά πολλούς αναλυτές
θεωρείται «επικίνδυνη ζώνη» και το
οποίο είχε σημειωθεί ξανά τον Μάρτιο
του 2020 και τον Μάιο του 2018 όταν η
χώρα βίωνε πολιτική κρίση– με την α-
πόδοση του 10ετούς ομολόγου να ξε-
περνάει το 4% και να κινείται στα υψη-

λότερα επίπεδα από τα τέλη του 2013,
έστειλε κύματα ανησυχίας σχετικά με
τη βιωσιμότητα του ιταλικού χρέους και
έφερε στο προσκήνιο τη λέξη «κατακερ-
ματισμός». Αυτό σε συνδυασμό με την
εκτόξευση των spreads και σε άλλες ευ-
άλωτες χώρες όπως η Ελλάδα (25% αύ-
ξηση μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, πάνω
από τις 300 μ.β.), δεν γινόταν να μην «κι-
νητοποιήσει» την Κριστίν Λαγκάρντ.

Αλλωστε, εμμέσως πλην σαφώς πα-
ραδέχθηκε ουσιαστικά το επικοινωνιακό
λάθος. «Οι κρίσεις είναι πάντα περίοδοι
βαθιάς αβεβαιότητας, γιατί δεν είναι
ποτέ ίδιες δύο φορές. Και όταν είμαστε
αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα, πρέπει
να έχουμε θάρρος – το θάρρος να ενερ-

γήσουμε ακόμα και όταν δεν έχουμε τις
πλήρεις πληροφορίες στη διάθεσή μας,
και να αλλάξουμε γνώμη όταν τα γεγονότα
γίνουν πιο ξεκάθαρα». Με αυτή τη φράση
ξεκίνησε η επικεφαλής της ΕΚΤ την
ομιλία της στο London School of Eco-
nomics το απόγευμα της περασμένης
Πέμπτης, λίγες ώρες μετά την ολοκλή-
ρωση της έκτακτης συνεδρίασης της
ΕΚΤ. Η Λαγκάρντ συνέχισε την ομιλία
της στον ίδιο τόνο, υπογραμμίζοντας τη
φράση του νομπελίστα δραματουργού
Τζορτζ Μπέρναρντ Σο: «Η πρόοδος είναι
αδύνατη χωρίς αλλαγή και όσοι δεν μπο-
ρούν να αλλάξουν γνώμη δεν μπορούν
να αλλάξουν τίποτα»...

Αν και αναφερόταν σε γεγονότα που

αντιμετώπισε κατά τη θητεία στην κυ-
βέρνηση της Γαλλίας, στο ΔΝΤ και τώρα
στο «τιμόνι» της ΕΚΤ, αυτές οι δύο φρά-
σεις μπορούν να θεωρηθούν ως παραδοχή
ότι «κάτι πήγε λάθος» και ως μία «εξή-
γηση» προς τις αγορές για την ξαφνική
στροφή που έκανε η κεντρική τράπεζα
μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, από
την τακτική της συνεδρίαση στις 9 Ιου-
νίου έως και την απόφαση της έκτακτης
συνεδρίασης της 15ης Ιουνίου. Από το...
«δεν συζητήσαμε για τον κατακερματισμό
της αγοράς», όπως είχε δηλώσει η ίδια
η Λαγκάρντ στη συνέντευξη Τύπου,
στην έκτακτη απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου «να δράσει ενάντια στους
κινδύνους κατακερματισμού που ανα-
ζωπυρώνονται», με την ενεργοποίηση
άμεσα της ευελιξίας των επανεπενδύσεων
του PEPP και την εντολή για επιτάχυνση
του σχεδιασμού του νέου εργαλείου, ο
οποίος είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο αλλά
στη συνέχεια «πάγωσε» λόγω διαφωνιών
από ορισμένα μέλη. Η μικρή και λιτή α-
νακοίνωση που ακολούθησε την αρκετά
σύντομη συνεδρίαση, θεωρείται από
την αγορά ως νίκη των «περιστεριών»,
αν και τα «γεράκια» της ΕΚΤ έχουν λόγους
να δεχτούν ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο
backstop καθώς κάτι τέτοιο θα... διευ-
κολύνει και τις πιο επιθετικές αυξήσεις
των επιτοκίων (μεγαλύτερες των 25 μ.β.)
τις οποίες και συστήνουν.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της «Κ», στόχος είναι το Δ.Σ.
να έχει στα χέρια του ολοκληρωμένο
προς ανακοίνωση το νέο εργαλείο, έως
τη συνεδρίαση στις 20-21 Ιουλίου. Αλ-
λωστε, δεν πρέπει να μεσολαβήσει μεγάλο
χρονικό διάστημα από τη στιγμή της α-
πόφασης της περασμένης εβδομάδας,
γιατί υπάρχει ο κίνδυνος οι αγορές να
δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα της
ΕΚΤ και πάλι.

Το προσωπικό της ΕΚΤ ήδη δουλεύει
πάνω στις τεχνικές λεπτομέρειες αυτού,
με κύριο άξονα να μπορέσει να συμφω-
νηθεί από όλες τις χώρες, να μην αποτελεί
–όπως και αυτό των επανεπενδύσεων–
ένα πρόγραμμα καθαρών αγορών ομο-
λόγων, και να μην αμφισβητηθεί νομικά,
όπως έχει συμβεί με άλλα προγράμματα

στο παρελθόν.
Σύμφωνα με αναφορές πάντως, οι

προτάσεις σχετικά με τη μορφή που μπο-
ρεί να έχει το νέο πρόγραμμα είναι αρ-
κετές. Για παράδειγμα, να περιλαμβάνει
πολύ light προϋποθέσεις, όπως η συμ-
μόρφωση των χωρών με τις ετήσιες οι-
κονομικές συστάσεις της Κομισιόν ή με
την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του
NGEU – κάτι που έτσι και αλλιώς γίνεται,
οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί condi-
tionality με την έννοια της ύπαρξης ενός
μνημονίου όπως είχε το πρόγραμμα
ΟΜΤ. Παράλληλα, στόχος είναι τα spreads
κάθε χώρας να διαμορφωθούν σε τέτοιο
επίπεδο που να αντανακλούν τα οικο-
νομικά της μεγέθη και να υπάρξει στα-
θεροποίηση, όχι «κλείσιμο» των spreads.
Ετσι, η ενεργοποίησή του θα γίνεται
όταν τα spreads δείχνουν ότι «ξεφεύγουν»
και ειδικά όταν αυτή η εκτόξευση είναι
ταχεία και δεν οφείλεται σε ιδιοσυγκρα-
σιακούς παράγοντες (π.χ. δημοσιονομική
πορεία, πολιτική αστάθεια), με το επίπεδο
ανά χώρα που η ΕΚΤ θεωρεί «μη απο-
δεκτό» να μην είναι ωστόσο γνωστό.

Οι αγορές ομολόγων υπό το νέο πρό-
γραμμα, σύμφωνα πάντα με αναφορές,
μπορεί επίσης να είναι «αποστειρωμένες»
(sterilized) ώστε η παρέμβαση να έχει
ουδέτερο αντίκτυπο στην αγορά (που-
λώντας άλλους τίτλους για την αγορά
νέων ομολόγων). Ωστόσο αυτό είναι δύ-
σκολο να εφαρμοστεί και αποτελεί ένα
παζλ για την ΕΚΤ καθώς σημαίνει ότι
για κάποιες χώρες θα πραγματοποιεί ου-
σιαστικά νομισματική σύσφιγξη (QT),
ενώ σε κάποιες άλλες νομισματική χα-
λάρωση (QE).

Σε ό,τι αφορά τις επανεπενδύσεις του
PEPP, η ευελιξία, εκτός από τον χρόνο,
τις κατηγορίες ενεργητικού και τις χώρες,
ενδέχεται να αφορά και την εμπροσθο-
βαρή αγορά τίτλων, δηλαδή η ΕΚΤ να
αγοράζει νέα ομόλογα πριν από την ω-
ρίμανση παλαιότερων. Το ζήτημα αυτό
ήδη εξετάζεται έτσι ώστε να υπολογιστεί
το μέγεθος στο οποίο μπορούν να φτά-
σουν οι συγκεκριμένες αγορές. Σημει-
ώνεται πως οι λήξεις ομολόγων του PEPP
στο επόμενο 12μηνο διαμορφώνονται
στα 185 δισ. ευρώ περίπου.

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Eφιάλτες από το παρελθόν ξύπνησαν
οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
των τελευταίων ημερών, καθώς στους
10ετείς τίτλους άγγιξαν το 4,7%, επι-
στρέφοντας στα προ πενταετίας επίπεδα,
όταν πριν έναν χρόνο βρίσκονταν κάτω
από το 1%. Εχοντας ζήσει τον αποκλει-
σμό από τις αγορές το 2010, που οδήγησε
στην περιπέτεια των μνημονίων, μοιραία
οι ανησυχίες φούντωσαν. Κι όμως, οι-
κονομολόγοι, παράγοντες της αγοράς
ομολόγων, κυβερνητικοί και Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι διαβεβαίωναν, μιλώντας
στην «Κ» τις προηγούμενες ημέρες, ότι
δεν υφίσταται κίνδυνος μιας νέας κρίσης
χρέους, τουλάχιστον επί του παρόντος.
Μάλιστα, στην κυβέρνηση υποστήριζαν
ότι ο εφιάλτης τους αυτό το καλοκαίρι
είναι περισσότερο η άνοδος της τιμής
του φυσικού αερίου και του πετρελαίου,
παρά η άνοδος του κόστους δανεισμού
της χώρας.  Τις ίδιες ανησυχίες έχει και
η Τράπεζα της Ελλάδος, με τον διοικητή
της Γιάννη Στουρνάρα να διαμηνύει σε
συνομιλητές του την ανάγκη δημοσιο-
νομικής υπευθυνότητας και επίτευξης
της επενδυτικής βαθμίδας για να αντι-
μετωπίσει η χώρα τους δυνατούς ανέ-
μους που πλησιάζουν.

Η εξήγηση για τη σχετική ασφάλεια
στο θέμα του χρέους είναι σαφής και
την έδωσε την περασμένη Πέμπτη μετά
το Eurogroup, όπου αποφασίστηκε η
έξοδος της χώρας από την ενισχυμένη
εποπτεία, ο πρόεδρος του ESM  Κλάους
Ρέγκλινγκ.  Καθώς το 60% του χρέους
της χώρας διακρατείται από τον λεγό-
μενο επίσημο τομέα (50% κατέχει ο
ESM), που την έχει δανείσει με σταθερό
επιτόκιο 1,4% και η μέση διάρκεια φτάνει
λίγο πάνω από 18 χρόνια, οι χρηματο-

δοτικές ανάγκες της είναι περιορισμένες.
Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό του υ-
πολοίπου στοκ χρέους έχει ρυθμιστεί
με πράξεις swap ώστε να έχει σταθερό
επιτόκιο. Γι’ αυτό άλλωστε ο κ. Ρέγκλινγκ
δήλωσε μετά το Eurogroup της περα-
σμένης Πέμπτης: «Η  Ελλάδα έχει πράγ-
ματι το μεγαλύτερο χρέος ως ποσοστό
του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, αλλά το ποσό
που πρέπει να πληρώνει από τον προ-
ϋπολογισμό της για να εξυπηρετήσει
αυτό το υψηλό χρέος είναι σχετικά
μικρό, μικρότερο από κάποιες χώρες
της Ευρωζώνης με χαμηλότερο ποσοστό
χρέους… Δεν ανησυχώ ότι τα επιτόκια
που αυξάνονται παγκοσμίως θα οδη-
γήσουν σε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα
στην Ελλάδα».

Πηγή της αγοράς ομολόγων σχολίαζε
σχετικά ότι με τη συγκεκριμένη διάρ-
θρωση του χρέους, λόγος ανησυχίας
θα υπάρξει αν το επιτόκιο των 10ετών

ομολόγων ξεπεράσει το 6%-6,5%.
Επιπλέον, η Ελλάδα διαθέτει ένα μα-

ξιλάρι ασφαλείας, περίπου 37 δισ. ευρώ,
που μπορεί να την κρατήσει εκτός α-
γορών, αν το επέλεγε, για τουλάχιστον
2 χρόνια. Κάτι που φυσικά δεν είναι ευ-
κταίο, γιατί θα φανεί και πάλι η χώρα
ως ο αδύναμος κρίκος.

Και βεβαίως υπάρχει η προστασία
της ΕΚΤ και του νέου μηχανισμού που

ετοιμάζει για να αποτρέψει έναν κατα-
κερματισμό της αγοράς, όπως λέγεται.
Μένει να φανεί υπό ποιες προϋποθέσεις
θα παρεμβαίνει η ΕΚΤ και αν αυτή η
παρέμβασή της θα συνοδεύεται από
κάποιου είδους αιρεσιμότητα, ένα άλλο
«μνημόνιο», όπως κυκλοφόρησε τις
προηγούμενες μέρες, χωρίς να επιβε-
βαιωθεί. Το καλό για την Ελλάδα, όπως
διαμηνύουν πηγές της αγοράς ομολόγων,

είναι ότι αυτή τη φορά στο επίκεντρο
βρίσκεται η Ιταλία, μια μεγάλη χώρα,
που δύσκολα θα αφεθεί στην τύχη της.
Πίσω απ’ αυτήν ελπίζεται να διασωθεί
και η Ελλάδα.

Δυσκολίες, αλλά όχι αδυναμία χρη-
ματοδότησης εκτιμά και ο καθηγητής
Παναγιώτης Πετράκης ότι θα αντιμε-
τωπίσει η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες.
Αιτία για τις δυσκολίες αυτές είναι ότι

«τα πραγματικά επιτόκια είναι αρνητικά,
λόγω πληθωρισμού».

Οι παραπάνω δικλίδες ασφαλείας, ό-
πως επισημαίνουν οι πηγές,  δεν θα λει-
τουργούν, ωστόσο, για πάντα. Σταδιακά
το πρόβλημα θα αρχίσει να γίνεται αι-
σθητό, καθώς θα αυξάνεται το ποσοστό
του χρέους που θα έχει υψηλό επιτόκιο.
Στο σημείο εκείνο, οι επενδυτές θα αρ-
χίσουν να  διερωτώνται κατά πόσον η

Ελλάδα συνεχίζει να ακολουθεί συνετή
δημοσιονομική πολιτική, ώστε να είναι
σε θέση να εξυπηρετήσει το όλο και α-
κριβότερο χρέος της. Οπως σχολιάζει
ο Τάσος Αναστασάτος, επικεφαλής οι-
κονομολόγος της Eurobank, «σημασία
έχει να βελτιωθεί η πρόσληψη κινδύνου
χώρας απ’ τους επενδυτές» κι αυτό προ-
ϋποθέτει άσκηση συνετής δημοσιονο-
μικής πολιτικής και κατάκτηση της ε-
πενδυτικής βαθμίδας. Η άνοδος των ε-
πιτοκίων, άλλωστε, δεν αφορά μόνο το
Δημόσιο. Ο ιδιωτικός τομέας θα βρεθεί
αντιμέτωπος με υψηλότερο κόστος,
κάτι που ίσως οδηγήσει σε αναστολή
επενδυτικών αποφάσεων και άρα επη-
ρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη. Επι-
πλέον, οι τράπεζες θα βρεθούν αντιμέ-
τωπες με περισσότερα κόκκινα δάνεια.
Στο τέλος του δρόμου η μεγαλύτερη α-
πειλή μπορεί να μην είναι η αδυναμία
ή το υψηλό κόστος δανεισμού, αλλά η
επιστροφή στην ύφεση. Η απειλή της,
στην Ευρώπη τουλάχιστον, είναι πε-
ρισσότερο από ορατή και η Ελλάδα δεν
μπορεί παρά να επηρεαστεί αναλόγως.

«Τα μηνύματα δεν είναι καλά σε ό,τι
αφορά την ύφεση», σχολιάζει υψηλό-
βαθμο στέλεχος του οικονομικού επι-
τελείου. Οπως εκτιμούν στο υπουργείο
Οικονομικών, κάθε 10 δολάρια που α-
νεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου,
μειώνεται 500 εκατ. ευρώ το ΑΕΠ. Αυτό
σημαίνει ότι η πρόσφατη αύξησή του
στα 140 δολάρια (από 100 δολάρια που
το έχει υπολογίσει ο προϋπολογισμός)
θα μεταφραζόταν σε ετήσια βάση σε
απώλεια μιας μονάδας του ΑΕΠ. Με την
πίεση για περισσότερα μέτρα στήριξης
να αυξάνεται, κάτι τέτοιο μπορεί να ε-
ξελιχθεί σε υπέρβαση του στόχου του
ελλείμματος 2% του ΑΕΠ. Κι αυτό δεν
θα αρέσει καθόλου στις αγορές.

Το παρασκήνιο της απόφασης Λαγκάρντ για έκτακτη συνεδρίαση της ΕΚΤ

<<<<<<

Τα σημάδια από τις αγορές,
οι δηλώσεις και η στάση των
«γερακιών» – Ετοιμο έως τις
20 Ιουλίου το νέο εργαλείο
στήριξης των ομολόγων. 

<<<<<<

Λόγος ανησυχίας θα υπάρξει
αν το επιτόκιο των 10ετών ο-
μολόγων ξεπεράσει το 6%-
6,5%, εκτιμούν διαπραγμα-
τευτές ομολόγων.

Το προσωπικό της ΕΚΤ ήδη δουλεύει πάνω στις τεχνικές λεπτομέρειες του νέου εργαλεί-
ου, με κύριο άξονα να μπορέσει να συμφωνηθεί από όλες τις χώρες, να μην αποτελεί ένα
πρόγραμμα καθαρών αγορών ομολόγων και να μην αμφισβητηθεί νομικά, όπως έχει συμ-
βεί με άλλα προγράμματα στο παρελθόν.

Ο ακριβότερος δανεισμός και οι δικλίδες ασφαλείας
Η διάρθρωση του χρέους, η διάρκειά του και το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ απομακρύνουν τον κίνδυνο νέας κρίσης

Δεν ανησυχώ ότι τα επιτόκια που αυξάνονται παγκοσμίως θα οδηγήσουν σε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην Ελλάδα, τόνισε ο επικεφα-
λής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, ο οποίος στο πρόσφατο Eurogroup εμφανίστηκε απολύτως καθησυχαστικός σε ό,τι αφορά την Ελλάδα.

Αυξημένος κατά 31,6% σε σύγκριση με
τον Απρίλιο του 2021, αλλά και κατά
27,77% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του
2019, προ πανδημίας δηλαδή, ήταν ο
τζίρος του συνόλου των επιχειρήσεων
με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών
βιβλίων τον Απρίλιο του 2022. Η εξέλιξη
αυτή οφείλεται αφενός στην υπεραπό-
δοση συγκεκριμένων κλάδων της οι-
κονομίας, ειδικά μετά τα δύο χρόνια
περιορισμών λόγω πανδημίας, όπως
είναι ο τουρισμός και το λιανεμπόριο,
καθώς και η μεταποίηση, η οποία βρί-
σκεται σε ανοδική πορεία από πέρυσι,
αφετέρου στη μεγάλη αύξηση της αξίας

πωληθέντων λόγω των γενικότερων α-
νατιμήσεων. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία
που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για το σύ-
νολο των επιχειρήσεων της οικονομίας
με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών
βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν δια-
θέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύ-
κλος εργασιών τον Απρίλιο του 2022 α-
νήλθε σε 27,17 δισ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 31,6% σε σχέση με τον Απρίλιο
2021, που είχε ανέλθει σε 20,65 δισ.
ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον
κύκλο εργασιών τον Απρίλιο του 2022
σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021

παρουσίασαν οι επιχειρήσεις των του-
ριστικών καταλυμάτων και της εστίασης,
κατά 272,6%. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι
η εστίαση λειτούργησε εκ νέου στις αρ-
χές Μαΐου, ενώ ο τουρισμός άνοιξε πολύ
αργότερα. 

Από την άλλη, τη μικρότερη αύξηση

(2,6%) στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο
του 2022 σε σύγκριση με τον Απρίλιο
του 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
του τομέα Δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική
μέριμνα», ενώ τη μεγαλύτερη μείωση
(17,7%) στον κύκλο εργασιών παρου-
σίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυ-
χεία και λατομεία. 

Στους μεγαλύτερους τομείς της ελ-
ληνικής οικονομίας η εξέλιξη του τζίρου
έχει ως εξής:

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο: 10,5
δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2022 έναντι
8,7 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2021 και

8,14 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2019. 
Μεταποίηση: 6,26 δισ. ευρώ τον Α-

πρίλιο του 2022 έναντι 5,42 δισ. ευρώ
τον Απρίλιο του 2021 και 5,24 δισ. ευρώ
τον Απρίλιο του 2019. 

Καταλύματα και εστίαση: 371,35
εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2022 έναντι
99,67 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2021
και 345,42 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του
2019. 

Κατασκευές: 668,77 εκατ. ευρώ τον
Απρίλιο του 2022, έναντι 557,53 εκατ.
ευρώ τον Απρίλιο του 2021 και 623,55
εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2019.  

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ        

Σημαντική αύξηση του τζίρου στα 27,1 δισ. για το σύνολο των επιχειρήσεων
<<<<<<

Τον Απρίλιο ήταν
ενισχυμένος κατά 27,77%
σε σύγκριση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2019.
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Αντιμέτωπες με μια διπλή κρίση
γάλακτος, διαφορετική από όλες
τις προηγούμενες, βρίσκονται οι
γαλακτοβιομηχανίες στην Ελλάδα.
Από τη μία, οι εισκομίσεις γάλακτος
βαίνουν συνεχώς μειούμενες, με
ορατό το ενδεχόμενο έλλειψης
της βασικής πρώτης ύλης για τη
γαλακτοβιομηχανία σε μερικούς
μήνες. Από την άλλη, οι ανατιμή-
σεις στα τελικά προϊόντα, ανατι-
μήσεις που συνδέονται με το αυ-
ξημένο κόστος παραγωγής, προ-
καλούν κατάρρευση των πωλήσε-
ων, κυρίως στο γάλα και στο για-
ούρτι, με τη μείωση του όγκου πω-
λήσεων να φτάνει αντιστοίχως το
7,4% και το 10,4%. 

Αν και οι γαλακτοβιομηχανίες
δίνουν αυξημένες τιμές στους πα-
ραγωγούς, αυτές δεν επαρκούν
για να καλύψουν το υπέρογκο κό-
στος των ζωοτροφών, οι τιμές των
οποίων έχουν υπερδιπλασιασθεί.
Ετσι, είτε τα ζώα υποσιτίζονται
και επομένως είναι λιγότερο πα-
ραγωγικά είτε οδηγούνται στη
σφαγή καθώς η συνέχιση της ε-
κτροφής κρίνεται πλέον ασύμφο-
ρη. Τούτο πλέον αποτυπώνεται
και στα επίσημα στοιχεία. Το α΄
τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ,
η ελληνική παραγωγή αγελαδινού
γάλακτος ήταν μειωμένη κατά
2,8%.  «Το δεύτερο τρίμηνο του
έτους εκτιμάμε ότι η τάση αυτή
θα ενταθεί και θα πλησιάσει το
4%-5%», επισημαίνουν στην «Κ»

παράγοντες της αγοράς γάλακτος.
Συγκεκριμένα, το α΄ τρίμηνο του
2022 παραδόθηκαν 165.621 τόνοι
έναντι 170.495 τόνων το αντίστοι-
χο τρίμηνο του 2021. 

Η εικόνα δυστυχώς δεν είναι
καλύτερη ούτε στην περίπτωση
του πρόβειου και του γίδινου γά-
λακτος, κάτι που ήδη προκαλεί α-
ναταράξεις κυρίως στην παραγωγή
τυροκομικών προϊόντων. Σύμφωνα
με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, η μείωση στις εισκομίσεις
πρόβειου γάλακτος έφτασε το α΄
τρίμηνο του 2022 το 3,24% σε σύ-
γκριση με το α΄ τρίμηνο του 2021,
ενώ στο γίδινο γάλα η μείωση της
παραγωγής φτάνει πλέον στο α΄
τρίμηνο το 8,17%. «Το πρόβλημα
με την επάρκεια γάλακτος θα γίνει
πιο εμφανές κατά το β΄ εξάμηνο
του έτους και κυρίως τον επόμενο
χρόνο, καθώς πλέον θα έχουν τε-
λειώσει και τα όποια αποθέματα
φθηνών ζωοτροφών», εκτιμά ο
Κωνσταντίνος Χατζάκος, διευθύ-
νων σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ. 

«Δουλεύω 22 χρόνια αλλά αυτή
την κατάσταση δεν την έχω αντι-
μετωπίσει ξανά», δηλώνει χαρα-
κτηριστικά ο Αθανάσιος Κουκάκης,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της «Φάρμας Κουκάκη», στο
Κιλκίς. Και προσθέτει: «Εάν η κα-
τάσταση αυτή συνεχιστεί, μπαί-
νουμε σε αχαρτογράφητα νερά».
Για να αντιληφθεί κάποιος με ποια
κατάσταση βρίσκονται αντιμέτω-
ποι οι κτηνοτρόφοι, ας δούμε τι
συμβαίνει με τις ζωοτροφές: από
15-18 λεπτά που πλήρωναν το κιλό

το κριθάρι πριν από ένα χρόνο,
τώρα το πληρώνουν 35-40 λεπτά,
σε υπερδιπλάσια δηλαδή τιμή. Α-
ντιστοίχως για το καλαμπόκι φέτος
οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν 42 λε-
πτά το κιλό, από 20 λεπτά πέρυσι.
Πρόσφατα ο Παναγιώτης Τσινάβος,
επικεφαλής της γαλακτοβιομηχα-
νίας Κρι Κρι στις Σέρρες, έκανε
λόγο για κερδοσκοπικά παιχνίδια
και για απόκρυψη των αποθεμάτων
ζωοτροφών προκειμένου να προ-
καλείται τεχνητή έλλειψη και να
ανεβαίνουν οι τιμές. Και μπορεί ο
κ. Τσινάβος να το είπε δημοσίως,
όμως την άποψή του συμμερίζο-
νται και άλλα στελέχη της γαλα-

κτοβιομηχανίας που μίλησαν στην
«Κ» αλλά επιθυμούν να διατηρή-
σουν την ανωνυμία τους.

Οι ζωοτροφές αποτελούν περί-
που το 60% του κόστους παραγω-
γής που έχει ένας κτηνοτρόφος,
ενώ η ενέργεια, η τιμή της οποίας
έχει επίσης υπερδιπλασιασθεί σε
σύγκριση με πέρυσι, αποτελεί πε-
ρίπου το 10% του κόστους παρα-
γωγής. Αν και η μέση τιμή παρα-
γωγού έχει αυξηθεί πάνω από 20%
(τον Μάρτιο είχε φτάσει τα 46 λε-
πτά/λίτρο, από 38 λεπτά πέρυσι,
ενώ πλέον πολλές γαλακτοβιομη-
χανίες αγοράζουν το γάλα από
τους παραγωγούς προς 50 λεπτά),
η αύξηση δεν επαρκεί για να κα-
λύψει το υπέρογκο πλέον κόστος
παραγωγής. 

Δεν είναι τυχαίο ότι τα στοιχεία
δείχνουν ήδη μείωση του αριθμού
των παραγωγών που παρέδωσαν
γάλα φέτος σε σύγκριση με πέρυσι.
Ετσι, ενώ τον Ιανουάριο του 2021
παρέδωσαν αγελαδινό γάλα 2.166
παραγωγοί, τον φετινό Ιανουάριο
ο αριθμός τους υποχώρησε σε

2.045. Τον Φεβρουάριο του 2021
παρέδωσαν γάλα 2.171 παραγωγοί,
ενώ φέτος 2.014 παραγωγοί, και
τον Μάρτιο του 2021 γάλα παρα-
δόθηκε από 2.166 παραγωγούς, ε-
νώ τον φετινό Μάρτιο μόλις από
1.991 παραγωγούς. 

Στο ερώτημα εάν οι ελλείψεις
σε πρώτη ύλη μπορούν να αντι-
μετωπιστούν με εισαγωγές, η α-
πάντηση είναι επίσης αποκαλυ-
πτική. «Πρόβλημα υπάρχει και
στο εξωτερικό, για αυτό άλλωστε
έχουν μειωθεί, για παράδειγμα, οι
εισαγωγές από Γερμανία. Μάλιστα,
ακόμη και τα τελικά προϊόντα γά-
λακτος από άλλες χώρες, τα γερ-
μανικά για παράδειγμα, δεν έχουν
πλέον τόσο χαμηλή τιμή όσο πα-
λιότερα», επισημαίνει ο κ. Χατζά-
κος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Κομισιόν, το πρώτο τρίμηνο του
2022 η παραγωγή αγελαδινού γά-
λακτος μειώθηκε κατά 2,3% στην
Ολλανδία, κατά 1,4% στη Γερμανία,
κατά 1,2% στη Γαλλία, κατά 5,1%
στη Βουλγαρία, κατά 3,3% στη
Ρουμανία. 

Μειωμένες πωλήσεις άνω
του 7% λόγω περικοπών
από τους καταναλωτές
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Περικοπές σε ένα από τα βασι-
κότερα είδη διατροφής κάνουν
οι καταναλωτές στην Ελλάδα,
με συνέπεια οι πωλήσεις γά-
λακτος να υποχωρούν στο πρώ-
το πεντάμηνο του έτους σε πο-
σοστό άνω του 7%. Η εικόνα
που επικρατεί στην εν λόγω
αγορά θυμίζει σε μεγάλο βαθμό
ό,τι συνέβη στις αρχές της οι-
κονομικής κρίσης, με τους πο-
λίτες τότε να μειώνουν την κα-
τανάλωση γάλακτος λόγω της
μείωσης του διαθέσιμου εισο-
δήματος. Τότε οι γαλακτοβιο-
μηχανίες, με τη ΔΕΛΤΑ να κά-
νει την αρχή, προχώρησαν σε
μειώσεις τιμών, καθώς τα πε-
ριθώρια αντίδρασης υπήρχαν,
μια και το κόστος παραγωγής
δεν ήταν υψηλό. Τώρα οι γα-
λακτοβιομηχανίες προχωρούν
σε ανατιμήσεις, καθώς το κό-
στος παραγωγής έχει αυξηθεί.
Η τιμή των γαλακτοκομικών
έχει αυξηθεί μέσα σε ένα χρόνο
κατά 14,1%. «Τον Ιανουάριο
προχωρήσαμε σε αυξήσεις τι-
μών στα προϊόντα μας της τά-
ξης του 6%-8% και σε ανάλογες
αυξήσεις προχωρήσαμε και
τον Μάιο», δηλώνει ο διευθύ-
νων σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ
Κ. Χατζάκος. Τόσο ο ίδιος όσο
και οι άλλοι εκπρόσωποι της
γαλακτοβιομηχανίας υποστη-
ρίζουν ότι πάντα θα βρίσκονται
ένα βήμα πίσω, υπό την έννοια
ότι οι αυξήσεις στο κόστος πα-
ραγωγής, όχι μόνο είναι πολύ
μεγαλύτερες αλλά και εντεί-
νονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
εταιρείας ερευνών αγοράς IRI
που παρουσιάζει σήμερα η «Κ»,
ο όγκος πωλήσεων του λευκού
γάλακτος ψυγείου (φρέσκο και
υψηλής παστερίωσης) στο κα-
νάλι των σούπερ μάρκετ (σ.σ.
ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη)
υποχώρησε κατά 7,4%. Η μεί-
ωση του όγκου πωλήσεων είναι
τέτοια που παρά τις ανατιμή-
σεις, η αξία πωλήσεων επίσης
υποχωρεί κατά 3,4% για το σύ-
νολο της αγοράς λευκού γά-
λακτος. Η τάση είναι αντίστρο-
φη στο γάλα ιδιωτικής ετικέτας,
οι πωλήσεις του οποίου κατα-

γράφουν αύξηση έως δύο πο-
σοστιαίες μονάδες από τις αρ-
χές του έτους. Οι μεγάλες α-
λυσίδες σούπερ μάρκετ ανέ-
καθεν αντιμετώπιζαν το γάλα
ως «traffic driver», κοινώς ως
«κράχτη», για να προσελκύ-
σουν πελάτες και να είναι α-
νταγωνιστικές, ακόμη και αν
θυσιάζουν έτσι περιθώρια κέρ-
δους. Ωστόσο, με την άνοδο
του κόστους παραγωγής, κάτι
τέτοιο δεν είναι πια βιώσιμο
και προβλέπεται ότι ακόμα και
οι χαμηλές τιμές των προϊό-
ντων ιδιωτικής ετικέτας στο
άμεσο μέλλον θα αυξηθούν
σημαντικά.

Ακόμη πιο ισχυρό είναι το
πλήγμα στις πωλήσεις επώνυ-
μου γιαουρτιού. Ο όγκος πω-
λήσεων στο πεντάμηνο Ιανου-
αρίου - Μαΐου 2022 έχει υπο-
χωρήσει κατά 10,4% και η αξία
πωλήσεων κατά 4,5% σε σύ-
γκριση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2021. Και σε αυτή
την περίπτωση καταγράφεται
αύξηση των πωλήσεων του
γιαουρτιού ιδιωτικής ετικέτας
–το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει
υψηλά μερίδια αγοράς– κατά
5,8% σε όγκο και κατά 7,8%
σε αξία. Πώς μπορεί να ανα-
κοπεί η πτώση της κατανάλω-
σης από τη μια και της μείωσης
των διαθεσίμων ποσοτήτων
γάλακτος από την άλλη; 

Ζητήσαμε την άποψη της
ΔΕΛΤΑ, που αποτελεί την κο-
ρυφαία βιομηχανία του κλάδου
στην Ελλάδα: «Η Πολιτεία πρέ-
πει να δράσει άμεσα προς δύο
κατευθύνσεις: από τη μια να
στηρίξει τον πρωτογενή τομέα,
ενισχύοντας τους κτηνοτρό-
φους με άμεσα, έκτακτα μέτρα
και κίνητρα, όπως επιδοτήσεις,
εκπαιδεύσεις και άλλα. Και από
την άλλη να συγκρατήσει τις
αυξήσεις που φτάνουν στον
καταναλωτή, μειώνοντας τον
ΦΠΑ στα είδη που θεωρούνται
υπερπρώτης ανάγκης, όπως
το γάλα. Σε τόσο κρίσιμες για
τον κλάδο τροφίμων στιγμές
η παρέμβαση του κράτους πρέ-
πει να είναι άμεση και στοχευ-
μένη».

«Στεγνώνει»
από γάλα
η εγχώρια 
βιομηχανία
Μειωμένη παραγωγή λόγω ακριβών
ζωοτροφών, δυσεύρετες οι εισαγωγές

<<<<<<

Οι γαλακτοβιομηχανίες
ανησυχούν για ελλείψεις
ενώ οι ανατιμήσεις στα
τελικά προϊόντα λόγω
ακριβών πρώτων υλών
μειώνουν τις πωλήσεις.
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Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

Με πρόσθετη οικονομική βοήθεια 150
εκατ. ευρώ θα επιβραβευθούν φέτος
οι φορείς του Δημοσίου που θα επιτύ-
χουν τον στόχο για μείωση της κατα-
νάλωσης ενέργειάς τους, στο πλαίσιο
του σχετικού προγράμματος, το οποίο
ανακοίνωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης και ο αναπληρωτής υ-
πουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυ-
λακάκης. Ο στόχος είναι η εξοικονόμηση
ενέργειας στο Δημόσιο άμεσα κατά
10% και μεσοπρόθεσμα κατά 30%. Το
2021, σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη,

το Δημόσιο δαπάνησε, χωρίς φόρους
και τέλη, 800 εκατ. ευρώ για κατανά-
λωση ενέργειας, ποσό το οποίο πληρώνει
ο Ελληνας φορολογούμενος.

Οι φορείς του Δημοσίου καλούνται
να εφαρμόσουν μια σειρά από μέτρα
που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων «την
ορθολογική διαχείριση και συντήρηση
συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, την
εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα
του φωτισμού όπως στον οδοφωτισμό,
αλλά και στα δίκτυα ύδρευσης και α-
ποχέτευσης μέσα από την τοποθέτηση
κατάλληλου εξοπλισμού διαχείρισης
ενέργειας όπως inverters σε αντλιο-

στάσια», όπως είπε ο κ. Σκρέκας. Θα ο-
ριστεί κατ’ αρχάς ένας ενεργειακός υ-
πεύθυνος για τα κτίρια, κάτι που προ-
βλέπεται, αλλά δεν εφαρμόζεται. Η ρύθ-
μιση των θερμοκρασιών λειτουργίας
των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
είναι ένα από τα βασικά μέτρα, όπως
τα περιέγραψε αναλυτικά η γενική
γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδού-
κου. Η ίδια μίλησε για την ατομική ευ-
θύνη κάθε υπαλλήλου να φροντίζει
ώστε να μη γίνεται άσκοπη χρήση ε-
νέργειας στον χώρο εργασίας του. Χα-
ρακτηριστικά, είπε, είναι προτιμότερο
να ανοίγουν για 10 λεπτά τα παράθυρα

και να αερίζεται ο χώρος, με κλειστά
κλιματιστικά, παρά να είναι ταυτόχρονα
ανοιχτά τα κλιματιστικά και τα παρά-
θυρα.

Επίσης, είπε, πρέπει να κλείνουν τα
κλιματιστικά και η θέρμανση τις ώρες
που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, όπως
και οι υπολογιστές, τα φώτα και οι συ-
σκευές σε χώρους που δεν χρησιμο-
ποιούνται. Ο ενεργειακός υπεύθυνος
μπορεί να ορίσει έναν υπάλληλο που
θα φεύγει τελευταίος για να ελέγχει
όλα τα παραπάνω. Προβλέπεται επίσης
η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
(στόρια, κουρτίνες).

Η βελτίωση του χρονοπρογραμμα-
τισμού του οδοφωτισμού, εξάλλου, υ-
πολογίζεται ότι μπορεί να μειώσει το
κόστος κατά 30%-50%. Η κατανάλωση
ενέργειας στα 212.000 ρολόγια του Δη-
μοσίου θα παρακολουθείται μέσω ενός
ψηφιακού συστήματος, το οποίο ανα-
κοίνωσε χθες ο κ. Σκρέκας. Σε ό,τι αφορά
τα κίνητρα, ο κ. Σκυλακάκης εξήγησε
ότι από το αποθεματικό του Δημοσίου
που έχει προβλεφθεί για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών, ένα μέρος θα δοθεί
στους δημόσιους φορείς, εφόσον εφαρ-
μόσουν με επιμέλεια τα μέτρα εξοικο-
νόμησης ενέργειας.

Πρόκειται για αποθεματικό ύψους
350 εκατ. ευρώ που προβλέπεται ειδικά
για την ενίσχυση των φορέων λόγω
αύξησης της τιμής της ενέργειας, εκ
των οποίων τα 150 εκατ. ευρώ θα δοθούν
μόνο στους φορείς που θα πετύχουν
τους στόχους.

«Οι φορείς που δεν πέτυχαν τους
στόχους εξοικονόμησης ή αμέλησαν
να εφαρμόσουν τα μέτρα θα πρέπει να
κάνουν οικονομία από αλλού», είπε ο
κ. Σκυλακάκης.

Σε πιο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο ανα-
κοινώθηκε η εφαρμογή του προγράμ-
ματος «Ηλέκτρα» για την αναβάθμιση
του κτιριακού αποθέματος του Δημο-
σίου, με προϋπολογισμό 640 εκατ. ευρώ.
Με την πλήρη εφαρμογή του προγράμ-
ματος προβλέπεται μείωση της κατα-
νάλωσης ενέργειας κατά 30% και χρη-
ματοδοτείται το 50%-70% του έργου
για την ενεργειακή αναβάθμιση του
κτιρίου. Ο οδηγός του προγράμματος
αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα του
υπουργείου Ενέργειας.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Φρένο στις νέες παραγγελίες προς τη
βιομηχανία έβαλαν οι υψηλές τιμές πώ-
λησης, αλλά και οι συνεχιζόμενες κα-
θυστερήσεις στις παραδόσεις πρώτων
υλών και υλικών συσκευασίας. Η δια-
τήρηση επί μακρόν των τιμών της ε-
νέργειας και των πρώτων υλών σε πολύ
υψηλά επίπεδα έχει ως συνέπεια να
περνάει πλέον στις τιμές των παραγό-
μενων προϊόντων το μεγαλύτερο μέρος
της αύξησης του κόστους, ειδικά μά-
λιστα καθώς για τις περισσότερες επι-
χειρήσεις έχουν τελειώσει τα αποθέματα
που είχαν αγοράσει σε χαμηλότερες
τιμές. Σημαντικά προβλήματα την ίδια
ώρα έχουν προκαλέσει και οι συνεχι-

ζόμενες διαταραχές στην εφοδιαστική
αλυσίδα, οι επιπτώσεις των οποίων, ό-
πως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς
που μίλησαν στην «Κ», θα συνεχιστούν
μέχρι τα τέλη του 2023.

Αποστολές με αεροπλάνο...
Σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν

τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε ικανο-
ποιητικά επίπεδα, υπό τον φόβο και
της μείωσης της ζήτησης το επόμενο
διάστημα, αλλά και επειδή προσδοκούν
σε αποκλιμάκωση των τιμών, αρκετές
είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που δεν
προβαίνουν σε μεγάλες παραγγελίες,

με την τάση αυτή μάλιστα να παρατη-
ρείται διεθνώς. Σύμφωνα με εκπρόσωπο
ελληνικής εταιρείας που παράγει υλικά
συσκευασίας, πελάτες από το εξωτερικό
μπορεί να παραγγείλουν ξαφνικά προ-
μήθειες για την παραγωγή που θα κά-
νουν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών
και αυτές να αποστέλλονται ακόμη και
με αεροπλάνο!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P
Global, ο δείκτης υπευθύνων προμη-
θειών στην ελληνική μεταποίηση, γνω-
στός ως PMI, διαμορφώθηκε τον Μάιο
στις 53,8 μονάδες από 54,8 μονάδες τον
Απρίλιο, στο χαμηλότερο επίπεδο από

τον Μάρτιο του 2021. Σύμφωνα δε με
την S&P Global, η βιομηχανική παρα-
γωγή στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 2022
θα αυξηθεί μόλις κατά 1,6%. «Η συνολική
άνοδος επηρεάστηκε αρνητικά από την
υποτονική αύξηση της παραγωγής και
τις αμετάβλητες, σε γενικές γραμμές,
εισροές νέων παραγγελιών σε σύγκριση
με τον Απρίλιο. Η ζήτηση από την πλευ-
ρά των πελατών από το εσωτερικό και
το εξωτερικό παρεμποδίστηκε από την
εκτίναξη των τιμών, οι οποίες εξακο-
λούθησαν να αυξάνονται σημαντικά.
Στην προσπάθεια να μετακυλιστούν οι
αυξήσεις των επιβαρύνσεων κόστους,

οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν με δριμύ-
τερο ρυθμό, ο οποίος ήταν από τους τα-
χύτερους που έχουν καταγραφεί ποτέ»,
σημειώνει η S&P Global. Για πρώτη
φορά, εξάλλου, από τον Φεβρουάριο
του 2021 οι εταιρείες μείωσαν τις αγορές
σε πρώτες ύλες.

Σύννεφα και στην οικοδομή
Ενας από τους κλάδους όπου κατα-

γράφεται μείωση των παραγγελιών
είναι αυτός των οικοδομικών υλικών,
καθώς οι πολύ υψηλές τιμές τους, αλλά
και οι πληθωριστικές πιέσεις οδηγούν
τα νοικοκυριά στο να «παγώνουν» τα
σχέδιά τους για αγορές ή ακόμη και α-
νακαινίσεις κατοικίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι στον κλάδο των
κατασκευών και μάλιστα των ιδιωτικών
υποχώρησε σημαντικά ο δείκτης επι-
χειρηματικών προσδοκιών. Σύμφωνα
με το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομη-
χανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ο εν λόγω
δείκτης διαμορφώθηκε τον Μάιο στις
103,7 μονάδες από τις 132,2 μονάδες
τον Απρίλιο. Μόνο το 9% των επιχει-
ρήσεων του κλάδου δεν αναφέρει προ-
σκόμματα στη λειτουργία του. Από τις
υπόλοιπες, το 35% αναφέρει χαμηλή
ζήτηση, 27% έλλειψη εργατικού δυνα-
μικού και 25% ανεπάρκεια χρηματο-
δότησης.

Ελπίδες από τον τουρισμό
Συνολικά, πάντως, ο δείκτης οικο-

νομικού κλίματος ενισχύθηκε τον Μάιο
και διαμορφώθηκε στις 108 μονάδες
από τις 105,1 μονάδες τον Απρίλιο, με
τη βελτίωση αυτή να συνδέεται σημα-
ντικά με τα οφέλη που αναμένουν οι
επιχειρήσεις από την αύξηση της του-
ριστικής κίνησης.

Οι ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα οι
γειτονικές παραμένουν οι κυριότεροι
εξαγωγικοί προορισμοί για τα ελληνικά
προϊόντα, ενώ σημαντική αύξηση κα-
τέγραψαν οι εξαγωγές προς μεγάλες
αγορές, όπως αυτή των ΗΠΑ. Από την
άλλη, οι διαταραχές στην παραγωγική
διαδικασία στην Κίνα και τα νέα lock-
downs που υπήρχαν στη χώρα προ-
κάλεσαν μείωση των ελληνικών εξα-
γωγών προς την εν λόγω αγορά. Την
ίδια ώρα συνεχίζεται η διείσδυση των
ελληνικών προϊόντων –έστω και σε
περιορισμένο βαθμό– σε χώρες όπως
οι… Μπαχάμες!

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγω-

γέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγω-
γικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ),
η Ιταλία εξακολουθεί και κατά το πρώ-
το τρίμηνο του 2022 να αποτελεί τον
σημαντικότερο προορισμό των ελ-
ληνικών εξαγωγών, ενώ στη δεύτερη
θέση παραμένει η Γερμανία, όπως
και το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Ακολουθεί η Κύπρος καταλαμβάνο-

ντας την 3η από την 4η θέση που κα-
τείχε και μετά η Βουλγαρία, προς την
οποία η αύξηση των εξαγωγών ελλη-
νικών προϊόντων (κατά 45,1%) το τρί-
μηνο του 2022 οδήγησε στο να ανέλθει
στην 4η από την 6η θέση. Ακολουθούν
η Τουρκία, η οποία βρίσκεται στην
ίδια θέση με το 2021, η Ισπανία στην
6η  (από την 11η πέρυσι) και το Η-
νωμένο Βασίλειο στην 7η θέση από
τη 10η πέρυσι. Μάλιστα, οι εξαγωγές
προς την Ισπανία και το Ηνωμένο
Βασίλειο διπλασιάστηκαν το α΄ τρί-
μηνο του 2022 σε σύγκριση με το α-
ντίστοιχο διάστημα του 2021. Κατά
38,5% αυξήθηκαν οι εξαγωγές προς
τις ΗΠΑ, που αποτελούν τον όγδοο
μεγαλύτερο εξαγωγικό προορισμό για
τα ελληνικά προϊόντα, ενώ στην 9η
θέση από την 3η πέρυσι υποχώρησε
η Γαλλία, προς την οποία οι εξαγωγές
μειώθηκαν φέτος κατά 18,7%. Την
πρώτη δεκάδα των κυριότερων προ-
ορισμών των ελληνικών εξαγωγών,
συμπληρώνει η Ρουμανία, η οποία
βρισκόταν στην 8η θέση κατά το α-
ντίστοιχο διάστημα του 2021.

Τα προϊόντα πετρελαίου αποτελούν
και για το πρώτο τρίμηνο του 2022
το κυριότερο εξαγώγιμο προϊόν της
χώρας, με αύξηση 55,5% σε σχέση
με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Στη
2η θέση ακολουθούν τα φάρμακα, τα
οποία κατέγραψαν μείωση της τάξης
του 18%, στην 3η θέση παραμένουν
τα προϊόντα αλουμινίου με αύξηση
37,8%, ενώ στην 4η «σκαρφάλωσαν»
οι εξαγωγές μηχανών αυτόματης ε-
πεξεργασίας πληροφοριών (υπολογι-
στές) με εντυπωσιακή άνοδο 373,1%.
Στην 5η θέση παραμένουν οι σωλήνες
κάθε είδους, ενώ στην 6η, με υποχώ-
ρηση τριών θέσεων από το τρίμηνο
του 2021 βρίσκονται οι εξαγωγές βαμ-
βακιού. Στην 7η και 8η θέση βρίσκο-
νται οι εξαγωγές ράβδων από αργίλιο
και ιχθυηρών, ενώ στην 9η  οι εξα-
γωγές  τυριών. Η πρώτη δεκάδα κλείνει
με τις εξαγωγές  λαχανικών.

Νέες είσοδοι στις πρώτες 100 χώρες
- εξαγωγικούς προορισμούς είναι αυτές
της Ουρουγουάης, του Σουδάν, της
Κένυας, της Σρι Λάνκα, του Καζακστάν
και του Καμερούν.

Σε αναθεώρηση της πρόβλεψής της
για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας φέτος στο 4%, έναντι
προηγούμενης για 3%, προχώρησε η
Εθνική Τράπεζα, μετά την ανακοίνωση
της ΕΛΣΤΑΤ για αύξηση του ΑΕΠ του
α΄ τριμήνου κατά 7% σε ετήσια βάση.
Πρωταγωνιστής, σύμφωνα με τη με-
λέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Α-
νάλυσης της τράπεζας (επικεφαλής
οικονομολόγος Νίκος Μαγγίνας), μετά
τη δυναμική εγχώρια ζήτηση το α΄
τρίμηνο, θα είναι ο τουρισμός το β΄
τρίμηνο. Μάλιστα, για το β΄ τρίμηνο
εκτιμά ανάπτυξη περίπου 5%.

«Η ισχυρότερη από την αρχικά ε-
κτιμώμενη αναπτυξιακή επίδοση κατά
το α  ́τρίμηνο του 2022, σε συνδυασμό
με τις ενθαρρυντικές τάσεις στους ε-
πιχειρηματικούς δείκτες υψηλής συ-
χνότητας και τον τουρισμό το β΄ τρί-
μηνο, αποτυπώνει μια ανθεκτική α-
νοδική τάση στη δραστηριότητα», α-
ναφέρει η ανάλυση.

«Βάσει των πρώιμων διαθέσιμων
πληροφοριών από οικονομικούς δεί-
κτες, δημοσιονομικά στοιχεία και δεί-
κτες κινητικότητας για το β΄ τρίμηνο
και παρά την κλιμακούμενη πίεση
από τον πληθωρισμό, ο δείκτης της
ΕΤΕ για εκτίμηση του ΑΕΠ σε υψηλή
συχνότητα προμηνύει ετήσια μεγέ-
θυνση πλησίον του 5% το β΄ τρίμηνο,
οδηγώντας σε ανοδική αναθεώρηση
των εκτιμήσεων για την αύξηση του
ΑΕΠ στο 4% στο σύνολο του 2022, έ-

ναντι προηγούμενης εκτίμησης 3%».
Αναλύοντας τα αποτελέσματα του α΄
τριμήνου, η μελέτη επισημαίνει ότι
η οικονομία εμφανίζει αντοχές στην
πρώτη φάση κλιμάκωσης των πλη-
θωριστικών πιέσεων και παρά την έ-
ξαρση της αβεβαιότητας, στα τέλη
του α΄ τριμήνου.

Σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις του
α  ́τριμήνου, σύμφωνα με την τράπεζα,
έπαιξαν η άρση των περιορισμών
στην οικονομική δραστηριότητα, η
περαιτέρω ενεργοποίηση τμήματος
της ζήτησης που είχε ανασταλεί την
προηγούμενη διετία, όπως φαίνεται
και από τη μείωση των καταθέσεων
των νοικοκυριών κατά 0,3 δισ. ευρώ
το α΄ τρίμηνο, καθώς και τα νέα δη-
μοσιονομικά μέτρα στήριξης, ύψους
1,5 δισ. ευρώ, το α  ́τρίμηνο. Σημαντική
ήταν επίσης η βελτίωση των συνθη-
κών στην αγορά εργασίας, που συ-
νέτεινε στην ανθεκτικότητα της ζή-
τησης. Η ιδιωτική κατανάλωση είχε
την πιο σημαντική συνεισφορά, καθώς
αυξήθηκε κατά 11,6% σε ετήσια βάση,
προσθέτοντας σχεδόν 8 ποσοστιαίες
μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ. Το
ποσοστό των επενδύσεων στο ΑΕΠ
αυξήθηκε σχεδόν σε υψηλό 11 ετών,
αλλά παραμένει αρκετά χαμηλότερο
από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
15% σε ετήσια βάση, κινούμενο 9,3%
υψηλότερα από το προ πανδημίας ε-
πίπεδό του.

Εθνική: ανεβάζει
στο 4% τον πήχυ
της ανάπτυξης φέτος 

Ιταλία, Γερμανία, Κύπρος
οι κορυφαίοι προορισμοί
των ελληνικών εξαγωγών

<<<<<<<

Οι ΗΠΑ αποτελούν τον ό-
γδοο μεγαλύτερο εξαγωγι-
κό προορισμό για τα ελλη-
νικά προϊόντα, με αύξηση
εξαγωγών κατά 38,5%.

H Ιταλία εξακολουθεί και κατά το πρώτο
τρίμηνο να αποτελεί τον σημαντικότερο
προορισμό των ελληνικών εξαγωγών.

Μπόνους 150 εκατ. σε δημόσιους
φορείς που εξοικονομούν ενέργεια
Mέσω ενός ψηφιακού συστήματος θα παρακολουθούνται τα 212.000 ρολόγια του Δημοσίου

<<<<<<

Το Δημόσιο δαπάνησε
το 2021, χωρίς φόρους και
τέλη, 800 εκατ. ευρώ για
κατανάλωση ενέργειας.

Στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο άμεσα κατά 10% και μεσοπρόθεσμα
κατά 30%.

<<<<<<

Ο PMI υποχώρησε τον Μάιο
στις 53,8 μονάδες από 54,8
τον Απρίλιο, στο χαμηλότερο
από τον Μάρτιο του 2021.

Για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2021 οι εταιρείες μείωσαν τις αγορές σε πρώ-
τες ύλες, σημειώνει η S&P Global.

Φρένο στις νέες παραγγελίες
στη βιομηχανία από επιχειρήσεις 
Φοβούνται για μείωση της ζήτησης επειδή τα προϊόντα είναι πολύ ακριβότερα 
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων
λόγω μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας
επιτρέπουν οι ανώτατης και ανώτερης
ενεργειακής απόδοσης ηλεκτρικές συ-
σκευές των οποίων την αγορά –έναντι
απόσυρσης και ανακύκλωσης των πα-
λαιότερων– επιδοτεί, με έως 50%, το
πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος (https://allazosyskevi.gov.gr). 

Οπως εξηγούν ειδικοί στην «Κ», στα
κλιματιστικά, βασικά κριτήρια για την
επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης
και για την απόσβεση του κόστους α-
γοράς σε εύλογο χρονικό διάστημα α-
ποτελούν η τεχνολογία Inverter, η πα-
λαιότητα και η τρέχουσα τιμή της κι-
λοβατώρας. Στα ψυγεία και στους κα-

ταψύκτες, που λειτουργούν σε 24ωρη
βάση, υπολογίζεται ότι η αντικατάστασή
τους οδηγεί σε έως 50% χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας εφόσον είναι η-
λικίας άνω των 10 χρόνων.

Βασικό όμως κριτήριο για όλες τις η-
λεκτρικές συσκευές (ψυγεία, καταψύκτες,
κλιματιστικά) είναι αυτές να είναι ηλικίας
περίπου 15 ετών, δηλαδή να έχουν α-
γοραστεί (καινούργιες) το 2007.

Ετσι, στα ψυγεία, σύμφωνα με το μο-
ντέλο που έχει χρησιμοποιήσει αλυσίδα
του λιανεμπορίου, η εξοικονόμηση χρη-
μάτων στηρίζεται στην ετήσια κατανά-
λωση που αναγράφεται στην ισχύουσα
ενεργειακή ετικέτα της κάθε ηλεκτρικής
συσκευής, σε σύγκριση με τη μέση κα-
τανάλωση του αντίστοιχου τύπου συ-
σκευής το 2007.

Στα κλιματιστικά, το κόστος εξοικο-
νόμησης υπολογίζεται βάσει του μέγιστου
δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EER -

πόσες kW θερμότητας παράγει έναντι
της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας
που καταναλώνει) ενός κλιματιστικού
ενεργειακής κλάσης Α του 2007 (3,6). Ε-
πίσης, λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη
SEER στην ενεργειακή ετικέτα του κάθε
κλιματιστικού για χρήση στον κρύο αέρα
για δύο ώρες την ημέρα για τρεις μήνες
(180 ώρες) ανά κατηγορία BTU (μονάδα
μέτρησης της θερμικής ενέργειας). 

Βάσει των δεδομένων αυτών, η αλυ-
σίδα λιανικής υπολογίζει, για παράδειγμα,
σε 510 ευρώ την ετήσια εξοικονόμηση
που εξασφαλίζει η αγορά, έναντι 1.800
ευρώ, ενός κλιματιστικού 9.000 Btu ε-
νεργειακής κλάσης Α+++. Αντίστοιχα,
για ένα ψυγείο 305 λίτρων, με κόστος
αγοράς 430 ευρώ, η ετήσια εξοικονόμηση
τοποθετείται σε 310 ευρώ. Ο χρόνος βέ-
βαια, απόσβεσης, εξαρτάται, κατ’ αρχήν,
από το ύψος της επιδότησης. «Το χρονικό
διάστημα της απόσβεσης είναι συνάρ-

τηση του ποσού της επιδότησης, του
εάν η μονάδα είναι τεχνολογίας Inverter,
του άπαξ κόστους τοποθέτησης, του ε-
τήσιου κόστους συντήρησης και της
συχνότητας χρήσης του», αναφέρει ο
μηχανικός και σύμβουλος ακινήτων Δη-
μήτρης Βεκάκης.

Οπως εξηγεί ο Παναγιώτης Μερε-
κούλιας Managing Partner της κατα-
σκευαστικής - εκτιμητικής εταιρείας
Values, με την αντικατάσταση μιας η-
λεκτρικής οικιακής συσκευής με μία ε-
νεργειακά πιο αποδοτική, εφόσον η ε-
πιλογή βασιστεί σε σωστά κριτήρια (μέ-
γεθος συσκευής, λειτουργίες, τοποθέ-
τηση σε σωστό σημείο), υπάρχει άμεση
απόσβεση του κόστους αγοράς.

«Σε κλιματολογικές συνθήκες όπως
αυτές της Ελλάδας, το κόστος του κλι-
ματιστικού μπορεί να αντιστοιχεί στο
70% του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. Ενα παλιό κλιματιστικό χρησι-

μοποιεί 4.000 έως 5.000 watts ισχύος
για περίπου εννέα ώρες την ημέρα κατά
τους θερμότερους μήνες. Αυτό σημαίνει
ότι έχει ένα κόστος περίπου 225 ευρώ
στον λογαριασμό του ρεύματος. Αν το
αντικαταστήσουμε με ένα πιο ενεργειακά
αποδοτικό που καταναλώνει 2.500 watt
αυτόματα το κόστος στον λογαριασμό
μειώνεται έως και 50%. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν το
κόστος αγοράς ενός κλιματιστικού είναι
περίπου 450 ευρώ τότε θα κάνουμε α-
πόσβεση σε τέσσερα χρόνια, χρονικό
διάστημα που μειώνεται σε ενάμιση
έως δύο χρόνια εάν το ποσό της επιδό-
τησης διαμορφωθεί στο 50% του κόστους
αγοράς», αναφέρει. Αντίστοιχα, ένα ψυ-
γείο καλύτερης ενεργειακής κλάσης υ-
πολογίζεται ότι καταναλώνει περίπου
τις μισές kWh, συγκριτικά με μία συ-
σκευή του 2007 που καταναλώνει πε-
ρίπου 500 kWh το έτος.

Με εγγυήσεις 500 εκατ. ευρώ από το
Ταμείο Ανάκαμψης θα δοθεί η δυ-
νατότητα δανείων 2,5 δισ. ευρώ σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
είτε ως κεφάλαια κίνησης είτε ως ε-
πενδύσεις. Το σχετικό εγγυοδοτικό
πρόγραμμα ανακοίνωσε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών Θό-
δωρος Σκυλακάκης, στο πλαίσιο εκ-
δήλωσης για την αξιοποίηση των
κονδυλίων του Εθνικού Σχεδίου Α-
νάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελ-
λάδα 2.0», που οργάνωσε το Οικο-
νομικό Επιμελητήριο σε συνεργασία
με το υπουργείο Οικονομικών και
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
του Ταμείου Ανάκαμψης στη Θεσ-
σαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Σκυ-
λακάκης, η Ελλάδα δεσμεύει 500 ε-
κατ. ευρώ τα οποία θα διατεθούν
για να χρηματοδοτήσουν το εθνικό
σκέλος του InvestEU για επενδύσεις
στη χώρα. «Για τον σκοπό αυτό βρι-
σκόμαστε σε στενή συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Επενδύσεων της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανα-
συγκρότησης και Ανάπτυξης, ώστε
εντός Ιουλίου να προχωρήσει η έ-
γκριση του σχετικού προγράμματος»,

τόνισε ο κ. Σκυλακάκης. Οπως εξή-
γησε, επί της ουσίας τα 500 εκατ.
ευρώ τού «Ελλάδα 2.0» που θα διο-
χετευθούν στο συγκεκριμένο χρη-
ματοδοτικό εργαλείο θα λειτουργή-
σουν ως εγγύηση προκειμένου οι
συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα
ελληνικές εμπορικές τράπεζες να
χορηγήσουν δάνεια κεφαλαίου κί-
νησης και επενδυτικού σκοπού σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολι-
κού ύψους περί τα 2,5 δισ. ευρώ, από
τις αρχές του 2023.

Ο κ. Σκυλακάκης υπογράμμισε
πως στο πλαίσιο του προγράμματος
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έ-
χουν χαμηλότερο κόστος χρηματο-
δότησης και χαμηλότερη απαίτηση
εξασφαλίσεων. Σύμφωνα με την α-
νακοίνωση του υπουργείου, για πρώ-
τη φορά ενεργοποιείται το εθνικό
σκέλος του ευρωπαϊκού αυτού προ-
γράμματος, με αποκλειστική στό-
χευση τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Το πρόγραμμα του InvestEU ενερ-
γοποιείται παράλληλα με το ευρύ
δανειοδοτικό πρόγραμμα των 11,7
δισ. ευρώ του Εθνικού Σχεδίου Α-
νάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελ-
λάδα 2.0», με απώτερο σκοπό την
κάλυψη του σημαντικού επενδυτικού
και χρηματοδοτικού κενού σε όλο
το φάσμα των επιχειρήσεων.

Oι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν μικρότερο κόστος χρηματοδότησης και χα-
μηλότερη απαίτηση εξασφαλίσεων.

Εγγυήσεις από Ταμείο 
Ανάκαμψης για δάνεια
2,5 δισ. σε μικρομεσαίες

Εξοικονόμηση ενέργειας έως 50%
από την αντικατάσταση συσκευών
Απόσβεση σε περίπου δύο χρόνια εφόσον το νοικοκυριό λάβει την επιδότηση

<<<<<<

Το κόστος λειτουργίας
του κλιματιστικού μπορεί
να αντιστοιχεί στο 70% του
λογαριασμού ρεύματος.
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Toυ ΒΑΣIΛΗ ΚΩΣΤΟΎΛΑ

Την επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές
ως στρατηγικό στόχο θητείας υπογραμ-
μίζει με συνέντευξη στην «Κ» ο νέος
CEO στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Γιάν-
νος Κοντόπουλος, ο οποίος θεωρεί ότι
είναι κατάλληλη η στιγμή για τα επόμενα
βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο
νέος επικεφαλής της ελληνικής χρη-
ματαγοράς χαρακτηρίζει θετική την ει-
κόνα για τα 2/3 των εταιρειών στον Γε-
νικό Δείκτη, αν και μιλάει για φαύλο
κύκλο χαμηλής ρευστότητας και έλλει-
ψης IPOs. Ο ίδιος μιλάει για την ανάγκη
εκπλήξεων που θα αποτελέσουν ορό-
σημα στο ελληνικό Χρηματιστήριο, θε-
ωρώντας εφικτή την αύξηση των ει-
σηγμένων με την αξιοποίηση εργαλείων
όπως το dual listing. Ο κ. Κοντόπουλος
στέλνει το μήνυμα ότι το Χρηματιστήριο
Αθηνών «μπορεί και θέλει» να έχει ρόλο
στο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων.
Επιπλέον, περιγράφει ποια, κατά τη
γνώμη του, είναι τα πλεονεκτήματα
της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Εκφράζει
δε την εκτίμηση ότι δύσκολα πλέον θα
δούμε μία νέα Folli Follie.

– Πώς θα περιγράφατε την επαγγελ-
ματική σας πορεία μέχρι σήμερα;
Θα θέλατε να συστηθείτε στο ελλη-
νικό κοινό;

– Η καριέρα μου συνδέθηκε με κομ-
βικές εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές.
Ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90 με τις α-
ναδυόμενες αγορές να καταγράφουν
τότε τον μεγαλύτερο αριθμό κρίσεων
αλλά και ευκαιριών. Το 2002 ανέλαβα
την παγκόσμια στρατηγική συναλλάγ-
ματος στη Μerrill Lynch, όταν το δο-
λάριο άρχισε να πέφτει από τα υψηλά
τριακονταετίας, προκαλώντας σειρά ε-
πιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία.
Ακολούθησε η πρώτη μου ενασχόληση
με τα hedge funds, ένα χρόνο πριν από
τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση
του 2008. Στην Ελλάδα, η πρώτη μου
εργασιακή εμπειρία ήταν το 2009, στην
απαρχή της ελληνικής κρίσης, όταν α-
νέλαβα Chief Investor Officer της
Εurobank και στη συνέχεια διευθύνων
σύμβουλος της Εurobank Asset
Management. Σήμερα, με τις παγκό-
σμιες αναταράξεις που έχουμε μπροστά
μας, βρισκόμαστε σε ένα αντίστοιχο
κομβικό σημείο για τις αγορές. Την ίδια
ώρα, υπάρχουν ιδιαίτερα ισχυρές εν-
δείξεις ότι η ελληνική οικονομία βρί-
σκεται σε τροχιά ανάταξης και ανά-
πτυξης. Αρα θα σας έλεγα ότι ατενίζω
το μέλλον με αισιοδοξία, διαβλέποντας
μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον
ευκαιρίες.

– Γιατί αναλάβατε τη θέση του CEO
στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

– Ανέλαβα τη θέση αυτή διότι δίνω
μεγάλο βάρος στις προοπτικές της ελ-
ληνικής οικονομίας, της κεφαλαιαγοράς
και του Χρηματιστηρίου, το οποίο ως
θεσμός μπορεί και πρέπει να συμβάλει
στον εθνικό στόχο ανάδειξης και ενί-
σχυσης των πηγών πλούτου της χώρας,

καθώς και στην «κινητοποίηση» των
αποταμιεύσεων. Δεν είναι μία εύκολη
αποστολή, όμως μου αρέσουν οι προ-
κλήσεις και ως Ελληνας θέλω να συμ-
βάλω σε αυτή την προσπάθεια της οι-
κονομικής και εθνικής ανάτασης. Θέλω
η οικογένειά μου, τα μικρά παιδιά μου
να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από
κοντά όλη αυτή την προσπάθεια.

– Πώς αξιολογείτε σήμερα τις επι-
δόσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών
και τι περιθώρια ανάπτυξης θεωρείτε
πως έχει μία μικρή χρηματαγορά ό-
πως η ελληνική;

– Κατ’ αρχάς, δεν θα πρέπει να ξε-
χνάμε πως τα τελευταία 13 χρόνια η
Ελλάδα έζησε μία τεράστια κρίση, η ο-
ποία αναπόφευκτα έπληξε και το Χρη-
ματιστήριο. Ωστόσο, αν δούμε τα επι-
μέρους στοιχεία για αυτή τη δύσκολη
περίοδο, η εικόνα για τα σχεδόν 2/3
των εταιρειών του Γενικού Δείκτη είναι
πλέον θετική και περίπου το 1/3 των
εταιρειών έχει διπλασιαστεί σε κεφα-

λαιοποίηση. Προφανώς, οι τράπεζες α-
ντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα.
Παρατηρώντας όμως τις υπόλοιπες ε-
ταιρείες του Γενικού Δείκτη –ακόμα
και κάτω από αυτές τις δύσκολες συν-
θήκες– η εικόνα είναι πολύ καλύτερη
απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς. Τα πλέον
πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το
2021 σημειώθηκε ρεκόρ 15ετίας, τόσο
στην κερδοφορία των εταιρειών όσο
και στην άντληση κεφαλαίων. Αντί-
στοιχα θετική και ενθαρρυντική είναι
η εικόνα των αποτελεσμάτων α΄ τρι-
μήνου του 2022. Ομως υπάρχουν πολλά
περιθώρια ανάπτυξης. Και θεωρώ πως
είναι η κατάλληλη στιγμή να δρομο-
λογήσουμε τα επόμενα επιτακτικά βή-
ματα, προκειμένου να ενταχθούμε εκ
νέου στο «κλαμπ» των ανεπτυγμένων
αγορών. Μία τέτοια εξέλιξη θα έχει

προφανή θετικό αντίκτυπο στη θέση
μας στον διεθνή χάρτη αλλά και πολ-
λαπλά οφέλη για τις εισηγμένες εται-
ρείες.

– Εδώ περιγράφετε μια ωραία εικόνα.

Ομως η κριτική που ασκείται τα τε-
λευταία λίγα χρόνια είναι ότι το Χρη-
ματιστήριο δεν έχει καταφέρει να
αποτυπώσει τη δυναμική της οικο-
νομίας όπως αυτή αναδύεται σε άλ-
λους τομείς.

– Είναι γεγονός. Πρέπει να σπάσουμε
τον φαύλο κύκλο στον οποίο έχει πέσει
το Χρηματιστήριο, αυτόν της χαμηλής
ρευστότητας και της έλλειψης IPOs.
Αυτός είναι και ο δικός μου κεντρικός
στόχος στον οποίο και θα κριθώ. Πρέπει
να αλλάξουμε αυτό το αρνητικό αφή-
γημα, με ανάδειξη των θετικών στοι-
χείων, με εξωστρέφεια και με εκπλή-
ξεις.

– Οταν λέτε εκπλήξεις;
– Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εστω

ότι υπάρχει ένα ελληνικό Unicorn από
τον κλάδο της τεχνολογίας, με σημα-
ντικές προοπτικές. Πιστεύετε ότι η πρώ-
τη σκέψη θα ήταν να εισαχθεί στο ελ-
ληνικό Χρηματιστήριο; Μάλλον όχι. Θα
προτιμήσει πιθανώς τον Nasdaq για να
εξασφαλίσει μεταξύ άλλων το υψηλότερο
δυνατό rating. Ομως ένα dual listing,
γιατί όχι στην Ελλάδα, μπορεί να προσ-
δώσει επιπλέον οφέλη στην εταιρεία
αυτή. Από μία τέτοια διπλή εισαγωγή
μπορούν να προκύψουν πλεονεκτήματα

τα οποία θα προσφέρουν ασφάλεια και
περαιτέρω ευκαιρίες για την ανάπτυξη
της εταιρείας. Αξίζει να το κυνηγήσουμε
κι ας είναι δύσκολο.

– Πρακτικά δηλαδή τι θα κέρδιζε
μια εταιρεία σε αυτή την περίπτωση;  

– Οταν μία εταιρεία εισαχθεί ως dual
listing στην Ελλάδα, γίνεται αυτομάτως
μέρος ενός μεγάλου ευρωπαϊκού δικτύ-
ου. Αποκτά αυτόματη κάλυψη από τμή-
ματα αναλύσεων καθώς και τη δυνα-
τότητα να γίνει μέρος ενός δείκτη. Ε-
πίσης, και αυτό είναι ίσως το σημαντι-
κότερο, ανοίγεται ουσιαστικά ο δρόμος
για την προσέλκυση επενδυτικού εν-
διαφέροντος από τμήμα του Ευρωπαϊ-
κού Συστήματος που επενδύει μόνο σε
ευρωπαϊκούς τίτλους. Και αποκτά με-
γαλύτερο πεδίο διαπραγμάτευσης σε
ΗΠΑ και Ευρώπη, που είναι πλεονέ-
κτημα σε περιόδους αναταραχών. Είναι

πολλά και ουσιαστικά τα πλεονεκτήματα
μιας τέτοιας απόφασης.

– Πώς θα προσελκύσετε ευρύτερα
νέες εισηγμένες στο ελληνικό Χρη-
ματιστήριο και τι χαρακτηριστικά
θα πρέπει να έχουν; Να περιμένουμε
νέα σε αυτό το μέτωπο;

– Κατ’ αρχάς, υπάρχει ήδη ένα υγιές
pipeline εταιρειών οι οποίες έχουν εκ-
δηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή στο
Χρηματιστήριο ή για εκδόσεις ομολό-
γων. Εμείς οφείλουμε να εντατικοποι-
ήσουμε την προσπάθεια. Θέλουμε τις
καλύτερες εταιρείες. Εταιρείες με πολύ
καλό προϊόν ή πολύ καλές υπηρεσίες
και κατά προτίμηση ηγέτιδες στον χώρο
τους. Ομως για να σπάσεις τον φαύλο
κύκλο που ανέφερα νωρίτερα, χρειάζεται
συστράτευση. Το πρόβλημα δεν μπορεί
να επιλυθεί μονομερώς από το Χρημα-
τιστήριο, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ή την κυβέρνηση. Αν όμως όλοι μαζί
παρουσιάσουμε μία εικόνα συνοχής,
τότε είμαι βέβαιος πως θα δούμε εται-
ρείες να αποφασίζουν να εισαχθούν
στο Χρηματιστήριο, πιστεύοντας στα
οφέλη που θα εξασφαλίσουν. Για να τα
καταφέρουμε, απαιτείται συνεχής διά-
λογος με όλο το οικοσύστημα. Οφεί-
λουμε να αποκτήσουμε συχνότερη ε-
παφή με το επενδυτικό κοινό, εντός
και εκτός συνόρων. Απαιτούνται ενέρ-
γειες που θα βελτιώσουν διαρθρωτικά
την αγορά προσφέροντας κίνητρα στις
εισηγμένες εταιρείες. Εάν οι εισηγμένες
είναι ικανοποιημένες, εκπέμπεται ευ-
κολότερα το σήμα για να κάνουν και
άλλες το βήμα. Aκούσαμε πρόσφατα
από τον υπουργό Οικονομικών πως η
ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς
αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνη-
σης. Σε αυτή την πολύπλευρη προσπά-
θεια, το Χρηματιστήριο θα συνεισφέρει
στον μέγιστο βαθμό.

– Μπορεί το Χρηματιστήριο να έχει
ρόλο στο πρόγραμμα ιδιωτικοποι-
ήσεων;

– Kαι μπορεί και θέλει. Είναι κάτι
που έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν τόσο
σε διεθνές επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα
– βλ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΛΠ, αλλά και το ίδιο
το Χρηματιστήριο. Ασφαλώς, μία τέτοια
απόφαση δεν ανήκει στο Χρηματιστή-
ριο. Θα είναι μία από τις θετικές εκ-
πλήξεις που ανέφερα προηγουμένως.
Εμείς από την πλευρά μας, μπορούμε
να αναδείξουμε τα θετικά στοιχεία και
να στηρίξουμε αυτή την επιλογή. Πι-
στεύω πως η αποτίμηση που μπορείς
να λάβεις σε ένα Χρηματιστήριο είναι
η μέγιστη δυνατή. Παράλληλα, ανα-
τροφοδοτείται το επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον από το εσωτερικό και το εξωτερικό.
Αυξάνεται η συναλλακτική δραστηριό-
τητα. Υπάρχει και ένα ακόμα σημαντικό
στοιχείο: Πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ
κατέδειξε πως οι ιδιωτικοποιήσεις που
γίνονται μέσω της εγχώριας κεφαλαι-
αγοράς έχουν στατιστικά σημαντική
επίδραση στις επενδύσεις, στην κατα-
νάλωση και άρα στην πραγματική α-
νάπτυξη.

– Ως προς την Εναλλακτική Αγορά;
Ποιο είναι το στοίχημα στον χώρο
των ΜμΕ;

– Η Εναλλακτική Αγορά σχετίζεται
με τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οι-
κονομίας, τις ΜμΕ επιχειρήσεις. Κάποιοι
το εκλαμβάνουν αυτό ως αρνητικό. Θυ-
μάμαι λοιπόν κάτι που είχε πει ο
Tocqueville στο σύγγραμμά του για την
Αμερική, τον 19ο αιώνα: «Αυτό που ε-
ντυπωσιάζει δεν είναι τόσο το μεγαλείο
των βιομηχανικών επιχειρήσεων αλλά
οι αναρίθμητες μικρές επιχειρήσεις που
έχει η Αμερική». Η Εναλλακτική Αγορά
μπορεί και πρέπει να λειτουργεί ως ε-
φαλτήριο για εισαγωγή των εταιρειών
στην Κύρια Αγορά. Ηδη συμβαίνει αυτό.
Θα σας δώσω δύο πρόσφατα παραδείγ-
ματα: Οι εταιρείες Entersoft και Epsilonet
εντάχθηκαν στην Εναλλακτική το 2008
και στην Κύρια αγορά το 2020. Στο διά-
στημα αυτό, η μία έχει τετραπλασιαστεί
σε κεφαλαιοποίηση και η άλλη έχει δε-
καπλασιαστεί. Ομως και η παλαιότερη
Παράλληλη Αγορά ήταν μία οργανωμένη
αγορά, που επικεντρωνόταν σε μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις. Ο Μυτιληναίος,
η Jumbo, ξεκίνησαν από την Παράλληλη
Αγορά και σήμερα αποτελούν γίγαντες
του γενικού δείκτη. Σε τέτοια βήματα
ανάπτυξης πρέπει να προσβλέπουμε.
Αλλωστε, δημιουργείται ήδη ευνοϊκότερο
περιβάλλον προς αυτή την κατεύθυνση.
Πρόσφατα ψηφίστηκε ο Ν. 4935 /2022,
ο οποίος παρέχει σημαντικά κίνητρα
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να
συγχωνευθούν. Επιπλέον, μία τέτοια
κίνηση τους επιτρέπει να λάβουν πολύ
καλή επιδότηση από το «Ελλάδα 2.0».
Κι εδώ υπάρχει η πρόκληση για το Χρη-
ματιστήριο και το οικοσύστημα: Να
προσεγγίσουμε αυτές τις εταιρείες, οι
οποίες μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν
το μοντέλο της οικογενειακής επιχεί-

ρησης, να αποκτήσουν ανεξάρτητο
management και να προχωρήσουν στο
επόμενο βήμα μέσω Χρηματιστηρίου,
που θα τους επιτρέψει να μεγαλώσουν
και να επιμηκύνουν τη διάρκειά τους.

– Ποια θα είναι η στρατηγική σας
ως προς το προσωπικό, τις εργα-

σιακές σχέσεις και την ευρύτερη
οργάνωση του Χρηματιστηρίου ως
οργανισμού;

– Με ενδιαφέρει η λειτουργία στα
πρότυπα μιας σύγχρονης ιδιωτικής ε-
ταιρείας, κάτι το οποίο θεωρώ πως ήδη
υπάρχει και πρέπει να έχει εξέλιξη. Πρέ-
πει να στηρίζουμε το ανθρώπινο δυνα-
μικό, παρέχοντας ευκαιρίες για εξέλιξη,
ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία και
τη δημιουργικότητα. Για να γίνει αυτό,
πρέπει να υπάρχει σαφήνεια στους στό-
χους μας. Οφείλουμε να δίνουμε ξεκά-
θαρη και ειλικρινή περιγραφή στους
εργαζομένους, στο διοικητικό συμβούλιο,
στους πελάτες και στους μετόχους μας.
Αν στο τέλος της ημέρας είναι ικανο-
ποιημένοι οι πελάτες μας, δηλαδή οι ει-
σηγμένες, οι δυνάμει εισηγμένες και
τα μέλη μας, σε βάθος χρόνου όλοι οι
υπόλοιποι εμπλεκόμενοι θα είναι επίσης
ικανοποιημένοι.

– Πώς βοηθάει η τεχνολογία σήμερα
το έργο των κεφαλαιαγορών και τι
μέρος καταλαμβάνει αυτή στον σχε-
διασμό σας;

– Πρώτον, η τεχνολογία αποτελεί α-
ναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής
μιας υποδομής όπως το Χρηματιστήριο,
οπότε είναι μέρος της καθημερινότητάς
μας να επενδύουμε και να εξελισσό-
μαστε, τόσο από πλευράς υποδομών
και αρχιτεκτονικής όσο και από πλευράς

δεξιοτήτων που προσπαθούμε να προ-
σελκύσουμε. Κάτι τέτοιο ασφαλώς α-
παιτεί συνεχή εγρήγορση και επένδυση
πάνω σε αυτό.

Δεύτερον, στο παρελθόν έχουν γίνει
σημαντικά βήματα ώστε το Χρηματι-
στήριο να αποτελέσει κόμβο συνάντη-

σης νεοφυών επιχειρήσεων με το κε-
φάλαιο. Τώρα πρέπει να πάμε ένα βήμα
πιο πέρα: Να επενδύσουμε εμείς ως
Χρηματιστήριο, μέσω ενός λελογισμέ-
νου πειραματισμού που δεν θα διατα-
ράξει την καθημερινότητά μας, σε υ-
πηρεσίες και προϊόντα τα οποία επι-

λύουν τα προβλήματα των πελατών
μας. Αυτό προφανώς δεν επιτυγχάνεται
σε μία μέρα, ωστόσο πρέπει να εκμε-
ταλλευθούμε τις δυνατότητες που προ-
σφέρουν οι νέοι τεχνολόγοι που υπάρ-
χουν στη χώρα μας. Είναι βέβαιο πως
έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε
ευκαιρίες οι οποίες θα εμπνεύσουν το
ανθρώπινο δυναμικό μας.

– Τελικά, ποια θα λέγατε ότι είναι
τα πλεονεκτήματα της ελληνικής α-
γοράς;

– Τα πλεονεκτήματα της ελληνικής
αγοράς αντανακλούν τα πλεονεκτήματα
της ελληνικής οικονομίας. Ποια είναι
αυτά κατά τη γνώμη μου: Πριν απ’ όλα,
έχουμε μείνει πίσω. Αυτό σημαίνει ότι
έχουμε μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.
Και επειδή έχουν γίνει διαρθρωτικές
αλλαγές από όλες τις τελευταίες κυβερ-
νήσεις, νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ
καλό εφαλτήριο. Επίσης, πρέπει να εκ-
μεταλλευθούμε το συγκριτικό πλεονέ-
κτημα της γεωγραφικής μας θέσης, σε
άξονες όπως το δίπτυχο τουρισμού-πο-
λιτισμού, τα logistics και η ενέργεια.
Πλεονέκτημα θεωρώ και το χαμηλό κό-
στος. Μπορεί να ακούγεται περίεργο
σε περίοδο υψηλού πληθωρισμού, όμως
είναι κάτι που έχει συντελεστεί σε με-
γάλο βαθμό τα τελευταία 13 χρόνια,
διαμορφώνοντας μια καλύτερη βάση
ακόμη και για τη σημερινή φάση των
υψηλών τιμών. Κάτι ακόμα που έχει ι-
διαίτερη σημασία, είναι το ανθρώπινο
δυναμικό και ιδίως οι νέοι. Η βαθιά
κρίση άλλαξε τον τρόπο σκέψης των
νέων μας, οι οποίοι πλέον βρίσκουν νέ-
ους τρόπους δράσης και δημιουργίας,
μέσα από το επιχειρείν. Αυτό είναι ένα
ισχυρό πλεονέκτημα το οποίο αναγνω-
ρίζει και θα εκμεταλλευθεί το επενδυτικό
κοινό.

Πρόκληση η εισαγωγή μικρομεσαίων στην Εναλλακτική Αγορά

<<<<<<

Πολλά τα πλεονεκτήματα
της ελληνικής αγοράς,
έχουμε αρκετά μεγάλα
περιθώρια ανάπτυξης.

Να επενδύσουμε εμείς ως Χρηματιστήριο, μέσω ενός λελογισμένου πειραματισμού που δεν θα διαταράξει την καθημερινότητά μας, σε
υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία επιλύουν τα προβλήματα των πελατών μας, τονίζει ο κ. Κοντόπουλος.

Να επιστρέψει το Χ.Α. στο κλαμπ των ισχυρών
Ο νέος CEO στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος, θεωρεί εφικτή την αύξηση των εισηγμένων εταιρειών

Δύσκολα θα δούμε μία νέα Fοlli Follie
– Η υπόθεση της Folli Follie ήταν ένα πλήγμα
για την ελληνική αγορά από τη σκοπιά της ε-
ταιρικής διακυβέρνησης. Πώς θα αποφύγει η
Ελλάδα μία νέα Folli Follie;
– O Τσώρτσιλ είχε πει ότι οι στρατηγοί είναι
πάντα έτοιμοι να πολεμήσουν τον προηγού-
μενο πόλεμο, οπότε ναι, πιστεύω ότι δύσκο-
λα θα δούμε μία νέα Fοlli Follie. Εχει προη-
γηθεί βέβαια μια μεγάλη προσπάθεια: σημα-
ντική θωράκιση του θεσμικού πλαισίου, βελ-
τίωση σε πολλά σημαντικά σημεία, όπως ο έ-
λεγχος του οργανωτικού σχήματος μιας ε-
ταιρείας, η ανεξαρτησία του διοικητικού

συμβουλίου και η λογοδοσία απέναντι στους
μετόχους. Επιπλέον, οι εταιρείες έχουν ήδη
εντάξει στην κουλτούρα τους –γενικότερα–
βέλτιστες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης,
τις οποίες πλέον οι επενδυτές «απαιτούν».
Κανένας νόμος ωστόσο δεν μπορεί να προ-
σφέρει απόλυτη προστασία. Το «καλό» από
εκείνο το πλήγμα είναι πως το οικοσύστημα
βρίσκεται πλέον σε μεγαλύτερη εγρήγορση.
Θα πρέπει ωστόσο να έχουμε πάντα κατά
νου, και αυτό ίσως θα λειτουργεί σωτήρια,
πως μία τέτοια επανάληψη ως πιθανότητα
δεν μπορεί να αποκλειστεί.

<<<<<<

Η εικόνα για τα σχεδόν 2/3
των εταιρειών του Γ.Δ. είναι
πλέον θετική και περίπου το
1/3 των εταιρειών έχει διπλα-
σιαστεί σε κεφαλαιοποίηση.

<<<<<<

Υπάρχουν ιδιαίτερα ισχυρές
ενδείξεις ότι η ελληνική
οικονομία βρίσκεται σε τρο-
χιά ανάταξης και ανάπτυξης.

Το Χρηματιστήριο ως θεσμός πρέπει να συμβάλει στον εθνικό στόχο ανάδειξης και ενί-
σχυσης των πηγών πλούτου της χώρας, καθώς και στην «κινητοποίηση» των αποταμιεύσε-
ων, σημειώνει ο Γιάννος Κοντόπουλος.
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Των ΠΡΟΚOΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛAΟΥ
και ΧΡYΣΑΣ ΛΙAΓΓΟΥ

Το ράλι στις τιμές των καυσίμων
οδηγεί την κυβέρνηση στη λήψη
και μέτρων (πέραν των επιδοτή-
σεων) για την αντιμετώπιση του
λαθρεμπορίου και της νοθείας. Σε
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε
την περασμένη εβδομάδα στο Μα-
ξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυρ.
Μητσοτάκη, ζητήθηκε να ληφθούν
μέτρα για τη διασφάλιση των συμ-
φερόντων του Δημοσίου αλλά και
την αντιμετώπιση της νοθείας
που έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο
να ζημιώνεται ο καταναλωτής
αλλά και να δημιουργούνται προ-
βλήματα στα οχήματα λόγω της
χαμηλής ποιότητας καυσίμων.
Παράλληλα, παράγοντες της αγο-

ράς αναφέρουν ότι από τη νοθεία
και την παραβατικότητα ο κατα-
ναλωτής ζημιώνεται περισσότερο
και από τις υψηλές τιμές. Παρα-
δίδεται, όπως αναφέρουν, 15% μι-
κρότερη ποσότητα καυσίμου (κλέ-
ψιμο αντλίας) και το κράτος χάνει
σημαντικά έσοδα και δασμούς.

O διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσι-
λής ανακοίνωσε την πρώτη δέσμη
μέτρων (αναμένεται και δεύτερη
δέσμη μέτρων) η οποία προβλέπει
τη σφράγιση των πρατηρίων που
κατέχουν, διακινούν και εμπορεύ-
ονται νοθευμένα καύσιμα και τη
δημοσιοποίηση των στοιχείων
τους. Συγκεκριμένα, για ποσότητα
νοθευμένων καυσίμων:

– Μέχρι 5.000 λίτρα σφράγιση
του πρατηρίου για 10 ημέρες.

– Ανω των 5.000 και έως 20.000

λίτρα σφράγιση για 30 ημέρες.
– Ανω των 20.000 λίτρων και

έως 45.000 λίτρα για 50 ημέρες.
– Ανω των 45.000 λίτρων για

90 ημέρες.  
Η σφράγιση θα επιβάλλεται σε

όλες τις δεξαμενές του πρατηρίου
ή όποιας άλλης εγκατάστασης, με
ειδικές σφραγίδες και αυτοκόλ-
λητες ταινίες στην κεντρική είσοδο
και στις αντλίες. Στις αυτοκόλλητες

ταινίες θα αναγράφεται εμφανώς
στα ελληνικά και στα αγγλικά ότι
το πρατήριο σφραγίζεται λόγω νο-
θείας. Τα νοθευμένα καύσιμα πρέ-
πει να απαντλούνται υποχρεωτικά
με ειδικές διαδικασίες και με δα-
πάνες του ιδιοκτήτη του πρατη-
ρίου, κατά τη διάρκεια που αυτό
θα είναι σφραγισμένο.

Σύμφωνα με ανθρώπους της α-
γοράς πετρελαιοειδών, τα πρόστι-

μα μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να
λύνουν το πρόβλημα καθώς ο πα-
ραβάτης έχει πολύ μεγαλύτερο
κέρδος από το πρόστιμο που του
επιβάλλεται, ενώ σε αρκετές πε-
ριπτώσεις τα πρόστιμα δεν κατα-
βάλλονται. Οι παραβάτες συνήθως
κλείνουν τα πρατήρια και ανοίγουν
νέο πρατήριο, σε άλλο όνομα, συ-
νεχίζοντας το λαθρεμπόριο ή τη
νόθευση των καυσίμων.  

Οι ίδιοι παράγοντες αναφέρουν
ότι το μέτρο που ανακοίνωσε ο
διοικητής της ΑΑΔΕ θα έχει ση-
μαντικά αποτελέσματα και είναι
κάτι το οποίο είχε προτείνει η α-
γορά. Μάλιστα αναφέρουν ότι σε
πρατήριο στον Βόλο επιβλήθηκε
το προηγούμενο διάστημα πρό-
στιμο ύψους 130.000 ευρώ, χωρίς
όμως να ανακοινωθεί το όνομά
του. Αυτό σημαίνει ότι οι κατα-

ναλωτές συνέχισαν, καθώς δεν
γνώριζαν, να προμηθεύονται καύ-
σιμα από το εν λόγω πρατήριο.

Σημειώνεται ότι την ερχόμενη
εβδομάδα ο ΣΕΕΠΕ θα παραδώσει
στην ΑΑΔΕ μελέτη (που διενερ-
γήθηκε σε συνεργασία με εξειδι-
κευμένο οίκο) και αφορά το πώς
πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι των
στοιχείων που σήμερα διαβιβάζουν
οι πρατηριούχοι στο σύστημα εισ-
ροών - εκροών χωρίς να αλλάξει
το λογισμικό που έχουν εγκατα-
στήσει, και το οποίο σήμερα δεν
δίνει τέτοια δυνατότητα γιατί δεν
είναι συμβατό με το σύστημα της
ΑΑΔΕ.Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΑΑΔΕ από τους ελέγχους που
πραγματοποίησε το περυσινό έτος
το Γενικό Χημείο του Κράτους σε
162 δείγματα που διαπιστώθηκε
νοθεία, τα 107 αφορούν το πετρέ-
λαιο κίνησης. Μάλιστα τα φαινό-
μενα αυτά αναμένεται να συνε-
χισθούν, καθώς με βάση τις εκτι-
μήσεις της αγοράς οι τιμές στο
ντίζελ θα συνεχίσουν την ανοδική
τους πορεία σε αντίθεση με τη
βενζίνη που φαίνεται να σταθε-
ροποιείται στα σημερινά επίπεδα.
Βέβαια, οι τιμές είναι σε ιδιαίτερα
υψηλά επίπεδα, κάτι που διαπι-
στώθηκε και το τριήμερο του Αγ.
Πνεύματος όπου η ζήτηση ήταν
20% κάτω σε σχέση με το αντί-
στοιχο περυσινό διάστημα.

Το περυσινό έτος διενεργήθη-
καν 9.076 έλεγχοι στα καύσιμα
και διαπιστώθηκαν 688 παραβάτες.
Κατασχέθηκαν συνολικά 14.483
λίτρα πετρελαίου κίνησης και
60.403 κιλά παραγώγων πετρελαί-
ου. Με βάση τον νόμο, ελέγχους
μπορεί να διενεργεί η ΑΑΔΕ, και
κλιμάκια των υπουργείων Μετα-
φορών. Ωστόσο, η αγορά υποστη-
ρίζει ότι υπάρχει έλλειμμα συντο-
νισμού και θα έπρεπε οι έλεγχοι
να γίνονται υπό την αιγίδα ενός
φορέα, πιθανόν της ΑΑΔΕ. Φέτος
η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει
13.000 ελέγχους, ενώ εκτιμά ότι
θα εντοπιστούν περισσότεροι από
1.000 παραβάτες.

Σφράγισμα πρατηρίων για νοθευμένα καύσιμα
Ανάλογη της ποσότητας η διάρκεια του λουκέτου που θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες, ενώ θα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των παραβατών

Η σφράγιση θα επιβάλλεται σε όλες τις δεξαμενές του πρατηρίου ή όποιας άλλης εγκατάστασης με ειδικές σφραγίδες και αυτοκόλλητες ταινίες στην κεντρική
είσοδο και στις αντλίες. Στις αυτοκόλλητες ταινίες θα αναγράφεται εμφανώς στα ελληνικά και στα αγγλικά ότι το πρατήριο σφραγίζεται λόγω νοθείας.

Δημοσιοποίηση
Η ΑΑΔΕ, τηρώντας το πλαί-
σιο του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, δημοσιοποιεί
στον ιστότοπό της
(www.aade.gr) για ένα έτος
τα στοιχεία των παραβατών,
ώστε να ενημερώνονται οι
πολίτες. Τα στοιχεία που θα
αναρτώνται στην ιστοσελί-
δα της ΑΑΔΕ είναι:
• Το ονοματεπώνυμο και πα-
τρώνυμο του φυσικού προ-
σώπου ή η επωνυμία του
νομικού προσώπου και ο
διακριτικός του τίτλος.
• Η πλήρης ταχυδρομική δι-
εύθυνση.
• Ο αριθμός και η ημερομη-
νία έκδοσης της απόφασης
δημοσιοποίησης της παρά-
βασης.
• H περιγραφή της παράβα-
σης.
• Η ποσότητα των νοθευμέ-
νων καυσίμων που εντοπί-
σθηκε.
• Το χρονικό διάστημα της
σφράγισης της εγκατάστα-
σης.
• Η τυχόν άσκηση προσφυ-
γής κατά της απόφασης δη-
μοσιοποίησης.
• Ο αριθμός της απόφασης
επί της προσφυγής και η τυ-
χόν άσκηση ενδίκων μέσων.
Επίσης, το υπουργείο Οικο-
νομικών σε συνεργασία με
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων επεξεργάζο-
νται σχέδιο διάταξης που
θα προβλέπει τη δημοσιο-
ποίηση των ονομάτων όσων
εντοπίζονται να νοθεύουν
αλκοολούχα ποτά.
Μέσω της «μαύρης» αγο-
ράς και της νοθείας αλκοο-
λούχων ποτών το ελληνικό
Δημόσιο χάνει ετησίως περί
τα 70 εκατ. ευρώ.

<<<<<<

Τα πρόστιμα δεν
λύνουν το πρόβλημα,
καθώς ο παραβάτης
έχει πολύ μεγαλύτερο
κέρδος από το πρόστιμο
που του επιβάλλεται.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 129.55 -0.2234

ALCOA CORP 50.0635 1.5899

ALLEGHANY CRP 830.07 -0.0518

ALTRIA GROUP 45.23 -0.1766

AMAZON COM 108.91 2.5325

AMER EXPRESS C 144.38 0.1387

AMER INTL GROU 51.85 0.7579

AMGEN 238.06 1.423

APPLE INC 135.8299 3.2456

BANK OF AMERIC 32.765 2.6472

BAXTER INTL IN 63.48 -0.5483

BOEING CO 136.73 -0.0512

BRISTOL MYERS  76.535 3.7481

CAMPBELL SOUP  46.68 2.842

CATERPILLAR IN 196.12 1.8065

CIGNA CORP 252.535 3.2779

CHEVRON 154.65 4.2256

CISCO SYSTEMS 44.1 1.6363

CITIGROUP 47.745 2.6333

CERVECERIAS 12.865 0.4294

COCA-COLA CO 60.2746 1.4212

COLGATE PALMOL 75.83 2.4176

DANAOS CORP 69.206 2.6338

DIANA SHIPPING 5.18 3.1873

DOW INC 55.36 1.0772

DUPONT DE NMOU 57.03 1.3146

ENTERGY CP 104.39 1.8837

EXXON MOBIL 91.72 6.5026

FEDEX CORP 230.0197 0.0521

FORD MOTOR CO 11.491 2.3241

INTL BUS MACHI 137.67 1.9627

GENERAL DYNAMI 217.2 3.537

GENERAL ELEC C 66.475 0.7197

GOLDM SACHS GR 284.17 1.5655

HALLIBURTON CO 33.52 5.7747

HARTFORD FINL 64.88 0.8236

HP INC 34.1966 1.9273

HOME DEPOT INC 268.35 -0.8791

INTEL CORP 37.7101 2.0019

JOHNSON JOHNSO 173.19 2.2011

JPMORGAN CHASE 115.33 2.0349

LAZARD 31.46 1.2878

MCDONALD’S COR 237.655 1.3973

MERCK & CO 88.28 4.3252

MICROSOFT CP 253.32 2.2895

3M COMPANY 129.6 -0.1848

MORGAN STANLEY 74.36 2.0027

NIKE INC CL B 109.14 1.6769

NORFOLK SOUTHE 224.89 1.5442

PFIZER INC 48.19 3.5676

PROCTER & GAMB 136.17 2.8785

ROCKWELL AUTOM 194.16 1.6066

SCHLUMBERGER L 38.9 6.1681

SOUTHERN 66.95 2.3857

STEALTHGAS 3.465 7.9439

TSAKOS ENERGY 9.17 3.733

UNISYS CORP 11.72 3.4422

UNITEDHEALTH G 479.09 5.9793

US BANCORP 46.18 1.6957

VERIZON COMMS 50.395 2.784

WALT DISNEY CO 93.795 -0.5777

WELLS FARGO &  38.965 1.2604

WALMART INC 122.08 3.204

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 3385.7632 0.611

A.B.FOOD 1621.42392 -2.216

ADMIRAL GRP 2105 -2.503

ASHTEAD GRP. 3371 -1.146

ANTOFAGASTA 1330.96 2.982

AVIVA 416.97 -0.622

ASTRAZENECA 10130 0.736

BABCOCK INTL 329.6 -0.423

BAE SYS. 758.725 0.528

BARCLAYS 160.48 0.187

BR.AMER.TOB. 3502 -0.512

BARRATT DEVEL. 462.76 1.232

BERKELEY GP.HL 3792 1.662

BR.LAND 504 -0.356

BUNZL 2604 -0.039

BP 394.9 0.983

BURBERRY GRP 1650.1673 -0.183

BT GROUP 187.13988 -1.114

COCACOLA HBC A 1790.50006 -0.637

CARNIVAL 719.84286 -3.079

CENTRICA 79.94 -0.942

COMPASS GROUP 1686.5 -0.207

CAPITA GROUP 24.38 -2.48

CRH 2820.5 0.053

DCC 5134 0.983

DIAGEO 3527.66 -0.254

DIRECT LINE 244.5 -1.491

EXPERIAN 2291.23039 -0.479

EASYJET 436.95591 -6.311

FRESNILLO 811 2.736

GLENCORE 475.32789 2.084

GSK 1694.49627 -0.447

HIKMA 1499.25 -1.2

HAMMERSON 21.3837 -2.163

HARGREAVES LS 784.2 -0.895

HSBC HLDGS.UK 538.3 0.242

INTL CONSOL AI 121.255 -1.028

INTERCON. HOTE 4343.75 -0.76

3I GRP. 1072.11547 0.234

IMP.BRANDS 1819.375 0.882

INTERTEK GROUP 4288 1.95

ITV 71.80935 0.602

JOHNSON MATTHE 2049.66 0.294

KINGFISHER 246.28276 1.575

LAND SECS. 717 -0.415

LEGAL&GEN. 245.82673 -0.729

LLOYDS GRP. 43.5113 -0.686

MARKS & SP. 38328 -0.388

MONDI 1478.5 1.438

NATIONAL GRID 1026 -0.915

NEXT 5962.18868 -0.773

PROVIDENT FIN. 205.8 -0.097

PRUDENTIAL 976.2 0.639

PERSIMMON 1861.22869 -0.054

PEARSON 790.40751 2.176

RELX 2102 0.526

RIO TINTO 5249.9475 2.439

ROYAL MAIL 273.4 -2.739

ROLLS-ROYCE HL 92.56626 -0.732

SAINSBURY(J) 207.21903 -1.583

SCHRODERS 2682 -0.445

SAGE GRP. 624.8638 0.192

ST JAMESS PLAC 1135.75 1.254

SMITHS GROUP 1456 -0.444

SMITH&NEPHEW 1141.75 -0.219

SSE 1612.1077 -0.649

STAND.CHART. 614.4 1.887

SEVERN TRENT 2779 -0.966

TRAVIS PERKINS 976.2 -1.034

TESCO 249.3 -0.834

TUI AG 158.45 -4.028

TAYLOR WIMPEY 118.4904 0.299

UNILEVER 3603.8017 0.069

UTD. UTILITIES 1022.3691 -1.311

VODAFONE GROUP 127.76 0

WPP 828.6 -0.814

WHITBREAD 2605 -1.956

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 25.96 0.93

RICHEMONT N 97.58 2.03

GEBERIT N1 456.4 0.48

NOVARTIS N 78.84 -1

ROCHE HOLDING  301.35 -1.03

SGS N 2132 1.33

SWATCH GROUP I 225.3 0.94

ADECCO N 34.09 -0.38

JULIUS BAER N 44.83 0.11

CS GROUP AG 5.782 -0.45

GIVAUDAN N 3109 2.4

NESTLE SA 107.36 -0.02

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 521 -1.1

SWISS RE N 74.24 -1.01

UBS GROUP N 15.425 0.49

ZURICH INSURAN 412.2 -0.48

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 166.08 -0.44

ALLIANZ SE 185.14 -0.98

BASF SE 46.075 0.325

BAY MOT WERKE 79.66 0.94

BEIERSDORF 94.08 0.52

BAYER N AG 62.06 -1.3

COMMERZBANK 8.418 0.208

CONTINENTAL AG 72.5 0.28

DEUTSCHE BANK  9.709 0.046

DEUTSCHE POST  35.245 0.37

DT BOERSE N 154.75 0

DT LUFTHANSA A 6.338 -0.092

DT TELEKOM N 18.352 -0.172

E.ON  SE NA 8.728 -0.042

FRESENIUS MEDI 45.31 -4.5

FRESENIUS SE 27.79 -1.43

HEIDELBERGCEME 49.52 0.22

HENKEL AG&CO V 60.08 -0.26

INFINEON TECH  24.4 0.305

K+S AG NA 25.03 0.81

MERCK KGAA 158.65 0.95

MUENCH. RUECK  220.2 -2.4

RWE AG 39.01 0.22

THYSSENKRUPP A 7.02 0.052

VOLKSWAGEN VZ 146.48 2.68

VONOVIA SE 31.71 0.64

SIEMENS N 103.14 -0.4

SAP SE 89.46 0.22

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 39.95 -0.25

AEGON 4.44 0.73

ABN AMRO BANK 11.58 2.57

AKZO NOBEL 66.54 -1.16

ARCELORMITTAL 24.8 1.16

ASML HOLDING 469.75 2.73

BOSKALIS WESTM 32 0

GALAPAGOS 53.92 0.75

HEINEKEN 85.32 -1.86

ING GROEP 10.034 1.69

KONINKLIJKE DS 140 -0.67

KPN KON 3.335 -0.51

NN GROUP 45.23 -0.24

KONINKLIJKE DS 140 -0.67

IMCD 123.75 -0.32

RANDSTAD 47.34 0.55

RELX 24.43 0.45

UNIBAIL RODAM  54.28 -0.88

VOPAK 23.06 -0.47

WOLTERS KLUWER 86.34 0.47

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.24 1.28

ATLANTIA 22.31 22.40

AZIMUT HLDG 17.13 17.18

ENEL 5.47 5.50

EXOR 62.00 62.14

ENI 12.08 12.04

GENERALI ASS 15.69 15.96

GEOX 0.79 0.80

INTESA SANPAOL 1.886 0.72

MEDIOBANCA 8.59 8.59

RCS MEDIAGROUP 0.69 0.67

PRYSMIAN 27.45 27.67

SNAM 4.88 4.94

STMICROELEC.N. 32.33 31.52

TELECOM ITALIA 0.26 0.25

TENARIS 13.29 13.21

TERNA 7.06 7.25

UNICREDIT 10.328 0.9

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 2994 0.13

ASAHI GROUP HL 4354 2.33

ASTELLAS PHARM 2046 1.11

BRIDGESTONE CO 5160 2.46

CANON INC 3229 1.54

CASIO COMPUTER 1239 2.4

CITIZEN WATCH 546 1.3

CREDIT SAISON 1584 2.52

DAIWA SEC GROU 614.7 1.89

SUBARU 2521.5 1.02

FUJIFILM HOLDI 7054 2.53

FUJITSU LTD 16495 3.68

HINO MOTORS 708 2.46

HITACHI 6509 1.59

HONDA MOTOR 3327 1.4

IHI 3770 4

ISUZU MOTORS 1551 1.64

KAWASAKI HVY I 2648 3.64

KAJIMA CORP 1463 1.67

KEIO 4695 0.97

KOBE STEEL 616 0.16

KONICA MINOLTA 466 2.19

JTEKT 1054 1.35

MITSUB UFJ FG 751.2 2.79

MITSUBISHI COR 4321 2.18

MITSUBISHI ELE 1403.5 1.52

MITSUBISHI MOT 450 1.12

NEC CORPORATIO 5160 3.2

NIKKON HLDG 2080 1.66

NIKON CORP 1636 1.24

NIPPON SUISAN 4354 1.64

NISSAN MOTOR C 543.6 3.23

NOMURA HOLDING 495.6 2.21

NISSAN CHEMICA 6150 1.82

NIPPON PAPER I 962 

OBAYASHI CORP 956 1.27

ODAKYU ELEC RA 1804 1.35

OJI HOLDINGS 580 2.11

OSAKA GAS 2414 -0.62

RICOH CO LTD 1080 1.5

SECOM 8051 0

SEVEN & I HLDG 5150 0.33

SHARP CORP 1062 1.34

SHIMIZU CORP 726 1.26

SHISEIDO 5186 2.67

SONY GROUP COR 11465 3.99

SMFG 4052 2.12

SUMITOMO CHEM 537 1.51

SUZUKI 808 2.93

TAISEI CORP 4040 0.5

TDK CORPORATIO 4295 3.25

TOBU RAILWAY 3025 1.75

TOKIO MARINE H 7656 3.89

TORAY INDUSTRI 747.6 2.47

TREND MICRO 6480 0.78

TOPY INDS LTD 1330 3.99

TORAY INDUSTRI 747.6 2.47

TOSHIBA CORP 5556 2.11

TOYOBO 1008 2.54

TOYOTA MOTOR C 2138.5 2.35

YAMAHA CORP 5290 2.12

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 28.22 -1.36

AIR LIQUIDE 131.20 3.05

ALSTOM 24.62 -0.85

AXA 22.64 -0.35

BNP PARIBAS 49.36 2.09

BOUYGUES 30.61 -0.16

CAPGEMINI 171.45 1.81

CARREFOUR 18.29 -1.8

CASINO GUICHAR 13.90 -2.11

CREDIT AGRICOL 9.40 2.06

DANONE 51.64 -0.6

DASSAULT SYSTE 34.09 0.62

EDF 8.02 0.75

L’OREAL 315.60 2.3

L.V.M.H. 553.50 2.03

LAGARDERE 18.66 -3.91

MICHELIN 27.81 0.14

PERNOD RICARD 169.35 0.5

KERING 494.30 2.04

PUBLICIS GROUP 47.53 1.13

RENAULT 26.33 -0.17

SAINT-GOBAIN 45.07 2.48

SANOFI 94.43 -1.23

SCHNEIDER ELEC 114.52 0.44

SOCIETE GENERA 23.72 1.04

SODEXO 66.82 -1.1

TF1 7.04 -0.5

THALES 115.50 0.17

VEOLIA ENVIRON 23.58 0.51

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 24.23 -1.0617

AENA SME 135.35 -2.6259

ACERINOX 10.15 -0.6363

ACCIONA 173.8 -2.7964

AMADEUS 53.32 -0.7815

BBVA 4.308 -0.4966

BANKINTER 6.112 2.2416

CAIXABANK 3.585 1.5293

DSTR INT ALIME 0.0139 -2.1127

ENDESA 18.765 -2.8978

ENAGAS 20.88 -2.3386

FERROVIAL 23.27 -0.2999

FOMENTO DE CON 9.59 -2.1429

GRIFOLS 18.425 -0.4054

IBERDROLA 9.738 -2.7173

INT AIRLINES G 1.386 -1.5974

INDRA SISTEMAS 10.57 0.6667

INDITEX 22.07 0.3638

MAPFRE 1.689 -0.7638

MERLIN PROP 9.73 0.1544

ARCELORMITTAL 24.83 1.1817

REPSOL 14.27 2.0744

BCO DE SABADEL 0.8586 2.4582

BANCO SANTANDE 2.7975 0.1253

SACYR 2.422 0.2483

TELEFONICA 4.54 0.1765

MEDIASET ES CO 3.848 0.2083

TECNICAS REUN 8.66 2.1226

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με το βλέμμα στο σημαντικό σημείο
στήριξης των 850 μονάδων κινήθηκε
το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μία συ-
νεδρίαση όπου οι αγοραστές είχαν τα
ηνία από την αρχή έως τη λήξη της,
χάρη στην ανάκαμψη των τραπεζικών
μετοχών αλλά και στις ισχυρές στηρίξεις
από τον ενεργειακό κλάδο και το γενι-
κότερα θετικό κλίμα που κυριάρχησε
στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η συσχέτιση του Χ.Α. με τους βασι-
κούς διεθνείς δείκτες θα παραμείνει
σημαντικά αυξημένη ακόμα και σε η-
μερήσια βάση, σημειώνουν εγχώριοι
αναλυτές. Για την υπόλοιπη εβδομάδα,
σύμφωνα με την Depolas Investment
Services, πιθανό εύρος τιμών για τον
Γενικό Δείκτη αποτελεί η περιοχή των
860-810 μονάδων.

Ο τζίρος πάντως παρέμεινε σε χα-
μηλά επίπεδα, κάτι που δεν βοηθά στη
στήριξη της ανοδικής τάσης, τη στιγμή
που οι ανησυχίες για τη νομισματική
σύσφιγξη διεθνώς και για τις επιπτώσεις
που θα έχει στην οικονομία συνεχίζουν
να προβληματίζουν τους επενδυτές.

Στα στατιστικά της συνεδρίασης, ο
Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,07%
στις 840,69 μονάδες, ενώ ο τζίρος δια-
μορφώθηκε στα 55,54 εκατ. ευρώ. Κατά
τη Merit Securities, σημεία στήριξης
αποτελούν οι 820 και 810 μονάδες και
σημεία αντίστασης οι 850 και 860 μο-
νάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης ενισχύθηκε κατά 1,30% στις
2.027.29 μονάδες, ενώ στο +1,98% έ-
κλεισε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποί-

ησης και στις 1.322,83 μονάδες. Από
τα μη τραπεζικά blue chips, τα μεγα-
λύτερα κέρδη σημείωσαν η Mytilineos
στο +4,25%, η Βιοχάλκο στο +3,72%
και η Motor Oil στο +3,6% και ακο-
λούθησαν με κέρδη άνω του 2% οι
Lamda Development, Quest και ΑΔΜΗΕ.
Στον αντίποδα, απώλειες 2,02% κατέ-
γραψε η Coca-Cola και άνω του 1% οι
Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ και ΤΕΡΝΑ

Ενεργειακή. Ο τραπεζικός δείκτης ση-
μείωσε άλμα 4,30% στις 543,63 μονάδες,
με την Alpha Bank να κλείνει στο
+3,49%, την Εθνική Τράπεζα στο +4%,
την Τράπεζα Πειραιώς στο +2,42% και
τη Eurobank στο +5,83%. Ο τραπεζικός
κλάδος «χρωστούσε» μια αντίδραση,
όπως επισημαίνουν παράγοντες της α-
γοράς, έχοντας υποχωρήσει κατά 22%
τους τελευταίους δύο μόνο μήνες. Πά-

ντως η Axia Research διατηρεί τη σύ-
σταση buy και για τις τέσσερις συστη-
μικές, με τις τιμές-στόχους να τοποθε-
τούνται στο 1,55 ευρώ για την Alpha
Bank, στο 1,45 ευρώ για τη Eurobank,
στα 5,5 ευρώ για την Εθνική και στα
2,10 ευρώ για την Πειραιώς.

Το σενάριο της παράτασης του σκη-
νικού υψηλής αβεβαιότητας παραμένει,
διαμορφώνοντας αρνητικές προσδοκίες
στην οικονομία και κατ’ επέκταση στα
εταιρικά μεγέθη, σχολιάζει ο Δημήτρης
Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της
«Κύκλος Χρηματιστηριακής». Ωστόσο,
τονίζει, παρά τη διαμόρφωση σκηνικού
χαμηλών προσδοκιών στις αγορές, η
νηοπομπή των συνεχών ρευστοποιή-
σεων και αρνητικών προσήμων των
δεικτών ήταν αναμενόμενο να οδηγή-
σουν τις τιμές σε υπερπουλημένες ζώ-
νες, προκαλώντας το αγοραστικό εν-
διαφέρον του «έξυπνου χρήματος» που
διέγνωσε τις επενδυτικές ευκαιρίες.

Το ελληνικό Χρηματιστήριο συγ-
χρονίζεται με τις κινήσεις των διεθνών
αγορών και ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών,
με τη συναλλακτική απαξίωση να α-
ποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του
και με τον Γενικό Δείκτη να κινείται
με νευρικότητα, αρνούμενος ωστόσο
να υποχωρήσει κάτω από τις 800 μο-
νάδες, αλλά και με ανεπαρκείς δυνάμεις
για μια επιτυχή αναμέτρηση με τις 850
μονάδες. 

Παραμένει επομένως, κατά τον κ.
Τζάνα, σε εμφανή αναζήτηση κατεύ-
θυνσης, αναμένοντας τον καταλύτη ε-
κείνο που θα μπορούσε να αναβαθμίσει
την επενδυτική ψυχολογία. Το κυοφο-
ρούμενο «δίχτυ προστασίας» της ΕΚΤ
επανέφερε τις αποδόσεις των 10ετών
ομολόγων κάτω από το 4%, ενώ η α-
ναγγελία του τέλους της μνημονιακής
εποπτείας και η έναρξη της μεταμνη-
μονιακής παρακολούθησης για την ελ-
ληνική οικονομία πρακτικά αγνοήθηκε
από τις αγορές υπό τις παρούσες συν-
θήκες χαμηλής ορατότητας.

Tρίτη διαδοχική ημέρα κερδών απο-
δείχθηκε η χθεσινή για τα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια χάρις στην τόνωση
του ενδιαφέροντος για μετοχές του
κλάδου χημικών και πρώτων υλών κι
ενώ είχαν προηγηθεί την περασμένη
εβδομάδα οι μαζικές πωλήσεις τίτλων
λόγω ανησυχιών για επικείμενη ύφεση.
Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 ολο-
κλήρωσε τη συνεδρίαση με 0,35%. Με
άνοδο κινούνταν και οι δείκτες στην
απέναντι όχθη του Ατλαντικού. Οι
Dow Jones και S&P 500 αργά χθες
πριν από το κλείσιμο της αγοράς είχαν
άνοδο της τάξεως του 1,81% και 2,40%
χάρις στους ομίλους ενέργειας και ε-
κείνους των ειδών πολυτελείας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο δείκτης
S&P 500 είχε απολέσει 2 τρισ. δολ. σε
αξία. Το ευνοϊκό κλίμα βοηθήθηκε
από σχόλια του Αμερικανού προέδρου
Τζο Μπάιντεν, ο οποίος δεν θεωρεί α-
ναπότρεπτη μια ύφεση, αν και συνο-
λικά οι προοπτικές παραμένουν επι-
σφαλείς για τους επενδυτές, που διε-
ρωτώνται εάν τα χειρότερα για την α-
γορά πέρασαν. Βάσει των διδαγμάτων
της Ιστορίας, οι πτωτικές αγορές χρει-
άζονται χρόνο να φθάσουν σε ένα κα-
τώτατο επίπεδο, ειδικά όταν συνο-
δεύονται από ύφεση. Κάτι τέτοιο πα-
ρατηρήθηκε στη διεθνή χρηματοπι-
στωτική κρίση του 2008.

Χθες στη Γηραιά Ηπειρο ο FTSE
100 στο Λονδίνο ολοκλήρωσε τη συ-
νεδρίαση με κέρδη 0,42%, με 0,20%

στη Φρανκφούρτη ο DAX, με 0,75%
στο Παρίσι ο CAC 40, με 0,39% ο FTSE
MIB στο Μιλάνο, ενώ αντιθέτως ο
IBEX στη Μαδρίτη είχε πτώση 0,61%
λόγω αποδυνάμωσης των ενεργειακών
ομίλων κοινής ωφελείας ενόψει πιθα-
νής νέας φορολογίας. Συνολικά ο κλα-
δικός δείκτης εξορυκτικών ομίλων α-
νήλθε 1,3%, ενώ τη Δευτέρα είχε φθά-
σει σε επίπεδα ναδίρ ανάλογα με εκείνα
του Δεκεμβρίου. Ο δείκτης του κλάδου
της ενέργειας ενισχύθηκε 1,1% χάρις
στην άνοδο του αργού. Συγκεκριμένα,
λόγω στενότητας στις προμήθειες η

τιμή του αργού Ν. Υόρκης είχε ανέλθει
χθες 0,9%, στα 110,50 δολάρια το βα-
ρέλι.

Ενδυνάμωση υπήρξε και στα είδη
πολυτελείας, με αφορμή έκθεση της
εταιρείας συμβούλων Bain για πρό-
βλεψη ανόδου στις πωλήσεις τους του-
λάχιστον 5% φέτος.

Τέλος, οι φόβοι για την ανάπτυξη
παραμένουν μετά τις προειδοποιήσεις
από την ένωση βιομηχανιών της Γερ-
μανίας για ύφεση εάν οι ρωσικές προ-
μήθειες σε φυσικό αέριο διακοπούν
πλήρως.

REUTERS, BLOOMBERG

Aνοδος 1,07% στο Χρηματιστήριο
με ώθηση από τις τράπεζες
Στις 840,69 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, σε χαμηλά επίπεδα ο τζίρος

<<<<<<<

Αλμα 4,30% στον
τραπεζικό δείκτη,
σημαντική στήριξη και από
ενεργειακά blue chips.

Τρίτη ημέρα κερδών
στις ευρωπαϊκές αγορές

<<<<<<

Εντονο ενδιαφέρον για
μετοχές του κλάδου
χημικών και πρώτων υλών.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,35%.

Η Axia Research διατηρεί τη σύσταση buy και για τις τέσσερις συστημικές, με τις τιμές-
στόχους να τοποθετούνται στο 1,55 ευρώ για την Alpha Bank, στο 1,45 ευρώ για τη
Eurobank, στα 5,5 ευρώ για την Εθνική και στα 2,10 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.8400               0.8700                 0.8632             -1.0570           “113,425”                0.8440                0.8880                0.8460              -3.86

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1.0400               1.0600                 1.0489             -0.9860             “63,800”                1.0300                1.0600                1.0600                0.95

ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3760               0.3880                 0.3788               0.4510               “1,047”                0.3760                0.3880                0.3880                0.00

ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0.0000                0.0920                                                 

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                                                                                                                                                                0.0745                0.0785                                                 

ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0000                0.0910                                                 

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.8500               1.8500                 1.8500               1.0000                     250                1.8600                1.8800                1.8500                0.54

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1.6200                1.8000                                                 

ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 

ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0180                                                 

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                0.0780                                                 

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                                                                                                                                                                                        0.0000                0.1800                                                 

ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0315                                                 

ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                           1.0600                0.0000                                                 

ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0160                0.0170                                                 

ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0730                0.0805                                                 

ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0400                0.0000                                                 

ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.0000                0.8000                                                 

ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 

ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        0.0000                1.8100                                                 

ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD  (AN)                                                                                                                                                                    0.0120                0.0130                                                 

ΤΟΚΙ           TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0.0565                0.0000                                                 

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΤΙΑ          DISPLAY ART PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0475                                                 

ΡΟΛΑ         ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                              0.0000                0.0295                                                 

ΔΒΚΔ         ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                        0.6950                0.0000                                                 

ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                         0.6250                0.6450                                                 

ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                             0.3600               0.3620                 0.3611               3.1130               “1,235”                0.0000                0.3620                0.3620                9.70

ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.7000               2.7000                 2.7000               9.3170                     100                2.6200                2.7000                2.7000                1.50

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1.2200                1.2800                                                 

ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.0000                0.2000                                                 

ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                0.8000                                                 

ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                       0.2800               0.2800                 0.2800             -0.8000               “6,000”                0.2600                0.2900                0.2800              -2.78

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                1.1000                                                 

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.0900                                                 

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0.2720                0.3140                                                 

ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                      0.0515                0.0565                                                 

ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.2400                                                 

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1.0900               1.0900                 1.0900             -0.7890                     795                1.0800                1.0900                1.0900                0.00

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                                                 

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                                                 

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΣΤΣΔ          “CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0000                0.0260                                                 

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  – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1                                                                                                                                                         56.1000              61.0000                                                 

ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                  59.0000             59.0000               59.0000         -100.0000               “1,500”              59.0000              61.0000              59.0000              -1.67

ΤΡΙΣΤΟΝΕ  “Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN, Σ)”                                                                                                                                         0.0000                0.0000                                                 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΧ05Α18    “KOXA 3,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2022) “                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 

ΚΧ071Α16  “KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023) “                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 

ΚΧ071Α17  “KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024) “                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 

ΚΧ101Α13  “ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023) “                                                                                                                                                                                          0.0000                0.0000                                                 

ΚΧ101Α15  “ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025) “                                                                                                                                                                                        0.0000                0.0000                                                 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                          

ΓΔ13Γ22    “Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 3η Έκδοση 2022 (24/03/2022 – 24/06/2022) (AN)”                                                                                                                                               0.0000                0.0000                       

ΓΔ13Δ22    “Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 4η Έκδοση 2022 (29/04/2022 – 29/07/2022) “                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                       

ΓΔ13Ε22    “Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 5η Έκδοση 2022 (27/05/2022 – 26/08/2022) “                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                       

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

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

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

Τη σταδιακή μετάβαση σε μια η-
λεκτρονική διαιτησία του πο-
δοσφαίρου σηματοδοτεί η πρό-
θεση της FIFA να εφαρμόσει το
λεγόμενο ημιαυτόματο VAR στο
προσεχές Μουντιάλ του Κατάρ,
περιορίζοντας σημαντικά το έρ-
γο των διαιτητών και κυρίως
των βοηθών τους. Η εισαγωγή
της τεχνολογίας στη διαιτησία,
στην οποία η διεθνής ομοσπον-
δία αντιστεκόταν σθεναρά κατά
τον 20ό αιώνα, έχει πλέον αλ-
λάξει ουσιαστικά τη μορφή του
παιχνιδιού την τελευταία δεκα-
ετία, με την εφαρμογή πρώτα
της τεχνολογίας γραμμής τέρ-
ματος (goal line technology) και
εδώ και μία πενταετία του βι-
ντεοδιαιτητή (VAR).

Εκεί που θεωρείτο ρηξικέ-
λευθη η χρήση σπρέι από τους
διαιτητές για να σημειωθεί στο
χορτάρι η θέση του τείχους και
της μπάλας σε εκτέλεση φάουλ,
πλέον οι εφαρμογές της τεχνο-
λογίας έχουν φέρει επανάσταση

στον τρόπο που διαιτητεύεται
ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, με
την εισαγωγή πολλαπλών ηλε-
κτρονικών λύσεων.

Το σύστημα του VAR έχει
πλέον καταστεί αυτονόητο για
κάθε αγώνα υψηλού επιπέδου,
πότε φέρνοντας σε δύσκολη θέ-
ση τους διαιτητές και πότε «σώ-
ζοντάς» τους από μεγάλα λάθη
που καθίστανται οφθαλμοφανή
λόγω των επαναληπτικών προ-
βολών στην τηλεόραση.

Ομως τώρα η FIFA είναι έτοι-

μη να κάνει και το βήμα παρα-
πάνω, προς την ηλεκτρονική δι-
αιτησία των αγώνων, εφαρμό-
ζοντας για πρώτη φορά στην Ι-
στορία τεχνητή νοημοσύνη για
τη διαιτησία, ένα σενάριο που
μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα
μπορούσε να χαρακτηριζόταν
επιστημονικής φαντασίας.

Οπως ανακοίνωσε την περα-
σμένη Δευτέρα ο πρόεδρος του
κορυφαίου οργάνου του παγκό-
σμιου ποδοσφαίρου, Τζάνι Ιν-
φαντίνο, από το Κατάρ, μετά

την 136η σύνοδο της IFAB (δη-
λαδή της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Κανονισμών Ποδοσφαίρου) ε-
ξετάζεται πλέον η εισαγωγή του
λεγόμενου «ημιαυτόματου VAR»
στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα
αρχίσει τον προσεχή Νοέμβριο
στο Κατάρ. Οι δοκιμές που έχουν
ήδη ξεκινήσει θα συνεχιστούν
και η FIFA ελπίζει ότι θα είναι
όλα έτοιμα για τη διοργάνωση.

Τι είναι όμως το ημιαυτόματο
VAR; Πρόκειται για τη χρήση
τεχνητής νοημοσύνης για τη

διαπίστωση τυχόν παραβιάσεων
των κανονισμών περί του οφ-
σάιντ, με σκοπό την επιτάχυνση
των σχετικών διαιτητικών απο-
φάσεων, καθώς η καθυστέρηση
που παρατηρείται σήμερα χα-
ρακτηρίζεται το κύριο πρόβλημα.
Το ημιαυτόματο VAR είναι μια
πρόσθετη εφαρμογή στο γνωστό
σύστημα των τηλεοπτικών ρι-
πλέι και της γραμμής του οφ-
σάιντ που έχουν φθάσει και στην
Ελλάδα. Επιτρέπει τον εντοπισμό
του οφσάιντ εντός δευτερολέ-
πτων, χρησιμοποιώντας αυτό-
ματο εντοπισμό της μπάλας και
δημιουργώντας τρισδιάστατα
μοντέλα των θέσεων των ποδο-
σφαιριστών στιγμιαία. Ο χρόνος
στον οποίο θα αποφαίνεται το
νέο σύστημα για το εάν ένας
παίκτης είναι ή όχι σε θέση οφ-
σάιντ εκτιμάται στα τρία με τέσ-
σερα δευτερόλεπτα.

«Φαίνεται πολύ καλό και πολ-
λά υποσχόμενο. Είμαστε πολύ
ικανοποιημένοι και θα συνεχί-
σουμε τις δοκιμές ώστε να λά-
βουμε απόφαση για την εφαρ-
μογή του στο Παγκόσμιο Κύ-
πελλο αργότερα φέτος», δήλωσε
ο Ινφαντίνο, ενώ ο επικεφαλής
της Επιτροπής Διαιτητών της
FIFA Πιερλουίτζι Κολίνα είπε
από την πλευρά του ότι «έχω
την πεποίθηση πως μπορεί να
εφαρμοστεί».

Τη σύμφωνη γνώμη της εξέ-
φρασε και η συνήθως συντη-
ρητική IFAB την περασμένη
Δευτέρα. Ηδη εφαρμόστηκε χω-
ρίς σημαντικά προβλήματα κατά
το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύ-
πελλο Συλλόγων, στις αρχές του
2022, στο Αμπου Ντάμπι, καθώς
και στο Αραβικό Κύπελλο που
διεξήχθη τον περασμένο Δεκέμ-
βριο στο Κατάρ.

Βεβαίως και πάλι την τελική
απόφαση θα την έχουν οι διαι-
τητές, όπως τόνισε και ο Κολίνα.
Ωστόσο, η ηλεκτρονική διαιτη-
σία φαίνεται να έρχεται όλο και
πιο κοντά πλέον.

Σε καθεστώς κανονικότητας επι-
στρέφει από τη νέα σεζόν ο Πα-
ναθηναϊκός, ύστερα από μια χρο-
νιά παταγώδους αποτυχίας σε Ελ-
λάδα και Ευρώπη. Ο Δημήτρης
Γιαννακόπουλος εμφανίζεται α-
ποφασισμένος να βάλει τους «πρά-
σινους» ξανά στις ράγες του πρω-
ταθλητισμού, χωρίς «πειραματι-
σμούς» πλέον στη διαχείριση της
ομάδας, με τον ίδιο να έχει τη γε-
νική επίβλεψη και τον Αργύρη
Πεδουλάκη να αναλαμβάνει το
χτίσιμο, σχεδόν από το μηδέν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το
πωλητήριο θα παραμείνει... κρε-
μασμένο στην πόρτα της ΚΑΕ, ό-
μως ο ισχυρός άνδρας του τμή-
ματος μπάσκετ θα επιβλέπει από
πρώτο χέρι τη νέα προσπάθεια
και μάλιστα με σημαντική αύξηση
του μπάτζετ. Τρεις είναι οι κύριοι
λόγοι οι οποίοι έφεραν τον Δ. Γιαν-
νακόπουλο ξανά στο προσκήνιο.
Ο ένας αφορά τη συμφωνία για
την εκμετάλλευση για τα επόμενα
49 χρόνια του κλειστού του ΟΑΚΑ
–κάτι που δίνει ιδιαίτερη δυναμική
στον Παναθηναϊκό–, ο δεύτερος
έχει να κάνει με τις τελευταίες ε-
ξελίξεις στην Ευρωλίγκα και την
αλλαγή σκηνικού ύστερα από
πολλά χρόνια, με αποκορύφωμα
το τέλος εποχής του Μπερτομέου.
Ο τρίτος αφορά την πλήρη απο-
τυχία του μοντέλου που ακολου-
θήθηκε τη σεζόν που ολοκληρώ-

θηκε. Ο δρόμος της επιστροφής
του Παναθηναϊκού στην ελίτ του
ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά και
στην κορυφή του ελληνικού πρω-
ταθλήματος, μόνον εύκολος δεν
θα είναι, βέβαια, καθώς η ομάδα
πρέπει να στηθεί σχεδόν από την
αρχή. Οι περισσότεροι παίκτες
θα αποχωρήσουν, ενώ υπάρχουν
ήδη ερωτήματα για το ποιοι από
τους μη κομμένους θα παραμεί-
νουν στο ΟΑΚΑ και τη νέα σεζόν,
με πρώτο τον Παπαγιάννη (σ.σ.
η ρήτρα αποδέσμευσής του είναι
στα 4 εκατ. δολάρια), για τον οποίο
οι «σειρήνες» του ΝΒΑ ηχούν όλο
και πιο δυνατά.

Από κει κι έπειτα, μεγάλο στοί-
χημα αποτελεί και η επιλογή του
νέου προπονητή, καθώς οι επι-
λογές έχουν στενέψει πάρα πολύ.
Ο Πασκουάλ που έχει... δυνατό
ρεύμα στο πράσινο στρατόπεδο,
αν και προσπάθησε δεν κατάφερε
να σπάσει το συμβόλαιό του με
την εκτός Ευρωλίγκας Ζενίτ, ενώ
από τις «εγγυημένες» επιλογές ο
μόνος ελεύθερος είναι ο Γιάννης
Σφαιρόπουλος. Τα «δίχτυα» που
έριξε ο Δ. Γιαννακόπουλος προς
τον Μάριο Χεζόνια είναι αβέβαιο
αν θα πιάσουν... ψάρια, όμως α-
νάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει
έλξη και το επόμενο διάστημα α-
ναμένεται να ενταθούν οι προ-
σπάθειες επιστροφής.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

Επιστρέφει σε καθεστώς
κανονικότητας ο ΠΑΟ

Τι σηματοδοτεί η επανεμφάνιση Δ. Γιαννακόπουλου στο προσκήνιο.

Ιστορική στιγμή για τη διαιτησία
Η τεχνολογία κερδίζει έδαφος απέναντι στον άνθρωπο και το ημιαυτόματο VAR είναι προ των πυλών

Τροποποιήσεις
κανονισμών

Σημαντικές τροποποιήσεις
στους κανονισμούς συμφώ-
νησε να καθιερώσει η IFAB
από 1ης Ιουλίου, εγκρίνο-
ντας τις περισσότερες από
τις προτάσεις που της είχαν
κατατεθεί. Ετσι καθιερώνο-
νται σε μόνιμη βάση οι πέ-
ντε αλλαγές ποδοσφαιρι-
στών ανά ομάδα και ανά α-
γώνα, αλλά πάντα σε τρεις
το πολύ διακοπές συν το η-
μίχρονο ή το διάλειμμα για
παράταση, όπως ίσχυε προ-
σωρινά από τον Μάιο του
2020. Επιπλέον επεκτείνε-
ται από 12 σε 15 ο μέγιστος
αριθμός αναπληρωματικών
που μπορεί να έχει μια ομά-
δα στον πάγκο της. Και οι
δύο τροποποιήσεις εξαρτώ-
νται από τη διοργανώτρια
αρχή κάθε αγώνα και μπο-
ρούν να εφαρμόζονται κατά
το δοκούν. Η IFAB τροποποί-
ησε επίσης τον κανονισμό
για τη θέση του τερματοφύ-
λακα κατά τις εκτελέσεις
πέναλτι, επιτρέποντας
στους γκολκίπερ να έχουν
τουλάχιστον το ένα πόδι και
πίσω από τη γραμμή του
τέρματος, αντί πάνω σε αυ-
τή. Φυσικά ούτε λόγος για
τις ακραίες τροποποιήσεις
που γράφτηκε ότι θα δοκι-
μάσουν από τη νέα σεζόν οι
μικρότερες κατηγορίες
στην Ολλανδία (όπως ο χρό-
νος να κυλά σαν του μπά-
σκετ ή το πλάγιο να γίνεται
με τα πόδια), καθώς δεν
πρόκειται παρά για διάφο-
ρα... πειράματα μεταξύ ε-
ρασιτεχνικών ομάδων στη
χώρα χωρίς κάποια εξου-
σιοδότηση από την εθνική
ομοσπονδία.

<<<<<<

Το νέο σύστημα που θα
ανιχνεύει το οφσάιντ σε
δευτερόλεπτα αναμένε-
ται να δοκιμαστεί στο
Μουντιάλ του Κατάρ.

H χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έρχεται στο ποδόσφαιρο με σκοπό
την επιτάχυνση των σχετικών διαιτητικών αποφάσεων, καθώς η καθυστέ-
ρηση που παρατηρείται σήμερα χαρακτηρίζεται το κύριο πρόβλημα.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Ενα πολύ ζεστό δεκαήμερο μας πε-
ριμένει καθώς βαδίζουμε προς την ο-
λοκλήρωση του Ιουνίου, με θερμοκρα-
σίες 2-3 βαθμούς Κελσίου πάνω από το
κανονικό και με κορυφώσεις που θα
δώσουν καυτές ημέρες, όπου τα θερ-
μόμετρα θα ανέβουν πάνω από τους
38°-39° C και θα φτάσουν και τους 40°-
41° C! «Η Πέμπτη και η Παρασκευή θα
είναι οι πιο ζεστές ημέρες στην Αθήνα»,
λέει στην «Κ» ο διευθυντής ερευνών
του Αστεροσκοπείου Αθηνών και επι-
στημονικά υπεύθυνος του meteo.gr,
Κώστας Λαγουβάρδος, «με τις θερμο-
κρασίες να υπερβαίνουν τους 38°-39°

C, ίσως ακόμη και τους 40° C σε ορισμέ-
νες περιοχές». 

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης
του καιρού, με το οποίο προειδοποιεί
πως η θερμοκρασία θα παρουσιάσει
από σήμερα σταδιακή άνοδο, προβλέ-
ποντας πως οι μέγιστες τιμές της θα
φτάσουν κατά τόπους τους 40° με 41°
C, ενώ ευτυχώς οι ελάχιστες θερμοκρα-
σίες (τη νύχτα) δεν θα είναι ιδιαίτερα
υψηλές. 

Τι προβλέπει η ΕΜΥ
Συγκεκριμένα, η ΕΜΥ προβλέπει πως

την Τετάρτη 22 Ιουνίου η θερμοκρασία
θα φτάσει τους 35°-37° C και κατά τόπους

στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 38°-39°
C. Την Πέμπτη θα ανέβει στους 36°-39°
C και τοπικά σε Θεσσαλία, ανατολική
Στερεά και κεντρική Μακεδονία θα πιά-
σει τους 40° με 41° C. Στην Αττική, οι
υψηλότερες θερμοκρασίες, σύμφωνα

με την ΕΜΥ, θα σημειωθούν την Τετάρτη
και την Πέμπτη και θα φθάσουν τους
38° με 39° C, με τις παραθαλάσσιες πε-
ριοχές να καταγράφονται 3 με 4 βαθμούς
χαμηλότερες.

Από την Παρασκευή και το Σάββατο
θα δροσίσει λίγο, με τις μέγιστες θερ-
μοκρασίες να πέφτουν 2 με 3 βαθμούς
και να μην ξεπερνούν σε κεντρικά και
νότια τους 37°-38° C, ενώ στα βόρεια
θα μείνουν κάτω από 34°-35° C. Νέα ά-
νοδος της θερμοκρασίας και από τα δυ-
τικά προβλέπεται από την Κυριακή 26
Ιουνίου.  

Οσον αφορά τις νησιωτικές και πα-
ραθαλάσσιες περιοχές, μέχρι την Πα-
ρασκευή οι μέγιστες θα διαμορφωθούν

στους 33°-35° C, ενώ στις Κυκλάδες δεν
θα ξεπεράσουν τους 32° C.

Πάνω από το κανονικό
«Ερχεται ένα αρκετά θερμό δεκαή-

μερο, που θα δώσει μια ζεστή κορύφωση
αυτή την εβδομάδα και αναμένουμε να
δούμε εάν θα υπάρξει κάτι ανάλογο και
την επομένη. Πάντως, μέχρι τα τέλη Ι-
ουνίου οι θερμοκρασίες στις περισσό-
τερες περιοχές της χώρας θα είναι 2-3
βαθμοί Κελσίου πάνω από τις κανονικές
για την εποχή. Σε ορισμένες περιοχές,
όπως στη Θεσσαλία, στην ανατολική
Στερεά, στη νότια Κρήτη, μπορεί το
θερμόμετρο αυτή την εβδομάδα να φτά-
σει και τους 40°-41° C», λέει στην «Κ» ο

κ. Λαγουβάρδος. «Ακόμη κι αν οι πολύ
υψηλές θερμοκρασίες δεν κρατήσουν
πολύ, ο παρατεταμένος χαρακτήρας
του κύματος ζέστης θα καταπονήσει
τον κόσμο, ειδικά μετά ένα δεκαήμερο
σχετικά δροσερό», συμπληρώνει ο ε-
ρευνητής του Αστεροσκοπείου. Η υπο-
χώρηση της ζέστης το Σάββατο θα είναι
παροδική, καθώς η θερμοκρασία θα α-
νέβει ξανά. 

«Το επόμενο δεκαήμερο όλη η πε-
ριοχή της Μεσογείου θα είναι ζεστή,
αλλά ευτυχώς για εμάς οι πολύ θερμές
αέριες μάζες φαίνεται να έχουν σταμα-
τήσει στο κεντρικό τμήμα, περίπου
πάνω από την Ιταλία», αναφέρει ο κ.
Λαγουβάρδος.

Σε συναγερμό
για τη διακοπή
ρωσικού αερίου
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση
πιθανών προβλημάτων στην ο-
μαλή τροφοδοσία της χώρας σε
φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό βρί-
σκονται οι αρμόδιες αρχές ενόψει
της πλήρους διακοπής των ροών
ρωσικού φυσικού αερίου από σή-
μερα και μέχρι τις 28 του μηνός,
αλλά και της έλευσης των θερινών
υψηλών φορτίων λόγω χρήσης
των κλιματιστικών. Αν και η ανα-
κοίνωση της Gazprom ότι θα δια-
κόψει τη ροή φυσικού αερίου λόγω
συντήρησης του αγωγού Turkish
Stream το διάστημα 21-28 Ιουνίου
δεν βρήκε απροετοίμαστη την ελ-
ληνική αγορά, αφού πρόκειται για
προγραμματισμένη ετήσια συ-
ντήρηση για την οποία είχαν ε-
νημερωθεί εγκαίρως οι αρμόδιες
αρχές, η συγκυρία στην οποία αυ-
τή λαμβάνει χώρα δεν επιτρέπει
εφησυχασμό. Είχε προηγηθεί από
την περασμένη εβδομάδα η μεί-
ωση των ροών φυσικού αερίου
μέσω του αγωγού Nord Stream
προς τη Γερμανία, τη Γαλλία, την
Ιταλία και τη Σλοβακία, με την

Gazprom να επικαλείται τεχνικούς
λόγους.

Υπό αυτές τις συνθήκες και δε-
δομένου ότι κανείς δεν μπορεί να
αποκλείσει το ενδεχόμενο η
Gazprom να προβάλει αντίστοιχα
προσκόμματα και για τον αγωγό
Turkish Stream, στο πλαίσιο ενός
τακτικισμού που φαίνεται να α-
κολουθεί προκειμένου να ανακό-
ψει την –πέραν της αναμενόμε-
νης– καλή πορεία υποκατάστασης
των αποθεμάτων ασφαλείας στις
ευρωπαϊκές αποθήκες, οι αρμόδιες
αρχές βρίσκονται σε κατάσταση
άτυπου αλέρτ.

Φορτία με LNG
Για το διάστημα πάντως μέχρι

και την ολοκλήρωση της προγραμ-
ματισμένης συντήρησης του α-
γωγού, η ομαλή τροφοδοσία της
χώρας, όπως διαβεβαιώνουν αρ-
μοδίως, είναι διασφαλισμένη πλή-
ρως. Ο ΔΕΣΦΑ μάλιστα θα αξιο-
ποιήσει τη συγκυρία για να προ-
χωρήσει και ο ίδιος σε συντήρηση
του ελληνικού συστήματος στο
σημείο εισόδου του Σιδηροκά-
στρου από τις 21 έως και τις 25 Ι-
ουνίου. Οι εταιρείες - εισαγωγείς
φυσικού αερίου έχουν κλείσει ε-

γκαίρως αυξημένα φορτία LNG.
Μέσα στον Ιούνιο και μέχρι χθες
στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθού-
σας έφτασαν επτά μεγάλα φορτία
LNG, ενώ από σήμερα και μέχρι
τις 26 του μηνός θα εκφορτώσουν
άλλα τέσσερα μεγάλα φορτία, δύο
της ΔΕΠΑ και τρία της Mytilineos.

Με διασφαλισμένες πλήρως
και τις ημερήσιες ροές αερίου από
τον αγωγό TAP, πίεση εκτιμάται
ότι μπορεί να δεχθεί το σύστημα
μόνο σε περίπτωση αύξησης των
εξαγωγών ηλεκτρικού ρεύματος
προς την Ιταλία, ζήτημα που πα-
ρακολουθείται στενά από τη ΡΑΕ
για να κηρύξει, εάν χρειαστεί, κα-
τάσταση εκτάκτου ανάγκης και
να σταματήσουν οι εξαγωγές.

Οι λιγνιτικές μονάδες
Η πλήρης διακοπή ρωσικού α-

ερίου αποτελεί ένα από τα ακραία
αλλά πολύ πιθανά σενάρια εκτά-
κτου ανάγκης που έχει εξετάσει
η ΡΑΕ. Σε αυτή την περίπτωση
θα δουλέψουν στο «φουλ» οι λι-
γνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, οι αυλές
των οποίων έχουν γεμίσει με α-
ποθέματα που μπορούν να στη-
ρίξουν συνεχή λειτουργία για 1,5-
2 μήνες. Με ντίζελ θα δουλέψουν
τέσσερις μεγάλες μονάδες φυσικού
αερίου με δυνατότητα λειτουργίας
εναλλακτικού καυσίμου. Πηγές
του ΑΔΜΗΕ εκτιμούν ότι το σύ-
στημα φέτος θα είναι πιο ενισχυ-
μένο από πέρυσι λόγω και της έ-
νταξης σε δοκιμαστική λειτουργία,
τον Ιούλιο, της νέας μονάδας της
Mytilineos αλλά και της εγκατά-
στασης νέας ισχύος 1.200 MW
AΠΕ, εκ των οποίων τα 800 MW
φωτοβολταϊκά, τα οποία μπορούν
να διασφαλίσουν τουλάχιστον τις
μεσημεριανές αιχμές, που ανα-
μένονται φορτία στα 11,5 GW.  

Προληπτικά μέτρα
Στη λήψη προληπτικών έκτα-

κτων μέτρων για την ασφάλεια
του ενεργειακού εφοδιασμού ε-
νόψει του θέρους προχώρησε, στο
μεταξύ, το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. 

Σε καθεστώς εφεδρείας μπαί-
νουν οι μονάδες ηλεκτροπαρα-
γωγής της ΔΕΗ στα διασυνδεδε-
μένα νησιά, ενώ παράταση λει-
τουργίας μέχρι και τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2023 παίρνουν οι μονάδες
της Κρήτης που έχουν προσωρινή
άδεια, με διάταξη του νομοσχεδίου
για την απλοποίηση των ΑΠΕ που
κατατέθηκε την περασμένη Πα-
ρασκευή στη Βουλή. Διάταξη του
ίδιου νομοσχεδίου ρυθμίζει τον
τρόπο αποζημίωσης της νέας α-
ποθήκης που θα εγκαταστήσει ο
ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, αλλά και
τη δυνατότητα της ΡΑΕ να παρα-
τείνει τη μίσθωση του ειδικού δε-
ξαμενοπλοίου πέραν του ενός έ-
τους.

Σε αποδρομή βρίσκεται το πρωτοφανές
κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τις τε-
λευταίες ημέρες τους κατοίκους της κε-
ντρικής και δυτικής Ευρώπης. Οι ειδικοί,
όμως, προειδοποιούν ότι το φαινόμενο
συνιστά οιωνό για το τι μας περιμένει στο
μέλλον, ιδιαίτερα επειδή εκδηλώθηκε υ-
περβολικά πρόωρα. 

Στη Γαλλία, ο θερμικός δείκτης, δηλαδή
ο μέσος όρος των θερμοκρασιών σε όλη
τη χώρα, αυξήθηκε στους 27,4° C, δηλαδή
ήταν ο υψηλότερος της ιστορίας για τον
Ιούνιο. Στο Μπιαρίτς, αγαπημένο θέρετρο
των γαλαζοαίματων τον 19ο αιώνα λόγω
του ήπιου κλίματός του, ο υδράργυρος
σκαρφάλωσε στους 42,9° C, ενώ 16 πόλεις
κατέγραψαν ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας
για τον Ιούνιο. Στο Κότμπους της Γερμανίας
ο υδράργυρος έδειξε 39,4° C πλησιάζοντας
σε απόσταση αναπνοής (0,4° C) το ρεκόρ
του μήνα. Την ίδια στιγμή, πολλές πόλεις
της βόρειας Ιταλίας επέβαλαν δελτίο στη
διανομή του νερού, ενώ η Λομβαρδία εν-
δέχεται να τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης εξαιτίας της πρωτόγνωρης α-
νομβρίας. Τις θερμότερες ημέρες της ι-

στορίας τους κατέγραψαν επίσης Ολλανδία
και Βρετανία. 

Των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών,
μύρια δεινά έπονται και έτσι πολλά κράτη
αναγκάστηκαν να πολεμήσουν και τις δα-
σικές πυρκαγιές. 

Δασικές πυρκαγιές
Η μεγαλύτερη καταστροφή προκλήθηκε

στην Ισπανία όπου αποτεφρώθηκαν
250.000 στρέμματα στη βορειοδυτική ε-
παρχία Ζαμόρα. Στη νότια Γαλλία αποτε-
φρώθηκαν 2.000 στρέμματα με χαμηλή
βλάστηση, ενώ στη Γερμανία χρειάστηκε
να εκκενωθούν τρία χωριά εξαιτίας της
πύρινης λαίλαπας που πλησίαζε.

Δυστυχώς οι παρατεταμένοι και πρό-
ωροι καύσωνες θα είναι η νέα πραγματι-
κότητα, στην οποία θα πρέπει να προ-
σαρμοστεί η Ευρώπη. Σύμφωνα με επι-
στημονικά στοιχεία που δημοσιοποίησε
η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της
Γαλλίας, η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει
σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης τέ-
τοιων φαινομένων και οι καύσωνες θα γί-
νουν κατά πέντε ή δέκα φορές πιο έντονοι
συγκριτικά με αυτούς πριν από 100 χρόνια.
Οι θερμοκρασίες θα είναι κατά 1,8 έως
τέσσερις βαθμούς Κελσίου υψηλότερες
από αυτές που καταγράφονται σήμερα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Παγκόσμιου
Οργανισμού Μετεωρολογίας Κλερ Νούλις
δήλωσε από την έδρα του Οργανισμού
στη Γενεύη, ότι για την κατάσταση που
βίωσε η δυτική Ευρώπη την περασμένη
εβδομάδα ευθύνεται εξ ολοκλήρου η κλι-
ματική αλλαγή. «Αρχίζουμε να ταλαιπω-
ρούμαστε από παρατεταμένους καύσωνες
πολύ νωρίτερα από ό,τι πριν από μερικά
χρόνια», τόνισε. «Δυστυχώς πρόκειται για
μία μικρή μόνο πρόγευση όσων θα επα-
κολουθήσουν στο μέλλον, εφόσον εξα-

κολουθήσει η αύξηση των εκπομπών α-
ερίων που προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου. Αυτό σημαίνει ότι η μέση
θερμοκρασία στον πλανήτη θα εκτιναχθεί
κατά δύο βαθμούς πάνω από το επίπεδο
της περιόδου πριν από τη βιομηχανική
επανάσταση».

Αποκαλυπτικό μέλλον
H Γαλλίδα κλιματολόγος Αγλαΐα Ζεζεκέλ

τονίζει ότι τέτοια μετεωρολογικά φαινό-
μενα θα εξελιχθούν σε κανόνα αν εξακο-
λουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς
έναντι της κλιματικής αλλαγής. «Αυτό
που βλέπουμε σήμερα, δεν είναι τίποτα
μπροστά σε όσα μας περιμένουν αν δεν
βάλουμε άμεσα φρένο στην κλιματική αλ-
λαγή», λέει. Την ίδια ακριβώς άποψη έχει
ο συνάδελφός της Κρίστοφ Κασού, ο οποίος
είναι μεταξύ των συντακτών της έκθεσης
του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, και
προσθέτει: «Μόνο ένας τρόπος θα μας ε-
πιτρέψει να αποτρέψουμε το αποκαλυπτικό
μέλλον: άμεση μείωση των εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα, τώρα, όχι σε τρία
χρόνια».

Καυτό δεκαήμερο με 40άρια και στην Ελλάδα
Από σήμερα ανεβαίνει το θερμόμετρο, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή θα είναι οι πιο θερμές ημέρες στην Αθήνα και στα ηπειρωτικά

<<<<<<<

Ολη η περιοχή της Μεσογεί-
ου θα είναι ζεστή, αλλά οι πο-
λύ θερμές αέριες μάζες φαί-
νεται να έχουν σταματήσει
στο κεντρικό τμήμα, περίπου
πάνω από την Ιταλία.

<<<<<<

Σχέδιο για την αντιμετώ-
πιση τυχόν προβλημά-
των, λόγω της προγραμ-
ματισμένης συντήρησης
του Turkish Stream αλλά
και πιθανού τακτικισμού.

<<<<<<

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τέ-
τοια ακραία μετεωρολογικά
φαινόμενα θα γίνουν κανόνας
αν παραμείνουμε αδρανείς
έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Σήμα κινδύνου για καύσωνες στην Ευρώπη

ΠΗΓH: ΕΜΥ



MEDIA & AΓOPEΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / EUROBANK*

Νέες αυξήσεις επιτοκίων
λόγω του πληθωρισμού

Εν μέσω αυξημένων πληθω-
ριστικών ανησυχιών λόγω
της ανόδου του δείκτη τιμών
καταναλωτή τον Μάιο σε νέο
υψηλό 40 ετών (8,6% ετησίως)
και της ενίσχυσης των μα-
κροπρόθεσμων πληθωριστι-
κών προσδοκιών τον Ιούνιο
στο υψηλότερο επίπεδο από
το 2008 (3,3%), σύμφωνα με
την προκαταρκτική έρευνα
του University of Michigan,
η αρμόδια επιτροπή για τη
χάραξη της νομισματικής πο-
λιτικής των ΗΠΑ (Fed) απο-
φάσισε στη διήμερη συνε-
δρίαση που ολοκληρώθηκε
την Τετάρτη να αυξήσει κατά
75 μ.β. το βασικό παρεμβατικό
επιτόκιο fed funds rate, η τρί-
τη κατά σειρά αύξηση και η
μεγαλύτερη από το 1994. Με
τον επικεφαλής Τζερόμ Πά-
ουελ να διαβεβαιώνει ότι η
αρμόδια επιτροπή παραμένει
«σταθερά δεσμευμένη» στην
επαναφορά του πληθωρισμού
στον μεσοπρόθεσμο στόχο
του 2,0%, η Fed προβλέπει –
σύμφωνα με τις αναθεωρη-
μένες εκτιμήσεις της– περαι-
τέρω συνολική άνοδο των ε-
πιτοκίων κατά 175 μ.β. στις
επόμενες τέσσερις συνεδριά-
σεις που απομένουν μέχρι το
τέλος του έτους.

Για το 2023 προβλέπεται
επιπλέον αύξηση 40 μ.β., με
το fed funds rate να ανέρχεται
τελικά στο 3,8%, πάνω από
το επίπεδο μακροχρόνιας ι-
σορροπίας που εκτιμάται
στην περιοχή 2,0%-3,0%, πριν
η κεντρική τράπεζα προχω-

ρήσει σε μείωση των επιτο-
κίων το 2024.

Η κεντρική τράπεζα της
Αγγλίας (ΒοΕ) επίσης αύξησε
τα επιτόκια την εβδομάδα
που διανύσαμε, διατηρώντας
ανοιχτό το ενδεχόμενο για
περαιτέρω αύξηση τους επό-
μενους μήνες λόγω των έντο-
νων πληθωριστικών πιέσεων
(δείκτης τιμών καταναλωτή
σε υψηλό 40 ετών 9,0%) και
της συνεχιζόμενης στενότη-
τας στην αγορά εργασίας (πο-
σοστό ανεργίας 3,8%, κοντά
σε χαμηλό 50 ετών). Εκπληξη
όμως για τις αγορές επιφύλαξε
η κεντρική τράπεζα της Ελ-
βετίας (SNB) η οποία αποφά-
σισε απροσδόκητα αύξηση
50 μ.β. στα επιτόκια, η πρώτη
τα τελευταία 15 χρόνια, ανα-
θεωρώντας σημαντικά υψη-
λότερα τις εκτιμήσεις της για
τον πληθωρισμό (2,8% εφέτος
και 1,9% το 2023, από 2,1%
και 0,9%, αντίστοιχα).

Σε αυτό το περιβάλλον και
επωφελούμενη επίσης από
τη δέσμευση της ΕΚΤ σε έ-
κτακτη συνεδρίαση για υιο-
θέτηση μέτρων με στόχο την
αντιμετώπιση του κινδύνου
ορισμένες χώρες του ευρώ
να αντιμετωπίσουν σημαντι-
κά υψηλότερο κόστος δανει-
σμού από άλλες, η ισοτιμία
ευρώ/δολ. ανέκαμψε στην
περιοχή του 1,05 μετά από
υποχώρηση σε χαμηλό τεσ-
σάρων εβδομάδων 1,0357 νω-
ρίς την Τετάρτη, παραμένο-
ντας όμως σχεδόν αμετάβλη-
τη σε εβδομαδιαία βάση. 

Με πτώση έκλεισε το ΧΑΚ
Με πτώση έκλεισε την Τρίτη το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε στο
κλείσιμο στις 69,66 μονάδες,
παρουσιάζοντας μείωση 0,23%,
όπως και ο Δείκτης FTSE/CySE
20, ο οποίος κατέγραψε μείωση
0,31%, κλείνοντας στις 41,73
μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος
συναλλαγών ανήλθε στις
€168.953,71. Σε ό,τι αφορά τους
επιμέρους χρηματιστηριακούς
δείκτες, η Κύρια Αγορά σημεί-
ωσε πτώση 0,84%, οι Επενδυ-
τικές Εταιρείες και τα Ξενοδο-
χεία δεν παρουσίασαν μεταβο-
λή, ενώ η Εναλλακτική Αγορά
κατέγραψε κέρδη 0,32%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι
τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας
με €97.910 (πτώση 3,86% - τιμή
κλεισίματος €0,85). Ακολούθη-
σαν οι μετοχές της Τράπεζας
Κύπρου με €66.921 (άνοδος
0,95% – τιμή κλεισίματος €1,06),
της AlkisH. Hadjikyriacos(Frou-
Frou Biscuits) Public Ltd με
€1.680 (πτώση 2,78% – τιμή
κλεισίματος €2,78) της Petrolina
με €866 (αμετάβλητη – τιμή
κλεισίματος €1,09) και της
Logicomμε €462 (επίσης χωρίς
μεταβολή - τιμή κλεισίματος
€1,85). Από τις μετοχές που έ-
τυχαν διαπραγμάτευσης, τέσ-
σερις κινήθηκαν ανοδικά, δύο
πτωτικά και ακόμη δύο παρέ-
μειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός
των συναλλαγών ανήλθε σε 77.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε
τη συνέχιση της αναστολής
διαπραγμάτευσης των τίτλων
της εταιρείας Access
Commercial Investors 4 Plc
(Ν.Ε.Α. Αγορά), για επιπλέον
δύο μήνες, δηλαδή μέχρι και
τις 29 Αυγούστου 2022.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε
σύμφωνα με το Άρθρο 185 του

περί Αξιών και Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον
εξακολουθούν να συντρέχουν
οι λόγοι που επιβάλλουν τη συ-
νέχιση της αναστολής διαπραγ-
μάτευσης των τίτλων της εν
λόγω εταιρείας.

Συμπληρώνεται ότι εάν κατά
τη διάρκεια της αναστολής δια-
πραγμάτευσης η εταιρεία συμ-
μορφωθεί με τις πιο πάνω υπο-
χρεώσεις της, τότε η αναστολή
διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

Επιπλέον, το Συμβούλιο του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
ανακοίνωσε την απόφαση άρ-
σης των ορίων διακύμανσης
τιμής για μια ημέρα διαπραγ-
μάτευσης των μετοχών της ει-
σηγμένης εταιρείας Δασικές
Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια
Λτδ. Όπως αναφέρεται, η από-
φαση λήφθηκε μετά από αίτημα
Μέλους του Χρηματιστηρίου
κατόπιν υποβολής σχετικής έκ-
θεσης αποτίμησης η οποία υ-
ποστηρίζει το αίτημα αυτό. Σύμ-
φωνα με την έκθεση αυτή αλλά
και τις οικονομικές καταστάσεις
της εταιρείας για το έτος 2021
που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν,
η καθαρή αξία του ενεργητικού
της εταιρείας ανά μετοχή ανέρ-
χεται στα €3,76, ενώ η τρέχουσα
τιμή διαπραγμάτευσης στο σύ-
στημα ΟΑΣΗΣ του ΧΑΚ κυμαί-
νεται στα €0,63, ενώ διευκρι-
νίζεται πως το Συμβούλιο του
Χρηματιστηρίου κατέληξε στην
απόφαση λαμβάνοντας υπόψη
τα πιο πάνω στοιχεία καθώς
και την πολύ χαμηλή συναλ-
λακτική δραστηριότητα της με-
τοχής αυτής.

Σημειώνεται πως η άρση των
ορίων διακύμανσης τιμής θα
έχει ισχύ μόνο κατά τη διάρκεια
της χρηματιστηριακής συνε-
δρίασης που θα πραγματοποι-
ηθεί στις 23 Ιουνίου 2022.

Μεταξύ των «πρωταθλητών» σε
ενεργειακό πληθωρισμό και πλη-
θωρισμό τροφίμων συγκαταλέ-
γεται η Ελλάδα, γεγονός που επι-
βαρύνει σε σημαντικό βαθμό τα
ευάλωτα νοικοκυριά, καταδει-
κνύοντας παράλληλα τις δομικές
αιτίες της ακρίβειας στην Ελλάδα,
πέραν των συγκυριακών παρα-
γόντων. Οι μεγάλες αυξήσεις στην
ενέργεια, αλλά και η επίπτωση
αυτών στις τιμές σειράς άλλων
προϊόντων και υπηρεσιών, σχε-
τίζονται με τη μεγάλη εξάρτηση
της ελληνικής παραγωγής από τα
ορυκτά καύσιμα.

Από τα οριστικά στοιχεία που

δημοσιοποίησε χθες η Eurostat
για τον εναρμονισμένο δείκτη τι-
μών καταναλωτή για τον μήνα
Μάιο, προκύπτει ότι στην Ελλάδα
οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν
κατά 61% σε ετήσια βάση, αύξηση
που αποτελεί την πέμπτη μεγα-
λύτερη σε επίπεδο Ευρωζώνης
αλλά και Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ει-
δικά όσον αφορά την τιμή της η-
λεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα,

καταγράφηκε τον Μάιο η τρίτη
μεγαλύτερη αύξηση (80,2%) σε
ετήσια βάση. Την πρώτη θέση
κατέλαβε η Εσθονία, με την τιμή
της ηλεκτρικής ενέργειας να αυ-
ξάνεται κατά 146,3%, και τη δεύ-
τερη η Ολλανδία με αύξηση 118%.

Η αύξηση στην τιμή του φυ-
σικού αερίου ήταν η δεύτερη στην
Ευρωζώνη (172,7%) μετά την Ε-
σθονία (217,3%), ενώ όσον αφορά

τα υγρά καύσιμα οι τιμές στην
Ελλάδα καταγράφουν αύξηση
65,1%. Στους «πρωταθλητές» συ-
γκαταλέγεται δυστυχώς η Ελλάδα
και όσον αφορά τις τιμές των τρο-
φίμων. Συνολικά οι τιμές της ο-
μάδας «Είδη διατροφής» αυξήθη-
καν, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat, κατά 12,7% στην Ελλάδα
τον Μάιο του 2022 σε σύγκριση
με ένα χρόνο πριν, αύξηση που

αποτελεί την έκτη υψηλότερη με-
ταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.
Σε επίπεδο Ευρωζώνης οι τιμές
των τροφίμων αυξήθηκαν κατά
8,9%.

Η αύξηση σε ψωμί - δημητρια-
κά ήταν στην Ελλάδα 13,4% (9,7%
στην Ευρωζώνη), στο φρέσκο
γάλα 10,1%, στα κρέατα 13,8%.
Εντύπωση προκαλούν οι πολύ με-
γάλες αυξήσεις, συγκριτικά και

με τις άλλες χώρες, στις τιμές των
φρούτων. Συγκεκριμένα, τα στοι-
χεία της Eurostat δείχνουν ότι
στην Ελλάδα, μια χώρα με σημα-
ντική επάρκεια σε φρούτα, οι τιμές
τους αυξήθηκαν τον Μάιο κατά
9,8%, αύξηση που αποτελεί την
τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη,
μετά τη Σλοβενία και τη Σουηδία,
όπου οι τιμές των φρούτων αυ-
ξήθηκαν κατά 11,4% και 10,8%,
αντιστοίχως. Ανάλογη είναι η ει-
κόνα και στα λαχανικά, οι τιμές
των οποίων αυξήθηκαν τον Μάιο
κατά 13,1% στην Ελλάδα, η πέ-
μπτη μεγαλύτερη αύξηση σε ε-
πίπεδο Ευρωζώνης.

Σημειώνεται ότι με βάση τα ο-
ριστικά στοιχεία της Eurostat για
τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών
καταναλωτή τον Μάιο, ο πληθω-
ρισμός στην Ευρωζώνη διαμορ-
φώθηκε σε 8,1%, αύξηση που α-
ποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Στην Ελ-
λάδα ο εναρμονισμένος δείκτης
τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε
τον Μάιο σε 10,5%, από 9,1% τον
Απρίλιο. Υπενθυμίζεται βεβαίως
ότι ο εθνικός δείκτης τιμών κα-
ταναλωτή αυξήθηκε τον Μάιο κα-
τά 11,3%. Με ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον, εξάλλου, αναμένεται η 1η Ι-
ουλίου, οπότε η Eurostat θα ανα-
κοινώσει τις εκτιμήσεις της για
τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Σε
επίπεδο Ε.Ε. ο πληθωρισμός δια-
μορφώθηκε τον Μάιο σε 8,8%,
από 8,1% τον Απρίλιο.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Οξύτατο παραμένει το ζήτημα της
στέγασης για πάνω από το 1/3
των νοικοκυριών στην Ελλάδα,
τα οποία υποχρεούνται να δαπα-
νούν άνω του 40% του διαθέσιμου
εισοδήματός τους για την κάλυψη
εξόδων που σχετίζονται με το α-
κίνητο στο οποίο μένουν (π.χ. λο-
γαριασμούς ΔΕΚΟ, ενοίκιο ή δόση
στεγαστικού δανείου). Η τελευταία
έκθεση της Eurostat, που αφορά
το 2020, αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα
εξακολουθεί να αποτελεί «ουραγό»
στην Ε.Ε. των 27 χωρών-μελών,
καθώς το 33,3% των νοικοκυριών

εντάσσεται στην κατηγορία των
υπερβολικά επιβαρυμένων οικο-
νομικά σε ό,τι αφορά τη στέγασή
τους – δηλαδή ξοδεύουν πάνω
από το 40% των εισοδημάτων
τους. Την ίδια στιγμή, ο μέσος
όρος στην Ε.Ε. είναι μόλις 7,8%,
ενώ η αμέσως επόμενη χώρα μετά
την Ελλάδα είναι η Βουλγαρία, ό-
που το αντίστοιχο ποσοστό όμως
είναι 14,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά
τα στοιχεία αφορούν μια περίοδο
κατά την οποία ναι μεν τα ενοίκια
είχαν αυξηθεί σημαντικά, αλλά
δεν είχε συμβεί το ίδιο και με τους
λογαριασμούς του ρεύματος. Ως
εκ τούτου, όταν δημοσιευθούν
τα στοιχεία για το 2022, όπου το

κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας
είναι πολλαπλάσιο, ενδέχεται να
ξεπεραστεί ακόμα και το ιστορικά
υψηλό ποσοστό που είχε σημει-
ωθεί το 2015, όταν το 45,5% των
νοικοκυριών δαπανούσε πάνω α-
πό το 40% του εισοδήματός του
για την κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών του.

Ωστόσο, η εικόνα, ειδικά για
όσους ενοικιάζουν το ακίνητο
στο οποίο μένουν, είναι δραμα-
τική. Με βάση τα στοιχεία της
Eurostat, στην Ελλάδα το ποσοστό
των ενοικιαστών που ξοδεύουν
πάνω από το 40% του εισοδήματός
τους για τις στεγαστικές ανάγκες
τους διαμορφώθηκε το 2020 σε

79,2%, από 83,2% το 2019. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ακόμα και
στην Ε.Ε. ο μέσος όρος μεταξύ
των ενοικιαστών που βρίσκονται
στην ίδια κατάσταση δεν ξεπερ-
νάει το 21,1%, είναι δηλαδή σχε-
δόν τέσσερις φορές χαμηλότερος.
Η αμέσως επόμενη χώρα, μετά
την Ελλάδα, είναι η Ουγγαρία, με

το 46,7% των ενοικιαστών να δα-
πανούν πάνω από το 40% των ει-
σοδημάτων τους για τις στεγα-
στικές ανάγκες τους, ενώ ακο-
λουθεί η Βουλγαρία με 44,8%.

Η εικόνα της Ελλάδας είναι α-
ποκαρδιωτική ακόμα και μεταξύ
όσων κάνουν ιδιόχρηση του ακι-
νήτου τους και δεν επιβαρύνονται
με δαπάνες, όπως π.χ. ένα στε-
γαστικό δάνειο. Πρόκειται για
την πολυπληθέστερη ομάδα, κα-
θώς αποτελεί το 62% του συνόλου
του πληθυσμού. Στη συγκεκρι-
μένη κατηγορία το 22,7% βρίσκε-
ται να ξοδεύει πάνω από το 40%
του εισοδήματός του για την κά-
λυψη δαπανών ΔΕΚΟ και θέρμαν-
σης, που επίσης αποτελεί το χει-
ρότερο ποσοστό στην Ε.Ε., με τη
δεύτερη Βουλγαρία να βρίσκεται
στο 13,1%. Ο δε μέσος όρος στην
Ε.Ε. δεν ξεπερνάει το 4,3%! Εν ο-
λίγοις, το ποσοστό στην Ελλάδα
είναι πενταπλάσιο του ευρωπαϊ-
κού μέσου όρου.

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύ-
πτουν ότι το κόστος ζωής στην
Ελλάδα είναι δυσβάσταχτο για
μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοδύναμα αγο-
ραστικής δύναμης μειώθηκε στο
67,4% του μέσου όρου της Ευρω-
παϊκής Ενωσης το 2018, από 93,3%
που ήταν 2008. Το πρόβλημα είναι
εντονότερο για τους ενοικιαστές,
ο αριθμός των οποίων αυξάνεται
συνεχώς. Το 2020 το ποσοστό ι-
διοκατοίκησης στη χώρα είχε μει-
ωθεί σε 73,9%, από 77,2% που ή-
ταν το 2010. Την ίδια στιγμή, το
ποσοστό των ενοικιαστών πανελ-
λαδικά βρισκόταν στο 26,1% το
2020, από 22,8% το 2010 και ενώ
στα μεγάλα αστικά κέντρα εκτι-
μάται ότι προσεγγίζει το 40%.

Σε δαπάνες για στέγαση
πάνω από το 40% του εισοδήματος
Υπερβολικά επιβαρυμένο το 33,3% των νοικοκυριών – 7,8% ο μέσος όρος σε Ευρωπαϊκή Ενωση

Το ποσοστό των ενοικιαστών που ξοδεύουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τις στεγαστικές ανάγκες
τους διαμορφώθηκε το 2020 σε 79,2%, από 83,2% το 2019.

<<<<<<

Τι δείχνουν τα στοιχεία
της Eurostat για το
2020, όταν το κόστος
του ρεύματος ήταν
πολύ χαμηλότερο.

<<<<<<

Η πέμπτη υψηλότερη
μεταβολή στην Ευρωζώ-
νη, που οδηγεί και στις
μεγάλες αυξήσεις του
κόστους των τροφίμων.

Κατά 61% ετησίως ακρίβυνε η ενέργεια τον Μάιο

Οσον αφορά την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα καταγράφηκε τον Μάιο η τρίτη μεγαλύτερη αύξηση
(80,2%) σε ετήσια βάση στην Ευρωζώνη. 
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