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ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διχάζει την ΕΚΤ η στήριξη του Νότου
Καθώς πλησιάζουν οι αυξήσεις επιτοκίων στην Ευρωζώνη, η
ΕΚΤ αναπτύσσει την πρώτη της γραμμή «άμυνας», τις ευέλικτες
επανεπενδύσεις του προγράμματος PEPP, δίνοντας βάρος στη
στήριξη των ομολόγων του Νότου με «χρηματοδότηση» (και) από
τα ομόλογα του Βορρά. Τα «γεράκια» του Βορρά σίγουρα θα α-
παιτήσουν πιο αυστηρές προϋποθέσεις μεταρρυθμίσεων. Σελ. 11

EUROBANK ΕΛΛΑΔΑΣ

Μεγάλη συμμετοχή στο Work@ Home
Η πολιτική Work@ Home, που εφαρμόζει η Eurobank Ελλάδας,
δηλαδή η δυνατότητα τηλεργασίας δύο έως τρεις ημέρες την ε-
βδομάδα, απαντά στις ανάγκες των εργαζομένων. Αυτό επισημαί-
νει η επικεφαλής Γεν. Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ο-
μίλου Eurobank, Νατάσσα Πασχάλη, σημειώνοντας ότι η συμμε-
τοχή των εργαζομένων είναι εντυπωσιακή. Σελ. 19

ΑΡΘΟΥΡ ΛΑΦΕΡ

Η αύξηση των φόρων μειώνει τα έσοδα
Οι κρατικές δαπάνες  είναι φόροι και οι φόροι έχουν συνέπειες,
τονίζει ο γκουρού της μείωσης φόρων, θεμελιωτής της οικονομι-
κής πολιτικής Ρέιγκαν, δρ Αρθουρ Λάφερ. Επεξηγεί τη θεωρία
που έγινε διάσημη με το όνομά του, την καμπύλη Λάφερ: Όταν
αυξάνεις τους φόρους μειώνεις τα έσοδα. Προσθέτει ότι οι δίκαι-
οι φόροι μειώνουν τη φοροδιαφυγή. Σελ. 14

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Δύσκολη εξίσωση 
Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης στις
ενεργειακές πηγές της Ρωσίας κατα-
γράφεται ως το μέγα στρατηγικό λάθος
των ευρωπαίων ηγετών τα τελευταία
20 χρόνια. Η επίθεση της Ρωσίας στην
γειτονική Ουκρανία έπιασε την Ευ-
ρώπη απροετοίμαστη να αντιμετω-
πίσει τις συνέπειες των κυρώσεων
που ίδια της επέβαλε. Οι αναγκαίες
επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές
τελούσαν για χρόνια σε καθεστώς α-
ναβολής καθόσον χρόνο η Ευρώπη
ζούσε το όνειρο του φτηνού ρωσικού
φυσικού αερίου. Τώρα θα πρέπει τά-
χιστα να σχεδιαστούν και να υλοποι-
ηθούν όλα όσα για χρόνια καθυστέ-
ρησαν έτσι ώστε να καταστεί η Ευ-
ρώπη ικανή να δέχεται εναλλακτικές
επιλογές ενεργειακών πόρων.  Σήμερα,
η οικονομική πρόοδος των χωρών
περνά μέσα από την ανάγκη επανα-

σχεδιασμού του ενεργειακού τους μο-
ντέλου. Έστω και αργά, όλοι έχουν
συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να
υπάρξει οικονομικός σχεδιασμός χωρίς
το υπόβαθρο μιας ενεργειακής στρα-
τηγικής. Οι επενδύσεις που θα απαι-
τηθούν είναι σημαντικές ως ποσοστό
του ΑΕΠ ενώ για κάποιες χώρες μπορεί
να είναι μέχρι και απαγορευτικές. Το
ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
θα πρέπει να επανασχεδιαστεί για να
στηρίξει αυτές τις χώρες. Πέρα από
πόρους θα απαιτηθεί και τεχνική βοή-
θεια για να στηριχθεί η προσπάθεια
κάθε χώρας για ενεργειακή μετάβαση.
Η συγκυρία όπως διαμορφώνεται θα
απαιτήσει την συνοχή των ευρωπαϊ-
κών εθνικών οικονομίων προκειμένου
η ευρωζώνη να διαβεί εν μέσω ενερ-
γειακής και οικονομικής κρίσης με
τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Βασική

προϋπόθεση είναι η συγκράτηση του
κόστους δανεισμού. Προς αυτή την
κατεύθυνση η ΕΚΤ σχεδιάζει εργαλείο
παρέμβασης προκειμένου να μην δια-
ταραχθεί η ισορροπία. Αν και η αρχική
ανακοίνωση λειτούργησε προς την
κατεύθυνση της προσωρινής απο-
κλιμάκωσης όλοι γνωρίζουν ότι στην
πραγματικότητα οι πολιτικοί συσχε-
τισμοί δεν ευνοούν την δημιουργία
ενός υπερ-όπλου με την δύναμη πυρός
που θα το καθιστούσε αποτελεσμα-
τικό. Απουσιάζει δηλαδή η συναίνεση
που επέτρεψε στον Μάριο Ντράγκι
πριν από μερικά χρόνια να αναφω-
νήσει το ιστορικό πλέον «ό,τι και αν
απαιτηθεί» που κράτησε την ευρω-
ζώνη ζωντανή. 

Το σενάριο που όλοι απεύχονται
είναι εκείνο που θέλει την πτώση
στις τιμές των ομολόγων λόγω αύξη-

σης των αποδόσεων να «πλήττει» τα
επενδυτικά χαρτοφυλάκια των τρα-
πεζών τα οποία «χτίστηκαν» όλα αυτά
τα χρόνια προς αντιστάθμιση των
μηδενικών επιτοκίων. Σε μια τέτοια
περίπτωση η άμεση επίπτωση θα
είναι ο περιορισμός της ποσότητας
και του κόστους του νέου δανεισμού
οδηγώντας σε ασφυξία και εν τέλει
χρεοκοπία αρκετές επιχειρήσεις με
όλες τις αρνητικές συνέπειες που
αυτό θα έχει στην ζήτηση και την α-
πασχόληση. Η δυνατότητα των τρα-
πεζών να συνεχίσουν να δανείζουν
με «λογικά» επιτόκια αποτελεί για κά-
ποιες οικονομίες κρίσιμο παράγοντα
επιτυχίας. Η Κύπρος συγκαταλέγεται
μεταξύ των χωρών που στηρίζεται
στον δανεισμό ως βασική πηγή χρη-
ματοδότησης για επενδύσεις και για
κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων.

Η επικείμενη αύξηση των επιτοκίων
για αντιμετώπιση του πληθωρισμού
από τη ΕΚΤ, αποτελεί μια εξέλιξη που
προβληματίζει για τον βαθμό στον
οποίο αυτή η «κανονικότητα» θα δια-
ταραχθεί. Αν και έχουν γίνει σημα-
ντικά βήματα προς την κατεύθυνση
δημιουργίας θεσμών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για αντιμετώπιση των κρί-
σεων, η αποτυχία ολοκλήρωσης της
τραπεζικής ένωσης και ενσωμάτωσης
των κεφαλαιαγορών πανευρωπαϊκά
δημιουργεί εκ των πραγμάτων οικο-
νομίες δύο ταχυτήτων. Η Κύπρος κα-
λείται εν μέσω προεκλογικής περιόδου
να διατηρήσει την συνεννόηση με-
ταξύ των πολιτικών δυνάμεων και να
διαφυλάξει τα ανταγωνιστικά της
πλεονεκτήματα ως οικονομία. Δύ-
σκολη εξίσωση μπορεί να σκεφτείτε
και μάλλον θα έχετε δίκιο. 

Στην τελευταία θέση της κατάταξης των
χωρών της Ε.E. αναφορικά με τις επι-
χειρήσεις που επενδύουν στην ενερ-
γειακή απόδοση κατατάσσεται η Κύ-
προς. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σε χώρες

όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Κύπρος,
οι οποίες επηρεάστηκαν περισσότερο
από την κρίση κρατικού χρέους της
Ευρώπης από το 2008 και μετά, ένα υ-
ψηλό ποσοστό εταιρειών υποστηρίζει
ότι η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης

αποτελεί εμπόδιο για τις δραστηριότητές
τους. Οι επιχειρήσεις ανησυχούν για
το ενεργειακό κόστος, ενώ το μερίδιο
των επιχειρήσεων που επενδύουν σε
κλιματικά μέτρα τείνει επίσης να είναι
χαμηλό. Πρόσθετα, η διαθεσιμότητα

χρηματοδότησης και η αβεβαιότητα
εμποδίζουν τις επενδύσεις των επιχει-
ρήσεων για το κλίμα. Οι συντάκτες της
έκθεσης της ΕΤΕπ για την ενέργεια ε-
κτιμούν πως για να γεφυρωθεί το χάσμα
στις επενδύσεις για το κλίμα, οι υπεύ-

θυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να
υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις σε πε-
ριφέρειες που υστερούν. Ελπιδοφόρο
είναι το ότι περίπου το 40% των επι-
χειρήσεων σχεδιάζουν να κάνουν ε-
πενδύσεις μελλοντικά. Σελ. 4

Ψαλίδισαν
τη βάση για
υπολογισμό
του κατώτατου
Συζητούνται και εξαιρέσεις

Όχι μόνο δεν υπήρξε συμφωνία για
τον κατώτατο μισθό στη σύσκεψη
στο Προεδρικό, αλλά έγιναν εισηγή-
σεις για αλλαγές στον τρόπο υπολο-
γισμού του. Όπως είναι εις θέση να
γνωρίζει η «Κ», ο πήχης για τον κα-
τώτατο χαμήλωσε αναφορικά με τη
βάση του ποσού που θα καθοριστεί,
ενώ άρχισαν να συζητούνται και ε-
ξαιρέσεις επαγγελμάτων. Σελ. 6

Επιδόσεις
2019 θυμίζει
η αεροπορική
κίνηση φέτος
Eνα εκατ. επιβάτες τον μήνα

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης μετά από
33 μήνες κατέγραψε ο Ιούνιος, αφού
ξεπέρασε το φράγμα του ενός εκατ.
επιβατών και στα δύο κυπριακά α-
εροδρόμια. Σύμφωνα με την Μαρία
Κουρούπη, Ανώτερη Διευθύντρια
Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκε-
τινγκ και Επικοινωνίας, αναμένεται
οι επόμενοι μήνες να αγγίξουν το
80% της ταξιδιωτικής κίνησης του
2019. Σελ. 4

Τα αγκάθια για
αντικατάσταση
του ρωσικού
αερίου με LNG
Αντιμέτωπη με ένα από τα
δυσκολότερα εγχειρήματα
στην ιστορία της βρίσκεται η
Ε.Ε., καθώς οι στόχοι που έχει
θέσει για αντικατάσταση του
ρωσικού αερίου με υγροποιη-
μένο φυσικό αέριο (LNG),
προσκρούουν σε ουσιώδεις
και δομικές δυσκολίες, ενώ
είναι ανησυχητικό το κόστος
που θα έχει στις οικονομίες
της. Η επίτροπος Ενέργειας
τόνισε πως δεν υπάρχει στην
παγκόσμια αγορά διαθεσιμό-
τητα σε LNG τέτοια ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες της
Ε.Ε.. Παράγοντες της αγοράς
προειδοποίησαν ότι δεν επαρ-
κεί η παγκόσμια προσφορά
LNG, ενώ έχει να αντιμετωπί-
σει τον ανταγωνισμό των ε-
νεργοβόρων ασιατικών οικο-
νομιών που καταβάλλουν υ-
ψηλό κόστος για να διασφαλί-
σουν το καύσιμο. Ο οίκος Fitch
προειδοποίησε ότι η στροφή
στο LNG συνεπάγεται αυξημέ-
νο κόστος, ενώ ο Κρίστοφερ
Γκανβίλ, της TS Lombard, δή-
λωσε ότι οι Ευρωπαίοι θα πλη-
ρώνουν περισσότερο από όσο
θα πληρώνουν οι Αμερικανοί
καταναλωτές. Ηδη οι εισαγω-
γές LNG στην Ευρωπαϊκή Ενω-
ση σημειώνουν ιστορικά υψη-
λά επίπεδα. Σελ. 12

Ουραγοί στις ενεργειακές επενδύσεις
Οι κυπριακές εταιρείες υποστηρίζουν ότι έχουν σχέδια για το μέλλον aλλά το κόστος είναι αποτρεπτικός παράγων

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

Ομόλογο εκδίδει
η Εκκλησία της Αγγλίας
Για πρώτη φορά η Εκκλησία της Αγ-
γλίας εκδίδει ομόλογα και δανείζεται
από την αγορά χρέους. H Εκκλησία έ-
χει αναπτύξει μεγάλη επενδυτική
δραστηριότητα, ιδιαιτέρως στη σφαί-
ρα των κοινωνικά υπεύθυνων επεν-
δύσεων. Οι επίτροποι της Εκκλησίας
της Αγγλίας διαχειρίζονται για λογα-
ριασμό της επενδυτικό χαρτοφυλά-
κιο ύψους 10 δισ. στερλινών. Σελ. 8

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Εφεση στα λαχεία
έχουν οι γυναίκες
Ψηλή συμμετοχή της γυναίκας στα
τυχερά παιχνίδια. Σύμφωνα με έρευ-
να της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων,
εννέα στις δέκα έχουν ενασχοληθεί
τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους.
Δημοφιλέστερα είναι τα ξυστά λα-
χεία (94%) και αριθμολαχεία (93%).
Δύο στις δέκα έχουν παίξει τυχερό
παιχνίδι σε ηλικία μέχρι 10 ετών, ενώ
το 12% σε ηλικία 11-14 ετών. Σελ. 6

ΣΤΑ ΥΨΗ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ

Ξεμένουν από φιάλες
μπύρας οι Γερμανοί
Το σοβαρότερο πρόβλημα του κλά-
δου ζυθοποιίας στη Γερμανία είναι τα
γυάλινα μπουκάλια η τιμή των οποί-
ων έχει εκτοξευθεί. Οι 1.500 ζυθο-
ποιίες έχουν σε κυκλοφορία περίπου
τέσσερα δισ. μπουκάλια. Οι πελάτες
πληρώνουν επιπλέον 8 σεντ για κάθε
μπουκάλι και τα παίρνουν πίσω όταν
το επιστρέψουν. Πολλοί όμως δεν τα
επιστρέφουν εγκαίρως. Σελ. 12

50

55

60

65

70

75

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0

5

0

5

0

5

1.0

1.5

2.0

Όγκος συναλλαγών (χιλιάδες €)

Γενικός Δείκτης 66,84

1.690

29/6 30/6 1/7 4/7 5/7

«Βουτιά» στην άντληση κεφαλαίων από επιχειρήσεις

Η καταιγίδα που γνωρίζουν φέτος οι αγορές μετοχών και ομολόγων αποθαρρύνει τράπεζες και στελέχη των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να
μην τολμούν να εκδώσουν νέες μετοχές και εταιρικά ομόλογα. Ετσι, τα κεφάλαια που άντλησαν οι επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο του έτους ή-
ταν φέτος κατά 25% μειωμένα σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2021. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας δεδομένων Refinitiv, το πρώτο
εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι εκδόσεις νέων ομολόγων και μετοχών, όπως και οι αυξήσεις κεφαλαίου, δεν υπερέβησαν τα 4,9 τρισ. δολ., ε-
νώ το 2021 ήταν 6,6 τρισ. δολ. Σελ. 11
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Tου  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η πολιτιστική
αειφορία θεωρείται πλέον ο τέταρτος
πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης (μαζί
με τον κοινωνικό, οικονομικό και πε-
ριβαλλοντικό πυλώνα). Η Πολιτιστική
Αειφορία καθίσταται, λοιπόν, η νέα
διεθνής δυναμική που επιτρέπει σε
πολιτιστικούς οργανισμούς ή/και
μουσεία να βρουν τη θέση τους στην
παγκόσμια ατζέντα της αειφορίας,
επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο τους,
τη συνάφειά τους με το κοινό τους
και τον αντίκτυπο που μπορούν να
έχουν στην κοινωνία, την οικονομία,
το περιβάλλον. 

Χρειαζόμαστε μουσεία και χώρους
πολιτισμού οι οποίοι με έμπρακτους
τρόπους θα μας οδηγούν προς ένα
βιώσιμο παρόν, αφού θα λειτουργούν
ως χώροι όπου τα μέλη της κοινότητας
που τα περιβάλλει –και η οποία είναι
και ο βασικός αιμοδότης τους– θα
μπορούν να συναντηθούν, να συ-
νεργαστούν, να μοιραστούν ή/και να
διαπραγματευτούν ιδέες. Χώροι στους
οποίους το κοινό θα καλείται ενεργά
αλλά ελεύθερα να καλλιεργεί κοινω-
νική, οικονομική και περιβαλλοντική
αειφορία με στόχο την προσωπική
αλλά και τη συλλογική ευημερία για
το κοινό καλό μέσα από την καλλιέρ-
γεια του αισθήματος του «ανήκειν».
Του «συνανήκειν». Του «μαζί». 

Γιατί τα μουσεία και οι χώροι πο-
λιτισμού; Κατά τον ίδιο τρόπο που
τα μουσεία θεωρούνται ασφαλείς χώ-
ροι τόσο για τα αντικείμενα που κρα-
τούν όσο και για τα άτομα που τα ε-
πισκέπτονται, παρέχοντας έτσι πε-
ριβάλλοντα που μπορούν να λειτουρ-
γήσουν με ανακουφιστικούς και θε-
ραπευτικούς τρόπους, επιτρέποντας
ταυτόχρονα αρκετή ποικιλομορφία
ώστε, αφενός να βοηθήσουν τους ε-
πισκέπτες να ανακαλύψουν ποιες ο-
μοιότητες έχουν μεταξύ τους αλλά
και, αφετέρου, να προσδιορίσουν και
να γνωρίσουν τα ειδοποιά στοιχεία
που τους κάνουν μοναδικά ως άτομα
εντός μια οργανωμένης κοινωνίας /
κοινότητας.  

Και εδώ έρχεται η ευθύνη μας: Ε-
παναπροσδιορίζοντας τον ρόλο μας
ως μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα,
οφείλουμε πρωτίστως να επανεξε-
τάσουμε τη σχέση μας με το κοινό
μας. Πώς να αφουγκραστούμε τις α-
νάγκες του μεταβαλλόμενου κοινού
μας, πώς να μιλούμε στη γλώσσα του,

χωρίς ελιτιστικά στερεότυπα; Πώς
να παρουσιάζουμε το έργο μας χωρίς
να στεκόμαστε σε διδακτικό βάθρο
αλλά δίπλα του; Να γίνει βίωμά μας
ότι ο πολιτισμός δεν είναι για τους
λίγους. Αντίθετα, είναι για όλους. Κα-
νένας δεν περισσεύει. 

Χρειαζόμαστε αλλαγή νοοτροπίας,
η οποία να περιλαμβάνει τη δέσμευσή
μας για πειραματισμούς και αλλαγές
όσον αφορά στη φωνή μας, τον λόγο
μας, την «ανοιχτοσύνη» μας, μακρο-
πρόθεσμα. Τα μουσεία, ανά τον κό-
σμο, χάνουν σήμερα σταδιακά τη δι-
δακτική και έγκυρη φωνή τους. Το
νέο κοινό τους σέβεται ως ένα βαθμό
μόνο την «έγκυρη» φωνή των μου-
σείων, ενώ αναμένει –και σταδιακά
θα απαιτεί– να έχει την ευκαιρία να
αναλογισθεί ενεργά και να ανταπο-
κριθεί δημιουργικά σε αυτήν. Οι δι-
δακτικές και μονόδρομες εκθέσεις
θα ανήκουν πια στο παρελθόν. Το
μουσείο θα δίνει τον λόγο στο κοινό
του και θα δημιουργεί τον σκεπτόμενο
άνθρωπο και τον ενεργό πολίτη. Θα
χρειαστεί να γίνει πολύ φιλόξενο, να
ανοίξει τις πόρτες, να ανοίξει πόρτες
που πριν δεν είχε ανοίξει. Να ενθαρ-
ρύνει το κοινό να πλησιάσει, να του
μιλήσει, να το νιώσει οικείο. Να έρθει
και μία και δύο και τρεις φορές. Να
φέρει και τα παιδιά του. Να φέρει και
τους ηλικιωμένους τους σε τροχοκά-
θισμα. Να μάθουμε μαζί για τον πο-
λιτισμό, να ακούσουμε μαζί μουσική,
να βιώσουμε μαζί εμπειρίες. Να γνω-
ρίσουμε το «μαζί» που ορίζει και διέπει
τις σχέσεις μια ουσιαστικής «κοινω-
νίας».

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης
Κύπρου, το οποίο ιδρύεται το 1984
και έχει μια μακρά ιστορία στον πο-
λιτισμό της Κύπρου, τα τελευταία κα-
λοκαίρια καλεί συστηματικά το κοινό
του στην αυλή του. Στο πλαίσιο ενός
φεστιβάλ, στο αμφιθέατρό του που
επί δεκαετίες ήταν ανενεργό, καλεί
το κοινό του να μοιραστεί μια σειρά
παραστάσεις μουσικές, θεατρικές,
κινηματογραφικές. Καλούμε το κοινό
μας στο υπέροχο σύμπαν του μου-
σειακού «μαζί» που βγαίνει και έξω
από το μουσείο, αν χρειαστεί. Που
απλώνει το χέρι και κλείνει το μάτι
στο κοινό του. 

Η δρ Ιωάννα Χατζηκωστή είναι διευθύντρια
του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας
Κύπρου.

Θλιμμένος φόβος
Εμπνευσμένο από το βιβλίο « Peurs

BleuesetHumourNoir» του FranKrause
και τις ιστορίες ανθρώπων που περι-
γράφουν τις φοβίες τους, το έργο «Θλιμ-
μένος Φόβος» της χορογράφου Χλόης
Μελίδου, από το Χοροθέατρο Ομάδα
Πέντε, βάζει το σώμα στη διαδικασία
να θυμηθεί πώς συμπεριφέρεται όταν
φοβάται. Οι μικρές αυτές ιστορίες με
χιούμορ, αρχίζουν με τρόμο και κατα-
λήγουν να μας αποκαλύπτουν το πα-
ράλογο του φόβου και τη μη ύπαρξη
πραγματικού κινδύνου, κάνοντάς μας
να αναρωτηθούμε τι είναι ο φόβος. Πόσο
παράλογο είναι να φοβόμαστε αυτό που
φοβόμαστε; Είναι κάτι πραγματικά ε-
πικίνδυνο ή μήπως μόνο σε μας φαίνεται
τρομακτικό; Είναι συνέπεια κάποιου
γεγονότος ή είναι κάτι που απλώς άρχισε
να μας βασανίζει χωρίς κάποιο προφανή
λόγο; Μπορούμε να απαλλαγούμε από
αυτό; Μαθαίνουμε να ζούμε μαζί του;
Με τους: Μάγδα Αργυρίδου, Πηνελόπη
Βασιλείου, Νατάσα Δημητριάδου και
Σωτήρη Σωτηρίου. Μουσική: Δημήτρης
Ζαχαρίου. Παραστάσεις 8 και 9 Ιουλίου,
ώρα 8:30 μ.μ. Τεχνοχώρο ΕΘΑΛ, Φρα-
γκλίνου Ρούσβελτ 76, Λεμεσός. Πληρο-
φορίες και κρατήσεις: 99 349265.

The Cockettes
Το φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ κινηματο-

γράφου Queer Wave και το Buffer Fringe
διοργανώνουν την προβολή του ντοκι-
μαντέρ The Cockettes – γιορτάζοντας
την 20ή επέτειο του ντοκιμαντέρ, και
την πρώτη προβολή του στην Κύπρο.
Ψυχαγωγικό και πολιτικό, το ντοκιμα-
ντέρ The Cockettes (2002) παίρνει το
όνομά του από τις θρυλικές Cockettes,
ένα θεατρικό γκρουπ φανταχτερών, α-
βανγκάρντ, queer χίπις που δραστη-
ριοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1970
στο Σαν Φρανσίσκο. Σπίτι της Συνερ-

γασίας, Λευκωσία. Πέμπτη 7 Ιουλίου,
ώρα 8 μ.μ. Είσοδος δωρεάν. 

Eκθεση Γιώργου Ματσαγγίδη
Ο Γιώργος Ματσαγγίδης παρουσιάζει

την νέα του δουλειά με τίτλο «Φαγιούμ»
στην Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά στη Λάρ-
νακα. Στις μέρες μας πολύς λόγος γίνεται
για τα πορτραίτα Φαγιούμ και πολύς ο
θαυμασμός για τα εικαστικά αυτά μνη-
μεία, πού δείχνουν το μεγαλείο της ελ-
ληνιστικής ζωγραφικής. Με τον όρο
Φαγιούμ εννοούμε το σύνολο των προ-
σωπογραφιών που φιλοτεχνήθηκαν
από τον 1ο - 3ο αιώνα και έχουν διασωθεί
έως σήμερα. Τα πορτραίτα Φαγιούμ
ήταν προϊόντα της πολυπολιτισμικής
και πολυεθνικής κοινωνίας της ρωμαϊ-

κής Αιγύπτου. Διάρκεια έκθεσης από
8 μέχρι 23 Ιουλίου. Γκαλερί Κυπριακή
Γωνιά, Σταδίου 45, Λάρνακα. Όλα τα
έργα κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα
www.gallerykypriakigonia.com.cy.

Eκθεση Λάμπρου Ορφανού 
Το Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα

Πλατανίσκια προβάλλει σε περιοδική
του έκθεση 31 χαρακτικά του καταξιω-
μένου Ελλαδίτη καλλιτέχνη Λάμπρου
Ορφανού, της περιόδου 1844-1966. Η
έκθεση συμπληρώνεται με τρία χαρα-
κτικά των δύο εικαστικών, αγαπημένων
προσώπων του καλλιτέχνη, της γυναίκας
του Έλλης Μουρέλου και του δασκάλου
του στο Παρίσι, Robert Cami. Παρου-

σιάζει επίσης, μοναδικά προσχέδια και
εκτυπώσεις μητρών του Λάμπρου Ορ-
φανού, από τα προσωπικά του αρχεία.
Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο κυ-
πριακό φιλότεχνο κοινό το χαρακτικό
έργο του Λάμπρου Ορφανού. Η έκθεση
Λάμπρος Ορφανός - Έλλη Μουρέλου-
Ορφανού «Χαράσσοντας την ζωή» 1944
– 1966, δεν θα γινόταν χωρίς την ανε-
κτίμητη δωρεά και συνεργασία του Μί-
νωα Ορφανού. Με αυτή την έκθεση, η
οποία προτείνει ένα ευρύ φάσμα του
προσωπικού χαρακτικού έργου του Λά-
μπρου Ορφανού, τιμά βαθιά τη μνήμη
των γονιών του, τιμά και το Μουσείο
Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση εγκαι-
νιάζεται στις 2 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι,
και θα είναι ανοικτή μέχρι τις 16 Οκτω-

βρίου 2022. Μουσείον Χαρακτικής Χα-
μπή στα Πλατανίσκια Λεμεσού.

Οιδίπους Τύραννος από τον ΘΟΚ
Η παραγωγή «Οιδίπους Τύραννος»

του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Μαρίας
Κυριάκου. Η κορυφαία αυτή τραγωδία
του Σοφοκλή είναι ένα από τα πιο πο-
λυπαιγμένα και αγαπητά στο θεατρόφιλο
κοινό δείγματα του αρχαιοελληνικού
πνεύματος και κατά πολλούς το σημα-
ντικότερο έργο της αρχαιότητας, κλη-
ρονομιά πολύτιμη και θησαυρός του
παγκόσμιου πολιτισμού, που ασκεί μέχρι
και σήμερα ακατανίκητη γοητεία με
την άφταστη ποιητικότητά του, την υ-
ψηλή τεχνική και το βαθύ περιεχόμενό
του. Παίζουν: Πόπη Αβραάμ, Δημήτρης

Αντωνίου, Αιμιλία Βάλβη, Θανάσης Γε-
ωργίου, Ανδρέας Δανιήλ, Έλενα Καλ-
λινίκου, Στέλιος Καλλιστράτης, Ζωή Κυ-
πριανού, Φοίβος Μαρκιανός, Γιάννης
Μίνως, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Πο-
λυξένη Σάββα, Δρόσος Σκώτης, Λένια
Σορόκου, Ιzel Seylani. Λεμεσός 8 και 9
Ιουλίου, αρχαίο θέατρο Κουρίου Πάφο
(13 Ιουλίου), Λάρνακα (16 Ιουλίου) και
Δερύνεια (29 Ιουλίου), ενώ, ενδιαμέσως,
θα πραγματοποιηθούν δύο ακόμη πα-
ραστάσεις στη Λευκωσία (21 και 22 Ι-
ουλίου). Πληροφορίες / Εισιτήρια: Ηλε-
κτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy.
Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717
(Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-
18:00)

Οιδίποδας από Βοσνία Ερζεγοβίνη
Με τον εμβληματικό Οιδίποδα Τύ-

ραννο του Σοφοκλή, από τη Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, ανοίγει η αυλαία του 25ου
Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού
Δράματος την Τετάρτη, 6 Ιουλίου στο
Αρχαίο Ωδείο Πάφου. Σε συμπαραγωγή
του Εθνικού Θεάτρου του Σεράγεβο και
του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου MESS,
με έναν εκλεκτό θίασο ηθοποιών, σε
σκηνοθεσία του διακεκριμένου Σλοβέ-
νου σκηνοθέτη Ντιέγκο ντε Μπρέα, οι
διοργανωτές του φεστιβάλ προσβλέπουν
να παρασύρουν το κοινό μέσα στην ξε-
χωριστή ατμόσφαιρα του Αρχαίου Ω-
δείου Πάφου και θα προσφέρουν ένα
εξαιρετικό πολιτιστικό προϊόν στο κοινό,
επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά
το υψηλό καλλιτεχνικό και οργανωτικό
επίπεδο του θεσμού. Την Παρασκευή,
8 Ιουλίου ακολουθεί παράσταση στη
Λευκωσία, στο Αμφιθέατρο Μακαρίου
Γ΄ (Σχολή Τυφλών) στις 9:00 μ.μ. Με ελ-
ληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Η
παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα
άνω των 17 ετών. Πληροφορίες: 7000
2414 και www.greekdramafest.com.

Ο Γιώργος Δημόπουλος είχε την ιδέα να
δημιουργήσει ένα έργο, το «20 συν
ΜΙΑ» που δίνει το βήμα στις γυναίκες
να εκφραστούν, χωρίς λέξεις, με ένα
διαφορετικό και ιδιαίτερο τρόπο, μέσω
της κίνησης, έκφρασης, συναισθημάτων
και χορογραφικών μοτίβων, όπως λέει
στο «Σημειωματάριο», ένα έργο με 

21 γυναίκες από ηλικίες 18 μέχρι 65,
να ανεβαίνουν στη σκηνή και να εκ-
φράζουν αλήθειες και βιώματα, κάτι
που συμβαίνει για πρώτη φορά στην
Κύπρο. Ο Γιώργος Δημόπουλος εκτός
από τη χορογραφική διεύθυνση, συν-
σκηνοθετεί την παράσταση μαζί με τη
χοροθεραπεύτρια Μαρία Χαραλάμπους,
και έχοντας στο πλευρό του το Μεσο-
γειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού
Φύλου, το οποίο από την πρώτη στιγμή
πίστεψε στην ιδέα του Γιώργου Δημό-
πουλου και στήριξε το εγχείρημα με
την εμπειρία και έρευνές τους, ώστε
να υπάρξει ένα άρτιο αποτέλεσμα.
–Να πούμε, αρχικά, Γιώργο, πώς
ήλθε η ιδέα για το έργο «20 συν
Μια» και ποιος είναι ο στόχος αυτού
του έργου;

–Σε μια περίοδο που η βία βρίσκεται
σε έξαρση και μας απασχολεί καθημε-
ρινά με διάφορες ειδήσεις είναι σημα-
ντικό και επιβάλλεται να μιλήσουμε ε-
πιτέλους, να πούμε αλήθειες, να ανα-
γνωρίσουμε το πρόβλημα και να προ-
σπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Εν καιρώ
πανδημίας, παρακολουθώντας γυναίκες
από όλους τους χώρους, να παίρνουν
τον λόγο και να μιλούν χωρίς φόβο για
τα βιώματά τους, γεννήθηκε και η ιδέα
του έργου «20 συν ΜΙΑ». Ένα έργο που
δίνει το βήμα στις γυναίκες να εκφρα-
στούν, χωρίς λέξεις, με ένα διαφορετικό
και ιδιαίτερο τρόπο, μέσω της κίνησης,
έκφρασης, συναισθημάτων και χορο-
γραφικών μοτίβων. Σε αυτή την πρω-
τοβουλία πολύτιμη ήταν η συμβολή
του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών
Κοινωνικού Φύλου, το οποίο από την
πρώτη στιγμή μας πίστεψε, μας στήριξε
και με την εμπειρία και έρευνές τους
μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε ένα
άρτιο αποτέλεσμα. Στόχος μας μέσα
από το έργο 20 συν ΜΙΑ είναι να ευαι-
σθητοποιήσουμε το κοινό για την έμ-
φυλη βία, μέσω των εικόνων που θα
παρακολουθήσει… Θέλουμε να προ-
βληματίσουμε, να σοκάρουμε, να τα-
ρακουνήσουμε… Γιατί θα το λέω και
θα το ξαναλέω, η βία δεν πρέπει και
δεν μπορεί να είναι ανεκτή.
–Γιατί 21 γυναίκες; Υπάρχει κάποιος
συμβολισμός;

–Το «20 συν Μια» έχει δύο εννοιο-
λογικές ερμηνείες. Η μια... 20 συν μια
γυναίκες από ηλικίες 18 μέχρι 65, ανε-
βαίνουν στη σκηνή και εκφράζουν α-
λήθειες και βιώματα, κάτι που συμβαίνει
για πρώτη φορά στην Κύπρο και δεύτερο
το 20 συν ΜΙΑ αντιπροσωπεύει τον 21ο
αιώνα... γι’ αυτό και οι 21 γυναίκες. Βρι-
σκόμαστε στον 21ο αιώνα και ακόμα
η θέση της γυναίκας, παρά τους αγώνες
που έχουν επιτευχθεί, είναι υποβιβα-
σμένη, ενώ όλες οι μορφές βίας αντί να
εξαφανίζονται πληθαίνουν. 
–Κατάφερες να συγκεντρώσεις καλ-
λιτέχνιδες από ένα μεγάλο ηλικιακό
εύρος, αυτό δυσκόλεψε, αν δυσκό-
λεψε, την εκτέλεση της ιδέας σου
ή λειτούργησε ευεργετικά για το
εγχείρημά σου;

–Το όλο αυτό εγχείρημα ξεκίνησε
εδώ και δυόμισι χρόνια. Στο έργο συμ-
μετέχουν γυναίκες από Λευκωσία, Λε-
μεσό και Λάρνακα. Όταν άρχισα να μι-
λάω και να τους παρουσιάζω την ιδέα
που είχα, έβλεπα στα μάτια τους μια
λάμψη. Έβλεπα πόσο πολύ ήθελαν να
συμμετέχουν. Από την αρχή ήθελα να
έχω ένα ηλικιακό εύρος, ώστε να κα-
λύψουμε μια μεγάλη μερίδα γυναικών.
Αρχίζοντας να δημιουργώ την ομάδα
το πρώτο μου μέλημα ήταν να τις κάνω
να νιώσουν ασφάλεια. Και αυτό πράξαμε
με τη Μαρία Χαραλάμπους, τη χορο-
θεραπεύτρια του έργου, το δεξί μου
χέρι, που η βοήθειά της και η συνδρομή
της, ήταν δώρο Θεού και χωρίς αυτήν

τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει. Δου-
λέψαμε με την καθεμία κοπέλα ξεχω-
ριστά και μετά τις φέραμε όλες μαζί. Η
πρώτη φορά που συναντήθηκαν όλες
ήταν η πιο δυνατή στιγμή αυτής της
έντονης και όμορφης διαδρομής. Δεν
θα ξεχάσω ποτέ τα βλέμματα, την ε-
νέργεια, το πώς κινούνταν στον χώρο,
πώς άρχισαν να λειτουργούν από την
πρώτη στιγμή σαν ομάδα. Μπορώ να
πω ότι η όλη η διαδικασία λειτούργησε
ευεργετικά, γιατί αφήσαμε τις 20 συν
ΜΙΑ να επιλέξουν οι ίδιες ότι θέλουν
πραγματικά να προχωρήσουν και να
συμμετάσχουν σε αυτή τη δουλειά. 
–Οι ιστορίες που δραματοποιήθηκαν
είναι αληθινές... αυτή η πραγματι-
κότητα πώς λειτούργησε καλλιτε-
χνικά-χορογραφικά;

–Με την κάθε κοπέλα, όπως είπα,
δουλέψαμε ξεχωριστά. Βάσει ενός ε-
ρωτηματολογίου που φτιάξαμε και συ-
μπλήρωσε η κάθε κοπέλα, και είχαμε
ως καθοδήγηση, ξεκινήσαμε το δημι-
ουργικό κομμάτι. Όλα όσα θα δείτε στο
έργο είναι δημιούργημα των 20 συν
ΜΙΑ με δική μας καθοδήγηση. Αφήσαμε
το ελεύθερο στην κάθε κοπέλα να δη-
μιουργήσει τη δική της στιγμή όπως
αυτή ένιωθε, είχε ανάγκη να εκφραστεί,
μέχρι πού ήθελε να φτάσει. Ποτέ δεν
πιέσαμε για κάτι περισσότερο. Όπως
είπα πάντα στο μυαλό μας ήταν να προ-
στατέψουμε αυτές τις γυναίκες. Καλ-
λιτεχνικά δημιουργήθηκαν σκηνές και
εικόνες που ο θεατής θα έχει τη δυνα-

τότητα να λάβει τα πιο δυνατά συναι-
σθήματα και τις πιο δυνατές στιγμές
από μια τέτοια θεματική. Η μουσική
του Γιώργου Κολιά, ο φωτισμός από
την Καρολίνα Σπύρου, οι φωτογραφίες
από τον Στέφανο Κουρατζή και τα εν-
δυματολογικά από τη Μαριλένα Φου-
καρίδου ήρθαν και έδεσαν τόσο αρμο-
νικά που δημιούργησαν αυτό το σύ-
μπλεγμα εικόνων που θα ικανοποιήσουν
αρκετές από τις αισθήσεις των
θεατών. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω
από καρδιάς όλους τους συντελεστές
του έργου που έδωσαν την ψυχή τους
για την πραγματοποίησή του. Είμαι
τόσο ευγνώμων που το «20 συν ΜΙΑ»
παρουσιάζεται με τη σύμπραξη αυτών
των υπέροχων συντελεστών.
–Πέρα από τις ίδιες τις ιστορίες, υ-
πήρξε κάτι άλλο που εμπλούτισε
την καλλιτεχνική σου προσέγγιση;

–Κάποιες ιστορίες βασίζονται σε
πραγματικά βιώματα γυναικών. Μια
προσέγγιση που προήλθε μέσα από έ-
ρευνες, συνεντεύξεις, μαρτυρίες γυναι-
κών, πραγματικές ιστορίες που βγήκαν
παλαιότερα στην επιφάνεια, ταινίες,
μουσική, βιβλία και επομένως οι 20 συν
μία γυναίκες που αντιπροσωπεύουν
όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί
οποιανδήποτε μορφή βίας βγαίνουν
στη σκηνή, βρίσκουν το θάρρος και
σπάζουν την αλυσίδα της σιωπής για
όλες τις γυναίκες εκεί έξω. 
–Μπορεί η τέχνη να «ταρακουνήσει»
και να ευαισθητοποιήσει μία κοι-
νωνία;

–Η τέχνη ήταν, είναι και θα παρα-
μείνει ένα μέσο ευαισθητοποίησης και
διάδοσης αληθινών και δυνατών μη-
νυμάτων. Στην περίπτωση του έργου
μας «20 συν ΜΙΑ», στέλνουμε ένα ισχυρό
μήνυμα εναντίον όλων των μορφών
βίας. Η σύγχρονη τέχνη είμαι σίγουρος
ότι μπορεί να φέρει στο φως αμέτρητα
κοινωνικά προβλήματα και το κοινό ε-
νώπιον αυτών των ζητημάτων.
–Νιώθεις πως έρχεται ποτέ η κά-
θαρση για αυτές τις γυναίκες που
έχουν υποστεί βία;

–Σε αυτή την ερώτηση θα απαντήσω
με μια κουβέντα της Έλινορ Ρούζβελτ: 

«Η γυναίκα είναι σαν το φακελάκι
με το τσάι. Δεν μπορείς να ξέρεις πόσο
δυνατή είναι μέχρι να τη βάλεις στο
καυτό νερό». Η συνέχεια επί σκηνής.

Πληροφορίες: Κυριακή 10 Ιουλίου,
Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού και
Κυριακή 17 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου, ώρα έναρξης 8:00 μ.μ.

20 συν μία γυναίκες σπάζουν την αλυσίδα της σιωπής 

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

Ο «κανένας» που 
δεν περισσεύει από 

την ουσία του πολιτισμού

Α Ρ Θ Ρ Ο / Της δρος ΙΩΑΝΝΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ

Στην περίπτωση του έργου μας «20 συν ΜΙΑ», στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα εναντίον
όλων των μορφών βίας. Η σύγχρονη τέχνη είμαι σίγουρος ότι μπορεί να φέρει στο φως α-
μέτρητα κοινωνικά προβλήματα και το κοινό ενώπιον αυτών των ζητημάτων» λέει ο σκη-
νοθέτης της παράστασης Γιώργος Δημόπουλος. 

«Οιδίπους Τύραννος» σε συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου του
Σεράγεβο και του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου MESS.

Η κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή «Οιδίπους Τύραννος» ανεβαί-
νει από τον ΘΟΚ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Κυριάκου. 

Εκθεση με χαρακτικά του Λάμπρου Ορφα-
νού στο Μουσείο Χαμπή στα Πλατανίσκια.

«Θλιμμένος Φόβος» της Χλόης Μελίδου.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση
στις ενεργειακές επενδύσεις εταιρειών,
παρά το ότι μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων
μπορεί να έχει σχέδια για επενδύσεις τέ-
τοιου τύπου στο μέλλον. Συγκεκριμένα,
καταλαμβάνει την τελευταία θέση για ε-
πιχειρήσεις που επενδύουν στην ενερ-
γειακή απόδοση και το μερίδιο των συ-
νολικών επενδύσεων τους που κατευθύ-
νονται στην ενεργειακή απόδοση. Σύμ-
φωνα με ειδική έκθεση της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε χώρες
όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Κύπρος,
οι οποίες επηρεάστηκαν περισσότερο
από την κρίση κρατικού χρέους της Ευ-
ρώπης από το 2008 και μετά, ένα υψηλό
ποσοστό εταιρειών λέει ότι η διαθεσιμό-
τητα χρηματοδότησης αποτελεί εμπόδιο
για τις δραστηριότητές τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας,
στη Νότια Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα
και την Κύπρο, μεγαλύτερο μερίδιο επι-

χειρήσεων δηλώνει ότι ανησυχεί για το
ενεργειακό κόστος, ενώ το μερίδιο των
επιχειρήσεων που επενδύουν σε κλιματικά
μέτρα τείνει επίσης να είναι χαμηλό.
Πρόσθετα, η διαθεσιμότητα χρηματο-
δότησης και η αβεβαιότητα εμποδίζουν
τις επενδύσεις των επιχειρήσεων για το
κλίμα. Και οι δύο επενδυτικοί φραγμοί,
σύμφωνα με την EIBIS 2021, φαίνεται
να είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τις
χώρες που είναι ευάλωτες στην κρίση
χρέους, συμπεριλαμβανομένης της Κύ-
πρου, της Ελλάδας και της Ιρλανδίας και
για εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Μιλώντας με αριθμούς, οι κυπριακές
και οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πιο
πιθανόν -σε ποσοστό άνω του 80%- να
θεωρούν ότι το ενεργειακό κόστος απο-

τελεί εμπόδιο για τις επενδύσεις, ενώ και
στις δύο χώρες ένα υψηλό ποσοστό ε-
ταιρειών αναφέρει ότι η διαθεσιμότητα
χρηματοδότησης αποτελεί εμπόδιο για
τις δραστηριότητές τους.

Παράλληλα, βάσει των ευρημάτων,
πάνω από το 90% των ελληνικών και κυ-
πριακών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι η
αβεβαιότητα για το μέλλον αποτελεί ε-
μπόδιο. Η Κύπρος επίσης και η Ιρλανδία
παρουσιάζουν ακόμη χαμηλότερα ποσο-
στά ως προς το μερίδιο των εταιρειών
που επενδύουν (περίπου στο 15%), αλλά
υψηλότερα ποσοστά (περίπου 40%) ως
προς τις επιχειρήσεις που αναφέρουν
ότι σχεδιάζουν να κάνουν επενδύσεις
στο μέλλον. Η Ελλάδα και η Κύπρος συ-
γκαταλέγονται στις χώρες της ΕΕ με το
χαμηλότερο μερίδιο εταιρειών που επεν-

δύουν στην ενεργειακή απόδοση, περίπου
στο 25%.

Οι συντάκτες της έκθεσης της ΕΤΕπ
για την ενέργεια εκτιμούν πως για να γε-
φυρωθεί το χάσμα στις επενδύσεις για
το κλίμα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
θα πρέπει να υποστηρίξουν τις επιχει-
ρήσεις σε περιφέρειες που υστερούν, εν-
θαρρύνοντάς τες να παίξουν τον ρόλο
τους στη διατήρηση της ενέργειας και
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προ-
σαρμοστούν σε μια μεταβαλλόμενη οι-
κονομία. Για παράδειγμα, οι προσπάθειες
για την παροχή σαφών πολιτικών για το
κλίμα θα πρέπει να συνεχιστούν, μαζί
με ένα υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο
και βελτιωμένη πρόσβαση στη χρημα-
τοδότηση και στις πληροφορίες για το
κλίμα.

Επενδύουν οι βόρειες χώρες
Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΤΕπ, οι

εταιρείες στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη
πρωτοστατούν σε επενδύσεις και κερ-
δίζουν δυναμική. Στην Ολλανδία, το 68%
των επιχειρήσεων έχουν ήδη επενδύσει
σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και
το 63% σχεδιάζει να επενδύσει για πρώτη
φορά. Το μερίδιο των επιχειρήσεων με
επενδύσεις για το κλίμα είναι επίσης υ-
ψηλό στη Φινλανδία και τη Δανία. Στο
άλλο άκρο βρίσκεται η Ελλάδα, όπου
μόνο το 27% σχεδιάζει να επενδύσει και
το 17% έχει επενδύσει. Η Κύπρος και η
Ιρλανδία παρουσιάζουν εξίσου χαμηλά
στοιχεία για το μερίδιο των εταιρειών
που επενδύουν, αλλά υψηλότερο ποσοστό
εταιρειών αναφέρει σχέδια για επενδύσεις
στο μέλλον όπως προαναφέρθηκε. Οι ε-
πιχειρήσεις στην Πορτογαλία, την Ουγ-
γαρία και το Λουξεμβούργο πέφτουν
κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ όσον α-
φορά τις επενδύσεις για το κλίμα, αλλά
ένα υψηλότερο από το μέσο μερίδιο ε-
πιχειρήσεων σχεδιάζει να επενδύσει.

Οι αριθμοί δείχνουν αυτό που φαίνεται
να είναι ένα συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο
των εταιρειών που επενδύουν, τουλάχι-
στον βραχυπρόθεσμα. Στη Μάλτα, οι ε-
πενδύσεις για το κλίμα είναι πιθανό να
χάσουν τη δυναμική τους, με υψηλό με-
ρίδιο εταιρειών που επενδύουν στο κλίμα,
αλλά χαμηλότερο από το μέσο μερίδιο
εταιρειών που σχεδιάζουν να επενδύσουν
στο μέλλον.

Όπως προκύπτει, οι εταιρείες που ε-
πενδύουν σε μέτρα για το κλίμα είναι λι-
γότερο πιθανόν να παραπονεθούν για
το ενεργειακό κόστος. Κατά τον έλεγχο
για εταιρείες που έχουν ήδη επενδύσει
στο κλίμα, μικρότερο ποσοστό επιχειρή-
σεων δηλώνει ότι ανησυχεί για το ενερ-
γειακό κόστος. Στις χώρες της Βόρειας
και Δυτικής Ευρώπης, για παράδειγμα,
λιγότερες εταιρείες λένε ότι το ενεργειακό
κόστος αποτελεί εμπόδιο, αλλά η περιοχή
έχει επίσης μεγαλύτερο μερίδιο εταιρειών
που επενδύουν σε μέτρα για την κλιματική
αλλαγή (Εικόνα 13). Ενώ στη Νότια Ευ-
ρώπη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και την Κύ-
προ, μεγαλύτερο μερίδιο επιχειρήσεων
δηλώνει ότι ανησυχεί για το ενεργειακό
κόστος, αλλά το μερίδιο των επιχειρήσεων
που επενδύουν σε κλιματικά μέτρα τείνει
επίσης να είναι χαμηλότερο.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης μετά από
33 μήνες κατέγραψε ο Ιούνιος, αφού
ξεπέρασε το φράγμα του ενός εκατομ-
μυρίου επιβατών (1.009.069 εισερχό-
μενους και εξερχόμενους) και στα δύο
κυπριακά αεροδρόμια. Έφτασε μάλιστα
σχεδόν στο 78% του αντίστοιχου μήνα
του 2019 - χρονιά ορόσημο για τις του-
ριστικές επιδόσεις εντός και εκτός Κύ-
πρου- και έδωσε την καλύτερη πάσα
για την συνέχιση της καλοκαιρινής
σεζόν. Το σερί των θετικών επιδόσεων
φαίνεται να συνεχίζεται και τους επό-
μενους μήνες. Σύμφωνα με την Μαρία
Κουρούπη, Ανώτερη Διευθύντρια Α-
εροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας, αναμένεται οι επό-
μενοι μήνες να αγγίξουν το 80% της
ταξιδιωτικής κίνησης του 2019, επίδοση
ιδιαίτερα σημαντική, αφού επιτυγχά-
νεται παρά την απουσία της ρωσικής
και της ουκρανικής αγοράς από το κά-
δρο. Παρά το ρωσικό, κυρίως, κενό
για τους μήνες που ακολουθούν -Ιούλιο,
Αύγουστο Σεπτέμβριο- αναμένεται ότι
κάθε μήνας θα καταγράφει πέραν του
1 εκατ. επιβατών.

Άρα μαζί με τον Ιούνιο, η επιβατική
κίνηση της περιόδου θα κυμανθεί πέ-
ραν των 4 εκατομμυρίων. Ικανοποιη-
τικά θα κινηθεί και ο Οκτώβριος, ο ο-
ποίος πέρσι εκτόπισε τον Αύγουστο
από την πρωτιά στις τουριστικές αφί-
ξεις, αν και φέτος ο τελευταίος μήνας
του καλοκαιριού, φαίνεται ότι θα ξα-
ναπάρει τα ηνία. 

Πληρότητα στο 90%
Αισθητή είναι η αύξηση του αριθμού

των πτήσεων στα δύο αεροδρόμια από
τον Ιούλιο. Στο αεροδρόμιο Λάρνακας

ο αριθμός των προγραμματισμένων
πτήσεων αυξάνονται αισθητά αφού
από 477 φτάνουν τις 528. Μικρή αύ-
ξηση καταγράφεται τον Αύγουστο ενώ
τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, οι
πτήσεις μειώνονται σταδιακά (501 και
467). Στο αεροδρόμιο Πάφου, οι προ-
γραμματισμένες πτήσεις είναι 239 τον
Ιούλιο. Τους μήνες Αύγουστο και Σε-
πτέμβρη ανεβαίνουν στις 243 και τον
Οκτώβρη συνεχίζουν να διατηρούνται
σε ψηλά επίπεδα (239).

Πέραν του αριθμού των πτήσεων,
καταγράφεται ακόμα ένα σημαντικό
στοιχείο σύμφωνα με την κα Κουρούπη,
και αφορά στα επίπεδα πληρότητας
των πτήσεων Ιουλίου που κατά μέσο
όρο κυμαίνονται στο 90%. Αξίζει να
σημειωθεί επίσης ότι στην περίπτωση
της Πάφου, η μερίδα του λέοντος του
πτητικού προγράμματος αφορά το Η-
νωμένο Βασίλειο, με τον αριθμό να
είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τις βρε-
τανικές πτήσεις προς Λάρνακα, κάτι

που επαληθεύει προηγούμενα στοιχεία
και εκτιμήσεις ότι η Βρετανία είναι η
υπ’ αριθμό 1 αγορά για την τουριστική
Πάφο.

Διαχειρίσιμη η κατάσταση
Οι θετικές επιδόσεις στην ταξιδιω-

τική κίνηση καταγράφονται στην σκιά
των προβλημάτων με τις καθυστερή-
σεις και τις ακυρώσεις πτήσεων. Προ-
βλήματα που καταγράφονται ως επί
το πλείστον σε άλλα ευρωπαϊκά αερο-
δρόμια αλλά δεν αφήνουν ανεπηρέα-
στη και την Κύπρο.

Το ποσοστό των προγραμματισμέ-
νων ακυρώσεων που αφορούν την Κύ-
προ ανέρχεται στο 2% για τους μήνες
Ιούλιο και τον Αύγουστο. Βέβαια αυτό
το ποσοστό δεν αποκλείεται να δια-
φοροποιηθεί στην πορεία, αφού εν-
δεχομένως να προκύψουν περισσότε-
ρες απρογραμμάτιστες ακυρώσεις. Ό-
πως εξηγεί η κα Κουρούπη, τον Ιούνιο
το 5% των πτήσεων ακυρώθηκε, αν

και το αρχικά εκτιμώμενο ποσοστό ή-
ταν μικρότερο. Παραμένει ωστόσο
διαχειρίσιμη η κατάσταση στα κυπρια-
κά αεροδρόμια. Γιατί όμως η εικόνα
στην Κύπρο διαφέρει από τις σκηνές
χάους που καταγράφονται στο εξωτε-
ρικό; Όπως εξηγεί η κα Κουρούπη, κα-
ταρχήν, οι εταιρείες παροχής υπηρε-
σιών εδάφους έχουν μια συνεχή επι-
κοινωνία και συντονισμό και με την
διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρο-
μίων Hermes Airports.

Δεν προκύπτουν έτσι στο μέτρο
του δυνατού καθυστερήσεις για το ε-
πιβατικό κοινό λόγω άλλων παραγό-
ντων που δεν άπτονται του πτητικού
προγράμματος των αεροπορικών ε-
ταιρειών. Αυτό σημαίνει ότι οι καθυ-
στερήσεις περιορίζονται σε αυτές που
προέρχονται από καθυστερήσεις ή α-
κυρώσεις πτήσεων. Υπάρχει πλάνο σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης να ε-
νεργοποιηθούν κάποιοι μηχανισμοί
διαχείρισης κρίσεων ώστε να μην δη-

μιουργούνται τέτοια φαινόμενα. Η α-
πόσταση της Κύπρου από άλλους ευ-
ρωπαϊκούς προορισμούς είναι ένας
άλλος παράγοντας που το πρόβλημα
είναι μικρότερο στην Κύπρο. Αυτό
γιατί, είναι δυσκολότερο να ακυρωθούν
πτήσεις σε πιο μακρινούς προορισμούς
ενώ συνήθως προγραμματίζεται η α-
κύρωση πτήσεων με συχνότητα με-
γαλύτερης της μίας/ημέρα (high
frequency).

Άρα συνήθως ακυρώνονται πτήσεις
που είναι πιο κοντινές. Πάντως οι ε-
πιπτώσεις είναι αλυσιδωτές και προ-
καλούν πολύωρες καθυστερήσεις, τε-
ράστια ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες
και ζητήματα με τις αποσκευές τους,
ενώ καταδεικνύει ότι η ανάκαμψη των
ταξιδίων βρήκε απροετοίμαστες τις α-
εροπορικές εταιρείες, οι οποίες δεν
κατάφεραν να καλύψουν έγκαιρα τις
ανάγκες τους σε προσωπικό, ώστε να
ανταποκριθούν στις νέες αυξημένες
ανάγκες.

Κάθε μήνας
και εκατομμύριο
στα κυπριακά
αεροδρόμια
Μέχρι 80% σε σχέση με το 2019 εκτιμάται ότι θα
φτάσει η επιβατική κίνηση Ιουλίου-Αυγούστου 

Τι να προσέξουν
οι επιβάτες:
Σε κάθε περίπτωση, όσοι θα ταξιδέψουν
το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είναι
προετοιμασμένοι για αλλαγές στο πρό-
γραμμα, και καθυστερήσεις. Προκειμένου
να αποφύγουν στο μέτρο του δυνατού την
ταλαιπωρία, αλλά και να μειώσουν το ρί-
σκο να χάσουν την πτήση τους, ο πρόε-
δρος του συνδέσμου ταξιδιωτικών πρα-
κτόρων Κύπρου Βασίλης Σταματάρης ειση-
γείται στο ταξιδιωτικό κοινό:
- Να προτιμά τις απευθείας πτήσεις παρά
τις πτήσεις με ενδιάμεσο σταθμό, ακόμα
και αν είναι πιο ακριβές.
- Αν είναι απαραίτητος ο ενδιάμεσος σταθ-
μός, καλύτερα να υπάρχει χρονική από-
σταση μεταξύ των πτήσεων (ει δυνατόν >2
ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυ-
νος να χάσουν την πτήση λόγω καθυστε-
ρήσεων.
- Κάθε αεροπορική εταιρεία κάνει τις δικές
της αναπροσαρμογές στις πτήσεις της, έ-
τσι συστήνεται στο επιβατικό κοινό να επι-
λέγουν μία αεροπορική εταιρεία. Περισ-
σότερες επιλογές αεροπορικών εταιρειών
σε ένα ταξίδι, αυξάνει το ρίσκο για τον τα-
ξιδιώτη, να μην εξυπηρετηθεί τελικά. 
- Ο επιβάτης θα πρέπει να παρακολουθεί
τις ειδοποιήσεις από τις αεροπορικές εται-
ρείες και να είναι σε επικοινωνία μαζί τους
πριν την πτήση του, ώστε να επιβεβαιώσει
την ακριβή ώρα αναχώρησης της πτήσης
του. Αν η ειδοποίηση είναι της τελευταίας
στιγμής φυσικά, τότε ακόμα και με αυτό
τον τρόπο ο επιβάτης δεν είναι κατοχυρω-
μένος. 
- Είναι σημαντικό το επιβατικό κοινό να με-
ταβαίνει έγκαιρα στο αεροδρόμιο ανάλογα
με την ενημέρωση του ταξιδιωτικού γρα-
φείου ή της αεροπορικής εταιρείας, του-
λάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση της
πτήσης αφού με τις ουρές επιβατών που
δημιουργούνται ειδικότερα στα αεροδρό-
μια της Ευρώπης, είναι πιθανό ο επιβάτης
να μην προλάβει να επιβιβαστεί στο αερο-
σκάφος. 
- Να αποφεύγεται ο συνδυασμός πολλα-
πλών αερογραμμών, ειδικότερα τέτοια πε-
ρίοδο. «Δεν είναι ό,τι σοφότερο να έχεις
να αντιμετωπίσεις πολλές διαφορετικές ε-
ταιρείες σε ένα δρομολόγιο. Είναι καλύτε-
ρο να χρησιμοποιείται μια αεροπορική ε-
ταιρεία σε κάθε ταξίδι, στο μέτρο του δυ-
νατού», αναφέρει ο κ. Σταματάρης.
- Να επιβεβαιώνεται ο ταξιδιώτης ότι υ-
πάρχει συχνό πτητικό πρόγραμμα μεταξύ
του αεροδρομίου αφετηρίας και του αερο-
δρομίου προορισμού, ώστε να υπάρχουν
επιλογές σε περίπτωση ακύρωσης της
πτήσης επιστροφής.
- Να γνωρίζει εκ των προτέρων τους κανό-
νες επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης
της κάθε αεροπορικής εταιρείας. 

Είναι σημαντικό το επιβατικό κοινό να μεταβαίνει έγκαιρα στο αεροδρόμιο, τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης για να
προλάβει να επιβιβαστεί έγκαιρα στο αεροπλάνο.

<<<<<<

Ξεπέρασε το 1 εκατ. η αερο-
πορική κίνηση Ιουνίου και έ-
φτασε στο 78% του αντί-
στοιχου μήνα του 2019.
<<<<<<

Αισθητή είναι η αύξηση
του αριθμού των πτήσεων
στα δύο αεροδρόμια
από τον Ιούλιο, με τις
πληρότητες να κυμαίνονται
κατά μέσο όρο στο 90%.

Τελευταίοι στις ενεργειακές επενδύσεις εταιρειών
Τουλάχιστον υπάρχει ελπίδα, αφού περίπου 40% των επιχειρήσεων στην Κύπρο σχεδιάζουν να κάνουν επενδύσεις μελλοντικά

<<<<<<<

Στην Ολλανδία, το 68%
των επιχειρήσεων έχουν
ήδη επενδύσει σε μέτρα
για την κλιματική αλλαγή
και το 63% σχεδιάζει να
επενδύσει για πρώτη φορά.

Όπως καταγράφει η έκθεση της Ε-
ΤΕπ, οι προσπάθειες που κατέβαλε
η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντι-
μετώπιση των οικονομικών επιπτώ-
σεων της πανδημίας COVID-19 δι-
ευκόλυναν την ανάκαμψη το 2021.
Σε επίπεδο ΕΕ, το «Recovery and
Resilience Facility», το ταμείο 723,8
δισεκατομμυρίων ευρώ που δημι-
ουργήθηκε για τον μετριασμό των
οικονομικών και κοινωνικών συνε-
πειώντης πανδημίας του κορωνοϊού
και να καταστήσει τις ευρωπαϊκές
οικονομίες και κοινωνίες πιο βιώ-
σιμες - ενθαρρύνει τις δημόσιες ε-
πενδύσεις στη δράση για το κλίμα
για να συμβάλει στην ώθηση της
μετάβασης σε μια πράσινη οικονο-
μία. Για τον ιδιωτικό τομέα, η διευ-
κόλυνση προσφέρει στήριξη σε ε-
πιχειρήσεις με τη μορφή επιδοτή-
σεων ή εγγυημένων πιστώσεων και
αυτή η υποστήριξη ήταν θεμελιώδης
για την αποδυνάμωση της σχέσης
μεταξύ των χαμένων εσόδων στις
επιχειρήσεις και των μειωμένων ε-
πενδυτικών σχεδίων, επιτρέποντας
στις εταιρείες να ξεκινήσουν ξανά
τις δραστηριότητες καθώς υποχώ-
ρησε η πανδημία.

Η κλιματική αλλαγή παραμένει
στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μό-
νο. Στην διάσκεψη για την κλιματική
αλλαγήστη Γλασκώβη, οι χώρες που
είναι υπεύθυνες για το 99% των εκ-
πομπών άνθρακα συμφώνησαν να
αναλάβουν κοινή δράση για τη μεί-
ωση των εκπομπών στο καθαρό μη-
δέν. Το 2022, ο κόσμος μπορεί να
δει για πρώτη φορά οικονομική α-
νάπτυξη και συνολική μείωση των
παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα.
«Ωστόσο, ο πόλεμος στην Ουκρανία
φέρνει νέες προκλήσεις και αυξάνει
το οικονομικό άγχος», σημειώνεται
χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει η έκθεση, το
2021, η παγκόσμια οικονομική α-
νάκαμψη ήρθε αντιμέτωπη με μια
ενεργειακή κρίση που επιδεινώθηκε
από τη ρωσική εισβολή στην Ου-

κρανία. Οι τιμές του πετρελαίου,
της ηλεκτρικής ενέργειας και ιδι-
αίτερα του φυσικού αερίου εκτο-
ξεύτηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα
μετά το άνοιγμα των οικονομιών
μετά τα lockdown της πανδημίας,
τους διάφορους περιορισμούς εφο-
διασμού και τον πόλεμο στην Ου-
κρανία. Αυτές οι εξελίξεις απειλούν
να εκτροχιάσουν την οικονομική
ανάκαμψη μετά την πανδημία, να
πιέσουν τα εισοδήματα των νοικο-
κυριών, να επηρεάσουν την οικο-
νομική βιωσιμότητα και τα επεν-
δυτικά σχέδια των επιχειρήσεων
και τελικά να υπονομεύσουν τους
στόχους της κλιματικής μετάβασης.
Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση, η ο-
ποία επιδεινώνεται από ένα μείγμα
προσωρινών και διαρθρωτικών προ-
βλημάτων, αναμένεται να παραταθεί
και να επιδεινωθεί.

Επενδύσεις από το Ταμείο

ΕΤΕπ: Για να γεφυρωθεί το χάσμα στις επενδύσεις για το κλίμα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτι-
κής θα πρέπει να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις σε περιφέρειες που υστερούν.

Η Κύπρος και η Ιρλανδία παρουσιάζουν
εξίσου χαμηλά στοιχεία για το μερίδιο
των εταιρειών που επενδύουν, αλλά υ-
ψηλότερο ποσοστό εταιρειών αναφέ-
ρει σχέδια για επενδύσεις στο μέλλον.



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Εξήντα δυο χρόνια από την ανεξαρτησία, η με-
ταρρύθμιση της Δικαιοσύνης αποτελεί έναν
από τους φιλόδοξους στόχους που έθεσε η πα-
ρούσα κυβέρνηση ο οποίος δεν σχετίζεται μόνο
με τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστή-
ματος της χώρας. Η οικονομική κρίση του 2013
ανέδειξε και σωρεία προβλημάτων που απορ-
ρέουν από το δικαστικό μοντέλο, το οποίο σε
πολλές περιπτώσεις έβαζε και συνεχίζει να
βάζει φρένο στις προσπάθειες προσέλκυσης
επενδύσεων. Οι πολύχρονες καθυστερήσεις,
κυρίως σε αστικές υποθέσεις, αποδεδειγμένα
λειτουργεί ανασταλτικά. Όπως και με τη με-
ταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι
προσπάθειες να ετοιμασθεί ένα μοντέρνο νο-
μοθετικό πλαίσιο για την Δικαιοσύνη χρονο-
λογούνται από το 2016 και μετά. Τα νομοσχέδια
που κατά γενική ομολογία επιχειρούν μια βαθιά
τομή στο δικαστικό σύστημα της χώρας έχουν
περάσει από συμπληγάδες πέτρες. Συνολικά
τρεις Υπουργοί Δικαιοσύνης προσπάθησαν να
ολοκληρώσουν το έργο που έχει παραχθεί, ω-
στόσο όταν έφθαναν στο διά ταύτα, τα κόμματα
της Βουλής άνοιγαν έναν νέο κύκλο συζητή-
σεων. Σε μια τέτοια φάση βρίσκεται και πάλι
το πακέτο των κυβερνητικών νομοσχεδίων το
οποίο έχει αποσταλεί στη Βουλή για ψήφιση

και που υπό κανονικές συνθήκες το πρώτο
μέρος του έργου της Ολομέλειας θα έπρεπε να
είχε ολοκληρωθεί την περασμένη Πέμπτη. Ω-
στόσο, τα νομοσχέδια δεν παρουσιάσθηκαν
για ψήφιση, μετά από πρόταση του Δημοκρα-
τικού κόμματος για αναβολή μια εβδομάδας.
Το ΔΗΚΟ στο παρά πέντε έβαλε στο τραπέζι
την επέκταση της μεταρρυθμιστικής προσπά-
θειας σε δυο τομείς που έμειναν εκτός. Των ε-
παρχιακών Δικαστηρίων και των Διοικητικών
Δικαστηρίων.

Όλα δύσκολα
Εκτός από τα κόμματα τα οποία επιμήκυναν

το χρόνο της προπαρασκευαστικής μελέτης
και επεξεργασίας των νομοσχεδίων, η προτει-
νόμενη από την κυβέρνηση μεταρρύθμιση της
Δικαιοσύνης συνάντησε σθεναρές αντιστάσεις
και μέσα από το δικαστικό σύστημα. Αρχικά
έντονες ήταν οι αντιδράσεις ανωτάτων δικα-
στικών λειτουργών στις αλλαγές που προνοεί
η μεταρρύθμιση στον δεύτερο και τρίτο βαθμό
Δικαιοσύνης. Ο διαχωρισμός του σημερινού
Ανωτάτου Δικαστηρίου με τη σύσταση του Συ-
νταγματικού Δικαστηρίου και Εφετείου αρχικά
αντιμετώπισε σφοδρές αντιδράσεις εκ των
έσω, οι οποίες τελικά ξεπεράσθηκαν. Το σκηνικό
του πολέμου της μεταρρύθμισης συμπλήρωσαν
οι διαφωνίες μερίδας μεγαλοδικηγόρων που,
στο προσκήνιο ή το παρασκήνιο, φαίνεται να

πριόνιζαν τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις.
Ακόμα και σήμερα δεν είναι βέβαιο ποια θα
είναι η τελική μορφή της μεταρρύθμισης που
θα περάσει από τη Βουλή. Επίσης δεν είναι βέ-
βαιο αν η μεταρρύθμιση πάει ενώπιον της Βου-
λής πριν το κλείσιμο για τις καλοκαιρινές δια-
κοπές (τελευταία Ολομέλεια 14 Ιουλίου 2022)
ή μετά το καλοκαίρι. Όλα θα κριθούν σήμερα
Τετάρτη και την Πέμπτη όταν τα κόμματα θα
ανακοινώσουν τις τελικές τους αποφάσεις.

Η πρόταση του ΔΗΚΟ
Η στάση του Δημοκρατικού Κόμματος απέ-

ναντι στη μεταρρύθμιση θα καθορίσει το μέλλον
της στην Ολομέλεια. Το ΔΗΚΟ, με επιστολή
που υπογράφει ο βουλευτής του κόμματος Πα-

νίκος Λεωνίδου, βάζει το πλαίσιο και τις προ-
ϋποθέσεις υπό τις οποίες το κόμμα θα πει ναι
στην Ολομέλεια. Το ΔΗΚΟ βάζει στο τραπέζι
την επέκταση των αλλαγών και στο πρώτο
βαθμό Δικαιοσύνης, ο οποίος μένει εκτός. Το
σκεπτικό του ΔΗΚΟ έχει να κάνει με τις πολύ-
χρονες καθυστερήσεις υποθέσεων ενώπιον

των πρωτόδικων δικαστηρίων. Επικαλούμενο
την εύρυθμη λειτουργία των Επαρχιακών Δι-
καστηρίων, το ΔΗΚΟ προτείνει: 

-Σύσταση Δικαστηρίου Επίλυσης μικροδια-
φορών (Small Claims). 

-Καθιέρωση και Ενίσχυση του θεσμού του
Διαμεσολαβητή.

-Σειρά από υποθέσεις θα πρέπει να ανατί-
θενται σε διαιτητή, μετά από απόφαση του αρ-
μόδιου Δικαστηρίου για επίλυση των διαφορών. 

-Διαδικτυακές ακροάσεις για ορισμένου
τύπου υποθέσεις.

-AD Hoc διορισμοί για ορισμένη χρονική
διάρκεια συνταξιούχων Δικαστών και Δικηγό-
ρων, για ορισμένου τύπου υποθέσεις. 

-Ενίσχυση, βελτίωση και αναβάθμιση των
υλικοτεχνικών υποδομών όλων των δικαστη-
ρίων. 

Το ΔΗΚΟ προτείνει, επίσης,  την επέκταση
της δικαιοδοσίας των Διοικητικών Δικαστηρίων
και σε άλλα είδη διοικητικών διαφορών ουσίας,
πέραν του ακυρωτικού ελέγχου και των δια-
φορών ουσίας σε σχέση με φορολογικά ζητή-
ματα και διαφορές επί θεμάτων διεθνούς προ-
στασίας. Ειδικότερα, με την απονομή της δι-
καιοσύνης στα Διοικητικά Δικαστήρια, το
κόμμα θεωρεί ότι η διεύρυνση της δικαιοδοσίας
τους, ώστε να εκδικάζουν υποθέσεις που αφο-
ρούν διαφορές ουσίας, θα συμβάλει στην εύ-
ρυθμη λειτουργία, στην άρση των καθυστε-
ρήσεων και στην επιτάχυνση όλων των διαδι-
κασιών.
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Μέχρι την Πέμπτη θα έχει ξεκαθαρίσει εάν το πακέτο νομοσχεδίων που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης θα προωθηθούν στην Ολομέλεια για ψήφιση.
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Η ύφεση θα βάλει φρένο στον πληθωρισμό Το πλαφόν του G7 θα αυξήσει την τιμή πετρελαίου
Υπό την επιρροή των τιμών πετρελαίου,
φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, αλλά και των τροφίμων, ο πλη-
θωρισμός στην Ευρωζώνη εκτινάχθηκε
σε νέο ρεκόρ 40 ετών – 8,6% ετησίως
τον Ιούνιο από  8,1% τον Μάιο. Χωρίς
τα προσωρινά γερμανικά μέτρα για τη
μείωση των τιμών της βενζίνης και των
εισιτηρίων των MMM, ο πληθωρισμός
στην Ευρωζώνη πιθανότατα θα είχε
φτάσει ακόμη υψηλότερα στο 8,8%. Η
πρόσφατη άνοδος στις τιμές χονδρικής
του φυσικού αερίου και η ακόμα ατελής
μετακύλιση των διογκούμενων τιμών
των τροφίμων και του κόστους μετα-
φοράς στους καταναλωτές υποδηλώ-
νουν ότι ο πληθωρισμός θα αναρριχηθεί
περαιτέρω τουλάχιστον μέχρι τον Σε-
πτέμβριο. 

Από τις αρχές του 2023 και μετά ο
πληθωρισμός δυνητικά θα υποχωρούσε
σημαντικά, χάρις σε κάποια μείωση
στις τιμές των εισροών και στο κόστος
μεταφοράς κατά τη διάρκεια της ύφε-
σης, της οποίας η αρχή τοποθετείται
μάλλον το αργότερο το δ΄ τρίμηνο φέ-
τος. Μετά τη μείωση των προμηθειών
ρωσικού αερίου προς την Ε.Ε. και την

πρόσφατη ανοδική έκπληξη για τον
πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, αναθε-
ωρούμε την πρόβλεψή μας για ενδε-
χόμενη κορύφωση του πληθωρισμού
τον Σεπτέμβριο στο 9,8% σε ετήσια
βάση από το 9% προηγουμένως. Τον
Δεκέμβριο αναμένουμε 8,3% σε ετήσια
βάση αντί  7,4%.

Η πρόσθετη συμπίεση του πραγ-
ματικού διαθέσιμου εισοδήματος θα
περιορίσει ακόμη περισσότερο τις κα-
ταναλωτικές δαπάνες. Αναθεωρούμε
τις εκτιμήσεις μας για περιστολή στις
ιδιωτικές δαπάνες σε 0,7% από 0,5%
το τρίτο τρίμηνο και σε 0,9% από 0,5%
το τέταρτο τρίμηνο. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και, σε
σαφώς πολύ μικρότερο βαθμό, η συ-
νεχιζόμενη καθυστέρηση της προ-
σφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο κοστί-

ζουν ακριβά στους καταναλωτές της
Ευρωζώνης.

Αναμένουμε από την ΕΚΤ να αυξήσει
τα επιτόκια  25 μ.β. τον Δεκέμβριο. Α-
φενός πιστεύουμε ότι το τέταρτο τρί-
μηνο ο τρέχων πληθωρισμός θα εξα-
κολουθήσει να είναι άνω του 8% και
οι προσδοκίες για αυτόν θα παραμείνουν
πολύ πάνω από τον στόχο του 2%. Α-
φετέρου η ΕΚΤ θα πρέπει να αναγνω-
ρίσει ότι η οικονομία της Ευρωζώνης
έχει εισέλθει σε ύφεση εξαιτίας των
καταναλωτών, κάτι το οποίο αργότερα
θα οδηγήσει σε υποτονικότερες πλη-
θωριστικές πιέσεις. Παγιδευμένη μεταξύ
του ακόμη υψηλού αλλά ταχέως με-
τριαζόμενου πληθωρισμού και μιας οι-
κονομίας που θα συνεχίσει να συρρι-
κνώνεται το πρώτο εξάμηνο του 2023,
η ΕΚΤ μπορεί στη συνέχεια να διατη-
ρήσει τα επιτόκιά της σε αναμονή και
το επιτόκιο αναχρηματοδότησης να
παραμένει στο 1% καθόλη τη διάρκεια
του 2023.

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

Η επιβολή ανώτατου ορίου τιμών στις
ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου θεωρη-
τικά περιορίζει τα έσοδα, που συγκε-
ντρώνει η Μόσχα από την αρχή του
πολέμου στην Ουκρανία, μειώνει τον
λογαριασμό της ενέργειας για την Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση και συμβάλλει στον
έλεγχο του πληθωρισμού, αποτρέπο-
ντας παράλληλα μια μεγάλη αναταραχή
στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. 

Τα κράτη-μέλη της «ομάδας των 7»
ξεκίνησαν μια μελέτη για την προ-
σέγγιση αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη
τους κινδύνους να εκδηλωθεί ένα φαι-
νόμενο μπούμερανγκ στις τιμές του
πετρελαίου, το σχέδιο των «7» πρέπει
να είναι δυναμικό και συγκροτημένο.
Σύμφωνα με τα εξεταζόμενα, θα απα-
γορευόταν να ασφαλιστούν ρωσικά
φορτία πετρελαίου σε τιμές χαμηλό-
τερες τόσο από τις σημερινές των 117
δολαρίων το βαρέλι για το Brent όσο
και από εκείνες των 90 δολαρίων το
βαρέλι για το πετρέλαιο των Ουραλίων,
επίπεδα στα οποία η Μόσχα διαπραγ-
ματεύεται το εμπόρευμα με έκπτωση.
Παράλληλα, οι τιμές θα έπρεπε να
είναι υψηλότερες από το οριακό κόστος

διερεύνησης κοιτασμάτων στη Ρωσία,
που υπολογίζεται στα σχεδόν 40 δο-
λάρια το βαρέλι. Πάντως για να απο-
δώσει το μέτρο με το ανώτατο όριο
τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο θα χρει-
αζόταν να προβαίνουν στις αντίστοιχες
αγορές χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα.
Αμφότερες έχουν προμηθευτεί ρωσικό
πετρέλαιο τους τελευταίους τέσσερις
μήνες, περίοδο κατά την οποία η Ε.Ε.
μείωσε τις εισαγωγές της. Εντούτοις,
η Ινδία και η Κίνα θα μπορούσαν να
βρουν φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις
ασφάλισης από αυτές, που παρέχουν
τόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες της η
Ε.Ε. όσο και εκείνες του Ηνωμένου
Βασιλείου. Και τίποτα δεν θα τις ε-
μπόδιζε να αγοράσουν ρωσικό πετρέ-

λαιο σε τιμές υπεράνω του ανωτάτου
ορίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι
σύμμαχοί τους είναι απίθανο να είναι
έτοιμες ή ικανές να επεκτείνουν τις
κυρώσεις στις χώρες εκείνες, οι οποίες
απλώς αγνοούν το ανώτατο όριο.

Ενα πλημμελώς ελεγχόμενο ανώ-
τατο όριο επί των τιμών μπορεί του-
λάχιστον να εμποδίσει την εκτόξευσή
τους. Επίσης μπορεί και να δυσκολέψει
τη Ρωσία να συνάπτει συμφωνίες πω-
λήσεων και να εξακολουθεί να εξάγει
το πετρέλαιό της με αναγκαστική έκ-
πτωση. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί
ως ένα στοίχημα να ταπεινωθεί πολι-
τικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο όνομα
του οικονομικού συμφέροντος της
χώρας του. Εάν η Ρωσία αποφασίσει
να μην αντιδράσει, όμως, στο μέτρο
του ανωτάτου ορίου, τότε οι τιμές του
μαύρου χρυσού θα ακολουθήσουν την
ανιούσα. Σήμερα οι εξαγωγές της Ρω-
σίας αντιστοιχούν στο 8% της παγκό-
σμιας παραγωγής. Μια μείωση στο
5% θα μπορούσε να προκαλέσει άλμα
των παγκόσμιων τιμών έως και κατά
30%, εκτιμά ο οικονομολόγος Ολιβιέ
Μπλανσάρ.

<<<<<<<

Αναμένουμε σημαντική
αποκλιμάκωση των τιμών
στην Ευρωζώνη από
τις αρχές του 2023 και μετά.

<<<<<<<

Οι ρωσικές εξαγωγές αντι-
στοιχούν στο 8% της διε-
θνούς παραγωγής. Αν μειω-
θούν στο 5%, η τιμή του βα-
ρελιού θα ανατιμηθεί 30%.

Στο κομματικά
γρανάζια
η μεταρρύθμιση
της Δικαιοσύνης
Θολό το σκηνικό αν τα νομοσχέδια θα πάνε στην
Ολομέλεια για ψήφιση πριν το κλείσιμο της Βουλής

<<<<<<<

Παρέμβαση προς τον πρόεδρο
και τα μέλη της Επιτροπής Νομικών
έκανε με επιστολή του, ο Ιωνάς
Νικολάου επί υπουργίας του
οποίου ξεκίνησε η προετοιμασία
των νομοσχεδίων. Ο κ. Νικολάου
στην επιστολή του, τονίζει
την αναγκαιότητα των αλλαγών.

Παρέμβαση Ιωνά
Νικολάου προς κόμματα

Στο σημείο που έχει
φθάσει η μεταρρύθμι-
ση της Δικαιοσύνης κα-
θώς και οι φόβοι που
εκφράζονται για την
τύχη της, ενδεικτική εί-
ναι η παρέμβαση του
Ιωνά Νικολάου, επί υ-
πουργίας του οποίου

ξεκίνησε η προετοιμασία των νομοθετικών
αλλαγών. Ο κ. Νικολάου, με επιστολή του
προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής
Νομικών, τονίζει την αναγκαιότητα των με-
ταρρυθμίσεων αλλά και την κρισιμότητα να
περάσουν από τη Βουλή. Ο κ. Νικολάου στην
επιστολή του, εστιάζει στις ενστάσεις που εί-
χαν εκφραστεί για τον διαχωρισμό του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου. «Ο τρίτος βαθμός δικαιο-
δοσίας και η σύσταση του Ανωτάτου Συνταγ-
ματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου που θα λειτουργούν ως ίσα και ανε-
ξάρτητα δικαστήρια, καθώς και η σύσταση
του Εφετείου προσθέτουν ποιοτική αναβάθ-
μιση στο σύστημα απονομής της δικαιοσύ-
νης, εξισορροπούν την λειτουργία του και ε-
παυξάνουν την εμπιστοσύνη του πολίτη στο
θεσμό, αλλά και στη δημοκρατική άσκηση
της δικαστικής εξουσίας». Το άλλο σημείο
της παρέμβασης Νικολάου αφορά τα κατώτε-
ρα δικαστήρια τονίζοντας ότι και εκεί ουσια-
στικές θα πρέπει να είναι οι αλλαγές, οι οποί-
ες θα πρέπει να γίνουν στη βάση των προτά-
σεων των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων.
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Λιμός
Οδεύουμε ολοταχώς προς μια
μεγάλη επισιτιστική κρίση,
η οποία θα έχει διάρκεια. Ο
συνεχιζόμενος πόλεμος στην
Ουκρανία φέρνει όλο και πιο
κοντά την έλλειψη βασικών
αγαθών, με τη Ρωσία να την
επιδιώκει γιατί τη χρησιμο-
ποιεί ως μέτρο πίεσης προς
τη Δύση ώστε να κάνει πίσω
και να την αφήσει να υποτά-
ξει την Ουκρανία. Ρωσία και
Ουκρανία εξάγουν σιτάρι,
κριθάρι και ηλιέλαιο αλλά ε-
πίσης η Ρωσία είναι η μεγα-
λύτερη εξαγωγέας παγκο-
σμίως φυτοφαρμάκων τα ο-
ποία βοηθούν στην αγροτική
παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι
όχι μόνο θα αυξηθούν οι τιμές
των τροφίμων, αλλά θα υπάρ-
ξει και πραγματική έλλειψη
συγκεκριμένων αγαθών. Την
ίδια ώρα αυτή η μεγάλη κρίση
θα απελευθερώσει νέες ορδές
μεταναστών οι οποίες θα πιέ-
σουν την ήδη πιεσμένη Ευ-
ρωπαϊκή Ήπειρο. Οι πιο φτω-
χές χώρες της Αφρικής δεν
θα μπορούν να θρέψουν ένα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού
τους με αποτέλεσμα κατά χι-
λιάδες θα προσπαθήσουν να
φύγουν από τις χώρες τους.
Όμως και στην ίδια την Ευ-
ρώπη, χώρες παραγωγοί πολύ
πιθανόν να απαγορεύσουν
τις εξαγωγές βασικών αγαθών
με αποτέλεσμα οι βόρειες χώ-
ρες να αντιμετωπίσουν σο-
βαρότατες ελλείψεις στα ρά-
φια των υπεραγορών τους.
Όπως και να έχει εμείς θα
πρέπει να προετοιμαστούμε
σε δύο μέτωπα. Το πρώτο εί-
ναι το μέτωπο της επάρκειας
τροφίμων για τους πολίτες
μας με την παρέμβαση του
κράτους να μοιάζει αναπό-
φευκτη, και το δεύτερο είναι
η περαιτέρω θωράκιση των
συνόρων μας για να μπορέ-
σουμε να αντιμετωπίσουμε

τις μεγαλύτερες μεταναστευ-
τικές ροές που θα έχουμε δει
ποτέ. Αυτή τη φορά οι μετα-
νάστες (παράνομοι και μη)
δεν θα ψάχνουν για μια κα-
λύτερη ζωή. Θα ψάχνουν φα-
γητό για να ταΐσουν τις οι-
κογένειές τους. Πραγματικά
δεν γνωρίζω αν η κυβέρνηση
στην Κύπρο έχει καταρτήσει
ένα σχέδιο αντιμετώπισης
της κρίσης, αλλά ελπίζω ότι
το έχει κάνει. Αν περιμένουμε
απλά να τελειώσει ο πόλεμος
τότε έχουμε ήδη χάσει τη μά-
χη της επόμενης κρίσης. Ό-
σον αφορά τη Ρωσία, ένα έχω
να πω. Κάθε μέρα που περνάει
αποδεικνύει την αναγκαιό-
τητα της ύπαρξης του ΝΑΤΟ.

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας
είναι σύμβουλος Στρατηγικής
και Επιχειρήσεων.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Με σοβαρά βήματα πίσω για την εισαγωγή
του κατώτατου μισθού στην Κύπρο έκλεισε
η συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης με τους εργοδότες και τις συντεχνίες
την Τρίτη 05 Ιουλίου. Όπως είναι εις θέση
να γνωρίζει η «Κ», ο πήχης για τον κατώτατο
χαμήλωσε αναφορικά με τη βάση του ποσού
που θα καθοριστεί, ενώ άρχισαν να συζη-
τούνται και εξαιρέσεις επαγγελμάτων. Η
φιλοσοφία της οριζόντιας εφαρμογής του
κατώτατου μισθού στην Κύπρο λοιπόν, αρ-
χίζει και χαλάει. Σύμφωνα με τα όσα διέρ-
ρευσαν από τη σύσκεψη, το πλάνο που είχε
εκπονηθεί υπό την αιγίδα της εκλιπούσας
Υπουργού Εργασίας, Ζέτας Αιμιλιανίδου,
άλλαξε εκ βάθρων. Όσον αφορά στον εθνικό
διάμεσο μισθό που θα υπολογιζόταν βάσει
αυτού, το ποσό του κατώτατου μισθού στην
Κύπρο, συζητήθηκε πως πρέπει να φύγει
από το τραπέζι  το ποσό του EU SILC και

να μπει αυτό της Στατιστικής Υπηρεσίας
Κύπρου. Αυτομάτως, από τον εθνικό διάμεσο
μισθό που το EU SILC τον έχει ορίσει στα
1.727 ευρώ, πέφτει στα 1.573 ευρώ της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας. Αυτό συνεπάγεται πως
θα μειωθεί και το ποσό του κατώτατου,
αφού άλλο ποσό προκύπτει από το 50% -
60% των 1.573 ευρώ και άλλο ποσό από το
50% - 60% των 1.727 ευρώ. Όπως είχε γράψει
η εφημερίδα, βάσει του μοντέλου της κ. Αι-
μιλιανίδου ο κατώτατος μισθός στην Κύπρο
θα κυμαινόταν στα 950 – 960 ευρώ, με προ-
οπτική όταν φτάσει μετά από ένα χρόνο
στο 60% να ανέβαινε λίγο πάνω από τα
1.000 ευρώ. Πλέον, με τα όσα διαμείφθηκαν
στο Προεδρικό, ακούστηκαν ποσά ακόμα

και λίγο κάτω από τα 870 ευρώ, και όταν
φτάσει στο 60% να ανέβει στα 943 ευρώ.
Γίνεται αντιληπτό λοιπόν πως κάτι έγινε
και άλλαξε δραματικά το σημείο εκκίνησης
και το σημείο τερματισμού.

Πέραν αυτού, η χαριστική βολή στις συ-
ζητήσεις δόθηκε με την εισαγωγή επαγγελ-
μάτων που θα εξαιρεθούν και δεν θα είναι
κάτω από την ομπρέλα του κατώτατου μι-
σθού στην Κύπρο. Η φιλοσοφία της οριζό-
ντιας επιβολής αλλάζει, ενώ αφήνεται έτσι
και ένα παράθυρο ανοιχτό για να βγουν
εκτός ομπρέλας και άλλα επαγγέλματα. Με
το μοντέλο που υπήρχε και που θα ανακοί-
νωνε η εκλιπούσα Ζέτα Αιμιλιανίδου, τρεις
επαγγελματικές ομάδες θα εξαιρούνταν από

τον εθνικό κατώτατο μισθό. Οι οικιακές
βοηθοί, οι ναυτικοί και οι εργάτες γεωργίας.
Στο τραπέζι των εξαιρέσεων μπήκαν και οι
εργαζόμενοι σε φούρνους, αλλά και σε πλυ-
ντήρια αυτοκινήτων. Αφήνοντας στην άκρη
τα εν λόγω επαγγέλματα που κάποιος κά-
νοντας το δικηγόρο του διαβόλου να κατα-
φέρει να επιχειρηματολογήσει γιατί δεν
πρέπει να μπουν κάτω από την ομπρέλα
του κατώτατου, σίγουρα αφήνεται παράθυρο
για να μπουν είτε τώρα, είτε μελλοντικά
και άλλα επαγγέλματα. Αυτομάτως, θα έχει
χαλάσει η φιλοσοφία της οριζόντιας εφαρ-
μογής.

Κάνοντας μια παρένθεση, όσον αφορά
στους οικιακούς βοηθούς, θα αφήνονταν

εκτός διότι κρίνονται απαραίτητοι και λόγω
του ότι πολλές ευάλωτες ομάδες του πλη-
θυσμού (ηλικιωμένοι) τους έχουν ανάγκη
και θα αυξανόταν το κόστος τους δυσανά-
λογα. Επίσης, η σύμβαση εργασίας των ερ-
γατών γεωργίας έχουν επίσης ιδιαιτερότητες,
αφού τους παρέχεται στέγη και διατροφή,
άρα ενδεχομένως να έμεναν εκτός της ο-
μπρέλας του κατώτατου. Τέλος, οι ναυτικοί
θα έμεναν εκτός, μετά από την υπόδειξη
της διεθνούς συνδικαλιστικής οργάνωσης
για να μην δημιουργούνταν προβλήματα
με τις σημαίες των πλοίων.

Μελλοντικές συναντήσεις
Το κεφάλαιο όχι απλώς δεν έκλεισε με

τον κατώτατο μισθό στην Κύπρο, άνοιξαν
και καινούργια ζητήματα. Θα υπάρξουν
μελλοντικές συναντήσεις μήπως και «κλεί-
σει», ωστόσο οι συντεχνίες παρουσιάστηκαν
απογοητευμένες από τις εξελίξεις. Οι συ-
ζητήσεις με την εκλιπούσα υπουργό Εργα-
σίας είχε φέρει τη διαδικασία ένα βήμα πριν
τις επίσημες ανακοινώσεις, ενώ τώρα το
πλαίσιο έχει διαφοροποιηθεί σε σημείο που
οι συντεχνίες αναφέρουν ότι καλύτερα να
μείνει στην άκρη η εισαγωγή του, να ασχο-
ληθεί η νέα και όποια κυβέρνηση μετά τις
εκλογές, και η παρούσα να ανακοινώσει ότι
απέτυχε να τον εισαγάγει. Υποστηρίζουν
ότι ένας επιλεκτικός και χαμηλός κατώτατος
μισθός δεν θα βοηθήσει ούτε την κοινωνία,
αλλά ούτε και την οικονομία.

Μέχρι τέλος Αυγούστου
Μετά το πέρας της συνάντησης της Τρί-

της, οι εργοδότες ΚΕΒΕ και ΟΕΒ προχώρησαν
σε δικές τους δηλώσεις. Ο Πρόεδρος του
ΚΕΒΕ, Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, δήλωσε
πως υπάρχουν διαφορές απόψεων μεταξύ
των κοινωνικών εταίρων, αλλά επίσης ότι
συμφωνήθηκε το αργότερο εντός Αυγούστου
να κλείσει το θέμα.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης
Αντωνίου τόνισε από πλευράς του ότι χρει-
άζεται προσπάθεια για να βρεθούν συναι-
νετικές λύσεις, ενώ από πλευράς εργοδοτών
δεν έδωσαν ποτέ χρώμα ή περιεχόμενο ότι
ο διάλογος ήταν τόσο κοντά για επίτευξη
μίας συμφωνίας.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Αίσθηση προκαλούν τα αποτελέσματα
της τελευταίας έρευνας της Εθνικής
Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ) για την ενα-
σχόληση των γυναικών με τα τυχερά
παιχνίδια. Πρόκειται για την πρώτη συ-
γκεκριμένη έρευνα που αφορά στοχευ-
μένα την σχέση του γυναικείου φύλου
με τον κόσμο των τυχερών παιχνιδιών,
και καταδεικνύει αφενός ότι δεν πρό-
κειται για ανδροκρατούμενο χώρο και
αφετέρου, ότι αυτή η σχέση αρχίζει συ-
χνά εξ απαλών ονύχων. Συγκεκριμένα,
δύο στις δέκα παίκτριες έχουν παίξει
για πρώτη φορά τυχερό παιχνίδι σε η-
λικία μέχρι 10 ετών, ενώ το 12% σε
ηλικία 11-14 ετών. Επιπλέον, για το 15%
η πρώτη ενασχόληση με κάποιο τυχερό
παιχνίδια ήταν και πάλι πριν την ενη-
λικίωσή τους, μεταξύ 15-17 ετών. Προ-
κύπτει δε ότι ποσοστό 45% έχουν παίξει
τυχερά παιχνίδια πριν την ενηλικίωσή
τους. Ψηλός είναι ο δείκτης και μετά

την ενηλικίωση στη νεαρή ηλικία 18-
24 ετών. Φυσικά αυτοί οι αριθμοί προ-
βληματίζουν. Μιλώντας σε διάσκεψη
Τύπου η πρόεδρος της ΕΑΣ Ιωάννα Φιά-
κου τόνισε ότι τα ευρήματα της έρευνας
έχουν αξιολογηθεί και είναι στο στάδιο
διαμόρφωσης στοχευμένων προγραμ-
μάτων και δράσεων ενημέρωσης και
πρόληψης. Πέρα από την επιβολή προ-
στίμων η ΕΑΣ επικεντρώνεται στους
μαθητές με συγκεκριμένα προγράμματα
ώστε να κατανοούν τον κίνδυνο συμ-
μετοχής τους ειδικά κάτω των 18, έτσι
ώστε είτε οι ίδιοι να μην συμμετέχουν,
είτε μεταφέροντας την γνώση τους, να
αποτρέψουν συμμαθητές τους να συμ-
μετέχουν, επισήμανε η πρόεδρος της
Αρχής. Τόνισε επίσης πως ότι είναι ε-
ξαιρετικά σημαντικό η ενδυνάμωση
των δεξιοτήτων των νέων ώστε να μην
είναι επιρρεπείς. «Καταβάλλεται μεγάλη
προσπάθεια για να καταλάβουν οι μα-
θητές ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν
και ότι δεν θα επιφέρει ούτε στο μέλλον
θετικά αποτελέσματα. Τρέχουμε ήδη
προγράμματα και θα τρέξουμε περισ-

σότερα στο μέλλον τα οποία θα στο-
χεύουν και προς τους γονείς», ανέφερε
σχετικά. 

Προβληματική συμπεριφορά
Μόλις 1% του συνόλου των γυναικών

φαίνεται να είναι πιθανές παθολογικές
παίκτριες. Ωστόσο, 21% των παικτριών
παρουσιάζει συμπτώματα πιθανής πα-
θολογικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με
τα ευρήματα της έρευνας, 4% των παι-
κτριών ομολογούν ότι νιώθουν να α-
ντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα τυχερά
παιχνίδια, ενώ επιπρόσθετα ποσοστό
2% δήλωσαν ότι έχουν νιώσει ότι θα ή-
θελαν να σταματήσουν την ενασχόληση
τους αλλά δεν πίστευαν ότι μπορούν
να τα καταφέρουν. Μεγαλύτερο είναι
το ποσοστό των παικτριών που έχουν
νιώσει ενοχές που προέρχονται από
την στοιχηματική τους συμπεριφορά
(7%). Τα ευρήματα της έρευνας έχουν
δείξει ότι το 6% των παικτριών τις πε-
ρισσότερες φορές που χάνουν, ξανα-
παίζουν στοίχημα για να κερδίσουν τα
χρήματα που έχουν χάσει, 2% έχουν ι-

σχυριστεί ότι έχουν κερδίσει χρήματα
παίζοντας στοίχημα ή τυχερά παιχνίδια
ενώ στην πραγματικότητα είχαν χάσει,
ενώ το 13% απάντησαν ότι έχουν στοι-
χηματίσει περισσότερο από το ποσό
που είχαν αρχικά σκοπό. Το 4% έχουν
δεχτεί επικρίσεις για την στοιχηματική
τους συμπεριφορά ενώ επιπλέον ένα
μικρό ποσοστό 2% των παικτριών δή-
λωσε ότι ένιωσε την ανάγκη να διακόψει
την ενασχόληση με το στοίχημα ή τα
τυχερά παιχνίδια, αλλά δεν πίστευε ότι
μπορεί να τα καταφέρει καθώς και ότι
έχει κρύψει αποδείξεις αυτής της ενα-
σχόλησης από την οικογένειά του. Την
ίδια ώρα, το 30% του δείγματος απά-
ντησε ότι υπάρχουν άτομα στον στενό
τους κύκλο που αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα με τον εθισμό στα τυχερά παι-
χνίδια. Η παθολογική ενασχόληση με
το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια
είναι μια αναγνωρισμένη ψυχιατρική
διαταραχή και αναφέρεται στην επίμονη
και επαναλαμβανόμενη δυσπροσαρμο-
στική συμπεριφορά ενασχόλησης με
το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια

και μπορεί να διαταράξει προσωπικές,
οικογενειακές ή επαγγελματικές επι-
διώξεις. Το ποσοστό στην Κύπρο είναι
1,2%. Από την άλλη, η προβληματική
ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυ-
χερά παιχνίδια είναι μια λιγότερο σοβαρή
μορφή της διαταραχής ενώ περιγράφει
μια κατάσταση στην οποία η ενασχό-
ληση με την στοιχηματική δραστηριό-
τητα και τα τυχερά παιχνίδια συμβάλλει
σε διάφορες μορφές βλάβης. 

Όπως επεξηγείται στην βιβλιογραφία
η παθολογική ενασχόληση με το στοί-
χημα και τα τυχερά παιχνίδια προσδιο-
ρίζεται ως ο κύριος όρος που χρησιμο-
ποιείται στην ψυχιατρική και ορίζεται
σε μεγάλο βαθμό ως προς τους μηχα-
νισμούς που είναι κεντρικοί για τις δια-
ταραχές χρήσης ουσιών, ενώ πρόκειται
για μια αναγνωρισμένη ψυχιατρική δια-
ταραχή. Η προβληματική ενασχόληση,
αναφέρεται σε μια λιγότερο σοβαρή
μορφή της διαταραχής. Η ενασχόληση
με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια
παγκοσμίως ανιχνεύεται με το εργαλείο
South Oaks Gabling Screen (SOGS). Το

ποσοστό επικράτησης πιθανής παθο-
λογικής ενασχόλησης με το στοίχημα
και τα τυχερά παιχνίδια στην Κύπρο α-
νέρχεται στο 1,2%. Ψηλότερο ποσοστό
παρουσιάζεται στον Λίβανο (6,5%) και
μικρότερο στην Πορτογαλία (0,2%).

Προτιμούν τα ξυστά
Εννιά στις δέκα γυναίκες έχουν παίξει

τυχερά παιχνίδια έστω και μια φορά
στη ζωή τους. Το 56% των παικτριών
απάντησε ότι παίζει τυχερά παιχνίδια
για διασκέδαση με το ποσοστό να φτάνει
το 70% για τις νεαρές ηλικίες 18-35
ετών, το 62% για τις γυναίκες με τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και το 68% για όσες
λαμβάνουν εισόδημα πάνω από τον ε-
θνικό μέσο όρο. Το 45% απάντησε ότι
το κάνει για να κερδίσει χρήματα, με
το ποσοστό να είναι υψηλότερο στις η-
λικίες μεταξύ 36-50 ετών και να φτάνει
το 56%. Πολύ μικρό ποσοστό γύρω στο
8% απάντησε ότι το κάνει για κοινωνική
συναναστροφή, και από περιέργεια,
ενώ 4% από βαρεμάρα. Σχεδόν στο σύ-
νολό τους οι παίκτριες έχουν αγοράσει

ξυστά λαχεία (94%) και αριθμολαχεία
(93%) που αναδεικνύονται ως τα δημο-
φιλέστερα τυχερά παιχνίδια μεταξύ των
γυναικών. Τα στοιχεία τείνουν να συμ-
φωνούν με τα αποτελέσματα της πρώτης
παγκύπριας ποσοτικής μελέτης και έ-
ρευνας της ΕΑΣ για την συμπεριφορά
και τα χαρακτηριστικά του συνόλου
των χρηστών τυχερών παιχνιδιών που
διενεργήθηκε το 2018, που ανέδειξαν
τα ξυστά και τα αριθμολαχεία ως τα δη-
μοφιλέστερα παιχνίδια συνολικά για
τους παίκτες. 

Ταυτότητα της έρευνας
Η έρευνα διενεργήθηκε από τον ορ-

γανισμό ερευνών του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, με αναθέτουσα αρχή την
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Στην έρευνα
συμμετείχαν 1000 γυναίκες άνω των
18 σε αστικές και αγροτικές περιοχές
(39% από Λευκωσία, 29% Λεμεσό, 16%
Λάρνακα, 10% Πάφο, 6% Αμμόχωστο)
παγκύπρια ενώ περίοδος διεξαγωγής

της ήταν ο Μάιος 2022. Το 70% του
δείγματος έχουν δίπλωμα πανεπιστη-
μίου/κολλεγίου, ενώ το επίπεδο μόρ-
φωσης για το 30% είναι η μέση εκπαί-
δευση. Οι ηλικίες του δείγματος της έ-
ρευνας ήταν 18-35 ετών (33%), 36-50
ετών (26%), 51-64 (26%) και 65+ (15%).
Αντικείμενο της έρευνας ήταν η διε-
ρεύνηση γενικών απόψεων και αντιλή-
ψεων που αφορούν το στοίχημα και τα
τυχερά παιχνίδια και η αποτύπωση της
ενασχόλησης των γυναικών με την στοι-
χηματική δραστηριότητα. Τον Φεβρου-
άριο του 2021 αναμένονται τα αποτε-
λέσματα της δεύτερης παγκύπριας έ-
ρευνας επιπολασμού (δείγμα 3000 ατό-
μων). Η έρευνα θα καταγράφει το προφίλ
και τα χαρακτηριστικά της ενασχόλησης
των Κυπρίων με το στοίχημα και τα τυ-
χερά παιχνίδια, με στόχο τον προσδιο-
ρισμό του ποσοστού της προβληματικής
ενασχόλησης στην κοινωνία, την κα-
ταγραφή των χαρακτηριστικών των
παικτών, και την ανάπτυξη προγραμ-
μάτων και πολιτικών για την στρατηγική
ασφαλούς παιχνιδιού. 

Μία στις δύο αγοράζει λαχείο πριν από τα 18
Ψηλή συμμετοχή της γυναίκας στα τυχερά παιχνίδια, εννέα στις δέκα έχουν ενασχοληθεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους

Δύο στις δέκα παίκτριες έχουν παίξει για πρώτη φορά τυχερό παιχνίδι σε ηλικία μέχρι 10 ετών, ενώ το 12% σε ηλικία 11-14 ετών.

<<<<<<

Μόλις 1% του συνόλου των
γυναικών φαίνεται να είναι
πιθανές παθολογικές παί-
κτριες, ενώ το ποσοστό των
παικτριών με συμπτώματα
πιθανής παθολογικής συμπε-
ριφοράς ανέρχεται στο 21%.

<<<<<<

Αντί για 950 – 960 ευρώ μέχρι
τα 1.000 και πλέον ευρώ που
είχε «κλειδώσει», ακούστηκαν
ποσά εκκίνησης ακόμα και κάτω
από 870 ευρώ, ενώ το αντίστοι-
χο ανώτατο στα 943 ευρώ.

<<<<<<

Οι πιο φτωχές χώρες
της Αφρικής δεν θα
μπορούν να θρέ-
ψουν μεγάλο μέρος
του πληθυσμού τους
με αποτέλεσμα κατά
χιλιάδες θα προσπα-
θήσουν να φύγουν α-
πό τις χώρες τους. 

<<<<<<

Δημοφιλέστερα τυχερά παι-
χνίδια για τις γυναίκες είναι
τα ξυστά λαχεία και τα αριθ-
μολαχεία. Τα στοιχεία δεν
φαίνεται να διαφοροποιού-
νται από τα στοιχεία της
πρώτης έρευνας το 2018.

Σοβαρά βήματα πίσω για τον κατώτατο 
Εκτός του αναθεωρημένου πλαισίου συζητείται να είναι οι υπάλληλοι φούρνων και πλυντηρίων αυτοκινήτων

Οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι ένας επιλεκτικός και χαμηλός κατώτατος μισθός διατείνουν πως
δεν θα βοηθήσει ούτε την κοινωνία, αλλά ούτε και την οικονομία.
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e-shops!

Για πρώτη φορά στην ιστορία
της, η Εκκλησία της Αγγλίας εκ-
δίδει ομόλογα και δανείζεται
από την αγορά χρέους. Πρόκειται
μεν για ασυνήθη τακτική για έ-
ναν θρησκευτικό θεσμό να εκ-
δίδει χρέος, αλλά η Εκκλησία
της Αγγλίας έχει αναπτύξει με-
γάλη επενδυτική δραστηριότητα
ιδιαιτέρως στη σφαίρα των κοι-
νωνικά υπεύθυνων επενδύσεων.
Οι επίτροποι της Εκκλησίας της
Αγγλίας διαχειρίζονται για λο-
γαριασμό της Εκκλησίας επεν-
δυτικό χαρτοφυλάκιο ύψους 10
δισ. στερλινών, ποσό αντίστοιχο
των 12,1 δισ. δολαρίων. Αλλοι

επενδυτικοί βραχίονες της Εκ-
κλησίας της Αγγλίας έχουν άλ-
λωστε εκδώσει χρέος στο πα-
ρελθόν, όπως για παράδειγμα
το Συμβούλιο των Συντάξεων
της Εκκλησίας, που έχει εκδώσει
δύο ομόλογα συνολικής αξίας
159 εκατ. στερλινών. Σύμφωνα
με το πλαίσιο χρηματοδότησης
βιώσιμων προγραμμάτων της
Εκκλησίας, τα έσοδα από αυτές
τις εκδόσεις θα χρησιμοποιη-
θούν για τη χρηματοδότηση
πράσινων και κοινωνικών προ-
γραμμάτων, όπως για ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας, για μέσα
μεταφοράς με καθαρή ενέργεια,

για πράσινα κτίρια αλλά και για
προγράμματα προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με πηγές προσκεί-
μενες στους επιτρόπους, που
ζήτησαν όμως να διατηρήσουν
την ανωνυμία τους, τα κεφάλαια
που θα αντλήσει με αυτόν τον
τρόπο η Εκκλησία της Αγγλίας
θα διατεθούν για κοινωνικά προ-
γράμματα και για περιβαλλοντι-
κά σχέδια. Εκπρόσωποι της Εκ-
κλησίας είχαν άλλωστε χθες ε-
παφές με τους επενδυτές για να
αποτιμήσουν το ενδιαφέρον της
αγοράς. Οι ίδιες πηγές που μί-
λησαν στο Bloomberg ανέφεραν
την εικονική, με ψηφιακά μέσα,
συνάντηση με τους επενδυτές
που διοργάνωσαν χθες οι Bank
of America Corp, JPMorgan
Chase & Co και Morgan Stanley.

Η εν λόγω έκδοση χρέους είναι
πάντως ασυνήθιστη και υπό την
αμιγώς οικονομική έννοια, καθώς
αποφασίζεται σε μια στιγμή που
άλλοι οργανισμοί ακυρώνουν ή
αναβάλλουν τα σχέδιά τους για
εκδόσεις ομολόγων προκειμένου
να αποφύγουν τη μεγάλη αστά-
θεια στην αγορά. Σύμφωνα με
στοιχεία του Bloomberg, φέτος
εκδίδονται εταιρικά ομόλογα με
περίπου τον μισό ρυθμό από ε-
κείνον του περασμένου έτους.
Οι επενδυτές είναι βέβαιο ότι θα
αντιμετωπίσουν την Εκκλησία
της Αγγλίας ως ασφαλή εκδίδου-
σα αρχή. Το κόστος του δανει-
σμού θα είναι πάντως αυξημένο
και για την Εκκλησία, καθώς έχει
αυξηθεί αισθητά τους τελευταίους
μήνες.

BLOOMBERG

Η κινεζική οικονομία πληρώνει βαρύ
τίμημα για την πολιτική της μηδενικής
ανοχής στον κορωνοϊό που έχει ε-
φαρμόσει το Πεκίνο επιδιώκοντας να
μηδενίσει τα κρούσματα και να εξα-
φανίσει την πανδημία από τη χώρα.
Οι κινεζικές επιχειρήσεις σε όλο το
φάσμα της οικονομίας, από τον τομέα
των υπηρεσιών μέχρι τη μεταποίηση,
κατέγραψαν επιβράδυνση της οικο-
νομικής δραστηριότητας το β  ́τρίμηνο.
Είχε προηγηθεί η αύξηση 4,8% που
σημείωσε το κινεζικό ΑΕΠ το α΄ τρί-
μηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του περασμένου έτους. Είναι
σαφές πως τα απογοητευτικά στοιχεία
αντανακλούν τις επιπτώσεις των σκλη-
ρών lockdowns που επέβαλε η κινεζική
ηγεσία σε ορισμένα από τα πιο νευ-
ραλγικά εμπορικά κέντρα της χώρας.
Ανάμεσά τους η Σαγκάη, από τα ε-
μπορικότερα και πιο επιχειρηματικά
λιμάνια στον κόσμο, ο κόμβος της υ-
ψηλής τεχνολογίας και των νεοφυών,
η πόλη Σεντζέν, αλλά και το ίδιο το
Πεκίνο.

Η εικόνα προκύπτει από το λεγό-

μενο Μπεζ Βιβλίο της Κίνας, μια έρευνα
που διεξήχθη μεταξύ κινεζικών επι-
χειρήσεων και ύστερα από 4.300 συ-
νεντεύξεις στα τέλη Απριλίου αλλά
και το πρώτο δεκαπενθήμερο του
Μαΐου. Μολονότι τα περισσότερα
lockdowns χαλάρωσαν τον Μάιο, τα
στοιχεία του Ιουνίου δεν κατατείνουν
στην ανάκαμψη που θα περίμεναν οι
περισσότεροι οικονομικοί αναλυτές.
Αντιθέτως, φαίνεται πολύ περιορι-
σμένος ο ευεργετικός αντίκτυπος από
τα μέτρα στήριξης που προώθησε η
κινεζική ηγεσία. Τον Μάιο κατεγράφη,
πάντως, αύξηση 16,9% των εξαγωγών

της Κίνας, ενώ στα τέλη Μαΐου ο πρω-
θυπουργός Λι Κετσιάνγκ κάλεσε τους
αξιωματούχους να «εργαστούν σκλη-
ρά» για να διασφαλίσουν πως το β΄
τρίμηνο θα υπάρξει ανάπτυξη και
πτώση της ανεργίας. Σύμφωνα, πάντα,
με την έρευνα του Μπεζ Βιβλίου για
την Κίνα, ανάμεσα στο α΄ και στο β΄
τρίμηνο μειώθηκαν οι προσλήψεις σε
όλους τους τομείς της μεταποίησης,
εξαιρουμένων μόνον του κλάδου των
τροφίμων και των ποτών. Σύμφωνα
με τους αναλυτές που εκπόνησαν την
έρευνα και συνέταξαν τα πορίσματά
της, «οι κατασκευαστικές και οι με-
ταφορικές δεν αναφέρονται σε νέα
προϊόντα αλλά δηλώνουν πως έχουν
περιορίσει τις επενδύσεις τους και τα
νέα σχέδιά τους». Ο λόγος είναι προ-
φανώς το πλήγμα που κατάφερε στην
κινεζική οικονομία η πολιτική των
σκληρών lockdowns, καθώς οδήγησε
σε τεράστιο όγκο προϊόντων που δεν
πουλήθηκαν, με μόνη εξαίρεση τα
αυτοκίνητα. Οι παραγγελίες για εγ-
χώρια κατανάλωση μειώθηκαν το β΄
τρίμηνο σε σύγκριση με το α΄, ενώ

το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν δεχθεί
οι τομείς της κλωστοϋφαντουργίας
και των χημικών. Ο μόνος τομέας που
πήγε πολύ καλά στην εγχώρια αγορά
της Κίνας ήταν αυτός της τεχνολογίας
της πληροφορίας και των ηλεκτρονι-
κών καταναλωτικών προϊόντων, αφού
οι παραγγελίες σημείωσαν αύξηση
όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αυ-
ξήθηκαν επίσης οι εξαγωγές ηλεκτρο-
νικών ειδών, αυτοκινήτων και επε-
ξεργασμένων τροφίμων και ποτών.
Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκ-
θεσης, η μεγαλύτερη ανατροπή ση-
μειώθηκε στον τομέα των υπηρεσιών.
Αφού παρουσίασε επιταχυνόμενη α-
νάπτυξη το α΄ τρίμηνο, στη συνέχεια
οι επιχειρήσεις του  κλάδου κατέγρα-
ψαν πτώση εσόδων, όγκου πωλήσεων,
κεφαλαιουχικών επενδύσεων και κερ-
δών. Σε όλη την επικράτεια της Κίνας
σημείωσαν βελτίωση σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του περασμέ-
νου έτους μόνον ο τομέας των ακι-
νήτων και ο κόμβος της μεταποίησης,
η πόλη Γκουανγκντόνγκ.

REUTERS, CNBC

Εμπορικό έλλειμμα για πρώτη φορά ύστερα
από 30 και πλέον χρόνια σημείωσε τον
Μάιο η Γερμανία, καθώς οι γερμανικές ε-
ταιρείες κατέβαλαν αυξημένο κόστος για
τις εισαγωγές τους, ενώ μειώθηκε η ζήτηση
για τα προϊόντα τους εν μέσω διαφαινό-
μενης παγκόσμιας ύφεσης. Ο λόγος για
έλλειμμα ύψους ενός δισ. ευρώ, αντίστοιχο
του οποίου δεν έχει καταγράψει από το
1991, καθώς οι πωλήσεις της σε άλλες χώ-
ρες μειώθηκαν τον περασμένο μήνα κατά
0,5%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά
2,7% υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των
οικονομολόγων.

Σχολιάζοντας την απροσδόκητη εξέλιξη,
ο Oλιβερ Ρακάου, οικονομολόγος της
Oxford Economics στη Φρανκφούρτη, τό-
νισε πως «δεν είναι τόσο παράξενο ότι
μειώθηκαν οι εξαγωγές στο σημερινό πε-
ριβάλλον, αλλά το θέμα είναι οι εισαγωγές
και συγκεκριμένα οι τιμές τους». Πράγματι
οι τιμές των εισαγωγών ενέργειας, τρο-
φίμων και εξαρτημάτων που χρησιμοποι-
ούν οι βιομηχανίες αυξήθηκαν κατά πε-
ρισσότερο από 30% τον Μάιο σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου
έτους. Σε ό,τι αφορά, αντιθέτως, τις τιμές
όσων εξάγει η Γερμανία, σημείωσαν πε-
ρίπου τη μισή αύξηση από εκείνη των ει-
σαγωγών. Oπως τονίζουν οικονομικοί α-
ναλυτές, τα στοιχεία κάνουν λιγότερο ε-
ντύπωση όταν εκτιμηθούν με την προ-
σαρμογή στον πληθωρισμό. Θα έχουν,
πάντως, αρνητικό αντίκτυπο στην ανά-
πτυξη της γερμανικής οικονομίας που
ήδη αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της ύφεσης,

πρωταρχικά εξαιτίας του κινδύνου να
μείνει χωρίς φυσικό αέριο και να αναστείλει
τη λειτουργία των βιομηχανιών της.

Η εξέλιξη σκιαγραφεί, άλλωστε, το
βάθος των ανατροπών που έχει προκαλέσει
ο συνδυασμός της πανδημίας και του πο-
λέμου στην Ουκρανία, καθώς η Γερμανία
αποτελεί επί δεκαετίες την παγκόσμια
πρωταθλήτρια στα εμπορικά πλεονάσματα.
Επικρίθηκε αμέτρητες φορές στη διάρκεια
της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης για
αυτά τα πλεονάσματα, που αποτελούν
την άλλη όψη των ελλειμμάτων του Νότου.
Eχει επανειλημμένως επικριθεί ιδιαιτέρως
από το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

άλλους διεθνείς οργανισμούς, αλλά ακόμη
και από την αμερικανική κυβέρνηση για
την επίμονη άρνησή της να επενδύσει τα
συνήθως δυσθεώρητα εμπορικά πλεονά-
σματά της. Οι εν λόγω διεθνείς οργανισμοί
έχουν επανειλημμένως συστήσει στο Βε-
ρολίνο να επενδύσει από τα πλεονάσματα
σε έργα υποδομής προκειμένου να εκ-
συγχρονίσει τις απηρχαιωμένες υποδομές
της χώρας, να τονώσει την εγχώρια ζήτηση,
αλλά και για να αμβλύνει αυτές τις ανι-
σορροπίες στην παγκόσμια οικονομία.  Α-
κόμη και η Eνωση Γερμανικών Βιομηχα-
νιών έχει συνταχθεί επανειλημμένως με
οικονομολόγους και πολιτικούς και έχει

υποστηρίξει πως η ατμομηχανή της ευ-
ρωπαϊκής οικονομίας πρέπει να εκμεταλ-
λευτεί τη δυνατότητά της να δανείζεται
με αρνητικά επιτόκια και να επενδύσει
τα πλεονάσματά της στον εκσυγχρονισμό
των υποδομών της.

Σημειωτέον πάντως πως τα εμπορικά
πλεονάσματα της Γερμανίας βρίσκονταν
σε φθίνουσα πορεία την τελευταία πε-
νταετία. Το περασμένο έτος το εμπορικό
της πλεόνασμα ήταν 173,3 δισ. ευρώ κα-
ταγράφοντας αισθητή μείωση από τα
180,4 δισ. ευρώ του 2020. Η κατ’ εξοχήν
εξαγωγική οικονομία της Γερμανίας έχει
πραγματικά μεγάλη εξάρτηση από τις ε-

ξαγωγές για την ανάπτυξή της. Εξάγει
κατά κύριο λόγο προϊόντα βαριάς βιομη-
χανίας,  από αυτοκίνητα και χημικά προϊ-
όντα μέχρι μηχανολογικό εξοπλισμό κάθε
είδους.

Ανεξάρτητα και από τη μείωση της ε-
ξωτερικής ζήτησης, η βιομηχανική πα-
ραγωγή στη Γερμανία έχει πληγεί εξαιτίας
των ελλείψεων πρώτων υλών και καθο-
ριστικών εξαρτημάτων, όπως οι επεξερ-
γαστές, συνεπακόλουθο της πανδημίας,
που ανάγκασε επανειλημμένως σε διακοπή
λειτουργίας μονάδες εμβληματικών γερ-
μανικών βιομηχανιών.

BLOOMBERG, REUTERS

Εκδοση ομολογιακού
δανείου ετοιμάζει
η Εκκλησία της Αγγλίας

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Εκκλησία της Αγγλίας σχεδιάζει να διατε-
θούν για κοινωνικά προγράμματα και για περιβαλλοντικά σχέδια.

<<<<<<

Οι επίτροποι της Εκκλη-
σίας διαχειρίζονται
επενδυτικό χαρτοφυ-
λάκιο ύψους $12,1 δισ.

<<<<<<

Οι πωλήσεις της σε άλλες χώ-
ρες μειώθηκαν τον περασμένο
μήνα κατά 0,5%, ενώ οι εισα-
γωγές αυξήθηκαν κατά 2,7%.

<<<<<<

Οι κινεζικές επιχειρήσεις
σε όλο το φάσμα της
οικονομίας, από τον τομέα
των υπηρεσιών μέχρι
τη μεταποίηση,
κατέγραψαν επιβράδυνση.

Τα σκληρά lockdowns λόγω κορωνοϊού
στην Κίνα έπληξαν την οικονομική ανάπτυξη

Οι παραγγελίες για εγχώρια κατανάλωση μειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με το πρώ-
το, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν δεχθεί οι τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και των χημικών.

Εμπορικό έλλειμμα στη Γερμανία
για πρώτη φορά από το 1991
Εφτασε τον Μάιο το 1 δισεκατομμύριο ευρώ – Αρνητικός ο αντίκτυπος στην ανάπτυξη

Τα εμπορικά πλεονάσματα της Γερμανίας βρίσκονται σε φθίνουσα πορεία την τελευταία πενταετία. Το περασμένο έτος το εμπορικό της πλεόνα-
σμα ήταν 173,3 δισ. ευρώ καταγράφοντας αισθητή μείωση από τα 180,4 δισ. ευρώ του 2020.
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O ευρωπαϊκός όμιλος της Αirbus
έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει,
διότι εξασφάλισε μία από τις με-
γαλύτερες παραγγελίες στην ι-
στορία του για 292 αεροσκάφη
αξίας άνω των 37 δισ. δολαρίων
από τέσσερις κινεζικές αεροπο-
ρικές εταιρείες. Ούτως ή άλλως,
η «νίκη» αυτή προσφέρει ένα
σημαντικό πλεονέκτημα στην
εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται
με την αμερικανική Boeing για
την κυριαρχία στη μεγαλύτερη
οικονομία της νοτιοανατολικής
Ασίας. Ειδικότερα, η China
Eastern Airlines θα αγοράσει
100 αεροσκάφη βραχείας ατρά-
κτου A320neo, ενώ η Air China
θα αποκτήσει 64 και η θυγατρική
της Shenzhen Airlines άλλα 32
αεροσκάφη. Η China Southern
Airlines δήλωσε νωρίτερα ότι
θα αγοράσει 96 Airbus A320neo,
καθώς και θα μισθώσει επιπλέον
αεροπλάνα.

Οι ανακοινώσεις αυτές ση-
ματοδοτούν τις πρώτες μεγάλες
παραγγελίες αεροσκαφών της
Κίνας τα τελευταία περίπου τρία
χρόνια και συμβάλουν στην ε-
νίσχυση της θέσης της Airbus
στην παγκόσμια αγορά. Οπως
επισημαίνει σε σχετικό δημο-
σίευμά του το ειδησεογραφικό
πρακτορείο Bloomberg, η ευ-
ρωπαϊκή αεροναυπηγική εται-
ρεία έχει πλεονέκτημα στην α-
γορά χάρις σε μια τοπική γραμμή
τελικής συναρμολόγησης στην
Κίνα. Ιστορικά μιλώντας, η

Boeing θεωρεί ως τη μεγαλύτερη
πελάτισσά της την China
Southern, αλλά οι σχέσεις τους
αυτές διαταράχθηκαν με αφορμή
τη διπλή συντριβή των αερο-
σκαφών 737 Μax προ πανδημίας
– το εν λόγω μοντέλο είχε και
τις υψηλότερες πωλήσεις για
την αμερικανική εταιρεία. Αρ-
νητικά επηρέασε τη συνεργασία
τους και το ότι οι εντάσεις μεταξύ
Ουάσιγκτον και Πεκίνου οξύ-
νονται. «Η Airbus έχει εδώ και
καιρό ένα προπύργιο στην Κίνα
όσον αφορά τις πτήσεις μικρών
αποστάσεων και επίσης διαθέτει
εργοστάσιο εκεί, επομένως έχει
διαμορφώσει ένα ισχυρό μείγμα
παραγωγής και πωλήσεων», δή-
λωσε ο Τζον Στρίκλαντ, αναλυ-
τής αερομεταφορών στην JLS
Consulting. Από το 2024 έως το
2027 θα παραδοθούν τα αερο-
σκάφη στην China Southern, η
οποία θα μισθώσει χωριστά και
19 A320neos. Οι παραδόσεις
στην Air China θα διαρκέσουν
από το 2023 έως το 2027 και αυ-
τές στη Shenzhen Airlines από
το 2024 έως το 2026. Τέλος, θα
πρέπει να επισημανθεί ότι, α-
νεξαρτήτως της τελευταίας πα-
ραγγελίας, η Boeing ξεπέρασε
σε πωλήσεις την Airbus το 2021
πρώτη φορά σε τρία χρόνια χάρις
στην τόνωση της ζήτησης για
το 737 Max. Είχε πέρυσι 909 μει-
κτές παραγγελίες έναντι των
771 αεροσκαφών που πούλησε
η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική.

Προσπάθειες προκειμένου να πε-
ριορίσει την καθημερινή «εισβο-
λή» τουριστών στην ιστορική
πόλη πραγματοποιεί ο δήμος
της Βενετίας, ο οποίος αποφάσισε
να χρεώνει εισιτήριο σε όσους
επιθυμούν να περάσουν ένα
πρωινό στην πόλη. Η μήνις του
δήμου στρέφεται κυρίως ενα-
ντίον των επισκεπτών που φθά-
νουν στην πόλη και αποφεύγουν
να δαπανήσουν χρήματα στις
επιχειρήσεις τους, επιλέγοντας
συχνά να κάνουν πικνίκ μπροστά
στο Παλάτι των Δόγηδων ή στα
σκαλιά της γέφυρας του Ριάλτο.
Οι δημοτικές αρχές εκτιμούν
πως 30.000 με 40.000 τουρίστες
επιλέγουν κάθε μέρα να επισκε-
φθούν την πόλη με ημερήσια
εκδρομή, οδηγώντας σε επιβά-
ρυνση των υποδομών της. Η εκ-
στρατεία του δήμου κατά των
τουριστών με χαμηλό προϋπο-
λογισμό θα αρχίσει έτσι με την
επιβολή εισιτηρίου από 3 μέχρι
10 ευρώ για πρόσβαση στην
πόλη από την 1η Ιανουαρίου,
σύμφωνα με το Bloomberg. Πα-
ρότι δεν υπάρχει ακριβές σχέδιο
για την είσπραξη του τέλους, η
δημαρχία φιλοδοξεί να αποσυμ-
φορήσει τα κύρια σημεία ενδια-
φέροντος όπως το Γκραν Κανάλε,
αλλά και περιφερειακά νησιά ό-

πως το Λίντο, το Μουράνο και
το Τορτσέλο.

Τοπικοί επιχειρηματίες έχουν,
πάντως, εκφράσει ενστάσεις για
το ελιτίστικο σχέδιο της δημαρ-
χίας, υποστηρίζοντας ότι οι δια-
κρίσεις εις βάρος τουριστών α-
ντιβαίνουν στην παράδοση της
Βενετίας. «Στόχος του μέτρου
δεν είναι η άντληση κεφαλαίων,
αλλά η προστασία της πόλης. Η
εύθραυστη Βενετία δεν είναι κα-
τάλληλη για τουρισμό τύπου φα-
στ φουντ», λέει ο δημοτικός σύμ-
βουλος Σιμόνε Βεντουρίνι.  Ο
πρόεδρος συλλόγου εστιατόρων
Ερνέστο Παντσίν, που διαφωνεί
με το εισιτήριο, εκτιμά πως οι
δημοτικές αρχές πρέπει να εν-
θαρρύνουν τις επισκέψεις σε λι-
γότερο πολυσύχναστα σημεία
της πόλης, ιδίως τις ώρες αιχμής.
«Κεντρικές συνοικίες, όπως το
Καστέλο και η Σάντα Κρότσε, εί-
ναι πανέμορφες και άδειες τις
περισσότερες ώρες της μέρας.
Η Βενετία είναι παγκόσμια πόλη.
Κάθε άνθρωπος που έρχεται από
την άλλη άκρη του κόσμου έχει
δικαίωμα να τη δει», υπογραμμίζει
ο Παντσίν. Για τον Βεντουρίνι,
η αποτελεσματικότερη αστυνό-
μευση, που θα εμποδίσει περι-
στατικά όπως τα πικνίκ πάνω σε
μνημεία, είναι μέρος της λύσης.

Αν νομίζετε πως στον περίφημο κλάδο της
ζυθοποιίας στη Γερμανία το σοβαρότερο
πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν
οι επιχειρηματίες είναι ο ανεξέλεγκτος
πληθωρισμός, μάλλον πλανάσθε. Οπως
γράφει σε σχετικό της άρθρο η εφημερίδα
The New York Times, αυτή τη στιγμή ο
πονοκέφαλος γι’ αυτούς είναι τα γυάλινα
μπουκάλια. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα
από την αρχή. Ο Στέφαν Φρίτσε, ο οποίος
είναι υπεύθυνος για μια γερμανική αιω-
νόβια ζυθοποιία στην πόλη Νοϊτσέλε κοντά
στα γερμανοπολωνικά σύνορα, αντιμε-
τώπισε τεράστιες αυξήσεις στον λογαρια-
σμό φυσικού αερίου, που το τελευταίο
δωδεκάμηνο αυξήθηκε κατά 400%, ενώ
του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30%. Φυ-
σικά, πολύ αυξημένο είναι και το κριθάρι,

αν και ο καλπάζων πληθωρισμός στις τιμές
ενέργειας και η άνοδος των τιμών στα σι-
τηρά λόγω Ουκρανίας είναι ελάσσονος
σημασίας. Το σοβαρότερο πρόβλημα του
Στέφαν Φρίτσε και άλλων ζυθοποιών είναι
η έλλειψη μπουκαλιών μπίρας. «Η τιμή
των μπουκαλιών έχει εκτοξευθεί», δήλωσε
ο ίδιος.

Το πρόβλημα δεν είναι τόσο ότι δεν υ-
πάρχουν επαρκείς φιάλες. Οι 1.500 ζυθο-
ποιίες της Γερμανίας έχουν σε κυκλοφορία
περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια γυάλινα
μπουκάλια. Οι πελάτες πληρώνουν επι-
πλέον 8 σεντ του ευρώ για κάθε μπουκάλι
και τα παίρνουν πίσω όταν το επιστρέ-
ψουν. Αν και το σύστημα είναι φιλικό

προς το περιβάλλον, έχει ένα μειονέκτημα
και αυτό είναι το να πείσει τους ανθρώπους
να επιστρέφουν τις φιάλες. Το να μετα-
φέρει κανείς κιβώτια με μπουκάλια στο

κατάστημα μπορεί να γίνει κουραστικό.
Επομένως, πολλοί συνηθίζουν να τα μα-
ζεύουν, έως τη στιγμή που δεν θα έχουν
πλέον άλλο χώρο ή θα  χρειάζονται χρή-

ματα. «Είναι καταστρεπτικό για τους ι-
διοκτήτες μικρών επιχειρήσεων», δήλωσε
ο Στέφαν Φρίτσε. Η ζυθοποιία του πουλάει
το 80% της μπίρας σε μπουκάλια. Λόγω
ενός νόμου για την ανακύκλωση, ως επί
το πλείστον η μπίρα σερβίρεται σε φιάλες,
όχι σε τενεκεδάκια αλουμινίου, όπως α-
ναφέρουν οι ΝΥΤ. Ο Χόλγκερ Αϊχέλε, πρό-
εδρος της Ενωσης Ζυθοποιών Γερμανίας,
παρακινεί τους Γερμανούς να επιστρέφουν
τα άδεια μπουκάλια. Οι ζυθοποιοί δεν θέ-
λουν να βρεθούν με ελλείψεις εν μέσω
θέρους, όταν η υψηλή θερμοκρασία, τα
μπάρμπεκιου και τα φεστιβάλ αυξάνουν
τις πωλήσεις.

Οι εταιρείες παρασκευής μπίρας της
Γερμανίας προμηθεύονται τις φιάλες από
διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά ειδικά
τα εργοστάσια γυαλιού στην Ουκρανία
έχουν κλείσει λόγω πολέμου. Οι κυρώσεις,
επίσης, έχουν αποκόψει τις προμήθειες
από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Το κό-
στος των μπουκαλιών που κατασκευάζο-
νται σε άλλες χώρες έχει εκτιναχθεί στα
15-20 σεντ έκαστο, διότι η όλη διαδικασία
παραγωγής απαιτεί υψηλή θερμοκρασία
και οι τιμές της ενέργειας βρίσκονται στα
ύψη. Η βιομηχανία της μπίρας στη Γερ-
μανία αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα,
όπως είναι η έλλειψη οδηγών φορτηγών
και τα ακριβά καύσιμα.

Η μεγαλύτερη ζυθοποιία της χώρας, η
Radeberger Group, αύξησε τις τιμές της
κατά 8,5 ευρώ ανά εκατόλιτρο μπίρας,
περίπου 6%. Αυτό σημαίνει για τους κα-
ταναλωτές ότι πληρώνουν μεταξύ 32 και
63 σεντ του ευρώ περισσότερο ανά κι-
βώτιο. Τέλος, ο Στέφαν Φρίτσε έχει κα-
τορθώσει να διατηρήσει σταθερές τις
τιμές της μπίρας του, αλλά αναμένει ότι
θα πρέπει να τις αυξήσει φέτος, ενδεχο-
μένως έως και 30%.

Ο πιστωτικός κολοσσός της Barclays απο-
φάσισε να προχωρήσει σε μισθολογικές
αυξήσεις 1.200 λιρών ετησίως για 35.000
υπαλλήλους της στη Βρετανία, ούτως ώστε
να τους βοηθήσει να αντεπεξέλθουν στις
τεράστιες αυξήσεις του κόστους ζωής ε-
ξαιτίας του πληθωρισμού και της ακριβής
ενέργειας. Το εν λόγω ποσό, το οποίο α-
ντιστοιχεί σε περίπου 1.386 ευρώ, θα δοθεί
στο προσωπικό, το οποίο απασχολείται
σε θέσεις εξυπηρέτησης και υποστήριξης
πελατών, εργάζεται σε υποκαταστήματα,
καθώς και σε χαμηλές βαθμίδες στην ιε-
ραρχία. Θα τεθεί δε σε ισχύ από την 1η
Αυγούστου και ουσιαστικά αφορά μέρος
της ετήσιας αναθεώρησης μισθών της
βρετανικής τράπεζας. Το σωματείο εργα-
ζομένων Unite χαιρέτισε την αύξηση των
μισθών, λέγοντας ότι είναι προτιμότερο
για το προσωπικό να λάβει εφάπαξ πλη-
ρωμή. Λόγω των αντίξοων οικονομικών
συνθηκών, οι εργοδότες στο Ηνωμένο
Βασίλειο δέχονται ισχυρές και εντεινόμενες
πιέσεις για να ανακουφίσουν τις άλλες

πιέσεις που υφίστανται οι πολίτες. Ο πλη-
θωρισμός τον Ιούνιο στη χώρα είχε εκτι-
ναχθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα του 9,1%,
τα οποία ήταν και τα υψηλότερα των τε-
λευταίων 40 ετών, αλλά και τα υψηλότερα
μεταξύ των κρατών του  G7.

Από τη δική του πλευρά ο ανταγωνι-
στικός χρηματοπιστωτικός όμιλος Lloyds
κατέβαλε στην πλειονότητα των εργαζο-
μένων του εφάπαξ πληρωμή 1.000 στερ-
λινών τον Ιούνιο. Aλλωστε, τα εισοδήματα
των βρετανικών νοικοκυριών έχουν δεχθεί
σοβαρότατο πλήγμα, όπως φαίνεται και
στα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας της χώρας. Το πρώτο τρίμηνο

της χρονιάς, συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα
εισοδήματα ελαττώθηκαν 0,2% για τέταρτο
διαδοχικό τρίμηνο. Πρόκειται για την πιο
μακρόχρονη κάμψη του είδους από τότε
που άρχισε η τήρηση αρχείων το 1955.
Ακόμα ένα στοιχείο σοβαρού προβλημα-
τισμού έχει να κάνει με το ότι οι διαπι-
στώσεις αυτές έγιναν, προτού ακόμα τε-
θούν σε ισχύ αυξήσεις στη φορολογία και
τις χρεώσεις στους λογαριασμούς ενέργειας
από 1ης Απριλίου. Συνεπώς τα οικονομικά
των πολιτών βαίνουν συνεχώς επιδεινού-
μενα, πόσο μάλλον όταν και η Τράπεζα
της Αγγλίας προβλέπει να εκτινάσσεται
ο δείκτης του πληθωρισμού αργότερα

μέσα στη χρονιά στο 11%. Οι δε αυξήσεις
μισθών δεν συμβαδίζουν μαζί του. Συνολικά
μιλώντας, τα εισοδήματα των νοικοκυριών
μειώθηκαν 1,3% εν συγκρίσει με το πρώτο
τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τη Στατι-
στική Υπηρεσία, ενώ το ποσοστό αποτα-
μίευσης δεν μεταβλήθηκε από το 6,8%.
Ο δε δείκτης οικιακών δαπανών σε ετήσια
βάση ενισχύθηκε 5,5%, αύξηση η οποία
ήταν και η μεγαλύτερη των τελευταίων
τριάντα ετών.

Η μείωση της αγοραστικής δύναμης
φανερώνει τις δυσκολίες των καταναλω-
τών, που προσπαθούν να αντεπεξέλθουν
στο ότι έχουν ακριβύνει τα πάντα. Χαρα-

κτηριστικά, όπως αναφέρουν αλυσίδες
σούπερ μάρκετ, οι άνθρωποι αγοράζουν
ολοένα και περισσότερο κατεψυγμένες
τροφές, ώστε και να μειώσουν τη δαπάνη
και το ενδεχόμενο να πάει κάτι χαμένο,
όπως συμβαίνει με τις φρέσκες τροφές.
Ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας
Sainsbury, Σάιμον Ρόμπερτς, τονίζει, τέλος,
ότι «οι πελάτες μετράνε κάθε πένα και
κάθε λίρα, αποφεύγουν να αγοράζουν με-
γάλες ποσότητες, επισκέπτονται τα σούπερ
μάρκετ συχνότερα και χρησιμοποιούν τε-
χνολογικές εφαρμογές να ελέγχουν τις α-
γορές τους πριν φθάσουν στο ταμείο».

REUTERS, BLOOMBERG

Παραγγελία αξίας
άνω των 37 δισ. δολ.
εξασφάλισε η Boeing

Εισιτήριο στη Βενετία
για τους επισκέπτες
της μιας ημέρας

Είναι οι πρώτες μεγάλες παραγγελίες από κινεζικές εταιρείες έπειτα από
τρία χρόνια.

<<<<<<

Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο στη
χώρα εκτινάχθηκε στα πρωτό-
γνωρα επίπεδα του 9,1%, τα
οποία ήταν και τα υψηλότερα
των τελευταίων 40 ετών.

<<<<<<

Λόγω του πολέμου, οι τιμές
των γυάλινων μπουκαλιών
έχουν εκτοξευθεί.

Ξεμένουν από φιάλες οι γερμανικές ζυθοποιίες

Οι 1.500 ζυθοποιίες της Γερμανίας έχουν σε κυκλοφορία περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια
γυάλινα μπουκάλια.

Αυξήσεις μισθών στην Barclays,
εφάπαξ μπόνους στη Lloyds
Για να αντεπεξέλθουν υπάλληλοί τους στις ανατιμήσεις των προϊόντων 

Η Barclays αποφάσισε μισθολογικές αυξήσεις 1.200 λιρών ετησίως για 35.000 υπαλλήλους της στη Βρετανία.
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Κάποτε, πριν από λίγα χρόνια, υ-
πήρχε μια βεβαιότητα γενικής α-
ποδοχής. Κανείς δεν ανησυχούσε
για την άνοδο τιμών. Ο πληθωρισμός
έμενε σταθερά λίγο πάνω ή λίγο
κάτω από 2%, όσο ήταν ο στόχος
των κεντρικών τραπεζών για τη
σταθερότητα των τιμών. Αυτή η σι-
γουριά χάθηκε.

Και όχι μόνο δημιουργήθηκαν
υψηλές πληθωριστικές προσδοκίες
στο καταναλωτικό κοινό, αλλά συ-
χνά αυτές κινούνται πάνω από τις
εκτιμήσεις των ειδικών. Τα νοικο-
κυριά και οι επιχειρήσεις εκτιμούν
ότι ο πληθωρισμός θα είναι πολύ
υψηλότερος το επόμενο διάστημα
και λαμβάνουν με το δεδομένο αυτό
τις όποιες καταναλωτικές ή επεν-
δυτικές αποφάσεις τους.

Αυτό είναι από τα σημαντικότερα
προβλήματα νομισματικής πολιτικής
σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο και
γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ) επισημαίνει ότι άρχισε
να λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες

του κοινού για τον πληθωρισμό κα-
θώς επανεξετάζει την πολιτική της.

Η υιοθέτηση υψηλών πληθωρι-
στικών προσδοκιών από το κοινό
υπονομεύει ουσιαστικά τη... συ-
νταγή θεραπείας. Δεν είναι μυστικό
ότι η πολιτική που ασκείται απο-
δέχεται περίοδο ύφεσης για να ε-
πέλθει το όφελος που είναι η απαλ-
λαγή από τον πληθωρισμό. Η ιδέα
είναι ότι η ύφεση θα ήταν πολύ ε-
ντονότερη αν οι πληθωριστικές πιέ-
σεις αφήνονταν ανεμπόδιστες. Η
θεραπεία με το πικρό χάπι ακυρώ-
νεται αν καταναλωτές και επενδυτές
θεωρούν ότι ο πληθωρισμός θα έχει
μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια
το επόμενο διάστημα.

Η ΕΚΤ επισημαίνει βέβαια ότι
«Ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλ-
λονται οι τιμές δεν εξαρτάται μόνο
από τις αμέτρητες αποφάσεις που
λαμβάνουν καθημερινά οι επιχει-
ρήσεις και οι άνθρωποι, αλλά και
από τον τρόπο με τον οποίο αυτοί
περιμένουν ότι οι τιμές θα εξελι-
χθούν στο μέλλον. Διαφορετικοί

άνθρωποι, είτε πρόκειται για εμπει-
ρογνώμονες που συναλλάσσονται
στις χρηματοπιστωτικές αγορές,
για επιχειρηματίες ή για πολίτες,
μπορούν να έχουν διαφορετικές
προσδοκίες για τον πληθωρισμό».

Πρόκειται για ένα παγκόσμιο
πρόβλημα που οφείλεται στο γεγο-
νός ότι το καταναλωτικό κοινό δια-
μορφώνει αντιλήψεις με βάση ε-
ντυπώσεις και βέβαια αγνοεί πλήρως
όσα αφορούν τη νομισματική πο-
λιτική και τις κεντρικές τράπεζες.
Στις ΗΠΑ, έρευνα στο κοινό δεν
κατάφερε να προσδιορίσει το όνομα
του επικεφαλής της κεντρικής τρά-
πεζας, στην  Ιταλία οι ερωτώμενοι
δεν γνώριζαν το ποσοστό του πλη-
θωρισμού, στην Ιαπωνία αγνοούσαν
την πολύχρονη προσπάθεια της κε-
ντρικής τράπεζας να καταπολεμήσει
την... έλλειψη πληθωρισμού.

Πρόσφατη μελέτη της ΕΚΤ με
τον τίτλο «Πληθωριστικές προσδο-
κίες και ο ρόλος τους στις προβλέ-
ψεις του ευρωσυστήματος» διαπι-
στώνει διάσταση ανάμεσα στην
προσλαμβάνουσα εντύπωση των
ανθρώπων και την πρακτική συνά-
φεια των πληθωριστικών προσδο-
κιών. Από τη μία πλευρά, τα νοικο-
κυριά και οι επιχειρήσεις προσδιο-
ρίζουν τον πληθωρισμό με το πραγ-
ματικό επιτόκιο που θα κληθούν
να πληρώσουν και ανάλογα με τη
σχέση τιμών/αποδοχών που ανα-
μένουν.

Από την άλλη πλευρά, οι κεντρι-
κές τράπεζες ασκούν νομισματική
πολιτική με βάση εκτιμήσεις των
αγορών και τις τιμές που επικρατούν
στις χρηματαγορές. Κινδυνεύουν
να μην έχουν χρησιμοποιήσει στοι-
χεία που επηρεάζουν άμεσα τις ε-
ξελίξεις, όπως οι εκτιμήσεις των
νοικοκυριών και επιχειρήσεων που
λαμβάνουν αποφάσεις με βάση άλ-
λες προσλαμβάνουσες εντυπώσεις.
Ισως ακολουθούν λάθος ενδείξεις.
Βέβαια οι πληθωριστικές προσδοκίες
είναι δεδομένες και επηρεάζουν
τον (εκτιμώμενο) ρυθμό ανάπτυ-
ξης.

Η ρητορική τόσο των κεντρικών
τραπεζών όσο και των κυβερνήσεων
αναφέρει ότι η αντιμετώπιση του
πληθωρισμού είναι προτεραιότητα,
αλλά οι απλές διακηρύξεις δεν αρ-
κούν. Πρέπει να πείσουν με μέτρα
και φράσεις που δεν αφήνουν πε-
ριθώρια αμφιβολιών. Γι’ αυτό άλ-
λαξαν ρητορική και προσπαθούν
να διατυπώσουν τις εκτιμήσεις τους
με ένταση, όπως τα media.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Το μυστήριο των υψηλών
πληθωριστικών προσδοκιών

Του ΣΕΡΑΦΕIΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΔΗ

<<<<<<

Ενα παγκόσμιο πρόβλημα
που οφείλεται στο γεγονός
ότι το καταναλωτικό κοινό
διαμορφώνει αντιλήψεις
με βάση εντυπώσεις.

Η καταιγίδα που γνωρίζουν φέτος οι α-
γορές μετοχών και ομολόγων αποθαρ-
ρύνει τράπεζες και στελέχη των επι-
χειρήσεων, με αποτέλεσμα να μην τολ-
μούν να εκδώσουν νέες μετοχές και ε-
ταιρικά ομόλογα. Ετσι, τα κεφάλαια
που άντλησαν οι επιχειρήσεις το πρώτο
εξάμηνο του έτους ήταν φέτος κατά
25% μειωμένα σε σύγκριση με το πρώτο
εξάμηνο του 2021. Σύμφωνα με στοιχεία
της εταιρείας δεδομένων Refinitiv, το
πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους
οι εκδόσεις νέων ομολόγων και μετοχών,
όπως και οι αυξήσεις κεφαλαίου, δεν
υπερέβησαν τα 4,9 τρισ. δολ., ενώ το
2021 ήταν 6,6 τρισ. δολ.

Οπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ
των Financial Times, οι αγορές κεφα-
λαίου έχουν «παγώσει» διότι η υπεραι-
σιοδοξία του παρελθόντος αντικατα-
στάθηκε φέτος από τον φόβο, καθώς
οι κεντρικές τράπεζες στρέφονται σε
επιθετικά περιοριστική πολιτική στην
προσπάθειά τους να ανακόψουν έναν
επιταχυνόμενο πληθωρισμό, τον υψη-
λότερο των τελευταίων 40 ετών. Το έμ-
φραγμα στην εφοδιαστική αλυσίδα που
προκάλεσαν τα lockdowns, και ειδικό-
τερα από την Κίνα, έχει επιτείνει τις

πληθωριστικές πιέσεις, όπως, άλλωστε,
και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
που οδήγησε σε εξάντληση των απο-
θεμάτων εμπορευμάτων και εκτόξευση
των τιμών του πετρελαίου και του φυ-
σικού αερίου. Μιλώντας στη βρετανική
εφημερίδα, ο Αλεξ Βερούντ, υπεύθυνος
επενδύσεων στην Insight Investment,
υπογράμμισε ότι οι τρεις τελευταίοι
μήνες ήταν πραγματικά τρομακτικοί.
Οπως τονίζει ο ίδιος, στη διάρκεια του
πρώτου τριμήνου αντιληφθήκαμε ότι
θα αυξάνονται τα επιτόκια και ότι λει-
τουργούσε αρνητικά ο πόλεμος, αλλά
στις αγορές η κατάσταση παρέμενε
υπό έλεγχο.

Το δεύτερο τρίμηνο, όμως, συνει-
δητοποιήσαμε πως αλληλένδετα είναι
όλα. Ο πόλεμος και η αλλαγή νομισμα-
τικής πολιτικής ήταν οι τεκτονικοί κρα-

δασμοί που κλόνισαν τον δείκτη S&P
500, με απώλειες 16% συνολικά το δεύ-
τερο τρίμηνο. Ετσι, στη διάρκεια των
τελευταίων 12 μηνών ο δείκτης έχει υ-
ποχωρήσει κατά περισσότερο από 20%.
Επιπλέον, η αγορά ομολόγων σκουπι-
διών, των εταιρικών ομολόγων χαμηλής
διαβάθμισης, έχει καταγράψει τις με-
γαλύτερες απώλειες τριμήνου από τον
Μάρτιο του 2020, όταν η πανδημία προ-
κάλεσε πρωτοφανείς πτώσεις. Στο με-
ταξύ, οι προσδοκίες για τα επίπεδα των
επιτοκίων έχουν αλλάξει και τώρα πλέον
οι επενδυτές προβλέπουν πως το βασικό
επιτόκιο της Federal Reserve θα δια-
μορφωθεί στο 3,5% προς τα τέλη του
έτους. Η ομοσπονδιακή τράπεζα των
ΗΠΑ ευελπιστεί πως αυξάνοντας το
κόστος δανεισμού θα συμπιέσει τη ζή-
τηση και τελικά θα ανακόψει την ανο-

δική πορεία των τιμών. Η μειωμένη
διαθεσιμότητα επενδυτικών κεφαλαίων
για τις επιχειρήσεις αποτελεί ένδειξη
ότι οι προσπάθειές της αρχίζουν να έ-
χουν αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον Κέ-
βιν Φόλεϊ, υπεύθυνο εκδόσεων εταιρι-
κών ομολόγων στην JPMorgan Chase,
«έπρεπε από το πρώτο τρίμηνο να είχαμε
προβλέψει την καταιγίδα που ζούμε
τώρα». Οι κραδασμοί που γνωρίζουν
φέτος οι αγορές έχουν πλήξει περισ-
σότερο τις πωλήσεις μετοχών και πολλές
εταιρείες έχουν αναγκαστεί να αναβά-
λουν την αρχική δημόσια εγγραφή τους,
συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων
που συμφώνησαν κατ’ ιδίαν να υπο-
βαθμίσουν τις αποτιμήσεις τους. Τα
κεφάλαια που δαπανήθηκαν για αγορές
μετοχών, μετατρέψιμων ομολόγων και
οχημάτων ειδικού σκοπού εταιρειών

που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο
δεν υπερέβησαν τα 252 δισ. δολ. μέχρι
το τέλος Ιουνίου. Ηταν εν ολίγοις κατά
70% κάτω από το αντίστοιχο ποσό τους
πρώτους έξι μήνες του περασμένου έ-
τους, αλλά και το μικρότερο ποσό που
έχει καταγραφεί από το 2005 και μετά.
Η πτώση αυτή ήταν ιδιαίτερα αισθητή
στις ΗΠΑ, όπου το σύνολο των κεφα-
λαίων που αντλήθηκαν κατέρρευσε
στα 40 δισ. δολ., καταγράφοντας το χα-
μηλότερο ποσό τουλάχιστον από το
1999, αλλά και μεγάλη πτώση από το
αντίστοιχο ποσό των 327 δισ. δολ. τους
πρώτους έξι μήνες του περασμένου έ-
τους. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές σε
χρηματιστήρια, μόνο 18 εταιρείες προ-
χώρησαν στην αρχική δημόσια εγγραφή
τους στις ΗΠΑ το β΄ τρίμηνο και μόλις
14 στην Ευρώπη.

«Βουτιά» στην άντληση
κεφαλαίων από επιχειρήσεις
Υποχώρησαν κατά 25% το πρώτο εξάμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021

Ο πόλεμος και η αλλαγή νομισματικής πολιτικής ήταν οι τεκτονικοί κραδασμοί που κλόνισαν τον δείκτη S&P 500 της Wall Street, με απώ-
λειες 16% συνολικά το δεύτερο τρίμηνο. Στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, ο δείκτης έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 20%.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Καθώς πλησιάζουν οι πρώτες αυξήσεις
επιτοκίων στην Ευρωζώνη έπειτα από
11 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα αναπτύσσει την πρώτη της γραμμή
«άμυνας», τις ευέλικτες επανεπενδύσεις
του προγράμματος PEPP, οι οποίες ε-
νεργοποιήθηκαν την 1η Ιουλίου, δίνοντας
περισσότερο βάρος στη στήριξη των ο-
μολόγων του Νότου με «χρηματοδότηση»
(και) από τα ομόλογα του Βορρά.

Ωστόσο παραμένει σαφές ότι χρειά-
ζεται ένα πιο αξιόπιστο εργαλείο για να
εμποδίσει η ΕΚΤ τον κατακερματισμό
και ένα νέο «τεστ αντοχής και ανοχής»
από τις αγορές. Αλλωστε, όπως σημειώνει
στην «Κ» ο οικονομολόγος της HSBC,
Φάμπιο Μπαλμπόνι, «η ύπαρξη ενός ερ-
γαλείου κατά του κατακερματισμού α-
ποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπο-
ρέσει η ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια, κα-
θώς η έλλειψη ενός backstop στην Ευ-
ρωζώνη και η απόκλιση των δημοσιο-
νομικών μεγεθών μεταξύ των χωρών,
αφήνουν ορισμένες χώρες εκτεθειμένες
στον κίνδυνο αύξησης του κόστους δα-
νεισμού σε μη βιώσιμα επίπεδα».

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρ-
ντ, θα παρουσιάσει στις 21 Ιουλίου τον
νέο αυτό μηχανισμό, για τη μορφή του
οποίου έχει δεχθεί πολλές προτάσεις,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει
συμφωνία. «Το νέο εργαλείο θα πρέπει,
πρώτα και κύρια, να στοχεύει συγκεκρι-
μένα και ξεκάθαρα στην αποκατάσταση
των επιπέδων των spreads σύμφωνα με
τα θεμελιώδη δημοσιονομικά στοιχεία
των χωρών και να εφαρμόζεται με ευέ-
λικτο τρόπο σε περιπτώσεις όπου τα
spreads κινούνται υπερβολικά ή αυξά-
νονται πολύ γρήγορα», επισημαίνουν
στην «Κ» οι αναλυτές της Scope Ratings,

Αλεσάντρα Πόλι και Ντένις Σεν. «Ενα
τέτοιο εργαλείο θα μπορούσε να διατη-
ρήσει την ευελιξία του PEPP, συνοδευ-
όμενη από μέτριες προϋποθέσεις οι ο-
ποίες θα εγγυώνται την ομαλή εφαρμογή,
ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον κίνδυνο
για νομικές διαμάχες», όπως προσθέτουν.
Και επί του παρόντος, αυτό είναι το με-
γαλύτερο θέμα και η μεγαλύτερη δια-
φωνία μεταξύ των μελών του διοικητικού
συμβουλίου: οι όροι (conditionality) που
θα απαιτηθούν από τα κράτη-μέλη για
να επωφεληθούν από την αγορά ομο-
λόγων στο πλαίσιο του νέου εργαλείου.

Η Λαγκάρντ κατέστησε σαφές στην
ομιλία της στο φόρουμ της ΕΚΤ στη Σί-
ντρα της Πορτογαλίας την περασμένη
εβδομάδα ότι το νέο εργαλείο «θα περιέχει
επαρκείς διασφαλίσεις για να διατηρήσει
την ώθηση των κρατών-μελών προς μια
υγιή δημοσιονομική πολιτική».  

Ενα μέσο χωρίς όρους, όπως το Πρό-
γραμμα Αγοράς Τίτλων (SMP) του 2010,
θεωρείται απίθανο, όπως απίθανο είναι
επίσης ένα πρόγραμμα με πολύ επαχθείς
όρους, όπως αυτοί που συνόδευαν το
πρόγραμμα των Οριστικών Νομισματι-
κών Συναλλαγών (ΟΜΤ) που θεσπίστηκε
το 2012, ενόψει και των εκλογών το ε-
πόμενο διάστημα σε ευάλωτες χώρες,
όπως η Ελλάδα και η Ιταλία.

Η ΕΚΤ πρέπει συνεπώς να βρει τη
«χρυσή τομή» και, σύμφωνα με πηγές,
ένα πρόγραμμα ανάμεσα σε αυτά τα δύο
είναι πιο πιθανό, δηλαδή να συνδέεται,

για παράδειγμα, με τη συμμόρφωση των
χωρών με τους όρους του Ταμείου Ανά-
καμψης, τις γενικές συστάσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για συγκεκριμένες
χώρες ή με την αξιολόγηση από την ίδια
την ΕΚΤ της βιωσιμότητας του χρέους,
όπως έκανε με την Ελλάδα πριν από με-
ρικά χρόνια. Αν και υπάρχει σίγουρα o
κίνδυνος τα «γεράκια» του Βορρά να α-
παιτήσουν πιο αυστηρές προϋποθέσεις
μεταρρυθμίσεων, το νέο εργαλείο θα
έχει τελικά ελαφρύτερους όρους, σημει-
ώνει ο επικεφαλής Ευρώπης της εταιρείας
πολιτικής συμβουλευτικής Eurasia Group,
Μουτζτάμπα Ραχμάν. Διαφορετικά, δεν
θα υπήρχε ανάγκη για νέο μέσο καθώς
θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί το OMT
που ήδη υπάρχει.

Πράγματι, αξιωματούχοι στη Φραν-
κφούρτη υποστηρίζουν ότι ένα νέο μέσο
σχεδιάζεται ακριβώς επειδή οι όροι του
OMT ήταν πολύ δυσάρεστοι πολιτικά.
Και με τις εκλογές να πλησιάζουν στην
Ελλάδα και την Ιταλία, το OMT (ή ένα
παρόμοιο μέσο) είναι πολύ «τοξικό» για
να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει επίσης μια
μεγάλη ευαισθητοποίηση σε όλα τα μέλη
του Δ.Σ., ότι η αξιοπιστία της ΕΚΤ εξαρ-
τάται από την ανακοίνωση ενός μέσου
που κατευνάζει και δεν επιδεινώνει τις
ανησυχίες των επενδυτών.

Κατά τον κ. Μπαλμπόνι της HSBC,
για να λάβει το πράσινο φως από το Δ.Σ.
και να αποφύγει τον κίνδυνο νομικής
αμφισβήτησης, θα πρέπει το εργαλείο
να έχει σίγουρα ορισμένες δεσμεύσεις.
Κριτήρια «επιλεξιμότητας» που καθορί-
ζονται ex ante –για παράδειγμα μια χώρα
που βρίσκεται σε καλό δρόμο με την ε-
φαρμογή των μεταρρυθμίσεων του Τα-
μείου Ανάκαμψης ή δεν είναι στο πλαίσιο
της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος
της Ε.Ε.– θα ήταν πιο αποτελεσματικά

από ό,τι η επιβολή όρων που πρέπει να
συμφωνηθούν ex post (παρόμοιους με
το OMT). Θα μείωναν την αβεβαιότητα
στις αγορές σχετικά με το εάν θα χρη-
σιμοποιηθεί πραγματικά.

Τα σενάρια
Η ΕΚΤ είναι πιθανό να συγκλίνει με

τα προϋπάρχοντα μεταρρυθμιστικά σχέ-
δια των χωρών, για παράδειγμα αυτά
που διατυπώνονται στα σχέδια ανάκαμ-
ψης και ανθεκτικότητας, κατά την
Eurasia. Εάν οι χώρες βρίσκονται σε
καλό δρόμο για την εκταμίευση των κε-
φαλαίων της Ε.Ε., θα τους χορηγείται
αυτόματη και άνευ όρων υποστήριξη α-
γοράς ομολόγων από την ΕΚΤ.  Αυτό θα
είχε δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον, την
ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων που ε-
νισχύουν την ανάπτυξη και που προωθεί
το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεύτερον, την
αποφυγή επιβολής νέων σκληρών όρων
σε χώρες της Νότιας Ευρώπης που θα
επιδείνωναν τους κινδύνους κατακερ-
ματισμού. Μια άλλη πιθανότητα είναι
η σύνδεση του νέου εργαλείου με την
προσφυγή μιας χώρας στην προληπτική
πιστωτική γραμμή του ESM. Αυτό θα
συνεπαγόταν πολύ ελαφρύτερες δημο-
σιονομικές και πολιτικές προϋποθέσεις.
Ωστόσο, η εμπλοκή του ESM σε οποια-
δήποτε μορφή θα ήταν πολύ δύσκολο
να «πουληθεί» πολιτικά στον Νότο.

Ενας άλλος τρόπος θα ήταν η σύνδεση
μέρους των όρων με την πορεία δημο-
σιονομικής εξυγίανσης των κρατών-με-
λών υπό το δημοσιονομικό πλαίσιο της
Ε.Ε. – το Σύμφωνο Σταθερότητας και Α-
νάπτυξης. Ωστόσο, έχει ανασταλεί αυτό
το διάστημα και αναμένεται να ενέχει
αλλαγές κατά την εφαρμογή του εκ νέου
από το 2024, οπότε αποτελεί ένα παζλ
κατά πόσον θα μπορεί να εφαρμοστεί.

Διχασμένη η ΕΚΤ για τους όρους
στήριξης των ομολόγων του Νότου
Ποια σενάρια εξετάζονται για το νέο εργαλείο μείωσης του κόστους δανεισμού

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ θα παρουσιάσει στις 21 Ιουλίου τον νέο μηχανι-
σμό, για τη μορφή του οποίου έχει δεχθεί πολλές προτάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση
δεν υπάρχει συμφωνία.

<<<<<<

Υπάρχει σίγουρα o κίνδυνος
τα «γεράκια» του Βορρά να α-
παιτήσουν πιο αυστηρές προ-
ϋποθέσεις μεταρρυθμίσεων.

<<<<<<

Η υπεραισιοδοξία του πα-
ρελθόντος αντικαταστάθηκε
φέτος από τον φόβο,
καθώς οι κεντρικές
τράπεζες στρέφονται
σε περιοριστική πολιτική.
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Η δύσκολη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο
Οι προσπάθειες της Ε.Ε. προσκρούουν στην έλλειψη LNG, στα προβλήματα υποδομών και στο υψηλό κόστος

Ο προβληματισμός

Της ΡΟΥΜΠIΝΑΣ ΣΠΑΘH

Αντιμέτωπη με ένα από τα δυσκολότερα
εγχειρήματα, αν όχι το δυσκολότερο,
στην ιστορία της βρίσκεται η Ε.Ε., καθώς
είναι σαφές πως το φιλόδοξο σχέδιό της
και οι προσπάθειές της να απεξαρτηθεί
από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες
προσκρούουν σε ουσιώδεις και δομικές
δυσκολίες, ενώ παραμένει αβέβαιο αλλά
και ανησυχητικό το κόστος που θα έχει
στις οικονομίες της.  Εν αναμονή των
προτάσεων που θα παρουσιάσει η Κο-
μισιόν τον Ιούλιο για τη μείωση της χρή-
σης ενέργειας, ουδόλως ευκαταφρόνητο
ζητούμενο, δεδομένου ότι εμπλέκει και
τη θέρμανση των ευρωπαϊκών νοικο-
κυριών, αξιωματούχοι της Ε.Ε. αναγνω-
ρίζουν πόσο δύσκολο είναι να επιτευ-

χθούν οι στόχοι που έχει θέσει η Κομισιόν
για την αντικατάσταση του ρωσικού α-
ερίου με υγροποιημένο φυσικό αέριο
(LNG).

Το παραδέχθηκε στις αρχές της ε-
βδομάδας η επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι
Σίμπσον, όταν ενώπιον των υπουργών
Ενέργειας τόνισε πως δεν υπάρχει στην
παγκόσμια αγορά διαθεσιμότητα σε LNG
τέτοια ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες
της Ε.Ε. Εχουν άλλωστε προειδοποιήσει
προ πολλού παράγοντες της αγοράς ότι
δεν επαρκεί η παγκόσμια προσφορά  L-
NG, ενώ από το περασμένο καλοκαίρι,
όταν η Μόσχα άρχισε να μειώνει τις
ροές αερίου προς την Ευρώπη, κατέστη
σαφές ότι είχε να αντιμετωπίσει τον θη-
ριώδη ανταγωνισμό των ενεργοβόρων
και ταχύτατα αναπτυσσόμενων ασιατι-

κών οικονομιών που καταβάλλουν υψηλό
κόστος για να διασφαλίσουν το καύσιμο.
Οπως έχει προειδοποιήσει ο οίκος Fitch,
η στροφή στο  LNG συνεπάγεται αυξη-
μένο κόστος, καθώς τα πλοία που μετα-
φέρουν το υγροποιημένο αέριο κατευ-
θύνονται εκεί όπου θα βρουν υψηλότερες
τιμές. Οπως, άλλωστε, τόνισε μέσα στην
εβδομάδα ο Κρίστοφερ Γκανβίλ, διευ-
θυντικό στέλεχος και υπεύθυνος πολι-
τικών ερευνών στην TS Lombard, το κό-
στος υγροποίησης, μεταφοράς και επα-

νεξαέρωσης θα  ανεβάσει το κόστος του
LNG που θα εισάγει η Ευρώπη από τις
ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν
περισσότερο από όσο θα πληρώνουν οι
Αμερικανοί καταναλωτές.

Η αντικατάσταση του ρωσικού αερίου
με LNG προσκρούει, άλλωστε, στην α-
νεπάρκεια θεμελιωδών υποδομών, όπως
οι αγωγοί μεταφοράς του καυσίμου. Υ-
πάρχουν χώρες με άφθονους τερματικούς
σταθμούς για εισαγωγές LNG, όπως η Ι-
σπανία, αλλά χωρίς τους απαιτούμενους
αγωγούς για να μεταφέρουν το καύσιμο
σε εταίρους τους από την Ε.Ε. και άλλες
που δεν έχουν καμία απολύτως υποδομή
και θα αργήσουν να αποκτήσουν. Τα
έργα κατασκευής του αγωγού Midcat
που θα συνέδεε τη χώρα της Ιβηρικής
με τη Γαλλία έχουν διακοπεί εδώ και

χρόνια, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές α-
πέρριψαν το σχέδιο το 2019 ως υπερ-
βολικά δαπανηρό. Οικονομικοί αναλυτές
υπολογίζουν, έτσι, ότι θα χρειαστούν ε-
πενδύσεις ύψους τουλάχιστον 60 δισ.
ευρώ για να κατασκευαστούν οι ανα-
γκαίες υποδομές. Ηδη πάντως οι εισα-
γωγές LNG στην Ε.Ε. σημειώνουν ιστο-
ρικά υψηλά επίπεδα και μόνον τον Α-
πρίλιο έφτασαν στα 12,6 δισ. κ.μ. κατα-
γράφοντας  αύξηση 36% σε ετήσια βάση,
παρά τη μείωση των εισαγωγών από τη
Ρωσία. Μέχρι στιγμής η Ε.Ε. έχει κατορ-
θώσει να μειώσει το ποσοστό των εισα-
γωγών της σε φυσικό αέριο που προέρ-
χεται από τη Ρωσία. Τα στοιχεία του Α-
πριλίου φέρουν το ποσοστό αυτό να έχει
περιοριστεί στο 31%, όταν το περασμένο
έτος ανερχόταν στο 45%.

Σε κατάσταση ενεργειακού συναγερμού η Γερμανία
Μείζον πρόβλημα, ίσως το μεγαλύτερο
από όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., αντι-
μετωπίζει η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οι-
κονομία, η Γερμανία. Δεν διαθέτει κα-
νέναν τερματικό σταθμό για εισαγωγές
LNG, μια έλλειψη υποδομών απολύτως
καθοριστική, δεδομένου ότι από γεω-
γραφικής άποψης η Γερμανία θα απο-
τελούσε τη φυσική πύλη μέσω της οποίας
θα προμηθεύονταν το καύσιμο όσες χώ-
ρες της Γηραιάς Ηπείρου δεν έχουν πρό-
σβαση στη θάλασσα. Το Βερολίνο έχει
νοικιάσει τέσσερα πλοία για την επα-
ναφορά του LNG σε αέρια μορφή και
ευελπιστεί πως κάποια από αυτά θα είναι
λειτουργικά μέχρι τα τέλη του έτους. Σε

ό,τι αφορά, όμως, τις απαιτούμενες ε-
γκαταστάσεις εδάφους δεν πρόκειται
να είναι έτοιμες πριν από το 2025 και
το 2026. 

Η ενεργειακή της εξάρτηση από τη
Ρωσία είναι, άλλωστε, καταλυτική, καθώς
με βάση τα στοιχεία του περασμένου έ-
τους τουλάχιστον το 55% των εισαγωγών
της σε φυσικό αέριο ήταν ρωσικό όπως,
άλλωστε, και το 35% των εισαγωγών της
σε πετρέλαιο. Εξ ου και η εγρήγορση
που επέδειξε προ εβδομάδων, όταν η
Gazprom μείωσε δραστικά τις ροές του
αερίου επιστρατεύοντας τον μηχανισμό
έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια
στην προσφορά φυσικού αερίου. Προ

ημερών μάλιστα ο Γερμανός υπουργός
Οικονομικών, Ρόμπερτ Χάμπεκ, κήρυξε
το δεύτερο στάδιο συναγερμού του εν
λόγω μηχανισμού ο οποίος, στη χειρότερη
περίπτωση, μεταφέρει στην κυβέρνηση
την ευθύνη για τη διανομή ενέργειας
με προτεραιότητα τα νοικοκυριά, τα νο-
σοκομεία και τις βιομηχανίες ειδών πρώ-
της ανάγκης. Ο Γερμανός υπουργός Οι-
κονομικών προειδοποίησε, άλλωστε,
πως η στάση της Gazprom μπορεί να α-
ποτελέσει τη Lehman Brothers των ευ-
ρωπαϊκών ενεργειακών εταιρειών. Στη
συνέχεια υπέγραψε μνημόνιο κατανόη-
σης με τους ομολόγους του Αυστρίας,
Ουγγαρίας, Πολωνίας, Τσεχίας και Σλο-

βακίας για αμοιβαία στήριξη σε περί-
πτωση κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας
ώστε να διασφαλιστεί η παροχή ηλε-
κτρικού ρεύματος. Πολλές από τις χώρες
αυτές έχουν ήδη ακολουθήσει το παρά-
δειγμα του Βερολίνου και έχουν ενερ-
γοποιήσει αντίστοιχους μηχανισμούς
έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση
ανεπάρκειας ενέργειας.

Στο Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας
που έγινε στο Λουξεμβούργο, ο κ. Χάμπεκ
τόνισε μάλιστα πως επί μήνες ζητάει
«να υπογραφούν ακόμη ισχυρότερες
συμφωνίες αλληλεγγύης» και προειδο-
ποίησε πως «μια κρίση προσφοράς ε-
νέργειας σε μια χώρα θα οδηγήσει σε

αντίστοιχη κρίση στην άλλη γι’ αυτό
και χρειαζόμαστε αλληλεγγύη». Εύστοχα
σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times
σχολίαζε την αντιστροφή των ρόλων,
καθώς το αίτημα για ευρωπαϊκή αλλη-
λεγγύη παραπέμπει αυτομάτως στη δεινή
θέση των χωρών της περιφέρειας κατά
την κρίση χρέους της Ευρωζώνης πριν
από μια δεκαετία και αναπόφευκτα στη
σκληρή στάση του Βερολίνου. Οπως δι-
ευκρίνισε, βέβαια, η επίτροπος Ενέργειας,
Κάντρι Σίμπσον, δυστυχώς αντίστοιχες
συμφωνίες συνεργασίας και στήριξης
σε περίπτωση κρίσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας υπάρχουν μόνον έξι ανάμεσα σε
κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Το LNG δεν αρκεί

Υψηλό κόστος
Προβλέποντας πως το σχέδιο
της Ε.Ε. για απεξάρτηση από
τους ρωσικούς υδρογονάνθρα-
κες θα έχει υψηλό κόστος, ο
Κρίστοφερ Γκάνβιλ, στέλεχος
της TS Lombard, τόνισε πως
«εξαιτίας του κόστους υγροποί-
ησης και επανεξαέρωσης, η
Ευρώπη θα πληρώνει για το L-
NG που θα εισάγει από τις ΗΠΑ
περισσότερο από όσο θα πλη-
ρώνουν οι Αμερικανοί κατανα-
λωτές».

Των ΜΑΤΙΝΑΣ ΣΤΕΒΗ-ΓΚΡΙΝΤΝΕΦ 
και ΜΑΧΑΜ ΤΖΑΒΕΙΝΤ
THE NEW YORK TIMES

Προ ημερών οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρου-
σιάσει τις προτάσεις της για το πώς θα
μπορούσε η Ε.Ε. να διαχειριστεί από
κοινού το κακό σενάριο: να αποφασίσει
η Ρωσία να εκδικηθεί όσους υποστη-
ρίζουν την Ουκρανία εκμεταλλευόμενη
την ενεργειακή εξάρτηση της Ε.Ε. από
το αέριό της και να μειώσει ακόμη πε-
ρισσότερο ή ακόμη και να διακόψει

πλήρως τις ροές του καυσίμου προς τις
ευρωπαϊκές χώρες. «Το έχουμε δει να
συμβαίνει, όχι μόνον τις τελευταίες ε-
βδομάδες και τους τελευταίους μήνες,
αλλά ακόμη και το περασμένο έτος»,
τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν. Αναφερόταν
στη στάση της Gazprom, που από το
περασμένο έτος είχε μειώσει τις ροές
εμποδίζοντας τις ευρωπαϊκές χώρες να
γεμίσουν τους ταμιευτήρες τους, που
βρέθηκαν να έχουν τη χαμηλότερη πλη-
ρότητα των τελευταίων 10 ετών. Και
τώρα βέβαια η Μόσχα έχει κόψει πλήρως

τη ροή σε ορισμένες χώρες.
Η πρόεδρος της Κομισιόν έχει δώσει

εντολή στους ειδικούς συνεργάτες της
να προτείνουν σχέδιο για την άμεση α-
ντιμετώπιση ελλείψεων αερίου μέσα στον
χειμώνα. Η Κομισιόν έχει ταχθεί , άλλωστε,
υπέρ μιας αντιμετώπισης του προβλή-
ματος με από κοινού αγορές αερίου και
κοινές προσπάθειες για την αποθήκευσή
του, ώστε να είναι διαθέσιμο αν κάποια
χώρα μείνει κυριολεκτικά χωρίς ενέργεια.
Προ εβδομάδων, όταν η Μόσχα έκοψε
τελείως την παροχή του καυσίμου στη
Βουλγαρία, η Ελλάδα έσπευσε να δια-

σφαλίσει προσφορά του καυσίμου στη
γειτονική της χώρα. Αν, όμως, η Ρωσία
αποφασίσει να πλήξει την Ευρώπη και
διακόψει πλήρως την παροχή του καυ-
σίμου προς τη Γηραιά Ηπειρο, τότε κάθε
άλλο παρά σαφές είναι αν αυτή η μορφή
έκτακτης αλληλεγγύης που επέδειξε η
Ελλάδα θα μπορεί να λειτουργήσει μέσα
στον χειμώνα. Δηλαδή αν θα λειτουργήσει
όταν είναι αυξημένες οι ενεργειακές α-
νάγκες των νοικοκυριών αλλά και των
επιχειρήσεων και του κράτους.

Μέχρι στιγμής η Ε.Ε. έχει θέσει στόχο
μια ραγδαία μείωση των εισαγωγών ρω-

σικού πετρελαίου, αλλά δεν έχει μπορέσει
να κάνει κάτι ανάλογο για το φυσικό α-
έριο λόγω της  μεγάλης εξάρτησής της
και ακριβώς επειδή δεν έχει κατορθώσει
να εξασφαλίσει επαρκείς εναλλακτικές
πηγές. Προς το παρόν όποιες λύσεις κι
αν επινοήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα
απαιτούν μήνες για να υλοποιηθούν. Η
κ. Φον ντερ Λάιεν αναμένεται να πα-
ρουσιάσει τις προτάσεις της στη νέα
σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου και ε-
κτιμά πως τα στελέχη της Κομισιόν θα
τις συντάξουν τον Σεπτέμβριο. Ως τότε
καλεί τους Ευρωπαίους να μειώσουν

την κατανάλωση ενέργειας. «Οχι μόνον
πρέπει να αντικαταστήσουμε το ρωσικό
αέριο αλλά παράλληλα να εκμεταλλευ-
τούμε την περίσταση για να εξοικονο-
μήσουμε ενέργεια», τόνισε η κ. Φον ντερ
Λάιεν και υπογράμμισε πως δεν μπορεί
πραγματικά να δώσει «όση έμφαση χρει-
άζεται». Προσέθεσε πως οι Ευρωπαίοι
θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν με-
γάλες ποσότητες ενέργειας αν ανεβάσουν
λίγο τον θερμοστάτη του κλιματιστικού
τους το καλοκαίρι και χαμηλώσουν λίγο
τον θερμοστάτη του καλοριφέρ τους
όταν θα πέσει η θερμοκρασία.

<<<<<<

Ηδη οι εισαγωγές LNG
στην Ε.Ε. σημειώνουν
ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Αντανακλώντας τον προβλημα-
τισμό για τον αντίκτυπο που έ-
χουν ήδη οι προσπάθειες της
Ε.Ε. να υποκαταστήσει το ρωσι-
κό αέριο, ο πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μι-
σέλ τόνισε πως «η επιβολή ορί-
ου στις τιμές του ρωσικού πε-
τρελαίου και αερίου πρέπει να
έχει στόχο τη Ρωσία και όχι να
κάνει τη ζωή μας πιο δύσκολη».

Αναγνωρίζοντας πόσο δύσκο-
λο είναι για την Ε.Ε. να βρει ε-
ναλλακτικούς προμηθευτές
φυσικού αερίου για να απεξαρ-
τηθεί από τη Ρωσία, η επίτρο-
πος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον
τόνισε στο περιθώριο του συμ-
βουλίου υπουργών Ενέργειας,
στην αρχή της εβδομάδας, ότι
«δεν υπάρχει αρκετό LNG στον
κόσμο» για να προμηθευτεί όσο
χρειάζεται η Ε.Ε.».

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για κοινή διαχείριση και η επιχείρηση «θερμοστάτης»
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Του ανταποκριτή μας 
στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Ξεκίνησε η «μάχη του Κογκρέσου» για
τα F-16, καθώς κατατέθηκε διακομμα-
τική τροπολογία που «φρενάρει» την
πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία.
Η τροπολογία που αφορά τον αμυντικό
προϋπολογισμό του 2023 υπεγράφη
από 10 βουλευτές, με επικεφαλής τον
Κρις Πάπας. Αν η τροπολογία εγκριθεί,
θα θέσει σημαντικούς περιορισμούς
όσον αφορά την πώληση των μαχητι-
κών αεροσκαφών στην Τουρκία, καθώς
θα απαγορεύει στον Αμερικανό πρόεδρο
να προμηθεύσει με όπλα χώρα του ΝΑ-
ΤΟ που τον τελευταίο χρόνο έχει ε-
μπλακεί σε κατ’ εξακολούθησιν παρα-
βιάσεις εναέριου χώρου όπως και πα-
ραβιάσεις της εδαφικής ακεραιότητας
και κυριαρχίας χώρας συμμάχου.

Oυσιαστικά οι δέκα βουλευτές ζητούν
να μην προχωρήσει η πώληση F-16
στην Τουρκία, όσο παραβιάζει τον ε-
ναέριο χώρο της Ελλάδας και προβαίνει
σε προκλήσεις στο Αιγαίο. Η τροπολογία
είναι η πρώτη αντίδραση του ελληνο-
αμερικανικού λόμπι στους σχεδιασμούς
της Αγκυρας για το θέμα των F-16, που
έθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον
Τζο Μπάιντεν κατά τη συνάντησή τους
στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.
Ωστόσο, η τροπολογία αφήνει περιθώ-
ριο, που επιτρέπει στον πρόεδρο των
ΗΠΑ να ξεπεράσει τους περιορισμούς
που διατυπώνονται εάν πιστοποιήσει
στο Κογκρέσο ότι κάτι τέτοιο είναι
προς το ζωτικό συμφέρον εθνικής α-
σφάλειας των ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο,
ο πρόεδρος θα πρέπει να παρέχει μια
λεπτομερή περιγραφή των συγκεκρι-
μένων μέτρων που λαμβάνονται για

να διασφαλιστεί ότι τα αμερικανικά ό-
πλα δεν χρησιμοποιούνται για παρα-
βιάσεις της κυριαρχίας άλλου μέλους
του ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα, ο Ρεπουμπλικανός γε-
ρουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος
πραγματοποίησε επίσκεψη στην Τουρ-
κία το Σαββατοκύριακο και είχε συνά-
ντηση με τον εκπρόσωπο της τουρκικής
προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, δήλωσε ότι
θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του
για να κλείσει η συμφωνία της πώλησης
των μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην
Αγκυρα. «Αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη,
στα χέρια των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ,
θα δημιουργήσουν μια αίσθηση στα-

θερότητας και θα προσφέρουν στον
τουρκικό στρατό ικανότητα που είναι
σίγουρα προς τα συμφέροντα εθνικής
ασφάλειας της Αμερικής», έγραψε o κ.
Γκράχαμ σε μήνυμά του στο Twitter.

Εν τω μεταξύ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν υποδέχθηκε στην Αγκυρα τον
πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντρά-
γκι, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τον
πρόεδρο της Τουρκίας ως «δικτάτορα».
Ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε πως
συζήτησε με τον κ. Ντράγκι το ζήτημα

της αγοράς των αντιαεροπορικών συ-
στημάτων SAMP-T και υποστήριξε πως
στο θέμα αυτό η Αγκυρα είναι κοντά
στην υπογραφή. Το σύστημα SAMP-T
είναι προϊόν συνεργασίας της Ιταλίας
με τη Γαλλία και ο κ. Ερντογάν ανέφερε
πως έχει συζητήσει το θέμα και με τον
πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μα-
κρόν.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου με
τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, ο κ. Ερ-
ντογάν ισχυρίστηκε πως «στο προσφυ-

γικό η Ελλάδα είναι επικίνδυνη και για
την Ιταλία λόγω των επαναπροωθήσε-
ων», καθώς σύμφωνα με την Αγκυρα
λόγω της ελληνικής στάσης, πολλοί
πρόσφυγες κατευθύνονται προς την
Ιταλία.

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας έκανε
συστάσεις στον πρόεδρο της Τουρκίας
στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και ζήτησε την επιστροφή της
Τουρκίας στη Σύμβαση της Κωνστα-
ντινούπολης.

«Φρένο» στα F-16
με τροπολογία
στο Κογκρέσο
Δέκα βουλευτές ζητούν να μην πωληθούν
στην Τουρκία εν μέσω παραβιάσεων

<<<<<<<

Στις ΗΠΑ αναμένεται 
αντιπαράθεση για το θέμα,
καθώς ο Ρεπουμπλικανός
γερουσιαστής Λίντσεϊ 
Γκράχαμ ανέφερε πως 
θα εργαστεί προκειμένου
να επιτευχθεί συμφωνία 
με την Αγκυρα.

Αν η τροπολογία εγκριθεί από το Κογκρέσο, θα θέσει σημαντικούς περιορισμούς στην
πώληση των μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία.

Από τη μουσική
σκηνή, στο λουτρό
αίματος του Σικάγο
Από την αρχή της χρονιάς οι Αμερικανοί
είχαν δει σχολεία, εκκλησίες και κα-
ταστήματα να βάφονται στο αίμα από
επιθέσεις ενόπλων, που έφεραν στην
πρώτη γραμμή της δημόσιας αντιπα-
ράθεσης το τεράστιο πρόβλημα της
οπλοκατοχής. Τουλάχιστον 15 από
αυτά τα περιστατικά άφησαν πίσω
τους τέσσερις ή περισσότερους νε-
κρούς. Ωστόσο, ο τελευταίος κρίκος
της αλυσίδας, το προχθεσινό μακελειό
στο Χάιλαντ Παρκ του Ιλινόι, απέκτησε
μεγαλύτερο συμβολικό βάρος, καθώς
έριξε βαριά σκιά στην ημέρα της ε-
θνικής εορτής, την 4η Ιουλίου.

Yστερα από ανθρωποκυνηγητό πολ-
λών ωρών και σύντομη καταδίωξη, α-
στυνομικοί συνέλαβαν τον 22χρονο
Ρόμπερτ (Μπόμπι) Κρίμο, οκτώ χιλιό-
μετρα μακριά από τον τόπο της τρα-
γωδίας, ως ύποπτο για το ακατανόητο,
μέχρι στιγμής, συμβάν. Σύμφωνα με
όλες τις ενδείξεις, ο Κρίμο, νόμιμος
κάτοχος επαναληπτικής καραμπίνας,
ανέβηκε σε ταράτσα πολυκατοικίας
την ώρα που άρχιζε η παρέλαση και
άρχισε να πυροβολεί στα τυφλά. Οι
παρόντες αρχικά νόμισαν ότι ήταν πυ-
ροτεχνήματα, ενώ μετά τράπηκαν πα-
νικόβλητοι σε φυγή, ποδοπατώντας
ο ένας τον άλλον. Τουλάχιστον έξι άν-
θρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυμα-
τίστηκαν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης
το σχεδίαζε εδώ κι εβδομάδες, ενώ
διέφυγε μέσα από το πλήθος ντυμένος
με γυναικεία ρούχα για να κρύψει την

ταυτότητά του. 
Σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από

το κέντρο του Σικάγο, το Χάιλαντ Παρκ
είναι προάστιο των πλουσίων και πολ-
λών διασήμων (όπως ο θρύλος του
μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν), πάνω στη
λίμνη Μίσιγκαν. Ο πατέρας του φερό-
μενου ως δράστη είναι ιδιοκτήτης κα-
ταστήματος με ντελικατέσεν και υ-
πήρξε υποψήφιος δήμαρχος το 2019.
Ο Μπόμπι Κρίμο είχε παρουσία στη
ραπ μουσική σκηνή και ανέβαζε σε

μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο  –
αρκετά με βίαιο περιεχόμενο– με την
επωνυμία Awake the Rapper. Οι διω-
κτικές αρχές αναμένονταν να απαγ-
γείλουν κατηγορίες εναντίον του χθες
το βράδυ (ώρα Ελλάδας), ενώ ο πρόε-
δρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε «σοκαρι-
σμένος από την ακατανόητη βία των
όπλων, που για μια ακόμη φορά βύθισε
στο πένθος την Αμερική». Την ίδια
μέρα δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν
από σφαίρες στη Φιλαδέλφεια, την
πόλη όπου εκδόθηκε η Διακήρυξη της
Ανεξαρτησίας.

REUTERS, A.P.

<<<<<<<

Γιος υποψηφίου δημάρχου
στο προάστιο των πλουσίων
ο νεαρός ράπερ, που 
πήρε τουλάχιστον έξι ζωές.

Η νέα γενιά γυρίζει 
την πλάτη στον Ερντογάν 
Το πολιτικό μέλλον του Τούρκου προ-
έδρου Ερντογάν κρέμεται από έξι ε-
κατομμύρια ψηφοφόρους που προ-
σέρχονται στις κάλπες για πρώτη φορά
και οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν
αν επιθυμούν τρίτη δεκαετία διακυ-
βέρνησης Ερντογάν ή αν θέλουν να
δοκιμάσουν μια Τουρκία με διαφορε-
τικό ηγέτη. Λιγότερο από 12 μήνες
πριν από την κρισιμότερη εκλογική
αναμέτρηση στην πρόσφατη ιστορία
της χώρας, η πλειονότητα των νέων
–που αποτελούν το 12% του εκλογικού
σώματος– δηλώνει ότι επιθυμεί την
αλλαγή, αλλά δεν έχει πειστεί ότι η α-
ντιπολίτευση μπορεί να βελτιώσει την
κατάσταση στην αγορά εργασίας και
την εκπαίδευση.

Από την Κωνσταντινούπολη έως
τα βάθη της Ανατολίας, δέκα νέοι και
νέες 18-23 ετών είπαν ότι τα ζητήματα
που τους ενδιαφέρουν είναι η δικαιο-
σύνη, η μετανάστευση, η αξιοκρατία
στην αγορά εργασίας και η διαφάνεια
στην οικονομική πολιτική. «Δεν είμαι
απόλυτα ικανοποιημένη με την από-
φασή μου αλλά νομίζω ότι θα επιλέξω
το μικρότερο από τα δύο κακά, την α-
ντιπολίτευση», είπε η Ντάμλα, 19χρονη
φοιτήτρια ιστορίας από την Κωνστα-
ντινούπολη, η οποία δήλωσε: «Δεν
νιώθω ότι ζω, μάλλον επιβιώνω».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ε-
ταιρείας δημοσκοπήσεων «Γκεζιτζί»,
Μουράτ Γκεζιτσί, οι νέοι ψηφοφόροι

ενοχλούνται από μια σειρά κυβερνη-
τικών πολιτικών όπως τα μέτρα που
καταπιέζουν την ελεύθερη επιλογή
τρόπου ζωής και έκφρασης, αλλά δεν
έχουν συγκεκριμένη ιδεολογία, ούτε
εμπιστεύονται απολύτως την αντιπο-
λίτευση. Πάντως, ο Ερντογάν αυτή τη
γενιά την έχει χάσει. «Το 80% των
νέων 18-25 ετών δεν θα ψηφίσει ΑΚΡ»,
σημείωσε ο Γκεζιτσί.

Ο 18χρονος Γιουσούφ ανήκει στο
υπόλοιπο 20%. «Νομίζω ότι έχουμε

τον καλύτερο και πιο κατάλληλο ηγέ-
τη», λέει. «Η οικονομία μπορεί να έχει
προβλήματα αλλά αυτό συμβαίνει σε
όλες τις χώρες». «Οι νέοι θέλουν αλ-
λαγή», είπε ο επικεφαλής της εταιρείας
συμβούλων ΜΑΚ, Μεχμέτ Αλί Κουλάτ.
Οι δικές του μετρήσεις επικεντρώνο-
νται στην ηλικιακή ομάδα 18-29. Στην
ομάδα αυτή, το 70% υποστηρίζει την
αντιπολίτευση.  

REUTERS

<<<<<<<

Τα νεαρά άτομα 
ενδιαφέρονται για τη δικαι-
οσύνη, τη μετανάστευση,
την αξιοκρατία στην 
εργασία και τη διαφάνεια
στην οικονομική πολιτική.

Ασφαλέστεροι με ισχυρότερο ΝΑΤΟ
Στα μέλη η κύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Υπεγράφη χθες επισήμως το πρωτόκολλο
ένταξης της Φινλανδίας και της Σου-
ηδίας στο ΝΑΤΟ, μετά την άρση του
αδιεξόδου με το τουρκικό βέτο την
προηγούμενη εβδομάδα στη σύνοδο
κορυφής της Μαδρίτης. Η υπογραφή
έγινε από τους πρέσβεις των κρατών-
μελών της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες,
παρουσία των υπουργών Εξωτερικών
των δύο επισήμως προσκεκλημένων
χωρών, του Φινλανδού Πέκα Χάβιστο
και της Σουηδής Αν Λίντε.

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ
μίλησε για «ιστορική στιγμή». Το ΝΑΤΟ
θα είναι πιο ισχυρό και οι πολίτες των
μελών του θα είναι πιο ασφαλείς με 32
μέλη, πρόσθεσε, «καθώς αντιμετωπί-
ζουμε τη μεγαλύτερη κρίση ασφαλείας
των τελευταίων δεκαετιών». Η Φινλαν-
δία και η Σουηδία θα συμμετέχουν πλέ-
ον στις συζητήσεις του ΝΑΤΟ, ανέφερε
ο γ.γ. της Συμμαχίας.

«Βασίζομαι σε όλους τους συμμάχους
να διασφαλίσουν την ταχεία κύρωση
της ένταξης», υπογράμμισε ο κ. Στόλ-
τενμπεργκ, σε κοινή συνέντευξη Τύπου
με τον κ. Χάβιστο και την κ. Λίντε. Η
ασφάλεια των δύο χωρών «είναι ση-
μαντική για τη Συμμαχία, συμπεριλαμ-
βανομένου του διαστήματος κατά τη
διάρκεια της περιόδου κύρωσης», είπε.
Πολλά μέλη της Συμμαχίας «έχουν ήδη
δεσμευτεί με σαφή τρόπο» σχετικά με
αυτό, ανέφερε, ενώ το ίδιο το ΝΑΤΟ
έχει ενισχύσει την παρουσία του στην
περιοχή.

Σχετικά με τις δεσμεύσεις της Φιν-
λανδίας και της Σουηδίας προς την
Τουρκία για το ζήτημα της τρομοκρα-
τίας, ο Γενς Στόλτενμπεργκ καλωσόρισε
το γεγονός ότι οι δύο χώρες «συμφώ-
νησαν να συζητήσουν τα αιτήματα της
Τουρκίας για εκκρεμείς απελάσεις ή
εκδόσεις υπόπτων τρομοκρατών εν-
δελεχώς». Επανέλαβε ότι η Τουρκία
είναι η σύμμαχος που έχει υποφέρει
περισσότερο από τρομοκρατικές επι-
θέσεις, αλλά τόνισε ότι αυτό που η Φιν-
λανδία και η Σουηδία θα κάνουν στην
πράξη «θα βασίζεται στη δική τους νο-
μοθεσία και στο κράτος δικαίου».

Σε ερώτηση σχετικά με τις εκδόσεις
καταζητουμένων στην Τουρκία και το

αν υπάρχει λίστα με συγκεκριμένα αι-
τήματα, η κ. Λίντε απάντησε ότι «θα
συμμορφωθούμε πλήρως με το μνη-
μόνιο» που υπεγράφη μεταξύ των τριών
χωρών στη Μαδρίτη, το οποίο όμως
δεν περιλαμβάνει «καμία λίστα», ούτε
υπήρξε κάποια αναφορά σε κάποια λί-
στα στις διαπραγματεύσεις. Η διαδι-

κασία θα γίνει όπως προβλέπεται από
τη σουηδική νομοθεσία, είπε η Σουηδή
ΥΠΕΞ, με την τελική απόφαση να λαμ-
βάνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Δεν υπάρχουν μυστικά έγγραφα ή
μυστικές συμφωνίες» πέραν του μνη-
μονίου, επιβεβαίωσε και ο Πέκα Χάβι-
στο. Ο κ. Χάβιστο τόνισε ότι η χώρα

του δεν είναι «ασφαλές καταφύγιο» για
τρομοκράτες. Δήλωσε έτοιμος για στε-
νότερη συνεργασία και ανταλλαγή πλη-
ροφοριών με την Αγκυρα σχετικά με
την τρομοκρατία, διαβεβαιώνοντας
παράλληλα ότι «θα ακολουθούμε τις
κανονικές νόμιμες διαδικασίες σε αυτά
τα θέματα».

<<<<<<<

Ο γ.γ. της Συμμαχίας, 
Γενς Στόλτενμπεργκ, 
μίλησε για «ιστορική 
στιγμή» και πρόσθεσε πως
«αντιμετωπίζουμε τη μεγα-
λύτερη κρίση ασφαλείας
των τελευταίων δεκαετιών».

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ (κέντρο) τόνισε ότι η Συμμαχία αγκαλιάζει τα δύο νέα μέλη και η
Φινλανδία και η Σουηδία θα συμμετέχουν πλέον στις συζητήσεις του ΝΑΤΟ. Κατά την κοι-
νή συνέντευξη Τύπου με τον Φινλανδό Πέκα Χάβιστο και τη Σουηδή Αν Λίντε τόνισε ότι η
ασφάλεια των δύο χωρών «είναι σημαντική για τη Συμμαχία, συμπεριλαμβανομένου του
διαστήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου κύρωσης».

Δεν θα ψηφίσουν το κόμμα του Ερντογάν, ΑΚΡ, σχεδόν το 80% μεταξύ 18 και 25 ετών.
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Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Σημαντική πιστωτική επέκταση της
τάξης του 7,8% προς τις επιχειρήσεις,
με παράλληλη ενίσχυση των καταθέ-
σεων κατά 14,3% –σε ετήσια βάση–
τροφοδοτεί η ανάπτυξη που καταγράφει
η οικονομία, ενώ αντίστροφη είναι η
τάση για τα νοικοκυριά, οι καταθέσεις
των οποίων μειώθηκαν τον Μάιο σε
σχέση με τον αμέσως προηγούμενο
μήνα και τα νέα δάνεια που δίνονται
συνεχίζουν να είναι με το σταγονόμετρο.
Αυτό προκύπτει  από τα στοιχεία που
δημοσίευσε η ΤτΕ, με βάση τα οποία οι
καταθέσεις των επιχειρήσεων εκτοξεύ-
τηκαν τον Μάιο κατά 1,6 δισ. ευρώ σε
σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μή-
να, στα 43,7 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια
στιγμή οι καταθέσεις των νοικοκυριών
μειώθηκαν κατά 336 εκατ. ευρώ, στα
135,7 δισ. ευρώ. 

Η μείωση που καταγράφεται στις κα-
ταθέσεις των νοικοκυριών είναι αποτέ-
λεσμα και της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ,
η πρώτη δόση του οποίου πληρώθηκε
τον Μάιο και βαραίνει σε μεγάλο ποσοστό

–περίπου κατά τα 4/5– τα φυσικά πρό-
σωπα. Η μείωση των καταθέσεων των
νοικοκυριών αποδίδεται και στη μείωση
του διαθέσιμου εισοδήματος, που προ-
καλεί η άνοδος των τιμών και η εκτίναξη
του πληθωρισμού, ενώ σε ό,τι αφορά
τις επιχειρήσεις η σημαντική ενίσχυση
της  ρευστότητας, όπως αυτή καταγρά-
φεται από την άνοδο των καταθέσεων,
αποδίδεται στην άνοδο του τουρισμού,
που επηρεάζει αλυσιδωτά όλους τους
κλάδους της οικονομίας, αντισταθμίζο-
ντας τις απώλειες από την άνοδο του
λειτουργικού κόστους. Η ενίσχυση του
τουριστικού κύματος τον Ιούνιο και τους
δύο προσεχείς μήνες αναμένεται να
στηρίξει περαιτέρω την επιχειρηματική
δραστηριότητα, τροφοδοτώντας την α-
νάπτυξη της οικονομίας, ενώ τα κυβερ-
νητικά μέτρα ανακούφισης στους λο-

γαριασμούς ρεύματος αναμένεται να
στηρίξουν το διαθέσιμο εισόδημα και
των νοικοκυριών, περιορίζοντας τις α-
πώλειες που έχουν αρχίσει να γίνονται
εμφανείς και στο μέτωπο των καταθέ-
σεων. Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιω-
τικού τομέα ανήλθαν στα τέλη Μαΐου
στα 179,4 δισ. ευρώ από 178,2 δισ. ευρώ
τον Απρίλιο, ενώ σε σχέση με τον Μάιο
του 2020 η άνοδος στις καταθέσεις ξε-
περνάει τα 31 δισ. ευρώ και κατανέμεται
κατά 50%-50% περίπου μεταξύ νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων.

Αντιστρόφως ανάλογη είναι η σχέση
επιχειρήσεων και νοικοκυριών και στον
τομέα των χρηματοδοτήσεων, με την
καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τις
επιχειρήσεις τον Μάιο να είναι θετική
κατά 589 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον
αμέσως προηγούμενο μήνα, σε αντίθεση
με την καθαρή ροή χρηματοδότησης
προς νοικοκυριά που ήταν αρνητική
κατά 148 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι
η καθαρή ροή χρηματοδότησης που δη-
μοσιεύει κάθε μήνα η ΤτΕ «μετράει» τα
νέα δάνεια που δόθηκαν, αφού αφαιρε-
θούν οι αποπληρωμές δανείων και όταν

είναι αρνητική σημαίνει ότι οι αποπλη-
ρωμές υπερκέρασαν τις νέες πιστώσεις.
Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς
τις επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 7,8%
σε ετήσια βάση, καθώς οι τράπεζες έ-
χοντας ολοκληρώσει σε σημαντικό βαθμό
την εξυγίανση των ισολογισμών τους,
έχουν ανοίξει τα δύο τελευταία χρόνια
την κάνουλα της ρευστότητας, στηρί-
ζοντας τις επιχειρήσεις με νέα δάνεια
για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης,
τάση που αναμένεται να συνεχιστεί με
την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανά-
καμψης. Αντίθετα, αρνητικός συνεχίζει
να είναι ο ρυθμός χρηματοδότησης των
νοικοκυριών, παρά τη μικρή ανάκαμψη
που εμφανίζουν οι νέες πιστώσεις για
στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια,
οι οποίες όμως δεν είναι επαρκείς για
να αντισταθμίσουν τις αποπληρωμές
υφιστάμενων οφειλών. Ετσι ο ρυθμός
χρηματοδότησης των νοικοκυριών για
την αγορά κατοικίας συνεχίζει να συ-
ντηρείται σε αρνητικό έδαφος (-3,1%
τον Μάιο), ενώ σε ό,τι αφορά τα κατα-
ναλωτικά δάνεια, ο ρυθμός χρηματοδό-
τησης είναι οριακά θετικός στο 0,4%. 

Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Οι δαπάνες του κράτους είναι φόροι και
οι φόροι έχουν συνέπειες. Την ιδέα αυτή
αναπτύσσει στην «Κ» από το Τενεσί των
ΗΠΑ ο γκουρού της μείωσης φόρων, θε-
μελιωτής της οικονομικής πολιτικής του
Ρόναλντ Ρέιγκαν, δρ Αρθουρ Λάφερ, ο ο-
ποίος επεξηγεί τη θεωρία που έγινε διά-
σημη με το δικό του όνομα, την καμπύλη
Λάφερ: Οταν αυξάνεις τους φόρους μει-
ώνεις τα έσοδα. Ο 82χρονος πλην ακμαίος
Λάφερ δηλώνει πεπεισμένος ότι οι δίκαιοι
φόροι μειώνουν θεαματικά τη φοροδια-
φυγή και εισηγείται για την Ελλάδα χαμηλό
σταθερό φορολογικό συντελεστή ευρείας
βάσης ως το μοναδικό εργαλείο για την
απαλλαγή από το δυσθεώρητο χρέος. Θε-
ωρεί άλλωστε ότι στη χώρα μας έχει οι-
κοδομηθεί σε λάθος βάση η σχέση των
Αρχών με τον φορολογούμενο. Οσο για
τη μεταχείριση των υψηλών εισοδημάτων;
«Οι πλούσιοι είναι φίλοι σου. Θα πρέπει
να τους στέλνεις χριστουγεννιάτικες κάρ-
τες... λουλούδια... να τους ευχαριστείς
για τα λεφτά που σου παρέχουν ώστε να
έχεις καλές δημόσιες υπηρεσίες». Ανα-
φορικά με την κρίση σε ΗΠΑ και Ευρω-
ζώνη, κάνει λόγο για υπερβάλλουσα ρευ-
στότητα στο σύστημα, την οποία οι Αρχές
θα πρέπει να στραγγίξουν, για να στα-
ματήσουν τον πληθωρισμό: «Ο Πάουελ
είναι ένας εξαιρετικός τύπος για να πιεις
μπίρες μαζί του. Αλλά δεν είναι κάποιος
που θέλεις για να τρέξει τη νομισματική
πολιτική σου. Είναι πλέον υπαρκτός ο
κίνδυνος της ύφεσης».

– Οι περισσότεροι οικονομολόγοι,
πολιτικοί και δημοσιογράφοι γνωρί-

ζουν τι είναι η καμπύλη Λάφερ. Ω-
στόσο είμαι βέβαιος ότι οι Ελληνες
και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι θα ήθελαν
να ακούσουν τη δική σας περιγραφή
για τη δική σας καμπύλη.

– Δεν ξέρω αν τη λέτε και στην Ελλάδα
καμπύλη Λάφερ, αλλά σίγουρα την ξέρετε
πάρα πολύ καλά. Αυτό που λέει ουσιαστικά
είναι ότι υπάρχουν δύο επιδράσεις των
φορολογικών συντελεστών στα έσοδα.
Πρώτον, ορίζουν πόσα χρήματα συλλέγεις
ανά δολάριο φορολογικής βάσης. Δεύτε-
ρον, όμως, ορίζουν το μέγεθος της φο-
ρολογητέας βάσης αυτής καθ’ αυτήν.
Είναι αλήθεια ότι αν αυξήσεις τους φόρους
συλλέγεις περισσότερα έσοδα – πρόκειται
για μαθηματικό αποτέλεσμα. Είναι όμως
επίσης αλήθεια ότι αν αυξήσεις τους φό-
ρους, οι άνθρωποι θα εισπράττουν λιγό-
τερο εισόδημα και έτσι λειτουργούν με
τρόπους που οδηγούν στη συρρίκνωση
της φορολογικής βάσης – πρόκειται για
οικονομικό αποτέλεσμα. Σταματούν να
δουλεύουν, μετακινούνται σε κάποια
άλλη περιοχή όπου οι φόροι δεν είναι
τόσο υψηλοί, αλλάζουν τη σύνθεση ή α-
κόμη και τον χρόνο του εισοδήματός
τους. Αν δείτε τα φαινόμενα της προσφυ-
γής σε φορολογικά καταφύγια ή της φο-
ροδιαφυγής, που φαντάζομαι είναι αρκετά
ισχυρή στην Ελλάδα, θα διαπιστώσετε
πολλούς τέτοιους τρόπους.

– Είναι όλοι οι φόροι κατάλληλοι για

να εφαρμοστεί η αρχή της καμπύλης
Λάφερ; Ή υπάρχουν εξαιρέσεις;

– Κάθε φόρος έχει μια επίδραση στο
κίνητρο για τον φορολογούμενο. Υπάρ-
χουν φόροι για τους οποίους δεν μπορείς
να κάνεις πολλά, όπως ο φόρος περιουσίας.
Αυτοί οι φόροι έχουν λιγότερη καμπύλη
Λάφερ βραχυπρόθεσμα. Ομως σε μακρά
χρονική περίοδο και σε αυτούς τους φό-
ρους η επίπτωση της καμπύλης είναι
πάρα πολύ ισχυρή. Υπολογίζεις πόσα χά-
νεις σε έσοδα κόβοντας φόρους βραχυ-
πρόθεσμα και πόσα χάνεις μακροπρόθε-
σμα. Θα διαπιστώσεις ότι το αποτέλεσμα
είναι πολύ πιο παραγωγικό σε βάθος χρό-
νου.

– Το ερώτημα είναι τι κάνεις όταν
έχεις 200% του ΑΕΠ χρέος, όπως η
Ελλάδα. Ενα επιχείρημα που έχουν
κατά καιρούς χρησιμοποιήσει πολι-
τικοί και τεχνοκράτες στη χώρα μας
τα χρόνια της ελληνικής κρίσης είναι
ότι με τόσο υψηλό δημόσιο χρέος α-
ναγκαστικά θα κρατήσεις σε ένα ε-
πίπεδο τους φόρους, διότι χρειάζεσαι
πολλά έσοδα και πολύ γρήγορα.

– Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ζω
στην πολιτεία του Τενεσί εδώ στις ΗΠΑ.
Το Τενεσί έχει τους χαμηλότερους φόρους
σε όλη τη χώρα. Δεν έχουμε φόρο εισο-
δήματος και δεν έχουμε κρατικό φόρο.
Εχουμε πολύ χαμηλό φόρο περιουσίας
και έχουμε φόρο επί των πωλήσεων, αλλά

όχι πολύ υψηλό. Είμαστε η πολιτεία με
τους χαμηλότερους φόρους και είμαστε
η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη πολιτεία
στη χώρα. Εχουμε το μεγαλύτερο πλεό-
νασμα προϋπολογισμού αναλογικά με το
μέγεθός μας, έχουμε τις μεγαλύτερες αυ-
ξήσεις και βελτιώσεις στις δημόσιες υ-
πηρεσίες μας, έχουμε την υψηλότερη πι-
στοληπτική ικανότητα. Αυτό που δεν κα-
ταλαβαίνουν όσοι χρησιμοποιούν το ε-
πιχείρημα του υψηλού χρέους στην Ελ-
λάδα είναι ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να
μειώσεις αυτό το χρέος σταματώντας την
ανάπτυξη. Χρειάζεται να μεγαλώσεις την
οικονομία και την οικονομία δεν τη με-
γαλώνεις με υψηλούς φόρους. Ο καλύτερος
τρόπος να ισοσκελίσεις τον προϋπολο-
γισμό είναι να έχεις χαμηλό σταθερό
φόρο ευρείας βάσης και να αφήσεις την
ανάπτυξη να «τρέξει». Είναι ο μόνος τρό-
πος που ξέρω για να απαλλαγεί η Ελλάδα
από αυτό το τεράστιο βάρος χρέους.

– Ενας καλός τρόπος για να μειώσεις
τους φόρους είναι να διασφαλίσεις
ότι θα τους εισπράττεις. Η Ελλάδα
έχει αρνητική παράδοση σε αυτό.
Πώς χτυπάει κανείς τη φοροδιαφυγή
σε μια χώρα;

– Αυτό που έχετε κάνει στην Ελλάδα,
και φυσικά το έχουν κάνει και άλλες
χώρες, είναι ότι έχετε δημιουργήσει έναν
πόλεμο. Εναν πόλεμο μεταξύ εκείνων
που συλλέγουν τους φόρους και εκείνων

που πληρώνουν τους φόρους. Δεν έχετε
φροντίσει να υπάρχει μια συνεργασία,
μια κοινή συμμετοχή. Ολοι οι φορολο-
γούμενοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να
γλιτώσουν τους φόρους. Αυτό που χρει-
άζεστε είναι οι φορολογούμενοι να θεω-
ρούν δίκαιους τους φόρους στη χώρα
σας. Αν οι φορολογούμενοι πιστεύουν
ότι οι φόροι είναι δίκαιοι, τότε θα μειωθούν
θεαματικά τα φαινόμενα φοροαποφυγής
ή φοροδιαφυγής. Δεν πρέπει απλώς να
φορολογείς, για παράδειγμα, τους πλού-
σιους σαν να είναι εχθροί σου. Οι πλούσιοι
θα πρέπει να είναι φίλοι σου, θα πρέπει
να τους στέλνεις χριστουγεννιάτικες κάρ-
τες... λουλούδια... να τους ευχαριστείς
για τα λεφτά που σου παρέχουν ώστε να
έχεις καλές δημόσιες υπηρεσίες. Αντί να
έχεις πολιτικούς να φωνάζουν «φορολο-
γήστε τους πλούσιους». Χρειάζεσαι χα-
μηλούς φόρους, δηλαδή χαμηλά κίνητρα
για φοροδιαφυγή. Χρειάζεσαι μια σταθερή
ευρεία βάση που θα αποθαρρύνει τους
φορολογουμένους να κρύβουν εδώ κι εκεί
τα εισοδήματά τους. Σε αυτή την περί-
πτωση θα δεις αντιθέτως τον κόσμο να
σπεύδει εθελοντικά να πληρώνει τους
φόρους του. Τι είναι πιο δίκαιο από αυτό;
Τρως 10 φορές περισσότερο, θα πληρώσεις
10 φορές περισσότερο φόρο. Ομως όχι
1.000 φορές περισσότερο. Αυτό το μίσος
απέναντι στους πλούσιους... Είναι φυσικό
να μην τους αρέσει. Γι’ αυτό και εφεύρουν
τρόπους να κρύβουν τα εισοδήματά τους.

Κατά 1,2 δισ. αυξήθηκαν οι καταθέσεις
Τον Μάιο μειώθηκαν οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών, ενισχύθηκαν των επιχειρήσεων

Oι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 336 εκατ. στη διάρκεια του Μαΐου λόγω
πληρωμής του ΕΝΦΙΑ και του κύματος ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά.

<<<<<<

Σε σύγκριση με τον Μάιο του
2020 η άνοδος στις καταθέ-
σεις ξεπερνάει τα €31 δισ.

<<<<<<

«Οι πλούσιοι είναι φίλοι σου.
Θα πρέπει να τους στέλνεις
χριστουγεννιάτικες κάρτες...
λουλούδια... να τους ευχαρι-
στείς για τα λεφτά που σου
παρέχουν ώστε να έχεις
καλές δημόσιες υπηρεσίες».

Οταν αυξάνεις τους φόρους, μειώνεις τα έσοδα
Ο γκουρού της μείωσης φόρων και θεμελιωτής της οικονομικής πολιτικής του Ρόναλντ Ρέιγκαν, δρ Αρθουρ Λάφερ, μιλάει στην «Κ»

– Πόσο πιθανό θεωρείτε οι οι-
κονομίες των ΗΠΑ και της Ευ-
ρώπης να γυρίσουν σε ύφεση
το επόμενο διάστημα;

– Στις ΗΠΑ μέχρι τώρα είχαμε
κάποιες εξαιρετικά κακές πολιτικές
δαπανών και φυσικά είχαμε υψηλές
δαπάνες από την περίοδο της παν-
δημίας. Είχαμε τεράστια αύξηση
στις δαπάνες της κυβέρνησης, η
οποία στην πραγματικότητα πλή-
ρωσε τους ανθρώπους για να μη
δουλεύουν. Γι’ αυτό και είδαμε ότι
αυξήθηκαν οι άνθρωποι εκτός α-
γοράς εργασίας και αυξήθηκαν και
οι δαπάνες τους, δημιουργώντας
ένα σπιράλ σαν αυτό που μας ο-
δήγησε τώρα στο πρόβλημα του
πληθωρισμού, ο οποίος δεν θα φύ-
γει γρήγορα. Αυτό που πρέπει να
γίνει είναι αυτό που κάνει τώρα
πια η Fed για να σταματήσει το
πρόβλημα. Δυστυχώς όμως το δι-
οικητικό συμβούλιο της Fed δεν
ήταν επαρκώς επαγγελματικό. Α-
ποτελείται από ανθρώπους που
δεν είχαν την εμπειρία γι’ αυτές
τις θέσεις. Δεν υπάρχει Πολ Φόλκερ,
Αρθουρ Μπερνς, Μακτσέσνεϊ Μάρ-
τιν, Αλαν Γκρίνσπαν. Αυτοί εδώ οι
άνθρωποι τώρα δεν είναι μάχιμοι
της νομισματικής πολιτικής που
να ξέρουν τι κάνουν. Επελέγησαν
για λόγους άσχετους από το αν
είναι ανταγωνιστικοί. Αυτήν τη
στιγμή έχουμε μία Fed με 9 τρισ.
δολάρια χρέος. Εχει αγοράσει σχε-
δόν κάθε κυβερνητικό ομόλογο
που εκδόθηκε την περίοδο των ελ-
λειμμάτων. Αγοράζοντας όλα τα
ομόλογα, κράτησαν πολύ υψηλά
τις τιμές τους και πολύ χαμηλά τα
επιτόκια. Σήμερα η απόδοση του
10ετούς μας ομολόγου είναι περί-
που στο 3%. 

Ο πληθωρισμός «τρέχει» περίπου
στο 8%, ο δείκτης τιμών κατανα-
λωτή βρίσκεται περίπου στο 11%,
έχοντας τραβήξει την ανιούσα χω-
ρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι θα

σταματήσει σύντομα. 
Τους επόμενους τρεις μήνες θα

δούμε στα στοιχεία μια μικρή μεί-
ωση του πληθωρισμού και αυτό
διότι το σημείο σύγκρισης είναι ε-
ξαιρετικά ψηλά, όμως μετά από
αυτό θα δούμε ξανά τον δείκτη να
απογειώνεται, και μάλιστα κοντά
στις εκλογές. Ποιος θα αγοράσει
κυβερνητικό ομόλογο με επιτόκιο
μόλις στο 3% για 10 χρόνια; Κανείς.
Εχεις λοιπόν αυτήν την υπερβάλ-
λουσα ρευστότητα στο σύστημα,
την οποία θα πρέπει να στραγγίξεις
για να σταματήσεις τον πληθωρι-
σμό. Οταν αναλάβαμε τη διακυ-
βέρνηση επί Ρέιγκαν το 1981 το
βασικό επιτόκιο στις ΗΠΑ ήταν
21,5%... αυτός ήταν ο μόνος τρόπος
για να ελέγξει η Fed επί Φόλκερ
τον πληθωρισμό που κάλπαζε στο
15%. Και παρά το γεγονός ότι κα-
τάφερε να ελέγξει τελικά τον πλη-
θωρισμό, πήρε πολύ χρόνο για να
μειωθεί σε φυσιολογικά επίπεδα.
Επί Ρέιγκαν είχαμε τη μεγαλύτερη
περίοδο ευημερίας στις ΗΠΑ εν
μέρει λόγω της νομισματικής πο-
λιτικής του Φόλκερ. Αυτοί εδώ οι
άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν
αυτά. Μόλις βλέπουν τα επιτόκια
να ανεβαίνουν, αμέσως αντιδρούν
και μετά βλέπουν τον πληθωρισμό
να καλπάζει. Είναι καλοί άνθρωποι.
Ο Πάουελ είναι ένας εξαιρετικός
τύπος για να πιεις μπίρες μαζί του.
Αλλά δεν είναι κάποιος που θέλεις
για να «τρέξει» τη νομισματική πο-
λιτική σου. Και αυτήν τη στιγμή
υποφέρουμε τις συνέπειες, με με-
γάλη ζημία για τη χώρα. Και ναι,
υπάρχει σαφώς ο κίνδυνος της ύ-
φεσης, εν μέσω μιας κατάστασης
που αποκαλούμε στασιμοπληθω-
ρισμό. Eχουμε στην αγορά εργασίας
7 εκατομμύρια λιγότερο δυναμικό
απ’ ό,τι υπαγορεύει ο σημερινός
ρυθμός ανάπτυξης. Ολα αυτά είναι
σοβαρά προβλήματα. Οι άνθρωποι
δεν ξέρουν τι κάνουν.

Υπάρχει σαφώς
ο κίνδυνοςτης ύφεσης
σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη

«Ο Πάουελ είναι ένας εξαιρετικός τύπος για να πιεις μπίρες μαζί του. Αλλά δεν
είναι κάποιος που θέλεις για να «τρέξει» τη νομισματική πολιτική σου». 

Ο καλύτερος τρόπος να ισοσκελίσεις τον προϋπολογισμό είναι να έχεις χαμηλό σταθερό φόρο ευρείας βάσης και να αφήσεις την ανάπτυξη να
«τρέξει». Είναι ο μόνος τρόπος που ξέρω για να απαλλαγεί η Ελλάδα από αυτό το τεράστιο βάρος χρέους, σημειώνει ο Αρθουρ Λάφερ.
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Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

«Εάν έρθει ένας μηχανικός και μου ζη-
τήσει δουλειά αυτή τη στιγμή θα του
βρω σε μία ημέρα. Αυτό δεν συνέβαινε
πριν από μερικά χρόνια, αλλά σήμερα
συμβαίνει κατά κόρον». Με τη φράση
αυτή ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στα-
σινός περιέγραφε πρόσφατα μια από
τις σημαντικές προκλήσεις που καλείται
να διαχειριστεί τα επόμενα χρόνια ο
κατασκευαστικός κλάδος, την έλλειψη
προσωπικού σε μια περίοδο κατά την
οποία έχει γιγαντωθεί ο όγκος των προς
εκτέλεση έργων. Ο κ. Στασινός αναφέρ-
θηκε στο εν λόγω ζήτημα, στο πλαίσιο
συζήτησης κατά τη διάρκεια του 5ου
συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών
ITC 2022.

Σήμερα, το κατασκευαστικό ανεκτέ-
λεστο υπόλοιπο των πέντε εταιρειών
της ανώτατης τάξης, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελ-
λάκτωρ, Μυτιληναίος, Αβαξ και Intrakat
προσεγγίζει τα 10 δισ. ευρώ (μαζί με τις
προς υπογραφή συμβάσεις), έχοντας υ-
περδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2019.
Παράλληλα, το μέγεθος αυτό αναμένεται
να προσεγγίσει τα 15 δισ. ευρώ μέχρι
το τέλος του 2023, καθώς αναμένεται
να προχωρήσουν κι άλλοι διαγωνισμοί
έργων ΣΔΙΤ, σιδηροδρομικά και συμ-
βάσεις παραχώρησης. Επί της ουσίας,
οι κατασκευές επιστρέφουν στο σημείο
που βρίσκονταν στα μέσα της δεκαετίας
του 2000, τη στιγμή που σήμερα στον
κλάδο απασχολούνται 200.000 άνθρωποι
λιγότεροι από τότε.

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Μιχαη-
λίδη, εντεταλμένο σύμβουλο της ΤΕΡΝΑ,
του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, «η οικονομική
κρίση και η καταρράκωση της κατασκευ-
αστικής δραστηριότητας είχαν δύο πολύ
σημαντικές επιπτώσεις: αφενός ένα διό-
λου ευκαταφρόνητο μέρος του ανθρώ-
πινου δυναμικού έφυγε στο εξωτερικό

και αφετέρου οι άνθρωποι που έμειναν
εδώ στερήθηκαν εμπειρίας μεγάλων έρ-
γων, δηλαδή της ανεκτίμητης γνώσης
που αποκτά κανείς στο πεδίο εκτελώντας
απαιτητικά έργα υποδομών. Αρα έχουμε
να αντιμετωπίσουμε άμεσα δύο θέματα:
από τη μια το πώς θα επιστρέψει το τε-
χνικό προσωπικό  στην Ελλάδα –και δεν
αναφέρομαι μόνο στο επιστημονικό– ει-
δικά όταν πολύ μεγάλα έργα και με υ-
ψηλότερους πόρους εκτελούνται αυτή
τη στιγμή σε σχεδόν όλες τις χώρες της
Ευρώπης… Από την άλλη, πώς θα εκ-
παιδεύσουμε πρακτικά τους ανθρώπους
που έμειναν στη χώρα, αλλά στερήθηκαν
τεχνογνωσίας λόγω απουσίας μεγάλων
έργων;», τονίζει ο κ. Μιχαηλίδης.

Στελέχη του ομίλου αναφέρουν στην
«Κ» ότι πράγματι υπάρχει έλλειμμα ε-
κατοντάδων χιλιάδων ειδικοτήτων, από
χειριστές μηχανημάτων μέχρι μηχανι-
κούς. Εκτιμούν δε ότι θα επικρατήσει
μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των ε-
ταιρειών, προκειμένου να προσελκύσουν
και να κρατήσουν ανθρώπους, τη στιγμή
που και το εγχείρημα της εισαγωγής
στελεχών από το εξωτερικό (π.χ. η Κύ-
προς θα μπορούσε να είναι μια σημα-
ντική «δεξαμενή» έμπειρων μηχανικών),
είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς το ε-
πάγγελμα του μηχανικού είναι «κλειστό»
και δεν είναι εφικτή η εξασφάλιση άδειας
εξάσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα.
Η ΤΕΡΝΑ προχωράει συνεχώς σε προ-
σλήψεις καταρτισμένων τεχνιτών και
μηχανικών, καθώς εντός των επόμενων
μηνών θα υπογράψει νέες συμβάσεις

(π.χ. καζίνο στο Ελληνικό, Εγνατία Οδός),
που θα εκτινάξουν το ανεκτέλεστο υ-
πόλοιπο έργων της σε επίπεδο άνω των
5 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, σε κινήσεις προετοιμα-
σίας για την επερχόμενη «άνοιξη» του
κατασκευαστικού κλάδου προχωρούν
και οι άλλες εταιρείες του κλάδου. Οπως
τονίζουν αρμόδια στελέχη, «κατά τη
διάρκεια του 2021 η Ακτωρ είχε πολύ
μεγαλύτερη δομή, δηλαδή εργατοτε-
χνίτες, μηχανικούς και μηχανήματα,
σε σχέση με τα έργα που εκτέλεσε. Παρ’
όλα αυτά, επιλέξαμε να διατηρήσουμε
τους ανθρώπους αυτούς ως στρατηγική
επιλογή, καθώς αναμέναμε την ανάληψη
σημαντικού όγκου νέων έργων, κάτι
που έχει συμβεί πλέον. Αυτό σημαίνει
ότι σήμερα μπορούμε να εγκαταστή-

σουμε εργοτάξια, όπου είναι απαραίτητο,
χωρίς χρονοτριβές και καθυστερήσεις,
καθώς διαθέτουμε την απαιτούμενη υ-
ποδομή». Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία συ-
νεχίζει τις προσλήψεις, καθώς είναι σα-
φές ότι οι ανάγκες θα συνεχίσουν να
μεγαλώνουν.

Σε σχετική μελέτη της η Alpha Bank
σημειώνει ότι κατά την περίοδο 2009-
2020 ο κατασκευαστικός κλάδος στην
Ελλάδα απώλεσε το 60% της προστιθέ-
μενης αξίας του (και 84% από το 2006
έως το 2017), ενώ το ΑΕΠ της χώρας
μειώθηκε σωρευτικά κατά 27% την ίδια
περίοδο. Το 2019 οι απασχολούμενοι
στον τομέα των έργων πολιτικού μη-
χανικού δεν ξεπερνούσαν τους 24.800,
ενώ επιπλέον 75.000 ασχολούνταν ως
εξειδικευμένοι τεχνίτες (π.χ. ηλεκτρο-

λόγοι, υδραυλικοί, εγκαταστάτες, πλα-
κάδες, ελαιοχρωματιστές κτλ.) και σε
τομείς όπως η προετοιμασία εργοταξίων,
ή οι κατεδαφίσεις.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, ο συ-
νολικός αριθμός των απασχολουμένων
στις κατασκευές και την οικοδομή δια-
μορφώθηκε σε 186.000 στο τέλος του
2021, όταν το 2007 το αντίστοιχο μέγεθος
προσέγγισε τις 389.000 εργαζομένους.
Αντίστοιχα, το 2019, στις κατασκευές
λειτουργούσαν πάνω από 61.000 επι-
χειρήσεις, αριθμός μειωμένος κατά 45%
σε σχέση με το 2009. Οι περισσότερες
εξ αυτών (65%) δραστηριοποιούνται
στον τομέα των εξειδικευμένων κατα-
σκευών, το 27% είναι οικοδομικές επι-
χειρήσεις και μόλις 8% δραστηριοποι-
είται στον κλάδο των έργων υποδομής.

118 έργα
43 δισ. ευρώ
έως το 2030
Ενδεικτικό του μεγέθους της πρό-
κλησης για τον κλάδο είναι το γε-
γονός ότι μέχρι το 2030 έχουν δρο-
μολογηθεί 118 μεγάλα έργα, συ-
νολικού προϋπολογισμού 43 δισ.
ευρώ. Εξ αυτών βέβαια, 54 έργα ύ-
ψους 13,5 δισ. ευρώ βρίσκονται α-
κόμα στο αρχικό στάδιο του σχε-
διασμού τους. Συνολικά, πάντως,
το 58% των έργων αφορά τον τομέα
της ενέργειας, το 34% είναι σιδη-
ροδρομικά και οδικά, το 4% αφορά
λιμάνια και αεροδρόμια και ένα α-
κόμα 4% αφορά έργα διαχείρισης
απορριμμάτων. Πρόκειται για μια
αισθητή ανάκαμψη σε σχέση με
τα προηγούμενα χρόνια. Την πε-
ρίοδο 2014-2019 υλοποιήθηκαν
μόλις 40 έργα αξίας 8,9 δισ. ευρώ,
ενώ το 2019 ο όγκος των έργων
που ολοκληρώθηκε δεν ξεπέρασε
τα 566 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με
στελέχη του κλάδου, είναι προφα-
νές ότι ήδη υπάρχουν ελλείψεις
στην αγορά, ιδίως σε εξειδικευμένο
και έμπειρο προσωπικό. Αντιθέτως,
υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία α-
ναφορικά με την εύρεση ανειδί-
κευτου προσωπικού, καθώς εκτι-
μάται ότι οι άνθρωποι που έφυγαν
από την Ελλάδα, κυρίως ξένοι, κατά
τα προηγούμενα χρόνια της οικο-
νομικής κρίσης, θα επιστρέψουν
ξανά. «Ηδη έχει αρχίσει να διαφαί-
νεται η τάση αυτή της επιστροφής»,
επισημαίνουν από την Ακτωρ. Αυτό
πάντως που τονίζουν στελέχη του
κλάδου είναι ότι το πρόβλημα δεν
είναι εφικτό να επιλυθεί, παρά
μόνο να αμβλυνθούν οι συνέπειές
του. Εκτιμούν ότι θα υπάρξουν ζη-
τήματα με την ομαλή υλοποίηση
και ολοκλήρωση των έργων στα
χρονοδιαγράμματα που έχουν τε-
θεί. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες
θα κληθούν να πραγματοποιήσουν
μια ιδιαίτερη «άσκηση» ως προς
το ποια έργα θα ξεκινήσουν άμεσα
και ποια όχι, όσο αναζητούν το α-
παιτούμενο προσωπικό. Εν ολίγοις,
θα γίνει μια δεδομένη ιεράρχηση,
καθώς όπως παραδέχονται δεν
μπορούν όλα τα έργα να κατασκευ-
αστούν με την ίδια ένταση και τα-
χύτητα.

Λείπουν 200.000
εργαζόμενοι
στις κατασκευές
Από ανειδίκευτους, χειριστές και μηχανικούς

<<<<<<

Ο κλάδος επιστρέφει
στο σημείο όπου βρισκόταν
τη χρυσή περίοδο
της δεκαετίας του 2000.
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Στο 4,3% εκτιμά το ΚΕΠΕ ότι θα
διαμορφωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης
φέτος, σε μία από τις υψηλότερες
εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί
μέχρι στιγμής. Παράλληλα, όμως,
το Κέντρο, στο τετραμηνιαίο πε-
ριοδικό του «Οικονομικές εξελίξεις»,
αναδεικνύει τρεις κινδύνους για
την οικονομία. 

1. Πληθωρισμός. Σημειώνεται ότι
η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας
παραμένει υψηλή και ότι ο πληθω-
ρισμός χτυπάει ιδιαίτερα τους μι-
σθωτούς και τους συνταξιούχους,
δίνοντας τη δυνατότητα στους κερ-
δοσκόπους να θησαυρίζουν εις βά-
ρος του κοινωνικού συνόλου. Ο πλη-
θωρισμός δεν έχει την ίδια επίδραση
σε όλα τα νοικοκυριά, επισημαίνεται.
Τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα
εισοδήματα αντιμετωπίζουν υψη-
λότερο πληθωρισμό σε σύγκριση
με αυτά που βρίσκονται στα υψη-
λότερα εισοδηματικά κλιμάκια. «Α-
κόμη και αν μετριαστεί ο πληθωρι-
σμός το 2023, η ακρίβεια θα παρα-
μείνει», προειδοποιεί το ΚΕΠΕ.

2. Ανοδος των επιτοκίων. Οι προ-
θεσμιακές αγορές επιτοκίου, σύμ-

φωνα με την ανάλυση του ΚΕΠΕ,
τιμολογούν σωρευτική αύξηση 2,5
ποσοστιαίων μονάδων έως τον Μάιο
του 2023. Η αύξηση αυτή αναμένεται
να συμπαρασύρει ανοδικά και τα
επιτόκια δανειοδότησης, σε σχεδόν
ισόποση βάση, καθώς και αυτά των
καταθέσεων, σε μικρότερο βαθμό,
των ελληνικών εμπορικών τραπεζών.
Σχετικά με την άνοδο των αποδό-
σεων των ομολόγων, το ΚΕΠΕ δια-
τυπώνει ερωτήματα για το κατά πό-
σον ο μηχανισμός που ετοιμάζει η
ΕΚΤ για την αποτροπή του κατα-
κερματισμού της αγοράς ομολόγων
θα αποτρέψει μια νέα κρίση χρέους
στην περιφέρεια της Ευρωζώνης.

3. Γεωπολιτική αστάθεια. Σύμφωνα
με την ανάλυση, η κατάλληλη στρα-
τηγική για τη θωράκιση της οικο-
νομίας είναι η συνέχιση και ολο-
κλήρωση των διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων σε αγορές προϊόντων
και υπηρεσιών, η συνέχιση της με-
ταρρύθμισης του φορολογικού συ-
στήματος, αλλά και στην εργασία
και στην παραγωγή, και η προώ-
θηση του εκσυγχρονισμού της Δι-
καιοσύνης.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βή-
ματα προόδου παρά το πολύ δύσκολο
διεθνές περιβάλλον το οποίο κυ-
ριαρχείται από το ενεργειακό και
πληθωριστικό σοκ, με τους οίκους
αξιολόγησης να αναμένεται να το
αναγνωρίσουν, ωστόσο για να ανα-
κτήσει η χώρα το ορόσημο της ε-
πενδυτικής βαθμίδας θα πρέπει να
αποδείξει ότι έχει μπει σε ένα δρόμο
βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας, ε-
πισημαίνει η UniCredit. Τα σχόλια
της ιταλικής επενδυτικής τράπεζας
απηχούν τις συστάσεις της Τράπεζας
της Ελλάδος στην Εκθεση για τη
Νομισματική Πολιτική. Οπως τόνισε
η ΤτΕ, βασική πρόκληση που καλείται
να αντιμετωπίσει η οικονομική πο-
λιτική, σε ένα δυσμενές διεθνές πε-
ριβάλλον, είναι η διατήρηση της δυ-

ναμικής της ανάπτυξης, καθώς πέρα
από την ενίσχυση των μεσοπρόθε-
σμων προοπτικών θα συμβάλει και
στην αναβάθμιση της Ελλάδας σε
επενδυτική βαθμίδα, αυξάνοντας έ-
τσι την ανθεκτικότητα της οικονο-
μίας σε μελλοντικές εξωγενείς δια-
ταραχές.

Η UniCredit αναμένει, πάντως,
ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος
θα διαμορφωθεί στο 3,8% (από 3,3%
που προέβλεπε πριν) και το 2023
στο 1,4%, ενώ ο πληθωρισμός θα
κινηθεί στο 9,6% (από 6,2% πριν).
Επειτα από μια απροσδόκητα ισχυρή
επίδοση στο πρώτο τρίμηνο του έ-
τους, η αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ
είναι πιθανό να παρουσιάσει «τε-
χνική διόρθωση» το β΄ τρίμηνο,
πριν επιταχυνθεί ξανά το καλοκαίρι
λόγω της ισχυρής ανάκαμψης του
τουρισμού, με τις πρώτες ενδείξεις
να δείχνουν ότι η Ελλάδα οδεύει
προς μια δυνατή σεζόν, όπως επι-
σημαίνει. Την περίοδο Ιανουαρίου
- Απριλίου, όπως αναφέρει ο ιταλικός
οίκος, οι τουριστικές αφίξεις και ει-
σπράξεις αυξήθηκαν σημαντικά,

φθάνοντας το 73% και το 87% των
αντίστοιχων επιπέδων του 2019. 

Η αύξηση των εξαγωγών είναι
επίσης πιθανό να παραμείνει στα-
θερή λόγω των ισχυρών υπηρεσιών
μεταφορών, ιδίως της ναυτιλίας, η
οποία έχει γίνει πιο σημαντική για
τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου
από το ξέσπασμα της σύγκρουσης
Ρωσίας - Ουκρανίας.

Παράλληλα, αναφέρει, η τελική
εγχώρια ζήτηση αναμένεται να συ-
νεχίσει να συμβάλλει στο ΑΕΠ. Ενα
μεγάλο ποσό αποταμιεύσεων που
συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, τα μέτρα κρατικής
στήριξης και η ευνοϊκή δυναμική
της αγοράς εργασίας είναι πιθανό
να μετριάσουν τις αρνητικές επι-
πτώσεις στην ιδιωτική κατανάλωση
από την αύξηση των τιμών και την
αυξανόμενη αβεβαιότητα. Επιπλέον,
η χρηματοδότηση από το Ταμείο
Ανάκαμψης θα συνεχίσει να υπο-
στηρίζει τις επενδύσεις, αν και τα
σημεία συμφόρησης στην προσφο-
ρά και οι αυξανόμενες τιμές μπορεί
να καθυστερήσουν την έναρξη νέων
έργων. Τέλος, όπως επισημαίνει η
UniCredit, στις 17 Ιουνίου το Eu-
rogroup αποδέχτηκε επίσημα τη
σύσταση της Κομισιόν για τη λήξη
της ενισχυμένης οικονομικής επο-
πτείας της Ελλάδας, αναγνωρίζοντας
ότι η χώρα έχει εκπληρώσει το με-
γαλύτερο μέρος των πολιτικών της
δεσμεύσεων. Η έξοδος από την ε-
νισχυμένη εποπτεία, σε συνδυασμό
με την πλήρη αποπληρωμή των δα-
νείων του ΔΝΤ, φέρνει ένα τέλος
στην πολύ δύσκολη περίοδο για την
Ελλάδα που ξεκίνησε το 2010. «Ολοι
αυτοί οι παράγοντες θα θεωρηθούν
ως πιστωτικά θετικά γεγονότα από
τους οίκους αξιολόγησης. Ωστόσο
πιστεύουμε ότι μόνο μια βιώσιμη
βελτίωση των προοπτικών ανάπτυ-
ξης της χώρας είναι πιθανό να ο-
δηγήσει τους οίκους στην αναβάθ-
μιση της πιστοληπτικής ικανότητας
της Ελλάδας στην επενδυτική βαθ-
μίδα», καταλήγει. Αξίζει να σημειωθεί
πως η επόμενη προγραμματισμένη
αξιολόγηση της Ελλάδας είναι από
τη Fitch στις 8 Ιουλίου, ενώ ακο-
λουθούν η διπλή ετυμηγορία από
Moody’s και DBRS στις 16 Σεπτεμ-
βρίου, η τρίτη αξιολόγηση της Fitch
στις 7 Οκτωβρίου και η τελευταία
για το έτος αξιολόγηση της S&P στις
21 Οκτωβρίου.

«Φρένο» στην αναπτυξιακή πορεία του
μεταποιητικού τομέα φαίνεται ότι βάζουν
οι πληθωριστικές πιέσεις, καθώς τον Ι-
ούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη
υπευθύνων προμηθειών στη μεταποίηση
(δείκτης PMI) μειώθηκε η παραγωγή,
αλλά και οι νέες παραγγελίες. Μάλιστα,
ο ρυθμός συρρίκνωσης της παραγωγής
ήταν ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί
από τον Φεβρουάριο του 2021, ενώ οι
νέες παραγγελίες υποχώρησαν με τον
ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί
τους τελευταίους 16 μήνες. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι ο δείκτης PMI υποχώρησε τον
Ιούνιο στις 51,1 μονάδες από τις 53,8
μονάδες τον Μάιο και πλέον βρίσκεται
πολύ κοντά στο όριο των 50 μονάδων,
κάτω από το οποίο συνεπάγεται ύφεση
του εξεταζόμενου τομέα.

Στα ευρήματα της S&P Global που
καταρτίζει τον δείκτη PMI συνηγορεί
και η έρευνα οικονομικής συγκυρίας για
τον μήνα Ιούνιο, που υλοποιεί το Ιδρυμα
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.
Ειδικά στη βιομηχανία ο δείκτης επιχει-
ρηματικών προσδοκιών κατέγραψε ση-
μαντική υποχώρηση τον Ιούνιο, καθώς
διαμορφώθηκε στις 103,9 μονάδες από
111,4 μονάδες τον Μάιο, απόρροια των
αρνητικών προβλέψεων τόσο για την
τρέχουσα ζήτηση όσο και για τις νέες
παραγγελίες. Προβληματισμός υπάρχει
όχι μόνο για την εγχώρια ζήτηση και τις
παραγγελίες από τους πελάτες εντός Ελ-

λάδας, αλλά και για τις εξαγωγές. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του δείκτη PMI, οι
νέες παραγγελίες εξαγωγών συρρικνώ-
θηκαν για δεύτερη φορά τους τελευταίους
τέσσερις μήνες και με τον πιο έντονο
ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ια-
νουάριο του 2021, με τις υψηλότερες
τιμές πώλησης και την αβεβαιότητα σχε-
τικά με την εξέλιξη στο μέτωπο της Ου-
κρανίας να αποτελούν τις βασικές αιτίες
για την κάμψη των παραγγελιών.

Συνολικά ο δείκτης οικονομικού κλί-
ματος κατέγραψε μείωση τον Ιούνιο και
διαμορφώθηκε στις 104,3 μονάδες από
τις 108 μονάδες τον Μάιο, εξέλιξη που
οφείλεται όχι μόνο στην υποχώρηση των
προσδοκιών στη βιομηχανία, αλλά και
στην υποχώρηση των προσδοκιών στο
λιανεμπόριο, καθώς και στην εξασθένηση
της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. «Κα-
θώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται
επί τετράμηνο, χωρίς να διαφαίνεται το
τέλος του, οι επιπτώσεις στις εφοδιαστικές
αλυσίδες και τις παραγγελίες γίνονται ι-
διαίτερα αισθητές στη βιομηχανία. Αλλαγή
τάσης καταγράφεται εκ νέου στην κα-

ταναλωτική εμπιστοσύνη, με τον δείκτη
να υποχωρεί ελαφρά και να κινείται κοντά
στο ελάχιστο επίπεδο των τελευταίων
τεσσάρων ετών. Αν και έχουν πραγμα-
τοποιηθεί διαδοχικές δέσμες παρεμβά-
σεων για την ενεργειακή κρίση, οι εντει-
νόμενες πληθωριστικές πιέσεις προβλη-
ματίζουν τα νοικοκυριά για την οικονο-
μική τους κατάσταση προσεχώς», επι-
σημαίνει το ΙΟΒΕ.

Στο λιανεμπόριο ο δείκτης επιχειρη-
ματικών προσδοκιών μειώθηκε οριακά,
στις 89 μονάδες από 89,8 τον Μάιο, ενώ
στις υπηρεσίες ενισχύθηκε ελαφρά τον
Ιούνιο, στις 100,5 μονάδες από 97,6 τον
Μάιο. Ο αντίστοιχος δείκτης στις κατα-

σκευές αυξήθηκε στις 122,9 μονάδες
από 103,7 τον Μάιο, με την ενίσχυση
να οφείλεται αποκλειστικά στις ιδιωτικές
κατασκευές.

Οι Ελληνες καταναλωτές, από την άλ-
λη, εξακολουθούν να είναι οι πιο απαι-
σιόδοξοι στην Ε.Ε., με τον δείκτη κατα-
ναλωτικής εμπιστοσύνης να υποχωρεί
τον Ιούνιο στις -52,5 μονάδες από -51,3
τον Μάιο. Ανάχωμα σε περαιτέρω επι-
δείνωση αποτελεί η αυξημένη τουριστική
κίνηση, ενώ στους αστάθμητους παρά-
γοντες, εκτός από τον πόλεμο, εξακο-
λουθεί να συγκαταλέγεται και η εξέλιξη
της πανδημίας.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Ακόμη και τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις,
βάσει των οποίων αναμενόταν ο πλη-
θωρισμός στην Ευρωζώνη να ανέλθει
τον Ιούνιο έως 8,4%, ξεπέρασε η πραγ-
ματικότητα, καθώς σύμφωνα με όσα δη-
μοσιοποίησε χθες η Eurostat, ο πληθω-
ρισμός διαμορφώνεται σε 8,6%, σημει-
ώνοντας νέο υψηλό ιστορικό ρεκόρ. Α-
κόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία
για την Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τη
Eurostat ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή εκτοξεύθηκε σε 12% από
10,5% τον Μάιο. Τα στοιχεία για τον Ε-
θνικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Ι-
ουνίου, ο οποίος σύμφωνα με την Ελλη-

νική Στατιστική Αρχή είχε διαμορφωθεί
τον Μάιο σε 11,3%, πρόκειται να ανα-
κοινωθούν την ερχόμενη Παρασκευή 7
Ιουλίου και δεν αποκλείεται να δείξουν
μεταβολή που να πλησιάζει το 13%. Δε-
δομένης της διατήρησης των τιμών του
ηλεκτρικού ρεύματος σε πολύ υψηλά ε-
πίπεδα, όπως και των καυσίμων, δεν α-
ναμένεται σύντομα αποκλιμάκωση των
τιμών καταναλωτή, ενώ την ίδια ώρα ε-
ξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα
επάρκειας σε πρώτες και δεύτερες ύλες,
που με τη σειρά τους προκαλούν επιπλέον
ανατιμήσεις.

Η διαμόρφωση του εναρμονισμένου
δείκτη τιμών καταναλωτή σε 12% απο-
τελεί την υψηλότερη τιμή ιστορικά, από
το 1996 οπότε ξεκίνησε να γίνεται ο υ-
πολογισμός του στην Ελλάδα, με το προη-
γούμενο ρεκόρ να καταγράφεται τον
Μάιο του 2022. Εθνικό δείκτη τιμών κα-

ταναλωτή σε αυτά τα επίπεδα είχαμε
τελευταία φορά το 1993.

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η
Ελλάδα είχε τον Ιούνιο τον πέμπτο υ-
ψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη
μετά την Εσθονία (22%), τη Λιθουανία
(20,5%), τη Λετονία (19%) και τη Σλοβακία
(12,5%). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι
είχε τη δεύτερη υψηλότερη μεταβολή
του δείκτη σε μηνιαία βάση, 2,5% τον
Ιούνιο (2,8% ήταν η μηνιαία μεταβολή
στην Εσθονία) σε σύγκριση με τον Μάιο,
στοιχείο που δείχνει το πόσο ραγδαίες
είναι οι ανατιμήσεις στη χώρα. Τα επι-
μέρους στοιχεία της Eurostat δείχνουν,
εξάλλου, ότι η Ελλάδα είχε τον δεύτερο
υψηλότερο ενεργειακό πληθωρισμό
(60,6%) μετά το Βέλγιο (64,6%), στοιχείο
που δείχνει την ισχυρή εξάρτηση της
παραγωγής της Ελλάδας από τις συμβα-
τικές μορφές ενέργειας και εξηγεί βεβαίως

τη μεγάλη άνοδο των τιμών, όχι μόνο
στα ενεργειακά προϊόντα αλλά και στη
συντριπτική πλειονότητα των λοιπών
αγαθών, καθώς και των υπηρεσιών.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, η αύξηση των
τιμών της ενέργειας ήταν τον Ιούνιο
41,9% από 39,1% τον Μάιο, των τροφίμων
8,9% από 7,5% τον Μάιο, των μη ενερ-
γειακών βιομηχανικών προϊόντων 4,3%
από 4,2% τον Μάιο, ενώ οριακή υποχώ-
ρηση καταγράφηκε στις υπηρεσίες (3,4%
τον Ιούνιο από 3,5% τον Μάιο). Ακόμη
και αν εξαιρεθούν τα τρόφιμα και οι
τιμές των καυσίμων, ο «πυρήνας» του
πληθωρισμού στην Ευρωζώνη επίσης
αυξήθηκε σε 4,6% από 4,4% τον Μάιο.
Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών κατα-
ναλωτή αυξήθηκε σε όλες τις χώρες της
Ευρωζώνης, με εξαίρεση τη Γερμανία
(8,2% από 8,7% τον Μάιο) και την Ολ-
λανδία (9,9% από 10,2% τον Μάιο). Εάν

μάλιστα δεν είχε αποκλιμακωθεί στη
Γερμανία, οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα
είχε διαμορφωθεί σε ακόμη υψηλότερα
επίπεδα στην Ευρωζώνη.

Η διατήρηση των τιμών σε υψηλά ε-
πίπεδα προκαλεί ήδη αλλαγές στην κα-
ταναλωτική συμπεριφορά. Ηδη, σύμφωνα
με παράγοντες της αγοράς, ο τζίρος στα
σούπερ μάρκετ υποχωρεί από τις αρχές
του έτους έως σήμερα σε ποσοστό άνω
του 2%, κάτι που σημαίνει πολύ μεγα-
λύτερη, κοντά στο 10%, μείωση του
όγκου πωλήσεων σε σύγκριση με το α-
ντίστοιχο διάστημα του 2021. Πρόσφατη
μάλιστα έρευνα του Επαγγελματικού Ε-
πιμελητηρίου Αθηνών έδειξε ότι ένας
στους πέντε κάνει περικοπές στις δα-
πάνες για τρόφιμα και βασικά είδη σούπερ
μάρκετ, ενώ ένας στους τέσσερις μειώνει
τα έξοδα για ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρι-
κές συσκευές, αλλά και για καύσιμα.

Τρεις κινδύνους
για την ανάπτυξη
«βλέπει» το ΚΕΠΕ

Η επενδυτική βαθμίδα
προϋποθέτει
βιώσιμη ανάπτυξη

<<<<<<

UniCredit: Η αναβάθμιση
της πιστοληπτικής ικανό-
τητας της Ελλάδας περνά-
ει από τη βελτίωση των
προοπτικών ανάπτυξης.

Μείωση παραγωγής
και νέων παραγγελιών
στον κλάδο μεταποίησης

Προβληματισμός υπάρχει όχι μόνο για την εγχώρια ζήτηση και τις παραγγελίες από τους πε-
λάτες εντός Ελλάδας, αλλά και για τις εξαγωγές.

<<<<<<

Τον Ιούνιο οι παραγγελίες
υποχώρησαν με τον ταχύτερο
ρυθμό που έχει καταγραφεί
τους τελευταίους 16 μήνες.

<<<<<<

Με βάση τα στοιχεία της
Eurostat, η μεταβολή του
πληθωρισμού που θα ανακοι-
νώσει η ΕΛΣΤΑΤ στις 7 Ιουλίου
μπορεί να φθάσει το 13%.

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε
και τον Ιούνιο το ράλι των τιμών
Στο ιστορικά υψηλό 12% ο εναρμονισμένος δείκτης της Eurostat για την Ελλάδα

Η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα προκαλεί ήδη αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά. Ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ υποχωρεί
από τις αρχές του έτους άνω του 2%, κάτι που σημαίνει πολύ μεγαλύτερη, κοντά στο 10%, μείωση του όγκου πωλήσεων.
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Των ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ
και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

Η πρόοδος της Ελλάδας στο πεδίο του
ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ση-
μαντική, όμως ο δρόμος είναι ακόμη
μακρύς, ωσότου η χώρα να γίνει Εσθονία,
όπου όλες οι διαδικασίες σε δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα πραγματοποιούνται
ψηφιακά εδώ και πολλές δεκαετίες. 

Η δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής
πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)
αποτελεί τομή με σημαντικά οφέλη για
πολίτες και επιχειρήσεις. Ωστόσο υ-
πάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια
βελτίωσης σε πεδία όπως η Δικαιοσύνη
και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Το χαμένο έδαφος εκτιμάται ότι θα α-

νακτηθεί χάρη στα ψηφιακά έργα του
Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ στον τομέα
της Δικαιοσύνης τα βλέμματα είναι
στραμμένα στις συμβάσεις που δρομο-
λογούνται. Ως εκ τούτου υπολογίζεται
ότι θα απαιτηθούν δύο έως τρία χρόνια
μέχρι να φανούν πλήρως οι αλλαγές
που θα επιφέρει ο ψηφιακός εκσυγχρο-
νισμός της χώρας στην ελληνική οικο-
νομία αλλά και στην καθημερινότητα
των πολιτών. Την ίδια στιγμή, για τις
επιχειρήσεις τα έργα του Ταμείου Ανά-
καμψης λειτουργούν ως μοχλός ανά-
πτυξης αλλά και ως επιταχυντής του
μετασχηματισμού τους μέσω της υιο-
θέτησης των κατάλληλων ψηφιακών
εργαλείων και της διαμόρφωσης ενός
νέου μοντέλου λειτουργίας.

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα συ-
μπεράσματα του συνεδρίου για την τε-
χνολογία (Technology Summit: Shaping
the digital transition) που διοργάνωσε
ο ψηφιακός βραχίονας στην οικονομική
ενημέρωση του ομίλου «Καθημερινή»,
Moneyreview.gr, αυτή την εβδομάδα

στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου
Four Seasons. Στη διοργάνωση έδωσαν
το «παρών» ο υπουργός Επικρατείας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης, o υπουργός Επικρατείας,
αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυ-
βερνητικού Εργου Ακης Σκέρτσος, η
Μαργκρέτε Βεστάγκερ, Ευρωπαία επί-
τροπος Ανταγωνισμού και επικεφαλής
του «Europe Fit for the digital age», ο
Μιχάλης Μπλέτσας, διευθυντής Πλη-
ροφορικής του MIT Media Lab, και ο
Λαρς Ράσμουσεν, συνιδρυτής του Google
Maps, επενδυτικός άγγελος (Angel In-
vestor) και συνιδρυτής της Weav Music
με συνολικά περισσότερους από 40 συμ-
μετέχοντες.

Ενα άλλο συμπέρασμα είναι πως ύ-

στερα και από τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για
την Ευρωπαϊκή Ενωση η ανεξαρτησία
στην παραγωγή ημιαγωγών και στα τε-
χνολογικά εξαρτήματα, όπως ανέφερε
η κυρία Βεστάγκερ. Επίσης, η πιο ση-
μαντική παρακαταθήκη από την ψη-
φιοποίηση των διαδικασιών στο Δημόσιο
και στον ιδιωτικό τομέα αφορά την αλ-
λαγή στη νοοτροπία των πολιτών, όπως
σημείωσε ο Μιχάλης Μπλέτσας, διευ-
θυντής Πληροφορικής του MIT Media
Lab. Πρόσθεσε ότι η πολιτεία θα πρέπει
να εξετάσει το συνολικότερο πλαίσιο
και τους επιμέρους όρους διεξαγωγής
των διαγωνισμών του Δημοσίου, προ-
κειμένου να αποφεύγονται άσκοπες κα-
θυστερήσεις και να υλοποιούνται με

ταχύτερους ρυθμούς οι διαγωνιστικές
διαδικασίες.

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία
των ψηφιακών υποδομών, ο ΟΤΕ υλο-
ποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισ.
ευρώ με στόχο να καλύψει έως το 2027
τα δύο τρίτα των νοικοκυριών της χώρας
με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH),
όπως ανέφερε ο Γιάννης Κωνσταντινί-
δης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετα-
σχηματισμού και Παρόχων του ομίλου
ΟΤΕ. Στον κλάδο της ναυτιλίας, η αξιο-
ποίηση των κατάλληλων δεδομένων ε-
πιτρέπει να διαμορφωθεί η βέλτιστη
διαδρομή και έτσι να αξιοποιηθεί με
τον καλύτερο τρόπο ο στόλος πλοίων,
όπως σημείωσε ο Ιωάννης Μαρτίνος,
διευθύνων σύμβουλος της Signal Group.

Υπολογίζεται ότι 440 έργα, που διαμορφώνουν τη Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Στην καρδιά της συνολικότερης
στρατηγικής που εφαρμόσαμε ήταν
το υψηλό επίπεδο συνεργασίας με-
ταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα, η κοινότητα των νεοφυών
επιχειρήσεων που ενίσχυσε σε με-
γάλο βαθμό την οικονομία μας, κα-
θώς και η προσέλκυση ταλέντων α-
κόμη και από άλλες χώρες». Σε αυτή
τη φράση ο Κάλε Πάλινγκ, πρώην
μέλος του Κοινοβουλίου της Εσθο-
νίας, συνιδρυτής και COO της νεο-
φυούς επιχείρησης Cachet, η οποία
παρέχει ασφάλιση σε όσους εργά-
ζονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες,
συμπύκνωσε τη στρατηγική που α-
κολούθησε η Εσθονία ώστε να με-
τατραπεί σε ένα –σχεδόν καθολι-
κό– ψηφιακό κράτος, ήδη από το
1996. Μιλώντας στο συνέδριο Tech-
nology Summit: Shaping the digital
transition του Moneyreview.gr, ο
κ. Πάλινγκ αναφέρθηκε στην ψη-
φιακή ταυτότητα, καινοτομία που
η χώρα εισήγαγε από το 2002, κα-
θιστώντας αναγκαία τη χρήση της

από τους πολίτες, ενώ στάθηκε και
στην τεχνολογία (x-road) που έχει
αναπτύξει το κράτος μέσω της οποίας
γίνεται ανταλλαγή δεδομένων. «Κά-
ναμε μικρά βήματα προκειμένου να
κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των
πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να δη-
μιουργούνται ψηφιακές υπηρεσίες
οι οποίες θα βελτιώνουν τη ζωή των
ανθρώπων’ δήλωσε, συμπληρώνο-
ντας πως η δυνατότητα να κάνεις
μια φορολογική δήλωση ψηφιακά
σε 2-5 λεπτά, η δυνατότητα ίδρυσης
επιχείρησης σε 20 λεπτά, αλλά και
η απομακρυσμένη ηλεκτρονική ψη-
φοφορία είναι μεταρρυθμίσεις που
βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και
καλλιεργούν την εμπιστοσύνη με-
ταξύ κράτους και πολίτη.

Κάνοντας μια σύντομη ανασκό-
πηση της πορείας που ακολούθησε
η Εσθονία μέχρι να γίνει ψηφιακό
κράτος, ο κ. Πάλινγκ μίλησε για το
μικρό μέγεθος της χώρας, γεγονός
που ευνόησε σημαντικά τις προ-
σπάθειές της προς αυτή την κατεύ-
θυνση. «Η αρχή έγινε τη δεκαετία
του ’90, όταν αποκτήσαμε ανεξαρ-
τησία. Για μια χώρα με 1,3 εκατομ-
μύρια κατοίκους, όπου κανένας από
τους κλάδους της οικονομίας δεν ή-
ταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, η ψη-
φιοποίηση ήταν η μόνη λύση για
να εξελιχθούμε και να οικοδομή-
σουμε εκ νέου το κράτος», ανέφερε.

«Το 1996 καταστήσαμε ψηφιακές
όλες τις περιφέρειες της Εσθονίας,
παρέχοντάς τους διασύνδεση με το
Ιντερνετ, θέτοντας εγκαίρως τις α-
ναγκαίες βάσεις μιας επερχόμενης
ανάπτυξης, ανοίγοντας ταυτόχρονα
νέες οδούς σκέψης και συνεργασίας.
Ακολούθησε η έκδοση ψηφιακής
ταυτότητας, ενώ σημαντικό ρόλο
έπαιξε και το γεγονός ότι καθιερώ-
θηκε ένα επίπεδο ανταλλαγής δε-
δομένων».

Ο κ. Πάλινγκ τόνισε πως η ψη-
φιοποίηση των υπηρεσιών βοήθησε
τη χώρα να εξοικονομήσει 2% του
ΑΕΠ, ενώ, ενθυμούμενος την κυ-
βερνοεπίθεση που σημειώθηκε το
2006, ανέφερε πως η συμβολή του
ιδιωτικού τομέα ήταν καθοριστική
για να κερδίσει και πάλι το κράτος
την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ο κ. Πάλινγκ έδωσε χρήσιμες
συμβουλές στην Ελλάδα, προκειμέ-
νου να επιτύχει την αποτελεσματική
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της,
ενόψει και μιας σειράς εργαλείων
(π.χ. η ψηφιακή ταυτότητα, το ψη-
φιακό δίπλωμα οδήγησης) που θα
εισαγάγει σύντομα το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. «Οι κα-
λύτερες συμβουλές: προσκαλέστε
τον ιδιωτικό τομέα να σας συμβου-
λεύσει, θα ξέρει σίγουρα καλύτερα
από εσάς, και κάντε απλά και σύ-
ντομα βήματα. Είναι καταστροφή
να προσπαθείς να λύσεις τα πάντα
ταυτόχρονα», υπογράμμισε, συμ-
βουλεύοντας τη χώρα να ψηφιοποιεί
σταδιακά μία μία υπηρεσία ώστε να
μην καταρρεύσει το σύστημα. 

Οσον αφορά τις startups και τον
ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν
στην ψηφιοποίηση του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα, ο κ. Πάλινγκ
ανέφερε πως στις αρχές του 2000
δεν υπήρχε πρόσβαση σε επενδυτικά
κεφάλαια και ότι η Εσθονία προχώ-
ρησε στην ιδιωτικοποίηση του ε-
θνικού τηλεπικοινωνιακού παρόχου
επενδύοντας όλα τα κεφάλαια στη
δημιουργία ενός κρατικού επενδυ-
τικού κεφαλαίου για επενδύσεις σε
νεοφυείς εταιρείες.

Επειτα άρχισε η ανάπτυξη και ι-
διωτικών κεφαλαίων επιχειρηματι-
κών συμμετοχών, με την κυβέρνηση
να αποφασίζει τη σταδιακή ολοκλή-
ρωση της λειτουργίας του fund το
2015, λόγω της ανάπτυξης που είχε
αρχίσει να καταγράφει το οικοσύ-
στημα καινοτομίας στην Εσθονία.
«Οσο περισσότερη προσπάθεια κά-
νεις τόσο μεγαλύτερη προσοχή μπο-
ρείς να κερδίσεις», ανέφερε στο κλεί-
σιμο της τοποθέτησής του ο κ. Πά-
λινγκ, παραδεχόμενος πως υπάρχουν
πολλές ελληνικές startups που θα
μπορούσαν να αναδειχθούν unicorns
εταιρείες, δηλαδή η αξία τους να υ-
περβεί το 1 δισ. δολάρια.

Η υλοποίηση των έργων που χρηματοδο-
τούνται, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
θα κάνει πραγματικότητα τον πλήρη ψη-
φιακό εκσυγχρονισμό της χώρας, όπως
ανέφερε στο Technology Summit του
Moneyreview.gr ο Κυριάκος Πιερρακά-
κης, υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Υπολογίζεται ότι 440
και περισσότερα έργα, που διαμορφώνουν
τη Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματι-
σμού, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο
Ανάκαμψης, «καλύπτοντας κενά και εκ-
κρεμότητες των τελευταίων πολλών ετών
στη χώρα μας και δη στον δημόσιο το-
μέα». Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης προωθεί νομοσχέδιο που θα
ρυθμίζει σύγχρονες, αναδυόμενες τε-
χνολογίες, όπως το Blockchain, και θα
προσδιορίζει το «Εθνικό Μητρώο Διαδι-
κασιών - Μίτος», το επίσημο μητρώο δια-
δικασιών του ελληνικού Δημοσίου. Το
μητρώο απευθύνεται σε ιδιώτες, επαγ-
γελματίες και στελέχη της δημόσιας δι-

οίκησης, που ενδιαφέρονται να πληρο-
φορηθούν για τον τρόπο, τον χρόνο και
το κόστος υλοποίησης των διαδικασιών
στο Δημόσιο. Ο υπουργός Επικρατείας,
αρμόδιος για την Παρακολούθηση και
τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Εργου,
Ακης Σκέρτσος, σημείωσε ότι στην Ελ-
λάδα δρομολογούνται επενδύσεις της
τάξεως των 100 δισ. ευρώ, ποσό που α-
ντιστοιχεί, κατά βάση, σε χρηματοδότηση
από το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ
και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, έχει επεξερ-
γαστεί και εφαρμόζει μια μακρόπνοη
ψηφιακή στρατηγική με χρονικό ορίζοντα
τουλάχιστον το 2030.

Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα ο-
δήγησε στην υλοποίηση επενδύσεων
στον τομέα του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού από τους μεγάλους ομίλους, όπως
ανέφερε ο Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, δι-
ευθύνων σύμβουλος της Microsoft Ελ-
λάδας, Κύπρου και Μάλτας. Ωστόσο υ-

πολογίζεται ότι μόλις το 30% των μικρο-
μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων έχει
επενδύσει, τα τελευταία χρόνια, στην
τεχνολογία. Κατά τον κ. Μιχαλόπουλο,
ένας κίνδυνος που ελλοχεύει και συνδέ-
εται με την αλλαγή δεδομένων στην οι-
κονομία αφορά το ενδεχόμενο της ανα-
στολής των επενδύσεων σε τεχνολογία
από τις επιχειρήσεις. Και αυτό παρότι
αυτού του είδους οι επενδύσεις ενδέχεται
να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στις πλη-
θωριστικές πιέσεις λόγω, για παράδειγμα,
της μείωσης του κόστους των παραγό-
μενων προϊόντων. Μία από τις μεγαλύ-
τερες προκλήσεις του νέου ψηφιοποιη-
μένου τοπίου σχετίζεται με την εύρεση
του κατάλληλου προσωπικού, όπως α-
νέφερε ο Κωνσταντίνος Φατόλας, διευ-
θυντής Πληροφορικής της Mytilineos.
Ζητούμενο είναι να γεφυρωθεί το χάσμα
ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και
την αγορά εργασίας. Κατά τον Λαρς Ρά-
σμουσεν, συνιδρυτή της εφαρμογής

Google Maps, επενδυτικό άγγελο (Angel
Investor) και συνιδρυτή της Weav Music,
οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλή
εργασιακή ηθική και υψηλή κατάρτιση.
Το γεγονός αυτό, όπως είπε, σε συνδυα-
σμό με τις προσπάθειες της κυβέρνησης
να προσελκύσει στη χώρα τους Ελληνες
του εξωτερικού, καθιστά θετικές τις προ-
οπτικές της Ελλάδας.

Ακόμη μία τάση, στην εποχή μετά
την πανδημία, σχετίζεται με την τηλερ-
γασία που ήρθε για να μείνει, με έναν
στους δύο εργαζομένους στην Ελλάδα
να εκτιμάται ότι θα απασχολείται από
απόσταση, όπως ανέφερε ο Χάρης Κο-
ντονίκας, διευθυντής Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης Νοτιοανατολικής Ευρώπης
της Citrix. Ωστόσο, η νέα αυτή συνθήκη
θέτει το ερώτημα κατά πόσον είναι έ-
τοιμες οι εταιρείες να υιοθετήσουν το
υβριδικό μοντέλο εργασίας και με προ-
διαγραφές ασφάλειας έναντι των κυβερ-
νοεπιθέσεων.

Τα δεδομένα αποτελούν το νέο πετρέλαιο
είχε αναφέρει ο Βρετανός μαθηματικός
Κλάιβ Χάμπι, πριν από 16 χρόνια. Εάν
όμως, το 2006, το Διαδίκτυο των Πραγ-
μάτων (Internet of Things - IoT) δεν βρι-
σκόταν σε εμβρυακή μορφή, ίσως ο Χάμπι
να μην επέλεγε τη λέξη πετρέλαιο, του
οποίου τα παγκόσμια αποθέματα είναι
πεπερασμένα. Αυτή όμως η διαρκώς αυ-
ξανόμενη ποσότητα δεδομένων θέτει
ως μεγάλο ζητούμενο την αξιοποίηση
και επεξεργασία τους. Κι αυτό με δεδομένο
ότι, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Tech-
nology Summit ο Σπύρος Πουλίδας, πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της IBM
Ελλάδας και Κύπρου, σε καθημερινή
βάση παράγονται δυόμισι πεντάκις εκα-
τομμύρια bytes δεδομένων, από τα οποία
το 65%-70% παραμένει αναξιοποίητο.

Η στρατηγική του υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης προβλέπει τα δε-
δομένα που παράγονται από ψηφιακές
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα αυτές
που διατίθενται μέσω του Gov.gr, να
είναι πλήρως αξιοποιήσιμα από ιδιώτες
και επιχειρήσεις. Αυτή η ανάγκη γίνεται
αντιληπτή εάν ληφθεί υπόψη ότι, μέσω
του Gov.gr, έχουν εκδοθεί περισσότερα
από 200 εκατομμύρια έγγραφα, ενώ στα
ψηφιακά συστήματα του Δημοσίου ει-
σέρχονται 8 εκατομμύρια «πελάτες»-
ΑΦΜ, όπως ανέφερε ο Αριστείδης Σω-
τηρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του
ΕΔΥΤΕ. Σε μηνιαία, δε, βάση αποστέλ-
λονται προς τους πολίτες ένα εκατομμύριο
μηνύματα κινητής για την έκδοση και
παροχή κωδικού μίας χρήσης (OTP).

Τη μεγαλύτερη αξιοποίηση και εκμε-

τάλλευση των δεδομένων θα εξασφαλίσει
η περαιτέρω διείσδυση του ψηφιακού
νέφους (cloud), όπως σημείωσε ο Μιχάλης
Κασιμιώτης, διευθύνων σύμβουλος της
Hewlett Packard Enterprise για τη γεω-
γραφική περιοχή της Ελλάδας και της
Κύπρου. Εκτός όμως από τη δυνατότητα
επεξεργασίας, ύψιστης προτεραιότητας
είναι η ασφάλεια των δεδομένων. Εχει
υπολογιστεί ότι από τη στιγμή της διαρ-
ροής - υποκλοπής δεδομένων (data
breach), ωσότου η κυβερνοεπίθεση ε-
ντοπιστεί, ενδέχεται να μεσολαβήσουν
έως και 200 ημέρες.

Από την πλευρά της η Persado, που
εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών
ψηφιακού μάρκετινγκ με τη χρήση τε-
χνητής νοημοσύνης, έχει καταφέρει να
πραγματοποιήσει μια διαφορετικού είδους

ανάλυση δεδομένων για να δημιουργήσει
εξατομικευμένα μηνύματα για την προ-
ώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτού
του είδους η αγορά υπολογίζεται ότι θα
αποφέρει τα επόμενα χρόνια έσοδα της
τάξεως των 800 δισ. ευρώ, όπως σημείωσε
ο Αλέξης Βρατσκίδης, συνιδρυτής και δι-
ευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Η κα-
τάλληλη, εξάλλου, συλλογή, επεξεργασία
και διαχείριση δεδομένων, σε συνδυασμό
με τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών, όπως
η τεχνητή νοημοσύνη, επέτρεψαν στη
Pfizer να δημιουργήσει το εμβόλιο κατά
του κορωνοϊού «σε πρωτόγνωρα σύντομο
χρονικό διάστημα», όπως ανέφερε ο Νίκο
Γκαριμπόλντι, ανώτερος διευθυντής, Site
Lead του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας
(CDI) της φαρμακοβιομηχανίας στη Θεσ-
σαλονίκη.

Aρχισε από την Παρασκευή η ε-
φαρμογή της ψηφιακής κάρτας
εργασίας, σε πρώτη φάση σε τρά-
πεζες και  σούπερ μάρκετ, με στόχο
τον έλεγχο και τον σεβασμό του
ωραρίου των εργαζομένων. Θα α-
κολουθήσουν –όπως είπε χθες ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Κωστής Χατζη-
δάκης– κι άλλοι κλάδοι με μεγα-
λύτερη παραβατικότητα, όπως η
εστίαση και ο τουρισμός.

«Η ψηφιακή κάρτα εργασίας,
ξεκίνησε για 121.000 εργαζομένους
σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ,
σε πρώτη φάση, είναι μια επανά-
σταση στην αγορά εργασίας» είπε

ο κ. Χατζηδάκης. «Είναι μια με-
ταρρύθμιση με έντονο κοινωνικό
πρόσημο. Διότι είναι η καλύτερη
εγγύηση για τον σεβασμό του ω-
ραρίου και των υπερωριών του
εργαζομένου».

Ο κ. Χατζηδάκης επισκέφθηκε
κατάστημα σούπερ μάρκετ στο
κέντρο της Αθήνας, παρακολού-
θησε τον τρόπο λειτουργίας της
ψηφιακής κάρτας και συνομίλησε
με εργαζομένους, οι οποίοι για
πρώτη φορά χρησιμοποίησαν την
κάρτα το πρωί κατά την έναρξη
του ωραρίου εργασίας τους.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική
ανακοίνωση του υπουργείου Ερ-

γασίας, η  ψηφιακή κάρτα εργασίας
περιλαμβάνεται στην εφαρμογή
για κινητά τηλέφωνα myErgani
app, η οποία διατίθεται για συ-
σκευές με λειτουργικό σύστημα
android και iOS. Επίσης διατίθεται

στις επιχειρήσεις η εφαρμογή
CardScanner app, η οποία «δια-
βάζει» την ψηφιακή κάρτα του ερ-
γαζομένου κατά την είσοδο και
την αποχώρηση από την εργασία
και διαβιβάζει σε πραγματικό χρό-
νο την πληροφορία έναρξης και
λήξης της εργασίας στο ΠΣ «Ερ-
γάνη». Η ψηφιακή κάρτα εργασίας
εφαρμόζεται από σήμερα σε όλες
τις τράπεζες καθώς και στα σούπερ
μάρκετ με περισσότερους από 250
εργαζομένους. Ο κ. Χατζηδάκης
τόνισε ότι με την ψηφιακή κάρτα
εργασίας θα καταγράφονται η ά-
φιξη και η αποχώρηση του εργα-
ζομένου από τη δουλειά σε πραγ-

ματικό χρόνο κι έτσι κανείς πια
δεν θα μπορεί να κλέβει τις ώρες
εργασίας και πρόσθεσε:

«Τα 8ωρα δεν θα μπορούν να
δηλώνονται ως 4ωρα. Είναι ένα
αίτημα της ΓΣΕΕ, το οποίο υλοποιεί
αυτή η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας
πιστεύουμε μια κοινωνική πολιτική
στην πράξη. Είμαστε αποφασι-
σμένοι να το προχωρήσουμε και
του χρόνου τέτοιο καιρό να έχει
εφαρμοστεί και σε άλλους κλάδους,
όπως οι εταιρείες σεκιούριτι, η
βιομηχανία, οι ΔΕΚΟ, όπως και ο
τουρισμός και η εστίαση, που είναι
κλάδοι με μεγαλύτερη παραβατι-
κότητα».

Ψηφιακή κάρτα εργασίας σε σούπερ μάρκετ και τράπεζες 
<<<<<<

Tέθηκε σε εφαρμογή
και σε πρώτη φάση
αφορά 121.000 εργαζο-
μένους – Θα ακολουθή-
σουν οι κλάδοι
εστίασης και τουρισμού.

To στοίχημα του ψηφιακού εκσυγχρονισμού
Το συνέδριο Technology Summit: Shaping the digital transition του Moneyreview.gr ανέδειξε τα ζητήματα της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή

<<<<<<

Θα χρειασθούν δύο
έως τρία χρόνια μέχρι
να φανούν πλήρως
οι αλλαγές στην οικονομία.

Πώς η Εσθονία
μετατράπηκε σε ένα
ψηφιακό κράτος

<<<<<<

Η ψηφιοποίηση
των υπηρεσιών βοήθησε
την Ελλάδα να εξοικονο-
μήσει 2% του ΑΕΠ.

Ο αναξιοποίητος θησαυρός των δεδομένων

Μοχλός επιτάχυνσης των αλλαγών το Ταμ. Ανάκαμψης

«Kανείς πια δεν θα μπορεί να κλέβει τις ώρες εργασίας... τα 8ωρα δεν θα
μπορούν να δηλώνονται ως 4ωρα». 
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Οκτώ στους δέκα
65άρηδες
χρησιμοποιούν
πλέον το Internet 
Ανάγκα και θεοί πείθονται. Κάπως έτσι συνέβη
με τους ανθρώπους των μεγαλύτερων ηλικιών,
που προ πανδημίας ήταν πολύ λίγο εξοικει-
ωμένοι με την τεχνολογία και πλέον, όχι μόνο
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, αλλά ψωνίζουν
και από τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Σύμ-
φωνα με την τελευταία σχετική έρευνα της
Focus Bari, το 79% των ατόμων ηλικίας 65-
74 ετών χρησιμοποιεί το Internet (στοιχεία
πρώτου τριμήνου 2022), ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό το 2019 ήταν 61%. Στο σύνολο του
πληθυσμού χρήση του Internet κάνει πλέον
το 95%, ποσοστό αυξημένο κατά 6% σε σύ-
γκριση με το 2019.

Εξαιρετικά δημοφιλές σε όλες τις ηλικίες
είναι πλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο, παρά
το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχουν στα
φυσικά καταστήματα περιοριστικά μέτρα για
τον κορωνοϊό. Τουλάχιστον μία αγορά έχουν
κάνει 2 στους 3 Ελληνες τους τελευταίους 6
μήνες από ηλεκτρονικά καταστήματα, με τα
ποσοστά να είναι υψηλότερα, κοντά στο 83%,
στις ηλικίες 18-54 ετών. Τουλάχιστον μία
αγορά από ηλεκτρονικό κατάστημα έχει κάνει
τους τελευταίους έξι μήνες το 53% των χρη-
στών Internet ηλικίας 55-64 ετών και το 32%
των χρηστών ηλικίας 65-74 ετών.

Οι περισσότεροι πλέον συνδέονται στο
Internet από το κινητό τους τηλέφωνο, με ε-
ξαίρεση τους μεγαλύτερης ηλικίας χρήστες,
που επιλέγουν συχνά να συνδεθούν μέσω
tablet ή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το 90%
συνδέεται μέσω του κινητού τηλεφώνου, ενώ
στις ηλικίες 55-64 ετών και 65-74 ετών τα α-
ντίστοιχα ποσοστά είναι 82% και 67%. 

Σύμφωνα εξάλλου με την έρευνα, 80% των
πολιτών είναι χρήστες των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, με το ποσοστό στις γυναίκες να
είναι 81% και στους άνδρες 79%.

Πολύ μεγάλη, εξάλλου, είναι η χρήση του
Διαδικτύου από τα παιδιά. Το 89% των παιδιών
ηλικίας 5 έως 12 ετών χρησιμοποιεί το Internet.
Τρία στα τέσσερα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών ε-
πισκέπτονται το Διαδίκτυο, ενώ σχεδόν κα-
θολική είναι η χρήση στις ηλικίες 7-9 ετών
(91%) και στις μεγαλύτερες (10 ετών και άνω),
με το ποσοστό να φτάνει το 96%. Η μεθοδο-
λογία της έρευνας ήταν τηλεφωνικές συνε-
ντεύξεις CATI σε αντιπροσωπευτικό πανελ-
λαδικό δείγμα 10.000 ατόμων ανά εξάμηνο,
καλύπτοντας τον συνολικό πληθυσμό της
χώρας από 13 έως 74 ετών.

Συνέντευξη στην ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Η πολιτική τηλεργασίας –Work@Home
– που έθεσε σε εφαρμογή η Eurobank,
δηλαδή η δυνατότητα τηλεργασίας
από το σπίτι δύο έως τρεις ημέρες
την εβδομάδα, αποτελεί μια σύγχρονη
εργασιακή και κοινωνική πραγματι-
κότητα, που απαντά στις ανάγκες
των εργαζομένων. Αυτό επισημαίνει
στη συνέντευξή της στην «Κ» η γενική
διευθύντρια, επικεφαλής Γενικής Δι-
εύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
του Ομίλου Eurobank, Νατάσσα Πα-
σχάλη, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή
των εργαζομένων είναι μέχρι σήμερα
«εντυπωσιακή».

– Η Eurobank εφαρμόζει το υβρι-
δικό μοντέλο εργασίας από τις 24
Ιουνίου. Γιατί αποφασίσατε να
προχωρήσετε στη θέσπιση αυτού
του μοντέλου και πόσοι εργαζό-
μενοι συμμετέχουν;

– Η πρωτοποριακή πολιτική τη-
λεργασίας Work@Home που ανα-
κοινώσαμε ανταποκρίνεται σε μια
σύγχρονη εργασιακή και κοινωνική
πραγματικότητα. Είμαστε η πρώτη
τράπεζα στην Ελλάδα που εφαρμόζει
επίσημα τον συνδυασμό εργασίας
από το γραφείο και από το σπίτι
(Work@Home | Work on Premises).
Στόχος μας είναι η επίτευξη της ι-
σορροπίας στη ζωή των ανθρώπων
μας, που θα μας οδηγήσει στην ευη-
μερία και θα συμβάλει ώστε να γίνουμε
όλοι πιο αποδοτικοί και αποτελεσμα-
τικοί. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε να εφαρ-
μόζεται στις 24 Ιουνίου και μέχρι σή-
μερα –έπειτα από μια σιωπηρή πα-
ράταση που δώσαμε προκειμένου να
υπάρξει ευκαιρία σε όλους τους ερ-
γαζομένους να αποφασίσουν εάν θα
το επιλέξουν και να προσαρμόσουν
τη ζωή τους σε αυτό– η συμμετοχή
είναι εντυπωσιακή. Οριστικά αποτε-
λέσματα θα έχουμε την επόμενη ε-
βδομάδα, αλλά είμαι σε θέση να πω
ότι οι εργαζόμενοί μας το έχουν α-
γκαλιάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Η περίμετρος των εργαζομένων
που καλύπτει είναι μεγάλη, καθώς α-

φορά όλους τους εργαζομένους στην
Τράπεζα και τις θυγατρικές του ομίλου,
με εξαίρεση το δίκτυο των καταστη-
μάτων και τις μονάδες του private
banking, όπου δηλαδή υπάρχει φυ-
σική επαφή με τον πελάτη. Αρα αφορά
περίπου 3.700 εργαζομένους, δηλαδή
πάνω από το 60% του προσωπικού
μας, που μπορεί να επιλέξει να εργά-
ζεται από το σπίτι δύο ή κατ’ εξαίρεσιν
τρεις φορές την εβδομάδα.

– Πώς φτάσατε στην απόφαση
να υιοθετήσετε το υβριδικό μο-
ντέλο εργασίας;

– Η Eurobank είναι μία τράπεζα,
η οποία ανέκαθεν υιοθετούσε σύγ-
χρονες πολιτικές και μοντέλα εργασίας
για το προσωπικό της. Εχουμε ήδη
προχωρήσει στη λειτουργία της νέας
γενιάς καταστημάτων μας, Future
Branch, όπου τα στελέχη μας εκπαι-
δεύονται στην παροχή phygital εξυ-
πηρέτησης προς τους πελάτες μας.
Επίσης, ήδη από πέρυσι η κεντρική
μονάδα της λιανικής τραπεζικής έχει
μετακινηθεί στα νέα, υπερσύγχρονα
γραφεία μας στο Piraeus Port Plaza
που αξιοποιούν τα οφέλη του hot
desking. Ολα αυτά είναι αλλαγές που
αξιοποιούν ορισμένα από τα πιο ση-
μαντικά «συστατικά» που ορίζουν το
μέλλον του χώρου εργασίας – όπως
τη δημιουργία περιβάλλοντος που ε-
νισχύει την αλληλεπίδραση και τη
συνεργασία, τους εναλλακτικούς χώ-
ρους εργασίας υψηλής αισθητικής,
την ύπαρξη οικείων χώρων χαλάρω-
σης και την ευρύτερη υιοθέτηση πρα-
κτικών λειτουργίας με σεβασμό στο
περιβάλλον.

Η τηλεργασία σαν μοντέλο εργα-
σίας δεν είναι κάτι νέο για τη

Eurobank. Την αξιοποιήσαμε κατά
τη διάρκεια της πανδημίας σε μεγάλο
βαθμό. Υποστηρίξαμε συστηματικά
τις ομάδες μας προκειμένου να επι-
τύχουμε την ετοιμότητά τους για την
εισαγωγή του υβριδικού μοντέλου
εργασίας στην εργασιακή μας καθη-
μερινότητα. Υλοποιήσαμε στοχευ-
μένες εκπαιδεύσεις για τους μάνατζερ

ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν
τις ομάδες τους κατά τη μετάβαση
στον νέο τρόπο εργασίας, αλλά και
για όλους τους εργαζομένους, φρο-
ντίζοντας να αποκτήσουν πιστοποι-
ήσεις σε νέες ψηφιακές δεξιότητες. 

– Πώς η πανδημία έχει μετασχη-
ματίσει την εργασία; Ποιες είναι

οι νέες συνθήκες και ισορροπίες
που διαμορφώνονται στους χώ-
ρους εργασίας;

– Η πανδημία μάς δίδαξε πολλά.
Οι αλλαγές που επέφερε στην αγορά
εργασίας είναι σημαντικές, καθώς α-
ναδύθηκαν εναλλακτικοί τρόποι ερ-
γασίας. Γνωρίζουμε ότι πολλοί οργα-
νισμοί, συμπεριλαμβανομένων τρα-
πεζικών κολοσσών, όπως η Credit
Suisse, η Deutsche Bank, η Royal
Bank of Canada, η Citibank, έχουν
ήδη επιλέξει υβριδικά μοντέλα εργα-
σίας, παρέχοντας στους εργαζομένους
τους τη δυνατότητα να επιλέγουν
εάν και πότε θα δουλεύουν από το
σπίτι ή το γραφείο. Επίσης, σύμφωνα
με έρευνες που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας  –όπως αυτή της Focus
Bari– όπου το 70% των ερωτηθέντων
Ελλήνων  δηλώνει απολύτως και μάλ-
λον υπέρ της τηλεργασίας.

– Ποια είναι τα οφέλη για τον Ορ-
γανισμό που προκύπτουν από το
μοντέλο της τηλεργασίας;

– Πρόκειται για ένα μοντέλο ερ-
γασίας που απαντά στις ανάγκες των
εργαζομένων, καθώς μπορούν να α-
ξιοποιούν όλα τα οφέλη της εξ απο-
στάσεως εργασίας, ενώ δεν αντιμε-
τωπίζουν ζητήματα απομόνωσης και
αποσύνδεσης. Διατηρώντας μόνο τα
θετικά από τα δύο μοντέλα –εργασία
στο γραφείο - εργασία στο σπίτι– συ-
μπεραίνουμε ότι μόνο κερδισμένος
μπορεί να βγει κάποιος από τη χρήση
του υβριδικού μοντέλου.

Οι άνθρωποί μας θα συνεχίσουν
να είναι σε επαφή με τους συναδέλ-
φους τους, δεν θα χάσουν τίποτα από
την κοινωνικότητά τους, θα συνεχί-
σουν να λειτουργούν σε ένα δομημένο
περιβάλλον  αλλά παράλληλα θα γλι-
τώσουν την απίστευτη κίνηση και
το στρες στους δρόμους. Επίσης, με
το υβριδικό μοντέλο η Eurobank συμ-
βάλλει και έμπρακτα σε μια υπεύθυνη,
βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς η μείωση
των μετακινήσεων «μεταφράζεται»
σε μείωση του περιβαλλοντικού μας
αποτυπώματος, ενώ παράλληλα συ-
νεισφέρουμε στη μείωση της ενέρ-
γειας.

Οι εργαζόμενοι αγκάλιασαν το Work@Home
Τη δυνατότητα τηλεργασίας δύο-τρεις φορές την εβδομάδα από το σπίτι παρέχει στο προσωπικό της η Eurobank

Είμαστε η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εφαρμόζει επίσημα τον συνδυασμό ερ-
γασίας από το γραφείο και από το σπίτι, λέει η γενική διευθύντρια, επικεφαλής Γενι-
κής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του ομίλου Eurobank, Νατάσσα Πασχάλη.

<<<<<<

Στόχος, η επίτευξη
της ισορροπίας στη ζωή
των ανθρώπων μας,
που θα συμβάλει ώστε να
γίνουμε όλοι πιο αποδοτι-
κοί και αποτελεσματικοί.

ΑΝ ΤΟ ΠΟY ΘΑ ΖΕΙΣ και το πού θα διαμένεις είναι ζητήματα
που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της πόλης
και του πανεπιστημίου όπου θα σπουδάσεις, τότε οι απαντήσεις
που ψάχνεις βρίσκονται εδώ: Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
με το  πρωτοποριακό campus του, που βρίσκεται στην πιο
ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή της πρωτεύουσας, την Έ-
γκωμη, και στις ολοκαίνουργιες, μοντέρνες και άνετες
φοιτητικές εστίες του, που απλώνονται σε τρία υπερσύγχρονα
κτίρια.  Η ακαδημαϊκή πτυχή των σπουδών, όσο σωστή και
επωφελής είναι, δεν μπορεί να θεωρείται ολοκληρωμένη
αν δεν συνοδεύεται από μια αξιοπρεπή, άνετη, ασφαλή και,
γιατί όχι, διασκεδαστική φοιτητική ζωή. Οι εστίες του Πα-
νεπιστημίου Λευκωσίας, μπορούν να σ’ τα προσφέρουν
αυτά, και συνάμα άλλα τόσα, καθώς μιλάμε για το μεγαλύτερο
συγκρότημα φοιτητικών εστιών στην Κύπρο και ένα από τα
πιο λειτουργικά και ολοκληρωμένα στην Ευρώπη, που
ακολουθεί τα πρότυπα σύγχρονων πανεπιστημιουπόλεων
του εξωτερικού.

UNIC Residences - Unique experience
Οι UNIC Residences, αποτελούνται από τρία κτίρια, προ-

σφάτως ανεγερθέντα, στα πρότυπα της υψηλής, μοντέρνας
αλλά και βιώσιμης αρχιτεκτονικής, που έχει το καθένα το
δικό του χαρακτήρα, αλλά και ό,τι ζητάς για το φοιτητικό
«σπίτι» σου. Εδώ, δεν θα βρεις μόνο μια προσιτή, άνετη και
καλαίσθητη επιλογή στέγασης στα 800 και βάλε πλήρως ε-
πιπλωμένα και εξοπλισμένα δωμάτιά τους, αλλά θα ενθου-
σιαστείς και με όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρουν
για ψυχαγωγία, σίτιση, άθληση και όχι μόνο, αφού πέρα από
τα δωμάτια και στούντιο διαθέτουν έξι εστιατόρια και καφε-
τέριες, τρία γυμναστήρια και πολλούς χώρους μελέτης και

αναψυχής. Η φοιτητική εστία SIX αποτελείται από έξι διακριτούς
πύργους (εξού και η ονομασία του), με 307 πολυτελείς φοι-
τητικές κατοικίες που εκτείνονται σε δώδεκα ορόφους. Το
αρχιτεκτονικά πρωτοποριακό U διαθέτει 399 δωμάτια με
ιδιωτικό μπαλκόνι σε επτά ορόφους, καθώς και τέσσερεις
καφετέριες και εστιατόρια για όλα τα γούστα.  Το υπερσύγχρονο
TRIANGLE διαθέτει 153 σύγχρονα και ευρύχωρα δωμάτια,
προσφέροντας πολυτελείς ανέσεις και εκπληκτική θέα στην
ευρύτερη.

UNIC City
Μιλώντας για την περιοχή, το campus του Πανεπιστημίου

Λευκωσίας, το μεγαλύτερο στην Κύπρο, βρίσκεται στο δυτικό
σημείο της Μακεδονίτισσας, την πλέον πολυσύχναστη περιοχή
της Έγκωμης, και θεωρείται μια ολοκληρωμένη πανεπιστη-
μιούπολη. Η UNIC CITY, είναι η πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενη
πανεπιστημιούπολη της Κύπρου, που αποτελείται από 20
κτίρια, όπου στεγάζονται οι αίθουσες διδασκαλίας, τα ερ-
γαστήρια, τα εστιατόρια, οι καφετέριες και οι άλλες αίθουσες
ψυχαγωγίας και αναψυχής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Και να μην ξεχνάμε πως σε walking distance από το UNIC
campus μπορεί κανείς να βρει όλες τις γνωστές αλυσίδες
καφέ, εστιατόρια με κουζίνες απ’ όλο τον κόσμο, υπεραγορές,
καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ακόμα
και mall, φαρμακεία, βιβλιoπωλεία, γυμναστήρια, χώρους
για αθλήματα και χόμπι, στάσεις λεωφορείων, αλλά και
πάρκα, χώρους πρασίνου, πεζόδρομους και ποδηλατοδρόμους.
Μετά και από όλα αυτά, μάλλον δεν χρειάζεσαι τίποτε πε-
ρισσότερο για να πειστείς πως το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
το campus και οι φοιτητικές εστίες για τους φοιτητές του
θα είναι ο επόμενος σταθμός της ζωής σου.   

UNIC Residences:

Η διαμονή που θα σου χαρίσει
την απόλυτη φοιτητική εμπειρία

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Ισχυροί κλυδωνισμοί σημειώθηκαν στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίοι ε-
ντάθηκαν έπειτα από τη «βουτιά» στο
άνοιγμα της Wall Street, με τον Γενικό
Δείκτη να χάνει έτσι απότομα και το
πολύ σημαντικό επίπεδο στήριξης των
780 μονάδων, μην μπορώντας να α-
πορροφήσει τις αυξημένες πιέσεις των
πωλητών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν κυ-
ρίως οι τραπεζικές μετοχές –με τον
κλαδικό δείκτη να υποχωρεί κατά 9%
και στα χαμηλότερα επίπεδα από τον
Φεβρουάριο του 2021– καθώς και πολλά
blue chips, με αποτέλεσμα κανένας τίτ-
λος της υψηλής κεφαλαιοποίησης να
μην κλείνει με κέρδη, όπως και η πλει-
ονότητα των Mid-caps.

Το Χ.Α. ακολούθησε το γενικότερα
πολύ αρνητικό κλίμα που επικράτησε
στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ανησυχίες
για ύφεση της οικονομίας ενισχύονται
ολοένα και περισσότερο, ειδικά μετά
και το νέο ράλι που κατέγραψαν οι τιμές
του φυσικού αερίου.

Η ελληνική αγορά διορθώνει όλη
την κίνηση του 2020-2022 χωρίς να
βλέπει αποτελέσματα και deals, όπως
παρατηρεί η Fast Finance, με τον πόλεμο
και τον πληθωρισμό να οδηγούν σε
σημαντική αναταραχή τις αγορές. Σύμ-
φωνα με παράγοντες της αγοράς, το
τοπίο θα συνεχίσει να είναι πολύ δύ-
σκολο, καθώς η ενεργειακή εικόνα ε-
πιδεινώνεται και οι κίνδυνοι για την
οικονομική ανάπτυξη αυξάνονται ση-
μαντικά. Παράλληλα, οι ανησυχίες για
το πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα επιδεινώνουν επίσης
την επενδυτική ψυχολογία, αφού ο ε-
πικεφαλής της γερμανικής Bundesbank

τέθηκε κατά των σχεδίων της ΕΚΤ να
προσπαθήσει να προστατεύσει τις υ-
περχρεωμένες χώρες από τις απότομες
αυξήσεις των επιτοκίων δανεισμού.

Ετσι, σε ό,τι αφορά τα στατιστικά
της χθεσινής συνεδρίασης, ο Γενικός
Δείκτης κατέγραψε πτώση της τάξης
του 3,21% και έκλεισε στις 779,68 μο-
νάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα
82,40 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής
κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά
3,83% στις 1.854,32 μονάδες, ενώ με
πτώση 2,82% στις 1.251,86 μονάδες έ-
κλεισε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποί-
ησης. Από τα μη τραπεζικά blue chips,
απώλειες άνω του 4% σημείωσαν οι

Lamda Development, ΔΕΗ και ΕΛΒΑΛ-
Χαλκόρ, πτώση άνω του 3% σημείωσαν
οι Jumbo, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
ΕΥΔΑΠ και Mytilineos, ενώ άνω του
2% ήταν οι απώλειες σε ΟΠΑΠ και ΟΛΠ.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε «βου-
τιά» 9% στις 443,16 μονάδες, με τη
Eurobank να υποχωρεί κατά 11,63%,
την Τράπεζα Πειραιώς κατά 10,89%,
την Alpha Bank να κλείνει στο -9,35%
και την Εθνική στο -4,48%.

Δεν διαφαίνεται ότι οι αγορές έχουν
ακόμη βρει το σημείο καμπής, το σημείο
δηλαδή όπου θα συνθηκολογήσουν
(capitulation) θεωρώντας ότι εφεξής
θα αρχίσει η σταδιακή αναρρίχηση των

δεικτών, με τον Economist να υπενθυ-
μίζει ότι η χρηματοοικονομική κρίση
του 2007-09 χρειάστηκε 17 μήνες για
να ξεπεραστεί, σχολιάζει ο Δημήτρης
Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της
Κύκλος Χρηματιστηριακή. Ετσι, το ελ-
ληνικό Χρηματιστήριο κινείται πλαγιο-
καθοδικά, με τις συναλλαγές δύσκολα
να ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ ημερη-
σίως και τον τραπεζικό κλάδο να απο-
τελεί τον αδύναμο κρίκο, παρά το γε-
γονός ότι δρομολογούν αυξημένη πι-
στωτική επέκταση με ολοένα και υψη-
λότερα επιτόκια, καθώς η δυσμενής συ-
γκυρία είναι πιθανό να προκαλέσει νέα
γενιά μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Δραστικά πτωτική αποδείχθηκε η χθε-
σινή ημέρα για τα ευρωπαϊκά χρημα-
τιστήρια, με απώλειες άνω του 2%, ε-
νόσω βρίσκονται δέσμια των ανησυ-
χιών για την εκτίναξη των τιμών του
φυσικού αερίου, τον πληθωρισμό και
τον αντίκτυπό τους στην οικονομία.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600
ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση
στο -2,11%, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο
έκλεισε στο -2,86%, ο DAX στη Φραν-
κφούρτη στο -2,91%, στο -2,68% ο
CAC 40 στο Παρίσι, στο -2,99% ο FTSE
MIB στο Μιλάνο και στο -2,48% ο IBEX
στη Μαδρίτη. Με απώλειες κινούνταν
και οι δείκτες στην απέναντι όχθη του
Ατλαντικού, όπου οι Dow Jones και
S&P 500, αργά χθες πριν από το κλεί-
σιμο της αγοράς, είχαν κάμψη 1,80%
και 1,48%, αντιστοίχως. Το δυσμενές
κλίμα και οι ανησυχίες για ύφεση ε-
πηρέασαν σημαντικά το ευρώ, το οποίο
υποχώρησε 1,3% έναντι του δολαρίου
και διαμορφώθηκε στα χαμηλότερα
επίπεδά του από το 2002, απέχοντας
λίγο από μια ισοτιμία 1/1. Εφθασε το
1,0281 δολάριο, ήτοι στα χαμηλότερα
επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2002,
ενώ εν συγκρίσει με το ελβετικό φρά-
γκο το ευρώ υποχώρησε 0,9%, σε
0,9925 φράγκο, στα χαμηλότερά του
από το 2015. 

Η απεργία που ξεκίνησε χθες από
τους Νορβηγούς εργαζομένους σε υ-
περάκτιες ενεργειακές πλατφόρμες
της Βόρειας Θάλασσας προκάλεσε α-
ναταραχή στις αγορές. Οι επενδυτές
ανησυχούν για μείωση παραγωγής φυ-
σικού αερίου και «μαύρου χρυσού»,

που θα επιδεινώσει τις ελλείψεις στη
Γηραιά Ηπειρο. Το αργό Νέας Υόρκης
εξασθένησε στα σχεδόν 101 δολάρια
το βαρέλι, ενώ στην Ευρώπη το φυσικό
αέριο αναρριχήθηκε σε ρεκόρ σχεδόν
4μήνου και κατόπιν υποχώρησε στα
165,07 δολάρια η μεγαβατώρα. Πέραν
των τιμών φυσικού αερίου, ακόμα ένας
παράγοντας ανησυχίας στην Ευρωζώνη
ήταν τα τελευταία στοιχεία, που έδειξαν
δραστική επιβράδυνση στην ανάπτυξη
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
τον μήνα Ιούνιο. Οι αποδόσεις των ο-
μολόγων της Ευρωζώνης εξασθένησαν,
διότι οι επενδυτές στρέφονταν σε αυτά

ως μια ασφαλή επιλογή. Ο αντιπρόεδρος
της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος προειδοποιεί
για ύφεση στην Ευρωζώνη εάν διακοπεί
το ρωσικό αέριο και η βιομηχανία κλη-
θεί να αντεπεξέλθει στις ελλείψεις.
«Ολα αυτά συμβαίνουν σε μια εξαιρε-
τικά ευμετάβλητη περίοδο γεωπολιτικά,
δεδομένης της απειλής της Μόσχας
προς την Ε.Ε., η οποία, εάν επαληθευθεί,
θα προκαλέσει κρίση σε ζωτικούς κλά-
δους στην ευρωπαϊκή βιομηχανία», ε-
πισημαίνει, τέλος, η Σουζάνα Στρίτερ,
προϊσταμένη αναλύτρια αγορών της
Hargreaves Lansdown.

Μεγάλη πτώση κατά 3,21% στο Χ.Α.,
στο 9% οι απώλειες για τις τράπεζες
Το Χρηματιστήριο δεν μπόρεσε να αντισταθεί στις πιέσεις από τις ξένες αγορές 

<<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
στις 779,68 μονάδες,
ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε
στα 82,40 εκατ. ευρώ.

Στο «κόκκινο» οι αγορές,
έντονες πιέσεις στο ευρώ

<<<<<<

Ο αντιπρόεδρος
της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος
προειδοποιεί για ύφεση
στην Ευρωζώνη εάν
διακοπεί το ρωσικό αέριο.

Το ευρώ υποχώρησε 1,3% έναντι του δολαρίου και διαμορφώθηκε στα χαμηλότερα ε-
πίπεδά του από το 2002.

Το Χ.Α. ακολούθησε το γενικότερα πολύ αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ανησυχίες για ύφεση της οικο-
νομίας ενισχύονται ολοένα και περισσότερο, ειδικά μετά και το νέο ράλι που κατέγραψαν οι τιμές του φυσικού αερίου.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.8000               0.8100                 0.8010             -3.6120             “22,152”                0.7920                0.8000                0.8000              -4.76

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              0.9600               1.0100                 0.9781             -3.6140             “91,757”                0.9600                0.9940                0.9600              -4.95

ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3700               0.3920                 0.4000               2.9980        “3,757,077”                0.3700                0.3880                0.3920                6.52

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

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                                                                                                                                                                0.0735                0.0780                                                 

ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0790                0.0885                                                 

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.7800               1.8000                 1.8588             10.8770             “27,214”                1.7300                1.7900                1.8000                2.86

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1.6800                1.8000                                                 

ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 

ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0185                                                 

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                0.0850                                                 

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                0.2420                                                 

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)                                                                                                                                                                     0.0680                0.0800                                                 

ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0420                0.0460                                                 

ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.0000                0.8350                                                 

ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 

ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        1.7200                1.9100                                                 

ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD  (AN)                                                                                                                                                                    0.0000                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                                                  0.9000               0.9000                 0.9000           -10.0000                       12                0.9050                1.0900                0.9000            -10.00

ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0.6250               0.6350                 0.6281             -0.3340             “23,300”                0.6250                0.6400                0.6250              -1.57

ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.3960                                                 

ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.5800               2.6200                 2.6017             -1.8280               “4,235”                2.5800                2.6400                2.6000              -0.76

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1.2200                1.2800                                                 

ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.0000                0.2200                                                 

ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                0.8650                                                 

ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0.2400                0.2700                                                 

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                0.0000                                                 

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.0900                                                 

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                     0.2720               0.2720                 0.2720               0.0000             “11,000”                0.2720                0.0000                0.2720                0.00

ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                      0.0540                0.0590                                                 

ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.2200                                                 

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                      1.0400                1.0900                                                 

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                                                                                                                                                         56.5000              61.0000                                                 

ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                  59.0000             59.0000               59.0000         -100.0000               “2,000”              53.2000              61.5000              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) (Λ)”                                                                                                                                                                                  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                                                                                                                                                                                                                                          

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                       

ΓΔ13Ζ22    “Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 6η Έκδοση 2022 (24/06/2022 – 23/09/2022) “                                                                                                                                                      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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Δύο μεταγραφές νεαρών επιθετικών με πα-
ρόμοιο στυλ, των Ερλινγκ Χάαλαντ και
Ντάργουιν Νούνιες, σε Μάντσεστερ Σίτι
και Λίβερπουλ αντίστοιχα, δείχνουν προς
συγκεκριμένη κατεύθυνση: η φανέλα με
το 9 επιστρέφει! Με ύψος γύρω στο 1,90
μ., αλλά και ταχύτητα και δύναμη, τα δύο
νέα αποκτήματα των κορυφαίων ομάδων
της Πρέμιερ Λιγκ στο ανοικτό πλέον με-
ταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού κα-
ταδεικνύουν τη νέα τάση που παλιά αστέρια
(Λεβαντόφσκι, Μπενζεμά κ.λπ.) αλλά και
νεότερα (Εμπαπέ) καθιερώνουν: Σε ένα
ποδόσφαιρο που κυριαρχείται αριθμητικά
από κοντούς και γρήγορους μεσοεπιθετι-
κούς, η σωματοδομή παικτών όπως οι Χά-
αλαντ και Νούνιες ξεχωρίζει από μακριά.

Τόσο ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο τεχνικός
της Σίτι, όσο και ο Γιούργκεν Κλοπ, της
Λίβερπουλ, είχε φανεί να εγκαταλείπουν
την ιδέα του κλασικού «εννιαριού», του

παραδοσιακού σέντερ φορ που γεμίζει
την περιοχή με την παρουσία του και κυ-
ριαρχεί στον αέρα. Βλέποντας όμως τη
Ρεάλ, την Μπάγερν και την Παρί να έχουν
σίγουρα γκολ από τους μεγαλόσωμους κε-
ντρικούς επιθετικούς τους, φαίνεται πλέον
να αλλάζουν και αυτοί ρότα, αφιερώνοντας
σημαντικό κομμάτι του καλοκαιρινού προ-
ϋπολογισμού τους σε ψηλούς πλην ταχυ-
δυναμικούς σέντερ φορ.

Κλοπ και Γκουαρδιόλα ίσως οδηγήθηκαν
εκεί εξ ανάγκης: Η Σίτι δημιουργεί πληθώρα
ευκαιριών και χρειάζεται έναν Χάαλαντ
να τις κάνει γκολ. Ομοίως, η Λίβερπουλ
διαθέτει τους Αντι Ρόμπερτσον και Τρεντ
Αλεξάντερ-Αρνολντ, οι σέντρες των οποίων
είναι κρίμα να πηγαίνουν χαμένες.

Η αλήθεια είναι ότι οι αυθεντικοί σέντερ
φορ σπανίζουν στη γενιά που μεσουρανεί
σήμερα, αυτή βρίσκεται μεταξύ των πε-
ρίπου τριανταπεντάρηδων Λεβαντόφσκι,
Μπενζεμά, Αγουέρο και Σουάρες, και σε
αυτή των εικοσάρηδων των οποίων κύριος
εκπρόσωπος είναι ο Εμπαπέ. Οι Χάρι Κέιν

και Ρομέλου Λουκάκου αποτελούν εξαι-
ρέσεις.

Ο κανόνας εδώ και μια δεκαετία έλεγε
ότι οι επιθετικοί πρέπει να μην είναι τα
κλασικά εννιάρια, παρά να συνθέτουν δυ-
ναμικές επιθετικές γραμμές, κινούμενοι
εντός και εκτός περιοχής, μεταμορφούμενοι
από μεσοεπιθετικούς σε επιθετικούς και
αντίστροφα, από κεντρικούς επιθετικούς
σε εξτρέμ κ.ο.κ. Πρόκειται δηλαδή για παί-
κτες όπως οι Μανέ, Νεϊμάρ και Στέρλινγκ,
και όχι για καθαυτό στράικερ.

Αυτό μπορεί να αναγόταν σε θέμα φι-

λοσοφίας: Ο Γκουαρδιόλα πρωτοπόρησε
σε μια προσέγγιση κατά την οποία το εν-
νιάρι ήταν... προαιρετικό και η μπάλα στον
αέρα αναχρονιστική τακτική, ενώ η γερ-
μανική σχολή που εκπροσωπεί ο κ. Κλοπ
θέτει ως προτεραιότητα το δυναμικό πρε-
σάρισμα. Ο υπόλοιπος κόσμος του ποδο-
σφαίρου ακολούθησε αυτά τα στυλ.

Και οι δύο όμως φαίνεται να έχουν
πλέον συνειδητοποιήσει ότι απαιτείται
και ο παίκτης που θα κάνει τη διαφορά
μέσα στο... κουτί. Μόνο μερικές ομάδες
διαθέτουν υψηλής ποιότητας σέντερ φορ,

αλλά οι μισοί και πλέον από αυτούς είχαν
ήδη κλείσει τα 30 τους χρόνια προτού μά-
θουμε τι σημαίνει η λέξη «κορωνοϊός».

Ετσι έσπευσαν να βρουν στράικερ που
να έχουν τα φόντα να γίνουν οι νέοι Ι-
μπραΐμοβιτς και Ντρογκμπά, και θεωρούν
ότι τους βρήκαν στους Χάαλαντ και Νού-
νιες, αφήνοντας παίκτες όπως οι Γκαμπριέλ
Ζεσούς (η Σίτι) και Μανέ (η Λίβερπουλ)
να φύγουν. Η πρόκληση τώρα έγκειται
στην ένταξη των εννιαριών στο παιχνίδι
των ομάδων τους.

THE NEW YORK TIMES

Η αναμέτρηση του Στέφανου
Τσιτσιπά με τον Νικ Κύργιο και
ο αποκλεισμός του Ελληνα τε-
νίστα από τη συνέχεια της διορ-
γάνωσης μπορεί να έχουν πε-
ράσει στην... ιστορία του Γουί-
μπλεντον, αλλά η συμπεριφορά
των δύο αθλητών πρωταγωνι-
στεί στις τενιστικές συζητήσεις.
Κορυφαίοι τενίστες και προπο-
νητές, όπως ο Τζόκοβιτς και ο
Τόνι Ναδάλ (θείος του Ράφα),
στηλίτευσαν τη συμπεριφορά
του Τσιτσιπά και η διοργανώ-
τρια αρχή επέβαλε 10.000 ευρώ
πρόστιμο στον Στέφανο και
4.000 στον Κύργιο. 

Οι καλές σχέσεις ανάμεσα
στον Ελληνα και τον Ελληνο-
αυστραλό δείχνουν ότι ανήκουν
στο παρελθόν καθώς ανάμεσά
τους έχει ξεσπάσει... βεντέτα,
με τις δηλώσεις τους να θυμί-
ζουν δηλώσεις πυγμάχων πριν

βρεθούν αντιμέτωποι σε ρινγκ.
Στη μεταξύ τους αναμέτρηση,
στον 3ο γύρο του Γουίμπλεντον,
ο Κύργιος «έπαιξε» με το μυαλό
του Τσιτσιπά, τον εκνεύρισε,
τον οδήγησε σε αντιαθλητική
συμπεριφορά και τον νίκησε.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευ-
ξης Τύπου, η κόντρα συνεχί-
στηκε με τον Τσιτσιπά να κα-
τηγορεί τον Κύργιο για «μπού-
λινγκ» και ο Ελληνοαυστραλός
να κάνει λόγο για «τσίρκο». 

Ο Κύργιος προκρίθηκε στα
προημιτελικά ύστερα από 8 χρό-
νια, μετά τη νίκη του με 3-2 σετ
επί του Αμερικανού Μπράντον
Νακασίμα και φρόντισε ξανά
να έχει έντονο διάλογο, αυτή
τη φορά με δημοσιογράφο ο ο-
ποίος τον ρώτησε γιατί δεν τή-
ρησε το πρωτόκολλο φορώντας
πριν και μετά τον αγώνα κόκ-
κινα παπούτσια και καπέλο.        

Αρνητικοί πρωταγωνιστές
Τσιτσιπάς και Κύργιος

Τσιτσιπάς και Κύργιος μπορεί να έδωσαν τα χέρια μετά το τέλος του με-
ταξύ τους αγώνα, όμως λίγα λεπτά αργότερα βγήκαν τα... μαχαίρια.

Ο γρίφος του τέλειου επιθετικού
Οι μεταγραφές των Χάαλαντ και Νούνιες σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας τακτικής στο σκοράρισμα

<<<<<<

Η φανέλα με το Νο 9
παίρνει... ύψος και δύναμη
και επιστρέφει ύστερα από
χρόνια στη μεγάλη περιοχή.

Με ύψος γύρω στο 1,90 μ., αλλά με ταχύτητα,
δύναμη και κυρίως αποτελεσματικότητα, οι
Ντάργουιν Νούνιες και Ερλινγκ Χάαλαντ, μετα-
κόμησαν σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι α-
ντίστοιχα για να πλήξουν και στην Αγγλία τις α-
ντίπαλες άμυνες.
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ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ. Καθολική απαγόρευση
των πάρτι σε ενοικιαζόμενα καταλύματα
που διαχειρίζεται ανακοίνωσε η εταιρεία
Airbnb, μονιμοποιώντας την προσωρινή
απαγόρευση που είχε επιβληθεί από
την πλατφόρμα με αφορμή την πανδημία
του κορωνοϊού.

Η εταιρεία απαγορεύει, έτσι, «κάθε
τελετή ή ταραχώδες πάρτι», στα οποία
περιλαμβάνονται οι ανοικτές προσκλή-
σεις. Αποκλείονται επίσης από την πλατ-
φόρμα τα «σπίτια για πάρτι», τα οποία
ενοικιάζονταν για ένα βράδυ με σκοπό
τη φιλοξενία φίλων των ενοικιαστών.
Τα σπίτια αυτά και οι θορυβώδεις συ-
γκεντρώσεις σε ενοικιαζόμενα κατα-
λύματα έχουν προκαλέσει μεγάλα νομικά
–αλλά και οικονομικά– προβλήματα
στην επιτυχημένη πλατφόρμα.

Το 2019, η Airbnb επέβαλε απαγό-
ρευση στην ενοικίαση σπιτιών για ένα
πάρτι, υποχρεώνοντας τους πελάτες

τους να αποδεχθούν ιδιαίτερα περιο-
ριστικό κατάλογο επιτρεπόμενων δρα-
στηριοτήτων. Οι απαγορεύσεις αυτές
δεν προήλθαν από την πανδημία του
κορωνοϊού, αλλά εξαιτίας περιστατικού
δολοφονίας πέντε ανθρώπων το 2019
σε κατοικία που ενοικιάστηκε μέσω
Airbnb. Το 2020, η εταιρεία επέλεξε να
απαγορεύσει όλα τα πάρτι, αυτή τη
φορά σε μια προσπάθεια να περιορίσει
την εξάπλωση της COVID-19.

Η εταιρεία ανέφερε ότι μετά την ε-

πιβολή των κανόνων αυτών, τον Αύ-
γουστο του 2020, οι αναφορές για πραγ-
ματοποίηση ενοχλητικών πάρτι σε ι-
διοκτησίες που πρακτορεύει υποχώρη-
σαν κατά 44%. «Η προσωρινή απαγό-
ρευση αποδείχθηκε αποτελεσματική.
Σήμερα κωδικοποιούμε επίσημα την
πολιτική μας αυτή», ανέφερε η Airbnb
σε μήνυμα στο μπλογκ της.

Η ουσία της ενοικίασης ακινήτων
μέσω πλατφόρμας, όμως, σημαίνει ότι
ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής δεν μπορεί
να έχει διαρκή εποπτεία της ιδιοκτησίας
του και δεν μπορεί να προλάβει παρα-
βιάσεις των κανόνων. Η απουσία του
ιδιοκτήτη και η «ανέπαφη» παραλαβή
κλειδιών σημαίνει ότι οι πελάτες μπο-
ρούν να διοργανώσουν ανενόχλητοι
πάρτι και να κρύψουν τα ίχνη τους, κα-
θαρίζοντας επιμελώς τον χώρο μετά
την ολοκλήρωση των κορυβαντισμών.
Η Airbnb αναφέρει ότι όσοι πελάτες

παραβιάσουν τους νέους αυτούς κανόνες
θα τιμωρούνται με προσωρινή αναστολή
της συνδρομής τους ή ακόμη και με ο-
ριστική απομάκρυνση από την πλατ-
φόρμα. Το 2021, περισσότεροι από 6.600
πελάτες τιμωρήθηκαν με αναστολή
συνδρομής από την Airbnb για παρα-
βίαση της απαγόρευσης των πάρτι.

Την ορθότητα της νέας πολιτικής ε-
πιβεβαιώνει η Κέιτι Λιτλ, η οποία ενοι-
κίασε το σπίτι της έξω από τη Νέα Ορ-
λεάνη μέσω της Airbnb, για να διαπι-
στώσει την επόμενη ημέρα ότι το οίκημα
είχε γίνει σκηνικό γιγάντιου πάρτι ε-
φήβων. «Βρήκαμε φώτα πίστας ντίσκο,
στύλο για αισθησιακό χορό, την τουα-
λέτα να έχει αποκολληθεί από τον τοίχο
για να πεταχτεί στην αυλή, ναρκωτικά,
ανηλίκους και ένα γονέα, ο οποίος είχε
νοικιάσει το σπίτι για το πάρτι των παι-
διών», εξηγεί η Λιτλ.

A.P.

Φρένο στα πάρτι βάζει η Airbnb
Η πλατφόρμα απαγορεύει οριστικά την ενοικίαση καταλύματος για «κάθε τελετή»

Η απουσία του ιδιοκτήτη και η «ανέπαφη» παραλαβή κλειδιών σημαίνει ότι οι πελάτες
μπορούν να διοργανώσουν ανενόχλητοι πάρτι και στη συνέχεια να κρύψουν τα ίχνη τους
καθαρίζοντας επιμελώς.

<<<<<<

Το 2021, περισσότεροι
από 6.600 πελάτες
τιμωρήθηκαν με αναστολή
συνδρομής για παραβίαση
απαγορευτικών κανόνων.

Tου ΚΑΡΛ ΖΙΜΕΡ 
THE NEW YORK TIMES

Πριν από δέκα χρόνια ξεκίνησε μια επι-
στημονική επανάσταση. Στις 28 Ιουνίου
2012,  η Τζένιφερ Ντούντνα, βιοχημικός
στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλι-
φόρνιας, περιέγραψε  στο περιοδικό
Science μια νέα μέθοδο τροποποίησης
του DNA. Η δυνατότητα ασφαλούς με-
ταβολής των γονιδίων μας, εκτιμούσε,
θα μας απελευθέρωνε από το άγος των
κληρονομικών ασθενειών και εκείνων
των νοσημάτων που έχουν γενετικό υ-
πόβαθρο, όπως ο καρκίνος.

Τη δεκαετία που ακολούθησε, η μέ-
θοδος CRISPR αναδείχθηκε σε μία από
τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της
σύγχρονης βιολογίας, μεταβάλλοντας
ριζικά τον τρόπο που οι ερευνητές προ-
σεγγίζουν, και μελλοντικά θα θεραπεύ-
ουν, πάσχοντες. Ταυτόχρονα, βρήκε ε-
φαρμογές σε πληθώρα άλλων επιστη-
μονικών πεδίων. Οι εξελικτικοί βιολόγοι
τη χρησιμοποιούν για να μελετήσουν
τους Νεάντερταλ, ενώ οι φυτοβιολόγοι
για να δημιουργήσουν πιο βιταμινούχες
και ανθεκτικές καλλιέργειες. 

Η αξία της CRISPR είναι τόσο μεγάλη
που η δρ Ντούντνα και η συνεργάτις
της, Εμανουέλ Σαρπεντιέ, της μονάδας
μελέτης παθογόνων παραγόντων του
Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ, το 2020 βρα-
βεύθηκαν με το Νομπέλ Χημείας. Η ε-
πιτροπή απονομής, στο σκεπτικό της
απόφασής της ανέφερε ότι «η μελέτη
τους, το 2012, υπήρξε ένα πείραμα που
εισήγαγε μια νέα εποχή».

H καινοτόμος μέθοδος, βέβαια, εκτός
από ελπίδες, ήγειρε και ερωτήματα βι-
οηθικής, τα οποία η δρ Ντούντνα είχε
εξαρχής συνειδητοποιήσει. Σήμερα,
δέκα χρόνια αργότερα, είναι πιο επίκαιρα
από ποτέ. Οι τροποποιημένες με τη μέ-
θοδο CRISPR καλλιέργειες θα συμβάλουν,
άραγε, στην επίλυση του επισιτιστικού
προβλήματος του πλανήτη βοηθώντας
τους φτωχούς αγρότες ή απλώς θα κά-
νουν πλουσιότερους τους επιχειρημα-
τικούς κολοσσούς που θα επενδύσουν
στην τεχνολογία; Η ιατρική επανάσταση
που θα επιφέρει θα βελτιώσει την υγεία
των πιο ευάλωτων ή μόνον όσων μπο-
ρούν να δαπανήσουν αστρονομικά ποσά
για θεραπείες; 

Την πιο έντονη ανησυχία, ωστόσο,
γεννάει το ερώτημα που εγείρεται σχε-
τικά με τον τρόπο εφαρμογής της από
τις μελλοντικές γενεές για τη γενετική
τροποποίηση των ανθρώπινων εμβρύων.
Η ανησυχία ήταν απλώς θεωρητική,
μέχρι το 2018, όταν ο Κινέζος βιοφυσικός
Χε Ζανκούι τροποποίησε το γονίδιο
που μας καθιστά ευάλωτους στο AIDS
σε τρία έμβρυα. Στη συνέχεια, αυτά εμ-
φυτεύθηκαν στις μήτρες γυναικών από
τη Σεντζέν και ήλθαν στον κόσμο. Τι
απέγιναν παραμένει άγνωστο, αλλά το
2019 ο Κινέζος επιστήμονας καταδικά-
στηκε σε φυλάκιση. Τον Απρίλιο, η ε-
πιθεώρηση MIT Review ανέφερε ότι
είχε ήδη αποφυλακισθεί. 

Η επιστημονική κοινότητα δεν γνω-
ρίζει άλλους που ακολούθησαν τα βή-
ματα του δρος Χε. Οσο, όμως, η μέθοδος
εξελίσσεται και βελτιώνεται, η γενετική
τροποποίηση των ανθρώπινων εμβρύων
ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια ασφαλή
και αποτελεσματική θεραπευτική επι-
λογή για ευρύ φάσμα νοσημάτων. Μή-
πως τότε θα γίνει «ηθικώς αποδεκτή»
η γονιδιακή επιδιόρθωση; Τι θα συμβεί
αν, μελλοντικά, οι γονείς επιλέγουν τα
μωρά τους να μην είναι μόνον υγιή,
αλλά και να έχουν συγκεκριμένα χαρα-
κτηριστικά τα οποία θεωρούν επιθυμητά,
όπως το ύψος, το χρώμα των ματιών
και η οξύνοια; 

Πολλοί επιστήμονες εκτιμούν ότι η
σημερινή κοινωνία δεν είναι ακόμη έ-
τοιμη να δεχθεί κάτι τέτοιο. Η δρ Φραν-
σουάζ Μπαϊλίς, καθηγήτρια Βιοηθικής

στο Πανεπιστήμιο Νταλουζί του Καναδά,
εκτιμά πως η κοινή γνώμη αδυνατεί να
αντιληφθεί τις λεπτές έννοιες του εγ-
χειρήματος και να εισφέρει απαντήσεις
στα ηθικά διλήμματα που γεννώνται.
«Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος έχει τη γνώση
που απαιτείται για να κατανοήσει ποιο
είναι το διακύβευμα εδώ. Υπάρχει ένα
χάσμα μεταξύ του να κάνουμε τους αν-
θρώπους καλύτερα και του να κάνουμε
καλύτερους ανθρώπους», λέει χαρα-
κτηριστικά.

Παρά τα ηθικά διλήμματα αυτής της
ιατρικής επανάστασης, η μέθοδος
CRISPR αποτελεί σήμερα ένα πολύτιμο
εργαλείο για τους ειδικούς. Βιολόγοι
που ασχολούνται με την έρευνα σε α-
ντικαρκινικές θεραπείες την εφάρμοσαν
ελέγχοντας ένα προς ένα τα γονίδια
των καρκινικών κυττάρων, προκειμένου
να διαπιστώσουν ποια είναι σημαντικά.
Η KSQ Therapeutics, με έδρα στο Κέ-
μπριτζ της Μασαχουσέτης, χρησιμο-
ποίησε τη μέθοδο και εντόπισε ένα γο-
νίδιο που διαδραματίζει κομβικό ρόλο
στην αύξηση κάποιων καρκινικών ό-
γκων. Πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε την
κλινική μελέτη ενός σκευάσματος που
αδρανοποιεί το συγκεκριμένο γονίδιο. 

Η Caribou BioSciences, συνιδρύτρια
της οποίας είναι η δρ Ντούντνα, και η
CRISPR Therapeutics, της δόκτορος
Σαρπεντιέ, πραγματοποιούν κλινικές
μελέτες εφαρμόζοντας την CRISPR δια-
φορετικά: τροποποιούν τα λεμφοκύτ-
ταρα έτσι ώστε να επιτίθενται με με-
γαλύτερη δύναμη κατά των καρκινικών
κυττάρων. Οι δύο εταιρείες, και αρκετές
άλλες, προσπαθούν, εξάλλου, να θερα-
πεύσουν κληρονομικά νοσήματα. Οι
προσπάθειές τους φαίνεται να στέφονται
με επιτυχία. 

Στις αρχές Ιουνίου, η CRISPR Ther-

apeutics και η Vertex, μια εταιρεία βιο-
τεχνολογίας στη Βοστώνη, δημοσιο-
ποίησαν τα συμπεράσματα μελέτης σε
75 ασθενείς που έπασχαν από β μεσο-
γειακή και δρεπανοκυτταρική αναιμία.
Αμφότερες οι νόσοι επηρεάζουν την
αιμοσφαιρίνη, μια πρωτεΐνη των ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων που μεταφέρει ο-
ξυγόνο. Οι ερευνητές εκμεταλλεύθηκαν
το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν διαθέτει
μόνο ένα γονίδιο αιμοσφαιρίνης. Ενα
ακόμη, το γονίδιο της εμβρυϊκής αιμο-
σφαιρίνης, είναι ενεργό στην ενδομήτριο
ζωή και αδρανοποιείται λίγους μήνες
μετά τη γέννηση. 

Οι ερευνητές αφαίρεσαν βλαστοκύτ-
ταρα ερυθροκυττάρων από τον νωτιαίο
μυελό των εθελοντών και χρησιμοποι-
ώντας την CRISPR εξάλειψαν τον «δια-
κόπτη» που αδρανοποιεί το γονίδιο της
εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης. Τα τροπο-
ποιημένα βλαστοκύτταρα εγχύθηκαν
στους ασθενείς και αναπτύχθηκαν σε
ερυθρά αιμοσφαίρια γεμάτα αιμοσφαι-
ρίνη. 

Από τους 44 εθελοντές που έπασχαν
από β μεσογειακή αναιμία και υποβλή-
θηκαν στην καινοτόμο θεραπεία, οι 42
δεν χρειάστηκαν ξανά τακτικές μεταγ-
γίσεις. Ταυτόχρονα, κανείς από τους
31 πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική
αναιμία δεν βίωσε την επώδυνη πτώση
του οξυγόνου του αίματος, που θα τον
οδηγούσε στο νοσοκομείο. Οι εταιρείες
ελπίζουν ότι τη νέα χρονιά θα εγκριθεί
η πρωτοποριακή θεραπεία από τον α-
μερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και
Φαρμάκων (FDA).

Αλλες εταιρείες εγχέουν ήδη τα μόρια
CRISPR απευθείας στον οργανισμό του
ασθενούς. Η Intellia Therapeutics, μία
ακόμη εταιρεία που ίδρυσε η δρ Ντού-
ντνα, συνεργάζεται με τη Regeneron

και θα ξεκινήσουν κλινική μελέτη για
την εφαρμογή της μεθόδου στοχεύοντας
στη θεραπεία της αμυλοείδωσης από
τρανσθυρετίνης (ATTR αμυλοείδωση),
μια σπάνια νόσο κατά την οποία μια
κατεστραμμένη ηπατική πρωτεΐνη σω-
ρεύεται στο αίμα προκαλώντας τελικά
τον θάνατο. Αυτή τη φορά, οι ειδικοί
ενέχυσαν μόρια CRISPR απευθείας στο
ήπαρ των ασθενών, προκειμένου να α-
δρανοποιήσουν το υπεύθυνο, ελαττω-
ματικό γονίδιο. Οπως ανέφεραν πρό-
σφατα οι επιστήμονες της εταιρείας, η
χορήγηση μιας θεραπευτικής δόσης
προκάλεσε σημαντική μείωση της πρω-
τεΐνης στο αίμα των εθελοντών επί του-
λάχιστον ένα χρόνο.

Παρότι οι μελέτες της μεθόδου σε
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα συνεχίζονται,
η Μπίκε Μπεκάρ, μεταπτυχιακή φοι-
τήτρια Αναπαραγωγικής Βιολογίας στο
Πανεπιστήμιο της Γάνδης, υπογραμμίζει
ότι η εφαρμογή της, όχι εργαστηριακά
αλλά στην πραγματική ζωή, συνιστά
μια μεγάλη πρόκληση και αναμφίβολα
κρύβει κινδύνους. Η κατάτμηση του D-
NA, παραδείγματος χάρη, μπορεί να ο-
δηγήσει σε ανακατανομή των χρωμο-
σωμάτων και κανείς δεν μπορεί να γνω-
ρίζει τι ακριβώς θα σημάνει αυτό. 

«Τα πράγματα είναι σαφώς πολύ πιο
δύσκολα από ό,τι νομίζαμε και η αλήθεια
είναι πως αυτήν τη στιγμή δεν γνωρί-
ζουμε τι κάνουμε», παραδέχεται. Ελπίζει,
ωστόσο, ότι μελλοντικά οι επιστήμονες
θα έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης
του εμβρυϊκού γονιδιώματος με αξιο-
πιστία και ασφάλεια, απελευθερώνοντας
τις επόμενες γενεές από θανατηφόρους
κληρονομικές ασθένειες. «Κάτι τέτοιο
δεν πρόκειται να συμβεί την επόμενη
πενταετία, αλλά νομίζω ότι θα το ζήσω»,
προσθέτει. Το ίδιο ελπίζουν όλοι.

Ξαναγράφοντας τον κώδικα της ζωής
Η μέθοδος γενετικής τροποποίησης CRISPR έφερε, πριν από δέκα χρόνια, επανάσταση σε πολλούς επιστημονικούς τομείς

H καινοτόμος μέθοδος
εγείρει και ανησυχίες,
με σοβαρότερη το ενδεχόμε-
νο εφαρμογής της από
τις μελλοντικές γενεές
για τη γενετική τροποποίηση
ανθρώπινων εμβρύων.

Αναδείχθηκε σε μία από
τις σημαντικότερες
βιολογικές ανακαλύψεις,
μεταβάλλοντας ριζικά τον
τρόπο που οι ερευνητές προ-
σεγγίζουν, και μελλοντικά
θα θεραπεύουν, πάσχοντες.

Η επιτροπή απονομής του Νομπέλ Χημείας, το 2012, στην Τζένιφερ Ντούντνα (αριστερά)
και στη συνεργάτιδά της Εμανουέλ Σαρπεντιέ ανέφερε στο σκεπτικό της ότι «η μελέτη τους
υπήρξε ένα πείραμα που εισήγαγε μια νέα εποχή».

Η CRISPR αποτελεί σήμερα ένα πολύτιμο εργαλείο για τους ειδικούς. Βιολόγοι που ασχολούνται με την έρευνα σε αντικαρκινικές θεραπείες την εφάρμοσαν ελέγχοντας ένα προς ένα
τα γονίδια των καρκινικών κυττάρων, προκειμένου να διαπιστώσουν ποια είναι σημαντικά.
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Ανησυχίες για
επιβράδυνση

της διεθνούς οικονομίας
Πληθώρα ασθενών στοιχείων
από τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη
λόγω του υψηλού πληθωρι-
σμού, της γεωπολιτικής αβε-
βαιότητας και της επιδείνωσης
των χρηματοοικονομικών συν-
θηκών μετά τη στροφή των
κεντρικών τραπεζών σε πορεία
ομαλοποίησης της νομισματι-
κής πολιτικής, εντείνει τις α-
νησυχίες για σοβαρή επιβρά-
δυνση της παγκόσμιας οικο-
νομίας. Η ονομαστική κατα-
ναλωτική δαπάνη στις ΗΠΑ
αυξήθηκε μόλις 0,2% μηνιαίως
τον Μάιο –η μικρότερη άνοδος
των τελευταίων πέντε μηνών–
, ενώ σε πραγματικούς όρους
υποχώρησε για πρώτη φορά
από τον Δεκέμβριο του 2021,
με το ποσοστό αποταμίευσης
να παραμένει αρκετά χαμηλό-
τερα από τα προ πανδημίας ε-
πίπεδα λόγω της αποδέσμευσης
της συμπιεσμένης ζήτησης με-
τά το άνοιγμα της οικονομίας
και της λήξης των προγραμ-
μάτων εισοδηματικής στήριξης
που εφαρμόστηκαν την περίο-
δο της πανδημίας.

Η περιορισμένη δαπάνη των
καταναλωτών θεωρείται συμ-
βατή με την επιδείνωση της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης,
όπως αντανακλάται στην υπο-
χώρηση του αντίστοιχου δείκτη
του Conference Board τον Ιούνιο
στο χαμηλότερο επίπεδο από
τον Φεβρουάριο του 2021 και
τη μεγάλη πτώση του δείκτη
του University of Michigan σε
νέο ιστορικά χαμηλό επίπεδο
εν μέσω ανησυχιών για την
προσωπική ευημερία, καθώς ο
υψηλός πληθωρισμός περιορίζει
το πραγματικά διαθέσιμο εισό-

δημα. Απρόσμενη πτώση ση-
μείωσε και ο αντίστοιχος δείκτης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Ευρωζώνη, προσεγγίζοντας
το ιστορικά χαμηλό επίπεδο
του Απριλίου 2020, όταν η κα-
ταναλωτική εμπιστοσύνη επι-
δεινώθηκε απότομα λόγω της
πανδημίας. Παράλληλα, ο πρό-
δρομος σύνθετος δείκτης υπευ-
θύνων προμηθειών ΡΜΙ της Ευ-
ρωζώνης υποχώρησε τον Ιούνιο
στο χαμηλότερο επίπεδο των
τελευταίων 16 μηνών, με ση-
μαντικούς υποδείκτες να μει-
ώνονται κάτω από το επίπεδο
των 50 μονάδων, που οριοθετεί
την ανάπτυξη από τη συρρί-
κνωση του τομέα, υποδηλώνο-
ντας ενδεχόμενη περαιτέρω
πτώση τους επόμενους μήνες.
Ο κίνδυνος πλήρους διακοπής
της προμήθειας φυσικού αερίου
από τη Ρωσία μετά τον σημα-
ντικό περιορισμό της ροής τις
τελευταίες ημέρες, εντείνει α-
κόμα περισσότερο την ανησυ-
χία για τις προοπτικές της Ευ-
ρωζώνης. Ο πρόεδρος του οι-
κονομικού ινστιτούτου Ifo υ-
πογράμμισε το ενδεχόμενο ύ-
φεσης για τη Γερμανία αν η Ρω-
σία διακόψει εντελώς την πα-
ροχή αερίου, με τη μεγαλύτερη
οικονομία της Ευρωζώνης να
βρίσκεται ήδη στο δεύτερο στά-
διο συναγερμού του έκτακτου
μηχανισμού για την ασφάλεια
στην παροχή αερίου και να α-
ντιμετωπίζει ουσιαστικά τον
κίνδυνο διανομής αερίου με
δελτίο τον επόμενο χειμώνα.

* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και
Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών
της Eurobank.

Η πτώση διεθνών αγορών
συμπαρέσυρε το ΧΑΚ
Σημαντική πτώση παρουσίασε
την Τρίτη το κυπριακό Χρημα-
τιστήριο, ακολουθώντας τις με-
γάλες απώλειες που παρουσίασαν
τα διεθνή χρηματιστήρια λόγω
των ανησυχιών για επερχόμενη
οικονομική ύφεση. Ο Γενικός
Δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό
1,18%, κλείνοντας στις 66,84 μο-
νάδες. Ο ημερήσιος όγκος συ-
ναλλαγών εκτινάχθηκε στο
€1.689.439, λόγω της έντονης
συναλλακτικής δραστηριότητας,
αξίας πέραν του €1,50 εκατομ-
μυρίου, για την μετοχή της Δή-
μητρα Επενδυτικής, η οποία κα-
τέγραψε μεγάλη αύξηση 6,52%.
Πτώση που ανήλθε σε ποσοστό
1,16% σημείωσε ο FTSE/CySE
20, κλείνοντας στις 39,99 μονάδες.  

Από τους επιμέρους χρημα-
τιστηριακούς δείκτες, κέρδη ση-
μείωσε μόνο ο δείκτης των Ε-
πενδυτικών Εταιρειών σε ποσο-
στό 6,07%. Απώλειες σημείωσαν
η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 1,23%
και η Εναλλακτική Αγορά κατά
0,41%. Χωρίς μεταβολή παρέμεινε
ο δείκτης των Ξενοδοχείων. Το
μεγαλύτερο επενδυτικό ενδια-
φέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της
Δήμητρα Επενδυτικής με
€1.502.705 (άνοδος 6,52% - τιμή
κλεισίματος €0,96), της Τράπεζας
Κύπρου με €89.749 (πτώση 4,95%
- τιμή κλεισίματος €0,96), της
Logicom με €50.584 (άνοδος
2,86% - τιμή κλεισίματος €1,80),
της Ελληνικής Τράπεζας με
€17.744 (πτώση 4,76% - τιμή κλει-
σίματος €0,80) και της Κυπριακής
Εταιρείας Τσιμέντων με €14.634

(πτώση 1,57% - τιμή κλεισίματος
€0,625). Από τις μετοχές που έ-
τυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινή-
θηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 1
παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός
των συναλλαγών ανήλθε σε 106.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο
ανακοίνωσε την εισαγωγή των
Μετοχών της εταιρείας EFA
HOLDINGS PLC, σύμφωνα με το
Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ
στην Νεοαναπτυσσόμενων Ε-
ταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ
και την ταυτόχρονη εισαγωγή
των μετοχών της στο Κεντρικό
Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ
σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και
(3) του περί Αξιών και Χρηματι-
στηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό
Αποθετήριο και Κεντρικό Μη-
τρώο Αξιών) Νόμου.

Προσθέτει ότι η εισαγωγή γί-
νεται με τη μέθοδο της ιδιωτικής
τοποθέτησης και ο Σύμβουλος
Εισαγωγής της εταιρείας, είναι
η εταιρεία Capital Markets
Experts A.E. Αναφέρει επίσης
ότι ο εκδότης είναι εταιρεία εγ-
γεγραμμένη στην Κύπρο και δρα-
στηριοποιείται κυρίως στον τομέα
της παροχής εξειδικευμένων υ-
πηρεσιών στο χώρο της Άμυνας
και της Αεροδιαστημικής. Σύμ-
φωνα με το ΧΑΚ, η διαπραγμά-
τευση των πιο πάνω αξιών θα
ξεκινήσει την Πέμπτη, 7 Ιουλίου
2022 και θα πραγματοποιείται
σε Ευρώ, ενώ το Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την
τήρηση του μητρώου των πιο
πάνω τίτλων, στο Κεντρικό Α-
ποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.

Ο στόχος για την έκδοση του πρώτου πρά-
σινου ομολόγου στην ιστορία του ελλη-
νικού Δημοσίου εντός του 2022 παραμένει,
ωστόσο οι προκλήσεις είναι πολλές δε-
δομένων των σημερινών συνθηκών στις
αγορές, διεμήνυσαν ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο γενικός
διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δημήτρης
Τσάκωνας.

Σε ομιλία του στο συνέδριο της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Το μέλλον
της βιώσιμης χρηματοδότησης», ο κ. Σταϊ-
κούρας τόνισε πως η έκδοση πράσινου
ομολόγου εντάσσεται στον σχεδιασμό
και στην υιοθέτηση μιας σειράς δράσεων
και παρεμβάσεων του υπουργείου Οικο-
νομικών για τη δημιουργία ενός νέου μο-
ντέλου βιώσιμης χρηματοδότησης και
πράσινης ανάπτυξης, και η έκδοσή του
θα προχωρήσει υπό την προϋπόθεση ύ-
παρξης των κατάλληλων οικονομικών
συνθηκών. Οπως άλλωστε επισήμανε, σε
ό,τι αφορά την προώθηση της πράσινης
οικονομίας οι επενδύσεις του «Ελλάδα
2.0» επικεντρώνονται στην πράσινη και

ψηφιακή μετάβαση, δεδομένου ότι το
37% των δαπανών τους αφορά το κλίμα
και το 20% την προώθηση της ψηφιακής
μετάβασης των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμ-
μισε πως ο αναπροσανατολισμός των ι-
διωτικών κεφαλαίων σε πιο βιώσιμες ε-
πενδύσεις προϋποθέτει επανεξέταση του
τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το χρη-
ματοπιστωτικό μας σύστημα και θέσπιση
ενός σύγχρονου πλαισίου βιώσιμης χρη-
ματοδότησης. Σε μια περίοδο, μάλιστα,
που το ύψος των «κόκκινων» δανείων μει-
ώθηκε σημαντικά, ενώ η ρευστότητα βελ-
τιώθηκε αισθητά. «Ενδεικτικά, οι κατα-
θέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυ-
ξήθηκαν κατά περίπου 42 δισ. μεταξύ Ι-
ουνίου 2019 και Απριλίου 2022, και δια-
μορφώθηκαν στα 178 δισ.

Ο κ. Τσάκωνας μιλώντας σε πάνελ του
ίδιου συνεδρίου σημείωσε πως η έκδοση
του πράσινου ομολόγου έχει καθυστερήσει,
καθώς υπάρχει κίνδυνος να «καεί» λόγω
των τρεχουσών δύσκολων συνθηκών που
έχουν διαμορφωθεί στις αγορές. Ωστόσο,
ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ τόνισε πως η
Ελλάδα διατηρεί τον στόχο αυτής της έκ-
δοσης για το 2022 –και έχει ήδη δώσει ε-
ντολή σε έναν primary dealer να σχεδιάσει
τη δομή του πράσινου ομολόγου– καθώς

θα βελτιωθεί το brand name της χώρας
στις αγορές, θα βοηθήσει στην ενίσχυση
της επενδυτικής βάσης, και –εάν είναι ε-
πιτυχής– θα οδηγήσει σε καλύτερο κόστος
χρηματοδότησης. Σύμφωνα πάντως με α-
ναλυτές, η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές
με το πράσινο ομόλογο εκτιμάται ότι θα
γίνει το φθινόπωρο, με τη Société Générale
να προβλέπει ότι θα είναι 10ετούς ή 15ετούς
διάρκειας και ύψους 2,5 δισ. ευρώ. 

ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΚΟYΡΤΑΛΗ

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ανθεκτική κρίνεται η Ελλάδα από τον οίκο
αξιολόγησης S&P σε ένα ισχυρό σοκ στο
κόστος αναχρηματοδότησης του χρέους
της, λόγω της αύξησης των επιτοκίων και
(άρα) των αποδόσεων των ομολόγων, σε
αντίθεση με πολλές άλλες οικονομίες της
Ευρωζώνης, χάρη στο ευνοϊκό προφίλ
του δημόσιου χρέους καθώς και στο ισχυρό
όπλο του «μαξιλαριού» ρευστότητας το
οποίο διαθέτει.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, η S&P
μέτρησε το άμεσο δημοσιονομικό κόστος
για τις κυβερνήσεις με βάση δύο σενάρια
επιτοκιακών σοκ: μία αύξηση 100 μονάδων
βάσης στο κόστος αναχρηματοδότησης
του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης
και μία αύξηση 300 μ.β. Εκτοτε, η Ρωσία
εισέβαλε στην Ουκρανία, οι τιμές του πε-
τρελαίου διπλασιάστηκαν, οι τιμές του
σιταριού υπερτριπλασιάστηκαν, ο παγκό-
σμιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε και η

Fed αύξησε τα επιτόκια κατά 150 μ.β. Σε
αντίθεση με τον Μάιο του 2021, σήμερα
όλες οι ανεπτυγμένες οικονομίες εκτός
από την Ιαπωνία και όλες οι αναδυόμενες
αγορές εκτός από την Κίνα, αναχρημα-
τοδοτούν το χρέος που λήγει με υψηλότερα
επιτόκια από αυτά που πληρώνουν για
το σύνολο των οφειλών τους. Οι συνθήκες
χρηματοδότησης επιδεινώθηκαν τον τε-
λευταίο χρόνο. Για την πλειονότητα των
ανεπτυγμένων οικονομιών, το κόστος α-
ναχρηματοδότησης έχει αυξηθεί κατά
περισσότερο από 200 μονάδες βάσης σε
σύγκριση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα
με τους υπολογισμούς του οίκου.

Ποιο θα ήταν λοιπόν το δημοσιονομικό
κόστος ενός σοκ 300 μ.β. στους τόκους
εξυπηρέτησης του χρέους σε διάστημα

τριών ετών για τις ανεπτυγμένες οικονο-
μίες; Η S&P απαντά πως σε μέσο όρο, το
κόστος, δηλαδή η αύξηση των δαπανών
για τόκους, θα διαμορφωθεί στο 1% του
ΑΕΠ έως το 2025 σε σύγκριση με τη φετινή
δαπάνη για τόκους του 2,2% του ΑΕΠ.
Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο πίεσης
στις δημόσιες δαπάνες στις περισσότερες
οικονομίες, αλλά εξακολουθεί να είναι
διαχειρίσιμο. Ωστόσο, ορισμένες χώρες
είναι πιο ευάλωτες σε περαιτέρω σοκ ε-
πιτοκίων. Τα αυξημένα ποσοστά μετακύ-
λισης χρέους της Ιταλίας (που ισοδυναμούν
με περισσότερο από 20% του ΑΕΠ) και η
πρόσφατη αύξηση του κόστους της νέας
χρηματοδότησης σημαίνουν ότι ακόμη
και μια περαιτέρω αύξηση κατά 100 μ.β.
στο κόστος αναχρηματοδότησης από τα

σημερινά επίπεδα θα ωθούσε τις δαπάνες
για τόκους στο ΑΕΠ κατά περίπου 0,8%,
έπειτα από τρία χρόνια υψηλότερων επι-
τοκίων. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο,
έως το 2025 οι δαπάνες για τόκους της Ι-
ταλίας στο ΑΕΠ θα επιστρέψουν στα α-
ποδεκτά ακόμη επίπεδα του 2015. Ωστόσο,
ένα τριετές σοκ ύψους 300 μ.β. θα μετα-
κινούσε το κόστος τόκων της Ιταλίας ως
ποσοστό του ΑΕΠ στο 5,5%. Αυτό είναι
ένα επίπεδο που είχε σημειωθεί το 2012.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, όπου όπως
αναφέρει η S&P οι αποδόσεις των 10ετών
ομολόγων έχουν αυξηθεί περίπου 350 μο-
νάδες βάσης το τελευταίο 12μηνο, έχει
ένα μέτριο ποσό χρέους προς αναχρημα-
τοδότηση (λίγο πάνω από το 6% του ΑΕΠ)
ετησίως από τώρα έως το 2025. Τα τρία

τέταρτα του δημόσιου χρέος της είναι ε-
πίσημος δανεισμός με μεγάλη διάρκεια
και χαμηλά επιτόκια. Αυτό σημαίνει ότι,
ακόμη και αν η Ελλάδα βρισκόταν αντι-
μέτωπη με ένα επιτοκιακό σοκ ύψους 300
μ.β., ο οίκος δεν προβλέπει ότι οι δαπάνες
για τόκους ως ποσοστό του ΑΕΠ θα υπερ-
βούν το 3% το 2025 έναντι 2,5% το 2022.
Επιπλέον, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δη-
μόσιου Χρέους έχει ένα «μαξιλάρια» δια-
θεσίμων που εκτιμάται στο 17% του ΑΕΠ,
που ισοδυναμεί με περίπου τρία χρόνια
απαιτήσεων μετακύλισης χρέους.

Πάντως, η S&P τονίζει πως θεωρεί α-
πίθανη την πιθανότητα ενός επιπλέον
τριετούς σοκ τόκων 300 μ.β. για τα κράτη
της περιφέρειας της Ευρωζώνης λόγω των
νέων δεσμεύσεων της ΕΚΤ.

S&P: Η Ελλάδα αντέχει
σε ένα σοκ αύξησης των επιτοκίων 
Το ευνοϊκό προφίλ του δημόσιου χρέους και το μαξιλάρι ρευστότητας αποτελούν τα δύο ισχυρά «όπλα»

Παραμένει ο στόχος
έκδοσης πράσινου
ομολόγου φέτος

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, όπως αναφέρει η S&P οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων έχουν αυξηθεί περίπου 350 μονάδες το τελευταίο 12μηνο.

<<<<<<

Υπό την προϋπόθεση
ύπαρξης των κατάλληλων
οικονομικών συνθηκών.

O κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε πως ο αναπροσανατολισμός των ιδιωτικών κεφαλαίων σε πιο
βιώσιμες επενδύσεις προϋποθέτει επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το χρημα-
τοπιστωτικό μας σύστημα.

<<<<<<

Eνα τριετές σοκ ύψους
300 μ.β. θα μετακινούσε το
κόστος τόκων της Ιταλίας ως
ποσοστό του ΑΕΠ στο 5,5%.
Αυτό είναι ένα επίπεδο
που είχε σημειωθεί το 2012.
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