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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις συντάξεων και μισθών το ’23
Αυξήσεις στις συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2023, σταδιακή
επιστροφή αναδρομικών σε συνταξιούχους ύψους 2,6 δισ. ευ-
ρώ, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και φορολογικές ελα-
φρύνσεις είναι τα μέτρα που σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση.
Το οικονομικό επιτελείο εργάζεται για κοστολόγηση των μέ-
τρων με γνώμονα τις αντοχές του προϋπολογισμού. Σελ. 19

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Το διπλό στοίχημα της ΕΚΤ
Διπλό στοίχημα θα επιδιώξει να κερδίσει η ΕΚΤ επιστρατεύοντας
νέα όπλα, καθώς πρέπει να αποφύγει δύο ανεπιθύμητες παρε-
νέργειες από την επικείμενη αύξηση των επιτοκίων: αφενός μια
εκτόξευση του κόστους δανεισμού των χωρών του Νότου και α-
φετέρου τη συσσώρευση υπερκερδών στα ταμεία των τραπε-
ζών που έχουν ωφεληθεί από τα φθηνά δάνεια της ΕΚΤ. Σελ. 11

ΜΑΡΙΟ ΝΑΒΑ

Στην οδό μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα
«Ιδιαίτερα αποφασισμένη» να επιμείνει στην οδό των μεταρρυθ-
μίσεων χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Μάριο Νάβα, επικεφαλής της
DG Reform της Κομισιόν. Η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία
αποτελεί αναγνώριση του έργου που έγινε τα τελευταία χρόνια,
επισημαίνει, και είναι προϊόν «σκληρής δουλειάς και των σκλη-
ρών διδαγμάτων» της οικονομικής κρίσης. Σελ. 14

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Σενάρια ύφεσης
Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία, οι οικονομολόγοι που συμμε-
τείχαν σε έρευνα του πρακτορείου
Bloomberg«έβλεπαν» 20% πιθανότητα
για συρρίκνωση της οικονομίας. Στην
ίδια έρευνα σήμερα το ποσοστό εκεί-
νων που αναμένουν ύφεση έχει ανέλ-
θει στο 45%. Η βασική υπόθεση ερ-
γασίας που υιοθετούν οι ερωτώμενοι
είναι ότι ο πληθωρισμός δεν αναμέ-
νεται να σταθεροποιηθεί στο μακρο-
πρόθεσμο στόχο του 2%, γεγονός που
θα αναγκάσει την ΕΚΤ να προβεί σε
περισσότερες από ότι αναμένεται σή-
μερα αυξήσεις των επιτοκίων. Αυτό
θα έχει ως αποτέλεσμα ακριβότερο
κόστος διαβίωσης και άρα μείωση της
κατανάλωσης. Οι εκτιμήσει σήμερα
κάνουν λόγο για επιτόκιο στο 0,75%
μέχρι το τέλος του χρόνου και 1,25%
μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο. 

Η για πάνω από μια δεκαετία χα-
λαρή δημοσιονομική και νομισματική
πολιτική που είχε ως συνέπεια την
μεγέθυνση του ισολογισμού της κε-
ντρικής τράπεζας και την συσσώρευση
δημοσιονομικών ελλειμάτων προκά-
λεσε τον πληθωρισμό, που φαίνεται
να έχει «εγκατασταθεί» για τα καλά
στα θεμέλια της οικονομίας έχοντας
«προσβάλει»  οριζόντια σχεδόν όλα
τα προϊόντα και υπηρεσίες. Ως εκ τού-
του, θα απαιτηθεί χρόνος για να διορ-
θωθεί η κατάσταση και να επανέλ-
θουμε στα κανονικά επίπεδα πληθω-
ρισμού, που είναι το 2%.  Η επόμενη
περίοδος θα χαρακτηριστεί από οι-
κονομική αβεβαιότητα αφού κανένας
δεν γνωρίζει πόσος θα είναι αυτός ο
χρόνος με αποτέλεσμα τα επιχειρη-
ματικά πλάνα για επενδύσεις και η
μη αναγκαία κατανάλωση να περιο-

ριστούν. Αυτά τα δύο συστατικά α-
ποτελούν πηγές ύφεσης η οποία αργά
η γρηγορά θα κάνει την εμφάνισή
της. Η αξία των στοιχείων ενεργητικού
βρίσκεται ήδη κάτω από πίεση ενώ
οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παρα-
τεταμένη διόρθωση, η οποία θα προ-
καλέσει μεταβλητότητα στις αγορές
και υποχώρηση προκαλώντας ζημιές
στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Η προ-
σοχή σε αυτή την περίπτωση εστιά-
ζεται στα συνταξιοδοτικά ταμεία τα
οποία έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες
και κοινωνικές προεκτάσεις εφόσον
υποτιμηθεί η αξία τους. 

Η καθυστέρηση των κεντρικών
τραπεζών να αντιδράσουν όντας για
μήνες παγιδευμένες στην βολική θε-
ωρία του μεταβατικού πληθωρισμού
στοίχισε, αφού αφαίρεσε τη δυνατό-
τητα λήψης ήπιων μέτρων και πλέον

οι κινήσεις θα είναι ραγδαίες και άρα
υφεσιακές. Εκτός βέβαιά και αν επι-
λεγούν πιο ήπιες κινήσεις αδιαφορώ-
ντας για τον πληθωρισμό, ο οποίος
θα αποφασιστεί να αφεθεί να ολο-
κληρώσει έναν οικονομικό κύκλο προ-
τού αρχίσει να υποχωρεί. Αυτό όμως
έρχεται με σημαντικό πολιτικό κόστος
για τις κυβερνήσεις, οι οποίες αντι-
θέτως θα πιέζουν προς την κατεύθυν-
σης λήψης άμεσων μέτρων εν μέσω
κοινωνικής δυσαρέσκειας. 

Το μέγεθος και η διάρκεια της ύ-
φεσης θα είναι αναλόγως των θεμε-
λιωδών στοιχείων κάθε οικονομίας
ξεχωριστά. Χώρες με διαχρονικά χα-
μηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αναμέ-
νεται πως θα επηρεαστούν περισσό-
τερο σε σχέση με άλλες. Οι χώρες του
μη αναπτυγμένου κόσμου θα είναι
και σε αυτή την περίπτωση ο αδύνα-

μος κρίκος. Η εκτίναξη στις τιμές της
ενέργειας και των τροφίμων αφήνει
κυρίως εκτεθειμένες εκείνες που στη-
ρίζονται αποκλειστικά σε εισαγωγές
και για τις δύο αυτές κατηγορίες α-
γαθών. 

Η Κύπρος ανήκει σε μεγάλο βαθμό
σε αυτή την κατηγορία χωρών. Είναι
λοιπόν αναμενόμενο ότι τα νοικοκυριά
με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα
θα δεχθούν την πίεση και άρα θα
χρειαστούν προστασία. Δυστυχώς,
η συγκυρία μας βρίσκει με περιορι-
σμένες δημοσιονομικές δυνατότητες
λόγω της πανδημικής περιόδου που
προηγήθηκε. Μέχρι όμως να δημι-
ουργηθούν οι απαραίτητες συμμαχίες
εντός ΕΕ για μια συγκροτημένη α-
ντίδραση, θα πρέπει να εξευρεθούν
δημοσιονομικά μαξιλάρια μέσω εξοι-
κονομήσεων. 

Επιβράδυνση των αυξήσεων στις τιμές
διαφόρων αγαθών βλέπει το Δημοσιο-
νομικό Συμβούλιο της Κύπρου. Σε ε-
σωτερική του ανάλυση αναφέρει ότι,
παρόλο που τα γενικά επίπεδα τιμών
μπορεί να συνεχίσουν προσωρινά την

ανοδική τους πορεία, δικαιολογείται
η εκτίμηση πως από το φθινόπωρο ο
ρυθμός των αυξήσεων θα αρχίσει να
μειώνεται. Καθώς η παγκόσμια οικο-
νομία δοκιμάζει τις αντοχές σε επίπεδα
τιμών, διαφαίνεται πως σε ορισμένες

περιπτώσεις έχουμε προσεγγίσει την
κορυφή των πληθωριστικών πιέσεων.
Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν πως
οι μειώσεις σε μια σειρά από σημαντικές
για την οικονομία τιμές, δεν οφείλονται
σε εποχιακές διακυμάνσεις, αλλά στην

προσαρμογή της οικονομίας στα νέα
δεδομένα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με
την Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Πα-
ρακολούθηση (Fiscal Monitor) του EU
IndependentFiscal Institutions (EUIFIS)
για τον Ιούλιο του 2022, προβλέπεται

ότι η Κύπρος θα περιλαμβάνεται μεταξύ
των χωρών που θα έχουν ισοσκελι-
σμένο προϋπολογισμό, παρόλο που το
δημόσιο έλλειμμα σε 15 από τις 24 χώ-
ρες αναμενόταν να υπερβεί την τιμή
αναφοράς του 3%. Σελ. 4

Ψηλά ο πήχης
για το guest
satisfaction
των τουριστών
Στο 86,8% ανήλθε το 2021
Στο 86,8% ανήλθε ο βαθμός ικανο-
ποίησης των επισκεπτών στην Κύπρο.
Τα στοιχεία προέκυψαν από reviews
των πελατών των διαφόρων επιχει-
ρήσεων στην Κύπρο και επισκεπτών
περιοχών στο διαδίκτυο. Στόχος του
υφυπουργείου Τουρισμού είναι έως
το 2025 να φθάσει το 87,5%. Τα α-
ποτελέσματα για το 2021, δίνουν
προβάδισμα της Κύπρου σε σχέση
με άλλους ανταγωνιστικούς προορι-
σμούς. Σελ. 5

Μειώνουν
τα έξοδά τους
οι τράπεζες
Εφαρμογή στρατηγικών πλάνων
Στη μείωση του προσωπικού τους προ-
χωρούν οι τράπεζες στο πλαίσιο των
στρατηγικών τους πλάνων. Η Τράπεζα
Κύπρου έχει θέσει στόχο τη μείωση
500 – 600 προσώπων και «τρέχει»
ήδη Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου. Η Ελ-
ληνική θέλει να μειώσει το προσωπικό
της κατά 350 πρόσωπα, ωστόσο προς
το παρόν δεν έχει γνωστοποιήσει τον
τρόπο που θα προχωρήσει. Σελ. 3

Οι μεγάλες
ανατροπές
στην Ευρώπη
από την κρίση
Ανατροπές αδιανόητες μέχρι
προσφάτως φέρνει στην Ευρώ-
πη το εκρηκτικό μείγμα της ε-
νεργειακής κρίσης και του πο-
λέμου στην Ουκρανία, που πολ-
λαπλασίασε τις παρενέργειες
της πανδημίας. Η εκτόξευση
που έχει σημειώσει το κόστος
της ενέργειας με πρωταγωνι-
στή το φυσικό αέριο και τη δρα-
ματική μείωση των ροών του α-
πό τη Ρωσία προς την Ευρώπη
έχει αυξήσει δυσανάλογα το
κόστος της παραγωγής των με-
γαλύτερων ενεργειακών εται-
ρειών της Ευρώπης. Εχει οδη-
γήσει, άλλωστε, σε μείωση της
παραγωγής μεγάλων ευρωπαϊ-
κών βιομηχανιών, με τις γερμα-
νικές αυτοκινητοβιομηχανίες
να πλήττονται τα μέγιστα, ενώ
η εκτόξευση του κόστους ζωής
εν μέσω πληθωρισμού και ε-
νεργειακής κρίσης έχει οδηγή-
σει σε περιορισμό της εξωτερι-
κής ζήτησης και των γερμανι-
κών εξαγωγών. Eκπληξη απο-
τελεί άλλη μια πρωτοφανής α-
ντιστροφή: το φημισμένο ε-
μπορικό πλεόνασμα της Γερμα-
νίας, αντιστράφηκε πλήρως και
για πρώτη φορά έπειτα από 30
χρόνια η μεγαλύτερη ευρωπαϊ-
κή οικονομία παρουσίασε τον
Μάιο εμπορικό έλλειμμα ύ-
ψους 1 δισ. ευρώ. Σελ. 10 

Επιβράδυνση αυξήσεων τιμών αγαθών
Εκτιμήσεις Δημοσιονομικού Συμβουλίου – EUIFIS: Ισοσκελισμένο προϋπολογισμό θα έχει φέτος η Κύπρος

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΓΩΓΟΥ

O Nord Stream 1
δοκιμάζει την Ευρώπη
Δεκαήμερο αγωνίας περνά η Ευρώπη
μετά το κλείσιμο από τη Δευτέρα του
αγωγού Nord Stream 1, για εργασίες
συντήρησης. Πολλοί προεξοφλούν ό-
τι δεν θα ξανανοίξει. «Ας προετοιμα-
στούμε», είπε ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ Μπρι-
νό Λε Μερ, ενώ ο Γερμανός ομόλογός
του Ρόμπερτ Χάμπεκ προειδοποίησε
για το ενδεχόμενο «μιας πρωτόγνω-
ρης δοκιμασίας». Σελ. 8

ΕΛΛΑΔΑ

Καλπάζει η ακρίβεια
πέφτει η κατανάλωση
Από μείζονες αγορές, όπως είναι ένα
αυτοκίνητο, έως και το γάλα κόβουν τα
νοικοκυριά στην Ελλάδα, καθώς βλέ-
πουν το εισόδημά τους να εξανεμίζε-
ται λόγω των ανατιμήσεων σε σειρά α-
γαθών, ενώ έντονη είναι η ανησυχία
για το τι θα ακολουθήσει. Το πρώτο
πεντάμηνο της χρονιάς έκλεισε με
μείωση του όγκου πωλήσεων στα
σούπερ μάρκετ κατά 3,1%. Σελ. 15

ΡΕΚΟΡ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Σωσίβιο ο τουρισμός
για ελληνική οικονομία 
Η τουριστική βιομηχανία της Ελλά-
δας επιστρέφει δριμύτερη, αποτελώ-
ντας μακροοικονομικό και δημοσιο-
νομικό σωσίβιο στην ενεργειακή κρί-
ση. Οι τουριστικές εισπράξεις αναμέ-
νεται να διαμορφωθούν στα 20 δισ.
ευρώ. Η αξία στην οικονομία από το
άμεσο και το έμμεσο όφελος από τον
τουρισμό εκτιμάται στα 52,8 δισ., που
αντιστοιχεί στο 28% του ΑΕΠ. Σελ. 16
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Με επένδυση 35 εκατ. αναγεννάται το ιστορικό Βερεγγάρια

Προχωρά το σενάριο της μεικτής τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης για το ιστορικό ξενοδοχείο Βερεγγάρια στον Πρόδρομο. Η επένδυση
των 35 εκατ. από τον όμιλο bbf θα αφορά την αναγέννηση του κτηρίου και την επαναλειτουργία του το 2026 ως Βερεγγάρια Luxury Boutique
Hotel. Το ξενοδοχείο θα αποτελείται από το διατηρητέο ξενοδοχείο Βερεγγάρια, το οποίο θα συντηρηθεί για να επαναλειτουργήσει ως ξενο-
δοχείο υψηλών προδιαγραφών με 28 δωμάτια, 4 σουίτες, 12 διαμερίσματα και σπα. Παράλληλα, περιμετρικά του ξενοδοχείου χωροθετού-
νται ανεξάρτητες επαύλεις, μεζονέτες και studios. Σελ. 6
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Επιμέλεια: ΛΟΥΪΖΑ ΛΟYΗ 

Πρόσφατα βρέθηκα στο Θέατρο Σκάλα
για να παρακολουθήσω την παράσταση
«Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλώ» από
την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα «Πα-
ράβαση Λυμπιών». Ήταν η πρώτη φορά
που θα παρακολουθούσα κάτι που α-
νεβάζει η συγκεκριμένη ομάδα έστω
και αν είχα ακούσει τα καλύτερα για
το επίπεδο των παραστάσεων τους. Η
μόνη μου επιφύλαξη ήταν ότι το «Δεν
ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλώ» το είδα
άψογα δοσμένο πριν κάποια χρόνια σε
σκηνοθεσία Λώρη Λοϊζίδη με τον ίδιο
να πρωταγωνιστεί στην παράσταση
μαζί με την Χριστίνα Παυλίδου, τον
Φώτη Γιωργίδη και τον Μάριο Δημη-
τρίου. Προσπάθησα να αποφύγω τις
συγκρίσεις και να μείνω σε αυτό που

θα έβλεπα. Η υπόθεση έχει να κάνει με
την ζωή τριών φίλων που αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα όρασης, ακοής και
ομιλίας και το πώς διαταράσσονται οι
σχέσεις τους όταν προσπαθούν να διεκ-
δικήσουν την ίδια κοπέλα. 

Με το που μπήκα στην αίθουσα το
μάτι μου τράβηξε το προσεγμένο σκη-
νικό (που σε αρκετές περιπτώσεις δεν
σημαίνει πολλά) και σε προϊδέαζε ότι
έχει γίνει καλή δουλειά με έμφαση στην
λεπτομέρεια. Από τα πρώτα λεπτά η
παράσταση σε κερδίζει αφού οι προ-
βολές βίντεο έξυπνα δοσμένες σε βάζουν
ομαλά  στο θέμα. Όλα αυτά βεβαίως
δουλεύουν υποστηρικτικά σε μια πα-
ράσταση αφού στην περίπτωση που οι
ερμηνείες είναι φτωχές μένει μόνο το
περιτύλιγμα. Στην συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση οι ερμηνείες μόνο φτωχές δεν
ήταν, αφού οι Κωνσταντίνος Βασιλείου
(Ιάκωβος), Μάριος Δημητρίου(Σπίθας),
Αντρέας Κασκαούνιας (Θεοφάνης), Ει-
ρήνη Γεωργίου Σαλάτα (Ελπίδα) κατά-
φεραν επάξια να κερδίσουν το χειρο-
κρότημα του κοινού στο τέλος της πα-
ράστασης. 

Σε ένα θεατρικό έργο που η υπερβολή
στις ερμηνείες θα μπορούσε να ήταν
παγίδα ειδικά για ερασιτέχνες οι ηθο-

ποιοί κατάφεραν με μεστές ερμηνείες
να υποστηρίξουν τους ρόλους που υ-
ποδύονταν, να συγκινήσουν και να
βγάλουν αβίαστα γέλιο. Η σκηνοθεσία
και το διασκευασμένο κείμενο του Σο-
φοκλή Σοφοκλέους ήταν άρτια με τους
ρόλους πάνω στην σκηνή να είναι ξε-
κάθαροι ενώ οι σχέσεις μεταξύ των
πρωταγωνιστών ήταν όμορφα δομη-
μένες. Το στοιχείο όμως που μου έκανε
περισσότερο εντύπωση ήταν ο ρυθμός
που είχαν. Σε κανένα σημείο της πα-
ράστασης δεν ένιωθες ότι κάνει αυτό
που λέμε «κοιλιά», κρεμόσουν από την
επόμενη τους ατάκα (ή κίνηση στην
περίπτωση του Σπίθα που είναι ο πρω-
ταγωνιστής που δεν μιλά) και περίμενες
το πως θα εξελιχθεί η πλοκή του έργου.
Η μικρή αμφιβολία που είχα στην αρχή
της παράστασης  για τα επίπεδα που
θα έφτανε είχε εξαφανιστεί από τα πρώ-
τα στάδια του έργου, ενώ δεν μπήκα
σε καμιά διαδικασία σύγκρισης αφού
παρακολούθησα κάτι που ήταν πλήρες
από όλες τις απόψεις (ερμηνείες, σκη-
νικά, φωτισμός, μουσική, σκηνοθεσία). 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο διαπι-
στώνω ότι υπάρχουν πολλές ερασιτε-
χνικές θεατρικές ομάδες τα τελευταία
χρόνια που κάνουν αρκετά καλή δουλειά
και αξίζουν την στήριξή του κοινού.
Το μεράκι, η αγάπη για το θέατρο, το
ταλέντο σε συνδυασμό με την επιλογή
του κατάλληλου σκηνοθέτη μπορούν
να έχουν ως αποτέλεσμα μια εξαιρετική
παράσταση. Τα στοιχεία που δίνουν το
κάτι παραπάνω στις παραστάσεις των
ερασιτεχνικών ομάδων πιστεύω ότι
είναι η αφοσίωση, ο ρομαντισμός και
αυτό το «γουστάρω». Δεν είναι εύκολο
στην εποχή της ταχύτητας και των πολ-
λών αντιξοοτήτων που αντιμετωπίζουμε
οι περισσότεροι από εμάς σε καθημερινό
επίπεδο να βρεις τον χρόνο για να κάνεις
αυτό που αγαπάς με μοναδικό κέρδος
την ηθική ικανοποίηση. Υπάρχουν πα-
ραστάσεις στο ερασιτεχνικό που δεν
έχουν να ζηλέψουν τίποτα  επαγγελ-
ματικές. Στον αντίποδα και χωρίς να
θέλω «τσουβαλιάζω» είδα και παραστά-
σεις από επαγγελματικές ομάδες που
είχαν τα στοιχεία της προχειρότητας,
των υποτονικών (τουλάχιστον) ερμη-
νειών και δεν δικαίωσαν σε καμία πε-
ρίπτωση τις προσδοκίες. Τέτοιου επι-
πέδου παραστάσεις όπως ήταν αυτή
της «Παράβασης» είναι η αιτία για να
στρέψουμε το βλέμμα μας και να εκτι-
μήσουμε περισσότερο το ερασιτεχνικό.  

*Ο Αντρέας Γιωργαλλάς είναι αρχισυντάκτης της
ιστοσελίδας Kathimerini.com.cy

«Παύση» στο Κωνστάντια
Κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό

της Πρωτεύουσας εδώ και είκοσι τέσσερα
χρόνια, ο Μαραθώνιος Θερινών Προ-
βολών αναβιώνει το θερινό σινεμά «Κων-
στάντια», έναν από τους ωραιότερους
παλιούς κινηματογράφους της πρωτεύ-
ουσας, παραμένοντας ένας από τους
σημαντικότερους κινηματογραφικούς
θεσμούς του Κράτους, τόσο όσον αφορά
στην κινηματογραφική παιδεία όσο και
στην αναβάθμιση της κοινωνικής και
πολιτιστικής ζωής του τόπου. Όπως
κάθε χρόνο έτσι και φέτος, δεν θα μπο-
ρούσαν να απουσιάζουν ταινίες Κυπρια-
κής και Ελληνικής παραγωγής. Την Πα-
ρασκευή 15 Ιουλίου θα προβληθεί η ται-
νία της Τώνια Μισιαλή με τίτλο «Παύση».
Ένα κοινωνικό δράμα για τις ανθρώπινες
σχέσεις και την καθημερινότητα με ε-
ξισορροπητικές δόσεις χιούμορ. Μια
ταινία για όλους τους ανθρώπους που
μεγαλώνουν ανυπομονώντας να ζήσουν.
Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια,
τη Παρασκευή 15 Ιουλίου στις 9:00 μ.μ.
Σόλωνος Μιχαηλίδη 15, Λευκωσία. Πλη-
ροφορίες 22348203 - 22349085.

«Ηλέκτρα.25» στην Πάφο
Με αφετηρία τις δύο ομώνυμες τρα-

γωδίες του Σοφοκλή και του Ευριπίδη,
η Ηλέκτρα.25 από το Atalaya Teatro της
Ισπανίας ανασυνθέτει τον κύκλο της
βίας (θάνατος-εκδίκηση-θάνατος) που
διαιωνίζεται στον Οίκο των Ατρειδών
και δραματοποιεί ένα από τα πιο ζοφερά
επεισόδια του μύθου: την εκδίκηση για
τη δολοφονία του Αγαμέμνονα που διέ-
πραξαν η Κλυταιμνήστρα και ο Αίγισθος.
Η Ηλέκτρα διατηρεί ζωντανή την ανά-
μνηση του φόνου του πατέρα της και
παρακαλεί τους θεούς να βοηθήσουν
στην τιμωρία των δολοφόνων του. Η ε-
πιστροφή του αδελφού της, του εξόρι-
στου Ορέστη, αναπτερώνει τον πόθο

της για εκδίκηση και δρομολογεί το έργο
της τιμωρίας, που θα κορυφωθεί με την
πράξη της μητροκτονίας. Μια εκδίκηση
που ήταν και συνεχίζει να είναι η πηγή
πολλών συγκρούσεων σε όλη την ιστορία
της Ανθρωπότητας. Αρχαίο Ωδείο Πάφου,
το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 στις 9:00
μ.μ. Πάφος. Πληροφορίες τηλέφωνο
7000 2414

«Οιδίπους» στο Παττίχειο
Συνεχίζοντας την παράδοση παρου-

σίασης έργων από το αρχαίο ελληνικό
δραματολόγιο, ο ΘΟΚ ανεβάζει την κο-
ρυφαία τραγωδία του Σοφοκλή Οιδίπους
Τύραννος, ένα από τα πιο πολυπαιγμένα
και αγαπητά στο θεατρόφιλο κοινό δείγ-
ματα του αρχαιοελληνικού πνεύματος.
Το κατά πολλούς σημαντικότερο έργο
της αρχαιότητας, κληρονομιά πολύτιμη

και θησαυρός του παγκόσμιου πολιτι-
σμού, ασκεί μέχρι και σήμερα ακατανί-
κητη γοητεία με την άφταστη ποιητι-
κότητά του, την υψηλή τεχνική και το
βαθύ περιεχόμενό του. Η πόλη της Θήβας
νοσεί. Το ίδιο κι ο Οιδίποδας, κι ας μην
το γνωρίζει ακόμα. Υπόσχεται, ενώπιον
των πολιτών που έχουν προστρέξει
κοντά του, να δώσει λύση ώστε να α-
παλλαγούν από το λοιμό που τους ξε-
κληρίζει. Πρόθεσή του είναι να φωτίσει,
όμως η αλήθεια κρύβεται σε γκρίζες
ζώνες και αφώτιστες περιοχές. Κάθε
πρωτοβουλία του τον φέρνει ένα βήμα
πιο κοντά στην πτώση του. Το κουβάρι
λύνεται μεν, αργά, μεθοδικά, ωστόσο
το απλωμένο νήμα του θα γίνει βρόχος.
Κι όταν οι αποχρώσες ενδείξεις, τα μι-
σόλογα και οι εικασίες γίνουν ξεκάθαρες
αποδείξεις, το φως των αποκαλύψεων

θα γίνει εκτυφλωτικό. Παττίχειο Δημο-
τικό Αμφιθέατρο, το Σάββατο 16 Ιουλίου
2022 στις 9:00 μ.μ. Αγίου Γεωργίου 15
Λάρνακα. Πληροφορίες 77772717.

Ομαδική έκθεση στην O Gallery
Η O Gallery παρουσιάζει την δεύ-

τερη καλοκαιρινή της ομαδική έκθεση
με έργα από υφιστάμενους καθώς και
μελλοντικούς της συνεργάτες. Θα πα-
ρουσιαστούν ζωγραφικά και επιτοίχια
γλυπτικά έργα. Θα εκτεθούν έργα των
καλλιτεχνών Αλεξάνδρας Μαντζάρη,
Αλεξάνδρας Ταουκίδου, Αντώνη Τζια-
ρίδη, Βασίλη Ματοσιάν, Γιώργου Γε-
ωργίου, Μαριλένας Ιακώβου, Νικόλα
Αντώνιου, Σπύρου Αγαθού και Σταύρου
Δίτσιου. The O Gallery, η έκθεση θα
διαρκέσει μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022.
Οδός Γλάδστωνος 11, Νικολαΐδης One,

κατάστημα 3, 6023 Λάρνακα. Πληρο-
φορίες 99 659202.

«Φαύστα» του Μποστ
Ξεκίνησε τον Ιούλιο και θα διαρκέσει

μέχρι τον Νοέμβριο το Πρόγραμμα Πο-
λιτιστικής Αποκέντρωσης, το οποίο πε-
ριλαμβάνει εκδηλώσεις που αφορούν
στα Εικαστικά, στον Σύγχρονο Χορό,
στο Θέατρο και στη Μουσική. Το πρό-
γραμμα, το οποίο θέτει ως στόχο την
προώθηση και υλοποίηση ποιοτικών
πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε κοι-
νότητες της Κύπρου, ανακοίνωσε το Υ-
φυπουργείο Πολιτισμού. Το Σάββατο 16
Ιουλίου, η θεατρική ομάδα «Λουμπάγκο»
προτείνει το έργο «Φαύστα» του Μποστ,
μια ιλαροτραγωδία που ο γνωστός πο-
λυσχιδής καλλιτέχνης έγραψε το καλο-
καίρι του ‘63.  Η παράσταση ακολουθεί

τα ίχνη από τα πολιτισμικά στοιχεία
που συγκεντρώνει το έργο του Μποστ,
με στόχο να προωθηθεί το πνεύμα της
«Φαύστας» στο κοινό της αποκέντρωσης.
Χωρίς να χαθεί η αυθεντικότητα του
έργου του συγγραφέα, στόχος της ομάδας
μας είναι να καταφέρουμε να εμφυσή-
σουμε μια νέα πνοή στο κείμενο με βάση
την ομαδικότητα, τη φρεσκάδα, τη νε-
ανικότητα και τα νέα στοιχεία του σή-
μερα που θα μεταφέρουν το έργο στη
σημερινή πραγματικότητα. Το Σάββατο
16 Ιουλίου 2022 στις 8:00 μ.μ. Μπροστά
από Κοινοτικό Συμβούλιο της Τεμβριάς.
Είσοδος ελεύθερη για όλους. 

Λευτέρης Ζαμπετάκης 
Οι εκδόσεις «Διόπτρα» και η αλυσίδα

πολιτισμού ΔΙΟΤΙΜΑ παρουσιάζουν την
πρώτη ποιητική συλλογή του Λευτέρη
Ζαμπετάκη , «Ψυχής μου κύματα», την
Πέμπτη 14 Ιουλίου στις 19.30 στο προ-
αύλιο της δημοτικής πανεπιστημιακής
βιβλιοθήκης Λεμεσού στην οδό Αγίου
Ανδρέου 269. Παρουσιάζει η ραδιοφω-
νική παραγωγός και συγγραφέας Μα-
ριάννα Γαλίδη, προλογίζει ο συγγραφέας,
δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής
Τίτος Κολώτας και απαγγέλουν οι κα-
ταξιωμένοι ηθοποιοί Αχιλλέας Γραμμα-
τικόπουλος και Άννα Γιαγκιώζη. Η πρώτη
ποιητική συλλογή του Λευτέρη Ζαμπε-
τάκη κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις
«Διόπτρα» τέλος Απριλίου και η πρώτη
παρουσίαση έγινε στις 5 Μαΐου στην
Αθήνα στον ΙΑΝΟ όπου ποιήματα α-
πήγγειλαν η Κάτια Δανδουλάκη και ο
Γρηγόρης Βαλτινός. Στις 30 Μαΐου έγινε
με μεγάλη επιτυχία η πρώτη παρουσίαση
στη Λευκωσία όπου εκεί απήγγειλαν
ποιήματα η Μίρκα Παπακωνσταντίνου
και ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος». Πα-
νεπιστημιακή βιβλιοθήκη Λεμεσού, την
Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 στις 7:30 μ.μ.
Αγίου Ανδρέου 269 Λεμεσός.

Για όγδοη χρονιά, το Windcraft Music
Fest ετοιμάζει ένα δυναμικό comeback,
με ένα διεθνές line-up από σχήματα
που παντρεύουν τις παραδοσιακές
μουσικές του κόσμου με την τζαζ και
τα χορευτικά beats της ηλεκτρονικής
μουσικής. Το καθιερωμένο μουσικό
φεστιβάλ θα περιλαμβάνει συναυλίες,
τριήμερα μουσικά σεμινάρια για πνευ-
στά και φωνή, ποικίλα εργαστήρια,
καθώς και ένα διαδραστικό παράλληλο
πρόγραμμα. Η εκδήλωση συνδυάζει
αρμονικά τις παραδοσιακές με τις μο-
ντέρνες τέχνες και τη ζωή της υπαίθρου
με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημι-
ουργία, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να

συμβάλει στην ανάπτυξη μιας κοινό-
τητας αλληλεπίδρασης καταργώντας
οποιαδήποτε πολιτισμικά και ηλικιακά
σύνορα. Το φεστιβάλ θα πραγματο-
ποιηθεί στο χωριό Κατύδατα της ε-
παρχίας Λευκωσίας στις 5, 6 και 7 Αυ-
γούστου 2022, στήνοντας μια αέρινη
γιορτή με πρωταγωνιστές τα πνευστά
και καλώντας άτομα κάθε ηλικίας να
συμμετέχουν. 

Το πρόγραμμα των συναυλιών
Το φετινό πρόγραμμα των συναυλιών

περιλαμβάνει επιλεγμένα Κυπριακά
και διεθνή σχήματα που θα παρουσιά-
σουν πρωτότυπες συνθέσεις. Συνδυά-
ζοντας μοντέρνους ήχους με τις μου-
σικές παραδόσεις του κόσμου, θα δη-
μιουργήσουν ένα κράμα μουσικών
στυλ. Ξεχωρίζουν τέσσερα καταξιωμένα
διεθνή σχήματα, στα οποία τα πνευστά
έχουν σημαντικό ρόλο: το σχήμα
Fanfara Station (Ιταλία, Τυνησία, ΗΠΑ)
που δένει τα πνευστά με Μαγκρέπ τρα-
γούδια και ηλεκτρονικούς ήχους, το
τρίο Bobby Rausch (Γερμανία) που χρη-
σιμοποιεί τύμπανα και δύο βαθύφωνα
πνευστά για να μας μεταφέρει στις χο-
ρευτικές σκηνές του Βερολίνου, το τρίο
του κιθαρίστα και τρομπετίστα Ofer
Mizrahi (Ισραήλ) ο οποίος συνδυάζει
με ευαισθησία τη μουσική της Δύσης
με αυτή της Ανατολής, καθώς και η δυ-

ναμική μπάντα Technobrass (Βραζιλία)
που εκπέμπει την ενέργεια της techno
μουσικής χρησιμοποιώντας μόνο πνευ-
στά και κρουστά. Από την Κύπρο θα
φιλοξενηθούν δύο ξεχωριστά σχήματα
που αποτελούνται από εξαιρετικούς
νεαρούς μουσικούς: το πρότζεκτ «Χαρά»
της φλαουτίστριας Ελεονώρας Ρούσου
καθώς και το κουιντέτο του κιθαρίστα
Αλέξη Κάσινου.

Παράλληλες εκδηλώσεις
Μουσικές παραστάσεις θα ξεδιπλώ-

νονται και στα σοκάκια και τις πλατείες
του χωριού, με τους Alarga Ensemble,
το μουσικό σύνολο ΤΡΟΠΟΣ και το
Windcraft Band να ερμηνεύουν παρα-
δοσιακές μουσικές από την Κύπρο και
την ευρύτερη περιοχή, ενώ αυθόρμητες
μουσικές συνευρέσεις και jam sessions
θα μας συνοδεύουν μέχρι τις πρωινές
ώρες.  Παράλληλα, καθόλη τη διάρκεια

του φεστιβάλ το κοινό θα μπορεί να ε-
πισκεφθεί μια in situ ηχητική εγκατά-
σταση της συνθέτριας Στέλλα Ν. Χρί-
στου που θα προκύψει μετά από επι-
τόπια έρευνα στο χωριό. 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
φεστιβάλ θα συμμετέχουν έμπειροι
και διακεκριμένοι μουσικοί και παι-
δαγωγοί, οι οποίοι θα προσφέρουν
μουσικά σεμινάρια: ο Γιάννης Δίσκος
(Imam Baildi, Μουσικό Κουτί-ΕΡΤ) θα
συντονίσει ένα εργαστήρι βαλκανικής
μουσικής για πνευστά, οι μουσικοί του
σχήματος Bobby Rausch θα παρου-
σιάσουν τη χρήση ακουστικών και η-
λεκτρονικών εφφέ στην ερμηνεία τους
και η Έλενα Ξυδά θα συντονίσει ένα
acapella φωνητικό σύνολο. Επιπλέον,
η Ελενίτσα Γεωργίου θα διδάξει σε μι-
κρά παιδιά παραδοσιακά τραγούδια,
φτιάχνοντας μια χορωδία με γλυκιές
φωνές, ενώ οι Alice Ayvazian και Κάλια

Λοϊζίδου θα παρουσιάσουν εργαστήρι
που ενσωματώνει το τραγούδι μπλουζ
με τον χορό.  

Τέλος, το παράλληλο πρόγραμμα
του φεστιβάλ ολοκληρώνεται με δράσεις
και παραστάσεις για όλη την οικογένεια:
τη μουσικο-αφηγηματική παράσταση
«Με δυό παπούτσια από χαρτί» με τους
Μαρίνα Κατσαρή και Γιάννη Κουτή,
την παρουσίαση της νέας ποιητικής
συλλογής του Γιώργου Παπακωνστα-
ντίνου «Ηλιοβούττημαν», εργαστήρι
κυανοτυπίας με αγριολούλουδα και βό-
τανα, καθώς και παιχνίδια γνώσεων
και εξερεύνησης του χωριού. 

Πρόγραμμα και πληροφορίες:
www.windcraftmusicfest.com 
Διαδικτυακή προπώληση εισιτηρίων:
soldoutticketbox.com 
Επικοινωνία στο τηλέφωνο  22 377748,
info@windcraftmusic.com

Μια αέρινη γιορτή με πρωταγωνιστές τα πνευστά

Σ Υ Μ Β Α Ι Ν Ο Υ Ν  Σ Τ Η Ν  Κ Υ Π Ρ Ο
Επιμέλεια: ΛΟΥΪΖΑ ΛΟYΗ 

Διαμάντια 
στο ερασιτεχνικό 

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΝΤΡEΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛA

<<<<<<<

Δεν είναι εύκολο στην 
εποχή της ταχύτητας και
των πολλών αντιξοοτήτων
να βρεις τον χρόνο για 
να κάνεις αυτό που αγαπάς
με μοναδικό κέρδος 
την ηθική ικανοποίηση. 

<<<<<<<

Το φετινό πρόγραμμα 
του Windcraft Music Fest
περιλαμβάνει επιλεγμένα
κυπριακά και διεθνή σχήματα
που θα παρουσιάσουν 
πρωτότυπες συνθέσεις.

Το φεστιβάλ συνδυάζει αρμονικά τις παραδοσιακές με τις μοντέρνες τέχνες και τη ζωή της υπαίθρου με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δη-
μιουργία, ενώ επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας αλληλεπίδρασης καταργώντας οποιαδήποτε πολιτισμικά και ηλικιακά σύνορα.

Η O Gallery παρουσιάζει την δεύτερη καλοκαιρινή της ομαδική έκθεση.

«Ηλέκτρα.25» από
το Atalaya Teatro της
Ισπανίας στο Αρχαίο
Ωδείο Πάφου.

«Παύση» της Τώνια
Μισιαλή στο θερινό
σινεμά «Κωνστάντια.
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Μειώνουν υπαλλήλους και προχωρούν
στα στρατηγικά πλάνα τους οι τράπεζες
Η τεχνολογία και η πανδημία προώθησαν την υιοθέτηση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από πελάτες

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Στη μείωση του προσωπικού της προ-
χωρά η Τράπεζα Κύπρου, αλλά εντός
ολίγου αναμένεται να προχωρήσει
και η Ελληνική Τράπεζα, με απώτερο
σκοπό τη μείωση του κόστους αλλά
και την εξυπηρέτηση των στρατη-
γικών τους πλάνων. Η Τράπεζα Κύ-
πρου έχει θέσει στόχο τη μείωση
500 – 600 προσώπων και «τρέχει»
ήδη ένα Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου
μέχρι την προσεχή Δευτέρα, 18 Ι-
ουλίου. Η Ελληνική Τράπεζα θέλει
να μειώσει το προσωπικό της κατά
350 πρόσωπα, ωστόσο προς το πα-
ρόν δεν έχει γνωστοποιήσει τον
τρόπο που θα προχωρήσει, δηλαδή
με Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου, με
πλεονασμούς, είτε με κάποιο υβρι-
δικό μοντέλο. Αναμένει πρώτα την
έκβαση των πραγμάτων που θα έχει
η υπογραφή της συλλογικής σύμ-
βασης με τις συντεχνίες και το α-
ποτέλεσμα αυτής για να αποφασίσει.
Οι δύο τράπεζες πέρα από το προ-
φανές, δηλαδή τα έξοδα προσωπικού
που θα εξοικονομήσουν μακροπρό-
θεσμα από αυτές τις αποχωρήσεις,
θα τις φέρουν ένα βήμα πιο κοντά
στην εφαρμογή των στρατηγικών
τους πλάνων που έχουν θέσει για
το μέλλον. Και οι δύο έχουν κατα-
χωρήσει τα πλάνα τους στις συντε-
χνίες και στο Υπουργείο Εργασίας
μήνες πριν και είναι ενήμερες οι
συντεχνίες για τις προθέσεις τους,
αφήνοντας στην άκρη το αν συμ-
φωνούν ή όχι. Η μείωση του προ-
σωπικού των τραπεζών βασίζεται
σε αλλαγές που έχουν ήδη σχεδιάσει,
έχουν χτίσει πάνω στη νέα τους ορ-
γανωτική διάρθρωση και δεν ανα-
μένουν αλλαγές βάσει της μείωσης
του προσωπικού. Η μείωση του προ-
σωπικού ήταν ειλημμένη απόφαση
βάσει των αλλαγών που προχώρησαν
στην οργανωτική τους διάρθρωση
στα τελευταία 1 - 2 χρόνια. Παράλ-

ληλα, η τεχνολογία και η πανδημία
προώθησαν την υιοθέτηση των ψη-
φιακών προϊόντων και υπηρεσιών
από τους πελάτες τους, ενώ συνέχισε
η αύξηση της δυναμικής του τομέα.
Χαρακτηριστικά και στις δύο τρά-
πεζες, εννέα στις δέκα συναλλαγές
που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις
μετρητών και μεταφορές εντός και
εκτός Τράπεζας πραγματοποιούνται

πλέον μέσω των ψηφιακών κανα-
λιών. Έτσι, οι δύο τράπεζες εστιά-
ζουν στην κατάργηση μερικών τμη-
μάτων που η ύπαρξή τους μπορεί
να χαρακτηριστεί παρωχημένη και
στην ενίσχυση άλλων που θα τις
«δυναμώσει» σε τεχνολογικό επί-
πεδο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν δη-
λώσει ανά καιρούς, τα προγράμματα
μείωσης προσωπικού με ωφελήματα
είναι τα τελευταία, καθώς στο μέλλον
δεν διαφαίνεται πως θα υπάρξουν
ξανά σχέδια που να δίνουν ωφελή-
ματα για την αποχώρησή τους.

Εξοδα Τρ. Κύπρου
Τα συνολικά έξοδα για το α’ τρί-

μηνο 2022 της Τρ. Κύπρου ανήλθαν
σε 96 εκατ. εκ των οποίων 52% α-
φορά το κόστος προσωπικού (50 ε-
κατ.), 38% αφορά τα άλλα λειτουρ-
γικά έξοδα (36 εκατ.) και 10% (10

εκατ.) αφορά τον ειδικό φόρο επί
των καταθέσεων και άλλα τέλη/ει-
σφορές. Η ετήσια αύξηση ύψους
5% οφείλεται κυρίως στην ετήσια
αύξηση ύψους 11% στα άλλα λει-
τουργικά έξοδα. Το κόστος προσω-
πικού ανήλθε σε 50 εκατ. για το α’
τρίμηνο 2022, στα ίδια επίπεδα σε
τριμηνιαία και ετήσια βάση, ως α-
ποτέλεσμα των εθελοντικών σχε-
δίων αποχώρησης προσωπικού, την
ανανέωση της συλλογικής σύμβα-
σης, και παρά τον πληθωρισμό κατά
το α’ τρίμηνο 2022. Τον Ιούλιο 2021,
η Τράπεζα κατέληξε σε συμφωνία
με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλ-
λήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) για την ανα-
νέωση της συλλογικής σύμβασης
για τα έτη 2021 και 2022. Η συμ-
φωνία αφορούσε ορισμένες αλλαγές
που περιλαμβάνουν αναθεωρημένο
σύστημα βαθμίδων και αμοιβών το

οποίο συνδέεται με την αξία της
θέσης εργασίας, καθώς και την ει-
σαγωγή αμοιβής στη βάση της α-
πόδοσης του κάθε μέλους του προ-
σωπικού, που θα αποτελεί μέρος
της ετήσιας αύξησης μισθού του
προσωπικού. Η αναμενόμενη επί-
δραση της ανανέωσης της συλλο-
γικής σύμβασης είναι η αύξηση στο
κόστος προσωπικού για τα έτη 2021
και 2022 κατά 3-4% ετησίως και συ-
νάδει με την επίδραση αντίστοιχων
ανανεώσεων για προηγούμενα έτη. 

Εξοδα Ελληνικής
Τα έξοδα προσωπικού της Ελλη-

νικής Τράπεζας για την πρώτη τρι-
μηνία του 2022 ανήλθαν σε 41,3 ε-
κατ. και αντιπροσώπευαν το 55%
των συνολικών εξόδων της Τράπε-
ζας. Σε σύγκριση με 33,8 εκατ. την
πρώτη τριμηνία του 2021, τα έξοδα
προσωπικού για την πρώτη τριμηνία
του 2022 σημείωσαν αύξηση ύψους
22%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως
στις μισθολογικές αυξήσεις και το
τιμαριθμικό επίδομα (ΑΤΑ) που ι-
σχύουν για κάθε εργαζόμενο σύμ-
φωνα με τη Συλλογική Σύμβαση
που έληξε και πληρώθηκαν την πρώ-
τη τριμηνία του 2022 από την Ελ-
ληνική και στην πρόβλεψη που προ-
έκυψε σε σχέση με τις ενδεχόμενες
νομικές υποχρεώσεις της Τράπεζας
προς τους υπαλλήλους των πρώην
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμά-
των (πρώην ΣΠΙ) για αποκατάσταση
των μισθών τους στα επίπεδα του
2013, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
του 2019. Τα έξοδα προσωπικού για
την πρώτη τριμηνία του 2022 αυ-
ξήθηκαν κατά 26% σε σύγκριση με
32,7 εκατ. την τέταρτη τριμηνία
του 2021 όπως εξηγείται πιο πάνω
και επίσης λόγω πρόβλεψης που
προέκυψε για αξιοποίηση των συσ-
σωρευμένων ετήσιων αδειών του
προσωπικού που επηρεάζονται από
την εποχικότητα.

Στα 11,1 δισ. ευρώ
το υπό διαχείριση 
ενεργητικό Συλλογικών
Επενδύσεων
Στα 11,1 δισ. ευρώ ανήλθε το συνολικό Ενεργητικό
Υπό Διαχείριση για το πρώτο τρίμηνο του 2022,
καταγράφοντας μείωση της τάξης του 3,9% σε
σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021, όπως
προκύπτει από το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο
που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
(ΕΚΚ).

Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία
της συνολικά 322 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλο-
γικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών
Επενδύσεων (ΟΣΕ), από τις οποίες οι 235 έχουν
δραστηριότητες. Από το σύνολο των εταιρειών,
οι 206 είναι Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, οι
44 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και οι 72 Ε-
ξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός Ε-
ταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 41 ΔΟΕΕ,
66 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 4 Εταιρείες Διαχεί-
ρισης ΟΣΕΚΑ και 5 Εταιρείες με διπλή άδεια
(ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ). 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, το συνολικό
Ενεργητικό Υπό Διαχείριση ανερχόταν στα 11,1
δισ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή μείωση της
τάξης του 3,9% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο
του 2021, και η συνολική Καθαρή Αξία ενεργη-
τικού ήταν 9,6 δισ. ευρώ Το 56% του Ενεργητικού
Υπό Διαχείριση,  προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 12%
από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 23% από ΔΟΕΕ
και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 8% από Ε-
ταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 1%
από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό
τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχεί-
ρισης.

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική πολιτική των
ΟΣΕΚΑ, αυτά επενδύουν περίπου το 84,6% του
Ενεργητικού Υπό Διαχείριση σε Κινητές Αξίες,
ενώ ακολουθούν με ποσοστό 8,1% οι τραπεζικές
καταθέσεις και με ποσοστό 5,8% οι επενδύσεις
σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. Όσον αφορά τους
OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 39,1% του Ενεργη-
τικού Υπό Διαχείριση αφορά επενδύσεις σε Ι-
διωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 11,4% σε Α-
ντισταθμικό Κεφάλαιο. 

Συνολικά υπάρχουν 203 ΟΣΕ με δραστηριό-
τητες. Το 80,4% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση,
κατέχεται από 184 Κυπριακούς ΟΣΕ (12 ΟΣΕΚΑ,
59 ΟΕΕ, 58 ΟΕΕΠΑΠ και 55 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο
των 203 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 156 επενδύουν
στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς και οι επενδύσεις
στην Κύπρο αντιστοιχούν σε €2,5 δισ. (22,5%
του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση).
Το 66,3% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά
επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο ενώ
οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 12,4%. 

<<<<<<<

Η μείωση του προσωπικού
των τραπεζών βασίζεται
σε αλλαγές που έχουν 
ήδη σχεδιάσει και έχουν
χτίσει πάνω στη νέα τους
οργανωτική διάρθρωση.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει θέσει στόχο τη μείωση 500 – 600 προσώπων και η Ελληνική Τράπεζα κατά 350 πρόσωπα.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα που προ-
βλέπεται να έχει ισοσκελισμένο προϋ-
πολογισμό, παρόλο που το δημόσιο έλ-
λειμμα σε 15 από τις 24 χώρες αναμενόταν
να υπερβεί την τιμή αναφοράς του 3%
στις προβλέψεις του 2022 σύμφωνα με
την Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Παρα-
κολούθηση (Fiscal Monitor) του EU
Independent Fiscal Institutions (EUIFIS)
για τον Ιούλιο του 2022. Παράλληλα, σε
άλλο «paper» το Δημοσιονομικό Συμ-
βούλιο της Κύπρου, σε εσωτερική του
ανάλυση, σημειώνει πως παρατηρείται
μια επιβράδυνση των αυξήσεων. Συγκε-
κριμένα, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
της Κύπρου αναφέρει ότι, παρόλο ότι τα
γενικά επίπεδα τιμών μπορεί να συνε-
χίσουν εν μέρει και προσωρινά την α-
νοδική τους πορεία, δικαιολογείται η ε-
κτίμηση πως από το φθινόπωροο ρυθμός

των αυξήσεων θα αρχίσει να μειώνεται.
Καθώς η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζει
τις αντοχές σε επίπεδα τιμών, διαφαίνεται
πως σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε
προσεγγίσει την κορυφή των πληθωρι-
στικών πιέσεων. Επιπλέον, τα στοιχεία
δείχνουν πως οι μειώσεις σε μια σειρά
από σημαντικές για την οικονομία τιμές,
δεν οφείλονται σε εποχιακές διακυμάν-
σεις, αλλά στην προσαρμογή της οικο-
νομίας στα νέα δεδομένα. 

Περνώντας ξανά στα της τελευταίας
έκθεσης του EU Independent Fiscal
Institutions για τον Ιούλιο του 2022, υ-
πάρχει η εκτίμηση ότι τα κρατικά ελ-
λείμματα στις περισσότερες χώρες προ-
βλέπεται  να είναι κάτω από την τιμή α-
ναφοράς του 3% έως το 2025. Για την
Κύπρο, συμπληρώνει ότι θα είναι χώρα

μεταξύ αυτών που θα έχει ισοσκελισμέ-
νους προϋπολογισμούς ή πλεονάσματα
έωςτο 2025. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις
τους δείχνουν ότι αυτές οι χώρες είναι
η Αυστρία (0%), η Δανία (0%), η Πορτο-
γαλία (0%), η Σουηδία (1%), η Κύπρος
(2%) και η Ιρλανδία (3%).

Σύμφωνα με την ανάλυση του EUIFIS
που επικαλείται στοιχεία του Δημοσιο-
νομικού Συμβουλίου της Κύπρου, το
2022 η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ
για την Κύπρο θα φτάσει στο 2,7%, για
το 2023 στο 3,8%, για το 2024 στο 3,4%
και για το 2025 στο 3%. Όσον αφορά
στην ανεργία, το 2022 θα κυμανθεί στο
7,1%, το 2023 στο 6,4%, το 2024 στο 6%
και το 2025 στο 5,5%. Για τα επίπεδα του
πληθωρισμού δε, το 2022 θα κυμανθεί
στο 4,5%, το 2023 στο 1,5%, το 2024 και

το 2025 στο 2%. Τέλος, για τα επίπεδα
του δημόσιου χρέους, το 2022 θα κυ-
μανθεί στην Κύπρο στο 93,9%, το 2023
στο 88,2%, το 2024 στο 81% και το 2025
στο 76,7%. 

Εστιάζοντας στο κεφάλαιο που αφορά
τον πληθωρισμό σε όλες τις χώρες της
ΕΕ στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Δημο-
σιονομικής Παρακολούθησης, αναφέ-
ρεται ότι, μετά από αρκετές δεκαετίες
χαμηλού πληθωρισμού, η ΕΕ αντιμετω-
πίζει τώρα υψηλές πληθωριστικές πιέσεις.
Αυτό οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη
τιμή των εισαγόμενων αγαθών που προ-
έρχεται από τις παγκόσμιες διακοπές
της εφοδιαστικής αλυσίδας και την άνοδο
του κόστους ενέργειας και τροφίμων
μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία. Το Δίκτυο Ανεξάρτητων Δημο-

σιονομικών Ιδρυμάτων της ΕΕ υπογραμ-
μίζει ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός θα
μπορούσε να επηρεάσει την ανάπτυξη
και τα δημόσια οικονομικά, είτε μέσω
υψηλότερης αβεβαιότητας είτε μέσω χα-
μηλότερων πραγματικών εισοδημάτων.
«Η αυστηροποίηση της νομισματικής
πολιτικής θα μπορούσε επίσης να επι-
βραδύνει την ανάπτυξη της οικονομίας.
Η δημοσιονομική πολιτική θα μπορούσε
επίσης να επηρεάσει την ανταπόκριση
της ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων
των δευτερογενών επιπτώσεων στους
μισθούς και τις τιμές», σημειώνει χαρα-
κτηριστικά.

Απορροφά τις πιέσεις
Αφήνοντας στην άκρη την Ευρω-

παϊκή Δημοσιονομική Παρακολούθηση

του Ιουλίου του 2022 και περνώντας
στην εσωτερική πληροφόρηση του Δη-
μοσιονομικού Συμβουλίου της Κύπρου,
εκτιμάται ότι η παγκόσμια οικονομία
έχει αρχίσει να απορροφά τις πληθω-
ριστικές πιέσεις, με αποτέλεσμα να
έχει μειωθεί ο κίνδυνος μιας ανεξέλε-
γκτης αύξησης των τιμών.

Οι μειώσεις στις πιέσεις του πλη-
θωρισμού, αν τελικά συνεχιστούν μέχρι
και τα τέλη του φθινοπώρου, δεν συ-
νεπάγονται απαραίτητα και μείωση
των τιμών, αλλά επιβράδυνση της αύ-
ξησής τους. «Σίγουρα δεν μπορούμε
αυτή τη στιγμή να αναφερθούμε σε
αλλαγή εικόνας όσον αφορά στην α-
κρίβεια», υπογραμμίζει το Δημοσιονο-
μικό Συμβούλιο.

Μέσα στο εσωτερικό σημείωμα, υ-

πάρχουν υποκατηγορίες πόρων παρα-
γωγής και τι αλλαγές επήλθαν σε αυτά.
Όσον αφορά τα μέταλλα, τονίζει ότι η
αρχή στις μειώσεις έγινε στις αγορές
μετάλλων, όπου καταγράφονται μει-
ώσεις τιμών οι οποίες μπορεί μεν να
προκαλούν ανησυχίες στους επενδυτές,
αλλά καταδεικνύουν πως η παγκόσμια
οικονομία έχει αρχίσει να προσαρμό-
ζεται στα νέα δεδομένα. Σύμφωνα με
τους σχετικούς μηνιαίους δείκτες που
συλλέγει η Παγκόσμια Τράπεζα, η μεί-
ωση στις τιμές των μετάλλων είναι γε-
νικευμένη έως και καθολική, ενώ σε
ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές έχουν
υποχωρήσει σε επίπεδα Απριλίου, όταν
σημειώθηκε το πρώτο σοκ από τις
απτές επιπτώσεις του πολέμου στην
Ουκρανία.

Ισοσκελισμένο προϋπολογισμό θα έχει η Κύπρος
Προβλέψεις του EUIFIS για το 2022 - Επιβράδυνση των αυξήσεων το φθινόπωρο βλέπει το δημοσιονομικό συμβούλιο 

Οι τιμές πετρελαίου καταγράφουν
μείωση των πιέσεων, αλλά είναι α-
κόμα νωρίς για ασφαλή συμπερά-
σματα, καθώς η επιβράδυνση των
μεσοπρόθεσμων αυξήσεων δεν με-
ταφράζεται απαραίτητα και σε α-
ποκλιμάκωση των τιμών, παρά τις
παροδικές μειώσεις που διαφαίνο-
νται κατά φάσεις στις διεθνείς α-
γορές. Ο δείκτης Ιουνίου δείχνει
μια επιβράδυνση στις αυξήσεις στο
Dubai και στο Brent (+7%), με μι-
κρότερες αυξήσεις στο υγροποιη-
μένο (+2%), ενώ το Φυσικό Αέριο
στην Ευρώπη κινείται σε συνεχι-
ζόμενες αυξήσεις (+15%), σε αντί-
θεση με τις τάσεις στις ΗΠΑ, λόγω

και πολιτικών περιστάσεων. Κατά
τον Ιούνιο, η διαφοροποίηση των
τιμών καυσίμων στην διεθνή αγορά
κινήθηκε συνολικά στο +6%.
Έτσι, φτάνουμε στο συμπέρασμα
πως, εκ πρώτης όψεως, ο ρυθμός
αύξησης των τιμών θα μειωθεί, αλλά
οι ίδιες οι τιμές δεν έχουν ακόμα
φτάσει στην κορυφή τους. (Αγνο-
ούμε τις διακυμάνσεις των τελευ-
ταίων ημερών, οι οποίες είναι ιδι-
αίτερα βραχυπρόθεσμες και δεν
διαγράφουν τάσεις προς το παρόν).

«Την ίδια στιγμή, σημαντικές
είναι και οι μειώσεις σε δείκτες που
παρακολουθούν την ναυτιλία και
δη τα εμπορικά ναύλα, όπου επίσης

καταγράφουμε τις πρώτες ενδείξεις
σταθεροποίησης», αναφέρει το Δημ.
Συμβούλιο. Ίσως ακόμα πιο σημα-
ντική είναι και η σταθεροποίηση
στα στοιχεία που αναλύει η New
York Fed για τους σκοπούς του Δεί-
κτη Πιέσεων στην Αλυσίδα Διανο-
μής, όπου επίσης σημειώνονται κά-
ποια σημαντικά σημάδια σταθερο-
ποίησης.

Οι τιμές που αφορούν στα εμπο-
ρικά ναύλα στο Σουέζ και τον Ατ-
λαντικό συνεχίζουν να αποκλιμα-
κώνονται ελαφρώς, καταδεικνύο-
ντας πως οι πιέσεις έχουν απορρο-
φηθεί από την ούτως ή άλλως έντονα
κυκλική βιομηχανία της ναυσι-

πλοΐας. Ωστόσο, φαίνεται πως η κί-
νηση στον Ειρηνικό και δη προς
και από τις ανατολικές ακτές των
ΗΠΑ, παραμένει υπό πίεση, με αυ-
ξητικές τάσεις στο κόστος των ναύ-
λων. Επιπλέον, προϊόντα όπως τα
έλαια καταγράφουν μειώσεις σε
σχέση με τον περασμένο Μάη (η-
λιέλαιο κατά 9%, σογιέλαιο κατά
11% και φοινικέλαιο κατά 13%),
ενώ εξαιρετικής σημασίας είναι και
η γενική μείωση των τιμών σε πολ-
λές από τις κατηγορίες λιπασμάτων
που κατέγραφαν ραγδαία αύξηση
μέχρι τα μέσα του έτους. Σημειώ-
νουμε με ενδιαφέρον προς συνεχή
παρακολούθηση τις τιμές σε TSP,

DAP και ουρία, οι οποίες δείχνουν
μειωτικές τάσεις. Επίσης σημαντικές
είναι οι τιμές στο χλωριούχο νάτριο
(ποτάσα), όπου ωστόσο οι τιμές συ-
νεχίζουν να αυξάνονται. «Σε γενικές
γραμμές, δικαιολογείται η προσδο-
κία για μερική ανάκαμψη της αγοράς
γεωργικών προϊόντων, και επανα-
φορά, με τις επόμενες σοδειές, των
τιμών σε πιο υποφερτά επίπεδα. Η
μερική αυτή ανάκαμψη, όμως, δεν
δείχνει αυτή τη στιγμή αρκετή για
να ανατρέψει την γενικευμένη ει-
κόνα επισιτιστικής κρίσης σε αρκετά
σημεία του πλανήτη, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται. Η εικόνα βελτιώνεται,
αλλά δεν ανατρέπεται», σχολιάζει.

Οι τιμές πετρελαίου, ναύλων, τροφίμων, ελαίων

Προϊόντα όπως τα έλαια καταγράφουν μειώσεις σε σχέση με τον
περασμένο Μάη (ηλιέλαιο κατά 9%, σογιέλαιο κατά 11% και φοινι-
κέλαιο κατά 13%)

<<<<<<

Καθώς η παγκόσμια οικονο-
μία δοκιμάζει τις αντοχές
σε επίπεδα τιμών, διαφαίνε-
ται πως σε ορισμένες
περιπτώσεις, έχουμε προ-
σεγγίσει την κορυφή των
πληθωριστικών πιέσεων.

Επηρεάζεται ευρύ
φάσμα αγαθών

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο επισημαί-
νει ότι σημαντική εξέλιξη αποτελεί η πο-
ρεία ενδιάμεσων αγαθών, τα οποία έ-
χουν μεν τις δικές τους δυναμικές ως
προϊόντα προς παραγωγή, αλλά είναι
ταυτόχρονα και σημαντικά ως πόροι πα-
ραγωγής για μια σειρά από τελικά προϊό-
ντα. Τα ενδιάμεσα αγαθά αποτελούν ση-
μαντικό σημείο μποτιλιαρίσματος της
διεθνούς οικονομίας, τόσο με την σπα-
νιότητα που διαμορφώνεται σε αυτά, όσο
και λόγω των αυξημένων τους τιμών. Χα-
ρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των η-
μιαγωγών, οι οποίοι, κάτω από την πίεση
στην αλυσίδα παραγωγής, στα εμπορικά
ναύλα, αλλά και λόγω της συνεχιζόμενης
σπανιότητας, έχουν οδηγήσει σε πολλα-
πλά προβλήματα παραγωγής τελικών
προϊόντων. Το φάσμα των τελικών αγα-
θών που έχει ήδη επηρεαστεί, είναι εξαι-
ρετικά ευρύ και περιλαμβάνει μεταξύ άλ-
λων, αυτοκίνητα, είδη τεχνολογίας, εξο-
πλισμό τηλεπικοινωνιών, ιατρικά μηχανή-
ματα και οικιακά διαρκή αγαθά. Γι’ αυτό
και οι ενδείξεις για μείωση των πιέσεων
σε «σημεία» της οικονομίας όπως τους η-
μιαγωγούς, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντι-
κές, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο το πό-
σο θα συνεχιστεί αυτή η μείωση.

Μετά από αρκετές δεκαετίες χαμηλού πληθωρισμού, η ΕΕ αντιμετωπίζει τώρα ψηλές πληθωριστικές πιέσεις.

Του απεσταλμένου μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Σήμα στην κατεύθυνση της δημοσιο-
νομικής προσαρμογής έστειλαν οι υ-
πουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης,
μετά τη συνεδρίαση του τελευταίου
Eurogroup πριν από τις καλοκαιρινές
διακοπές. Σύμφωνα με την κοινή δή-
λωση του σώματος, η παράταση της
επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής
το 2023 «δεν δικαιολογείται».

Η έμφαση, αντ’ αυτού, όπως σημει-
ώνεται, πρέπει να δοθεί στην προστα-
σία των πιο ευάλωτων καταναλωτών
έναντι των συνεπειών του ενεργειακού
σοκ. Η δημοσιονομική πολιτική, ανα-
φέρουν οι υπουργοί Οικονομικών, δεν
πρέπει να συμβάλλει στην όξυνση των
πληθωριστικών πιέσεων, αλλά πρέπει
να διευκολύνει το έργο αποκατάστασης
της σταθερότητας των τιμών. Για την
Ελλάδα –που έχει δαπανήσει μεγάλα
ποσά για την οικονομική αντιμετώπιση
της πανδημίας και που είναι μεταξύ
των πρώτων στην Ε.Ε. σε δαπάνες ως
ποσοστό του ΑΕΠ απέναντι στην ε-
νεργειακή κρίση– το καμπανάκι έχει
ήδη χτυπήσει. Η αύξηση του κόστους
δανεισμού και η μη επίτευξη (ακόμα)
της επενδυτικής βαθμίδας συνθέτουν

ένα δυσοίωνο σκηνικό για την πιο υ-
περχρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης.

Σε δήλωσή του στο περιθώριο της
συνεδρίασης, ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας υπογράμμισε την
ανάγκη για «ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
για την ενεργειακή ασφάλεια και την
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης»,
αλλά και καλύτερο ευρωπαϊκό συντο-
νισμό «στις πολιτικές για την αντιμε-
τώπιση των οικονομικών επιπτώσεων
της ενεργειακής κρίσης». Ο πληθωρι-
σμός στην Ευρωζώνη έχει αναρριχηθεί
στο 8,6% (12% στην Ελλάδα), ενώ η ε-
ντολή της ΕΚΤ είναι να διατηρείται ο-
ριακά κάτω από το 2% σε ετήσια βάση.
Η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης
αναμένεται να προχωρήσει σε αύξηση
των επιτοκίων στην προσεχή της συ-

νεδρίαση στις 21 Ιουλίου, για πρώτη
φορά μετά το 2011.

«Το μακροοικονομικό περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένων των προοπτι-
κών μεγέθυνσης και της δυναμικής
του πληθωρισμού, έχει επιδεινωθεί»,
αναφέρει η κοινή δήλωση του
Eurogroup. Οι οικονομίες της Ευρω-
ζώνης παραμένουν ανθεκτικές, αλλά
«οι παγκόσμιοι παράγοντες κινδύνου,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που
συνδέονται με τον πόλεμο, την παν-
δημία και τη μεταβλητότητα στις χρη-
ματαγορές, παραμένουν αυξημένοι».

Στις δηλώσεις του πριν από τη συ-
νεδρίαση, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος
για θέματα οικονομίας Βάλντις Ντο-
μπρόβσκις, προαναγγέλλοντας τα ευ-
ρήματα των θερινών προβλέψεων της
Κομισιόν, που θα δημοσιευθούν την
Πέμπτη, είπε ότι «η οικονομική μεγέ-
θυνση [της Ε.Ε.] αποδεικνύεται ανθε-
κτική φέτος», αλλά ότι η πρόγνωση
για τον πληθωρισμό θα αναθεωρηθεί
και πάλι ανοδικά. Σχετικά με τη δη-
μοσιονομική καθοδήγηση για το 2023,
ο κ. Ντομπρόβσκις είπε ότι «πρέπει να
βρούμε τη σωστή ισορροπία» μεταξύ
της στήριξης όσων είναι πιο ευάλωτοι
στις υψηλές τιμές της ενέργειας και

των ειδών διατροφής και της υιοθέ-
τησης μιας «πιο συνετής» δημοσιονο-
μικής στάσης. Σχετικά με το ενδεχόμενο
πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας
ρωσικού αερίου το προσεχές διάστημα,
ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος είπε ότι
«δεν είναι το βασικό σενάριο, αλλά
δεν είναι ένας κίνδυνος τον οποίο μπο-
ρούμε να αγνοήσουμε».

H διαδοχή του Ρέγκλινγκ
Απέτυχαν και χθες οι υπουργοί Οι-

κονομικών της Ευρωζώνης να επιλέ-
ξουν τον διάδοχο του Κλάους Ρέγκλιν-
γκ στο τιμόνι του ESM. Η διαδικασία
είναι κολλημένη εδώ και κάποιες ε-
βδομάδες, με τη Γερμανία μεταξύ άλ-
λων να στηρίζει τον πρώην υπουργό
Οικονομικών του Λουξεμβούργου
Πιερ Γκραμένια, ενώ αρκετές χώρες
του Νότου στηρίζουν τον Πορτογάλο
Ζοάο Λεάο. H Ιταλία απέσυρε χθες
την υποψηφιότητα του Μάρκο Μπούτι
και στήριξε τον κ. Λεάο, αλλά αυτό
δεν αποδείχθηκε αρκετό για να συ-
γκεντρώσει ο Πορτογάλος την ανα-
γκαία αυξημένη πλειοψηφία (80% των
ψήφων, με τη Γαλλία και τη Γερμανία
να διαθέτουν ποσοστό άνω του 20%
και να μπορούν από μόνες τους να
θέσουν βέτο στην όποια επιλογή).

H παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού
Μπόρις Τζόνσον βαθαίνει την αβεβαιότητα
γύρω από τη βρετανική οικονομία, η
οποία ήδη υφίσταται πιέσεις εξαιτίας του
πληθωρισμού που τείνει να γίνει διψήφιος,
τον κίνδυνο μιας ύφεσης και τις επιπτώσεις
της εξόδου της χώρας από την Ε.Ε. Η δια-
δικασία αντικατάστασης του πρωθυπουρ-
γού απαιτεί εβδομάδες, αφήνοντας την
πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου
σε κατάσταση εκκρεμότητας – η στερλίνα
ήδη έχει φθάσει στα χαμηλότερα επίπεδά
της τής τελευταίας διετίας έναντι του δο-
λαρίου. Η δε Τράπεζα της Αγγλίας καλείται
να απαντήσει στο ερώτημα πώς θα αυ-
ξήσει τα επιτόκια χωρίς να καταστρέψει
την οικονομική δραστηριότητα. Ακόμα
περισσότερο από πολλές άλλες χώρες,
το Ηνωμένο Βασίλειο υφίσταται τις πιέσεις
ενός πληθωρισμού που φθάνει το 9,1%,
δηλαδή τα υψηλότερα επίπεδα 40ετίας,
ενώ κατά την Τράπεζα της Αγγλίας προ
της λήξης του 2022 θα φθάσει στο 11%.

Οποιος διαδεχθεί τον Μπόρις Τζόνσον
θα πρέπει να λάβει γενναίες αποφάσεις
για τη φορολογία και τις δημόσιες δαπάνες,
ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μιας ύ-
φεσης, αλλά πιθανώς να ενταθεί η πλη-
θωριστική πίεση στην οικονομία. Οταν
παραιτήθηκε την Τρίτη ο υπουργός Οι-
κονομικών Ρίσι Σουνάκ, διευκρίνισε πως
διαφωνούσε σε θέματα πολιτικής με τον
παραιτηθέντα πρωθυπουργό, ο οποίος
επιδίωκε επί μακρόν περισσότερες φο-
ροαπαλλαγές. Η βραχυπρόθεσμη προτε-
ραιότητα του Σουνάκ, προτού αποχωρήσει,

ήταν να περιστείλει το δημόσιο χρέος
της Βρετανίας, το οποίο διαρκoύσης της
πανδημίας εκτινάχθηκε σε πάνω από 2
τρισ. δολάρια. Αναλυτές της Citi αναμέ-
νουν ότι οι υποψήφιες για την ηγεσία
των Συντηρητικών, Πρίτι Πατέλ και Λιζ
Τρας, που είχαν καθήκοντα υπουργού Ε-
σωτερικών και Εξωτερικών, αντιστοίχως,
στην κυβέρνηση Τζόνσον, ίσως ζητήσουν
γρήγορες μειώσεις φόρων και υψηλότερες
δαπάνες. Οι έτεροι υποψήφιοι, Ρίσι Σουνάκ
και Σατζίντ Τζάβιντ, πρώην υπουργός Υ-
γείας, ίσως να φανούν δημοσιονομικά
πιο επιφυλακτικοί. Οι αρμόδιες Αρχές
του προϋπολογισμού αναφέρουν ότι κατά
τις προβλέψεις τους, εάν οι μελλοντικές
κυβερνήσεις δεν φανούν αυστηρές δη-
μοσιονομικά, το δημόσιο χρέος μέσα σε
ορίζοντα 50 ετών θα υπερτριπλασιαστεί
στο σχεδόν 320% του ΑΕΠ. Τέλος, ανα-
φορικά με την Τράπεζα της Αγγλίας, αυτή
έχει αυξήσει πέντε φορές το κόστος δα-
νεισμού από πέρυσι τον Δεκέμβριο, ακο-
λουθώντας τη δραστικότερη διαδικασία
των τελευταίων 25 ετών, επισημαίνοντας
ότι δεν θα παύσει. Πιθανώς, κατά τις εν-
δείξεις, να κάνει ακόμα μία κίνηση με
αύξηση μισής ποσοστιαίας μονάδας στο
βασικό της επιτόκιο, στην επόμενη συ-
νεδρίαση του Αυγούστου. Ωστόσο, λόγω
κινδύνου για μια γενικευμένη κάμψη
στην παγκόσμια οικονομία και της αβε-
βαιότητας για τη βρετανική δημοσιονο-
μική πολιτική, οι αναλυτές και οι επενδυτές
δεν προβλέπουν πλέον μια τόσο θεαματική
κίνηση.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΓΟΥΊΛΙΑΜ ΣΌΜΠΕΡΓΚ / REUTERS

Ακυβέρνητο καράβι
εν μέσω θαλασσοταραχής

«Φρένο» στα οριζόντια μέτρα
στήριξης από το Eurogroup
Σήμα για περιορισμό της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής το 2023

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις.



Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Σε πρώτο πλάνο μπαίνει πλέον ο βαθμός ικανο-
ποίησης των περιηγητών της Κύπρου. Μετά από
πολύμηνες διεργασίες και προετοιμασία, η πλατ-
φόρμα ORM ξεκίνησε να συλλέγει δεδομένα και
πληροφορίες από διαδικτυακές πηγές, οι οποίες
καταδεικνύουν κατά πόσο οι επισκέπτες έμειναν
ή όχι ικανοποιημένοι από την επίσκεψή τους,
τόσο στον προορισμό, όσο και στις τουριστικές
επιχειρήσεις αλλά και από τις παρεχόμενες υ-
πηρεσίες ευρύτερα. Όπως ανέφερε στην «Κ» ο
Υφυπουργός Τουρισμού, βάσει των στοιχείων
που έχει συγκεντρώσει η πλατφόρμα, το 2021
ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών με την
Κύπρο ήταν 86,8%. Αυτό προέκυψε από τα
reviewsτων πελατών των διαφόρων επιχειρήσεων
στην Κύπρο και επισκεπτών περιοχών στο δια-
δίκτυο (TripΑdvisor, Google, Instagram, Facebook
κ.ο.κ). Τα στοιχεία αναλύθηκαν και ταξινομήθηκαν
ανά επιχείρηση και περιοχή, ενώ υπολογίζεται
και ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης ολόκληρου
του προορισμού.

«Μας ικανοποίησε η απόδοση της Κύπρου
ως προορισμός και το ποσοστό ικανοποίησης,
παρόλα ταύτα βάλαμε στόχο μέχρι το 2025 να
φτάσουμε στο 87,5% και μέχρι το 2030 στο 90%
ποσοστό ικανοποίησης προορισμού», ανέφερε
σχετικά ο Σάββας Περδίος. Πέραν του προορισμού,
το Υφυπουργείο θα μελετήσει το ενδεχόμενο

καθορισμού επιμέρους στόχων ανά γεωγραφική
περιοχή, κατηγορία επιχείρησης, ώστε να απο-
τελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της Εθνικής
Στρατηγικής Τουρισμού 2030. 

Οι άλλοι 
Τα αποτελέσματα για το 2021 δίνουν προ-

βάδισμα της Κύπρου σε σχέση με άλλους α-
νταγωνιστικούς προορισμούς, όπως για παρά-
δειγμα την Αντάλεια της Τουρκίας, την Κρήτη
και την Ρόδο. Ωστόσο, σε επίπεδο χώρας προ-
ορισμού, ο βαθμός ικανοποίησης των επισκε-
πτών ήταν πιο ψηλός στην Τουρκία (88%) και
στην Ελλάδα (87%). Πρόκειται για μικρή διαφορά
επισήμανε ο Υφυπουργός, εκφράζοντας την
θέση ότι η σύγκριση θα πρέπει να γίνεται με
μικρότερες περιοχές των ανταγωνιστικών χω-
ρών, με τις οποίες το προσφερόμενο τουριστικό
προϊόν είναι παρόμοιο.

Στοιχεία για κάθε επιχείρηση
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνει η πλατ-

φόρμα, δίνουν την εικόνα και για κάθε τουρι-
στική επιχείρηση ξεχωριστά. Έτσι, αν μια ε-
πιχείρηση σκοράρει επανειλημμένα πιο χαμηλά
από τον στόχο, και έχουν στις ιστοσελίδες τους
ή στις τουριστικές πλατφόρμες παράπονα από
πελάτες, θα ενημερώνεται και θα δέχεται και

τις συστάσεις του Υφυπουργείου, προς βελτίωση
των υπηρεσιών και της εικόνας της. Την υλο-
ποίηση της πλατφόρμας ORM, έχει αναλάβει
η εταιρεία Reputize ltd, με συνολική προσφορά
164 χιλιάδων ευρώ συν ΦΠΑ για 39 μήνες (συν
δύο χρόνια). Εκτιμάται ότι πρόκειται για ένα
ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια
βελτίωσης τουριστικών υποδομών και υπηρε-
σιών και θα καταστήσει την χώρα τουριστικά,
πιο ανταγωνιστική. Την ίδια ώρα ίσως πρόκειται
για το μοναδικό εργαλείο που θα δημιουργεί
σε πραγματικό χρόνο, βάση δεδομένων για το
προφίλ των τουριστών στην Κύπρο.

Η διαδικασία
Το προηγούμενο διάστημα το Υφυπουργείο

έστειλε επιστολή στις τουριστικές επιχειρήσεις
και τους φορείς του τουρισμού (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ,
ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ, ACTA, ΕΤΑΠ,

ΠΑΣΙΚΑ, ΟΣΙΚΑ, Σύνδεσμο Αστροτουρισμού,
Σύνδεσμο Οινοποιών Κύπρου, Τμήμα Δασών,
Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου, κ.α.)
μέσω της οποίας τους προέτρεψε να δημιουρ-
γήσουν και να διατηρήσουν διαδικτυακή πα-
ρουσία των επιχειρήσεων τους σε σχετικές

πλατφόρμες, ώστε να μπορούν οι πελάτες να
υποβάλουν σχόλια και αξιολογήσεις. Τους ε-
νημέρωσε επίσης για τον ρόλο της πλατφόρμας
Online Reputation Management και τον στόχο
συλλογής πληροφοριών σε συνεχή βάση, από
διαδικτυακές πηγές, οι οποίες θα καταδεικνύουν

τον βαθμό ικανοποίησης των περιηγητών στην
Κύπρο και συγκεκριμένα σε τομείς όπως η κα-
θαριότητα, η εξυπηρέτηση, οι εγκαταστάσεις,
οι υποδομές, η διασκέδαση, η ποιότητα φαγη-
τού/ποτού. Πέραν των ξενοδοχείων και των
τουριστικών καταλυμάτων, η παρακολούθηση
του βαθμού ικανοποίησης των περιηγητών α-
φορά και χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας,
άλλα σημεία ενδιαφέροντος όπως θεματικά
πάρκα, παραλίες, μουσεία, αρχαιολογικούς χώ-
ρους, οινοποιεία, αθλητικές εγκαταστάσεις
κτλ. Το Υφυπουργείο, μέσω της πλατφόρμας,
θα παρακολουθεί και θα αναλύει επίσης τους
δείκτες και τα χαρακτηριστικά που αφορούν
τουριστικά καταλύματα, κέντρα αναψυχής,
χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος και στις
περιπτώσεις που παρατηρείται συχνή απόκλιση
μιας επιχείρησης από τον καθορισμένο στόχο
ποσοστού ικανοποίησης των πελατών, θα ε-
νημερώνει γραπτώς την επιχείρηση ή την το-
πική αρχή και τις ΕΤΑΠ, ώστε να λαμβάνονται
διορθωτικά μέτρα.

Θα κοινοποιεί στην συνέχεια συγκεντρω-
τικούς πίνακες αποτελεσμάτων στους φορείς
του τουρισμού, τόσο για ενημέρωση, όσο και
για λήψη διορθωτικών ενεργειών εκεί και όπου
χρειάζεται. Ο κατάλογος με τις επιχειρήσεις
που θα έχουν εξασφαλίσει άνω του ελάχιστου
ορίου βαθμολογίας θα αναρτάται στην επίσημη
ιστοσελίδα του Υφυπουργείου. Ανά τακτά
χρονιά διαστήματα αναμένεται ότι θα δημο-
σιεύονται οι αναλύσεις για ενημέρωση της
τουριστικής βιομηχανίας και του κοινού, ανα-
φορικά με το επίπεδο του βαθμού ικανοποίησης
των περιηγητών στην Κύπρο. 
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Πέραν του προορισμού, το Υφυπουργείο θα μελετήσει το ενδεχόμενο καθορισμού επιμέρους στόχων ανά γεωγραφική περιοχή, κατηγορία επιχείρησης, ώστε να απο-
τελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των ΓΟΥΈΜΠΕΡ και ΧΑΡΟΎΜΙ ΙΤΣΙΚΟΎΡΑ / BLOOMBERGΑ Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Εικονική πραγματικότητα Πιο κοντά στην ύφεση η Ευρωζώνη
Η εβδομάδα άνοιξε με την κυβερνητική
διαβεβαίωση ότι η χώρα είναι θωρακι-
σμένη έναντι του κινδύνου έλλειψης ε-
νέργειας τον χειμώνα. Ακολούθησε η
απίστευτη εξαγγελία Σκρέκα, ότι η κυ-
βέρνηση αποφάσισε να επιδοτεί την
κατανάλωση ηλεκτρενέργειας οριζόντια,
για όλες τις κατοικίες που μπορεί να
έχει καθένας, για πλούσιους και φτωχούς,
χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για το σύ-
νολο της κατανάλωσής τους – μιλάμε
για δαπάνη περίπου 700 εκατ. ευρώ/μήνα,
που θα απορροφά το 84% της αύξησης
των τιμών. Το υπουργείο Οικονομικών
διαφώνησε με αυτή την γαλαντομία,
αλλά οι εκλογικές προτεραιότητες υπε-
ρίσχυσαν.

Υπάρχουν λεφτά; Πού βρέθηκαν;  Σε
αντίθεση με την περίοδο των μνημονίων,
που ήταν υποχρεωτική η επίτευξη πλε-
ονασμάτων, οι παροχές τώρα γίνονται
με δανεικά. Σε περίπου δύο χρόνια έχουν
διανεμηθεί 50 δισ. με ισόποση αύξηση
του δημοσίου χρέους.  Αν είναι οριζόντιες,
αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός δα-
νείζεται για να γίνονται παροχές και σε
όσους δεν έχουν ανάγκη – αντίθετα με
το ΔΝΤ που συνιστά οι έχοντες να πλη-
ρώνουν όλο το κόστος, να ενισχύονται

μόνο οι οικονομικά ευάλωτοι. Δεύτερον,
σημαίνει ότι τα λεφτά δεν επαρκούν να
ανακουφίσουν όσους πραγματικά έχουν
ανάγκη, καθότι μοιράζονται και σε όσους
δεν έχουν ανάγκη. Καθ’ ημάς αναπτύσ-
σεται και μια ιδιάζουσα ικανότητα: να
ξοδεύονται λεφτά χωρίς να αφήνουν
κάποιο κοινωνικό, αναπτυξιακό αποτύ-
πωμα. Στη διετία χαρίστηκαν πολλά δισ.
χωρίς κριτήρια, ενώ άλλα δόθηκαν ως
κρατική εγγύηση για να δανειοδοτηθούν
μαγαζιά που καμία τράπεζα δεν θα δά-
νειζε.

Θα ήταν ωραίο αν περίσσευε, ας πού-
με, 1 δισ. για να στηριχτούν εγχειρήματα
startups νέων Ελλήνων. Ή, 1 δισ. που
μαζί με ιδιωτικά κεφάλαια θα έφτιαχναν
ένα ισχυρό επενδυτικό fund εισηγμένο
στο Χρηματιστήριο, να επενδύει σε δυ-
ναμικές μεσαίες παραγωγικές επιχει-
ρήσεις.

Το κακό είναι ότι η πολιτική των γε-
νικών, χωρίς αξιολόγηση παροχών με
δανεικά, δείχνει να μακροημερεύει. Τα
μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οι-
κονομίας διατηρούνται στο ημίφως.
Ετσι, η συζήτηση μπορεί να περιοριστεί
στις παροχές: σε πόσες δόσεις θα επι-
στραφούν κάποια δισ. από δώρα και ε-

πικουρικές, πόσο θα αυξηθούν οι συ-
ντάξεις το 2023, τι ωραίο είναι που θα
καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης κι
από το Δημόσιο κι από τις συντάξεις,
ποιες θα είναι οι επόμενες μειώσεις φό-
ρων και άλλα ανάλογα. Μοιάζει, λες, να
φιλοτεχνείται μια εικονική (προεκλογική)
πραγματικότητα.

Παράδειγμα, πίσω στα της ενέργειας:
παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η χώρα είναι
θωρακισμένη έναντι του κινδύνου ελ-
λείψεων, είναι τουλάχιστον αμφίβολο
αν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε
τις αναγκαίες ποσότητες LNG για τη
χειμερινή περίοδο. Αντιθέτως, είναι
πολύ πιθανό ότι οι ελλείψεις ρεύματος
θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι. Κι
όσον αφορά τα κυβερνητικά σχήματα
που υποτίθεται ότι βάζουν τα δυο πόδια
των παραγωγών-παρόχων ηλεκτρικής
ενέργειας σε ένα παπούτσι, πριν καν α-
λέκτορα φωνήσαι το υπουργείο Ενέρ-
γειας άτσαλα ανέβαλε για τις 22 Ιουλίου
την ανακοίνωση των τιμολογίων που
νομοθετικά είχε οριστεί να γίνει στις
10 Ιουλίου. Η αναβολή έγινε γιατί το υ-
πουργείο έμαθε σε ποια ύψη θα πέταγαν
οι τιμές που θα ανακοίνωναν οι πάροχοι
και κατατρόμαξε. 

O κίνδυνος να εμφανιστεί ύφεση στις
χώρες-μέλη της Ευρωζώνης αυξάνεται,
καθώς οι πιθανότητες να παρουσια-
στούν ελλείψεις στις προμήθειες φυ-
σικού αερίου ενισχύονται και ο δείκτης
του πληθωρισμού διατηρείται σε επί-
πεδα-ρεκόρ, σύμφωνα με τους οικο-
νομολόγους που συμμετείχαν σε έ-
ρευνα, την οποία διεξήγαγε το ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.   

Συγκριτικά με την προηγούμενη έ-
ρευνα την οποία είχε εκπονήσει το
πρακτορείο, οι πιθανότητες να εμφα-
νίσει συρρίκνωση η οικονομία της Ευ-
ρωζώνης έχουν αυξηθεί από το 30%
στο 45% σήμερα, ενώ είχαν διαμορ-
φωθεί στο 20% πριν από την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Γερμανία,
η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώ-
νης αλλά και μία από τις περισσότερο
εκτεθειμένες σε ενδεχόμενη διακοπή
των προμηθειών σε φυσικό αέριο από
τη Ρωσία, έχει πολύ μεγαλύτερες πι-
θανότητες να παρουσιάσει περιστολή
της οικονομικής της παραγωγής, παρά
το αντίθετο.

«Λαμβάνουμε ως υπόθεση εργασίας
μία ύφεση εξαιτίας του ήδη επιβλη-

θέντος εμπάργκο στο πετρέλαιο και
τις επιπτώσεις από τις υψηλότερες τι-
μές πρώτων υλών στη βιομηχανία»,
επισημαίνει ο αναλυτής στρατηγικής
της Rabobank, Ερικ-Γιαν βαν Χαρν.
«Η γερμανική οικονομία ήδη φαίνεται
να ανακόπτει ταχύτητα και η γενικό-
τερη τάση της είναι καθοδική», ση-
μειώνει ο αναλυτής της Rabobank. Το
αυξημένο κόστος διαβίωσης επιφέρει
ολοένα και σοβαρότερες συνέπειες
τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους
καταναλωτές και στα νοικοκυριά, κα-
θώς εξέρχονται από τα δύο χρόνια της
πανδημίας του κορωνοϊού. Εν τω με-
ταξύ, οι μειωμένες παραδόσεις σε φυ-
σικό αέριο από τη Ρωσία συνιστούν
απειλή ως προς τις προμήθειες σε καύ-
σιμα κατά τη διάρκεια των μηνών του
χειμώνα.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διε-
ξήγαγε το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Βloomberg, οι προβλέψεις για την πο-

ρεία του πληθωρισμού αναθεωρήθη-
καν συγκριτικά με τα προηγούμενα
στοιχεία, παρά το γεγονός ότι η άνοδος
των τιμών καταναλωτή ακόμα ανα-
μένεται να επιβραδυνθεί και να προ-
σεγγίσει σταδιακά τον επίσημο στόχο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
για το 2% το 2024. Οι συμμετέχοντες
στην έρευνα παραμένουν σταθεροί
στην εκτίμησή τους ότι ο πληθωρισμός
θα εκτιναχθεί στο υψηλότερο σημείο
του κατά το τρέχον τρίμηνο. Η ΕΚΤ
εκτιμάται πως θα προχωρήσει σε αύ-
ξηση του επιτοκίου καταθέσεων στο
0,75% έως την εκπνοή του έτους και
στο 1,25% στη συνεδρίαση του Μαρ-
τίου του 2023. 

Σε προηγούμενη πρόβλεψη αναλυ-
τές και οικονομολόγοι θεωρούσαν πως
θα ανέλθει σε αυτά τα επίπεδα του
1,25% μόλις τον Ιούνιο του επόμενου
έτους. Οι χώρες-μέλη της Ευρωζώνης
«υπάρχει το ενδεχόμενο να περιέλθουν
σε μια ήπια κατάσταση ύφεσης κατά
το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έ-
τους», όπως υπογραμμίζουν οικονο-
μολόγοι υπό την εποπτεία του Τζέιμς
Ρόσιτερ στον χρηματιστηριακό οίκο
TD Securities.

<<<<<<<

Η γερμανική οικονομία
ήδη δείχνει να
ανακόπτει ταχύτητα.

Σε πρώτο πλάνο
η ικανοποίηση
των τουριστών 
Σκόραραν 86,8% τα κυπριακά ξενοδοχεία, εστιατόρια
και τουριστικές υπηρεσίες και υποδομές για το 2021

<<<<<<<

Αναγκαία η διαδικτυακή παρουσία
των τουριστικών επιχειρήσεων
και των φορέων του τουρισμού
σε σχετικές πλατφόρμες για να
δουλέψει αποτελεσματικά το ORM.

<<<<<<<

Τα αποτελέσματα για το 2021
δίνουν προβάδισμα της Κύπρου
σε σχέση με άλλους ανταγωνιστι-
κούς προορισμούς.

Επενδύει 1,5 εκατ. ευρώ
Στην προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότη-
τας των υπηρεσιών στον τουρισμό, δίνεται
έμφαση και στον τομέα της εκπαίδευσης ο
οποίος, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, θα εί-
ναι ο πρώτος πυλώνας μέσα στο μεσοπρό-
θεσμο πλάνο δράσης του Υφυπουργείου. Το
πλαίσιο και οι δράσεις του θα ανακοινωθούν
περί τα τέλη του 2022. Πρόκειται για δρά-
σεις που θα υλοποιηθούν την επόμενη τριε-
τία, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και αφορούν την
τουριστική εκπαίδευση (upskilling και
reskilling), ιδιαίτερα σε ορεινά, ύπαιθρο και
απομακρυσμένες περιοχές. Στόχος είναι και
η αναβάθμιση των υπηρεσιών στις ειδικές
μορφές τουρισμού καθώς και σε ανθρώ-
πους που στελεχώνουν ένα επισκέψιμο ερ-
γαστήρι, ή αγρόκτημα. «Από την στιγμή που
στο τουριστικό μας προϊόν πλέον ανήκει ένα
εργαστήρι χειροτεχνίας, ή ένα επισκέψιμο
αγρόκτημα, αυτούς τους ανθρώπους τους
θεωρούμε κομμάτι του τουρισμού και θα
πρέπει να εκπαιδευτούν για να παρέχουν
τουριστική εμπειρία», αναφέρει σχετικά ο
Υφυπουργός. 
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Κυπριακό
Θα λυθεί επιτέλους το πρόβλημα
που κρατάει 50 χρόνια; Κάθε νέα
πρόταση για λύση που πέφτει στο
τραπέζι είναι χειρότερη από την
προηγούμενη. Μάλλον το σχέδιο
Ανάν ήταν η ευκαιρία που χάθηκε
για την επανένωση της νήσου, ό-
μως ο λαός πίστεψε ότι δεν ήταν
ιδανικό. Όλοι μας θέλουμε να τε-
λειώνει η συνεχιζόμενη κατοχή
της Κερύνειας, της Καρπασίας και
των Βαρωσίων. Όλοι μας θέλουμε
να ζήσουμε αρμονικά με τους
Τουρκοκύπριους αδελφούς μας
αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος.
Πρέπει να σταματήσει επιτέλους
η θυματοποίηση για δήθεν απο-
μόνωσή τους από την παγκόσμια
κοινότητα. Πρέπει και οι ίδιοι να
θέλουν τη λύση του προβλήματος
αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί εξέ-
λεξαν για ηγέτη τους έναν διχο-
τομιστή. Δεν μπορούν επίσης κά-
ποιοι και στις δυο πλευρές ( Ελ-
ληνοκυπριακή και Τουρκοκυπρια-
κή) να επικαλούνται τον Ακιντζί
λέγοντας ότι μας δόθηκε η ευκαι-
ρία για λύση κι εμείς την πετάξαμε.
Σίγουρα με έναν ηγέτη σαν τον
Ακιντζί οι πιθανότητες λύσης του
προβλήματος αυξάνονται δραμα-
τικά, γιατί μιλάμε για έναν άν-
θρωπο αγαπητό και ηπίων τόνων,
όμως η όποια προσπάθεια λύσης

δεν πρέπει να προσωποποιείται
αλλά πρέπει να είναι διαρκής και
να αγκαλιάζεται από όλους.  Είναι
γνωστό ότι διαπραγματευόμαστε
με την Τουρκία και όχι με τους
Τουρκοκύπριους. Ο Ερντογάν χρη-
σιμοποιεί κατά το δοκούν έναν
ολόκληρο λαό για προσωπικό πο-
λιτικό όφελος. Πρέπει οι Τουρκο-
κύπριοι να δουν την πραγματι-
κότητα και να αποφασίσουν ποιο
δρόμο θέλουν να διαλέξουν. Αυτόν
της καταπάτησης των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και της περι-
φρόνησης του διεθνούς δικαίου
ή τον δρόμο της ελευθερίας και
των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Εμείς με τη σειρά μας  να
τους αγκαλιάσουμε και να τους
βοηθήσουμε ώστε να καλυτερεύ-
σει το βιοτικό τους επίπεδο. Οι Α-
μερικανοί πολύ σωστά λένε ότι
«it takestwototango» όμως αυτή
τη στιγμή εμείς χορεύουμε μόνοι
μας έχοντας απέναντι κάποιον
που πυροβολεί στα πόδια μας. Η
λύση θα έρθει όταν ο ελεύθερος
κόσμος αποφασίσει ότι θα βάλει
τέλος στις παράλογες απαιτήσεις
του Ερντογάν και τον στείλει εκεί
που του αξίζει. 

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβου-
λος Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.

Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγείται αύριο
Πέμπτη η Πρόταση Νόμου του ΑΚΕΛ για
επιβολή πλαφόν στα καύσιμα. Αυτό απο-
φασίστηκε ομόφωνα σε κλειστή συνεδρία
-για το συγκεκριμένο θέμα- της Επιτροπής
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού. Σε δηλώσεις του μετά τη συ-
νεδρία, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας
Κώστα ανακοίνωσε πως η Επιτροπή α-
ποφάσισε ομόφωνα να στείλει στην ερ-
χόμενη Ολομέλεια την Πρόταση Νόμου
για το πλαφόν στα καύσιμα. Υπενθύμισε
ότι η Πρόταση έχει σκοπό την βελτίωση
του νομοθετικού πλαισίου, να κλείσει
κενά και να αφαιρέσει στρεβλώσεις.

Πρόσθεσε πως στην Πρόταση Νόμου
αφαιρούνται οι λέξεις «εύλογα» και «υ-
περβολικά» από την απόφαση του ή της
Υπουργού για το πότε θα εκδώσει σχετικό
διάταγμα, ενώ προστίθενται η προστασία
του καταναλωτή και οι διεθνείς συνθήκες.
«Αυτό που ελπίζουμε τώρα- είπε- είναι
πως όλα τα κόμματα θα αρθούν στο ύψος
των περιστάσεων και κανένα δεν θα προ-
χωρήσει να ζητήσει αναβολή γιατί κάτι
τέτοιο θα στείλει την Πρόταση Νόμου
για συζήτηση στα μέσα ή τέλη Σεπτεμ-
βρίου». Ο κ. Κώστα ανέφερε πως αυτό
που συμβαίνει με τα καύσιμα είναι αι-
σχροκέρδεια καθώς τις τελευταίες εβδο-
μάδες ενώ έχουμε μια αισθητή μείωση
του πετρελαίου διεθνώς, βρισκόμενο πε-
ρίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι, στην
Κύπρο δεν υπάρχουν μειώσεις αλλά αυ-
ξήσεις στις τιμές των καυσίμων. «Θέλουμε

να δώσουμε ακόμα ένα όπλο στα χέρια
του εκάστοτε Υπουργού Ενέργειας με α-
πώτερο σκοπό και στόχο να προστατεύ-
σουμε τον καταναλωτή, να προστατεύ-
σουμε τους πολίτες.

Καταχρηστικές ρήτρες
Στην Επιτροπή συζητήθηκε επίσης η

συμμόρφωση των αρμόδιων αρχών του
κράτους σε σχέση με τις πρόσφατες εξε-
λίξεις στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες σε
δανειακές συμβάσεις, θέμα που ενέγραψε
ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Πα-
παδούρης. Όπως είπε ο κ. Παπαδούρης,
αν εφαρμοζόταν το δίκαιο της ΕΕ θα σή-
μαινε ότι οι δικαστές αυτεπάγγελτα θα
μπορούσαν να εξετάζουν θέματα κατα-
χρηστικών ρητρών σε οποιαδήποτε υπό-
θεση, κάτι που δεν γίνεται στην Κύπρο.
Είπε πως ρώτησαν εθνικά κοινοβούλια
των χωρών της Ένωσης κατά πόσον έχουν
εναρμονιστεί και έχουν λάβει απαντήσεις
από 18 κοινοβούλια, με τα πλείστα να α-
παντούν πως έχουν υιοθετήσει πλήρως
την οδηγία δίνοντας προστασία στους
δανειολήπτες.

Όπως είπε, θα τους δοθεί η νομική
γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία.
Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν
με νομοθετικές ρυθμίσεις, για το νομο-
σχέδιο περί προστασίας του καταναλωτή
και σημείωσε ότι «αυτή είναι η 9η απόφαση
του Δικαστηρίου της ΕΕ και είναι άξιο α-
πορίας πώς η Γενική Εισαγγελία δεν έχει
μπει σε αυτή τη διαδικασία». «Ως μέλος
της ΕΕ οι οδηγίες είναι εκεί για να προ-
στατεύσουν τον κόσμο και δεν είναι προ-
αιρετικές αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να
τις ακολουθούμε», είπε και πρόσθεσε πως

η συζήτηση θα συνεχιστεί αρχές Σεπτεμ-
βρίου με στόχο να ενσωματώσουν όλες
τις πρόνοιες της οδηγίας αυτής. Από την
πλευρά του ο Κώστας Κώστα του ΑΚΕΛ
είπε πως είναι με ικανοποίηση που άκου-
σαν από την εκπρόσωπο της υπηρεσίας
Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουρ-
γείου Εμπορίου, ότι οι υποθέσεις που α-
φορούσαν αποφάσεις της υπηρεσίας για
καταχρηστικές ρήτρες σε δανειακές συμ-
βάσεις με τράπεζες έχουν προχωρήσει
στο Δικαστήριο και ήδη έχουμε μια από-
φαση. «Αναμένουμε μια σχετική γνωμά-
τευση της Νομικής Υπηρεσίας για τις τε-
λευταίες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής και τον Σεπτέμβρη θα το ξανα-
συζητήσουμε», είπε. Πρόσθεσε ότι στόχος
είναι να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο
φαινόμενο των καταχρηστικών ρητρών
σε συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής για
να προστατευθούν οι πολίτες. «Κάναμε
μεγάλο αγώνα εδώ και χρόνια, από το
2017 που μάθαμε τυχαία στην Επιτροπή
ότι υπάρχουν 59 αποφάσεις της υπηρεσίας
Προστασίας Καταναλωτή για καταχρη-
στικές ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις
και σε συμβάσεις με developers, για να
φτάσουν αυτές οι υποθέσεις στο Δικα-
στήριο». Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε
στη συνέχεια πως η Κυβέρνηση θα πρέπει
να προχωρήσει σε αλλαγή της Νομοθεσίας
έτσι ώστε αυτεπάγγελτα να μπορούν τα
Δικαστήρια να παρεμβαίνουν και να ε-
ξετάζουν περιπτώσεις καταχρηστικών
ρητρών, κάτι που εφαρμόζεται στην ΕΕ.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Το σενάριο της μεικτής τουριστικής και
οικιστικής ανάπτυξης προχωρά τελικά
για το ιστορικό ξενοδοχείο Βερεγγάρια
στον Πρόδρομο. Είχαν προηγηθεί διά-
φορες σκέψεις οι οποίες τέθηκαν στο
τραπέζι, μεταξύ αυτών και της μετατρο-
πής του χώρου του ξενοδοχείου σε πο-
λυτελή διαμερίσματα ώστε να διατεθούν
στην συνέχεια προς πώληση και τη με-
τονομασία του σε Βερεγγάρια estates.
Κατά την χθεσινή παρουσίαση του πλά-
νου του ομίλου bbf, ανακοινώθηκε ότι
η επένδυση των 35 εκατ. θα αφορά την
αναγέννηση του κτηρίου και την επα-
ναλειτουργία του το 2026 ως Βερεγγάρια
Luxury Boutique Hotel. Παράλληλα, πε-
ριμετρικά του ξενοδοχείου χωροθετούνται
ανεξάρτητες επαύλεις, μεζονέτες και
studios. Θα κατασκευαστούν επίσης πε-
ζόδρομοι, κοινόχρηστοι οργανωμένοι
καθιστικοί χώροι και χώροι στάθμευσης.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί από
τον Όμιλο bbf περί τα μέσα του 2026,
το δε κόστος ανέρχεται στα 35 εκατ.
ευρώ εκ των οποίων τα 20 εκατ. ευρώ
αφορούν το νέο ξενοδοχείο και 15 εκατ.
ευρώ για τα διαμερίσματα και επαύλεις
στον περιβάλλοντα χώρο. Ήδη έχουν
αρχίσει οι εργασίες υποστύλωσης του
κτηρίου, έχουν ανοικοδομηθεί τα σημεία
που έχουν καταρρεύσει και θα προχω-
ρήσουν με την επιδιόρθωση της οροφής.
Στο αρχιτεκτονικό κομμάτι, έχουν ετοι-
μαστεί τα σχέδια, κατατέθηκε αίτηση
για πολεοδομική άδεια, και ΜΕΕΠ ενώ-
πιον του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

Η περιβαλλοντική πτυχή
Την αρχιτεκτονική μελέτη ανέλαβε

το γραφείο Marios Economides Maria
Akkelidou Architects LLC. Η project
lead architect Μαρία Ακκελίδου περιέ-
γραψε στην «Κ» ότι κατά την ετοιμασία
των σχεδίων λήφθηκε υπόψη τόσο η
πολιτιστική, αρχιτεκτονική και ιστορική
σημασία του κτηρίου όσο και ο περι-
βάλλοντας χώρος και το δάσος. Πάντως
όπως έχει αναφερθεί, για την κατασκευή
των επαύλεων πέριξ του ξενοδοχείου,
αναμένεται ότι θα χρειαστεί η αποκοπή
15 δέντρων. Η κα Ακκελίδου επισήμανε
ότι σε συντονισμό με το Τμήμα Δασών

θα γίνει δεντροφύτευση 50 δέντρων
στον περιβάλλοντα χώρο της ανάπτυξης,
ενώ θα κατασκευαστούν και φωλιές για
πουλιά. Το λίφτινγκ του ιστορικού ξε-
νοδοχείου θα περιλαμβάνει και ενερ-
γειακή αναβάθμιση του. Ο Project
manager Βάσος Κάουρος έκανε λόγο
για προκλήσεις ένεκα της ιστορικότητας
του κτηρίου και των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών του ως διατηρητέο. 

Σουίτες και σπα
Το ξενοδοχείο θα αποτελείται από

το διατηρητέο ξενοδοχείο Βερεγγάρια,
το οποίο θα συντηρηθεί για να επανα-
λειτουργήσει σαν ξενοδοχείο υψηλών
προδιαγραφών με 28 δωμάτια, 4 σουίτες,
12 διαμερίσματα και σπα και τον περι-
βάλλοντα χώρο όπου θα ανεγερθούν
14 οικιστικά διαμερίσματα και 12 ανε-

ξάρτητες επαύλεις. Στον ισόγειο χώρο
διατηρείται η υφιστάμενη τυπολογία
με τους ενιαίους χώρους και βεβαίως η
κεντρική επιβλητική σκάλα του κτηρίου,
ενώ στον παρακείμενο χώρο θα λει-
τουργούν οι υπηρεσίες υποδοχής και
οι ανελκυστήρες. Στην απέναντι πλευρά
βάσει του πλάνου, θα δημιουργηθεί
ένας χώρος- αναγνωστήριο με τζάκι
ενώ εξωτερικά θα υπάρχουν κλασσικές
υπηρεσίες ξενοδοχείου όπως πισίνα,
χώρος προγεύματος και μπαρ.

Διαμερίσματα και επαύλεις
Στον περιβάλλοντα χώρο θα ανεγερ-

θούν 14 οικιστικά διαμερίσματα και 12
ανεξάρτητες επαύλεις. Πάντως, οι ιδιο-
κτήτες και οι υπεύθυνοι του έργου υ-
πογραμμίζουν ότι η οικιστική ανάπτυξη
θα είναι  διακριτική και η δόμηση χα-
μηλή, ενώ οι κατοικίες χωροθετούνται
αραιά, ακολουθώντας τη φυσική τοπο-
γραφία του εδάφους. Θα κατασκευα-

στούν επίσης πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι
οργανωμένοι καθιστικοί χώροι και χώροι
στάθμευσης. Τώρα κατά πόσο θα υπάρξει
ουσιαστικό ενδιαφέρον για αγορά των
οικιστικών τεμαχίων, είναι ένα ζήτημα
το οποίο θα ξεκαθαρίσει με την εξέλιξη
του έργου. Πάντως, ο project manager
του έργου αναφέρει ότι ήδη έχει εκ-
φραστεί ενδιαφέρον από Κύπριους δυ-
νητικούς αγοραστές. Η οικιστική ανά-
πτυξη εκτιμάται ότι θα τονώσει την κοι-
νότητα, η οποία μετρώντας λιγότερους
από 60 κατοίκους επενδύει στις εξοχικές
κατοικίες για την αναζωογόνησή της.
Φυσικά για να γίνει κάτι τέτοιο, δεν
αρκεί η ανακαίνιση του Βερεγγάρια. Ό-
πως αναφέρθηκε στην παρουσίαση του
έργου, στόχος του αρχιτεκτονικού σχε-
διασμού είναι η συνολική επαναδια-
μόρφωση του λόφου του Βερεγγάρια
και η δημιουργία ενός έργου σημαντικού,
που θα αναγεννήσει την κοινότητα του
Προδρόμου και τα ορεινά θέρετρα, κρα-
τώντας τα ζωντανά καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου.  Ο επισκέπτης ωστόσο θα
αναζητήσει και άλλες υπηρεσίες πλησίον
του ξενοδοχείου ή εξοχικών κατοικιών,
αλλά και δραστηριότητες που θα ενι-
σχύσουν την τουριστική του εμπειρία,
οι οποίες θα πρέπει να αναπτυχθούν. 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς
Το 1984 το ξενοδοχείο Βερεγγάρια

στον Πρόδρομο έβαλε λουκέτο στις ερ-
γασίες του και σε μία ιστορία 53 χρόνων
που ξεκίνησε το 1928. Από τους χώρους
του πέρασαν βασιλείς και σημαντικές
προσωπικότητες ενώ έχει χαρακτηριστεί
ως το ξενοδοχείο των βασιλιάδων. Από
το 1984 μέχρι σήμερα, το ξενοδοχείο
παρέμενε στα αζήτητα, ενώ προσπάθειες
αναζήτησης αγοραστή, και μέσα από
πλειστηριασμούς της Τράπεζας Κύπρου,
δεν ευδοκιμούσαν. Τον Δεκέμβρη του
2020 το ξενοδοχείο πέρασε στα χέρια
της Prime Property Group, ενώ από τον
περασμένο Μάιο, ο όμιλος προχώρησε
στο λανσάρισμα του bbf, διεθνές brand,
το οποίο ανέλαβε τα αναπτυξιακά έργα
της εταιρείας, μεταξύ αυτών και το Βε-
ρεγγάρια, ενώ η Prime Property Group
συνεχίζει την λειτουργία της ως διεθνές
μεσιτικό γραφείο. CEO της εταιρείας
bbf είναι ο Vladimir Romanov.

Επιστρέφει με δωμάτια
και επαύλεις το Βερεγγάρια 
Λίφτινγκ 35 εκατ. από τον όμιλο bbf και επαναλειτουργία το 2026 

Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για πλαφόν στα καύσιμα

Τον Δεκέμβρη του 2020 το ξενοδοχείο πέρασε στα χέρια της Prime Property Group, ενώ από τον περασμένο Μάιο, ο όμιλος προχώρη-
σε στο λανσάρισμα του bbf, διεθνές brand, το οποίο ανέλαβε τα αναπτυξιακά έργα της εταιρείας, μεταξύ αυτών και το Βερεγγάρια.

<<<<<<<

Το ξενοδοχείο θα επαναλει-
τουργήσει με 28 δωμάτια,
4 σουίτες, 12 διαμερίσματα,
14 οικιστικά διαμερίσματα
και 12 ανεξάρτητες επαύλεις.

Στη θέση του χώρου της παλιάς πισίνας διαμορφώνεται ένας μεγάλος υπαίθριος χώρος κοινωνικής συνάθροισης και δραστηριοτήτων, που φιλοξενεί τη νέα εξωτερική πισίνα, καθιστικούς χώρους, εξωτερικό χώρο προγεύματος και μπαρ.

Σημειώνεται ότι ο τρόπος σχεδιασμού
γίνεται σε συνεργασία με τον όμιλο
Thanos Hotels & Resorts ο οποίος έχει
αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο
(Technical Services), στο Βερεγγάρια
Luxury Boutique Hotel όσον αφορά
τον τρόπο σχεδιασμού του ξενοδοχείου
και τις παροχές σε επίπεδο εγκατα-
στάσεων. Μιλώντας στην «Κ» ο CEO
του ομίλου Θάνος Μιχαηλίδης ανέφερε
ότι όλο το περίγραμμα του ξενοδοχείου
θα διατηρηθεί, όμως εσωτερικά, εκτός
από την κεντρική σκάλα και κάποια
άλλα στοιχεία, όλα τα άλλα θα ανα-
σκευαστούν και θα γίνουν βάσει σύγ-
χρονων προδιαγραφών. Σύμφωνα λοι-
πόν με τον σχεδιασμό, το εξωτερικό
κέλυφος του κτηρίου θα συντηρηθεί
και θα ανακτήσει την παλιά του αίγλη.
Η γκρίζα πέτρα κυριαρχεί στις όψεις,
τα παράθυρα παραμένουν στην αρχική
τους μορφή, η στέγη χτίζεται ξανά, α-
κολουθώντας την παλαιότερη γεωμε-

τρία της. Οι προσθήκες στο κέλυφος
είναι μεμονωμένες και αφορούν μόνο
τα μπαλκόνια στους ορόφους, τους χώ-
ρους προγεύματος και μπαρ στο ισόγειο
και δύο νέα κλιμακοστάσια διαφυγής.
Η είσοδος του ξενοδοχείου αναπαλαι-
ώνεται στην αρχική της μορφή και δια-
τηρείται το κλιμακοστάσιο. Κοντά στο
χώρο υποδοχής, θα προστεθούν υπο-
δομές για ανελκυστήρες, ώστε να συν-
δέεται το ισόγειο με τους υπόλοιπους
ορόφους. Από το χώρο της εισόδου ο
επισκέπτης μπορεί να κατευθυνθεί
στο εστιατόριο, στην καφετέρια, στο
χώρο μπιλιάρδου και στο καθιστικό,
με το τζάκι και το αναγνωστήριο. Τα
δύο παλιά τζάκια του ξενοδοχείου συ-
ντηρούνται και επαναχρησιμοποιού-
νται, ενώ οι μεγάλες γυάλινες πόρτες
στο χώρο του προγεύματος και του
μπαρ επιτρέπουν την οπτική επαφή
με τους εξωτερικούς χώρους του ξε-
νοδοχείου και το δάσος, ενώ το καλο-

καίρι παραμένουν ανοικτές, συνδέοντας
τους εσωτερικούς με τους εξωτερικούς
χώρους του ισογείου.

Στη θέση του χώρου της παλιάς πι-
σίνας διαμορφώνεται ένας μεγάλος υ-
παίθριος χώρος κοινωνικής συνάθροι-
σης και δραστηριοτήτων, που φιλοξενεί
τη νέα εξωτερική πισίνα, καθιστικούς
χώρους, εξωτερικό χώρο προγεύματος
και μπαρ. Κάτω από το επίπεδο του
χώρου αυτού δημιουργείται το νέο πο-
λυτελές σπα του ξενοδοχείου, που πε-
ριλαμβάνει μεγάλη θερμαινόμενη πι-
σίνα, γυμναστήριο, χώρο yoga, χώρους
massage, sauna, jacuzzi και εκτενείς
εξωτερικούς χώρους άσκησης και χα-
λάρωσης. Στο πρώτο και δεύτερο επί-
πεδο του ξενοδοχείου βρίσκονται οι
σουίτες και τα διαμερίσματα Condo,
με την πλειοψηφία των σουιτών να
διαθέτει μπαλκόνια με απρόσκοπτη
θέα στο δάσος και στις θάλασσες της
Μόρφου και της Τηλλυρίας.

Το προφίλ του νέου Βερεγγάρια

<<<<<<<

H πρόταση έχει σκοπό την
βελτίωση του νομοθετικού
πλαισίου, να κλείσει κενά και
να αφαιρέσει στρεβλώσεις.



 

Όλη η Ελλάδα 
και η Κύπρος στο τηγάνι!
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e-shops!

Ηγγικεν η ώρα της κρίσης για τις ευρω-
παϊκές βιομηχανίες, τα νοικοκυριά της
Ευρώπης και τους καταναλωτές της και
την απόφασή τους να διακόψουν ένα
μακροχρόνιο ενεργειακό ειδύλλιο με
τη Ρωσία. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η
συντονισμένη προσπάθειά τους να α-
πεξαρτηθούν από τον ενεργειακά πλού-
σιο γείτονά τους, τη Ρωσία, οι ευρωπαϊ-
κές οικονομίες αγωνιούν μήπως αντι-
μετωπίσουν την μήνιν του Κρεμλίνου
και βρεθούν χωρίς το ρωσικό αέριο πολύ
νωρίτερα απ’ ό,τι θα ήθελαν.

Από τη Δευτέρα είναι κλειστός ο α-
γωγός Nord Stream 1, ένας από τους
τρεις που μεταφέρουν ρωσικό αέριο
στην Ευρώπη και σίγουρα ο σημαντι-
κότερος για τη Γερμανία. Η Μόσχα έ-
κλεισε τον Nord Stream 1 θεωρητικά

μόνο για δέκα ημέρες προκειμένου να
γίνουν εργασίες συντήρησης, δοκιμά-
ζοντας, έτσι, τα νεύρα πρωτίστως των
Γερμανών που διερωτώνται εάν θα ξα-
νανοίξει ο αγωγός ή θα κλείσει για πάντα.
Ηδη στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικο-
νομία επικρατεί ατμόσφαιρα εγρήγορσης
αλλά και ενός πανικού που δεν κρύβεται.
Ο υπουργός Οικονομίας, Ρόμπερτ Χά-
μπεκ, προειδοποιεί την κοινή γνώμη
της χώρας του για το ενδεχόμενο να
βρεθεί ενώπιον «μιας πρωτόγνωρης δο-
κιμασίας», ενώ εύχεται να αποφευχθεί
η πλήρης ενεργοποίηση του έκτακτου
μηχανισμού ενεργειακής ασφάλειας
που μπορεί «να εξωθήσει στα άκρα την
κοινωνική αλληλεγγύη». 

Την ίδια στιγμή η υπουργός Εξωτε-
ρικών Αναλένα Μπέρμποκ εκφράζει

την αγωνία της με τη φράση «η Ρωσία
είναι απρόβλεπτη». Από την πλευρά
της η Μόσχα επιμένει πως θα αυξήσει
την παροχή αερίου προς την Ευρώπη
και θα ανοίξει κανονικά ο Nord Stream
όταν επιστρέψει η τουρμπίνα του α-
γωγού που βρίσκεται στον Καναδά για
επισκευή. Ο Καναδάς έχει από την Κυ-
ριακή ανακοινώσει ότι επισκεύασε την
τουρμπίνα και την επιστρέφει στη Γερ-

μανία κατ’ εξαίρεσιν των κυρώσεων. 
Θα είναι, πάντως, ένα δεκαήμερο

αγωνίας για την Ευρώπη καθώς οικο-
νομικά ινστιτούτα, διεθνείς οργανισμοί
και ανεξάρτητοι οικονομολόγοι προ-
ειδοποιούν για τα δεινά που περιμένουν
την Ευρώπη γενικότερα και την ύφεση
στην οποία θα βυθιστεί σχεδόν αυτο-
μάτως η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής
οικονομίας, η Γερμανία, όταν οι βιο-
μηχανίες της θα αναγκαστούν να μει-
ώσουν ή και να διακόψουν πλήρως την
παραγωγή τους. Στις προειδοποιήσεις
προστίθενται τώρα και οι δυσοίωνες
εκτιμήσεις της Goldman Sachs που
προεξοφλεί ότι αν το Κρεμλίνο πάρει
τη σκληρή απόφαση και διακόψει πλή-
ρως τη ροή του αερίου, το κόστος του
όπως και το κόστος της ηλεκτρικής ε-

νέργειας θα γίνει απρόσιτο για τα ευ-
ρωπαϊκά νοικοκυριά, καθώς θα αναρ-
ριχηθεί σε ένα απίστευτο μηνιαίο κό-
στος της τάξης των 500 ευρώ. Η εκτί-
μηση γίνεται ακόμη πιο δυσοίωνη όταν
λάβει κανείς υπόψη ότι περίπου το
40% της κατανάλωσης φυσικού αερίου
στην Ευρώπη αφορά τα νοικοκυριά
και κυρίως τη θέρμανσή τους.

Το Βερολίνο έχει από τα τέλη Μαρ-
τίου ενεργοποιήσει τον έκτακτο μη-
χανισμό ενεργειακής ασφάλειας που
προβλέπει ότι σε περίπτωση ανεπάρ-
κειας ή μεγάλης έλλειψης αερίου ανα-
λαμβάνει το κράτος την ευθύνη για τη
διανομή της ενέργειας, δίνοντας προ-
τεραιότητα στα νοικοκυριά, στα νο-
σοκομεία και γενικώς σε φορείς που
καλύπτουν ζωτικές ανάγκες και αφήνει

σε δεύτερη μοίρα τις βιομηχανίες. Α-
νεβαίνει, όμως, το θερμόμετρο της α-
γωνίας καθώς δεν μπορεί κανείς να
διανοηθεί την έκταση των συνεπειών
αν χρειαστεί να διακόψουν την παρα-
γωγή τους εμβληματικές βιομηχανίες
της Γερμανίας όπως η Volkswagen και
η BMW. Και βέβαια οι φόβοι των Ευ-
ρωπαίων είναι σε μεγάλο βαθμό δικαι-
ολογημένοι δεδομένου ότι είναι καιρός
που ο κολοσσός του φυσικού αερίου,
η Gazprom, έχει μειώσει τις ροές του
αερίου προς την Ευρώπη με διάφορα
προσχήματα. Εγκαινίασε, άλλωστε,
αυτή την τακτική πριν από σχεδόν ένα
χρόνο, στα τέλη του περασμένου κα-
λοκαιριού, εμποδίζοντας τις ευρωπαϊκές
χώρες να συγκεντρώσουν τα αναγκαία
αποθέματα ενώ πλησίαζε ο χειμώνας.

Η Γερμανία και η Ιταλία, οι δύο χώρες της
Ευρωζώνης με τη μεγαλύτερη εξάρτηση
από το ρωσικό αέριο, θα αντιμετωπίσουν
μείζον πρόβλημα έλλειψης ενέργειας αν
η Μόσχα αποφασίσει να διακόψει πλήρως
τις ροές.  Σύμφωνα με την Goldman Sachs,
στην ακραία αυτή περίπτωση θα πληγεί
περίπου το 65% με 80% της βιομηχανικής
παραγωγής στις δύο αυτές χώρες. Ειδι-
κότερα στη Γερμανία, η πλήρης διακοπή
θα έχει μακροπρόθεσμες και ουσιαστικές

συνέπειες όσον αφορά την ενεργειακή
ασφάλεια της χώρας. Υπολογίζει πως η
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία θα α-
ντιμετωπίσει έλλειψη περίπου 20 δισ.
κυβικών μέτρων αερίου σε ετήσια βάση,
που θα πλήξει περίπου το 65% των βιο-
μηχανιών της, με την υπόθεση βεβαίως
ότι δεν θα ληφθούν μέτρα για να μειωθεί
η κατανάλωση. Και, φυσικά, αν διακοπεί
πλήρως η ροή του αερίου, είναι σαφές
πως θα ενεργοποιηθεί το «επίπεδο 3»

του έκτακτου μηχανισμού για την ενερ-
γειακή ασφάλεια. Οπως προειδοποιεί η
Goldman Sachs, η κυβέρνηση θα αναλάβει

την ευθύνη για τη διανομή ενέργειας και
θα αρχίσει να μειώνει ή και να διακόπτει
την παροχή στις ιδιαίτερα ενεργοβόρες
βιομηχανίες που καταναλώνουν μεγάλες
ποσότητες αερίου, όπως οι χημικές βιο-
μηχανίες και οι βιομηχανίες χάρτου.Αν,
πάντως, δεν διακοπεί πλήρως η ροή του
καυσίμου αλλά μειωθεί μόνον κατά 50%,
τότε θα είναι σαφώς μικρότερες οι ελ-
λείψεις για τις βιομηχανίες των δύο χω-
ρών. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι ειδι-

κότερα το σύστημα της Γερμανίας θα ι-
σορροπήσει, με την προϋπόθεση βεβαίως
ότι αντλεί από άλλους προμηθευτές πε-
ρίπου 20 δισ. κυβικά μέτρα και ότι μει-
ώνεται η ζήτηση κατά λιγότερο από 10%
σε ορισμένους τομείς. Η χώρα που θα
δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα μετά τη
Γερμανία σε περίπτωση πλήρους διακο-
πής της ροής του αερίου αναμένεται να
είναι η Ιταλία. Η Goldman Sachs εκτιμά
πως σε περίπτωση πλήρους διακοπής

στη ροή του αερίου, οι βιομηχανίες της
Ιταλίας θα αντιμετωπίσουν ελλείψεις πε-
ρίπου 12 δισ. κυβικών μέτρων αερίου,
που αντιστοιχούν στο 80% της κατανά-
λωσης αερίου από τις βιομηχανίες. Σε
αντίθεση με τη Γερμανία, όμως, η Ιταλία
έχει διασφαλίσει σημαντικές προμήθειες
φυσικού αερίου από άλλους προμηθευτές
και εκτιμάται πως μέσα σε 24 μήνες θα
μπορεί να απεξαρτηθεί από τις εισαγωγές
φυσικού αερίου.

Ενα σενάριο εφιαλτικό για τα ευρωπαϊκά νοι-
κοκυριά αναδύεται μέσα από τις εκτιμήσεις
της Goldman Sachs για την περίπτωση που
η Μόσχα αποφασίσει να διακόψει πλήρως
τη ροή φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ο κο-
λοσσός υπολογίζει πως στην περίπτωση
αυτή θα καταστεί απρόσιτο και απαγορευτικό
το κόστος του φυσικού αερίου και της ηλε-
κτρικής ενέργειας για τα ευρωπαϊκά νοικο-
κυριά, καθώς θεωρεί αναπόφευκτη μια νέα
εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου
στην Ευρώπη προκειμένου να παραμείνουν
βιώσιμες και κερδοφόρες οι εταιρείες πάροχοι.
Προβλέπει, συγκεκριμένα, αύξηση του ε-
νεργειακού κόστους κατά περίπου 65% πάνω

από τα σημερινά ήδη δυσθεώρητα επίπεδα
που ήδη υπερβαίνουν τα 170 ευρώ η μεγα-
βατώρα. Το αποτέλεσμα θα είναι η αντίστοιχη
εκτόξευση των τιμών της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Στην περίπτωση αυτή ένα μέσο ευ-
ρωπαϊκό νοικοκυριό που καταναλώνει ετη-
σίως περίπου 3 μεγαβατώρες ηλεκτρικής ε-
νέργειας και 15 μεγαβατώρες φυσικού αερίου,

θα πρέπει να πληρώσει σε ένα έτος περίπου
5.650 ευρώ συνολικά για ηλεκτρική ενέργεια
και φυσικό αέριο που σημαίνει ότι πρέπει
να καταβάλει περίπου 470 έως και 500 ευρώ
τον μήνα για το συνολικό κόστος της ηλε-
κτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.
Οπως τονίζει ο επενδυτικός κολοσσός, αν
συγκρίνουμε το προβλεπόμενο αυτό απα-
γορευτικό κόστος με το αντίστοιχο που ίσχυε
το καλοκαίρι του 2020, βλέπουμε ότι μιλάμε
για μια αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού
ρεύματος και φυσικού αερίου της τάξης σχε-
δόν του 300% για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.
Με προφανείς τις αναλογίες με τα ελληνικά
νοικοκυριά, η Goldman Sachs αναφέρει ως

ιδιαιτέρως ευάλωτα τα νοικοκυριά της Ιταλίας.
Οπως επισημαίνει, στη γειτονική χώρα ένας
μέσος μισθός δεν υπερβαίνει τις 28.500 ευρώ
ετησίως και αφαιρουμένων των φόρων πε-
ριορίζεται σε περίπου 1.500 ευρώ τον μήνα.
Η Goldman Sachs διαπίστωσε, άλλωστε, ότι
περίπου το 30% των ιταλικών οικογενειών
έχουν ήδη ανανεώσει τα συμβόλαιά τους με
τους παρόχους τους και επομένως καταβάλ-
λουν ήδη τιμές κοντά στις τρέχουσες τιμές
της αγοράς. Δεν έχουν, όμως, ακόμη υποστεί
τις πραγματικές συνέπειες της ακριβής ε-
νέργειας στον προϋπολογισμό τους, καθώς
η μεγαλύτερη κατανάλωση φυσικού αερίου
γίνεται τους χειμερινούς μήνες.

Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα
αντιμετωπίσουν ένα κόστος
ενέργειας αυξημένο κατά 65%
στην περίπτωση που διακοπεί
εντελώς η παροχή ρωσικού α-
ερίου και το πλήγμα θα είναι
μεγάλο σύμφωνα με την
Goldman Sachs, που βασίζει
τους υπολογισμούς της στην
υπόθεση ότι θα παραμείνουν
αμετάβλητα τα κέρδη των βιο-
μηχανιών. 

Οπως τονίζει, η περαιτέρω
εκτόξευση της ήδη ακριβής ε-
νέργειας θα συμπιέσει τα πε-
ριθώρια κέρδους των ευρω-
παϊκών βιομηχανιών εντάσεως
ενέργειας, όπως είναι π.χ. οι
χημικές βιομηχανίες, οι βιο-
μηχανίες γυαλιού, χάρτου, χά-
λυβα, τσιμέντου, κεραμικών.
Επιπλέον, βιομηχανίες που κα-
ταναλώνουν μεγάλο όγκο φυ-
σικού αερίου ενδέχεται να α-
ντιμετωπίσουν ελλείψεις και
να αναγκαστούν, έτσι, να μει-
ώσουν την παραγωγή τους. 

Ο επενδυτικός κολοσσός
προειδοποιεί, άλλωστε, πως
το αυξημένο κόστος των προ-
μηθειών για τις βιομηχανίες
θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε
μείωση της ζήτησης. Οπως το-
νίζει, η πρόσφατη εκτόξευση
της τιμής του αερίου, του άν-
θρακα και της ηλεκτρικής ε-
νέργειας έχει ήδη αυξήσει ση-
μαντικά το κόστος της ενέρ-
γειας για τις βιομηχανίες. 

Συγκρίνοντας το σήμερα με
το 2020 η Goldman Sachs υ-
πολογίζει πως το συνολικό κό-
στος για τις βιομηχανίες έχει
αυξηθεί κατά σχεδόν 200%,
σύμφωνα με στοιχεία της ρυθ-
μιστικής αρχής ARERA. Σε συν-
δυασμό, άλλωστε, με τις υψηλές
θερμοκρασίες, έχει ήδη αρχίσει
να μειώνεται η ζήτηση στην
Ευρώπη τόσο για ηλεκτρική
ενέργεια όσο και για φυσικό
αέριο. Η πτώση της ζήτησης
είναι ιδιαιτέρως εμφανής στη
Γερμανία, όπου έχει μειωθεί
κατά 10% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του περα-

σμένου έτους. Το 2019 η ζή-
τηση από τις βιομηχανίες α-
ντιπροσώπευε περίπου το 35%
της συνολικής κατανάλωσης
φυσικού αερίου στην Ευρώπη,
αν εξαιρέσουμε, βέβαια, την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Οι χημικές βιομηχανίες,
οι βιομηχανίες τροφίμων και
ποτών, μετάλλων, χάλυβα, μη-
χανολογικού εξοπλισμού και
χάρτου είναι οι πλέον ενεργο-
βόρες στην Ευρώπη. Ως εκ τού-
του είναι εκείνες που θα πλη-
γούν τα μέγιστα σε περίπτωση
σημαντικών ελλείψεων φυσι-
κού αερίου και σύμφωνα με
την Goldman Sachs είναι εκεί-
νες που διατρέχουν τον μεγα-
λύτερο κίνδυνο να αναγκα-
στούν να μειώσουν την παρα-
γωγή τους.

10ήμερο αγωνίας για την ενέργεια στην Ευρώπη
Κλειστός έως τις 21 Ιουλίου ο αγωγός Nord Stream 1 για εργασίες συντήρησης, υποστηρίζει η Μόσχα – Φόβοι ότι δεν θα ξανανοίξει

<<<<<<

Σε περίπτωση που η Μόσχα
κλείσει οριστικά τις στρόφιγ-
γες, η Γερμανία είναι πολύ πι-
θανό να βυθιστεί σε ύφεση.

Η Γερμανία θα αναγκαστεί να περικόψει ενέργεια σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες 
<<<<<<

Σύμφωνα με την Goldman
Sachs, θα πληγεί το 65%
με 80% της παραγωγής της
Ιταλίας και της Γερμανίας.

<<<<<<

Εφιαλτικό για τα νοικοκυριά
το σενάριο πλήρους διακοπής
φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

<<<<<<

Βιομηχανίες τροφί-
μων και ποτών, μετάλ-
λων, χάλυβα και μηχα-
νολογικού εξοπλι-
σμού και χημικές
βιομηχανίες θα πλη-
γούν περισσότερο.

Εκτίναξη 65%
του κόστους
για τις βιομηχανίες

Σε σχέση με το 2020 το συνολικό
κόστος για τις βιομηχανίες έχει
αυξηθεί κατά σχεδόν 200%. 

«Φωτιά» στα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου
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Οι μεγάλες ανατροπές που έφερε η κρίση
Οικονομικές σταθερές αναθεωρούνται, η Γερμανία κατέγραψε το πρώτο εμπορικό της έλλειμμα από το 1991

Η προειδοποίηση

Της ΡΟΥΜΠIΝΑΣ ΣΠΑΘH

Ανατροπές αδιανόητες μέχρι προσφάτως
φέρνει στην Ευρώπη αυτό το εκρηκτικό
μείγμα της ενεργειακής κρίσης και του
πολέμου στην Ουκρανία, που επέτεινε
και πολλαπλασίασε τις παρενέργειες
της πανδημίας. Η διαστημική εκτόξευση
που έχει σημειώσει το κόστος της ενέρ-
γειας με πρωταγωνιστή το φυσικό αέριο
και τη δραματική μείωση των ροών του
από τη Ρωσία προς την Ευρώπη έχει
αυξήσει δυσανάλογα το κόστος της πα-
ραγωγής των μεγαλύτερων ενεργειακών
εταιρειών της Ευρώπης, εξωθώντας
στην αρωγή των κυβερνήσεων. Εχει ο-
δηγήσει, άλλωστε, σε μείωση της πα-
ραγωγής μεγάλων ευρωπαϊκών βιομη-
χανιών, με τις γερμανικές αυτοκινητο-
βιομηχανίες να πλήττονται τα μέγιστα,

ενώ η εκτόξευση του κόστους ζωής εν
μέσω πληθωρισμού και ενεργειακής
κρίσης έχει οδηγήσει σε περιορισμό
της εξωτερικής ζήτησης και των γερ-
μανικών εξαγωγών. Με αναπόφευκτο
συνεπακόλουθο μοιάζει έτσι η είδηση
- έκπληξη   μέσα στην εβδομάδα και α-
φορά μια πρωτοφανή αντιστροφή: το
φημισμένο και κατά πολλούς διαβόητο
εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας,
που τόσο συζητήθηκε την περίοδο των
μνημονίων ως η άλλη όψη των ελλειμ-
μάτων του Νότου, αντιστράφηκε πλήρως
και για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια
η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία πα-
ρουσίασε τον Μάιο εμπορικό έλλειμμα
ύψους 1 δισ. ευρώ.

Η είδηση θα μπορούσε να προκαλέσει
λιγότερη έκπληξη, αν δεν επρόκειτο για
την παγκόσμια πρωταθλήτρια των ε-

μπορικών πλεονασμάτων, που εμφανίζει
εμπορικό πλεόνασμα στις συναλλαγές
προϊόντων κάθε χρόνο από το 1952 και
μετά και πλεόνασμα στις συναλλαγές
αγαθών και υπηρεσιών κάθε χρόνο από
το 1993 και μετά. Εχει, άλλωστε, θεμε-
λιώσει σε μεγάλο βαθμό πάνω σε αυτά
τα πλεονάσματα το μεταπολεμικό οι-
κονομικό της θαύμα.

Εχει, όμως, παράλληλα επικριθεί ε-
πανειλημμένως από το ΔΝΤ και άλλους
διεθνείς οργανισμούς, αλλά ακόμη και

από την αμερικανική κυβέρνηση, για
την επίμονη άρνηση του Βερολίνου να
επενδύσει τα εμπορικά πλεονάσματα
σε έργα υποδομής, ώστε να εκσυγχρο-
νίσει τις απηρχαιωμένες υποδομές της
χώρας, να τονώσει την εγχώρια ζήτηση
και να αμβλύνει τις ανισορροπίες στην
παγκόσμια οικονομία. 

Σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη ευρω-
παϊκή οικονομία, οι ανατροπές δεν τε-
λειώνουν εδώ. Η ενεργειακή κρίση α-
ναγκάζει το Βερολίνο να εξακολουθήσει
να παραβιάζει θέσφατα, όπως το λεγό-
μενο «φρένο χρέους» που αναγκάστηκε
να αναστείλει πριν από δύο χρόνια εν
μέσω του πρώτου κύματος της πανδη-
μίας και της συνεπακόλουθης βαθύτατης
ύφεσης. Κι ενώ είχε θέσει ως χρονικό
ορίζοντα για την επαναφορά του το ε-
πόμενο έτος και ο υπουργός Οικονομι-

κών, Κρίστιαν Λίντνερ, έχει και πάλι υ-
ποστηρίξει πως οι χώρες της Ευρωζώνης
πρέπει να επιστρέψουν σε δημοσιονο-
μική πειθαρχία από το 2023, φαίνεται
τώρα πως ο κυβερνητικός συνασπισμός
αναθεωρεί και πάλι. Ενόψει της πιθα-
νότητας να διακόψει πλήρως τις ροές
φυσικού αερίου η Μόσχα, προοπτική
που σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις θα
εξωθήσει τη Γερμανία σε ύφεση, το Βε-
ρολίνο ετοιμάζεται να παρατείνει την
αναστολή του ορίου που έχει επιβάλει
στον δανεισμό της χώρας και για το ε-
πόμενο έτος. Και στο μεταξύ η γερμανική
κυβέρνηση σχεδιάζει μια γενναία κρα-
τική ενίσχυση ύψους 9 δισ. ευρώ στον
γερμανικό ενεργειακό κολοσσό Uniper,
που κινδυνεύει να καταρρεύσει έχοντας
επωμισθεί το υψηλό κόστος του αερίου
από τη διεθνή αγορά.

Αγωνία για το ρεύμα, χαμηλώνουν φώτα και θερμοστάτες 
Εχοντας διασφαλίσει επί δεκαετίες

και επί πολλές γενιές υψηλό βιοτικό ε-
πίπεδο και ανέσεις κάθε είδους όπως η
ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας
χειμώνα και καλοκαίρι, οι πολίτες της
Ευρώπης βρίσκονται ίσως για πρώτη
φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
αντιμέτωποι με την ενεργειακή ανα-
σφάλεια. Μέσα στην καρδιά του καλο-
καιριού οι Ευρωπαίοι εκφράζουν την α-
νησυχία τους για το αν θα έχουν θέρ-
μανση τον χειμώνα ή τι άλλο πρόκειται
να τους λείψει σε περίπτωση που η
Ρωσία διακόψει πλήρως την παροχή
φυσικού αερίου ως αντίποινα για τις ε-
ναντίον της κυρώσεις.

Από τη στιγμή που η Μόσχα μείωσε
δραματικά τις ροές του φυσικού αερίου
προς την Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές οικο-
νομίες του Βορρά, με πρώτη τη Γερμανία,
αντιμετωπίζουν με δέος την προοπτική
πλήρους διακοπής της ροής του καυσί-
μου. Πρόσθετος λόγος βέβαια η ανα-
στολή της λειτουργίας του αγωγού Nord
Stream 1 για λόγους συντήρησης από
αύριο και θεωρητικά για 10 ημέρες, που
έχει όμως εμπνεύσει έντονη ανησυχία
στο Βερολίνο για το ενδεχόμενο να μην
ανοίξει ξανά. Δεδομένης της μεγάλης
εξάρτησης από το ρωσικό αέριο, η Γερ-
μανία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα
που από το τέλος Μαρτίου έσπευσε να

ενεργοποιήσει μηχανισμό έκτακτης α-
νάγκης για την περίπτωση σημαντικής
μείωσης ή και πλήρους διακοπής της
προσφοράς αερίου. Το παράδειγμά της
ακολούθησε σύντομα η Αυστρία, αλλά
προ ημερών ο Γερμανός υπουργός Οι-
κονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ αναβάθμισε
το επίπεδο συναγερμού, εκδηλώνοντας
την εντεινόμενη ανησυχία που επικρατεί
στη χώρα. Πρόκειται για έκτακτους μη-
χανισμούς που προβλέπουν ότι σε πε-
ρίπτωση σοβαρής έλλειψης αερίου α-
ναλαμβάνει το κράτος την ευθύνη για
τη διανομή της ενέργειας δίνοντας προ-
τεραιότητα στα νοικοκυριά της χώρας,
στα νοσοκομεία και στους φορείς κά-

λυψης άμεσων αναγκών της κοινωνίας.
Εκτός, όμως, από την εγρήγορση που
επιδεικνύει το Βερολίνο, στη μεγαλύτερη
ευρωπαϊκή οικονομία ιδιωτικοί και δη-
μόσιοι φορείς αρχίζουν να περιορίζουν
την κατανάλωση ενέργειας με κάθε τρό-
πο. Εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων
ανακοινώνουν ότι θα χαμηλώσουν τον
θερμοστάτη του ζεστού νερού ή του
καλοριφέρ τις νυχτερινές ώρες και άλλες
ότι θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία των
κλιματιστικών το καλοκαίρι. Σε ορισμένες
περιοχές έχουν αρχίσει ήδη να χαμη-
λώνουν τα φώτα του δήμου ή ακόμη
και τους φωτεινούς σηματοδότες τις
νυχτερινές ώρες. Αλλού κλείνουν την

παροχή ζεστού νερού στις δημόσιες υ-
πηρεσίες και στα γυμναστήρια. Προδί-
δουν, άλλωστε, την έντονη ανησυχία
τους όταν καλούν τους πολίτες να πε-
ριορίσουν όσο μπορούν την κατανάλωση
ενέργειας στη διάρκεια του καλοκαιριού,
«για να έχουμε ζεστά διαμερίσματα τον
χειμώνα». Την αγωνία των Ευρωπαίων,
όμως, σκιαγραφεί πιο ανάγλυφα η αντί-
δραση των ίδιων των Γερμανών που θυ-
μίζει συνθήκες πολέμου. Αγοράζουν
καυσόξυλα για σόμπες και για τζάκια,
σόμπες υγραερίου και φιάλες υγραερίου,
πέλετ και γενικώς κάθε είδους καύσιμη
ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
θέρμανση.

Οι εκτιμήσεις

Κρίση α λα 1970
Σχολιάζοντας την ανεπάρκεια
ενέργειας, ο Κέβιν Μπουκ, δι-
ευθυντικό στέλεχος της εται-
ρείας ερευνών ClearView En-
ergy Patrners LLC, δήλωσε ότι
«πρόκειται για μια ενεργειακή
κρίση ανάλογη εκείνης της δε-
καετίας του 1970 αλλά με το
φυσικό αέριο», και προσέθεσε
πως «ο κόσμος σκέφτεται σή-
μερα για το αέριο όπως κάποτε
σκεφτόταν για το πετρέλαιο».

Μετά την εκτόξευση που σημείωσαν
από την αρχή του πολέμου στην Ου-
κρανία σε επίπεδα απρόσιτα για μεγάλο
μέρος του πλανήτη, οι τιμές των σιτηρών
υποχώρησαν τις τελευταίες ημέρες, ση-
μειώνοντας μείωση 25%. Αιτία της α-
ποκλιμάκωσης ήταν βέβαια η ελπίδα
πως υπάρχει προοπτική συνεργασίας
της Ρωσίας με σκοπό να αποφευχθεί
μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Η
Ρωσία μείωσε, άλλωστε, προ ημερών
τον φόρο εξαγωγής των σιτηρών για
να αυξήσει τις εξαγωγές της. Ανεξάρτητα,
όμως, από τις προθέσεις της Ρωσίας, η
παγκόσμια κοινότητα γνωρίζει μια πρω-
τοφανή επισιτιστική ανασφάλεια και

στον δυτικό κόσμο η προοπτική πα-
γκόσμιας ανεπάρκειας σιτηρών, δημη-
τριακών, καλαμποκιού, ρυζιού και γε-
νικότερα βασικών ειδών διατροφής α-
ποτελεί εφιαλτικό σενάριο αδιανόητο
έως τώρα.

Οι ανεπτυγμένες οικονομίες παρά-
γουν σημαντικό μέρος των σιτηρών και
των τροφίμων που καταναλώνουν, ενώ
έχουν τη δυνατότητα να βρουν εναλ-
λακτικούς προμηθευτές για όποια βασικά
είδη διατροφής παρουσιάσουν ελλείψεις
λόγω του πολέμου. Η επισιτιστική κρίση
δεν αφήνει πάντως αλώβητο τον ανα-
πτυγμένο κόσμο, καθώς η εκτόξευση
των τιμών βασικών ειδών διατροφής

καλλιεργεί ανασφάλεια πρωτοφανή
μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Σύμφωνα με στοιχεία της Πα-
γκόσμιας Τράπεζας, περίπου προ 10 η-
μερών ο παγκόσμιος δείκτης τιμών των
αγροτικών προϊόντων ήταν κατά 34%
αυξημένος σε σύγκριση με τον Ιανουάριο
του 2021. Οι τιμές του  καλαμποκιού
και του σιταριού επίσης υψηλότερες
κατά  47% και κατά 42% αντιστοίχως,
σε σύγκριση πάντα με τις αντίστοιχες
πριν από ενάμισι χρόνο. Οπως επιση-
μαίνει η Παγκόσμια Τράπεζα, το 83%
των χωρών μεσαίου εισοδήματος και
το 70% των χωρών υψηλού εισοδήματος
αντιμετωπίζουν έναν πληθωρισμό των

τιμών των τροφίμων που ήδη υπερβαίνει
αισθητά το 5%, ενώ σε κάποιες ανα-
πτυγμένες χώρες είναι ήδη διψήφιος.

Οι τιμές των τροφίμων είχαν πάρει
την ανιούσα πριν από τον πόλεμο στην
Ουκρανία. Στη σχετική ανάλυσή της,
όμως, η Παγκόσμια Τράπεζα υπογραμ-
μίζει πως ο πόλεμος έχει αλλοιώσει ου-
σιαστικά τους μηχανισμούς με τους ο-
ποίους διεξάγεται το παγκόσμιο εμπόριο
τροφίμων, αλλά και η παραγωγή εμπο-
ρευμάτων και βασικών ειδών διατροφής
και κατά συνέπεια οι τιμές θα διατηρη-
θούν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μέχρι
και το τέλος του 2024. Από την έναρξη
του πολέμου, άλλωστε, πάνω από 30

χώρες ανά τον κόσμο επέβαλαν περιο-
ρισμούς στις εξαγωγές βασικών ειδών
διατροφής προκαλώντας τεχνητές ελ-
λείψεις στην παγκόσμια αγορά και ο-
δηγώντας τις τιμές σε περαιτέρω άνοδο.
Από τη Μαλαισία που απαγόρευσε τις
εξαγωγές πουλερικών μέχρι την Ινδία
που επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς
στις εξαγωγές σιτηρών και ζάχαρης και
από την Αίγυπτο και το Καζαχστάν που
έχουν επιβάλει περιορισμούς στις εξα-
γωγές σιτηρών μέχρι την Ινδονησία
που απαγόρευσε τις εξαγωγές φοινικέ-
λαιου, οι κινήσεις αυτές πολλαπλασιά-
ζουν το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά την
Ευρώπη, δεν μπορεί να νιώθει πλέον

ασφαλής ούτε καν για την επάρκεια ζυ-
μαρικών. Οι μαζικές προμήθειες των Ι-
ταλών, φοιτητών και νοικοκυριών χα-
μηλού εισοδήματος, με ζυμαρικά των
σούπερ μάρκετ από την αρχή του πο-
λέμου ανάγκασαν τους παραγωγούς ζυ-
μαρικών στην Ιταλία να προειδοποιή-
σουν για το ενδεχόμενο μελλοντικών
ελλείψεων.  Στη Βρετανία αρχίζουν να
εμφανίζονται ελλείψεις της παραδοσια-
κής τηγανητής πατάτας και του τηγα-
νητού ψαριού, καθώς τα καταστήματα
που τα πουλούν εισάγουν από την Ου-
κρανία το 50% των ελαίων που χρησι-
μοποιούν και από τη Ρωσία το 40% των
ψαριών.

<<<<<<

Το Βερολίνο σκέφτεται ξανά
την αναστολή του «φρένου
χρέους» για να αντιμετωπίσει
το ενεργειακό πρόβλημα.

Βλέποντας το εμπορικό πλεό-
νασμα της Γερμανίας να σημει-
ώνει μια πρωτοφανή ανατροπή
και να μετατρέπεται σε έλλειμ-
μα τον Μάιο, ο Γερμανός κα-
γκελάριος Ολαφ Σολτς προει-
δοποίησε ότι «δεν μπορούμε
πλέον να παίρνουμε σαν δεδο-
μένη την οικονομική ανάπτυξη
που γνωρίσαμε πριν από την
πανδημία και τον πόλεμο στην
Ουκρανία».

Στις εκτιμήσεις για το πώς θα
διαμορφωθούν οι τιμές του αε-
ρίου τους επόμενους μήνες, η
Goldman Sachs προεξοφλεί ότι
δεν πρόκειται να αποκλιμακω-
θούν σε επίπεδα κάτω από τα
τρέχοντα «παρά μόνον όταν αυ-
ξηθεί  η παγκόσμια προσφορά
LNG». Εκτιμά πως αυτό θα γίνει
από το 2025 και μετά, όταν θα
έχουν ολοκληρωθεί ορισμένες
εγκαταστάσεις υγροποίησης.

Επισιτιστική ανασφάλεια απειλεί τις κοινωνίες, εκτόξευση των τιμών στα τρόφιμα
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Eξι έτη μετά το δημοψήφισμα του Ιουνίου
2016, τα βρετανικά πολιτικά κόμματα α-
ποφεύγουν οποιαδήποτε αναφορά στο
Brexit. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός
(και υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης)
Τόνι Μπλερ δήλωσε ότι τελειώσαμε με το
Brexit.  Ακόμα χειρότερα, σιγή επικρατεί
ως προς την επίδραση του Brexit στη βρε-
τανική οικονομία. Ο Μπόρις Τζόνσον επι-
μένει ότι δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε
την επίδραση της πανδημίας από εκείνη
του Brexit. Με άλλα λόγια, η βρετανική κυ-
βέρνηση κρύβεται με βολικό τρόπο πίσω
από την πανδημία, προκειμένου να απο-
φύγει την όποια συζήτηση για την (αρνη-
τική) επίδραση της εξόδου της Μεγάλης
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Να
σημειώσω εδώ ότι από το δημοψήφισμα
μέχρι και σήμερα, το βρετανικό ΑΕΠ έχει
αυξηθεί σωρευτικά κατά 6,8%. Η συγκε-
κριμένη αύξηση είναι υψηλότερη από τη
σωρευτική αύξηση του 4,5% στο ΑΕΠ της
Γερμανίας, αλλά κάπως μικρότερη από τη
σωρευτική αύξηση του 6,9% στο ΑΕΠ της
Γαλλίας και σημαντικά χαμηλότερη από
το 7,7% σωρευτική αύξηση στο ΑΕΠ της
Ευρωζώνης ως σύνολο.

Και όμως, άσχετα με το τι πιστεύει ο
Μπόρις Τζόνσον,  υπάρχει τρόπος να αξιο-
λογήσουμε ποσοτικά τις επιπτώσεις του
Brexit. Νέα επιστημονική δημοσίευση του
γράφοντος (μαζί με τους καλούς συναδέλ-
φους Μάικλ ΄Ελινγκτον και Μάρσιν Mι-
κάλσκι από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ),
η οποία μόλις δημοσιεύθηκε στο έγκριτο
περιοδικό European Journal of Finance, ε-
κτιμά τις αρνητικές επιπτώσεις στη βρε-
τανική οικονομία. Ξεκινώντας από την πα-
ραδοχή ότι το δημοψήφισμα του 2016 ο-
δήγησε σε μεγάλη αύξηση της οικονομικής
αβεβαιότητας  στη Βρετανία, η οποία, με
τη σειρά της, οδήγησε σε μεγάλη μείωση
(αλλά και αναβολή) των επιχειρηματικών
επενδύσεων, καταλήγει σε σειρά συμπε-
ρασμάτων.  Πρώτον, η αύξηση της οικο-
νομικής αβεβαιότητας μειώνει το βρετανικό
ΑΕΠ για τουλάχιστον 12 μήνες. Η επίδραση
αυτή καθίσταται στατιστικά σημαντική
μόνο στον βαθμό που το ποσοτικό μοντέλο
μας αντιμετωπίζει την πανδημία ως ένα
προσωρινό σοκ. Δεύτερον, η προαναφερ-
θείσα αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας
δημιουργεί ντόμινο αρνητικών επιδράσεων
στον βρετανικό χρηματοοικονομικό τομέα

με τη μορφή υψηλότερων μακροχρόνιων
επιτοκίων και μεγάλης μεταβλητότητας
στο εθνικό νόμισμα. Οι συγκεκριμένες αρ-
νητικές επιπτώσεις οδηγούν σε μείωση
του βρετανικού ΑΕΠ για περίπου 20 μήνες.
Με άλλα λόγια, τόσο η οικονομική όσο και
η χρηματοοικονομική αβεβαιότητα του
Brexit επηρεάζουν τη βρετανική οικονομία
σε βραχυπρόθεσμο αλλά και μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα. Σε άλλη ανάλυση, η Τράπεζα της
Αγγλίας  εκτιμά ότι το Brexit θα οδηγήσει
μακροπρόθεσμα σε μείωση του βρετανικού
ΑΕΠ κατά 3,25%, σε σχέση με το σενάριο
κατά το οποίο η έξοδος από την Ε.Ε. δεν
θα ελάμβανε χώρα.

Τα εμπειρικά αποτελέσματα της δημο-
σίευσης του γράφοντος στο περιοδικό
European Journal of Finance αποτελούν
προάγγελο αρνητικών εξελίξεων σε σχέση
με το λεγόμενο Νομοσχέδιο του Πρωτο-
κόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας. Με το νο-
μοσχέδιο αυτό ο Μπόρις Τζόνσον θέλει
να αλλάξει μονομερώς μέρος της συμφω-
νίας του Brexit, επειδή τώρα «ανακάλυψε»
ότι η συμφωνία, την οποία ο ίδιος θεωρούσε
μέχρι σήμερα εξαίρετη, δημιουργεί «τριβές»
στη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ Βρε-
τανίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Και τούτο,
παρά την εκτίμηση από τους αξιωματού-
χους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ότι το πα-
ραπάνω νομοσχέδιο καταπατά τις διεθνείς
νομικές υποχρεώσεις της Μεγάλης Βρε-
τανίας. Η προαναφερθείσα δημοσίευσή
μου εκτιμά ότι εάν επιμένει ο Βρετανός
πρωθυπουργός στην καταπάτηση των
διεθνών υποχρεώσεων της χώρας του, η
Μεγάλη Βρετανία θα απολέσει μεγάλο μέ-
ρος της φερεγγυότητάς της. Κατά συνέπεια,
η χώρα θα αντιμετωπίσει, κατά κύριο λόγο,
μεγάλη αύξηση χρηματοοικονομικής α-
βεβαιότητας. Και τούτο, επειδή λίγοι διε-
θνείς επενδυτές θα την εμπιστευθούν στο
μέλλον! Κατά δεύτερο λόγο, η Μεγάλη
Βρετανία θα αντιμετωπίσει μεγάλη αύξηση
οικονομικής αβεβαιότητας. Και τούτο ε-
πειδή ποιες χώρες θα… σπεύσουν, άραγε,
στη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με
τη Μεγάλη Βρετανία, γνωρίζοντας ότι η
τελευταία έχει καταπατήσει τις διεθνείς
υποχρεώσεις της; 

O κ. Κώστας Μήλας είναι καθηγητής Χρηματοοικο-
νομικών, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπι-
στήμιο του Λίβερπουλ.
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Σιγή στη Βρετανία
για τις επιπτώσεις του Brexit

Διπλό στοίχημα θα επιδιώξει να κερ-
δίσει η ΕΚΤ ελισσόμενη και επιστρα-
τεύοντας νέα όπλα, καθώς πρέπει
να αποφύγει δύο ανεπιθύμητες πα-
ρενέργειες από την επικείμενη αύ-
ξηση των επιτοκίων: αφενός μια ε-
κτόξευση του κόστους δανεισμού
των χωρών του Νότου ή τον «κατα-
κερματισμό» της Ευρωζώνης, όπως
χαρακτήρισαν αυτό το ενδεχόμενο
τα στελέχη της τράπεζας, και αφε-
τέρου τη συσσώρευση υπερκερδών
στα ταμεία των ευρωπαϊκών τραπε-
ζών, που έχουν ωφεληθεί τα μέγιστα
από τα φθηνά δάνεια της ΕΚΤ.

Ετσι, έχει εγκαινιάσει τη νέα πο-
λιτική στήριξης των χωρών του Νότου
επανεπενδύοντας μέρος των κερδών
από τα ομόλογα, συνολικού ύψους
1,7 τρισ. ευρώ του έκτακτου προ-
γράμματος κατά της πανδημίας. 

Υπολογίζει πως κάθε μήνα λήγουν
κατά μέσον όρο ομόλογα αξίας 17
δισ. ευρώ από το έκτακτο πρόγραμμα
κατά της πανδημίας και περίπου 12
δισ. ευρώ από αυτά είναι χρέος των
ισχυρών οικονομιών του ευρωπαϊκού
Βορρά. Με αυτά τα κέρδη θα αγοράζει
εφεξής ομόλογα Ελλάδας, Ιταλίας, Ι-
σπανίας και Πορτογαλίας και οι ε-
πανεπενδύσεις αυτού του είδους θα
διαρκέσουν μέχρι και το τέλος του
2024, αν και μπορεί να παραταθεί
αυτή η ημερομηνία λήξης. 

Η τράπεζα έχει επίσης τονίσει ότι
θα επιδείξει ευελιξία στις επανεπεν-
δύσεις και στο πλαίσιο του σχεδίου
της έχει κατατάξει τις 19 χώρες-μέλη
της Ευρωζώνης σε τρεις ομάδες: τις
χώρες-χορηγούς, τις χώρες-αποδέκτες
και τις ουδέτερες χώρες, αναλόγως
της κλίμακας και της ταχύτητας με
την οποία αυξήθηκαν οι αποδόσεις
των ομολόγων τους και τα spreads
τους τις τελευταίες εβδομάδες. Η ο-
μαδοποίηση αυτή θα αναθεωρείται
τακτικά, αλλά ο ουσιαστικός διαχω-
ρισμός είναι και πάλι ανάμεσα αφενός
στις χώρες του ευρωπαϊκού πυρήνα

με τις ισχυρές οικονομίες και το χρέος
με υψηλή βαθμολογία πιστοληπτικής
αξιολόγησης, και αφετέρου στις χώρες
της περιφέρειας με τα υψηλά επίπεδα
χρέους ή τους χαμηλούς ρυθμούς α-
νάπτυξης, που αντιμετωπίζονται ως
ευάλωτες από τους επενδυτές.

Την ίδια στιγμή, όμως, η τράπεζα
αναζητά τρόπο για να εμποδίσει τις
τράπεζες της Ευρωζώνης να συσ-
σωρεύσουν υπερκέρδη από τα εξαι-
ρετικά φθηνά δάνεια συνολικού ύ-
ψους 2,2 τρισ. ευρώ που τους χορή-
γησε εν μέσω πανδημίας. Δεδομένου
ότι η ΕΚΤ ετοιμάζεται να αυξήσει
τα επιτόκια, οι τράπεζες της Ευρω-
ζώνης μπορούν να αντλήσουν δυ-
σθεώρητα κέρδη τοποθετώντας α-
πλώς τα κεφάλαια των δανείων στα

ταμεία της κεντρικής τράπεζας. Σύμ-
φωνα μάλιστα με τους υπολογισμούς
της Morgan Stanley, θα μπορούσαν
να αντλήσουν από 4 δισ. έως και 24
δισ. ευρώ πρόσθετα κέρδη καταθέ-
τοντας τα φθηνά δάνεια στην κε-
ντρική τράπεζα από τον περασμένο
μήνα και μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου
του 2024. Οπως ανέφεραν στους
Financial Times πηγές προσκείμενες
στις σχετικές συνομιλίες, τα στελέχη
της τράπεζας θεωρούν πολιτικά α-
παράδεκτο να αντλήσουν οι τράπεζες
υπερκέρδη από χρήματα των φορο-
λογουμένων, όταν την ίδια στιγμή
θα επιβαρύνονται με υψηλότερα ε-
πιτόκια τόσο τα νοικοκυριά όσο και
οι επιχειρήσεις της Ευρωζώνης. Ετσι
η τράπεζα εξετάζει, μεταξύ άλλων,

τη δυνατότητα να μεταβάλει τους
όρους των δανείων για να περιορίσει
τα περιθώρια των τραπεζών να α-
ντλήσουν αυτομάτως αποδόσεις από
τα επίμαχα κεφάλαια των δανείων.
Κάτι ανάλογο, για την ακρίβεια το
αντίστροφο απ’ ό,τι έκανε εν μέσω
πανδημίας όταν κατέστησε τα εν
λόγω δάνεια ακόμη πιο ελκυστικά.
Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον 740
τράπεζες της Ευρωζώνης υπέβαλαν
αίτηση για τα εν λόγω δάνεια τον Ι-
ούνιο του 2020, οπότε και τους δια-
νεμήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύ-
ψους 1,3 τρισ. ευρώ. Η τράπεζα είχε
αρχίσει να χορηγεί αυτά τα δάνεια
τον Σεπτέμβριο του 2019 με το τότε
βασικό επιτόκιο -0,5%. Μεσολάβησε,
όμως, το πλήγμα της πανδημίας και
η ΕΚΤ μείωσε το επιτόκιό της στο -
1%, ουσιαστικά καταβάλλοντας α-
κόμη περισσότερα στις τράπεζες για
να τις δανείζει, υπό τον όρο ότι δεν
θα προχωρούσαν σε συρρίκνωση
του δανειακού χαρτοφυλακίου τους.

Οπως επισημαίνει το σχετικό ρε-
πορτάζ των F.T., οι πρόωρες απο-
πληρωμές αυτών των δανείων ήταν
ύψους 74 δισ. ευρώ, ποσό σαφώς μι-
κρότερο από το αναμενόμενο, που
σημαίνει πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες
βλέπουν ότι τις συμφέρει να διατη-
ρήσουν τα επίμαχα δάνεια ενόψει
της αύξησης των επιτοκίων. Σημει-
ωτέον ότι εκείνες που έσπευσαν να
επωφεληθούν τα μέγιστα από τα
φθηνά δάνεια της ΕΚΤ ήταν οι γαλ-
λικές τράπεζες, που μέχρι τον Απρίλιο
είχαν έκθεση σε αυτές τις πιστώσεις
συνολικού ύψους σχεδόν 500 δισ.
ευρώ. Ακολουθούν οι γερμανικές,
με τον κολοσσό της Deutsche Bank
να έχει λάβει τα φθηνά δάνεια της
ΕΚΤ συνολικού ύψους 44,7 δισ. ευρώ,
αντίστοιχου με το 9% του συνολικού
δανειακού χαρτοφυλακίου της, ύψους
481 δισ. ευρώ.

BLOOMBERG, REUTERS,
FINANCIAL TIMES

Το διπλό στοίχημα της ΕΚΤ
ενόψει αύξησης των επιτοκίων
Η στήριξη των χωρών του Νότου και το φρένο στα υπερκέρδη των τραπεζών

Η ΕΚΤ έχει εγκαινιάσει τη νέα πολιτική στήριξης των χωρών του Νότου, επανεπεν-
δύοντας μέρος των κερδών από τα ομόλογα συνολικού ύψους 1,7 τρισ. ευρώ του έ-
κτακτου προγράμματος κατά της πανδημίας.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Neolaw.ai – H αναμονή τελείωσε, το μέλλον είναι εδώ! 

Ο έξυπνος νομικός σας βοηθός
σε θέματα Κυπριακού Δικαίου 

Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι
στις 11 Ιουλίου 2022 το καινοτόμο νομικό προϊόν Neolaw.ai τέθηκε
σε πλήρη λειτουργία, στο οποίο οι υφιστάμενοι και οι νέοι
χρήστες του θα έχουν δωρεάν πρόσβαση για περίοδο τεσσάρων
μηνών από τις 11 Ιουλίου 2022. To Neolaw.ai είναι το πρώτο ο-
λοκληρωμένο εγχείρημα της ομάδας καινοτομίας (Innovation
Hub) της Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ. Το πρόγραμμα αυτό έχει
δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα στενής συνεργασίας δικηγόρων
και ειδικών πληροφορικής του δικηγορικού γραφείου Ηλίας Νε-
οκλέους & Σία ΔΕΠΕ, καθώς και εξωτερικών προγραμματιστών,
μετά από τρία χρόνια σκληρής δουλειάς. Κατά τη δοκιμαστική
έκδοσή του (Beta version), το Neolaw.ai έτυχε ενδελεχών ελέγχων
από εξωτερικούς χρήστες και η εποικοδομητική ανατροφοδότηση
που λήφθηκε από αυτούς έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα,
με σκοπό να διασφαλιστεί ότι αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο
για επαγγελματίες νομικούς. 

Το Neolaw.ai, έχοντας ενσωματώσει τις πλέον πρόσφατες
και βέλτιστες καινοτομίες στον τομέα της μηχανικής και της
τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας απλοποιημένη γλώσσα,
αποσκοπεί στο να δώσει καινοτόμες και επαναστατικές λύσεις
σε επαγγελματίες νομικούς, καθώς και φοιτητές νομικής, όχι
μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό. Το Neolaw.ai στοχεύει
στην αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω της μείωσης του
χρόνου που χρειάζονται οι χρήστες για την εκτέλεση συγκεκριμένων
εργασιών, καθώς και στη διεύρυνση των γνώσεων τους και του
πεδίου των νομικών υπηρεσιών που οι ίδιοι παρέχουν.  

Το Neolaw.ai είναι προσβάσιμο μέσω κινητών τηλεφώνων,
tablet και ηλεκτρονικών υπολογιστών, προσφέροντας τις πιο
κάτω υπηρεσίες: 

Legal Brain: Αποτελεί μία βιβλιοθήκη νομικής πληροφόρησης

η οποία τυγχάνει συνεχούς ενημέρωσης. Στο παρόν στάδιο πε-
ριλαμβάνει 72 από τα κυριότερα νομοθετήματα του Κυπριακού
Δικαίου καθώς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, παραπέμποντας
σε σχετική νομολογία κατ’ άρθρο. Η υπηρεσία Legal Brain έχει
τη δυνατότητα να δέχεται και να ανταποκρίνεται σε νομικά ε-
ρωτήματα που υποβάλλονται σε απλοποιημένη γλώσσα (natural
language). Στο πλαίσιο αυτό, οι χρήστες παραπέμπονται σε
σχετική νομοθεσία, άρθρα και αποφάσεις, έχοντας ταυτόχρονα
τη δυνατότητα να ανατρέξουν στα πλέον σχετικά αποσπάσματα
των αποφάσεων αυτών ή σε περίληψή τους, εξοικονομώντας
χρόνο συγκριτικά με παραδοσιακές μεθόδους νομικής έρευνας.  

Document Drafting: Μέσω της υπηρεσίας Document Drafting,
οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν νομικά έγγραφα
που έχουν συνταχθεί στη βάση των δικών τους εξειδικευμένων
αναγκών, περιλαμβανομένων Συμβάσεων, Έγγραφων που
αφορούν θέμα Tech Law/GDPR και Δικαστηριακών Αιτήσεων.   

Informational Services: Η υπηρεσία αυτή παρέχει αυτο-
ματοποιημένες απαντήσεις σε ένα ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων.
Ο χρήστης επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα θέματα και τυγχάνει
καθοδήγησης μέσω προκαθορισμένων ερωτήσεων και λαμβάνει
σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Όπου κρίνεται κατάλληλο,
ο χρήστης παραπέμπεται σε δικηγόρο που εξειδικεύεται στο
εν λόγω νομικό θέμα. 

Ο επαγγελματικός κόσμος αλλάζει και το Neolaw.ai πρωτοστατεί
στην αλλαγή αυτή!  

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Neolaw.ai
και για να διευθετήσετε μία συνάντηση για σκοπούς παρουσίασης
παρακαλώ αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
info@neolaw.ai ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Neolaw.ai.

H Exness υποστηρίζει την τεχνολογία και
την παιδεία μέσα από χορηγία του Robotex

H Exness, η fintech εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό, μέσα
από την πλατινένια χορηγία της στον 5ο διαγωνισμό ρο-
μποτικής Robotex δείχνει την διαχρονική της στήριξη στην
ανάπτυξη της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της παιδείας
στην Κύπρο. Η εκδήλωση Robotex που θεωρείται το με-
γαλύτερο φεστιβάλ προώθησης της ρομποτικής εκπαίδευσης
στην Κύπρο, διοργανώθηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Πληροφορικής και έλαβε χώρα στις 25 και 26 Ιουνίου στο
Αθλητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου.

To επίκεντρο της ρομποτικής διοργάνωσης ήταν δια-
γωνισμοί και προκλήσεις όπου ρομπότ “καλούνταν” να
ολοκληρώσουν. Συγκεκριμένα, η εκδήλωση περιλάμβανε
το LINE FOLLOWING, έναν αγώνα στον οποίο τα ρομπότ
έπρεπε να περάσουν από διάφορα εμπόδια, το ΜΑΖΕ,
στον οποίο προσπαθούσαν να βρουν την έξοδο ενός λα-
βύρινθου, το FOLKRACE, ο οποίος ήταν ένας ξεχωριστός
αγώνας ράλι, το SUMO, βασισμένο στην Ιαπωνική πάλη,
καθώς και το νέο GIRLS FIRE-FIGHTING, μια πρόκληση
μόνο για κορίτσια που στόχο έχει την προσέλκυση περισ-
σότερων γυναικών στον τομέα STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία,
Τέχνες και Μαθηματικά). Επιπλέον, οι επισκέπτες είχαν
την ευκαιρία να αντλήσουν έμπνευση από αριθμό εκθετών
που ήταν εκεί για να επιδείξουν τις ικανότητες και την τε-
χνογνωσία τους στους τομείς της πληροφορικής και της
ρομποτικής. 

«Στην Exness, μας δίνει μεγάλη χαρά και περηφάνια

να βλέπουμε τέτοιες εκδηλώσεις να λαμβάνουν χώρα
στο νησί μας. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί
θεμέλιο λίθο για ένα μέλλον όπου η Κύπρος θα είναι α-
νταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά επιστήμης και τε-
χνολογίας, γι’ αυτό πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις όπως
το Robotex είναι απαραίτητες», σχολίασε ο Martin
Thorvaldsson, Exness CSR DIrector. «Το να είσαι μέρος
μιας τέτοιας ενδιαφέρουσας εκδήλωσης, που βοηθά τα
παιδιά, καθώς και τους ενήλικες, να εξερευνήσουν τις
δυνατότητες της τεχνολογίας, αποτελεί μεγάλη έμπνευση»,
συνέχισε.

Η Exness είναι ένας παγκόσμιος broker που χρησιμοποιεί
ένα μοναδικό συνδυασμό τεχνολογίας και ηθικής με σκοπό
να δημιουργήσει ένα ιδανικό trading περιβάλλον για ε-
πενδυτές αλλά και να ανεβάζει τον πήχη του τομέα. Το
ήθος και το όραμα της Exness στοχεύουν στην παροχή
μιας trading εμπειρίας όπως θα έπρεπε να είναι και α-
παλλαγμένη από οποιαδήποτε τριβή. Η δέσμευση και τη
ταυτότητα της Exness μέσα από τις δύο πτυχές της, την
τεχνολογία και την ηθική, καθώς και η πιστή βάση πελατών
της, η οποία απαριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες traders, α-
ποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της παγκόσμιας ε-
πωνυμίας. Σήμερα, η Exness καταγράφει πάνω από 2 τρι-
σεκατομμύρια δολάρια σε μηνιαίο όγκο συναλλαγών, ενώ
παράλληλα εστιάζει σε μια επεκτατική στρατηγική για
νέες περιοχές του κόσμου.
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«Γκάζι» για απεξάρτηση από τα ρωσικά καύσιμα
Η στροφή στο υγροποιημένο αέριο (LNG), η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών άνθρακα και οι δεύτερες σκέψεις για την πυρηνική ενέργεια

Εν μέσω μιας ενεργειακής κρίσης που
θυμίζει την πετρελαϊκή της δεκαετίας
του 1970 και με τον πόλεμο στην Ου-
κρανία να απομακρύνει από την πα-
γκόσμια αγορά τους ρωσικούς υδρογο-
νάνθρακες, ένας ολόκληρος κόσμος δι-
ψασμένος για ενέργεια αναζητεί εναλ-
λακτικούς ενεργειακούς πόρους. 

Στρέφεται αναπόφευκτα στο υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο (LNG, που ανα-
δεικνύεται ως η κάλλιστη εναλλακτική
για το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη,
αλλά την ίδια στιγμή η παγκόσμια οι-
κονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με την

ανεπάρκεια του καυσίμου. Αποτέλεσμα,
να έχουν αποδυθεί οι χώρες της Ασίας
και της Ευρώπης σε αγώνα δρόμου για
να διασφαλίσουν το καύσιμο που απαιτεί
υγροποίηση, μεταφορά με πλοία και ε-
παναεξαέρωση και ως εκ τούτου συνε-
πάγεται υψηλό κόστος. Βρίσκεται έτσι
σε εξέλιξη ένας πυρετός έργων υποδομής
για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές LNG,
με το G7 να υπόσχεται στήριξη στις α-
ναγκαίες επενδύσεις. 

Την ίδια στιγμή η Ευρώπη επιχειρεί
την ανέγερση τερματικών σταθμών με
τη διαδικασία του κατεπείγοντος και

προς το παρόν αυξάνει θεαματικά τις
εισαγωγές που μεταφέρονται με πλοία.

Παράλληλα, μοιάζουν πλέον με πε-
ριττή πολυτέλεια τα φιλόδοξα σχέδια
για στροφή στην πράσινη ενέργεια και
την οικονομία με μηδενικό αποτύπωμα

άνθρακα, καθώς η οικονομική κατα-
στροφή από την έλλειψη ενέργειας φαί-
νεται πιο άμεση από την κλιματική αλ-
λαγή. Ευρώπη και Αμερική ξεχνούν τις
εξαγγελίες τους και επιστρέφουν στα
ρυπογόνα καύσιμα, με την Ευρώπη να
εισάγει δυσθεώρητες ποσότητες άν-
θρακα από όλα τα μέρη του κόσμου,
από τις ΗΠΑ μέχρι και την Ινδονησία,
και τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών
να μιλάει για «μια πικρή αλλά αναγκαία
στροφή». Και βέβαια την Κίνα και την
Ινδία να αυξάνουν τις αγορές και την
κατανάλωση άνθρακα, που ουσιαστικά

δεν περιόρισαν ποτέ. Αποκαλυπτική η
δήλωση του Αλεξ Μσίμανγκ, στελέχους
της νομικής εταιρείας Vinson & Elkins
LLP, που σχολιάζοντας την αύξηση χρή-
σης άνθρακα στις ΗΠΑ μιλώντας στη
Wall Street Journal τόνισε ότι «αυτή
τη στιγμή επικρατεί η αίσθηση πως
είναι καλύτερα με περισσότερο άνθρακα
παρά με περισσότερη Ρωσία». 

Και βέβαια, η πυρηνική ενέργεια φαί-
νεται και στις ΗΠΑ  μια εναλλακτική
που μπορεί να προσφέρει καθαρή ε-
νέργεια, παρά τους κινδύνους. Στο με-
ταξύ, η τιμή του φυσικού αερίου στην

Ευρώπη, που έχει σημειώσει διαστημική
εκτόξευση 700% τον τελευταίο ενάμισι
χρόνο, συνεχίζει απρόσκοπτα την α-
νοδική της πορεία και χθες σημείωσε
τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων
4 μηνών. Ετσι τα προθεσμιακά συμβό-
λαια στην αγορά της Ολλανδίας σημεί-
ωσαν άνοδο 2,6% στα 166,29 ευρώ ανά
μεγαβατώρα. Ανάμεσα στους παράγο-
ντες που της έδωσαν νέα ώθηση και οι
απεργίες των εργαζομένων σε τρεις μο-
νάδες παραγωγής υδρογονανθράκων
στη Νορβηγία, που απειλούν να μειώ-
σουν την παραγωγή.

Το φυσικό αέριο είναι σήμερα το σημα-
ντικότερο εμπόρευμα στον κόσμο. Απο-
τελεί επιταχυντή του παγκόσμιου πλη-
θωρισμού, οδηγεί τις τιμές σε άλματα ε-
ξωφρενικά, ακόμη και με τα δεδομένα
των σημερινών ταραγμένων αγορών –
στην Ευρώπη έχει εκτοξευθεί κάπου 700%
από τις αρχές του περασμένου έτους– και
οδηγεί τη Γηραιά Ηπειρο στα πρόθυρα
ύφεσης. Βρίσκεται στην καρδιά μιας νέας
εποχής αντιπαράθεσης ανάμεσα στις με-
γάλες δυνάμεις, τόσο έντονης ώστε οι κυ-
βερνήσεις των δυτικών χωρών αφήνουν
σε δεύτερη μοίρα τη μάχη κατά της κλι-
ματικής αλλαγής. Εν ολίγοις, το φυσικό
αέριο ανταγωνίζεται και μάλλον επισκιάζει
το πετρέλαιο ως παράγοντας διαμόρφωσης
της γεωπολιτικής. Και δεν υπάρχει αρκετό
για όλους. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία λειτούργησε
ως καταλύτης που αναβάθμισε την κρίση
του αερίου σε νέα επίπεδα, καθώς απέ-
σπασε από την παγκόσμια αγορά ένα κρί-
σιμο τμήμα της προσφοράς. Η Ρωσία μει-
ώνει τις ροές στους αγωγούς προς την
Ευρώπη, η οποία δηλώνει έτσι κι αλλιώς
ότι θέλει να διακόψει τις αγορές από τη
Μόσχα. Είναι έτσι σε εξέλιξη ένας αγώνας
δρόμου και ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός
ανάμεσα στις χώρες που προσπαθούν να
διασφαλίσουν τα περιορισμένα φορτία
υγροποιημένου αερίου προτού φτάσει ο
χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο.

«Πρόκειται για μια ενεργειακή κρίση
ανάλογη εκείνης της δεκαετίας του 1970,
αλλά με το φυσικό αέριο», σχολιάζει σχε-

τικά ο Κέβιν Μουκ, διευθυντικό στέλεχος
της εταιρείας ερευνών ClearView Energy
Patrners LLC, που τονίζει πως «ο κόσμος
σκέπτεται για το αέριο όπως κάποτε σκε-
πτόταν για το πετρέλαιο, καθώς έχει γίνει
ορατός ο ουσιώδης ρόλος του στις σύγ-
χρονες οικονομίες». Ηταν ένα εμπόρευμα
σε ύπνωση και τώρα που η παγκοσμιο-
ποίηση δείχνει να υποχωρεί σε μεγάλο
μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, το ε-
μπόριό του οδεύει προς την αντίθετη κα-
τεύθυνση. Παγκοσμιοποιείται γρήγορα,
αλλά όχι αρκετά γρήγορα. Πολλές χώρες
στράφηκαν σε αυτό στο πλαίσιο της με-
τάβασης στην καθαρή ενέργεια και οι με-

γαλύτερες χώρες παραγωγοί, όπως οι
ΗΠΑ, που εξελίχθηκαν ταχύτατα σε ση-
μαντική εξαγωγική δύναμη ώστε να α-
νταγωνίζονται το Κατάρ για την πρώτη
θέση, βλέπουν να αυξάνεται η ζήτηση
για το προϊόν τους. Το περασμένο έτος
44 χώρες εισήγαγαν αέριο, σχεδόν διπλά-
σιες από όσες εισήγαγαν πριν από μια δε-
καετία. Το  καύσιμο αυτό, όμως, μεταφέ-
ρεται πιο δύσκολα από το πετρέλαιο,
καθώς πρέπει να υγροποιηθεί σε ειδικές
εγκαταστάσεις όπως στη μονάδα του Τέ-
ξας. Για να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση θα
απαιτηθεί ένα κύμα νέων επενδύσεων
που έχει ήδη δρομολογηθεί. Πήρε, άλλω-

στε, νέα ώθηση την περασμένη εβδομάδα,
όταν οι ηγέτες του G7 δεσμεύθηκαν να
προωθήσουν δημόσιες επενδύσεις σε υ-
ποδομές για το αέριο.  Επιταχύνονται,
έτσι, υποδομές για LNG στη Βόρεια Αμε-
ρική. Τον Ιούνιο η Cheniere Energy ενέ-
κρινε τερματικό σταθμό στο Τέξας, τον
Απρίλιο ο Ινδονήσιος μεγιστάνας Σουκάντο
Τανότο υποσχέθηκε τη στήριξή του σε
σχέδιο LNG στον Καναδά και στο Κατάρ
βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο αξίας 29 δισ.
δολ. για τις εξαγωγές LNG με σημαντικούς
μετόχους τους κολοσσούς της Exxon Mobil
και της Shell.

Στην Ευρώπη από τη στιγμή που άρχισε

ο πόλεμος στην Ουκρανία ανακοινώθηκαν
ή επισπεύσθηκαν σχέδια για περίπου 20
τερματικούς σταθμούς LNG. Η Γερμανία,
που δεν διαθέτει κανέναν τερματικό σταθ-
μό, έχει ήδη διαθέσει 3 δισ. δολ. για να
νοικιάσει τέσσερις πλωτούς και να τους
συνδέσει με το δίκτυο της χώρας. Ο πρώτος
πρέπει να είναι λειτουργικός περίπου στα
τέλη του έτους. Και η Κίνα, η πρώτη στον
κόσμο σε εισαγωγές LNG, βρίσκεται σε
έναν πρωτοφανή κατασκευαστικό πυρετό,
καθώς σχεδιάζει το πώς 10 τερματικοί
σταθμοί θα είναι λειτουργικοί το επόμενο
έτος.
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Οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να
αναπληρώσουν το κενό που αφήνουν
οι πωλήσεις ρωσικού άνθρακα και έχουν
αποδυθεί σε ένα κυνήγι του καυσίμου
ανά τον κόσμο. Εχουν έτσι αυξήσει τις
εισαγωγές του ρυπογόνου καυσίμου
κατά περισσότερο από 30% και ανα-
πληρώνουν τα αποθέματά τους.

Σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων
και αναλύσεων Kpler, στο σημαντικό-
τερο δίκτυο λιμένων και τερματικών
σταθμών για τις εισαγωγές ενέργειας
και εμπορευμάτων, το δίκτυο Αμβέρσας,
Ρότερνταμ, Αμστερνταμ, οι εισαγωγές
άνθρακα έφτασαν στη διάρκεια του

πρώτου εξαμήνου τα 26,9 εκατ. τόνους
σημειώνοντας αύξηση 35% σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του περα-
σμένου έτους. Ετσι τα αποθέματα αυτού
του δικτύου έφτασαν σχεδόν τα 6,6
εκατ. τόνους, διπλασιάστηκαν δηλαδή
σε σύγκριση με τα επίπεδα του πρώτου
τριμήνου, που ήταν τα χαμηλότερα των
τελευταίων πέντε ετών. 

Ο καταιγισμός εισαγωγών έχει, βέ-
βαια, ανεπιθύμητη παρενέργεια τη συμ-
φόρεση στα λιμάνια. Τις προσπάθειες
των ευρωπαϊκών χωρών να αναπληρώ-
σουν τον ρωσικό άνθρακα διευκολύνει
η αυξημένη προσφορά από ΗΠΑ, Κο-

λομβία και Αυστραλία, τις χώρες παρα-
γωγούς άνθρακα καλύτερης ποιότητας
ή υψηλότερης θερμιδικής δυνατότητας,
που όταν καίγεται παράγει υψηλότερη
θερμοκρασία και περισσότερη ενέργεια.
Αυξάνεται έτσι ο ανταγωνισμός για αυτό
το καύσιμο, που πολλοί θα ήθελαν να

το αφήσουν για πάντα στο παρελθόν,
καθώς οι ενεργειακές σε Ασία και Ευ-
ρώπη προσπαθούν να διασφαλίσουν
πρόσθετες εισαγωγές εν μέσω της ε-
νεργειακής  κρίσης. 

Γερμανία και Αυστρία θέτουν ξανά
σε λειτουργία αδρανείς μονάδες παρα-
γωγής ενέργειας με άνθρακα, ενώ η Ια-
πωνία και η Νότια Κορέα συγκεντρώνουν
αποθέματα ενόψει του καυτού καλο-
καιριού. Ευρωπαϊκές χώρες, συμπερι-
λαμβανομένης της Πολωνίας έχουν υ-
ποβάλει αιτήματα για εισαγωγές στις
εξαγωγικές εταιρείες της Αυστραλίας,
μεταξύ των οποίων και στη Whitehaven

Coal. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις
τιμές της Ευρώπης και της Αυστραλίας,
που καθιστά βιώσιμη οικονομικά τη με-
ταφορά φορτίων από την περιοχή Ασίας
- Ειρηνικού, παρά το υψηλό κόστος της
μεταφοράς. 

Ακόμη και ο χαμηλής ποιότητας άν-
θρακας από την Ινδονησία κατέφθασε
στις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά η εταιρεία
Kpler υποστηρίζει ότι ήταν μείγμα με
αμερικανικό άνθρακα υψηλότερης θερ-
μιδικής δυνατότητας.

«Βλέπουμε συμφόρηση στα κυριό-
τερα ευρωπαϊκά λιμάνια», σχολιάζει ο
Αμπχινάβ Γκούπτα, αναλυτής φορτώ-

σεων ξηρού φορτίου στην Braemar.
Στις 29 Ιουνίου περίμεναν 71 πλοία με-
ταφοράς ξηρού φορτίου στην ευρύτερη
περιοχή Αμβέρσας, Ρότερνταμ, Αμστερ-
νταμ.

Ο αριθμός αυτός ήταν τριπλάσιος σε
σύγκριση με τα 24 πλοία που ήταν κατά
μέσο όρο τα τελευταία πέντε έτη. Και
ο χρόνος αναμονής για αυτά τα πλοία
φτάνει  περίπου τις 10 ημέρες, σύμφωνα
με την Kpler, που ευελπιστεί πως η κα-
τάσταση θα βελτιωθεί στα μέσα Ιουλίου
και ο χρόνος αναμονής θα περιοριστεί
περίπου στις 8 ημέρες.
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Δυναμική επιστροφή
της πυρηνικής
ενέργειας στις ΗΠΑ
Καθώς αποδεικνύεται δύσκολο να
επιτευχθούν οι στόχοι της καθαρής
ενέργειας, ενώ την ίδια στιγμή
αυξάνεται η ζήτηση για ηλεκτρική
ενέργεια, η πυρηνική ενέργεια
κάνει δυναμική επιστροφή στις
ΗΠΑ με την υποστήριξη πολλών
Αμερικανών πολιτικών. Παράλ-
ληλα, το αυξανόμενο κόστος άλλων
πηγών ενέργειας καθιστά την πυ-
ρηνική ενέργεια πιο ανταγωνι-
στική σε όλο τον κόσμο, συμπε-
ριλαμβανομένων και των ΗΠΑ,
που έχουν τον μεγαλύτερο στόλο
στον κόσμο σε πυρηνικές μονάδες.
Παράγουν περίπου το 20% της η-
λεκτρικής ενέργειας που κατανα-
λώνει η υπερδύναμη και το 50%
της καθαρής ενέργειας. Οι ΗΠΑ
έχουν 92 πυρηνικούς αντιδρα-
στήρες, αν και την τελευταία δε-
καετία έκλεισαν οι 12.

Πολλοί Αμερικανοί πολιτικοί
προτείνουν τόσο την παράταση
ζωής των υφιστάμενων αντιδρα-
στήρων όσο και την ανέγερση νέ-
ων. Ακόμη και οι πλέον επιφυλα-
κτικοί αρχίζουν να υποστηρίζουν
την ιδέα κυρίως στην Καλιφόρνια,
της οποίας ο μοναδικός πυρηνικός
αντιδραστήρας, ο Ντιάμπλο Κά-
νιον, πρέπει θεωρητικά να κλείσει
το 2025. Πρόσφατη μελέτη του
Πανεπιστημίου Στάνφορντ και
του ΜΙΤ κατέληξε στο συμπέρα-
σμα πως αν παραμείνει σε λει-
τουργία ο εν λόγω αντιδραστήρας
για 10 χρόνια ακόμη, μπορεί να
μειώσει τις εκπομπές καυσαερίων
στην Καλιφόρνια κατά τουλάχι-
στον 10% σε σύγκριση με τα επί-
πεδα του 2017 και να περιορίσει
την εξάρτηση της πολιτείας από
το φυσικό αέριο. Επίσης μπορεί
να εξοικονομήσει 2,6 δισ. δολάρια
από το κόστος της ηλεκτρικής ε-
νέργειας.

Το κυνήγι της καθαρής ενέρ-
γειας έχει δώσει νέα διάσταση
στην πυρηνική ενέργεια. Ετσι, η
κυβέρνηση Μπάιντεν έχει θεσπί-
σει ταμείο με κεφάλαια ύψους 6
δισ. δολ. με τα οποία θα ενισχυ-
θούν οικονομικά οι εταιρείες δια-
χείρισης όσων πυρηνικών αντι-
δραστήρων αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα οικονομικής βιωσιμότητας.
Η προθεσμία για την υποβολή των

σχετικών αιτήσεων έληγε χθες
αλλά μάλλον θα παραταθεί, ενώ
θα χαλαρώσουν και τα κριτήρια
επιλεξιμότητας. Παράλληλα με το
ταμείο των 6 δισ. δολαρίων, η κυ-
βέρνηση έχει διαθέσει 2,5 δισ.
δολ. για τη χρηματοδότηση δύο
σχεδίων που στοχεύουν στην ε-
πίδειξη και παρουσίαση των νέων
τεχνολογιών πυρηνικής ενέργειας
στις πολιτείες της Ουάσιγκτον και
του Ουαϊόμινγκ. Επίσης, πρωτο-
βουλία που ανέλαβαν προ μηνών
μέλη των δύο κομμάτων του Κο-
γκρέσου προβλέπει οικονομική
βοήθεια για τη στήριξη της πυ-
ρηνικής ενέργειας στις ΗΠΑ με
διάφορα μέτρα, όπως π.χ. φορο-
απαλλαγές. Ανάμεσα στους πολι-
τικούς που ανέλαβαν την πρωτο-
βουλία ήταν και η γερουσιαστής
της Δυτικής Βιρτζίνιας, Σέλεϊ Μουρ
Καπίτο, που υποστήριξε προσφά-
τως πως για την ανέγερση πυρη-
νικών αντιδραστήρων θα μπορού-
σαν να διατεθούν οι μονάδες που
λειτουργούν με ενέργεια από άν-
θρακα και έχουν κλείσει ή ανα-
μένεται να κλείσουν στο πλαίσιο
της εγκατάλειψης των ορυκτών
καυσίμων.
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Αμερικανοί πολιτικοί
προτείνουν την παράτα-
ση ζωής των υφιστάμε-
νων αντιδραστήρων και
την ανέγερση νέων.

<<<<<<

Εργα πολλών δισ. σε Βόρεια
Αμερική και Κατάρ, επισπεύ-
δονται σχέδια για 20 τερματι-
κούς σταθμούς υγροποιημέ-
νου αερίου στην Ευρώπη.

<<<<<<

Η τιμή του φυσικού αερίου
στην Ευρώπη σημείωσε
τα υψηλότερα επίπεδα
των τελευταίων 4 μηνών.

Η Ευρώπη αγοράζει μεγάλες ποσότητες άνθρακα από παντού, συμφόρηση στα λιμάνια
<<<<<<<

Εχει αυξήσει τις εισαγωγές
του ρυπογόνου καυσίμου πε-
ρισσότερο από 30% για να
αναπληρώσει τα αποθέματα.

O πυρηνικός αντιδραστήρας
Ντιάμπλο Κάνιον στην Καλιφόρνια.

Στο Κατάρ βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο αξίας 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις εξαγωγές LNG, με σημαντικούς μετόχους τους κολοσσούς της
Exxon Mobil και της Shell.

Κύμα επενδύσεων για έργα υποδομής LNG 
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Την Τεχεράνη πρόκειται να επισκεφθεί
την ερχόμενη εβδομάδα ο Ρώσος πρό-
εδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ η Ουά-
σιγκτον κατηγορεί το Ιράν για την ε-
πικείμενη πώληση εκατοντάδων βομ-
βαρδιστικών μη επανδρωμένων αερο-
σκαφών (drones) στη Μόσχα για χρήση
στα μέτωπα πολέμου της Ουκρανίας.
Στη συνάντηση κορυφής, στις 19 Ιου-
λίου, θα συμμετάσχει και ο Τούρκος
πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Η σύνοδος
ήταν προγραμματισμένη εδώ και μήνες,
με την ατζέντα της να αφορά τις εξε-
λίξεις στη Συρία.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας
του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, α-
νέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους
ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πληροφορίες,
σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη
«προετοιμάζεται να εξοπλίσει τη Ρωσία
με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αε-
ροσκάφη, με την ολοκλήρωση της πα-
ραγγελίας να έχει επείγοντα χαρακτήρα.
Οι πληροφορίες μας κάνουν επίσης
λόγο για προετοιμασίες του Ιράν για
εκπαίδευση ρωσικών στρατευμάτων
στη χρήση των drones, ενδεχομένως

αυτές τις ημέρες». Ο κ. Σάλιβαν προ-
σέθεσε ότι οι πληροφορίες αυτές ενι-
σχύουν την εκτίμηση των αμερικανι-
κών υπηρεσιών ότι οι εντατικοί βομ-
βαρδισμοί από το ρωσικό πυροβολικό
έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα πυ-
ρομαχικών του ρωσικού στρατού, ο ο-
ποίος αναζητεί τώρα νέες μεθόδους
ανεφοδιασμού. Ο σύμβουλος εθνικής
ασφαλείας υπογράμμισε ότι τέτοια ι-
ρανικά drones χρησιμοποιούνται από

το αντάρτικο των Χούτι στην Υεμένη
για τις επιθέσεις τους εναντίον στόχων
εντός των συνόρων της Σαουδικής Α-
ραβίας. 

Τα αεροσκάφη drones έχουν παίξει
κρίσιμο ρόλο στον πόλεμο της Ουκρα-
νίας, με τα τουρκικής κατασκευής
Bayraktar να έχουν αποκτήσει καλή
φήμη, χάρη στις βομβαρδιστικές, αλλά
και κατασκοπευτικές δυνατότητές τους. 

Οι ισχυρισμοί αυτοί του Σάλιβαν συ-

νέπεσαν με τη χθεσινή ανακοίνωση
του εκπροσώπου Τύπου του Κρεμλίνου,
Ντμίτρι Πεσκόφ, για την τριμερή σύνοδο
στην Τεχεράνη. Ο Τούρκος πρόεδρος,
ο οποίος έχει αυτοανακηρυχθεί κεντρι-
κός διαμεσολαβητής στη σύρραξη Ρω-
σίας - Ουκρανίας, είχε τηλεφωνική ε-
πικοινωνία τη Δευτέρα με τον Ουκρανό
ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προ-
κειμένου να συζητήσουν την κατάσταση
στη χώρα και τη συνέχιση των εξαγωγών

σιτηρών. Ο εκπρόσωπος Τύπου του υ-
πουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Νασέρ
Κανανί, δεν διέψευσε τους αμερικανι-
κούς ισχυρισμούς για αμυντική συνερ-
γασία Ρωσίας - Ιράν. «Η συνεργασία
μας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας
προϋπήρχε του πολέμου στην Ουκρανία.
Δεν υπήρξε κάποια συνταρακτική εξέ-
λιξη στη σχέση Μόσχας - Τεχεράνης
έκτοτε», είπε ο Κανανί.

REUTERS

Εκατοντάδες drones για τον Πούτιν
Η Τεχεράνη θα τα πουλήσει στη Μόσχα για χρήση στα μέτωπα της Ουκρανίας

<<<<<<<

Στην προγραμματισμένη
σύνοδο κορυφής μεταξύ
Ρωσίας και Ιράν, στις 
19 Ιουλίου, θα συμμετάσχει
και ο Ταγίπ Ερντογάν.

Η Ουκρανία
εξαντλεί το δυτικό
πολεμικό υλικό
Το υπ’ αριθμόν ένα δίδαγμα του πολέμου
στην Ουκρανία είναι ότι τα κράτη πρέ-
πει να διατηρούν στοκ βασικού πολε-
μικού υλικού και όχι να κυνηγούν πά-
ντα τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά ο-
πλικά συστήματα. Αυτό σημειώνουν
Βρετανοί αναλυτές στους Financial
Times, παρατηρώντας τις δυσκολίες
της Δύσης να εφοδιάσει την Ουκρανία
με αντιαεροπορικούς πυραύλους και
πυροβόλα.

Το Μάιο, όταν η Ουάσιγκτον πα-
ρήγγειλε στην εταιρεία Raytheon 1.300
αντιαεροπορικούς πυραύλους Stinger,
η απάντηση ήταν «θα μας πάρει λίγο
χρόνο». Κάποια ηλεκτρονικά εξαρτή-
ματα αυτών των πυραύλων κατασκευ-
άσθηκαν για τελευταία φορά σε μεγάλη
κλίμακα πριν από 20 χρόνια και δεν
είναι καν διαθέσιμα. Στη Γαλλία θα α-
παιτηθούν 18 μήνες για να κατασκευ-
άσει η εταιρεία Nexter άλλα 18 πυρο-
βόλα Caesar, όπως αυτά που έστειλε
στην Ουκρανία.

Η Βρετανία χρειάστηκε να αγοράσει
πυροβόλα από έναν Βέλγο έμπορο ό-
πλων, γιατί τα δικά της αποθέματα δεν
επαρκούσαν για να τα στείλει στην Ου-
κρανία. Στις ΗΠΑ, το Πεντάγωνο έχει
μόνο πέντε βασικούς προμηθευτές. Τη
δεκαετία του 1990 είχε 51. «Θεωρούσαμε
ότι η Δύση δεν θα χρειαστεί ποτέ πια
να πολεμήσει σε βιομηχανική κλίμακα»,
σημειώνει δυτικός αναλυτής.

Τα δύο φετίχ της Δύσης μετά τη
λήξη του Ψυχρού Πολέμου –τα όπλα
υψηλής τεχνολογίας και οι άκρως α-
ποτελεσματικές εφοδιαστικές αλυσί-
δες– οδήγησαν στην υποτίμηση της
σημασίας να υπάρχουν στοκ βασικών

πολεμοφοδίων. Ολόκληρη η ετήσια
παραγωγή βλημάτων πυροβολικού 155
mm των ΗΠΑ επαρκεί μόλις για 15 η-
μέρες μαχών στην Ουκρανία. 

«Είναι κάτι σαν τη μεγάλη κρίση
των βλημάτων κατά τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο», παρατηρεί ο πρώην αξιωμα-
τούχος του ΝΑΤΟ Τζέιμι Σι. Το 1915,
οι Βρετανοί στρατιώτες στα χαρακώ-
ματα ξέμειναν από πυρομαχικά, κάτι
που οδήγησε σε μαζικές απώλειες και
στην παραίτηση του τότε πρωθυπουρ-
γού Χέρμπερτ Ασκουιθ.

F.T.

Παραδοσιακά ΜΜΕ 
«ψηφίζουν» οι Ευρωπαίοι
Η τηλεόραση φαίνεται να κερδίζει τη
μάχη της ενημέρωσης στην Ε.Ε., σύμ-
φωνα με το Ευρωβαρόμετρο που απο-
κρυπτογράφησε τους τρόπους με τους
οποίους ενημερώνονται οι Ευρωπαίοι. 

Το 75% των ερωτηθέντων –και ιδι-
αίτερα οι άνω των 55 ετών– μαθαίνει
τι γίνεται στον κόσμο από την τηλεό-
ραση. Οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες
ενημερώνουν το 43%, το ραδιόφωνο
το 39%, ενώ από ιστολόγια και πλατ-
φόρμες κοινωνικής δικτύωσης μαθαίνει
τις ειδήσεις το 26% των ερωτηθέντων.

Σε εφημερίδες και περιοδικά στρέ-
φεται περίπου το 21% των πολιτών,
χωρίς ωστόσο τα έντυπα μέσα να έχουν
ιδιαίτερη απήχηση στους νέους (14
έως 26 ετών), οι οποίοι εμπιστεύονται
τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης
και τα μπλογκ (46%). Το αντίστοιχο
ποσοστό στους άνω των 55 ετών δεν
ξεπερνάει το 15%.

Να σημειωθεί ότι, παρά την έντονη
παρουσία των ψηφιακών μέσων στην
ενημέρωση, οι Ευρωπαίοι εξακολου-
θούν να θεωρούν περισσότερο αξιό-
πιστα τα παραδοσιακά ΜΜΕ (ραδιο-
τηλεόραση και έντυπα). Το 49%, επί-

σης, πιστεύει ότι η κρατική ραδιοτη-
λεόραση «λέει αλήθεια». Μοναδική ε-
ξαίρεση σε αυτή την τάση αποτελεί
η Πολωνία, όπου οι πολίτες εμπιστεύ-
ονται ολοκληρωτικά τους ιδιωτικούς
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς για την
ενημέρωσή τους. Αναλόγως, οι Ούγγροι
στρέφουν την πλάτη σε όλα τα οργα-
νωμένα ΜΜΕ και εμπιστεύονται πε-

ρισσότερο τις ομάδες και τους φίλους
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η
έρευνα κατέδειξε ότι το βασικό εν-
διαφέρον των λαών της Ε.Ε. είναι οι
πολιτικές εξελίξεις (50%). Επονται τα
ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα (46%)
και τα τοπικά νέα (47%).

Η Ινδία ξεπερνάει σε πληθυσμό την Κίνα
Η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο
αναμένεται να γίνει του χρόνου η Ινδία,
ξεπερνώντας την Κίνα των 1,4 δισ. κα-
τοίκων, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.
Τον Νοέμβριο ο πλανήτης μας θα φι-
λοξενεί πλέον 8 δισ.  ανθρώπους, αν
και ο ρυθμός γεννήσεων δεν είναι τόσο
ταχύς όσο παλαιότερα.

Το ποσοστό γεννήσεων εμφανίζει
τον βραδύτερο ρυθμό του από τη δε-
καετία του 1950. Παρ’ όλα αυτά, ειδικοί
των πληθυσμιακών μελετών εκτιμούν
ότι το 2080 η Γη θα έχει πληθυσμό
10,4 δισ. ανθρώπων, οι οποίοι δεν θα
είναι κατανεμημένοι ισορροπημένα
σε όλες τις ηπείρους. Περίπου το ήμισυ
της πληθυσμιακής αύξησης στον πλα-
νήτη τα επόμενα 30 χρόνια θα σημει-
ωθεί σε μόλις οκτώ χώρες: Λαϊκή Δη-

μοκρατία του Κονγκό, Αίγυπτος, Αι-
θιοπία, Ινδία, Νιγηρία, Πακιστάν, Φι-
λιππίνες και Τανζανία.

Την ίδια στιγμή, ορισμένες από τις
πιο προηγμένες οικονομίες του κόσμου
βιώνουν ήδη το φάσμα της πληθυ-
σμιακής συρρίκνωσης, καθώς το πο-
σοστό γεννήσεων υποχωρεί κάτω από
τα 2,1 παιδιά ανά γυναίκα, γνωστό ως
«ποσοστό ανανέωσης». Σε 61 χώρες
της υφηλίου ο ΟΗΕ εκτιμά ότι ο πλη-
θυσμός θα υποχωρήσει κατά τουλά-
χιστον 1% μέχρι το 2050. Η Κίνα, με
ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γεν-
νητικότητας στον κόσμο (1,15 παιδιά
ανά γυναίκα), έχει ανακοινώσει ότι ο
πληθυσμός θα αρχίσει να μειώνεται
από του χρόνου, πολύ νωρίτερα από
ό,τι εκτιμούσαν οι ειδικοί.

<<<<<<<

Το 75% –και ιδιαίτερα οι 
άνω των 55 ετών– μαθαίνει
τι γίνεταιστον κόσμο από
την τηλεόραση, ενώ από ει-
δησεογραφικές ιστοσελί-
δες ενημερώνεται το 43%.

Οκτώ οι υποψήφιοι πρωθυπουργοί
Ξεκινάει σήμερα η διαδικασία για την επιλογή διαδόχου του Μπόρις Τζόνσον

Οι Βρετανοί Εργατικοί κατήγγειλαν χθες
την κυβέρνηση του υπό παραίτηση
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για
νέα παραβίαση των κοινοβουλευτικών
κανόνων, μετά την άρνηση να προ-
γραμματίσει κοινοβουλευτικό χρόνο
για την πρόταση μομφής που ζητούσε
η αντιπολίτευση. Στόχος των Εργατικών
ήταν να υποχρεώσουν τον Τζόνσον να
αποχωρήσει άμεσα και όχι στις αρχές
Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπει το χρο-
νοδιάγραμμα που κατήρτησε το κόμμα
μετά την παραίτησή του, την περα-
σμένη εβδομάδα.

Η εσωκομματική διαδικασία για
την επιλογή διαδόχου του Τζόνσον
ξεκινάει σήμερα, με την πρώτη ψη-
φοφορία μεταξύ των οκτώ υποψηφίων
που συγκέντρωσαν την υποστήριξη
τουλάχιστον 20 βουλευτών. Του πρώην
υπουργού Οικονομικών Ρίσι Σούνακ,
του νυν υπουργού Οικονομικών Να-
ντίμ Ζαχάουι, της υπουργού Εξωτε-
ρικών Λιζ Τρας, της πρώην υπουργού
Ισότητας Κέμι Μπάντενοχ, της υπουρ-
γού Εμπορίου Πένι Μόρντο, του επι-

κεφαλής της επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων της Βουλής Τομ Τάγκεν-
χατ, της υφυπουργού Δικαιοσύνης
Σουέλα Μπρέιβμαν και του επικεφαλής
της επιτροπής Υγείας της Βουλής,
Τζέρεμι Χαντ.  

Ο πρώην υπουργός Υγείας Σατζίντ

Τζάβιντ δεν συγκέντρωσε την απαι-
τούμενη στήριξη. Την Κυριακή και τη
Δευτέρα θα γίνουν τηλεοπτικές ανα-
μετρήσεις μεταξύ των επικρατέστερων
υποψηφίων, ενώ έως το τέλος της ερ-
χόμενης εβδομάδας το πεδίο θα έχει
περιορισθεί σε δύο υποψηφίους. Μεταξύ

των δύο θα κληθούν να επιλέξουν τα
μέλη του κόμματος, με ψηφοφορία που
θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις
αρχές Σεπτεμβρίου.

Τα μέτωπα προδιαγράφονται ως
εξής. Από τη μία πλευρά είναι ο Ρίσι
Σούνακ, ο οποίος φαίνεται να συγκε-

ντρώνει τις προτιμήσεις της κεντρώας
πτέρυγας του κόμματος και ταυτόχρονα
τα βέλη των οπαδών του Μπόρις Τζόν-
σον και της δεξιάς πτέρυγας. Εως τώρα,
ένθερμοι υποστηρικτές του Τζόνσον,
όπως η Ναντίν Ντόρις και ο Τζέικομπ
Ρις Μογκ, ανακοίνωσαν τη στήριξή
τους προς την υπουργό Εξωτερικών
Λιζ Τρας, η οποία ενδέχεται να ανα-
δειχθεί υποψήφια της δεξιάς πτέρυγας
του κόμματος. 

Οι επικρατέστεροι
Ο Σούνακ και η Τρας είναι οι επι-

κρατέστεροι σύμφωνα με δημοσκόπηση
της εταιρείας Opinium μεταξύ των με-
λών του Συντηρητικού Κόμματος. Χθες,
πάντως, η έναρξη της εσωκομματικής
καμπάνιας του Σούνακ δεν ήταν εντε-
λώς ανέφελη. Οι υποστηρικτές του ε-
πιδοκίμαζαν μεγαλόφωνα τα λεγόμενά
του με τον χαρακτηριστικό τρόπο που
επιδοκιμάζουν τους ομιλητές στη Βουλή
των Κοινοτήτων, αλλά η δημοσιογράφος
του Sky News Μπεθ Ρίγκμπι του έθεσε
ένα άβολο ερώτημα. Του θύμισε ότι
είχε και ο ίδιος δεχθεί πρόστιμο από
τη βρετανική αστυνομία για κορωνο-
πάρτι μαζί με τον Μπόρις Τζόνσον,
ενώ η σύζυγός του απέφυγε να πλη-
ρώσει φόρο πολλών εκατομμυρίων δη-
λώνοντας στις φορολογικές αρχές ότι
είναι κάτοικος εξωτερικού. «Δεν νομί-
ζετε ότι η αντιπολίτευση θα τα χρησι-
μοποιήσει αυτά εναντίον σας στις ε-
κλογές;», ρώτησε. 

Αντιμέτωπος με αντιπάλους που
ζητούν την άμεση μείωση της φορο-
λογίας, ο Σούνακ διαβεβαίωσε ότι και
αυτός θα ρίξει τους φόρους, τους ο-
ποίους ο ίδιος αύξησε ως υπουργός
Οικονομικών, αλλά αυτό θα γίνει «όταν
έρθει η ώρα».

THE GUARDIAN

<<<<<<<

Καταγγελία Εργατικών 
για την άρνηση της κυβέρ-
νησης να προγραμματίσει
κοινοβουλευτικό χρόνο 
για την πρόταση μομφής.

Bομβαρδιστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε άγνωστη υπόγεια τοποθεσία, στο Ιράν. Η φωτογραφία διανεμήθηκε τον πε-
ρασμένο Μάιο από τον ιρανικό στρατό.

H Δύση δυσκολεύεται να εφοδιάσει την
Ουκρανία με αντιαεροπορικούς πυραύ-
λους και πυροβόλα.

O υπουργός Οικονομικών Ναντίμ Ζαχάουι είναι ένας από τους οκτώ υποψηφίους που συ-
γκέντρωσαν την υποστήριξη τουλάχιστον 20 βουλευτών για την ηγεσία των Συντηρητικών.
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Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ 

Ρεκόρ χρηματοδότησης κατέγραψαν οι
ελληνικές startups το 2021 αντλώντας
κεφάλαια άνω του 1 δισ. δολ. σε μια
χρονιά που αποδείχθηκε «χρυσή» σε
διεθνές επίπεδο για τις εταιρείες τεχνο-
λογίας. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος των
startups στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει
εταιρείες με κεφαλαιοποίηση κοντά
στα 8 δισ. δολ., έχει αρχίσει να γίνεται
υπολογίσιμος και σε επίπεδο απασχό-
λησης, με τα σχετικά στοιχεία να δεί-
χνουν πως ο αριθμός των εργαζομένων
πλήρους απασχόλησης κινείται σχεδόν
στα ίδια επίπεδα με τον αριθμό που α-
πασχολούν στην Ελλάδα σε θέσεις τε-
χνολογίας διεθνείς εταιρείες.

Βέβαια, ο πληθωρισμός, η αύξηση
του κόστους δανεισμού, η διαφαινόμενη
ύφεση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις των
τελευταίων μηνών προκαλούν αβεβαι-
ότητα σε εταιρείες αλλά και σε επεν-
δυτές, με τους τελευταίους να συμβου-
λεύουν τις startups να διαχειρίζονται
με σύνεση τα κεφάλαιά τους «και από
το σκεπτικό ανάπτυξη με κάθε κόστος
(growth at all cost) να βαίνουν προς το
σκεπτικό ας επιζήσουμε για να ευδο-
κιμήσουμε (survive to thrive)», αναφέρει
στην «Κ» ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, ε-
ταίρος στο Threshold Ventures, μέλος
Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ και μέλος Δ.Σ. Endeavor
Greece. 

Το περιβάλλον αυτό θα αποτυπωθεί
και στα κεφάλαια που αναμένεται να
αντλήσουν φέτος οι ελληνικές startups

παρουσιάζοντας μια επιβράδυνση 20%-
40%, παρά την ισχυρή δυναμική που
επέδειξε ο κλάδος στις αρχές του έτους
με την εξαγορά του 49% της Viva Wallet
από την JP Morgan και την ανάδειξή
της ως unicorn. Τα παραπάνω αποτελούν
ευρήματα της έρευνας «2021 Greek-
Tech Ecosystem Insights & Predictions
for 2022», που διεξήγαγε η Endeavor
Greece αντλώντας στοιχεία, μεταξύ άλ-
λων, και από τους ίδιους τους ιδρυτές
εταιρειών τεχνολογίας. 

Η έρευνα
Σύμφωνα με την έρευνα που δημο-

σιεύει η «Κ», οι χρηματοδοτήσεις προς
τις ελληνικές startups (εταιρείες που
από το σύνολο των εργαζομένων τους,
άνω του 20% απασχολείται στην Ελλάδα)
ξεπέρασαν πέρυσι το 1 δισ. δολ. (δα-
νεισμός και ΑΜΚ), σημειώνοντας άνοδο
110% σε σύγκριση με το 2020. Οι εται-
ρείες που ξεχώρισαν είναι οι Storfund
(410 εκατ. δολ.), Blueground (180 εκατ.
δολ.), FlexCar (53 εκατ. δολ.) κ.ά., ενώ
καταγράφηκαν 6 εξαγορές η συνολική
αξία των οποίων άγγιξε τα 200 εκατ.
δολ. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν οι εξα-
γορές της ελληνικής Lenses.io από τη
γερμανική Celonis, της Μoosend από
τη Sitecore και της Niometrics από τη
Mobileum. Oι γύροι χρηματοδότησης
από 65 το 2020 ανέβηκαν στους 85 το
2021 (+30%) με τον κλάδο του fintech
να κυριαρχεί στις προτιμήσεις των ε-
πενδυτών, απορροφώντας το 55% των
κεφαλαίων που επενδύθηκαν πέρυσι.

Τα μεγέθη ανεβαίνουν για τις εταιρείες
που δεν έχουν μέχρι στιγμής αξιοση-
μείωτη παρουσία στην Ελλάδα, ωστόσο
έχουν κάποια σύνδεση με τη χώρα μας,
κυρίως όσον αφορά την καταγωγή των
επενδυτών. Ετσι οι «εταιρείες διασπο-
ράς», οι οποίες σε αριθμό αγγίζουν τις
523, άντλησαν πέρυσι 6,8 δισ. δολ.,
ποσό έξι φορές μεγαλύτερο από αυτό
που άντλησαν οι ελληνικές startups. Η
δε αξία τους είναι 13 φορές μεγαλύτερη
και ξεπερνά τα 100 δισ. δολάρια.

Θέσεις εργασίας
Θέσεις απασχόλησης στην Ελλάδα

δημιουργούν –και μάλιστα με την ίδια
ένταση– τόσο διεθνείς εταιρείες όσο
και νεοφυείς εταιρείες, καθώς ο αριθμός
των εργαζομένων και στις δύο αυτές

κατηγορίες επιχειρήσεων είναι σχεδόν
ίδιος. Ειδικότερα, 138 διεθνείς εταιρείες
(από startups μέχρι και μεγάλες εταιρείες
τεχνολογίας) –εκ των οποίων 73 πολυε-
θνικές– έχουν δημιουργήσει στην Ελ-
λάδα ομάδες με 8.650 εργαζομένους σε
θέσεις γύρω από τον κλάδο της τεχνο-
λογίας. Τέτοια είναι τα παραδείγματα
των Atos, Citrix, Nokia, Accenture,
Microsoft, Pfizer, Ericsson κ.ά. Την ίδια
στιγμή, 12.785 εργαζόμενοι απασχολή-
θηκαν το 2021 σε ελληνικές startups
αλλά και εταιρείες σε πιο προχωρημένα
στάδια ανάπτυξης (scaleups) παγκο-
σμίως, εκ των οποίων το 66%, ήτοι 8.536,
απασχολείται στην Ελλάδα.

Το 2022 ξεκίνησε δυναμικά, με τις
εταιρείες να σηκώνουν το α΄ εξάμηνο
κεφάλαια ύψους 331,2 εκατ. δολ. (μέσω

δανεισμού και ΑΜΚ) και να σημειώνο-
νται 11 εξαγορές-συγχωνεύσεις, εκ των
οποίων η πιο εμβληματική ήταν της ελ-
ληνικής Accusonus από τη Facebook.
Μέχρι όμως το τέλος του έτους αναμέ-
νεται επιβράδυνση των επενδύσεων
σε ποσοστό 20%-40%, σε σύγκριση με
το 2021, δεδομένου ότι ο αριθμός των
κεφαλαίων που έχουν αντλήσει μέχρι
το α΄ εξάμηνο οι ελληνικές startups α-
ντιπροσωπεύει το 30% του συνόλου
των κεφαλαίων που εξασφάλισαν το
2021. «Οπως και σε προηγούμενες ε-
ποχές η –κάπως υπερβολική μέχρι πρό-
σφατα– ευφορία των αγορών ακολου-
θείται από μια γενική “διόρθωση” προς
τα κάτω, που είναι ικανή να κρατήσει,
εάν το παρελθόν επαναληφθεί, 3-4 χρό-
νια», υπογραμμίζει ο κ. Σταυρόπουλος,

τονίζοντας πως σε δύσκολες εποχές,
σαν αυτή που διανύει ο κλάδος σήμερα
με την άνοδο των επιτοκίων και την α-
πειλή ύφεσης, μπορούν να δημιουργη-
θούν επιτυχημένα παραδείγματα εται-
ρειών. «Μετά 12 καλά χρόνια το χρήμα
ακριβαίνει και πάλι ενώ το μακροοικο-
νομικό ρίσκο χρειάζεται να ληφθεί υ-
πόψη από τους CEO αλλά και τους ε-
πενδυτές», αναφέρει ο Νίκος Μπονά-
τσος, διευθύνων σύμβουλος της General
Catalyst και endeavor mentor. «Οι Ελ-
ληνες ιδρυτές είναι πιο διασυνδεδεμένοι
όσο ποτέ άλλοτε» σχολιάζει, εκτιμώντας
πως «οι επιχειρηματίες του lifestyle»
θα εξαλειφθούν και τη θέση τους θα
πάρουν γενναίοι και επίμονοι νέοι επι-
χειρηματίες με εξαιρετικές εταιρείες
που θα εξελιχθούν». 

Σε σημαντικό παράγοντα διαμόρ-
φωσης της ζήτησης στην αγορά
κατοικίας εξελίσσεται η ανάδυση
της τηλεργασίας και η διατήρησή
της στην καθημερινότητα πολλών
εργαζομένων ακόμα και μετά την
υποχώρηση της πανδημίας. Σύμ-
φωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία της Eurostat, οι μισθωτοί
στην Ελλάδα που εργάζονται από
το σπίτι ως ποσοστό της συνολικής
απασχόλησης ανήλθαν σε 14,8%
το 2021, από 10,4% το 2020 και
μόλις 5,2% το 2019. Εχουν δηλαδή

σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση
με πριν από την πανδημία. Το α-
ντίστοιχο μέσο ποσοστό στην Ευ-
ρώπη ξεπερνάει το 26% το 2021,
από 22,4% το 2020 και 15,1% το
2019, με την Ελλάδα να έχει δια-
χρονικά χαμηλότερα ποσοστά από
τα αντίστοιχα στην Ευρώπης. Ει-
δικότερα, στην Ελλάδα το 2021
από το 14,8% των μισθωτών που
δούλευαν σε καθεστώς τηλεργα-
σίας, το 8,2% δήλωσε ότι «μερικές
φορές» εργαζόταν από το σπίτι,
ενώ το 6,6% ότι βρισκόταν «συνή-
θως» σε τηλεργασία.

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο
δελτίο οικονομικών εξελίξεων της
Alpha Bank, «αυτή η διαχρονική
αύξηση του ποσοστού της τηλερ-
γασίας οδηγεί και σε αλλαγή στις
προτιμήσεις στέγασης, τόσο κατά
τη διάρκεια της πανδημίας όσο
και την περίοδο μετά, αντανακλώ-
ντας πιθανώς την επιθυμία για πε-
ρισσότερο χώρο σε συνδυασμό με
μειωμένη ανάγκη για μετακινήσεις.
Οι πιθανές αλλαγές στις προτιμή-
σεις των νοικοκυριών προς την α-
ναζήτηση μεγαλύτερων κατοικιών,
για τη διευκόλυνση της τηλεργα-
σίας, αναμένεται να οδηγήσουν
στην αύξηση της ζήτησης για κα-
τοικίες, αποτελώντας παράγοντα
ανόδου των τιμών στο μέλλον».

Ηδη, πάντως, η τάση αυτή έχει
αρχίσει να αποτυπώνεται στις α-
γοραπωλησίες. Σύμφωνα με την
ανάλυση των στοιχείων των πω-
λήσεων κατοικιών, που πραγμα-
τοποιήθηκαν από το πανελλαδικό
δίκτυο μεσιτικών γραφείων της
RE/MAX Ελλάς, το 2021 οι κατοικίες
επιφάνειας από 101 έως 150 τ.μ.
κατέγραψαν την υψηλότερη ζή-
τηση, αποτελώντας τη δημοφιλέ-
στερη κατηγορία, με μερίδιο 26%
του συνόλου των συναλλαγών. Η
αμέσως επόμενη πιο δημοφιλής
κατηγορία αφορούσε κατοικίες ε-
πιφάνειας από 76 έως 100 τ.μ., με
το 21% του συνόλου των ακινήτων
που μεταβιβάστηκαν. Επιπλέον
16% των αγοραπωλησιών αφορού-
σε κατοικίες επιφάνειας άνω των
151 τ.μ., γεγονός ιδιαίτερα αξιο-
σημείωτο, καθώς πριν από το ξέ-
σπασμα της πανδημίας η εν λόγω
κατηγορία δεν συγκέντρωνε με-
ρίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 4%.
Ουσιαστικά δηλαδή πάνω από το
60% των αγοραπωλησιών αφορού-
σε ακίνητα τουλάχιστον δύο υπνο-
δωματίων.

Οπως επισημαίνει η Alpha Bank,
η τηλεργασία –αν και παραδοσιακά
στο παρελθόν ήταν συχνότερη σε
στελέχη επιχειρήσεων υψηλής ε-
ξειδίκευσης– κατά τη διάρκεια της
πανδημικής κρίσης διευρύνθηκε
σημαντικά. Κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, η
τηλεργασία δύναται να αποτελέσει
πολύτιμο εργαλείο για τη μείωση
του κόστους των μετακινήσεων
και της κατανάλωσης ενέργειας
τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και
για τα νοικοκυριά και εξ αυτού δι-
ευρύνει τον ελεύθερο χρόνο.

Ν. Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

«Ιδιαίτερα αποφασισμένη» να επιμείνει
στην οδό των μεταρρυθμίσεων χαρα-
κτηρίζει την Ελλάδα ο Μάριο Νάβα, ε-
πικεφαλής της DG Reform (Γενική Διεύ-
θυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρ-
ρυθμίσεων) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, όπως
σημειώνει ο κ. Νάβα μιλώντας στην «Κ»,
υφίσταται σε επίπεδο κυβέρνησης, δη-
μόσιας διοίκησης και πολιτών. Η έξοδος
από την ενισχυμένη εποπτεία αποτελεί
«αναγνώριση» του έργου που έχει γίνει
τα τελευταία χρόνια, επισημαίνει, και
είναι προϊόν «σκληρής δουλειάς αλλά
και των σκληρών διδαγμάτων» της οι-
κονομικής κρίσης.

Ο Ιταλός αξιωματούχος της Κομισιόν
κάνει ειδική αναφορά στη μεγάλη πρόοδο
των τελευταίων ετών στην ψηφιακή δια-
κυβέρνηση. «Είναι απίστευτο αυτό που
πέτυχαν (στην Ελλάδα) με το πρόγραμμα
εμβολιασμού», τονίζει, σημειώνοντας ε-
πιπλέον ότι το έργο που έχει επιτελεστεί
με τα λεγόμενα «γεγονότα ζωής» εξελίσ-

σεται σε «πρότυπο» για άλλες χώρες της
Ε.Ε. Ο επικεφαλής της DG Reform υπεν-
θυμίζει επίσης ότι η Ελλάδα ήταν «η
πρώτη χώρα» που υιοθέτησε εθνικό Σχέ-
διο Δίκαιης Μετάβασης για τη διαχείριση
των συνεπειών της απανθρακοποίησης
της οικονομίας. Παραδέχεται ότι θα
κριθεί στην υλοποίηση, αλλά χαρακτη-
ρίζει «μεγάλο επίτευγμα» το γεγονός ότι
οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν τόσο γρή-
γορα ένα σχέδιο με ξεκάθαρες ιδέες για
το πώς θα δαπανηθεί το 1,6 δισ. ευρώ
που αναλογεί στη χώρα. «Η Ελλάδα ήταν
κάπως αδύναμη στο να καταρτίζει σχέδια
στο παρελθόν», λέει.

Επιπλέον, θεωρεί ότι έχει σημειωθεί
«καλή πρόοδος» στη διαχείριση του με-
ταναστευτικού, όσον αφορά τόσο τις υ-
ποδομές φιλοξενίας όσο και την πολιτική
για την ένταξη. Η κυβέρνηση έχει επι-
κριθεί, πάντως, για αδιαφορία σχετικά
με την ένταξη, παρατηρώ. «Υπάρχουν
πάντα περιθώρια βελτίωσης και η Ελλάδα
κινείται προς αυτή την κατεύθυνση», α-
παντά, σημειώνοντας ότι η χώρα μας,
μεταξύ άλλων, συμμετέχει σε ένα έργο
flagship (που η ίδια η Κομισιόν προτείνει
στα κράτη-μέλη), μαζί με άλλα 12 κρά-
τη-μέλη, που αφορά την ένταξη μετα-
ναστών και την προσέλκυση ταλέντου.

Ο σκοπός του προγράμματος, εξηγεί,
«είναι να διασφαλίσει ότι όσοι φτάνουν
και θα παραμείνουν νόμιμα (στις χώρες
υποδοχής) θα συνεισφέρουν πραγματικά
στην κοινωνία».

Η ηγεσία της DG Reform βρέθηκε στα
τέλη του περασμένου μήνα στην Αθήνα.
Ο σκοπός ήταν να διαβουλευτεί με την
ελληνική κυβέρνηση και περισσότερους
από 140 εκπροσώπους των ελληνικών
αρχών για την ανάδειξη των κύριων με-
ταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων της
Ελλάδας για το 2023.

Ο προϋπολογισμός της DG Reform
για την τεχνική υποστήριξη μεταρρυθ-

μίσεων στα κράτη-μέλη φτάνει τα 864
εκατ. ευρώ για την τρέχουσα επταετία
(2021-2027). Η υπηρεσία αναβαθμίστηκε
σε Γενική Διεύθυνση στις αρχές του
2020. Στην προηγούμενη μορφή της
ήταν γνωστή με το ακρώνυμο SRSS (Υ-
πηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων), είχε συσταθεί το 2015
και είχε εστιάσει στην τεχνική υποστή-
ριξη της Ελλάδας για την εφαρμογή του
τρίτου μνημονίου.

Μέσω του SRSP (Structural Reform
Support Program) και του διαδόχου του,
του Εργαλείου Τεχνικής Υποστήριξης
(Technical Support Instrument), η υπη-

ρεσία έχει συνδράμει τα κράτη-μέλη σε
περισσότερα από 1.400 μεταρρυθμιστικά
εγχειρήματα κατά την τελευταία πεντα-
ετία – μεταξύ των οποίων άνω των 200
αφορούν την Ελλάδα.

Ο κ. Νάβα επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα
της δημόσιας διοίκησης έχει αναβαθμι-
στεί σημαντικά από την εποχή της οι-
κονομικής κρίσης και «ανταποκρίνεται
αποτελεσματικά» στις ανάγκες που προ-
κύπτουν. Ερωτώμενος για ζητήματα που
εξακολουθούν να αποτελούν αδυναμίες,
αναφέρει ότι πρέπει να δοθούν περισ-
σότερα κίνητρα σε ταλαντούχους νέους
για να εργαστούν στο Δημόσιο και να
δοθεί περισσότερη έμφαση στην προα-
γωγή των αρίστων. Επιπλέον, όπως το
θέτει εύσχημα, «υπάρχει ένα δημογρα-
φικό ζήτημα»: το δημοσιοϋπαλληλικό
προσωπικό χρειάζεται ανανέωση.

Το RRF και οι μεταρρυθμίσεις που πε-
ριλαμβάνονται στα εθνικά Σχέδια Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας έχουν δώσει
νέα ώθηση και μια «νέα εστίαση» στα
αιτήματα συνδρομής από τα κράτη-μέλη,
αναφέρει ο κ. Νάβα. Το RRF, λέει, «έχει
συμβάλει ώστε τα επείγοντα να μην ε-
κτοπίζουν τα σημαντικά» στη δημόσια
πολιτική. Δεν θεωρεί τυχαίο ότι οι χώρες
του Νότου κατέγραψαν υψηλότερους
δείκτες ανάπτυξης από τα κράτη-μέλη
του Βορρά στην πρώτη χρονιά εφαρμογής
του Ταμείου Ανάκαμψης, «για πρώτη
φορά μετά 20 χρόνια».

Ο επικεφαλής της DG Reform θεωρεί
ότι «έχουμε προχωρήσει πολύ» από την
εποχή που η λέξη «μεταρρύθμιση», στο
πλαίσιο των μνημονίων, είχε αποκτήσει
μια αρνητική χροιά. «Οταν πηγαίνω στην
Ελλάδα, νιώθω πραγματικά ευπρόσδε-
κτος. Και ο λόγος είναι ότι πλέον έχει
γίνει κατανοητό ότι η δουλειά μας είναι
να υποστηρίζουμε, όχι να κρίνουμε».

Στην Κύπρο
H DG Reform δραστηριοποιείται επί-

σης ενεργά στην Κύπρο – και ειδικά στα
Κατεχόμενα, παρέχοντας τεχνική υπο-
στήριξη στην υπηρεσία των προσπαθειών
για την επανένωση του νησιού. Για την
περίοδο 2021-2027 το σχετικό ποσό σε
κοινοτικά κονδύλια που διατίθεται φτάνει
τα 240 εκατ. ευρώ.

Εχει γίνει πιο δύσκολη η συνεργασία
με την τουρκοκυπριακή ηγεσία από τότε
που τάχθηκαν υπέρ της λύσης των δύο
κρατών στο νησί; «Είναι σαφές ότι η Κο-
μισιόν παραμένει αφοσιωμένη στην ε-
πανένωση βάσει του πλαισίου που έχει
θέσει ο ΟΗΕ», απαντά. «Ολη η βοήθεια
που παρέχουμε έχει ως απώτερο στόχο
αυτή την επανένωση. Γι’ αυτό δίνουμε
ιδιαίτερη έμφαση σε διακοινοτικά προ-
γράμματα, που φέρνουν πιο κοντά τις
δύο κοινότητες».

Επιβράδυνση
επενδύσεων σε
startups το 2022
Μετά το ρεκόρ που κατέγραψαν πέρυσι
αντλώντας κεφάλαια άνω του 1 δισ. δολάρια

Σύμφωνα με την έρευνα «2021 Greek-Tech Ecosystem Insights & Predictions for 2022», που διεξήγαγε η Endeavor Greece, οι χρηματοδοτήσεις προς τις ελληνικές startups (εταιρείες που
από το σύνολο των εργαζομένων τους, άνω του 20% απασχολείται στην Ελλάδα) σημείωσαν πέρυσι άνοδο 110% σε σύγκριση με το 2020. Oι γύροι χρηματοδότησης από 65 το 2020 ανέ-
βηκαν στους 85 το 2021 (+30%), με τον κλάδο του fintech να κυριαρχεί στις προτιμήσεις των επενδυτών, απορροφώντας το 55% των κεφαλαίων που επενδύθηκαν πέρυσι.

Στροφή σε μεγαλύτερες
κατοικίες λόγω αύξησης
της τηλεργασίας

Η Ελλάδα κάνει βήματα στις μεταρρυθμίσεις
Ο Μάριο Νάβα, επικεφαλής της DG Reform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλάει στην «Κ»

<<<<<<

Το 2021 οι κατοικίες
επιφάνειας από 101 έως
150 τ.μ. κατέγραψαν
την υψηλότερη ζήτηση.

<<<<<<

Tο πρόγραμμα εμβολιασμού
στην Ελλάδα εξελίσσεται σε
«πρότυπο» για άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι αλλαγές στις προτιμήσεις των νοι-
κοκυριών προς την αναζήτηση μεγα-
λύτερων κατοικιών, για τη διευκόλυν-
ση της τηλεργασίας, αναμένεται να ο-
δηγήσουν στην αύξηση της ζήτησης.

Πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα σε ταλαντούχους νέους για να εργαστούν στο Δημό-
σιο και μεγαλύτερη έμφαση στην προαγωγή των αρίστων, λέει ο επικεφαλής της Γενικής Δι-
εύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν, Μάριο Νάβα.
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Το καλοκαίρι του 2020 αλλά και του
2021 ήταν ο φόβος του κορωνοϊού.
Φέτος είναι η ακρίβεια που βάζει φρένο
στα σχέδια των πολιτών για τις καλο-
καιρινές διακοπές. Η εκτόξευση στα
ύψη των τιμών των ξενοδοχείων, των
ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισι-
τηρίων, των καυσίμων, αλλά και οι α-
νατιμήσεις στα εστιατόρια σε συν-
δυασμό με το γεγονός ότι το προη-
γούμενο διάστημα οι καταναλωτές
κλήθηκαν να πληρώσουν υπέρογκους
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος
και φυσικού αερίου έχουν οδηγήσει
αρκετούς στην απόφαση να μην πάνε
διακοπές ή να πάνε πολύ λίγες ημέρες.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα γνώμης
που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Ε-
πιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως
Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) με την επιστημονική

υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α-
θηνών, το 48% των ερωτηθέντων δη-
λώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές φέτος
το καλοκαίρι. Το 22% δηλώνει ότι θα
κάνει, αλλά πιο περιορισμένα, πιο λίγες
ημέρες, και μόλις το 13% ότι θα κάνει
και φέτος διακοπές όπως κάθε χρόνο.

Οσον αφορά το ύψος της εκτιμώ-
μενης δαπάνης για διακοπές το 2022,
αυτή μεσοσταθμικά εκτιμάται ότι θα
μειωθεί κατά 17%, με την πλειονότητα
των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα
το 35% να δηλώνει ότι θα μειώσει τη
σχετική δαπάνη σε ποσοστό άνω του
35%.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις
φετινές διακοπές των Ελλήνων είναι
κυρίως το μειωμένο διαθέσιμο εισό-
δημα, λόγω ανατιμήσεων, με τη σχε-

τική απάντηση να δίνεται ως πρώτη
από το 63% των ερωτηθέντων.

Ακολουθούν η μείωση του εισοδή-
ματος λόγω ειδικά του κόστους ενέρ-
γειας (50%), το αυξημένο κόστος των
μεταφορικών (για το 52% των ερωτη-
θέντων) και το υψηλό κόστος διαμονής
για το 23%. Η ανησυχία λόγω COVID-
19 ή λόγω των ελληνοτουρκικών σχέ-
σεων δεν φαίνεται να παίζει ρόλο στις
αποφάσεις για τις φετινές καλοκαιρινές
διακοπές.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
την Παρασκευή, στα αεροπορικά ει-
σιτήρια καταγράφονται αυξήσεις σε
ετήσια βάση 48,5%, στα ακτοπλοϊκά
εισιτήρια 20,4%, στις χρεώσεις των
ξενοδοχείων 27,7%, ενώ στα καύσιμα
οι αυξήσεις είναι της τάξης του 45,6%.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Από μείζονες αγορές, όπως είναι ένα αυ-
τοκίνητο, έως και το γάλα κόβουν τα νοι-
κοκυριά στην Ελλάδα καθώς βλέπουν
το εισόδημά τους να εξανεμίζεται λόγω
των αλλεπάλληλων ανατιμήσεων σε
σειρά αγαθών, διαρκών και μη, ενώ την
ίδια ώρα έντονη είναι η ανησυχία για το
τι θα ακολουθήσει, ειδικά στο πεδίο της
ενέργειας, από το φθινόπωρο και μετά. 

Το πρώτο πεντάμηνο της χρονιάς έ-
κλεισε με μείωση του όγκου πωλήσεων
στα σούπερ μάρκετ κατά 3,1%, μείωση
που πλέον οδηγεί σε αρνητικό πρόσημο
και τον τζίρο στον κλάδο, παρά την έ-
νταση των ανατιμήσεων. Τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία της εταιρείας ερευνών
αγοράς IRI που παρουσιάζει σήμερα η
«Καθημερινή» της Κυριακής δείχνουν
ότι πλέον ο κύκλος εργασιών στις αλυ-
σίδες σούπερ μάρκετ υποχωρεί κατά
0,7% σε σύγκριση με το διάστημα Ια-
νουαρίου - Μαΐου 2021, στα 3,335 δισ.
ευρώ από 3.340 δισ. ευρώ. Η απώλεια
αυτή των 5 εκατ. ευρώ μπορεί για έναν
κλάδο που συνολικά σε ετήσια βάση
κάνει τζίρο κοντά στα 11 δισ. ευρώ να
μη σημαίνει πολλά από μόνη της. Δείχνει,
όμως, αφενός την τάση που υπάρχει
μετά δύο χρόνια ανοδικής πορείας του
κλάδου και αφετέρου τη σημαντική μεί-
ωση που αναμένεται στα περιθώρια κέρ-
δους. Καθίζηση των πωλήσεων κατα-
γράφεται και στην αγορά ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών:
το πρώτο τετράμηνο του 2022 έκλεισε
με μείωση του όγκου πωλήσεων κατά
13,12% και της αξίας πωλήσεων κατά
6,27%, με την εικόνα στον κλάδο να πα-
ρουσιάζει περαιτέρω επιδείνωση τον
Μάιο και τον Ιούνιο. 

Αυτοκίνητα
Το όνειρο της αγοράς καινούργιου

αυτοκινήτου απομακρύνεται ολοένα και
περισσότερο για πολλά νοικοκυριά στην
Ελλάδα, λόγω του υψηλού κόστους κτή-
σης αλλά και του υψηλού πλέον, λόγω
καυσίμων, κόστους χρήσης. Τον Ιούνιο,
σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η
αγορά έκλεισε με -20%, αν και μέρος αυ-
τής της υποχώρησης οφείλεται στις μει-
ωμένες ταξινομήσεις, εξαιτίας των γνω-

στών προβλημάτων με την καθυστέρηση
των παραδόσεων καινούργιων οχημάτων
από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Οσοι
το αποτολμούν, πάντως, επιλέγουν μικρά
και μικρομεσαία αυτοκίνητα, με τα υ-
βριδικά να προτιμώνται, καθώς λόγω
της μπαταρίας που διαθέτουν επιτυγχά-
νουν και μια εξοικονόμηση της τάξεως
του 10%-15% στη βενζίνη.

Η μείωση του όγκου πωλήσεων στα
σούπερ μάρκετ διαπερνά πλέον όλες τις
βασικές κατηγορίες προϊόντων, από το
γάλα έως τα αλκοολούχα ποτά και από
τα απορρυπαντικά μέχρι τα είδη προ-
σωπικής υγιεινής. Και εάν η μείωση του
όγκου πωλήσεων στα αλκοολούχα ποτά
κατά 13,6% είναι έως ένα βαθμό αναμε-
νόμενη, καθώς πλέον λειτουργεί η ε-
στίαση και καταναλώνεται εκεί περισ-
σότερο αλκοόλ –σε αντίθεση με πέρυ-
σι–, δεν είναι το ίδιο αναμενόμενη η μεί-
ωση του όγκου πωλήσεων κατά 6,8%

στα γαλακτοκομικά ή κατά 8,1% στα α-
πορρυπαντικά. Πλέον καταγράφεται και
μείωση της αξίας πωλήσεων σε ορισμένες
βασικές κατηγορίες προϊόντων: στα γα-
λακτοκομικά της τάξεως του 2,1%, στα
κατεψυγμένα τρόφιμα κατά 2,2%, κα-
τηγορία που από το 2015 και έπειτα βρι-
σκόταν συνεχώς σε ανοδική πορεία, στα
αλκοολούχα ποτά κατά 12,2%, στα είδη
ατομικής φροντίδας και ομορφιάς κατά
4,4%, στα απορρυπαντικά κατά 3,2% και
στα άλλα είδη νοικοκυριού, όπως χαρτικά,
η υποχώρηση του τζίρου είναι της τάξεως
του 5,8% σε σύγκριση με το πρώτο πε-
ντάμηνο του 2021.

Η μείωση του τζίρου των σούπερ μάρ-
κετ οφείλεται τόσο στην αγορά λιγότερων
ειδών από τους καταναλωτές όσο και
στη στροφή τους σε φθηνότερα προϊόντα.
Δεν είναι τυχαίο ότι το μερίδιο των προϊ-
όντων ιδιωτικής ετικέτας συνεχίζει να
ανεβαίνει και διαμορφώνεται στο πρώτο
πεντάμηνο στο 16%. Μάλιστα, ενώ ο τζί-

ρος στα σούπερ μάρκετ υποχωρεί, ο
τζίρος ειδικά των προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας καταγράφει αύξηση 6,3%. Το
μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
ήταν πέρυσι 14,8% και φέτος είναι η
πρώτη χρονιά που ανακάμπτει μετά μια
περίοδο επτά ετών που ακολουθούσε
καθοδική πορεία. Συγκεκριμένα, από
19% που ήταν το μερίδιο των προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας (σε αξία) το 2014, υ-
ποχώρησε το 2015 σε 18%, το 2016 σε
16,5%, το 2017 σε 16,3%, το 2018 σε
15,8%, το 2019 σε 15,7%, το 2020 σε
15,4% και πέρυσι σε 14,8%.

Η στροφή προς τα προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας συνδέεται και με το γεγονός
ότι, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν
τις απώλειες που έχουν σε περιθώρια
κέρδους, οι προμηθευτές και οι λιανέ-
μποροι λόγω της αύξησης του κόστους
παραγωγής ή/και λειτουργίας έχουν πε-
ριορίσει τις προσφορές. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της IRI, το μερίδιο των προϊό-
ντων (σε αξία) που έχουν πωληθεί υπό
καθεστώς προωθητικών ενεργειών στο
πρώτο πεντάμηνο του 2022 ήταν 23,3%
στα είδη νοικοκυριού, από 26,9% το α-
ντίστοιχο διάστημα του 2021 και 27,5%
το 2020, 32,5% στα είδη ομορφιάς και
ατομικής υγιεινής, από 34,3% πέρυσι,
και 24,6% στα τρόφιμα, από 25,2% το
2021.

Οικιακές συσκευές
Αφού ακόμη και οι θεωρούμενες ως

ανελαστικές δαπάνες, αυτές για τα τρό-
φιμα και είδη άμεσης κατανάλωσης νοι-
κοκυριού, δέχονται πλήγμα, είναι ανα-
μενόμενη η μείωση της ζήτησης και για
τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Το διά-
στημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2022 ο
όγκος πωλήσεων ηλεκτρονικών και η-
λεκτρικών οικιακών συσκευών υποχώ-
ρησε κατά 13,12%, προκαλώντας και
μείωση της αξίας πωλήσεων κατά 6,27%.
Μάλιστα, τον Μάιο και τον Ιούνιο η
αγορά παρουσιάζει περαιτέρω επιβρά-
δυνση.

Πιο συγκεκριμένα, στο τετράμηνο η
αξία πωλήσεων διαμορφώθηκε στον κλά-
δο σε 692,56 εκατ. ευρώ, από 738,89
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του
2021, ενώ πωλήθηκαν φέτος 5.701.997
τεμάχια, έναντι 6.563.432 πέρυσι.

Η ακρίβεια καλπάζει, η κατανάλωση μειώνεται
Τα νοικοκυριά κόβουν από μείζονες αγορές, όπως ένα αυτοκίνητο και μία ηλεκτρική συσκευή, έως το γάλα και τα απορρυπαντικά

<<<<<<

Μετά δύο χρόνια ανοδικής
πορείας, ο όγκος πωλήσεων
στα σούπερ μάρκετ μειώθηκε
το πρώτο πεντάμηνο.

Ενας στους δύο δεν θα κάνει διακοπές
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Τα ξενοδοχεία στηρίζουν
την παραγωγή
Ανάμεσα στους 9 τομείς της ελληνικής
οικονομίας που εισπράττουν σημα-
ντικά οφέλη από τον τουρισμό είναι
ο πρωτογενής τομέας, σύμφωνα με έ-
ρευνα του ΙΤΕΠ για λογαριασμό του
ΞΕΕ. Οπως προκύπτει από την έρευνα,
το 88% της δαπάνης των ξενοδοχείων
για αγορά τροφίμων και ποτών αφορά
αγορά ελληνικών προϊόντων. Το πο-
σοστό αυτό κατανέμεται κατά 36%
σε τοπικούς παραγωγούς (εντός δη-
λαδή του νομού που δραστηριοποιείται
κάθε ξενοδοχείο) και το 52% στην υ-
πόλοιπη Ελλάδα. Οι δαπάνες για αγορές
προϊόντων τοπικής παραγωγής κατα-
γράφουν τα πιο υψηλά ποσοστά τους
στην Κρήτη (47%), στην Πελοπόννησο
(46%) και στο Βόρειο Αιγαίο (44%). Η
προμήθεια των ξενοδοχείων σε αυγά,
μέλι, λάδι, ελιές, μαρμελάδες και προϊ-
όντα μαναβικής είναι σχεδόν απο-
κλειστικά ελληνική υπόθεση, καθώς
παράγονται είτε τοπικά είτε στο σύνολο
της επικράτειας. Η προμήθεια κρέατος
είναι κατά 78% ελληνική. Το αντίστοιχο
ποσοστό στα ψάρια και στα θαλασσινά
είναι 72%. Αλλά και το 97% των κρα-
σιών που καταναλώνουν τα ξενοδοχεία
είναι ελληνικά. «Τα ξενοδοχεία συνε-
χίζουν να είναι κινητήρας ανάπτυξης
τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό ε-
πίπεδο», σημειώνει ο πρόεδρος του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, Αλέ-
ξανδρος Βασιλικός, και προσθέτει: «Ε-
πενδύουν κάθε χρόνο 1 δισ. ευρώ για
τις ανακαινίσεις και τις αναβαθμίσεις
τους, ακόμη και μέσα στις δύσκολες
συγκυρίες. Ομως, όπως δείχνουν και
τα στοιχεία της έρευνας, το θετικό α-
ποτύπωμα της ξενοδοχειακής δρα-
στηριότητας είναι ακόμη πιο σημα-
ντικό για την οικονομία και την κοι-

νωνία, καθώς έχουν μια πολύ μεγάλη
συμβολή και στη στήριξη του πρωτο-
γενούς τομέα της χώρας. Κι αυτό μας
κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι για
την προσφορά μας». 

Επιπλέον, η έρευνα του ΙΤΕΠ κα-
ταγράφει πως πάνω από ένα στα τέσ-
σερα ξενοδοχεία έχει αγκαλιάσει τη
δράση του ΞΕΕ «Ελληνικό Πρωινό»,
που συνδέει απευθείας τον κλάδο με
τον πρωτογενή τομέα, και τα μισά εξ
αυτών έχουν λάβει και αντίστοιχη πι-
στοποίηση. Σύμφωνα με τον κ. Βασι-
λικό, «τα ελληνικά ξενοδοχεία που
συμμετέχουν στο πρωτοποριακό πρό-
γραμμα “Ελληνικό Πρωινό” έχουν
γίνει οι καλύτεροι πρεσβευτές στην
υπηρεσία της ποιοτικής πρωτογενούς
παραγωγής και της ελληνικής γαστρο-
νομίας». Αξίζει επίσης να σημειωθεί
πως, σε αντίθεση με την ευρέως δια-
δεδομένη εικόνα για την έκταση του
«all inclusive», στην έρευνα του ΙΤΕΠ
διαπιστώνεται πως αφορά μόλις το
6% στο σύνολο των ξενοδοχείων της
χώρας. «Καταρρίπτονται μύθοι σχετικά
με το “all inclusive” και τη σχετική
συζήτηση γύρω από αυτό», σχολιάζει
ο πρόεδρος του ΞΕΕ και συμπληρώνει
πως «πρώτον, είναι μόνο ένα μικρό
μερίδιο στο σύνολο των ξενοδοχείων
της χώρας. Δεύτερον, η εύκολη κριτική
για φθηνές και μη ποιοτικές λύσεις
σίτισης δεν επιβεβαιώνεται από τα
στοιχεία, αφού είναι τα ξενοδοχεία 5
αστέρων που εμφανίζουν το μεγαλύ-
τερο ποσοστό στο “all inclusive”, που
φτάνει το 25%. Αρα είναι αντίστοιχης
ποιότητας και οι παρεχόμενες υπη-
ρεσίες επισιτισμού, δίνοντας πρόσθετη
αξία στην τουριστική εμπειρία που
προσφέρεται στους επισκέπτες».

Νέα ρεκόρ περιμένουν TUI,
υπουργείο και ξενοδόχοι
Ιούλιος και Αύγουστος σε πολλούς από
τους προορισμούς της Ελλάδας στους
οποίους δραστηριοποιείται ο μεγαλύ-
τερος ευρωπαϊκός τουριστικός οργα-
νισμός, η TUI Group, κινούνται ήδη
σε επίπεδα υψηλότερα από τα επίπε-
δα-ρεκόρ του 2019. Αυτό αποκαλύπτει
στην «Κ» κορυφαίο στέλεχος του γερ-
μανικού tour operator, υπογραμμίζο-
ντας επιπροσθέτως πως ιδιαίτερα δυ-
ναμικά κινούνται οι επόμενοι δύο μή-
νες, δηλαδή ο Σεπτέμβριος και ο Ο-
κτώβριος. Να σημειωθεί πως κατά το
πρώτο τρίμηνο κάθε χρονιάς πραγ-
ματοποιείται τυπικά τζίρος που αντι-
στοιχεί μόλις στο 5% του έτους, το
δεύτερο τρίμηνο στο 25% του έτους,
το τρίτο τρίμηνο το 60% και το τέταρτο
τρίμηνο το υπόλοιπο 10%. Οπως εκτι-
μούν τώρα οι ειδικοί του τουρισμού,
ακόμα και αν εκδηλωθεί, όπως ανα-
μένεται, μια ήπια επανάκαμψη της
πανδημίας από το φθινόπωρο και μετά,
τα μεγέθη που δείχνουν πως θα κα-
ταγραφούν το δεύτερο και το τρίτο
τρίμηνο επαρκούν για να υπερκαλύ-
ψουν τόσο τις απώλειες του φετινού
πρώτου τριμήνου όσο και την όποια
τυχόν κάμψη του τέταρτου. Ο υπουρ-
γός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, μι-
λώντας στην «Κ» αυτή την εβδομάδα,
αποκάλυψε πως «τα στοιχεία αναφο-
ρικά με τις αφίξεις ταξιδιωτών δείχνουν
ότι τη φετινή σεζόν είμαστε είτε στα
ίδια επίπεδα είτε σε αυξημένα σε
σχέση με το 2019. Ευελπιστούμε ότι
αντίστοιχα μεγάλες θα είναι οι αυξήσεις
στις αφίξεις το φθινόπωρο και στις
αρχές του χειμώνα, καθώς ήδη μεγάλοι
tour operators μάς ζητούν πακέτα για
τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο»,
προσθέτει ο υπουργός. Αλλά και ο

πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννης
Ρέτσος, προ ημερών στη γενική συ-
νέλευση του συνδέσμου, δήλωσε ότι
φέτος ο τουρισμός «μπορεί να αγγίξει
και, γιατί όχι, να ξεπεράσει σε έσοδα
το 2019», ενώ ο πρώην πρόεδρος του
Συνδέσμου, Ανδρέας Ανδρεάδης και
διευθύνων σύμβουλος του ομίλου
Sani/Ikos, μίλησε ανοιχτά για έσοδα
της τάξης των 20 δισ. Δεν είναι βέβαια
μόνον η αύξηση της επιβατικής κίνη-
σης που ενισχύει τα έσοδα αλλά και
οι αυξήσεις των τιμών στα ξενοδοχεία.
Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη είναι
σημαντικά αυξημένη. Κατά το πρώτο
τετράμηνο του 2022 οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις επανέκτησαν το 86,6% ε-
κείνων της αντίστοιχης περιόδου του
2019, χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό
τουρισμό. Παράλληλα, κατά το ίδιο
διάστημα η μέση δαπάνη ανά ταξίδι
αυξήθηκε κατά 20,3%. 

Στα 3 δισ. ευρώ
εκτινάχθηκε το εμπορικό
έλλειμμα τον Μάιο
Στα τρία δισεκατομμύρια ευρώ και πλέον
εκτινάχθηκε τον Μάιο το εμπορικό έλ-
λειμμα, καθώς παρά τη σημαντική αύ-
ξηση των εξαγωγών οι εισαγωγές αυ-
ξήθηκαν πολύ περισσότερο, λόγω της
πλήρους επανεκκίνησης της οικονομίας
και της μεγάλης ανατίμησης των ενερ-
γειακών προϊόντων τα οποία η Ελλάδα
εισάγει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική
Αρχή, η αξία των εισαγωγών τον Μάιο
του 2022 διαμορφώθηκε σε 7,87 δισ.
ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των πε-
τρελαιοειδών, καταγράφοντας αύξηση
σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021
κατά 60,3%. Εξαιρουμένων των πετρε-
λαιοειδών και των πλοίων, η αξία των
εισαγωγών αυξήθηκε τον Μάιο του
2022 σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν
κατά 46,8%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών τον
Μάιο του 2022 διαμορφώθηκε σε 4,78
δισ. ευρώ έναντι 3,23 δισ. ευρώ τον
Μάιο του 2021, καταγράφοντας αύξηση
47,6%. Εξαιρουμένων των πετρελαιο-
ειδών και των πλοίων οι εξαγωγές αυ-
ξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 34,2%.
Το εμπορικό έλλειμμα τον Μάιο αυξή-
θηκε κατά 84,7% και διαμορφώθηκε
σε 3,09 δισ. ευρώ, με την αύξησή του
να είναι επίσης σημαντική, 64,8%, α-
κόμη και εάν εξαιρεθούν τα πετρελαι-
οειδή και τα πλοία. Στο πεντάμηνο Ια-
νουαρίου - Μαΐου 2022 η συνολική αξία
των εισαγωγών διαμορφώθηκε σε 35,23
δισ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 50,1%, ενώ
εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και
των πλοίων η αύξηση ήταν 35,8%. Η
συνολική αξία των εξαγωγών ήταν το

πρώτο πεντάμηνο του 2022 20,53 δισ.
ευρώ, αυξημένη κατά 34,9% σε σύγκρι-
ση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021.
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και
των πλοίων η αξία των εξαγωγών αυ-
ξήθηκε κατά 23,9%. Το έλλειμμα του
εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε
το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 2022
σε 14,7 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύ-
ξηση 77,9% σε σύγκριση με το διάστημα
Ιανουαρίου - Μαΐου 2021. Σχολιάζοντας
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η πρόεδρος
του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγω-
γέων (ΠΣΕ), Χριστίνα Σακελλαρίδη,

σημείωσε τα εξής: «Γλυκόπικρη γεύση
αφήνουν τα στοιχεία των εξαγωγών
του Μαΐου και αυτό γιατί διατηρείται
έντονα ανοδικά το μομέντουμ των ε-
ξαγωγών των ελληνικών προϊόντων
από τη μια, ενώ από την άλλη παρα-
τηρείται μεγάλη διεύρυνση του εμπο-
ρικού ελλείμματος».

Αύξηση της αξίας των εξαγωγών κα-
ταγράφηκε σε όλες τις βασικές κατη-
γορίες προϊόντων, με τις μεγαλύτερες
να αφορούν τα πετρελαιοειδή (69,4%)
και να ακολουθούν τα βιομηχανικά
προϊόντα (43,5%), τα μηχανήματα (33%)
και τα τρόφιμα (18,1%).

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΤΟΥ ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Κρυφός άσος της ελληνικής οικονομίας
αποκαλύπτεται πως είναι ο τουρισμός,
η δυναμική ανάκαμψη του οποίου φέτος,
ενδεχομένως και σε επίπεδα 10% υψη-
λότερα από αυτά του 2019, δημιουργεί
προσδοκίες για υψηλότερη της αναμε-
νόμενης ανάπτυξη. Και αυτό, διότι με
βάση τις εκτιμήσεις για τα δευτερογενή,
έμμεσα οφέλη από τον τουρισμό σε άλ-
λους κλάδους της οικονομίας, υπολο-
γίζεται πως θα δημιουργήσει φέτος έως
και 52,89 δισεκατομμύρια αξίας για το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Ολα αυτά
βέβαια υπό την προϋπόθεση πως δεν
θα ενσκήψουν αρνητικά γεγονότα που
θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς
τον ελληνικό τουρισμό. Τούτου λεχθέ-
ντος, το ποσό αυτό των 52,89 δισ. που
αντιστοιχεί σε περίπου 28% του προ-
βλεπόμενου ΑΕΠ του 2022, προκύπτει
από τον πολλαπλασιαστή του 2,65 που
αποδίδουν οικονομολόγοι στον τουρισμό
και την εκτιμώμενη αύξηση των ταξι-
διωτικών εισπράξεων φέτος στα επίπεδα
των 20 δισ. από 18,2 δισ. το 2019. 

Οι οίκοι 
Τις εκτιμήσεις αυτές ασπάζονται και

μεγάλοι ξένοι οίκοι όπως η HSBC και η
Bank of America, με την πρώτη να α-
ναβαθμίζει την πρόβλεψή της για την
ελληνική ανάπτυξη φέτος σε 6,5% από

4% προηγουμένως και τη δεύτερη να
μιλάει επίσης για σημαντική θετική ε-
πίδραση.

Οταν γίνεται λόγος για δευτερογενή
ή έμμεσα οφέλη από τον τουρισμό, ση-
μαίνει πως το κάθε ευρώ που φέρνει ο
τουρισμός στην Ελλάδα δημιουργεί συ-
νολικά αξία 2,65 ευρώ για την οικονομία. 

Το σκεπτικό είναι απλό: το ξενοδοχείο
δαπανά μεγάλο μέρος των χρημάτων
που εισπράττει σε μισθούς, οι οποίοι
με τη σειρά τους ενισχύουν το διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών που και αυτό
δαπανάται στην οικονομία. Παράλληλα,
η αύξηση των αφίξεων δημιουργεί α-
νάγκες για πρόσθετο προσωπικό οπότε
ενισχύεται και η απασχόληση. 

Επιπλέον, δαπάνες των ξενοδοχείων
για προμήθειες από τρόφιμα και ποτά
έως καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια
και από συντήρηση έως μεταφορές ε-
νισχύουν το εισόδημα άλλων κλάδων
και ούτω καθ’ εξής. Οι δε ταξιδιώτες
δαπανούν χρήματα και έξω από τα ξε-
νοδοχεία, ενώ η γενικότερη άνθηση
του κλάδου κινητοποιεί και νέες επεν-

δύσεις ενισχύοντας τον κατασκευαστικό
και άλλους κλάδους. Ερευνα της Grant
Thornton και του Ξενοδοχειακού Επι-
μελητηρίου Ελλάδας δείχνει ότι τα οφέλη
του τουρισμού διαχέονται σε 17 κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας και 9
τομείς της ελληνικής οικονομίας, συ-
μπεριλαμβανόμενου του πρωτογενούς. 

Οι 9 αυτοί άμεσα συνδεόμενοι με τη
βιομηχανία της φιλοξενίας τομείς δρα-
στηριότητας (από το σύνολο των 20 της
οικονομίας) είναι η βιομηχανία και η
μεταποίηση, το χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, οι μεταφορές και αποθήκευση,
οι κατασκευές, η παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού, η παροχή νερού και η δια-
χείριση αποβλήτων, η ενημέρωση και
επικοινωνία, οι επιστημονικές και τε-
χνικές δραστηριότητες και οι διοικητικές
και υποστηρικτικές δραστηριότητες. 

Παράλληλα, η έρευνα της Grant
Thornton για τις επενδύσεις στη φιλο-
ξενία (σύνολο καταλυμάτων και μονάδων
εστίασης) καταγράφει μέση ετήσια συ-
νεισφορά στην οικονομία της χώρας
ποσού 1,5 δισ. ευρώ. Το ύψος των ετή-
σιων επενδύσεων σε ανακαινίσεις αγγίζει
το 1 δισ., ενώ η δημιουργία νέων κατα-
λυμάτων τα 170 εκατ. Επίσης, οι λοιπές
επενδύσεις σε καταλύματα ανέρχονται
στα 300 εκατ. ετησίως και σε 140 εκατ.
ανέρχονται τα κονδύλια επενδύσεων
στις μονάδες εστίασης. 

Οπως προσθέτει δε η Grant Thornton,
η φιλοξενία αποτελεί τον πρώτο κλάδο
σε επίπεδο προσφοράς θέσεων εργασίας
(1 στις 4 θέσεις εργασίας στη χώρα).

Αισιοδοξία
Την ίδια ώρα, μέσω του τουρισμού

τονώνονται αυτονόητα και τα δημόσια

έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης α-
ξίας και τους άλλους φόρους που ει-
σπράττει η Πολιτεία. Η αισιοδοξία που
επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες για
την πορεία του ελληνικού τουρισμού
και την υψηλότερη της αναμενόμενης
ανάπτυξή του εδράζεται σε μια σειρά
στοιχείων. Κατ’ αρχήν η τουριστική
δραστηριότητα κατά το πρώτο εξάμηνο
της τρέχουσας χρονιάς έχει ήδη φτάσει,
και σε περιπτώσεις και προορισμούς
ξεπεράσει, τα μεγέθη-ρεκόρ της αντί-
στοιχης περιόδου του 2019. Με βάση
τα στοιχεία των κρατήσεων, των πτή-
σεων και των διανυκτερεύσεων εκτι-
μάται πως οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
θα διαμορφωθούν φέτος πέριξ των 20
δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 10% υψηλότερες
από τα 18,2 δισ. του 2019. Επιμέρους
αγορές ταξιδιωτών όπως η Γαλλία και
η Γερμανία και δευτερευόντως η Βρε-

τανία βρίσκονται ήδη από 6% έως και
40% υψηλότερα από το πρώτο εξάμηνο
του 2019.

Εφόσον οι εκτιμήσεις αυτές επιβε-
βαιωθούν, υπολογίζεται ότι μπορεί να
δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός
χώρος της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ. Ει-
δικότερα, ο προϋπολογισμός για το 2022
προβλέπει ταξιδιωτικές εισπράξεις της
τάξης του 80% εκείνων του 2019, ήτοι
περί τα 15 δισ. 

Εξ αυτών το 50% περίπου θεωρείται
δημοσιονομικός χώρος, όπως προκύπτει
από τα φορολογικά έσοδα που δημι-
ουργούνται. Εάν τελικά οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις διαμορφωθούν 10% υψηλό-
τερα από το 2019, δηλαδή κοντά στα
20 δισ., αυτό σημαίνει επιπλέον εισπρά-
ξεις της τάξης των 5 δισ. ευρώ εκ των
οποίων το 50% ή τα 2,5 δισ. αποτελούν
πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.

<<<<<<

Υπολογίζεται ότι μπορεί
να δημιουργηθεί επιπλέον
δημοσιονομικός χώρος
της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ. 

Ο τουρισμός,
ανάχωμα
στην ενεργειακή 
κρίση
Πώς θα μοιραστούν εισπράξεις 20 δισ.
17 κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας

<<<<<<<

Παρά τη σημαντική
αύξηση των εξαγωγών,
οι εισαγωγές αυξήθηκαν
πολύ περισσότερο.

Tα στοιχεία αναφορικά με τις αφίξεις τα-
ξιδιωτών δείχνουν ότι τη φετινή σεζόν εί-
μαστε είτε στα ίδια επίπεδα είτε σε αυξη-
μένα σε σχέση με το 2019
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Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

H Ελλάδα έχει μειώσει την κατα-
νάλωση ρωσικού αερίου, αλλά
η εξάρτησή της εξακολουθεί να
είναι μεγάλη. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή
της η «Κ», το α΄ εξάμηνο φέτος
εισήχθη ρωσικό αέριο 13,3 τε-
ραβατωρών έναντι 16,9 τεραβα-
τωρών την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο, μια μείωση της τάξης
του 21,3%.

Η μείωση των εισαγωγών από
τη Ρωσία (έπεσε μάλιστα σε μο-
νοψήφιο ποσοστό τους δύο τε-
λευταίους μήνες) οφείλεται έως
ένα βαθμό σε τεχνικούς λόγους.
Επρεπε η ΔΕΠΑ να απορροφήσει
συγκεκριμένες ποσότητες αζε-
ρικού αερίου που έρχεται μέσω
του TAP, γιατί αλλιώς κινδύνευε
και να τις πληρώσει και να τις
χάσει. Αντίθετα, βάσει της συμ-
φωνίας με τη ρωσική Gazprom,
μπορεί να πληρώσει τις ποσό-
τητες που προβλέπει η συμφωνία
σήμερα, αλλά έχει προθεσμία

μία διετία να τις παραλάβει και
να τις δώσει στην κατανάλωση.

Κατά την ίδια περίοδο έχει
αυξηθεί η εξάρτηση από το υ-
γροποιημένο αέριο, οι εισαγωγές
του οποίου αυξήθηκαν κατά
47,3% και από 11,7 τεραβατώρες
πέρυσι ανήλθαν σε 17,3 το φετινό
πρώτο εξάμηνο. Εως το τέλος Ι-
ουνίου είχαν φτάσει στη Ρεβυ-
θούσα 39 φορτία υγροποιημένου
φυσικού αερίου έναντι μόλις 15
πέρυσι. Βεβαίως πολλά από αυτά
είχαν ως τελικό προορισμό άλλες
χώρες, κυρίως τη Βουλγαρία, τη
Ρουμανία και την Ουγγαρία.

Το πρόβλημα είναι ότι στο ε-

ξάμηνο δεν έχει μειωθεί καθόλου
η εξάρτηση της ηλεκτροπαρα-
γωγής από το φυσικό αέριο. Οι
ηλεκτροπαραγωγοί απορρόφη-
σαν 20,39 τεραβατώρες αερίου
στο εξάμηνο του 2022, όσο α-
κριβώς (20,42) και στη διάρκεια
της αντίστοιχης περυσινής πε-
ριόδου. Στην ουσία, εάν η Ρωσία
διακόψει τις ροές αερίου προς
την Ευρώπη συνολικά (και από
άλλους αγωγούς, όχι μόνο από
τον Nord Stream), στην Ελλάδα
το πλήγμα θα είναι στην παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Λι-
γνίτες και νερά αποτελούν τη
μόνη σίγουρη εφεδρεία του συ-
στήματος, γι’ αυτό χρησιμοποι-
ούνται με φειδώ. Η διαθεσιμό-
τητα του υγροποιημένου φυσικού
αερίου θα εξαρτηθεί από τη ζή-
τηση που θα εκδηλωθεί εάν στα-
ματήσουν πλήρως οι ροές.

«Για την αντικατάσταση του
φυσικού αερίου, που κατά 40%-
50% προέρχεται από Ρωσία, υ-
πάρχει πρόβλεψη για μεταφορά
υγροποιημένου LNG σε χρόνο-

ρεκόρ με δύο πλοία ταυτόχρονα
στις εγκαταστάσεις της Ρεβυ-
θούσας», είπε χθες ο υπουργός
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Ε-
πίσης υποστήριξε πως περισσό-
τερο υγροποιημένο φυσικό αέριο
θα μπορούσε να έρθει με αντί-
στροφη ροή μέσω του αγωγού
TAP από την Ιταλία, με την οποία
υπάρχουν ήδη διεργασίες για α-

ποθήκευση μεγάλης ποσότητας. 
Τέλος, παράλληλα με την πρό-

βλεψη για χρήση περισσότερου
ντίζελ (σ.σ. από πέντε μονάδες
φυσικού αερίου που έχουν τη
σχετική δυνατότητα) ο σχεδια-
σμός περιλαμβάνει και την «ε-
πιστροφή στον λιγνίτη». «Η α-
βεβαιότητα που προκλήθηκε από
το κλείσιμο του βόρειου διαδρό-

μου Νord Stream 1 έπρεπε να
συνυπολογιστεί. Εάν η λειτουργία
επανέλθει μετά από δεκαήμερο
συντήρησης, η τιμή του φυσικού
αερίου θα είναι πτωτική, εάν ό-
μως εργαλειοποιηθεί από τον
Ρώσο πρόεδρο, τότε η Ευρώπη
θα απειληθεί, όπως είπε και ο
Γερμανός καγκελάριος», ανέφερε
ο κ. Σκρέκας.

Περισσότεροι από 800.000 είναι οι νέοι
οφειλέτες με χρέη στο Δημόσιο μέσα
σε ένα μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Ε-
σόδων, οι οφειλέτες του Δημοσίου έ-
φθασαν τα 4.744.758 τον Μάιο από
3.944.665 που ήταν τον Απρίλιο. Και οι
ίδιες οι Αρχές έχουν προβληματιστεί
από την εντυπωσιακή αύξηση των ο-
φειλετών και αναζητούν τις αιτίες του
φαινομένου.

Και είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό αυτό
το νούμερο, καθώς τα νέα ληξιπρόθεσμα
χρέη που δημιουργήθηκαν τον Μάιο
δεν παρουσιάζουν σημαντική αύξηση
που να δικαιολογεί μια τέτοια εξέλιξη.

Χρέη 4,037 δισ. στο 5μηνο
Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων για το πρώτο πεντά-
μηνο του έτους δείχνουν ότι τα «φρέσκα»
ληξιπρόθεσμα χρέη έφθασαν σε 4,037

δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,733 δισ.
ευρώ αφορούν φόρους που έμειναν α-
πλήρωτοι στο διάστημα Ιανουαρίου -
Μαΐου 2022. 

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς
την εφορία έχουν ανέλθει σε 112,537
δισ. ευρώ, εκ των οποίων 25,482 δισ.
ευρώ είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, με
αποτέλεσμα το καθαρό χρέος να δια-
μορφώνεται σε 87,056 δισ. ευρώ.

Από τα 4.744.758 οφειλέτες, το

1.975.739 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις
καταθέσεων και περιουσιακών στοιχεί-
ων, ενώ για 1.364.368 οφειλέτες έχουν
επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
οφειλών. Οι εισπράξεις «φρέσκων» λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών έφθασαν στο
πρώτο πεντάμηνο τα 761 εκατ. ευρώ,
ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021
είχαν ανέλθει σε 661 εκατ. (αύξηση
κατά 15,1%).

Σημειώνεται ότι το 53,4% των φο-

ρολογουμένων έχει χρέη στην εφορία
που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Συνο-
λικά χρωστούν το ποσό των 326 εκατ.
ευρώ, που αποτελεί μόλις το 0,3% του
συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Πηγές
της φορολογικής διοίκησης αναφέρουν
ότι αυτή η κατηγορία των οφειλετών
σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζει ότι
έχει χρέη και όταν ενημερώνεται προ-
χωρεί στην αποπληρωμή των οφειλών.

Αντίθετα, το 0,2% των οφειλετών ή

διαφορετικά 8.825 φορολογούμενοι
χρωστούν το 80% των ληξιπρόθεσμων
οφειλών και συγκεκριμένα 90 δισ. ευρώ.
Το χρέος των ανωτέρω ξεπερνάει το 1
εκατ. ευρώ για τον καθέναν και όπως
γίνεται αντιληπτό είναι ιδιαίτερα δύ-
σκολο να εισπραχθεί. Σε αυτή την κα-
τηγορία σημαντική είναι η συνεισφορά
στη δημιουργία του χρέους των νομικών
προσώπων, καθώς οι οφειλές τους αγ-
γίζουν τα 66 δισ. ευρώ.

Ανω των 800.000 οι νέοι οφειλέτες με χρέη προς το Δημόσιο μέσα σε ένα μήνα

«Μειώστε
τις εισαγωγές»
Η ισπανική κυβέρνηση κάλεσε
χθες τους ενεργειακούς ομίλους
της χώρας «να μειώσουν στο μέγι-
στο» τις εισαγωγές ρωσικού φυσι-
κού αερίου, καθώς η Ρωσία έγινε,
απρόσμενα, ο δεύτερος πάροχος
στην Ισπανία, ξεπερνώντας την Αλ-
γερία. «Θα ήταν καλό» οι εταιρείες
που εμπορεύονται φυσικό αέριο
«να επιδιώξουν να μειώσουν στο
μέγιστο» τις εισαγωγές από τη Ρω-
σία, δήλωσε η υπουργός Οικολογι-
κής Μετάβασης Τερέζα Ριμπέρα
μετά τη λήξη του υπουργικού συμ-
βουλίου. Σε αντίθεση με το πετρέ-
λαιο, στο ρωσικό φυσικό αέριο δεν
έχει επιβληθεί εμπάργκο από την
Ευρωπαϊκή Ενωση λόγω της εισβο-
λής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ό-
μως «η σύσταση είναι να αναζητη-
θούν εναλλακτικές λύσεις», επέ-
μεινε η υπουργός. Τον Ιούνιο η Ρω-
σία έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος
πάροχος φυσικού αερίου στην Ι-
σπανία, πίσω από τις ΗΠΑ. Σύμφω-
να με τις ισπανικές αρχές, το 29,6%
του αερίου που εισήχθη στη χώρα
προερχόταν από τις ΗΠΑ, το 24,4%
από τη Ρωσία και μόνο το 21,6% α-
πό την Αλγερία, τη χώρα που ήταν
επί χρόνια ο μεγαλύτερος πάροχος.
Σύμφωνα με τη Ριμπέρα, οι αυξη-
μένες αγορές ρωσικού φυσικού α-
ερίου τον Ιούνιο προφανώς σχετί-
ζονται με εμπορικές συμβάσεις
που είχαν υπογραφεί πολύ πριν α-
πό τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι
ωστόσο σημαντικό οι ισπανικές ε-
ταιρείες «να διαφοροποιήσουν τις
πηγές τους», τόνισε.

<<<<<<

Το πρόβλημα είναι
ότι στο εξάμηνο δεν
έχει μειωθεί καθόλου
η εξάρτηση της ηλε-
κτροπαραγωγής
από το φυσικό αέριο.

Μεγάλη παραμένει
η εξάρτηση της Ελλάδας
από το ρωσικό αέριο
Η μείωση των εισαγωγών οφείλεται σε τεχνικούς λόγους
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Κατεβάστε την εφαρμογή
της Καθημερινής Κύπρου

στο κινητό σας

H No1
ενημερωτική

εφαρμογή
στην Κύπρο 

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Δικαιοδοσία Επικύρωσης Διαθηκών 
Αρ. Αίτησης 515/2022 

Αναφορικά με τον Περί Επικύρωσης Διαθηκών (Επανασφράγιση)
Νόμο, Κεφ.192 

Και 
Αναφορικά με την SOPHIA PAPASAVVAS, τέως από την

Αυστραλία, αποβιώσασα. 
Δίδεται ειδοποίηση ότι στις 14 / 7 /2022 και η ώρα 9:00 π.μ.

θα γίνει αίτηση στο ανώτερο κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο
για την Επανασφράγιση της επικύρωσης της Διαθήκης της
SOPHIAS PAPASAVVA, τέως από την Αυστραλία, αποβιώσασα,
που παραχωρήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώριας,
Αυστραλία στις 21/1/2021. 

Άγης Χαραλάμπους 
Δικηγόρος για GEORGE PAPPAS και 
SOULLA PAIKOPOULOS

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Θέλεις να σπουδάσεις σε έναν από τους πιο ραγδαία εξε-
λισσόμενους τομείς της παγκόσμιας αγοράς, που θα σου προ-
σφέρει την δυνατότητα είτε να αυτοεργοδοτηθείς, είτε να
εργαστείς σε μεγάλο οργανισμό, είτε να  αφωσιωθείς στον
τομέα της έρευνας ώστε να συμβάλεις στην ανάπτυξη της
επιστημονικής καινοτομίας και προόδου; Τότε σπούδασε Κτη-
νιατρική, με το νεοσύστατο και πρωτοποριακό πρόγραμμα
σπουδών Doctor of Veterinary Medicine, του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας.

Η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που
θα ξεκινήσει να δέχεται φοιτητές από τον Σεπτέμβριο κιόλας,
έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από το Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης
(ΔΙΠΑΕ), που αυτό σου προσφέρει την εγγύηση ότι σπουδάζεις
με ένα σωστό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών και
στην αποφοίτησή σου θα έχεις στα χέρια σου έναν πανεπι-
στημιακό τίτλο αναγνωρισμένο, όχι μόνο από τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκόσμια. 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από μια ομάδα επιφανών
Καθηγητών και Ακαδημαϊκών και πρόεδρός του είναι ο τέως
Κοσμήτορας της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Cambridge Καθηγητής Ιατρικής Μικρών Ζώων Michael Herrtage.
Το πρόγραμμα είναι πενταετές, στα Αγγλικά και θα διδάσκεται
από εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκούς. Επίσης, σε όλη τη
διάρκεια των σπουδών, εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα,
προσφέρεται και η ευκαιρία πρακτικής άσκησης, έτσι από
την πρώτη στιγμή θα μπορείς να βάζεις σε εφαρμογή τις
γνώσεις σου, ν’ αποκτάς επαγγελματικές εμπειρίες και διε-
ξιότητες, να γνωρίζεις καλύτερα τον κλάδο που έχεις επιλέξει,

έτσι ώστε με την ολοκλήρωση των σπουδών σου να έχεις
όλα τα εφόδια, θεωρητικά και πρακτικά, που θα σου εξα-
σφαλίσουν ένα πετυχημένο επαγγελματικό μέλλον. 

Σπουδάζοντας Κτηνιατρική στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
θα έχεις τη δυνατότητα να ανοίξεις τη δική σου κτηνιατρική
κλινική, να εργοδοτητηθείς σε ένα μεγαλύτερο κτηνιατρικό
οργανισμό, είτε ακόμα και να ασχοληθείς με τον τομέα της
κτηνοτροφίας, ένα από τους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας,
που χρειάζεται όσο κανείς άλλος, ίσως, να ενισχυθεί με ε-
πιστήμονες που θα φέρουν νέες ιδέες και εφαρμογές ώστε
να αναπτυχθεί ορθότερα ευεργετικότερα για τη γενικότερη
οικονομία του τόπου. 

Κι όχι μόνο αυτό. Ένα από τα πλέον ζητήματα που καλείται
ν’ αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα σήμερα είναι η κληματική
αλλαγή. Και ο τομέας της κτηνοτροφίας θα παίξει καθοριστικό
ρόλο, όχι μόνο στη διάσωση του πλανήτη, αλλά και στην υγεία
του ανθρώπινου είδους - σκέψου μόνο πως οι πλέον επικίνδυνες
και θανατηφόρες ασθένειας που είχαμε να αντιμετωπίσουμε
τα τελευταία χρόνια, προήλθαν από ασθένειες των ζώων, οι
οποίες προκλήθηκαν από λανθασμένες πρακτικές αναπαρα-
γωγής τους και ανατροφής τους (νόσος τρελών αγελάδων,
γρίπη των χοίρων, γρίπη των πτηνών, κορωνοϊός είναι μόνο
μερικά παραδείγματα).

Γι’ αυτό, είτε έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη προς τα ζώα και
θέλεις να τα φροντίζεις, είτε έχεις αγάπη για το περιβάλλον
και θέλεις να συμβάλεις στη διάσωσή του, εγγράψου στη
Σχολή Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ένα από
τα διεθνώς αναγνωρισμένα ως καλύτερα πανεπιστήμια στον
κόσμο, και πάρε το μέλλον σου στα χέρια σου. 

Σπουδές Κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ένας νέος κόσμος, με πολλούς επαγγελματικούς
ορίζοντες, ανοίγεται μπροστά σου Το έδαφος για την υλοποίηση της δέ-

σμευσής τους να διανείμουν μέρισμα
για πρώτη φορά από το 2008 προετοι-
μάζουν οι τράπεζες, δρομολογώντας
πρωτοβουλίες για την οριστική επι-
στροφή τους στην κερδοφορία, που
αποτελεί το «κλειδί» και για την από-
δοση αξίας στους μετόχους. 

Αποτέλεσμα των προσπαθειών για
τη βελτίωση της κερδοφορίας τους α-
ποτελεί η επίδοση που κατέγραψαν
ήδη στο α΄ τρίμηνο του έτους, με τον
μεγαλύτερο δείκτη απόδοσης ιδίων
κεφαλαίων μεταξύ των χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης, που ανήλθε στο
21,4% έναντι 9,8% μέσου ευρωπαϊκού
όρου. Η προσπάθεια για επιστροφή
στην κερδοφορία, που σε ένα σημα-
ντικό βαθμό μέχρι σήμερα βασίζεται
στα χρηματοοικονομικά έσοδα κυρίως
από πωλήσεις ελληνικών ομολόγων,
αναμένεται να αποδώσει καρπούς
μέσω νέων καθαρών εκταμιεύσεων ύ-
ψους 7 δισ. ευρώ το 2022, ενώ η προ-
οπτική ανόδου των επιτοκίων θα στη-
ρίξει τα έσοδα από τόκους που έχουν
πληγεί τα τελευταία χρόνια λόγω των
γενικευμένων πωλήσεων κόκκινων
δανείων.

Την αρχή αναμένεται να κάνει η
Eurobank, η οποία έχει ανακοινώσει
την πρόθεσή της να προχωρήσει στη
διανομή μερίσματος από το 2023 –δη-
λαδή για την τρέχουσα οικονομική
χρήση– και η Εθνική, που έχει θέσει
ανάλογο στόχο. Alpha Bank και Τρά-
πεζα Πειραιώς έχουν θέσει ανάλογους

στόχους για το 2024, δηλαδή για την
οικονομική χρήση του 2023. 

Η προοπτική διανομής μερίσματος
προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του
SSM, που παρακολουθεί τα επιχειρη-
σιακά πλάνα των τραπεζών και την υ-
λοποίηση των δεσμεύσεων για την ε-
πίτευξη μονοψήφιου δείκτη μη εξυ-

πηρετούμενων ανοιγμάτων (Non
Performing Exposures – NPEs), στόχο
τον οποίο έχουν πετύχει ήδη δύο από
τις τέσσερις συστημικές τράπεζες –η
Eurobank και η Εθνική μετά και το
κλείσιμο της τιτλοποίησης Frontier
II–, ενώ Alpha Bank και Τράπεζα Πει-
ραιώς αναμένεται να έχουν επιτύχει
ανάλογη μείωση του δείκτη NPE έως
τα τέλη του 2022. Συγκεκριμένα, ο
στόχος είναι ο δείκτης μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων να έχει μειωθεί:

• στο 7% από 45% το 2019 για την
Alpha Bank 

• στο 6,5% από 31% το 2019 για
την Εθνική Τράπεζα, 

• στο 5,8% από 33,5% το 2019 για
τη Eurobank και 

• στο 9% από 49% το 2019 για την
Τράπεζα Πειραιώς.

Σε τεχνικό επίπεδο ο δρόμος για τη
διανομή μερίσματος ανοίγει με τις α-
ποφάσεις που δρομολογούνται στο
πλαίσιο των γενικών συνελεύσεων για
απευθείας συμψηφισμό συσσωρευμέ-
νων ζημιών, καθαρίζοντας έτσι τους
ισολογισμούς τους από ζημίες παρελ-
θουσών χρήσεων, συνολικού ύψους
49,9 δισ. ευρώ και για τις τέσσερις συ-
στημικές τράπεζες. Πρώτη η Eurobank
προχωράει στον συμψηφισμό συσσω-
ρευμένων ζημιών προηγούμενων χρή-
σεων ύψους 13,8 δισ. ευρώ, η Alpha
Bank 6,2 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς
14,5 δισ. ευρώ και τέλος η Εθνική Τρά-
πεζα 15,3 δισ. ευρώ. 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Οι τράπεζες δρομολογούν
τη διανομή μερίσματος

<<<<<<

Στο α΄ τρίμηνο είχαν τον
υψηλότερο δείκτη απόδο-
σης ιδίων κεφαλαίων στην
Ε.Ε., στο 21,4% έναντι 9,8%
μέσου ευρωπαϊκού όρου. 

Το τρίτο τμήμα της άσκησης ήταν το
πιο δύσκολο για τις ευρωπαϊκές τρά-
πεζες, οι οποίες κλήθηκαν να προβλέ-
ψουν πόσα νέα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια θα έχουν από την κλιματική
αλλαγή, με βάση τους δύο βασικούς
κινδύνους, δηλαδή μιας μεγάλης ξη-
ρασίας με καύσωνες ή αντίθετα εκτε-
ταμένων πλημμυρών. Στο συγκεκρι-
μένο τμήμα του στρες τεστ συμμετεί-
χαν 41 ευρωπαϊκές τράπεζες – οι ελ-
ληνικές ήταν μεταξύ αυτών που συμ-
μετείχαν και η ΕΚΤ «έτρεξε» για λο-
γαριασμό τους την άσκηση. Από τα
ευρήματα που δημοσιοποίησε πάντως
η Κεντρική Τράπεζα προκύπτει ότι «οι
πιστωτικές ζημίες και οι απώλειες και
στα δύο σενάρια φυσικών κινδύνων
ανέρχονται συνολικά σε 70 δισ. ευρώ

για 41 συμμετέχουσες τράπεζες», ε-
κτίμηση που όπως σημειώνει μπορεί
«να υποτιμά σημαντικά τον πραγματικό
κλιματικό κίνδυνο, καθώς αντανακλά
ένα μέρος μόνο αυτού του κινδύνου
λόγω: (i) της έλλειψης διαθέσιμων δε-
δομένων σε τόσο αρχικό στάδιο, (ii)
του γεγονότος ότι η διαμόρφωση των
υποδειγμάτων στα οποία βασίζονται
οι προβολές των τραπεζών αποτυπώνει
στοιχειωδώς μόνο τους κλιματικούς
παράγοντες, (iii) της εξαίρεσης των
περιόδων ύφεσης και των δευτερογε-
νών επιδράσεων από τα σενάρια και
(iv) του γεγονότος ότι τα ανοίγματα
που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο
της άσκησης αντιστοιχούν μόλις στο
ένα τρίτο των συνολικών ανοιγμάτων
των 41 τραπεζών. 

Πηγές κοντά στη διαδικασία εξη-
γούν ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο όχι
μόνο για τις ελληνικές τράπεζες αλλά
και τις ευρωπαϊκές να απομονώσουν
τη διαφορά στην εξέλιξη των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων που θα προ-
σέθετε στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια
η κλιματική αλλαγή, και η σκοπιμότητα
της άσκησης σε ό,τι αφορά αυτή την
κατηγορία κινδύνου ήταν κυρίως προ-
ληπτική. Σε κάθε περίπτωση ο επό-
πτης, όπως σημειώνουν, πέτυχε τον
στόχο του, που δεν ήταν άλλος από
την κινητοποίηση των τραπεζών και
την ευαισθητοποίηση των διοικητικών
συμβουλίων σε θέματα κλιματικής αλ-
λαγής, τα οποία εν μέσω ενεργειακής
κρίσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα
της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες «δεν έχουν ενσωματώσει ακόμη επαρκώς τους κλιματικούς κινδύνους στο πλαίσιο διε-
νέργειας ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων». 

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Βαθμολογία στον μέσο όρο των ευρω-
παϊκών τραπεζών έλαβαν οι τέσσερις
ελληνικές τράπεζες στο κλιματικό στρες
τεστ που ολοκλήρωσε η ΕΚΤ και τα α-
ποτελέσματα του οποίου ανακοίνωσε
την Παρασκευή. Η καλή επίδοση των
ελληνικών τραπεζών, ωστόσο, δεν είναι
παρά μια συνθήκη κατανόησης μεταξύ
του επόπτη και των τραπεζών σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες, όπως πα-
ρατηρεί η ΕΚΤ, «δεν έχουν ενσωματώσει
ακόμη επαρκώς τους κλιματικούς κιν-
δύνους στο πλαίσιο διενέργειας ασκή-
σεων προσομοίωσης ακραίων καταστά-
σεων (stress test) και τα εσωτερικά υ-
ποδείγματά τους». 

Το μεγάλο πρόβλημα που ανέδειξε το
κλιματικό στρες τεστ ήταν η απουσία
στοιχείων που μπορούν να εξαγάγουν
μετρήσιμα αποτελέσματα, έτσι ώστε να
αξιολογηθεί ο περιβαλλοντικός κίνδυνος
που υπάρχει ήδη στα τραπεζικά χαρτο-
φυλάκια, και σε αυτό οι ελληνικές τρά-
πεζες δεν έκαναν τη διαφορά, αφού, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ελλείψει στοιχείων
για τις εκπομπές ρύπων μιας δανειοδο-
τημένης επιχείρησης, βασίστηκαν σε ε-
ξωτερικά μοντέλα και ενδεικτικές μετα-
βλητές (proxies), η αξιοπιστία των οποίων
ελέγχεται. Το πρόβλημα δεν είναι ελλη-
νικό, αλλά αφορά όλες τις τράπεζες της
Ευρωζώνης, αφού, όπως παρατηρεί η
ΕΚΤ, «οι περισσότερες τράπεζες, αντί
για πραγματικά δεδομένα αντισυμβαλ-
λομένου, δηλαδή του πιστούχου, χρη-
σιμοποιούν εκτενώς ενδεικτικές μετα-
βλητές για τη μέτρηση πτυχών που σχε-
τίζονται με το κλίμα». Αυτό σημαίνει ότι,
απουσία στοιχείων για τις εκπομπές ρύ-
πων μιας επιχείρησης που, π.χ., παράγει
χημικά, η μια τράπεζα μπορεί να χρη-
σιμοποιεί τα στοιχεία της αντίστοιχης
βιομηχανίας μιας άλλης χώρας, τα οποία
μοντελοποιεί, κάτι που ωστόσο δεν δια-
σφαλίζει την αξιοπιστία της μέτρησης.  

«Η άσκηση προσομοίωσης, η οποία
εμπεριέχεται στον ευρύτερο οδικό χάρτη
της ΕΚΤ για το κλίμα, δεν έχει ως σκοπό
την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρ-
κειας», καθησυχάζει στην ανακοίνωσή
του ο επόπτης, προειδοποιώντας ωστόσο
ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω άσκη-

σης προσομοίωσης θα ενσωματωθούν
στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και
αξιολόγησης, το λεγόμενο SREP
(Supervisory Review and Evaluation
Process) από ποιοτική άποψη. Υπό αυτή
την έννοια, ακόμη και αν δεν οδηγούν
άμεσα σε κεφαλαιακές απαιτήσεις, τα
αποτελέσματα του στρες τεστ επηρεάζουν
την ποιότητα της διακυβέρνησης που
παρακολουθεί ο SSM και έτσι κάθε άλλο
παρά μπορούν να αγνοηθούν.

Οι 104 τράπεζες που ελέγχθηκαν πα-
νευρωπαϊκά ταξινομήθηκαν σε τέσσερις
κατηγορίες (πράσινη, κίτρινη, πορτοκαλί
και κόκκινη) με βάση τις επιδόσεις τους

σε τρεις διαφορετικές ενότητες «στρε-
σαρίσματος» και, σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Κ», οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες στη χώρα μας πέρασαν τον
πήχυ της αξιολόγησης και ταξινομήθηκαν
στην «πορτοκαλί» περιοχή. 

Η άσκηση
Η άσκηση χωρίστηκε σε τρία τμήματα.

Το πρώτο ήταν ένα ερωτηματολόγιο για
τις πρακτικές που ακολουθούν οι τράπεζες
όταν χορηγούν δάνεια, καταγράφοντας
τις δικές τους δυνατότητες διενέργειας
άσκησης προσομοίωσης ακραίων κατα-
στάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς
κινδύνους. Τα ερωτήματα που κλήθηκαν
να απαντήσουν ήταν, π.χ., «εάν περι-
λαμβάνεται ο κλιματικός κίνδυνος στο
πλαίσιο των τεστ αντοχής του πιστωτικού
ιδρύματος» ή «ποια επιχειρηματική μο-
νάδα της τράπεζας έχει αναπτύξει ή σχε-
διάζει να αναπτύξει το τεστ ακραίων κα-
ταστάσεων για τους κλιματικούς κινδύ-
νους», και σε αυτό, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, οι ελληνικές τράπεζες αξιολογή-
θηκαν επαρκώς, καθώς σε μεγάλο βαθμό
έχουν ενσωματώσει περιβαλλοντικά κρι-
τήρια στις νέες δανειοδοτήσεις τους.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πάντως,
η ΕΚΤ διαπιστώνει ότι το 60% των τρα-
πεζών δεν διαθέτει ακόμη πλαίσιο για
τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους
κλιματικούς κινδύνους. Αντιστοίχως, οι
περισσότερες τράπεζες δεν περιλαμβά-
νουν τους κλιματικούς κινδύνους στα
υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου τους
και μόλις το 20% συνυπολογίζει τους
κλιματικούς κινδύνους ως μεταβλητή
κατά τη χορήγηση δανείων.

Εκθεση σε κλιματική αλλαγή
Το δεύτερο, με σημαντικό βαθμό δυ-

σκολίας, τμήμα του στρες τεστ αποτέλεσε
η προσπάθεια μέτρησης της έκθεσης σε
πιστούχους που επηρεάζονται από την
κλιματική αλλαγή ή έχουν υψηλές εκ-
πομπές ρύπων, καθώς, όπως παρατηρεί
η ΕΚΤ, «περισσότερο από τα δύο τρίτα
του εισοδήματος των τραπεζών προκύ-
πτει από δανειοδοτήσεις σε κλάδους που
είναι υψηλά στην κατάταξη των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου». Σε πολ-
λές περιπτώσεις μάλιστα οι εκπομπές
αυτές προέρχονται από μικρό αριθμό
μεγάλων επιχειρήσεων, π.χ. διυλιστήρια,
χημικές βιομηχανίες, κάτι που αυξάνει
την έκθεση των τραπεζών σε κινδύνους
μετάβασης. Το τμήμα αυτό του στρες
τεστ ήταν το πιο κρίσιμο, στον βαθμό
που ανέδειξε την ανεπάρκεια των στοι-
χείων από όλο το τραπεζικό σύστημα,
οδηγώντας την ΕΚΤ στη διαπίστωση ότι
«η άσκηση κατέδειξε ξεκάθαρα ότι α-
παιτείται περαιτέρω εργασία από την
πλευρά πολλών ιδρυμάτων για τη συλλογή
και τη διαχείριση δεδομένων με αναλύσεις
που σχετίζονται με το κλίμα». «Το μερίδιο
των εσόδων από τόκους που σχετίζονται
με τις 22 βιομηχανίες με τις περισσότερες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου α-
νέρχεται σε περισσότερο από το 60%
των συνολικών εσόδων από τόκους κατά
μέσον όρο για τις τράπεζες του δείγματος
(μέσος όρος 65,2%)», παρατηρεί η ΕΚΤ,
και «για να μπορέσουν οι τράπεζες να
μετρήσουν την έκθεσή τους στους κλι-
ματικούς κινδύνους στο μέλλον, θα είναι
σημαντικό να ενισχύσουν τη δέσμευση
των πελατών τους ώστε να αποκτήσουν
πληροφορίες για τα σχέδια μετάβασης
των πελατών τους».

Πέρασαν τα «πράσινα» στρες τεστ οι τράπεζες
Στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ο βαθμός που έλαβαν οι τέσσερις συστημικές – Ποια προβλήματα εντοπίζει η άσκηση της ΕΚΤ

<<<<<<

«Η άσκηση κλιματικής προσο-
μοίωσης δεν έχει ως σκοπό
την αξιολόγηση της κεφαλαι-
ακής επάρκειας», τόνισε
η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της.

Κλίμα και νέα κόκκινα δάνεια
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ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αυξήσεις στις συντάξεις από τον
Ιανουάριο του 2023, σταδιακή ε-
πιστροφή αναδρομικών σε συ-
νταξιούχους ύψους 2,6 δισ. ευρώ,
νέα αύξηση του κατώτατου μισθού
και φορολογικές ελαφρύνσεις
είναι τα μέτρα που σχεδιάζουν
στην κυβέρνηση και αναμένεται
να εξειδικεύσει ο πρωθυπουργός
τον Σεπτέμβριο από το βήμα της
ΔΕΘ. Το οικονομικό επιτελείο ήδη
εργάζεται για την κοστολόγηση
των μέτρων με γνώμονα πάντα
τις αντοχές του προϋπολογισμού,
αλλά και την εξεύρεση αντιμέτρων
που θα επιτρέψουν στην κυβέρ-
νηση να διαπραγματευτεί με τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παρά το
γεγονός ότι τον Αύγουστο η χώρα
εξέρχεται από την ενισχυμένη ε-
ποπτεία, τα όποια μέτρα θα πρέπει
να έχουν τη σύμφωνη γνώμη τους,
αναφέρουν πηγές του οικονομικού
επιτελείου. Αυτό σημαίνει ότι ταυ-
τόχρονα με την κοστολόγηση των
μέτρων, αναζητούνται πόροι που
θα τα χρηματοδοτήσουν.

Το «πακέτο» μέτρων θα στο-
χεύει στην ανακούφιση των με-
σαίων και χαμηλών εισοδημάτων
από το πλήγμα των αυξήσεων
των τιμών, ιδίως στην ενέργεια,
ενώ ταυτόχρονα θα στέλνει μή-
νυμα ότι η μεταρρυθμιστική πο-
λιτική της κυβέρνησης και οι φο-
ροελαφρύνσεις συνεχίζονται.

Βέβαια, αυτή τη φορά η αύξηση
του ΑΕΠ δεν αποτελεί το μοναδικό
στοιχείο που προσμετράει η κυ-
βέρνηση και αυτό καθώς ο πλη-
θωρισμός έχει πάρει την ανιούσα,
δυσκολεύοντας το οικονομικό ε-
πιτελείο στη διαμόρφωση του τε-
λικού «πακέτου».

Κυβερνητικές πηγές αναφέ-
ρουν ότι στις σημερινές συνθήκες
δεν υπάρχουν περιθώρια γενι-

κευμένων παρεμβάσεων, καθώς
θα επιδεινώσουν την ήδη εύθραυ-
στη δημοσιονομική κατάσταση
και θα καταστήσουν τη χώρα μας
ευάλωτη στην περίπτωση που η
κατάσταση στην ενέργεια επιδει-
νωθεί. Στο πλαίσιο αυτό οι πα-
ρεμβάσεις που σχεδιάζονται θα
έχουν ορίζοντα τετραετίας.

Tι σχεδιάζεται
• Αύξηση συντάξεων. «Ξεπα-

γώνουν» οι συντάξεις έπειτα από
12 χρόνια. Με βάση τους υπολο-
γισμούς του οικονομικού επιτε-
λείου οι αυξήσεις θα κυμανθούν
μεταξύ 4%-5% από το νέο έτος.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, την
αύξηση θα λάβουν οι συνταξιούχοι
που δεν έχουν προσωπική δια-
φορά ή έχουν αρνητική προσω-
πική διαφορά. Οπως προκύπτει
από τον νόμο Βρούτση: «Το συ-
νολικό ποσό της σύνταξης αυξά-
νεται από την 1-1-2023 κατ’ έτος,
με κοινή απόφαση των υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση
συντελεστή που προκύπτει από
το άθροισμα του ετήσιου ποσο-
στού μεταβολής του ΑΕΠ, συν το
ποσοστό μεταβολής του μέσου
ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή του προηγούμενου
έτους, διαιρούμενου διά του δύο
και δεν υπερβαίνει το ποσοστό
μεταβολής του μέσου ετήσιου γε-
νικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή».
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν
το ΑΕΠ αυξηθεί το 2022 κατά πε-
ρίπου 3,5%-4% και ο πληθωρισμός
αυξηθεί κατά 6%-6,5%, τότε η αύ-
ξηση στις συντάξεις θα φτάσει
κοντά το 4,5%-5%.

• Αύξηση κατώτατου μισθού.
Μετά την αύξηση του κατώτατου
μισθού τον περασμένο Μάιο ο ο-
ποίος διαμορφώθηκε στα 713
ευρώ (μεικτά) από 663 ευρώ που

ήταν προηγουμένως, το οικονο-
μικό επιτελείο εξετάζει νέα αύξηση
στα μέσα στου 2023. Σημειώνεται
ότι η αύξηση του Μαΐου οδήγησε
σε έναν επιπλέον μισθό (50 ευ-
ρώΧ14=700).

• Εισφορά αλληλεγγύης. Κα-
ταργείται το νέο έτος η εισφορά
αλληλεγγύης που θεσμοθετήθηκε
το 2011. Για τους ιδιωτικούς υ-
παλλήλους η εισφορά αλληλεγ-
γύης έχει ανασταλεί από το 2021,
ενώ καταργείται πλήρως από το
2023, συμπαρασύροντας και τους

εργαζομένους στον δημόσιο τομέα
και τους συνταξιούχους. Την κα-
τάργηση της εισφοράς αλληλεγ-
γύης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κ. Μητσοτάκης από το βήμα της
Βουλής. «Σήμερα μπορούμε πια
να πούμε με πολύ μεγαλύτερη βε-
βαιότητα ότι αυτή η κυβέρνηση
την 1.1.2023 θα καταργήσει την
εισφορά αλληλεγγύης για όλους.
Για συνταξιούχους και δημοσίους
υπαλλήλους», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο πρωθυπουργός. Η κα-
τάργηση της εισφοράς αλληλεγ-
γύης θα οδηγήσει σε αυξήσεις
των αποδοχών, που ξεκινούν από
22 ευρώ και ξεπερνούν ακόμη και
τα 676 ευρώ τον χρόνο για συ-
γκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων
λειτουργών.

• Αναδρομικά συνταξιούχων.
Αν και το κονδύλι είναι εξαιρετικά
μεγάλο και προσεγγίζει τα 2,6 δισ.
ευρώ, ο πρωθυπουργός άφησε
την περασμένη εβδομάδα παρά-

θυρο επιστροφής δώρων και επι-
κουρικών συντάξεων του 11μήνου
2015- 2016, ακόμα και σε όσους
δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη.
Ερωτηθείς ο πρωθυπουργός σε
συνέντευξη που παραχώρησε
στον ΣΚΑΪ, επικαλέστηκε  το δη-
μοσιονομικό κόστος, ωστόσο ά-
φησε ανοικτό «παράθυρο» για κα-
ταβολή σε δόσεις, χωρίς, πάντως,
να δεσμεύεται σχετικά. Σε κάθε
περίπτωση ακόμα κι αν αποφα-
σισθεί  επιστροφή του ποσού,
αυτό  θα γίνει σταδιακά και όχι
από το 2023.

• Εισφορές. Διατήρηση της
μείωσης των εισφορών κατά τρεις
μονάδες. To κόστος για τον προ-
ϋπολογισμό θα ανέλθει στα 800
εκατ. ευρώ.

• Φορολογία εταιρειών. Περαι-
τέρω μείωση του συντελεστή φο-
ρολόγησης των εταιρικών κερδών
από το 22% στο 20%. Σημειώνεται
ότι τα φετινά κέρδη των επιχει-
ρήσεων θα φορολογηθούν με συ-
ντελεστή 22% από 24%.  Το μέτρο
εντάσσεται στον σχεδιασμό της
επόμενης τετραετίας.

• Τέλος επιτηδεύματος. Κα-
τάργηση ή μείωση κατά 50% του
τέλους επιτηδεύματος. Σύμφωνα
με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα
από το τέλος επιτηδεύματος α-
νέρχονται σε περίπου 350-400 ε-
κατ. ευρώ και αυτά αντλούνται
από περίπου 611.000 ασκούντες
επιχειρηματική δραστηριότητα,
ανεξαρτήτως αν το εισόδημά τους
είναι μικρό, μεσαίο ή μεγάλο.

• ΦΠΑ. Καθιέρωση δύο βασι-
κών συντελεστών ΦΠΑ 11% και
22%, από 13% και 24% σήμερα,
με διατήρηση του υπερμειωμένου
συντελεστή ΦΠΑ στο 6%. Το μέ-
τρο υπολογίζεται να θεσμοθετηθεί
το 2024, εφόσον το επιτρέψουν
οι συνθήκες, αναφέρουν πηγές
του υπουργείου Οικονομικών.

Ζημίες αναμένει ότι θα «γράψει»
μία στις τέσσερις επιχειρήσεις
του κλάδου των ταχυκίνητων
αγαθών, συμπεριλαμβανομένων
σούπερ μάρκετ και προμηθευ-
τών, τη φετινή χρονιά, εξέλιξη
που σχετίζεται αφενός με το αυ-
ξημένο κόστος λειτουργίας που
μειώνει σημαντικά τα περιθώρια
κέρδους και αφετέρου λόγω της
μείωσης των πωλήσεων. Η εξέ-
λιξη αυτή έρχεται έπειτα από
δύο χρόνια σημαντικής αύξησης
τζίρου και κερδών για τον κλάδο
και ειδικά για τους λιανεμπόρους
και δείχνει ότι τελικά οι πληθω-
ριστικές πιέσεις, απόρροια και
του πολέμου στην Ουκρανία, έ-
χουν πολύ μεγαλύτερο αρνητικό
αντίκτυπο στην κατανάλωση α-
πό ό,τι η πανδημία.

Τα παραπάνω ευρήματα προ-
κύπτουν μεταξύ άλλων από την
κυλιόμενη έρευνα τάσεων στο
λιανεμπόριο FMCG (Fast Moving
Consumer Goods – ταχυκίνητα
αγαθά, δηλαδή αγαθά που κα-
ταναλώνονται συχνά και γι’ αυτό
αγοράζονται συχνά) του Ινστι-
τούτου Ερευνας Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛ-
ΚΑ). Η έρευνα διεξήχθη την πε-
ρίοδο 13 έως 25 Μαΐου 2022 με
τη χρήση δομημένου ερωτημα-
τολογίου και δείγμα 150 ανώτερα
και ανώτατα στελέχη επιχειρή-
σεων (λιανεμπόριο - αλυσίδες
σούπερ μάρκετ και προμηθευτές
FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση
και τα τμήματα μάρκετινγκ, πω-
λήσεων, αγορών, οικονομικών,
πληροφορικής κ.λπ. Αξίζει δε
να σημειωθεί ότι το ΙΕΛΚΑ στην
ανακοίνωσή του υποστηρίζει
ότι η κατάσταση που επικρατεί
στον κλάδο είναι δύσκολο να α-
ναστραφεί άμεσα.

Η πλειονότητα των επιχει-
ρήσεων, και συγκεκριμένα το
56%, αναμένει χειρότερο οικο-
νομικό αποτέλεσμα ως προς την
κερδοφορία της το 2022, ενώ
μόλις 11% αναμένει καλύτερο

οικονομικό αποτέλεσμα. Κέρδη
αναμένει το 49% των επιχειρή-
σεων, όμως το 25% εξ αυτών θε-
ωρεί ότι θα είναι έως 2%.

Σύμφωνα με τα στελέχη του
κλάδου, το κόστος ενέργειας εί-
ναι ο σημαντικότερος παράγο-
ντας για την αύξηση των τιμών,
με το 100% των ερωτωμένων
να αναγνωρίζουν ότι αυτό το
κόστος επηρεάζει πολύ (15%) ή
πάρα πολύ (85%) αυξητικά τις
τιμές. Αντίστοιχα, μεγάλη ση-
μασία δίνεται στις διεθνείς τιμές
πρώτων υλών με 98% (71% πάρα
πολύ και 27% πολύ) και στα κό-
στη μεταφορών με 97% (61%
πάρα πολύ και 36% πολύ) που
σχετίζονται με τα καύσιμα. Για
το σύνολο των ερωτώμενων ο
πόλεμος στην Ουκρανία επιδρά
αυξητικά στις τιμές των προϊό-
ντων, με το 47% να υποστηρίζει
ότι επιδρά πάρα πολύ, το 41%
πολύ και το 12% λίγο. Οι επιχει-
ρήσεις έχουν απορροφήσει μέ-
ρος των ανατιμήσεων, κάτι που
σε μεγάλο βαθμό σημαίνει ότι
θα ακολουθήσουν και άλλες α-
νατιμήσεις στη συνέχεια, ειδικά
μάλιστα καθώς δεν παρατηρείται
αποκλιμάκωση των τιμών των
ενεργειακών προϊόντων, αλλά
ούτε και των πρώτων και δεύ-
τερων υλών. Οπως επισημαίνει
το ΙΕΛΚΑ, όσο οι τιμές δεν απο-
κλιμακώνονται, η απορρόφηση
των ανατιμήσεων δεν θα απο-
τελεί βιώσιμη λύση για τις επι-
χειρήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα του
ΙΕΛΚΑ, 9 στις 10 επιχειρήσεις
έχουν απορροφήσει μέρος των
αυξήσεων. Το ποσοστό της αύ-
ξησης που έχουν απορροφήσει
ανέρχεται μεσοσταθμικά σε
25%. Το 26% των επιχειρήσεων
έχει απορροφήσει έως 10%, το
26% έχει απορροφήσει 10%-
25%, το 27% έχει απορροφήσει
25%-50% και το 20% πάνω από
50%.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Δύσκολη χρονιά
για προμηθευτές
και σούπερ μάρκετ 

Αύξηση κατώτατου μισθού
και συντάξεων εντός του 2023
Ερχεται νέο πακέτο μέτρων στήριξης χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων

Το οικονομικό επιτελείο κοστολογεί τα μέτρα με βάση τις αντοχές του προϋ-
πολογισμού, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια γενικευμένων παρεμβάσεων.

<<<<<<

Η κατάργηση της εισφο-
ράς αλληλεγγύης θα
οδηγήσει σε αύξηση
αποδοχών από 22
έως και 676 ευρώ
ετησίως στο Δημόσιο.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 130.915 1.4766

ALCOA CORP 42.78 0.117

ALLEGHANY CRP 834.03 0.1176

ALTRIA GROUP 42.63 1.621

AMAZON COM 110.043 -1.5275

AMER EXPRESS C 141.1 0.3699

AMER INTL GROU 51.85 0.7775

AMGEN 247.45 -0.1332

APPLE INC 147.23 1.629

BANK OF AMERIC 31.68 0.6993

BAXTER INTL IN 64.88 0.5736

BOEING CO 148.675 8.5298

BRISTOL MYERS  75.355 -0.2713

CAMPBELL SOUP  49.16 0.8617

CATERPILLAR IN 176.43 0.8056

CIGNA CORP 281.65 0.6216

CHEVRON 139.01 -1.7667

CISCO SYSTEMS 43.21 -0.0925

CITIGROUP 46.685 1.0717

CERVECERIAS 11.35 -2.0708

COCA-COLA CO 63.14 0.3178

COLGATE PALMOL 78.82 0.1525

DANAOS CORP 58.785 -0.4825

DIANA SHIPPING 4.37 -1.5766

DOW INC 51.03 0.0392

DUPONT DE NMOU 56 2.0222

ENTERGY CP 111.54 0.686

EXXON MOBIL 84.39 -1.4596

FEDEX CORP 225.58 0.62

FORD MOTOR CO 11.68 3.4544

INTL BUS MACHI 140.1 -0.6383

GENERAL DYNAMI 218.23 -0.6917

GENERAL ELEC C 63.87 3.1659

GOLDM SACHS GR 296.19 1.0267

HALLIBURTON CO 28.535 -2.8099

HARTFORD FINL 65.63 0.8141

HP INC 31.51 0.3503

HOME DEPOT INC 286.3875 -0.0009

INTEL CORP 37.375 0.4704

JOHNSON JOHNSO 176.72 -0.9139

JPMORGAN CHASE 114.1301 1.1254

LAZARD 33.86 1.7734

MCDONALD’S COR 253.49 0.0829

MERCK & CO 93.665 -0.6734

MICROSOFT CP 255.08 -3.5651

3M COMPANY 130.895 1.4611

MORGAN STANLEY 76.48 0.8705

NIKE INC CL B 104 -1.056

NORFOLK SOUTHE 222.78 -1.2369

PFIZER INC 52.1 -1.4937

PROCTER & GAMB 145.675 -0.2499

ROCKWELL AUTOM 200.8623 0.0111

SCHLUMBERGER L 32.715 -1.9628

SOUTHERN 72.29 0.7245

STEALTHGAS 2.4203 -4.336

TSAKOS ENERGY 8.9372 0.6441

UNISYS CORP 12.845 2.6779

UNITEDHEALTH G 516.5 -0.087

US BANCORP 46.505 0.3344

VERIZON COMMS 50.78 0.5545

WALT DISNEY CO 94.49 0.9077

WELLS FARGO &  39.985 0.4901

WALMART INC 125.82 0.2949

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 2715.5 0.22

A.B.FOOD 1581 0.189

ADMIRAL GRP 2357 1.77

ASHTEAD GRP. 3809 0.079

ANTOFAGASTA 1041.5 -0.422

AVIVA 395.5 1.559

ASTRAZENECA 11176 0.09

BABCOCK INTL 315.81 1.405

BAE SYS. 822.4 1.034

BARCLAYS 151.96 0.755

BR.AMER.TOB. 3433 1.195

BARRATT DEVEL. 455.4 1.834

BERKELEY GP.HL 3851 1.075

BR.LAND 454.5 -1.793

BUNZL 2887 0.522

BP 377.05 -1.963

BURBERRY GRP 1673.45 1.726

BT GROUP 196.2 2.077

COCACOLA HBC A 1864.8045 3.6

CARNIVAL 667 4.089

CENTRICA 84.14 1.376

COMPASS GROUP 1808.84512 1.621

CAPITA GROUP 26.02 1.72

CRH 2912 0.448

DCC 5228 -0.076

DIAGEO 3582.45 0.841

DIRECT LINE 244 0.619

EXPERIAN 2611.3927 -0.267

EASYJET 357.68 2.926

FRESNILLO 658.1358 -0.723

GLENCORE 420.9117 -0.974

GSK 1762.4 -1.481

HIKMA 1707 -0.263

HAMMERSON 19.26 -4.036

HARGREAVES LS 819.32 1.777

HSBC HLDGS.UK 530 0.398

INTL CONSOL AI 108.7718 6.501

INTERCON. HOTE 4604 1.436

3I GRP. 1177 2.126

IMP.BRANDS 1825.025 1.44

INTERTEK GROUP 4312 0.867

ITV 66.02 1.356

JOHNSON MATTHE 1885 0.266

KINGFISHER 252.6 2.143

LAND SECS. 659.6 -1.867

LEGAL&GEN. 248.8 1.922

LLOYDS GRP. 42.395 0.964

MARKS & SP. 9468 -0.186

MONDI 1489 1.672

NATIONAL GRID 1088.5 0.415

NEXT 6310.3521 0.064

PROVIDENT FIN. 195.3 1.931

PRUDENTIAL 1007 -0.099

PERSIMMON 1788.5 0.785

PEARSON 766.4 -0.078

RELX 2269 -0.264

RIO TINTO 4777 -0.655

ROYAL MAIL 269.9623 0.407

ROLLS-ROYCE HL 88.78 2.352

SAINSBURY(J) 215.2 0

SCHRODERS 2742 1.63

SAGE GRP. 663.6339 0.272

ST JAMESS PLAC 1169 2.499

SMITHS GROUP 1437.5 1.339

SMITH&NEPHEW 1132 -0.309

SSE 1777.1956 1.775

STAND.CHART. 583.5428 -0.923

SEVERN TRENT 2828 1.108

TRAVIS PERKINS 965.6 -0.062

TESCO 259.1 -0.038

TUI AG 126.4884 0.89

TAYLOR WIMPEY 113 1.717

UNILEVER 3892 0.999

UTD. UTILITIES 1036.5 0.774

VODAFONE GROUP 129.137 0.451

WPP 793.7 1.274

WHITBREAD 2504.38 1.036

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 26.33 1.31

RICHEMONT N 102.6 1.33

GEBERIT N1 475.6 0.3

NOVARTIS N 82.92 -0.1

ROCHE HOLDING  328.4 0.6

SGS N 2237 0.31

SWATCH GROUP I 234.5 3.03

ADECCO N 33.1 1.75

JULIUS BAER N 44.46 2.66

CS GROUP AG 5.5 1.74

GIVAUDAN N 3389 -3.45

NESTLE SA 115.64 0.4

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 531.2 0.26

SWISS RE N 73.9 1.62

UBS GROUP N 15.825 2.16

ZURICH INSURAN 425.4 0.83

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 160.66 -2.42

ALLIANZ SE 179.38 1.1

BASF SE 42.53 1.265

BAY MOT WERKE 74.42 0.63

BEIERSDORF 98.08 -0.04

BAYER N AG 56.44 0.29

COMMERZBANK 6.032 -0.116

CONTINENTAL AG 65.94 0.62

DEUTSCHE BANK  7.907 0.037

DEUTSCHE POST  36.05 0.275

DT BOERSE N 164.55 3.6

DT LUFTHANSA A 5.778 0.174

DT TELEKOM N 19.308 0.086

E.ON  SE NA 8.062 -0.05

FRESENIUS MEDI 47.11 0.19

FRESENIUS SE 28.2 -0.14

HEIDELBERGCEME 47.4 1.07

HENKEL AG&CO V 61.26 -0.28

INFINEON TECH  22.83 0.05

K+S AG NA 20.84 0.21

MERCK KGAA 175.55 -1.1

MUENCH. RUECK  223.1 2.2

RWE AG 36.48 -0.01

THYSSENKRUPP A 5.294 0.11

VOLKSWAGEN VZ 130.62 0.34

VONOVIA SE 28.23 0.22

SIEMENS N 97.63 0.83

SAP SE 86.97 -1.41

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 36.24 0.53

AEGON 4.142 0.49

ABN AMRO BANK 10.185 -0.29

AKZO NOBEL 63.52 1.44

ARCELORMITTAL 22.075 2.2

ASML HOLDING 434.7 -0.75

BOSKALIS WESTM 32.06 0.12

GALAPAGOS 54.56 -2.54

HEINEKEN 94.1 0.84

ING GROEP 9.252 -0.01

KONINKLIJKE DS 143.1 -0.56

KPN KON 3.447 1.35

NN GROUP 43.81 0.14

KONINKLIJKE DS 143.1 -0.56

IMCD 136.25 0.22

RANDSTAD 48.24 1.66

RELX 26.85 0.11

UNIBAIL RODAM  48.64 -0.77

VOPAK 23.75 -0.67

WOLTERS KLUWER 97.08 -0.43

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.22 1.24

ATLANTIA 22.46 22.30

AZIMUT HLDG 17.03 16.56

ENEL 5.18 5.22

EXOR 62.30 61.10

ENI 11.14 11.20

GENERALI ASS 15.22 15.09

GEOX 0.74 0.76

INTESA SANPAOL 1.7076 -1.41

MEDIOBANCA 8.34 8.34

RCS MEDIAGROUP 0.61 0.62

PRYSMIAN 26.54 26.07

SNAM 4.99 5.01

STMICROELEC.N. 31.11 30.77

TELECOM ITALIA 0.25 0.26

TENARIS 12.65 12.76

TERNA 7.41 7.48

UNICREDIT 9.095 -1.97

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 3450 -1.15

ASAHI GROUP HL 4512 -1.57

ASTELLAS PHARM 2162.5 -0.07

BRIDGESTONE CO 5007 -0.62

CANON INC 3140 -1.04

CASIO COMPUTER 1210 -4.27

CITIZEN WATCH 540 -1.28

CREDIT SAISON 1561 -1.27

DAIWA SEC GROU 612.5 -1.53

SUBARU 2274 -1.32

FUJIFILM HOLDI 7432 -1.95

FUJITSU 17800 -1.9

HINO MOTORS 701 -1.68

HITACHI 6469 -1.46

HONDA MOTOR 3254 -1.78

IHI 3525 -2.22

ISUZU MOTORS 1460 -1.22

KAWASAKI HVY I 2424 -3.43

KAJIMA CORP 1502 -0.4

KEIO 4875 -1.42

KOBE STEEL 606 -2.26

KONICA MINOLTA 450 -2.17

JTEKT 990 -2.94

MITSUB UFJ FG 729.1 -1.41

MITSUBISHI COR 3847 -1.49

MITSUBISHI ELE 1446 -1.57

MITSUBISHI MOT 427 -2.06

NEC CORPORATIO 5410 -1.64

NIKKON HLDG 2208 -1.16

NIKON CORP 1387 -4.21

NIPPON SUISAN 4512 2.74

NISSAN MOTOR C 505.6 -2.28

NOMURA HOLDING 503.1 -1.7

NISSAN CHEMICA 6440 -1.98

NIPPON PAPER I 964 

OBAYASHI CORP 967 -0.62

ODAKYU ELEC RA 1818 -1.46

OJI HOLDINGS 558 -2.28

OSAKA GAS 2410 -0.04

RICOH CO LTD 1038 -2.72

SECOM 8752 0

SEVEN & I HLDG 5480 -0.04

SHARP CORP 1044 -2.61

SHIMIZU CORP 757 -0.79

SHISEIDO 5595 -0.37

SONY GROUP COR 11210 -1.49

SMFG 4071 -1.38

SUMITOMO CHEM 510 -3.23

SUZUKI 763 -3.05

TAISEI CORP 4235 -1.28

TDK CORPORATIO 3875 -5.14

TOBU RAILWAY 3025 -1.14

TOKIO MARINE H 8206 0.22

TORAY INDUSTRI 713.5 0.59

TREND MICRO 7150 -2.46

TOPY INDS LTD 1288 -2.57

TORAY INDUSTRI 713.5 0.59

TOSHIBA CORP 5375 -1.74

TOYOBO 995 -2.83

TOYOTA MOTOR C 2116.5 -1.65

YAMAHA CORP 5410 -3.91

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 26.84 0.56

AIR LIQUIDE 127.82 -0.34

ALSTOM 24.10 1.18

AXA 21.75 1.45

BNP PARIBAS 43.82 -0.36

BOUYGUES 28.32 0.68

CAPGEMINI 164.55 -0.99

CARREFOUR 16.99 0.18

CASINO GUICHAR 13.32 -0.82

CREDIT AGRICOL 8.56 0.12

DANONE 54.51 2.04

DASSAULT SYSTE 37.00 -0.19

EDF 10.23 5.96

L’OREAL 338.85 2.84

L.V.M.H. 610.70 1.06

LAGARDERE 17.16 -3.27

MICHELIN 26.30 -0.32

PERNOD RICARD 179.50 0.17

KERING 504.90 1.76

PUBLICIS GROUP 44.55 2.27

RENAULT 23.73 1.58

SAINT-GOBAIN 41.72 0.46

SANOFI 100.06 -0.08

SCHNEIDER ELEC 116.06 0.17

SOCIETE GENERA 20.36 0.35

SODEXO 74.98 1.88

TF1 6.51 0.39

THALES 123.30 2.24

VEOLIA ENVIRON 23.38 0.86

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 21.68 0.8841

AENA SME 119.65 0.0836

ACERINOX 8.504 1.1177

ACCIONA 190.2 -0.9891

AMADEUS 53.2 0.1506

BBVA 4.1235 -3.769

BANKINTER 4.841 -5.0784

CAIXABANK 2.701 -8.6265

DSTR INT ALIME 0.0126 -3.8168

ENDESA 18.13 -0.6303

ENAGAS 19.2 -0.7239

FERROVIAL 25.47 1.1517

FOMENTO DE CON 9.64 1.6878

GRIFOLS 16.73 -1.9918

IBERDROLA 10.125 -0.2463

INT AIRLINES G 1.2915 5.3426

INDRA SISTEMAS 9.51 0.3694

INDITEX 23.83 3.1602

MAPFRE 1.602 -0.7435

MERLIN PROP 9.47 0.6911

ARCELORMITTAL 22.11 2.4322

REPSOL 12.17 -5.732

BCO DE SABADEL 0.6118 -7.4433

BANCO SANTANDE 2.4665 -3.6523

SACYR 2.252 0

TELEFONICA 4.82 0.6894

MEDIASET ES CO 3.39 -7.6294

TECNICAS REUN 6.68 -2.9775

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Σε θετικό έδαφος έκλεισε το Χρηματι-
στήριο Αθηνών, σε μiα συνεδρίαση με
αρκετή μεταβλητότητα και χαμηλό
τζίρο, χάρη στην ξαφνική «επίθεση»
των αγοραστών περίπου μία ώρα πριν
από το «καμπανάκι» της λήξης. Η «α-
φύπνιση» των επενδυτών λίγο μετά τις
16.00 με κινήσεις στις τραπεζικές μετοχές
και σε αρκετά blue chips βοήθησε τον
Γενικό Δείκτη να αποστασιοποιηθεί ε-
λαφρώς από τις απώλειες που σημείωναν
οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές έ-
πειτα από την περαιτέρω αποδυνάμωση
του ευρώ, προς την απόλυτη ισοτιμία
με το δολάριο ΗΠΑ για πρώτη φορά
από τον Δεκέμβριο του 2002.

Πάντως, το περιβάλλον παραμένει
δύσκολο και «εύθραυστο», και για να
ανακτήσει το ανοδικό μομέντουμ το
Χ.Α. χρειάζεται να επιστρέψει στις 840

μονάδες – επίπεδο που θα επιβεβαιώσει
την αλλαγή τάσης, με ενίσχυση του
τζίρου. Η ενεργειακή κρίση στην Ευ-
ρωζώνη, οι ανησυχίες για ύφεση εντός
του 2022 σε συνδυασμό με τις διαμάχες
που υπάρχουν στην ΕΚΤ σχετικά με
τις αυξήσεις των επιτοκίων καθώς και
την τελική μορφή (ειδικά του
conditionality) του εργαλείου κατά του
κατακερματισμού κρατούν τους επεν-
δυτές επιφυλακτικούς, διατηρώντας
τη risk-off στάση.

Επιπλέον, η απουσία εγχώριων κα-
ταλυτών ενισχύει τις πιθανότητες το
Χ.Α. να ευθυγραμμίζεται απόλυτα με
τις διεθνείς αγορές παρά να αυτονο-

μείται – κάτι που το έκανε σε μεγάλο
βαθμό στις αρχές του έτους.

Ετσι, στα στατιστικά της συνεδρία-
σης ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο
0,64% στις 794,60 μονάδες, ενώ ο τζίρος
διαμορφώθηκε στα 48,96 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη Merit Securities, η μα-
κροπρόθεσμη τάση είναι πτωτική, με
τα σημεία στήριξης να εντοπίζονται
στις 779 και 770 μονάδες και τα σημεία
αντίστασης στις 840 και 867 μονάδες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
ενισχύθηκε κατά 0,58% στις 1.898,58
μονάδες, ενώ στο +0,21% έκλεισε ο
δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης και
στις 1.300,37 μονάδες.

Από τα μη τραπεζικά blue chips, τα
μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Lamda
Development στο +4,02% και ακολού-
θησε η Jumbo με άνοδο 3,21%, ενώ
κέρδη άνω του 2% κατέγραψαν οι Coca-
Cola, Quest, ΕΛΠΕ και Motor Oil. Στον
αντίποδα, απώλειες άνω του 1% κατέ-
γραψε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και ακο-
λούθησαν με ήπιες απώλειες οι ΟΤΕ,
Mytilineos, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Βιοχάλκο, ΔΕΗ,
ΟΠΑΠ και Aegean.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε κέρ-
δη 0,60% στις 464,98 μονάδες, με την
Alpha Bank να κλείνει στο +1,87%,
την Εθνική Τράπεζα στο +1,72% και
την Πειραιώς στο +0,81%, ενώ με α-

πώλειες 1,47% έκλεισε η Eurobank.
Το σκηνικό τέλειας καταιγίδας λόγω

του ενεργειακού διαμορφώνει ανατα-
ράξεις σε όλες τις αγορές του πλανήτη
και ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές, σημειώνει
ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επεν-
δύσεων της Κύκλος Χρηματιστηριακή.
Ενόσω, δε, το σκηνικό χαμηλής ορα-
τότητας συνεχίζεται, δικαιώνονται οι
αναλυτές που βλέπουν τα χειρότερα,
με τους διαχειριστές να κορυφώνουν
τον βαθμό αποστροφής προς τον με-
τοχικό κίνδυνο θεωρώντας ότι οι αγορές
τίτλων στα χαμηλά (bottom fishing) συ-
νιστούν ακόμη κίνηση υψηλού επεν-
δυτικού κινδύνου, όπως προσθέτει.

Ανοδικά κινήθηκαν χθες οι ευρω-
παϊκές αγορές, καθώς η υποχώρηση
της τιμής του πετρελαίου κάτω από
τα 100 δολ. το βαρέλι έδωσε ώθηση
στις μετοχές των αεροδιαστημικών ε-
ταιρειών, των ταξιδιωτικών και των
εταιρειών ειδών πολυτελείας. Παράλ-
ληλα, ανοδικά κινήθηκαν και τα ομό-
λογα της Ευρωζώνης, με τις αποδόσεις
τους να υποχωρούν καθώς περιορί-
ζονται οι προσδοκίες για μεγάλη άνοδο
επιτοκίων από την ΕΚΤ εν μέσω εντει-
νόμενης ανησυχίας για ύφεση.

Ετσι, ο πανευρωπαϊκός δείκτης
Eurostoxx 600 έκλεισε με κέρδη 0,5%,
με τον δείκτη που παρακολουθεί τις
ταξιδιωτικές εταιρείες και τις εταιρείες
ψυχαγωγίας να συγκεντρώνει κέρδη
1,6%. Σημειωτέον ότι ο Eurostoxx 600
έχει καταγράψει απώλειες τους πέντε
από τους τελευταίους έξι μήνες εξαιτίας
της εντεινόμενης ανησυχίας για το
ενδεχόμενο ύφεσης. Εχει προηγηθεί
ανακοίνωση του επενδυτικού κολοσ-
σού της BlackRock ότι μειώνει την έκ-
θεσή της στις μετοχές των ανεπτυγ-
μένων οικονομιών, καθώς προεξοφλεί
αστάθεια εξαιτίας των προσπαθειών
που καταβάλλουν οι κεντρικές τράπεζες
για να ανακόψουν τον πληθωρισμό.
Σημειωτέον ότι στις ΗΠΑ αναμένονται
σήμερα τα τελευταία στοιχεία για τον
πληθωρισμό, με πιθανότατη την πε-
ραιτέρω επιτάχυνσή του, που αυξάνει
τις πιθανότητες για μια αύξηση των
επιτοκίων κατά επιπλέον 75 μονάδες
βάσης μέσα στον Ιούλιο.

Οσον αφορά τις εθνικές αγορές
στην Ευρώπη, παρά την πολιτική κρίση

στη Βρετανία ο δείκτης FTSE 100 του
Λονδίνου έκλεισε με κέρδη 0,18%.
Στη Γερμανία δόθηκε στη δημοσιότητα
η είδηση ότι η επενδυτική εμπιστοσύνη
υποχώρησε σε επίπεδα κάτω από ε-
κείνα του πρώτου κύματος της παν-
δημίας, αλλά ο δείκτης Xetra DAX της
Φρανκφούρτης έκλεισε με κέρδη
0,57%. Ομοίως με κέρδη 0,8% έκλεισε
ο CAC 40 χάρη στην άνοδο 3,9% που
σημείωσε η μετοχή της ευρωπαϊκής
αεροδιαστημικής βιομηχανίας Airbus
και στο άλμα 6% που κατέγραψε η με-
τοχή της γαλλικής ενεργειακής EdF
όταν διέρρευσε πως η γαλλική κυβέρ-

νηση προτίθεται να δαπανήσει πάνω
από 8 δισ. ευρώ για να ανακτήσει τον
πλήρη έλεγχό της. Την ίδια στιγμή, κι
ενώ το ευρώ διολίσθαινε σε ένα προς
ένα ισοτιμία προς το δολάριο για πρώτη
φορά μετά 20 χρόνια, υποχωρούσαν
οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων
της Γερμανίας στο 1,094%, καταγρά-
φοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των
τελευταίων έξι εβδομάδων. Υποχω-
ρούσαν όμως παράλληλα και οι απο-
δόσεις των δεκαετών ομολόγων του
αμερικανικού δημοσίου, που μειώθη-
καν κατά 0,08 εκατοστιαία μονάδα,
στο 2,92%.

REUTERS, BLOOMBERG, FINANCIAL TIMES

Κέρδη 0,64% στο Χρηματιστήριο
με ώθηση από τράπεζες, blue chips
Ο Γ.Δ. έκλεισε στις 794,60 μονάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 48,96 εκατ. ευρώ

<<<<<<<

Η απουσία εγχώριων
καταλυτών ενισχύει τις
πιθανότητες το Χ.Α. να
ευθυγραμμίζεται απόλυτα
με τις διεθνείς αγορές.

Νέα άνοδο κατέγραψαν
οι ευρωπαϊκές αγορές

<<<<<<

Υποχωρούν οι αποδόσεις
των ομολόγων
της Ευρωζώνης.

Κάτω από τα 100 δολ. το βαρέλι κινήθηκε η τιμή του πετρελαίου.

Από τα μη τραπεζικά blue chips, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Lamda Devel. στο
+4,02% και ακολούθησε η Jumbo με άνοδο 3,21%, ενώ κέρδη άνω του 2% κατέγραψαν οι Coca-Cola, Quest, ΕΛΠΕ και Motor Oil.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.8100               0.8200                 0.8183             -0.1060             “52,500”                0.8100                0.8200                0.8200                0.00
ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              0.9640               0.9720                 0.9686             -0.7380               “4,626”                0.9700                0.9840                0.9680              -0.41
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3640               0.3700                 0.3684             -0.2130               “5,052”                0.3700                0.3880                0.3700              -4.64
ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0.0000                0.0920                                                 

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0720               0.0730                 0.0725             -0.1700             “10,000”                0.0725                0.0775                0.0720              -2.70
ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0800                0.0890                                                 

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.7700               1.7700                 1.8350               8.5000                     456                1.7500                1.7700                1.7700                1.14

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1.6800                1.7500                                                 
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                0.0800                                                 
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                0.2200                                                 
ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0315                                                 
ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                           1.1000                1.2100                                                 
ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0165                0.0170                                                 
ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0000                0.0880                                                 
ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0420                0.0460                                                 
ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.0000                0.8000                                                 
ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 
ΣΑΛΑ          “SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Θ, Σ)”                                                                                                                                                                                 0.0000                1.7000                                                 
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                0.9900                                                 
ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                         0.6200                0.6300                                                 
ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.3980                                                 
ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.6000               2.6000                 2.6000               0.0000             “11,740”                2.6000                2.6200                2.6000                0.00

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1.2200                1.2800                                                 
ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.1800                0.2200                                                 
ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                0.8650                                                 
ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0.2160                0.2640                                                 

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                0.0000                                                 
ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                0.0545               0.0560                 0.0547             -0.1350             “15,000”                0.0545                0.0600                0.0545              -2.68
ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.2200                                                 

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                      1.0400                1.0800                                                 

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  ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                           0.0000                0.0000                                                 
ΤΚΕΠ         “ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 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 ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1                                                                                                                                                   56.5000              61.0000                                                 
ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                   53.2000              59.0000                                                 
ΤΡΙΣΤΟΝΕ  Tristone Healthcare Bond Designated Activity Co (Ομόλογα) (AN, Σ)                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΧ05Α18    “KOXA 3,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2022) “                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 
ΚΧ071Α16  “KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023) “                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 
ΚΧ071Α17  “KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024) “                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 
ΚΧ101Α13  “ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023) “                                                                                                                                                                                          0.0000                0.0000                                                 
ΚΧ101Α15  “ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025) “                                                                                                                                                                                        0.0000                0.0000                                                 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                          

ΓΔ13Δ22    “Γραμμάτια Δημοσίου, 4η Έκδοση 2022 (29/04/2022 – 29/07/2022) “                                                                                                                                                   0.0000                0.0000                                                 
ΓΔ13Ε22    “Γραμμάτια Δημοσίου, 5η Έκδοση 2022 (27/05/2022 – 26/08/2022) “                                                                                                                                                   0.0000                0.0000                                                 
ΓΔ13Ζ22    “Γραμμάτια Δημοσίου, 6η Έκδοση 2022 (24/06/2022 – 23/09/2022) “                                                                                                                                                   0.0000                0.0000                                                 
                 ΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ΤΕΕΠ          ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                    
ΤΚΕΠ         ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                  
ΤΡΙΣΤΟΝΕ  Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ                                                                                                                                                                                                        
                 
ΚΩΔ.          ΟΝΟΜΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΑΙΕΠ          ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ΓΙΕΠ          UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ΙΣΕΠ          ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ΡΕΕΠ         REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                                                        
ΧΑΕΠ         HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                                                               

* 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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Με το μυαλό στο αμερικανικό
όπεν (29.8-11.9) βρίσκεται ο
Νόβακ Τζόκοβιτς. Με τη νίκη
του επί του Νικ Κύργιου με
3-1 και την κατάκτηση του
7ου τροπαίου στο Γουίμπλε-
ντον ισοφάρισε σε γκραν
σλαμ τρόπαια τον Ρότζερ Φέ-
ντερερ (21) και βρίσκεται ένα
πίσω από τον Ράφα Ναδάλ.
Για να αγωνιστεί όμως στις
ΗΠΑ θα πρέπει να επιτραπεί
η είσοδος σε ανεμβολίαστους. 

Ο Σέρβος τενίστας, παρ’
όλο που κατέκτησε την πρω-
τιά στο βρετανικό major, έ-
πεσε στην 7η θέση της πα-
γκόσμιας κατάταξης, καθώς
το Γουίμπλεντον δεν έδινε
βαθμούς. «Θέλω πολύ να πάω
στις ΗΠΑ. Ελπίζω να έχω καλά
νέα από εκεί», δήλωσε ο Νό-
βακ Τζόκοβιτς και τόνισε ότι
δεν έχει σκοπό να εμβολια-
στεί, ενώ δεν θα επιβαρύνει
τον εαυτό του με ταξίδια και
συμμετοχές σε άλλα τουρ-

νουά για να κυνηγήσει βαθ-
μούς. 

Η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε
στην παγκόσμια κατάταξη
και βρέθηκε και πάλι στην
3η θέση. Η αθλήτριά μας θα
ταξιδέψει στην Καλιφόρνια
προκειμένου να πάρει μέρος
στο τουρνουά όπου το 2018
είχε φτάσει στον πρώτο ση-
μαντικό τελικό στην καριέρα
της.     

Ανοδο στην παγκόσμια
κατάταξη είχε και ο Στέφανος
Τσιτσιπάς, που βρίσκεται
στην 4η θέση. Αντίθετα, ο
Ρότζερ Φέντερερ για πρώτη
φορά από το 1997 δεν βρί-
σκεται μέσα στην παγκόσμια
κατάταξη της ΑΤΡ. Μέχρι
πριν από δύο εβδομάδες ήταν
στην 97η θέση αλλά εξαιτίας
των επεμβάσεων στο γόνατο
δεν αγωνίζεται. Ο πρώτος α-
γώνας που έχει δηλώσει συμ-
μετοχή είναι το κύπελλο Laver
(23-25.9).

Της ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΣΠΑΝΕΑ

Εάν κάποιος αναζητήσει το όνομα Στέφανος
Τσιτσιπάς στο Διαδίκτυο, μέσα σε κλάσματα
του δευτερολέπτου η μηχανή αναζήτησης
θα βγάλει σχεδόν 15.000.000 αποτελέσματα.
Μπορεί να μη συγκρίνονται με τα
214.000.000 του Ραφαέλ Ναδάλ, αλλά και
τα 15 εκατ. δεν μπορούν να θεωρηθούν ευ-
καταφρόνητος αριθμός. Ο 24χρονος τενίστας
μας, με εκατομμύρια ακολούθους σε σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης, έχει τοποθετήσει
το δικό του «αστέρι» στον γαλαξία του πα-
γκόσμιου τένις, προσπαθεί να βρει τις ι-
σορροπίες του μέσα από μια μετεφηβική
ανωριμότητα και κάποιες φορές θαρρείς
πως διεκδικεί τον τίτλο του «bad boy» του
αθλήματος από τον Μάκενρο.  

Με τους γονείς του να έχουν άμεση σχέση
με το τένις –αθλήτρια η μητέρα, προπονητής
ο πατέρας–, ο Στέφανος μπήκε στον κόσμο
της αντισφαίρισης από την ηλικία των τριών

ετών. Οταν ήταν εννέα, ξύπνησε τον πατέρα
του μέσα στη νύχτα και του ανακοίνωσε
ότι θέλει να γίνει τενίστας. Ετσι είναι ο Στέ-
φανος. Θα πει αυτό που θέλει να πει και
δεν τον ενδιαφέρει εάν είναι μεσάνυχτα,
ξημερώματα ή εάν θα αρέσει στον, γεμάτο
πρωτόκολλα, χώρο του παγκόσμιου τένις.
Θα μιλήσει για εγγλέζικα πολυκαταστήματα,
για ρίγανη και λάδι που βάζει στα μαλλιά
και θα «τρολάρει» μέσα από τους «αντισυμ-
βατικούς» λογαριασμούς του στα social
media, τους οποίους σε μεγάλο βαθμό χει-
ρίζεται ο ίδιος αντί να τους δώσει σε κάποιους
μάνατζερ που θα αναρτούν... αποστειρω-
μένες δημοσιεύσεις.  

Από τον σύλλογο τένις της Γλυφάδας, ό-
που όταν ήταν έξι ετών έκανε τα πρώτα
του βήματα, μέχρι την πρώτη πεντάδα του
κόσμου διήνυσε πολύ δρόμο. Με τον αντι-
συμβατικό χαρακτήρα του απέκτησε συ-
μπάθειες αλλά και πολλές αντιπάθειες. Και
οι δύο πλευρές, όμως, συμφωνούν σε ένα
πράγμα: δίκαια βρίσκεται μέσα στους κα-

λύτερους τενίστες της παγκόσμιας κατά-
ταξης. «Ημουν πριν από λίγες ημέρες σε
έναν μεγάλο σύλλογο τένις στο εξωτερικό
και έχουν τον Στέφανο πολύ ψηλά. Δεν μπο-
ρώ να καταλάβω γιατί στην Ελλάδα ένα πο-
σοστό των ανθρώπων χαίρεται κάθε φορά

που χάνει έναν αγώνα. Είναι ιδιαιτέρως τα-
λαντούχος», μας είπε τενίστας που κατά το
παρελθόν ήταν Νο 1 στην Ελλάδα και επι-
θυμεί να κρατήσει την ανωνυμία του.  

Ο Θεός υπήρξε γενναιόδωρος με τον Στέ-
φανο Τσιτσιπά. Του χάρισε ταλέντο και

αυτό φάνηκε πολύ γρήγορα. Πριν φτάσει
τα 20 νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς και α-
κολούθησαν ο Ρότζερ Φέντερερ και άλλοι
«αστέρες» του χώρου. 

Το παγκόσμιο τένις άρχισε να μιλάει για
τον νεαρό Ελληνα με τη... ροκ εμφάνιση.
Από το 2019 μέχρι και φέτος κατέκτησε
τρόπαια, προκρίθηκε σε ημιτελικούς γκραν
σλαμ και το 2021 συμμετείχε στον τελικό
του Ρολάν Γκαρός. Επιτυχίες αδιανόητες
για μια χώρα όπου το τένις θεωρείται άθλημα
της «ελίτ». Ισως αυτή η μικρή γαλλική λε-
ξούλα, που προέρχεται από το λατινικό
eligere (επιλέγω), να αποτελεί και την αιτία
που ο Τσιτσιπάς δέχεται τόσο μεγάλη επί-
θεση στο ελληνικό Twitter, κυρίως από α-
νώνυμους χρήστες. Πριν από μερικά χρόνια
θα φάνταζε όνειρο να υπάρχει ένας τενίστας
μας μέσα στους «τοπ 5». Ο Στέφανος, όμως,
ανυπομονεί για το μεγάλο τρόπαιο. Η ήττα
από τον Νικ Κύργιο και η διαχείριση του
παιχνιδιού δείχνουν ότι πρέπει να δουλέψει
και εκτός κορτ. 

«Ο Στέφανος έχει και ένα πρόβλημα με
το προπονητικό τιμ του. Το τελευταίο διά-
στημα κάνει αλλαγές, και αυτά επηρεάζουν.
Δεν έχει παίξει όμως άσχημα. Ο Κύργιος
είναι ένα παιδί που εκνευρίζει τους συνα-
θλητές του. Ο Στέφανος τον ξέρει και δεν
θα έπρεπε να έχει πέσει στην παγίδα. Θα
έπρεπε να έχει προετοιμαστεί και σε αυτό
το κομμάτι», δήλωσε στην «Κ» ο παλαιός
τενίστας Γιώργος Καλοβελώνης.

«Ο χρόνος θα δείξει»
«Οι πρωταθλητές είναι ιδιαίτεροι άνθρω-

ποι και γι’ αυτό γίνονται πρωταθλητές»,
λένε οι άνθρωποι του αθλητισμού και από
αυτόν τον κανόνα δεν θα μπορούσε να ξε-
φύγει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. «Είναι
πολύ απαιτητικός από τον εαυτό του και
όταν χάνει, τότε ξεφεύγει. Αισθάνεται δυ-
νατός και όταν οι άλλοι πηγαίνουν κοντά
στο σκορ εκνευρίζεται και βιάζεται. Ολοι
οι πρωταθλητές είναι δύσκολοι», μας είπε
ο παλαιός πρωταθλητής του τένις και νυν
προπονητής Γιώργος Καλοβελώνης.  Ο έ-
μπειρος προπονητής θεωρεί ότι ο Στέφανος
Τσιτσιπάς έχει φέτος μια καλή, μέχρι τώρα,
πορεία. «Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν
έχει παίξει καλά. Για κανέναν αθλητή σε
κανένα άθλημα δεν υπάρχει εγγύηση ότι
θα βγει πρώτος, όσο καλός κι αν είναι. Ο
χρόνος θα δείξει και για τον Στέφανο».

Μήνυμα Τζόκοβιτς
προς το US Open

O Tζόκοβιτς μετά την κατάκτηση του 7ου τροπαίου Γουίμπλεντον
θέλει να πάει στις ΗΠΑ... ανεμβολίαστος.

Στο Νο 5 κι ακόμα μαθαίνει...
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπεσε στην παγίδα του Κύργιου, όμως στα 24 του συνεχίζει να κοιτά μπροστά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Οπως όλοι οι πρωταθλητές. Γι’ αυτό και γίνο-
νται πρωταθλητές, λέει στην «Κ» ο Γ. Καλοβελώνης.

<<<<<<

«Ο Στέφανος έχει ένα πρόβλη-
μα με το προπονητικό τιμ του.
Το τελευταίο διάστημα κάνει αλ-
λαγές, και αυτά επηρεάζουν».

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αν τελευταίως ακούς συνέχεια γνωστούς και φίλους
να λένε ότι δεν το κουνάνε ρούπι από το «Τhe block»,
μην αναρωτηθείς γιατί. Είναι γιατί η καφετέρεια του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας άλλαξε όχι μόνο τ’ όνομά
της, αλλά ολόκληρη τη φιλοσοφία της κι έχει αναδειχθεί
σ’ ένα από τα πιο άνετα places to be στη Λευκωσία και
αγαπημένο στέκι του φοιτητόκοσμου – κι όχι μόνο. 

Με ανανεωμένη διαρρύθμιση και διακόσμηση, που
χαρακτηρίζεται από απλές γραμμές και χρωματισμούς
με άνετα καθίσματα, τραπέζια, καναπέδες και στουλ,
με φιλικό φωτισμό που δεν «κουράζει» τα μάτια, αλλά
και πολλά φυτά που αποπνέουν φρεσκάδα και δίνουν
την αίσθηση της οικειότητας, η νέα καφετέρεια «Τhe
block» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, έχει ό,τι ζητάς
για να γίνει και ο δικός σου αγαπημένος χώρος. Εκεί
μπορείς να περάσεις όσο χρόνο επιθυμείς, αλλά και
για όποια δραστηριότητα επιθυμείς: να συναντηθείς
με φίλους, να διαβάσεις και να μελετήσεις με τα βιβλία
ή τις έξυπνες συσκευές σου, να κανονίσεις συνάντηση
με συμφοιτητές για να μιλήσετε για την κοινή εργασία
σας, να κάνεις ένα χαλαρό διάλειμμα από τις καθημερινές
υποχρεώσεις, να πιείς ένα δροσιστικό ποτό ή καφέ, να
φας ένα νόστιμο πρωινό ή μεσημεριανό, ακόμα και...
ν’ αράξεις μέχρι το επόμενο μάθημα. 

Στο μενού του «Τhe block» θα βρεις ό,τι αποζητάς
από μια μοντέρνα καφετέρια: από κρύους και ζεστούς
καφέδες, δροσιστικά ροφήματα, μέχρι χυμούς και
smoothies - και όλα αυτά και σε vegan επιλογές. Αν
θέλεις ένα ανάλαφρο σνακ οι επιλογές πολλές: αλμυρά,
σάντουιτς, wraps, σαλάτες, μπάρες δημητριακών ή ε-
νέργειας, yogurt pots. Κι όταν... πεινάσεις για τα καλά,
μην ξεχνάς πως στο «Τhe block» υπάρχει in-house
κουζίνα που φτιάχνει υγιεινά και χορταστικά πιάτα σε
καθημερινή βάση και το μπουφέ της λειτουργεί από
τις 12:00 μέχρι τις 15:30. Αν κάνεις like τη σελίδα του
«Τhe block» στο Facebook θα μπορείς ανά πάσα στιγμή
να ενημερωθείς για το μενού της ημέρας!

Το «Τhe block» λειτουργεί από τις 7:00 μέχρι τις
19:30 και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις λειτουργίες
των υπόλοιπων χώρων και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας - μια βόλτα, δηλαδή, από το «Τhe block»
συνδυάζεται με διάβασμα και έρευνα στην βιβλιοθήκη
του campus, με άθληση στο γυμναστήριο του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας, το UFIT Fitness Centre, τα εργαστήρια,
το computer centre. Mε λίγα λόγια το «Τhe block» είναι
στην καρδιά του campus και δίνει - αλλά και παίρνει -
παλμό και ζωή σε μια μοναδική, στην Κύπρο, φοιτητική
εμπειρία.

«Τhe block»: Το νέο «διαμαντάκι»
στο... περιδέραιο του UNIC campus 
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H γυμναστική είναι επωφελής οποι-
αδήποτε ώρα και αν γίνεται. Αμε-
ρικανική μελέτη, ωστόσο, διαπί-
στωσε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες
μεγιστοποιούν τα οφέλη της φυσι-
κής άσκησης διαφορετικές ώρες
της ημέρας. Οι γυναίκες καίνε σω-
ματικό λίπος με την πρωινή άσκηση,
ενώ η βραδινή γυμναστική είναι
καλύτερη επιλογή για τους άνδρες.
Σε αυτή τη διαφοροποίηση διαδρα-
ματίζουν ρόλο παράγοντες όπως οι
ορμόνες, το βιολογικό ρολόι και ο
κύκλος ύπνου και έγερσης.

Στην μελέτη συμμετείχαν 26 γυ-
ναίκες και 30 άνδρες, όλοι τους δρα-

στήριοι και υγιείς, ηλικίας από 25
μέχρι 55 ετών. Η έρευνα διήρκεσε
δώδεκα εβδομάδες, με τους επιστή-
μονες να καταγράφουν τις συνέπειες
ευρείας γκάμας ασκήσεων, όπως
στρέτσινγκ, τρέξιμο, δρόμος αντο-
χής. Μία ομάδα γυμναζόταν επί μία
ώρα πριν από τις 8.30 το πρωί, ενώ
η άλλη επαναλάμβανε το πρόγραμμα
μεταξύ 6 μ.μ. και 8 μ.μ. Ολοι οι συμ-
μετέχοντες ακολουθούσαν ειδική
διατροφή.  Κατά τη διάρκεια της
μελέτης οι επιστήμονες μετρούσαν
το σωματικό λίπος, την αρτηριακή
πίεση, αλλά και την ευλυγισία, την
αερόβια ισχύ και τη δύναμη των ε-

θελοντών. Η πρώτη διαπίστωση
των ερευνητών ήταν ότι όλοι οι
συμμετέχοντες αποκόμισαν οφέλη
κατά τη διάρκεια της μελέτης, καθώς
η φυσική τους κατάσταση και η υ-
γεία τους βελτιώθηκε. 

Ο Πολ Αρσέριο, συντονιστής της
μελέτης, καθηγητής Υγείας και Φυ-
σιολογίας στο Κολέγιο Σκίντμορ
της Νέας Υόρκης, τονίζει ότι «οι γυ-
ναίκες που θέλουν να χάσουν λίπος
από την περιφέρεια και να μειώσουν
την υπέρταση πρέπει να ασκούνται
το πρωί. Για εκείνες που θέλουν να
ενισχύσουν τη μυϊκή τους δύναμη
και να βελτιώσουν την ψυχική τους
διάθεση, καλύτερη είναι η άσκηση
το βράδυ. Οι άνδρες, όπως αποδεί-
χθηκε, είναι λιγότερο ευαίσθητοι
όσον αφορά την ώρα της άσκησης.
Ομως η απογευματινή γυμναστική
ήταν ιδανική για τους άνδρες που

επιθυμούσαν να βελτιώσουν την
υγεία της καρδιάς τους αλλά και
την ψυχική τους κατάσταση». 

Η μελέτη των Αμερικανών επι-
στημόνων δημοσιεύθηκε στην ε-
πιθεώρηση Frontiers in Physiology
και, όπως σημειώνουν οι συντάκτες
της, αν και οι εθελοντές που συμ-
μετείχαν είχαν φυσιολογικό σωμα-
τικό βάρος, το ίδιο πρόγραμμα είναι
επωφελές για υπέρβαρα και παχύ-
σαρκα άτομα. «Ολοι πρέπει να α-
δράξουν την ευκαιρία να βελτιώ-
σουν την υγεία τους με τη φυσική
άσκηση», υπογραμμίζει ο καθηγητής
Αρσέριο.

Η άσκηση αποδίδει άλλες ώρες της ημέρας στα δύο φύλα
<<<<<<

Οι γυναίκες καίνε σωματι-
κό λίπος με την πρωινή ά-
σκηση, ενώ η βραδινή γυ-
μναστική είναι καλύτερη
επιλογή για τους άνδρες. 

Της ΛΙΝΤΙΑ ΝΤΕΠΙΛΙΣ

Η ένδεια παιδικών σταθμών και γηρο-
κομείων υποχρεώνει πολλές γυναίκες
στις ΗΠΑ να αναδιοργανώσουν την ε-
παγγελματική ζωή τους ή να εγκατα-
λείψουν την αγορά εργασίας σε στιγμή
κατά την οποία οι επιχειρήσεις αναζη-
τούν εναγωνίως προσωπικό.

Η φυγή εργαζομένων από τον τομέα
της περίθαλψης ηλικιωμένων και βρεφών
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και η
διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων
εξαιτίας συρροής κρουσμάτων οδήγησαν
πολλές οικογένειες να αναζητήσουν α-
ξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις. Παρότι
πολλοί άνδρες έχουν αναλάβει καθή-
κοντα βρεφοκόμων ή συνοδών ηλικιω-
μένων συγγενών τους, οι υποχρεώσεις
αυτές βαρύνουν τις γυναίκες στη συ-
ντριπτική τους πλειονότητα, σύμφωνα
με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας
στην Ουάσιγκτον. Παρά τις προκλήσεις
αυτές, όμως, οι γυναίκες έχουν επανέλθει
στους χώρους εργασίας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η επάνοδος

των γυναικών στη μισθωτή εργασία
κρύβει παγίδες. Η μελέτη του υπουργείου
έδειξε ότι ανύπαντρες γυναίκες με μικρά
παιδιά, οι οποίες δεν διαθέτουν πανε-
πιστημιακό πτυχίο, επανέρχονται στην
αγορά εργασίας με πιο αργούς ρυθμούς
από άλλες κατηγορίες εργαζομένων,
καθώς η έλλειψη εργαζομένων οικιακής
φροντίδας πλήττει κατά προτεραιότητα
τις γυναίκες αυτές. Αύξηση παρουσιάζει
η αυτοαπασχόληση μεταξύ μητέρων,
αποδεικνύοντας ότι πολλές γυναίκες
ανακαλύπτουν τρόπους να εξισορρο-
πήσουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις
με τις εργασιακές απαιτήσεις. Σε δη-

μοσκόπηση του Φεβρουαρίου, 39% των
γυναικών με παιδιά κάτω των πέντε
ετών δήλωσαν ότι εγκατέλειψαν τη δου-
λειά τους ή περιόρισαν τα ωράριά τους
μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Το
ποσοστό αυτό ήταν 33% το 2020. Πε-
ρισσότερες από 90% των γυναικών
είπαν ότι η απόφασή τους αυτή ελήφθη
οικειοθελώς και όχι εξαιτίας απόλυσης
ή διοικητικής απόφασης του εργοδότη
τους. Πέρυσι, το ποσοστό αυτό ήταν
μόλις 65%.

Χωρίς επιλογές
Οικονομολόγοι αποδίδουν εδώ και

χρόνια τα σχετικά χαμηλά ποσοστά γυ-
ναικείας απασχόλησης στην έλλειψη
επιλογών για στη φύλαξη παιδιών. Ο
Καναδάς και τμήματα της Ευρώπης, με
τους κρατικούς παιδικούς σταθμούς και
τις γενναιόδωρες γονικές άδειες, εμφα-
νίζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά γυ-
ναικείας απασχόλησης. «Μέχρι το 1995,
οι ΗΠΑ ηγούνταν στη συμμετοχή γυ-
ναικών στην αγορά εργασίας. Σήμερα,
όλες οι χώρες τις οποίες θεωρούσαμε

οπισθοδρομικές σε ό,τι αφορά τις σχέσεις
μεταξύ των φύλων, έχουν ξεπεράσει
τις ΗΠΑ», λέει η οικονομολόγος του Πα-
νεπιστημίου Χάρβαρντ, Κλόντια Γκόλ-
ντινγκ. Οι περικοπές έχουν επιπτώσεις
και στην εθνική οικονομία της χώρας.
Οι εργοδότες δεν έχουν έτσι άμεση πρό-
σβαση σε κρίσιμο κομμάτι του εργατικού
δυναμικού, σε μια χρονική περίοδο μά-
λιστα κατά την οποία υπάρχουν δύο ά-
δειες θέσεις εργασίας για κάθε άνεργο.

Ανάλογο πρόβλημα εντοπίζεται και
στην κατ’ οίκον βοήθεια ηλικιωμένων.
Στοιχεία της υπηρεσίας δημόσιας υγείας
των ΗΠΑ δείχνουν ότι 31% των οίκων
ευγηρίας αναφέρουν ελλείψεις προσω-
πικού, γεγονός που τους εμποδίζει να
φιλοξενούν περισσότερους ενοίκους.
Πολλές οικογένειες επιλέγουν τώρα να
φροντίζουν στο σπίτι τους ηλικιωμένους
συγγενείς τους, ενώ πολλοί εργαζόμενοι
σε γηροκομεία προτίμησαν να αναζη-
τήσουν εργασία σε νοσοκομεία και υ-
γειονομικές μονάδες, όπου οι αμοιβές
είναι υψηλότερες και οι πιθανότητες ε-
παγγελματικής ανέλιξης μεγαλύτερες.

Εκτός εργασίας λόγω παιδιών και ηλικιωμένων
Στο σπίτι παραμένουν πολλές εργαζόμενες γυναίκες εξαιτίας των ελλείψεων σε παιδικούς σταθμούς και οίκους ευγηρίας

Στη διαφοροποίηση οφέλους από τη γυμναστική μεταξύ αντρών
και γυναικών διαδραματίζουν ρόλο παράγοντες όπως οι ορμόνες,
το βιολογικό ρολόι και ο κύκλος ύπνου και έγερσης.

Της ΚΑΘΡΙΝ ΠΙΡΣΟΝ

Η τελευταία διετία υπήρξε περίοδος κο-
σμογονικών ανατροπών στην καθημε-
ρινότητα όλων. Oι σύμβουλοι γάμου
λένε ότι καλούνται να διαχειριστούν
ένα πραγματικό τσουνάμι συνεπειών
της πανδημικής περιόδου. Ακόμα και
σήμερα, που ασφαλώς η COVID δεν συ-
νιστά το κυρίαρχο στοιχείο στην κα-
θημερινή ζωή μας, πολλοί Αμερικανοί
εξακολουθούν να εργάζονται, να ψω-
νίζουν και να κάνουν πολλά άλλα ηλε-
κτρονικά, έχοντας μεταθέσει αποκλει-
στικά στους συντρόφους τους το βάρος
της ικανοποίησης των συναισθηματικών
και κοινωνικών αναγκών τους.

«Στο γραφείο μου βλέπω καθημερινά
το άχθος της νέας τάσης στις ερωτικές
σχέσεις», εξηγεί η Λόρα Σίλβερσταϊν,
κοινωνική λειτουργός και συγγραφέας
του βιβλίου «Το αγαπώ είναι ρήμα ε-
νεργητικό». Τον τελευταίο καιρό πασχίζει
να βρει χρόνο για να δει όλους όσοι της
το ζητούν. 

Πολλά από τα ζευγάρια που την επι-
σκέπτονται βρίσκονται σε ένα είδος
«ρυθμού επιβίωσης». Η σχέση των συ-
ντρόφων περιορίζεται στην εκτέλεση
των απαραίτητων οικιακών εργασιών,
χωρίς τίποτε άλλο. Αλλοι, πάλι, έχουν
ξεχάσει πώς να διασκεδάζουν», εξηγεί,
«ή πόσο σημαντικό είναι να έχουν μια
αυθόρμητη αλληλεπίδραση με τον έξω
κόσμο. Κάποιοι απλώς προσπαθούν να
διαχειριστούν τα τραύματα που τους
προκάλεσε η πανδημία. Οι ερωταπα-
ντήσεις που ακολουθούν στοχεύουν
στην παροχή βοήθειας σε όποιον επι-
θυμεί να διαπιστώσει σε ποιο σημείο
βρίσκεται με τον σύντροφό του, αν δη-
λαδή εξακολουθεί να επηρεάζεται από
την πανδημία ή έχει ήδη επιστρέψει
στις παλιές συνήθειες, χωρίς να κάνει
την παραμικρή συζήτηση με το έτερόν
του ήμισυ σχετικά με την επίδραση της
περασμένης διετίας στη σχέση.

Οι ειδικοί που έθεσαν τα ερωτήματα
ευελπιστούν ότι με αυτά θα πυροδοτή-
σουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ασχέ-
τως του αν κάποιος βρίσκεται στην ίδια

σχέση την τελευταία δεκαετία ή μόνο
τους τελευταίους μήνες.

1 Πώς μας αρέσει να
ψυχαγωγούμαστε μαζί;

Μια βασική θεωρία, που εξηγεί γιατί
τα ζευγάρια μένουν ανικανοποίητα ή
και χωρίζουν, αναφέρει ότι η χαρά, το
πάθος και γενικά η θετική διάθεση δια-
βρώνονται και εξασθενούν με το πέρα-
σμα των ετών, εξηγεί η Σάρα Ουίτον,
ψυχολόγος και επικεφαλής του ερευ-
νητικού προγράμματος για ζεύγη και
οικογένειες του πανεπιστημίου του Σιν-
σινάτι. Οι ορμόνες και η φυσική έλξη
δεν είναι τα μόνα που κάνουν τόσο συ-
ναρπαστικό τον πρώτο καιρό μιας σχέ-
σης. «Το σημαντικό είναι ότι κάνουμε
μαζί διασκεδαστικά πράγματα», επιση-
μαίνει η δρ Ουίτον. Γι’ αυτόν τον λόγο
συνιστά στα ζευγάρια να βγάλουν το
ημερολόγιο, να κοιτάξουν τις καταγρα-
φές της περασμένης εβδομάδας ή μήνα
και να σκεφθούν: «Πόσα λεπτά περάσαμε
κάνοντας μαζί κάτι διασκεδαστικό ή
ευχάριστο;». Λαμβάνοντας την απά-
ντηση ως σημείο εκκίνησης μπορούν
μαζί να διορθώσουν την κατάσταση. 

2 Ποιος βγάζει τώρα
τα σκουπίδια;

Η πανδημία διατάραξε τον διαμοι-
ρασμό των οικιακών ασχολιών στα ζευ-
γάρια. Μελέτες από ετεροφυλόφιλα ζεύ-
γη υποδεικνύουν ότι τα lockdowns ε-
νίσχυσαν την ανισότητα των φύλων.
Η Γκάλενα Ροντς, ψυχολόγος και κα-
θηγήτρια του πανεπιστημίου του Ντέν-
βερ, πιστεύει ότι τα ζευγάρια πρέπει να
περνούν περισσότερο χρόνο συζητώντας
πώς πρέπει να μοιράζονται τη φροντίδα
του σπιτιού και των παιδιών, και αν τε-
λικά αυτό που κάνουν λειτουργεί τόσο
από πρακτική όσο και από συναισθη-
ματική άποψη. «Διαθέστε χρόνο για να
συζητήσετε ποιος κάνει τι και ποιους
ρόλους θέλετε να αναλάβετε. Προετοι-
μαστείτε για τη συζήτηση σαν να πρό-
κειται για σύσκεψη στη δουλειά. Βρείτε
τα θέματα που θέλετε να συζητήσετε
και επικεντρώστε εκεί το ενδιαφέρον
σας. Διαχωρίστε με σαφήνεια ποιος θα
κάνει τι, δώστε στη νέα ρουτίνα σας
λίγο χρόνο για να δείτε αν πραγματικά
λειτουργεί και μετά ξανασυζητήστε»,
λέει. 

3 Αλληλοβοήθεια
στους χαλεπούς καιρούς.

Οταν βιώνετε από κοινού κάτι δύ-
σκολο είναι σημαντικό να πάρετε χρόνο,
όταν όλα τελειώσουν, για να το συζη-

τήσετε, επισημαίνει η δρ Σιλβερστάιν.
Τι λειτούργησε; Τι απέτυχε; Ακόμα και
αν τα τελευταία χρόνια ήταν τραυματικά
για εσάς και τον σύντροφό σας, για ο-
ποιονδήποτε λόγο, καλό είναι να εντο-
πίσετε εκείνες τις στιγμές που ο ένας
βοήθησε τον άλλον. 

4 Συμφωνούμε για
τη μονογαμία;

Η μονογαμία σημαίνει διαφορετικά
πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους,
εξηγεί η δρ Νέλσον. Αυτό δεν ισχύει
μόνο για όσους βρίσκονται σε μια α-
νοικτή σχέση. Γι’ αυτόν τον λόγο η ίδια
συνιστά στους πελάτες της να επανα-
ξιολογούν και επικαιροποιούν κατά και-
ρούς τη «συμφωνία μονογαμίας» που
έχουν συνάψει, συζητώντας ποια είδη
σύνδεσης είναι ανεκτά και αποδεκτά
εκτός της βασικής σχέσης, αλλά και
κατά πόσον αυτά έχουν αλλάξει με το
πέρασμα του χρόνου. Σε αυτόν τον διά-
λογο οι σύντροφοι πρέπει να είναι ε-
ξαιρετικά σαφείς και συγκεκριμένοι.
Ισως στο παρελθόν να δεσμεύθηκαν
στη σεξουαλική πίστη. «Πού τοποθε-
τούνται, σε αυτό το πλαίσιο, οι διαδι-
κτυακές συζητήσεις; Τι συμβαίνει με
την πορνογραφία;», επισημαίνει η δρ

Νέλσον. «Τι γίνεται με το φλερτ με κά-
ποιον φίλο ή μια πρόσκληση σε γεύμα
με κάποιον πρώην;». Ολα αυτά πρέπει
να αποσαφηνιστούν.

5 Τι να κάνω για να νιώσεις
ότι σε αγαπώ περισσότερο;

«Θεωρώ αυτή την ερώτηση υπέροχη»,
εξηγεί η Σιλβερστάιν και την αποδίδει
στον γνωστό ερευνητή των σχέσεων
συντροφικότητας, Τζον Γκότμαν. Οι άν-
θρωποι που προσπαθούν να ενισχύσουν
τον συναισθηματικό δεσμό με το έτερόν
τους ήμισυ, συχνά περιορίζονται σε ε-
κείνα που οι ίδιοι χρειάζονται ή επιθυ-
μούν. Η παραπάνω ερώτηση, όμως,
είναι ένας σαφής τρόπος για να μετα-
δώσετε στον άλλον πόσο μεγάλη ση-
μασία έχει για εσάς. «Θέλουμε να δη-
μιουργήσουμε μια κουλτούρα στις συ-
ζητήσεις με τους συντρόφους μας όπου
θα μπορούμε να ζητάμε αυτό που έχουμε
ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε
γενναιόδωροι και πρόθυμοι να ικανο-
ποιήσουμε τις ανάγκες του συντρόφου
μας», επισημαίνει η Σιλβερστάιν. Βέβαια
κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ότι κά-
ποια από αυτά τα ερωτήματα είναι α-
κανθώδη. Γι’ αυτό οι ειδικοί συνιστούν
σε όποιον θέλει να τα προσεγγίσει να

είναι προετοιμασμένος και να χρησι-
μοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο
τις επικοινωνιακές του δεξιότητες. Μην
αρχίσετε τη συζήτηση ενώ είσαστε α-
πασχολημένος με το τάισμα των παιδιών
ή όταν ο σύντροφός σας έχει σχεδόν
αποκοιμηθεί. Από κοινού πρέπει να
βρείτε την κατάλληλη ώρα γι’ αυτές τις
συζητήσεις.

6 Τι σε ανησυχεί και ακόμα
δεν μου το είπες;

Η Ραφαέλα Σμιθ-Φίαλο, κοινωνική
λειτουργός και ψυχολογική σύμβουλος
ζευγαριών, πιστεύει ότι αυτή είναι μια
καλή ερώτηση που πρέπει οι σύντροφοι
να θέτουν σε τακτά χρονικά διαστήματα,
ακόμα και καθημερινά ή εβδομαδιαία.
Είναι, επίσης, ένα σημαντικό θέμα που
πρέπει να τίθεται σε όλα τα μεταβατικά
σημεία μιας σχέσης. Με αυτόν τον τρόπο
επιτρέπεται στον σύντροφο να είναι
ευάλωτος δίπλα στο έτερόν του ήμισυ
και ταυτόχρονα συνιστά μια καλή υ-
πενθύμιση ότι αποτελούν μία ομάδα.
Μην παρασυρθείτε από την επιθυμία
σας να επιλύσετε αμέσως τα προβλή-
ματα. Αντιθέτως μάθετε να είστε καλός
ακροατής. «Μπορεί να είναι παράξενο,
αμήχανο και δυσάρεστο», τονίζει η

Σμιθ-Φίαλο. «Πρέπει, όμως, να επιτρέ-
ψετε να γίνει και αυτό, γνωρίζοντας ότι
είσαστε μαζί».

7 Τι είναι αυτό που μας
αρέσει στο σεξ;

«Οταν τα ζευγάρια βρίσκονται σε σε-
ξουαλικό τέλμα, κατάσταση στην οποία
βρίσκονταν οι Αμερικανοί ακόμα και
πριν από την πανδημία –όπως διαπι-
στώνεται από στατιστικές που κατα-
γράφουν σαφή μείωση των ερωτικών
συνευρέσεων μεταξύ συντρόφων–, είναι
αναμενόμενο να εστιάζουν την προσοχή
τους στα αρνητικά», εξηγεί η δρ Τάμι
Νέλσον, σεξολόγος και συγγραφέας του
βιβλίου «Ανοικτή μονογαμία: Οδηγός
για να συνδημιουργήσετε την ιδανική
συμφωνία για τη σχέση σας». Η ίδια εν-
θαρρύνει όσους βρίσκονται σε σχέση
να κατονομάζουν στον σύντροφό τους
ένα πράγμα που εκτιμούν στη σεξουα-
λική τους ζωή. Μπορεί να είναι κάτι
που έκαναν μαζί πριν από 20 χρόνια ή
κάτι ιδιαίτερα απλό, όπως ένα απαλό
άγγιγμα στο πρόσωπο. Εστιάζοντας το
ενδιαφέρον και συζητώντας ανοικτά
αυτές τις στιγμές, μπορεί να βοηθήσει
στην ανάκτηση της «σεξουαλικής ε-
νέργειας».

<<<<<<

Περισσότερες Αμερικανίδες
ισορροπούν μεταξύ
οικιακών καθηκόντων και
εργασίας λόγω των εργασια-
κών επιπτώσεων δύο
και πλέον ετών πανδημίας.

<<<<<<

Ερωτήσεις για συζητήσεις
μεταξύ των ζευγαριών
που θα επιτρέψουν την
αρμονική συμβίωση έπειτα
από δύο δύσκολα χρόνια.

Σε δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου, 39% των γυναικών με παιδιά κάτω των πέντε ετών
δήλωσαν ότι εγκατέλειψαν τη δουλειά τους ή περιόρισαν τα ωράριά τους μετά το ξέσπασμα
της πανδημίας. Το ποσοστό αυτό ήταν 33% το 2020.

Εξι και μία οδηγίες
για υγιή συντροφική
μετά COVID σχέση

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα στις συζητήσεις με τους συντρόφους μας,
όπου θα μπορούμε να ζητάμε αυτό που έχουμε ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε και
πρόθυμοι να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του συντρόφου μας», επισημαίνει η Λόρα Σίλβερ-
σταϊν, κοινωνική λειτουργός και συγγραφέας.

Τα ζευγάρια πρέπει να περνούν περισσότερο χρόνο συζητώντας πώς πρέπει να μοιράζο-
νται τη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών.

«Το σημαντικό είναι τα ζευγάρια να κάνουν μαζί διασκεδαστικά πράγματα», επισημαίνει η
δρ Σάρα Ουίτον, ψυχολόγος.
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Aπώλειες για
το ευρώ λόγω φόβων

για ύφεση
Η αύξηση της ευρωπαϊκής τιμής
αναφοράς για το φυσικό αέριο
(το ολλανδικό TTF) συνεχίστη-
κε την εβδομάδα που διανύ-
σαμε εν μέσω έντονων ανη-
συχιών για ενδεχόμενη πλήρη
διακοπή των ροών από τη Ρω-
σία προς την Ευρώπη μετά την
ολοκλήρωση των προγραμμα-
τισμένων επισκευών στις ε-
γκαταστάσεις του αγωγού Nord
Stream, που θα διαρκέσουν το
διάστημα 11-21 Ιουλίου (η Ευ-
ρώπη εξαρτάται από τη Ρωσία
για την κάλυψη περίπου του
40% των συνολικών αναγκών
της σε αέριο, σύμφωνα με τα
στοιχεία από τη Eurostat για
το 2020).

Η ευρωπαϊκή τιμή αερίου
κυμαινόταν στα 172 ευρώ ανά
θερμική μεγαβατώρα (MWh)
νωρίς την Παρασκευή, ύστερα
από άνοδο κοντά στα 187 ευρώ
την προηγούμενη ημέρα, το
δεύτερο υψηλότερο ιστορικά
επίπεδο, παραμένοντας 26%
υψηλότερα σε σύγκριση με τα
επίπεδα στις αρχές Ιουλίου και
πάνω από 100% από τα μέσα
Ιουνίου, όταν ξεκίνησε το νέο
ράλι της τιμής λόγω της στα-
διακής μεγάλης μείωσης των
ροών από την Gazprom μέσω
του αγωγού Nord Stream 1 σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η
μεγάλη αύξηση της ευρωπαϊ-
κής τιμής φυσικού αερίου θέτει
σε κίνδυνο την υλοποίηση του
νέου στόχου βάσει του οποίου
οι αποθήκες φυσικού αερίου
των κρατών-μελών θα πρέπει
να είναι γεμάτες κατά τουλά-
χιστον 80% ώστε να διασφα-

λιστεί η ενεργειακή επάρκεια
ενόψει του επόμενου χειμώνα
υπό το πρίσμα του συνεχιζό-
μενου πολέμου στην Ουκρανία.
Αναμφίβολα, θα ήταν ιδιαίτερα
δύσκολο να μπορέσουν οι χώ-
ρες της Ε.Ε. να προμηθευτούν
ταυτόχρονα επαρκείς ροές από
άλλους παραγωγούς για να α-
ντισταθμίσουν τη διακοπή του
εφοδιασμού από τη Ρωσία.

Η Γερμανία (με ποσοστό ε-
ξάρτησης από τη Ρωσία για
εισροή φυσικού αερίου πάνω
από 50%, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Eurostat για το 2020,
ένα από τα υψηλότερα μεταξύ
των χωρών της Ευρωζώνης) έ-
χει ήδη κηρύξει το δεύτερο (εκ
των τριών) επίπεδο συναγερ-
μού που προβλέπει ο μηχανι-
σμός εκτάκτου ανάγκης για τη
διαχείριση της ασφάλειας στην
προμήθεια φυσικού αερίου.
Δεδομένων αυτών των συνθη-
κών, έχουν ενισχυθεί σημα-
ντικά οι ανησυχίες για τις προ-
οπτικές της οικονομίας της Ευ-
ρωζώνης, με αποτέλεσμα την
άσκηση έντονων πιέσεων στο
ευρώ. Με το γενικότερο κλίμα
για το δολάριο να διατηρείται
θετικό, καθώς θεωρείται ένα
από τα επενδυτικά καταφύγια
σε περιόδους αβεβαιότητας, η
ισοτιμία ευρώ/δολ. υποχώρησε
κάτω από την περιοχή του 1,02
για πρώτη φορά από τα τέλη
του 2002, πλησιάζοντας ου-
σιαστικά το όριο της ισοτιμίας.

Τομέας Οικονομικής Ανάλυση
& Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών
της Eurobank.

Πτωτικά κινήθηκε
την Τρίτη το ΧΑΚ
Πτωτικά κινήθηκε την Τρίτη το
Χρηματιστήριο, κλείνοντας με
ζημιές για δεύτερη συνεχόμενη
συνεδρία αυτή την εβδομάδα.
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε
στις 66,50 μονάδες, παρουσιά-
ζοντας πτώση σε ποσοστό
0,58%, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE
20 παρουσίασε απώλειες 0,60%
κλείνοντας στις 39,81 μονάδες.
Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώ-
θηκε στις €82.209.

Από τους επιμέρους χρημα-
τιστηριακούς δείκτες, βαριές α-
πώλειες παρουσίασαν οι Επεν-
δυτικές Εταιρείες με 4,33%, η
Κύρια Αγορά έκλεισε με ζημιές
0,91%, η Εναλλακτική Αγορά
κατέγραψε οριακές ζημιές 0,08%,
ενώ ο τομέας των Ξενοδοχείων
δεν παρουσίασε μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτ-
λοι της Ελληνικής Τράπεζας με
€42.962 (χωρίς μεταβολή – τιμή

κλεισίματος €0,82). Ακολούθη-
σαν οι μετοχές της Τσιμεντο-
ποιίας Βασιλικού με €30.524
(χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισί-
ματος €2,60), της Τράπεζας Κύ-
πρου με €4.480 (πτώση 0,41% -
τιμή κλεισίματος €0,97), της
Demetra Holdings με €1.860
(πτώση 4,64% - τιμή κλεισίματος
€0,37%) και της Logicom με
€836 (άνοδος 1,14% - τιμή κλει-
σίματος €1,77). Από τις μετοχές
που έτυχαν διαπραγμάτευσης,
μία κινήθηκε ανοδικά, τέσσερις
πτωτικά και δύο παρέμειναν α-
μετάβλητες. Ο αριθμός των συ-
ναλλαγών περιορίστηκε σε 52.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Στρατηγική προστασίας από την τρέχουσα
καταιγίδα χτίζει η ελληνική κυβέρνηση,
κρατώντας δυνάμεις ώστε να μη χρειαστεί
να βγει στις αγορές σε αυτές τις έκτακτες
συνθήκες. Αν και η αγορά ομολόγων έχει
ηρεμήσει σε σχέση με την τρικυμία που
είχε βιώσει τις πρώτες εβδομάδες του Ι-
ουνίου, χάρη στις έκτακτες ανακοινώσεις
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ω-
στόσο οι αυξήσεις επιτοκίων είναι μπροστά,
ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος οι (αρχικές
τουλάχιστον) ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά
το εργαλείο κατά του κατακερματισμού,
να μην ικανοποιήσουν πλήρως τις προσ-
δοκίες της αγοράς.

Ετσι, διατηρώντας υψηλά τα επίπεδα
των ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία δια-
μορφώνονται στα 38,6 δισ. ευρώ, λαμβά-
νοντας υπόψη τα χρήματα που θα εισρεύ-
σουν από την Ευρωπαϊκή Ενωση το επό-
μενο διάστημα, καθώς και την πολύ κα-
λύτερη εικόνα των εσόδων και χαμηλώ-
νοντας τον στόχο για τη συνολική εκδοτική

δραστηριότητα του έτους –αφού μπορεί
να κινηθεί κάτω των αρχικών 12 δισ. ευρώ
που είχαν υπολογιστεί–, η Ελλάδα έχει
την άνεση να εξετάσει και πάλι το θέμα
«έξοδος στις αγορές» από το φθινόπωρο.

Από τις αρχές του έτους το ελληνικό
Δημόσιο έχει αντλήσει 5,4 δισ. ευρώ από
τις αγορές – 3 δισ. ευρώ από το 10ετές,
1,5 δισ. ευρώ από το re-opening του 7ετούς
και 900 εκατ. ευρώ από τις δημοπρασίες
των επανεκδόσεων των ομολόγων του
PSI. Εως τα τέλη του 2022 δεν αναμένεται
να χρειαστεί να αντληθούν πάνω από 3-
4 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της
επανέκδοσης του ομολόγου λήξης 2023
που είναι προγραμματισμένη για τη Δευ-
τέρα για την άντληση έως 500 εκατ. ευρώ),
έναντι 6,6 δισ. ευρώ που θα χρειαστούν
εάν ο στόχος παραμείνει στα 12 δισ. ευρώ.
Και αυτό γιατί, πρώτον, η εκτόξευση του
πληθωρισμού έχει το «θετικό» της ενίσχυ-
σης των εσόδων. Ηδη τα έσοδα του α΄ ε-
ξαμήνου ήταν βελτιωμένα σε σχέση με
τις αρχικές προβλέψεις κατά 2,7-2,9 δισ.,
ενώ θα είναι πολύ καλύτερα το β΄ εξάμηνο,

για λόγους φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ
κ.λπ., αλλά και του τουρισμού. Η κυβέρνηση
έχει προβλέψει πως φέτος ο τουρισμός θα
κινηθεί στο 80% των επιπέδων του 2019
(15 δισ. ευρώ έσοδα έναντι 18,5 δισ. ευρώ)
και υπάρχουν εκτιμήσεις πως η εικόνα θα
είναι πολύ καλύτερη. Επιπλέον, αναμένο-
νται 1 δισ. ευρώ από την Ε.Ε. από το πρό-
γραμμα στήριξης της απασχόλησης (SURE),
1,5 δισ. ευρώ από τις δύο δόσεις SNP/ANFAs,
ενώ –αντίθετα με τον αρχικό στόχο– οι
εκδόσεις εντόκων γραμματίων δεν θα μει-
ωθούν, που σημαίνει 1 δισ. ευρώ πρόσθετα,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και η πιθα-
νότητα μιας έξτρα δόσης από το Ταμείο
Ανάκαμψης. Αυτά καλύπτουν συνεπώς το
«χάσμα» έναντι του αρχικού στόχου του
δανεισμού, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται
η Ελλάδα να δανειστεί από τις αγορές πε-
ρισσότερα από 3-4 δισ. ευρώ περαιτέρω
φέτος. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος της
έκδοσης του πρώτου πράσινου ομολόγου
παραμένει, ενώ επίσης παραμένει και ο
στόχος της προπληρωμής των διμερών
δανείων GLF προς τα τέλη του έτους.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Το σοκ που είχε σημειωθεί στην αγορά ο-
μολόγων έχει ξεκάθαρα υποχωρήσει έπειτα
και από τις έκτακτες ανακοινώσεις της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την
ενεργοποίηση των ευέλικτων επανεπεν-
δύσεων του PEPP, καθώς και την ολοκλή-
ρωση προσεχώς του νέου εργαλείου κατά
του κατακερματισμού. Οι αποδόσεις των
10ετών ομολόγων έχουν μειωθεί αρκετά,
όπως και τα spreads, από την κορύφωση
της 14ης Ιουνίου, πριν δηλαδή την έκτακτη
συνεδρίαση της ΕΚΤ. Μια αξιοσημείωτη
εξέλιξη είναι πως η Ελλάδα σχεδόν «ισο-
φάρισε» την Ιταλία, αφού οι αποδόσεις
των 10ετών τους ομολόγων κινούνται πε-
ρίπου στα ίδια επίπεδα και το μεταξύ τους
spread έχει σχεδόν μηδενιστεί.

Αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, ση-
μαίνει πως η αγορά, πολύ πιο ψύχραιμα
πλέον, αρχίζει και τιμολογεί και συγκρίνει
το ρίσκο και τις προοπτικές των χωρών.
Αυτό το «φαινόμενο», ο συναγωνισμός
δηλαδή Ελλάδας και Ιταλίας, είχε σημειωθεί

το 2019, καθώς και το 2020. Τώρα αυτή η
«κόντρα» έχει και πάλι επιστρέψει.

Από το υψηλό του 4,7% που είχε αγγίξει
η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομο-
λόγου στις 14 Ιουνίου και τις 305 μ.β. που
είχε αγγίξει το spread, έχουν υποχωρήσει
στο 3,4% και 218 μ.β. αντίστοιχα. Στην Ι-
ταλία, από το 4,18% και τις 255 μ.β., η α-
πόδοση του 10ετούς κινείται στο 3,35%
και το spread στις 208 μ.β. Μόλις 10 μ.β.
«χωρίζουν» Ελλάδα και Ιταλία, έναντι 60
μ.β. πριν από έναν περίπου μήνα, ενώ στα
μέσα της εβδομάδας το spread είχε αγγίξει
για λίγο και το μηδέν.

Οι αναλυτές τονίζουν πως, σαν βάση,
το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική
βαθμίδα και η Ιταλία έχει, από μόνο του
σημαίνει ότι το μεταξύ τους spread δεν
μπορεί παρά να είναι σχετικά μεγάλο. Ω-
στόσο, συγκρίνοντας τις δύο χώρες, η ζυ-
γαριά των πλεονεκτημάτων γέρνει προς
την πλευρά της Ελλάδας, ενώ είναι ξεκά-
θαρο πως η Ιταλία έχει πάρει τη θέση της
χώρας μας ως η μεγάλη ανησυχία για την
Ευρωζώνη, όπως έχουν επισημάνει πολλοί
οίκοι, εκτιμώντας μάλιστα πως η εκτόξευση

των ιταλικών spreads ήταν αυτή που κι-
νητοποίησε την ΕΚΤ. Ετσι, πρώτον, σε
αυτό που η Ελλάδα κερδίζει πόντους έναντι
της Ιταλίας είναι οι οικονομικές προοπτικές,
τα θεμελιώδη μεγέθη και το προφίλ του
χρέους. Οι διεθνείς οίκοι προβλέπουν πολύ
ανώτερη ανάπτυξη για την Ελλάδα φέτος,
με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις να κι-
νούνται στο 3,5%-6,5% (π.χ Bofa, ING, HS-
BC), ενώ για την Ιταλία δεν ξεπερνούν το
2,8%. Επίσης, η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα
επιστρέψει στα πρωτογενή πλεονάσματα
το 2023, ενώ η ιταλική κυβέρνηση έχει
δηλώσει πως έως το 2025 η Ιταλία θα έχει
ακόμη έλλειμμα, με τους αναλυτές να προ-
ειδοποιούν ότι η αποκατάσταση του πρω-
τογενούς πλεονάσματος είναι βασική προ-
ϋπόθεση για να είναι βιώσιμο το χρέος
της Ιταλίας.

Σε ό,τι αφορά το χρέος, αν και ο δείκτης
χρέους/ΑΠΕ της Ελλάδας είναι ο υψηλό-
τερος (193% έναντι του 150%), η Ελλάδα
απολαμβάνει ένα πολύ πιο ευνοϊκό προφίλ
με μέση διάρκεια λήξης τα 18,2 έτη, τη
μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη. «Η Ελλάδα
θα υπεραποδώσει τόσο στο μέτωπο της

οικονομικής ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο
δημοσίων οικονομικών, έναντι της Ιταλίας,
αν και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι
ο δείκτης χρέους της Ελλάδας να βρεθεί
σε καλύτερη βάση από αυτόν της Ιταλίας. 

Η Ελλάδα επωφελείται επίσης από ένα
πιο διευρυμένο προφίλ του δημοσίου χρέ-
ους», σημειώνει στην «Κ» ο επικεφαλής
οικονομολόγος της Oxford Economics, Ρι-
κάρντο Αμάρο.

Η Ελλάδα πάντως βρίσκεται σε σχετικά
πλεονεκτική θέση και λόγω του περιορι-
σμένου μεγέθους της αγοράς εμπορεύσιμων
ομολόγων της, όπως επισημαίνει μιλώντας
στην «Κ» ο Αντουάν Μπουβέ, στρατηγικός
αναλυτής στην ING. «Η ευέλικτη επανε-
πένδυση όλων των ομολόγων που έχει α-
γοράσει η ΕΚΤ (PEPP) αυτό και το επόμενο
έτος θα είναι αρκετή για να καλύψει την
εκδοτική δραστηριότητα των μικρότερων
χωρών της περιφέρειας, όπως η Ελλάδα
και η Πορτογαλία», τονίζει.

Δεύτερον –και πολύ σημαντικό για τις
αγορές– είναι το πολιτικό σκηνικό. Η πο-
λιτική κατάσταση στην Ιταλία παραμένει
εύθραυστη ενόψει και των εκλογών του

επόμενου έτους. Αυτό, σε συνδυασμό με
τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει
να ολοκληρωθούν, σημαίνει ότι υπάρχει
και μεγάλος κίνδυνος καθυστέρησης της
εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης. Α-
ντίθετα, στην Ελλάδα οι εκλογές δεν α-
ποτελούν πηγή κινδύνου κατά τους ανα-
λυτές, καθώς εκτιμάται ευρέως ότι θα υ-
πάρχει συνέχιση της τρέχουσας οικονο-
μικής πολιτικής. «Ως ο μεγαλύτερος οφει-
λέτης στην Ευρωζώνη, η Ιταλία εγκυμονεί
μεγαλύτερους κινδύνους από την Ελλάδα,
γι’ αυτό και το μεταξύ τους spread κινείται
προς το μηδέν. Ειδικά από το 2018 (μετά
τις εκλογές στην Ιταλία) και από το 2019
(μετά τις εκλογές στην Ελλάδα), η αγορά
αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον πολιτικό
κίνδυνο στις δύο χώρες. Αυτό είναι πολύ
θετικό για την Ελλάδα», τονίζει στην «Κ»
ο αναλυτής της Danske Bank, Σεμπάστιαν
Φελέχνερ.

Πάντως, η επίτευξη της επενδυτικής
βαθμίδας για την Ελλάδα εκτιμάται ότι θα
έρθει μετά τις κάλπες και αφού έχει δια-
μορφωθεί το νέο πολιτικό τοπίο. «Θα χαι-
ρετούσαμε τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια
τους επόμενους μήνες (σ.σ. σε περίπτωση
πρόωρων εκλογών οι οποίες πιθανότατα
θα διεξαχθούν σε δύο γύρους) εάν αυτό
σημαίνει αυξημένη σαφήνεια και εμπι-
στοσύνη μακροπρόθεσμα. Η σαφήνεια
στο πολιτικό μέτωπο θα υποστηρίξει πε-
ραιτέρω την ανάκτηση της επενδυτικής
βαθμίδας», σημειώνει η Axia Research.

Τρίτον, η Ιταλία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη
στην ενεργειακή κρίση. Η υψηλή εξάρτηση
της Ιταλίας από τις εισαγωγές ενέργειας
από τη Ρωσία (40% όλων των εισαγωγών
φυσικού αερίου και σχεδόν το 15% των
εισαγωγών πετρελαίου της προέρχονται
από εκεί) την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη
στις εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωπο. Η
ΕΚΤ θεωρεί ότι η Ιταλία θα πληγεί περισ-
σότερο από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης,
ενώ η κυβέρνηση εκτιμά ότι σε ένα σενάριο
έλλειψης φυσικού αερίου η ανάπτυξη θα
κινηθεί 0,8%-2,3% χαμηλότερα φέτος.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs, εάν στα-
ματήσουν τελείως οι ροές φυσικού αερίου
μέσω του Nord Stream 1, η Ιταλία θα ει-
σέλθει σε ύφεση.

Για την Ελλάδα,  η εκτόξευση του πλη-
θωρισμού λόγω (και) της ενεργειακής κρί-
σης έχει σίγουρα αυξήσει τους κινδύνους
για την οικονομία, ωστόσο, όπως έχει ε-
πισημάνει και η Moody’s, δεν κατατάσσεται
στις χώρες που κινδυνεύουν ιδιαίτερα,
καθώς η έκθεσή της σε ένα σοκ του φυ-
σικού αερίου είναι μέτρια, ενώ η οικονομική
ισχύς, όπως και η δημοσιονομική ισχύς
είναι υψηλές, παράγοντες που παίζουν
ρόλο στην πιστοληπτική αξιολόγηση.

Η Ελλάδα «κοντράρει» πλέον
την Ιταλία στις διεθνείς αγορές
Στα ίδια περίπου επίπεδα οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων των δύο χωρών

Δεν βιάζεται να δοκιμάσει έξοδο στις αγορές το Δημόσιο

<<<<<<

Οι οικονομικές προοπτικές,
τα θεμελιώδη μεγέθη
και το προφίλ του χρέους
της Ελλάδας είναι καλύτερα
από εκείνα της Ιταλίας.

Από τις αρχές του έτους το ελληνικό Δημόσιο
έχει αντλήσει 5,4 δισ. ευρώ από τις αγορές.

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης υπο-
χώρησε στις 66,50 μο-
νάδες, παρουσιάζοντας
πτώση 0,58%.
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