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ΦΑΤΙΧ ΜΠΙΡΟΛ

Καμπανάκι για εξοικονόμηση ενέργειας
Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ), Φατίχ
Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι η ενεργειακή κρίση ενδέχεται να
επιδεινωθεί περαιτέρω και να πλήξει ολόκληρο τον κόσμο. Στο
ίδιο μήκος κύματος η επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμπσον, κά-
λεσε τους Ευρωπαίους να εξοικονομήσουν ενέργεια μέσα στο
καλοκαίρι για να έχουν και τον χειμώνα. Σελ. 13

ΓΚΙΤΑ ΓΚΟΠΙΝΑΘ

Κίνδυνος ύφεσης σε Ε.Ε. και ΗΠΑ
Σοβαρό ενδεχόμενο ύφεσης στην Ε.Ε. και στις ΗΠΑ «βλέπει» η
Γκίτα Γκόπιναθ, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ΔΝΤ. Σε
αποκλειστική συνέντευξη στην «Κ» από το Μπαλί, όπου συμμε-
τείχε στη σύνοδο των ΥΠΟΙΚ του G20, η Ινδοαμερικανή οικονο-
μολόγος προειδοποιεί: «Ο κίνδυνος της ύφεσης σε ΗΠΑ και Ευ-
ρώπη αυξάνεται, ιδιαίτερα για το 2023». Σελ. 12

ΕΛΛΑΔΑ

Ρεκόρ φορολογικών εσόδων
Οι εφάπαξ πληρωμές από τους φορολογουμένους και τα αυξημέ-
να έσοδα από τον ΦΠΑ έχουν γεμίσει τον κρατικό κορβανά, δημι-
ουργώντας δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των νοικοκυριών
λόγω της κρίσης. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπ.
Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης δείχνουν υπερεισπράξεις ύψους
799 εκατ. ευρώ από το στόχο που έχει τεθεί. Σελ. 24

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Ες αύριον τα σπουδαία
Οι κεντρικές τράπεζες όταν αποφασί-
ζουν για την νομισματική πολιτική
αυτό που στην ουσία κάνουν είναι
να καθορίζουν το κόστος και την πο-
σότητα του χρήματος. Στην ευρωζώνη
η ΕΚΤ ως κορυφαία πράξη νομισμα-
τικής πολιτικής λαμβάνει αποφάσεις
για το ύψος των βασικών επιτοκίων
του ευρώ. Μέσα από το επιτόκιο βάσης,
η ΕΚΤ ουσιαστικά επηρεάζει το ύψος
των επιτοκίων που οι εμπορικές τρά-
πεζες χρεώνουν για την παραχώρηση
δανείων στην οικονομία. Με αυτόν
τον τρόπο επιχειρείται έμμεσος επη-
ρεασμός των καταναλωτικών δαπανών
των νοικοκυριών και των επιχειρη-
ματικών επενδύσεων. Όλες αυτές οι
αποφάσεις έχουν ως μοναδικό στόχο
την διατήρηση του πληθωρισμού
στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις των οικο-

νομολόγων το συγκεκριμένο επιθυ-
μητό επίπεδο πληθωρισμού διασφα-
λίζει την ανάπτυξη της οικονομίας
και την διατήρηση ης αγοράς εργασίας
σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. 

Αύριο στην Φρανκφούρτη, το συμ-
βούλιο των διοικητών θα συνεδριάσει
προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις
νομισματικής πολιτικής. Σε αυτό το
συμβούλιο που αποτελεί το κυρίαρχο
σώμα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ,
συμμετέχουν τα 6 μέλη του εκτελε-
στικού συμβουλίου και οι διοικητές
των κεντρικών τραπεζών των 19 χω-
ρών μελών της ευρωζώνης. Η αυριανή
συνεδρίαση θεωρείται ιστορική καθώς
αναμένεται πως θα αποφασιστεί η
πρώτη μετά από 11 χρόνια αύξηση
των επιτοκίων. Η συγκεκριμένη από-
φαση έχει τόσο καλά προετοιμαστεί
και συζητηθεί που δεν αναμένεται

πως θα προκαλέσει οποιαδήποτε α-
ντίδραση στις αγορές. Η απόφαση
λαμβάνεται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία
για την οικονομία της ευρωζώνης
όπου σημαντικοί παράγοντες κινδύνου
έχουν συσσωρευτεί προσθέτοντας
στο σκηνικό αβεβαιότητας. 

Η ΕΚΤ δέχεται αυτή την περίοδο
σημαντική κριτική για το γεγονός ότι
η πορεία αποκλιμάκωσης του πλη-
θωρισμού έχει ξεκινήσει πολύ αργά
και προχωρά με αργό βήμα. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα το δολάριο να βρίσκε-
ται σε ισοδυναμία με το ευρώ (1:1)
προσθέτοντας αχρείαστα βαρίδια
στην μάχη κατά της ακρίβειας για
όσα προϊόντα εισαγωγής είναι εκφρα-
σμένα σε δολάριο όπως είναι το πε-
τρέλαιο. Σύμφωνα με την καθοδήγηση,
η αυριανή απόφαση θα αφορά σε ά-
νοδο της τάξης του 0,25% ακολου-

θούμενη από ανάλογη αύξηση στην
συνάντηση προσεχούς Σεπτεμβρίου.
Στόχος η διαμόρφωση του επιτοκίου
βάσης στο 0% από -0,50% σήμερα. 

Αυτό που ίσως προκαλέσει την εί-
δηση στην αυριανή συνεδρίαση,  θα
είναι η σύμπηξη των δύο αποφάσεων
σε μια προκειμένου να επιταχυνθεί
η προσαρμογή προς το 0%. Σε μια τέ-
τοια περίπτωση θα έχουμε ένα σκηνικό
όπου τα «γεράκια» θα έχουν κυριαρ-
χήσει. Σε αυτή την ομάδα βρίσκονται
εκπρόσωποι από χώρες όπως η Γερ-
μανία, Αυστρία, Ολλανδία και Φιλανδία.
Στόχος αυτής της ομάδας να ακυρωθεί
το συντομότερο δυνατό η συνθήκη
των αρνητικών επιτοκίων επιτρέπο-
ντας την ανατίμηση του ευρώ έναντι
των βασικών νομισμάτων. Για τους
υποστηρικτές των πιο τολμηρών κι-
νήσεων προβάλλεται το επιχείρημα

ότι τον Σεπτέμβριο ίσως να βρισκό-
μαστε ενώπιον ύφεσης, γεγονός που
θα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα
στην αύξηση των επιτοκίων.  

Το ύψος των επιτοκίων δεν θα είναι
όμως το μοναδικό θέμα συζήτησης
κατά την αυριανή συνάντηση. Η κυ-
βερνητική κρίση στην Ιταλία επιβάλλει
επίσπευση της δημιουργίας του μη-
χανισμού παρέμβασης σε περίπτωση
που κάποια χώρα αντιμετωπίσει αυ-
ξημένο κόστος δανεισμού.  Αυτός ο
μηχανισμός αν και έχει ανακοινωθεί
προς το παρόν παραμένει επτασφρά-
γιστο μυστικό, δημιουργώντας την
ανάγκη για περισσότερη πληροφό-
ρηση. Σε κάθε περίπτωση  η αυριανή
συνεδρίαση έχει όλες τις προϋποθέσεις
για να προσφέρει συγκινήσεις, χωρίς
να μπορεί να αποκλειστεί και αυτός
ακόμα ο αιφνιδιασμός.

Λύσεις για διάθεση των περίπου 4.000
τόνων χαλλουμιού εκτός προδιαγρα-
φών της Προστατευόμενης Ονομα-
σίας Προέλευσης, που  βρίσκονται
αυτή την στιγμή στην αγορά αναζητεί
το υπουργείο Γεωργίας. Σύμφωνα με
το υπουργείο Γεωργίας, ένα από τα
σενάρια είναι η αλλαγή στις ετικέτες

των μη ΠΟΠ προϊόντων- το λεγόμενο
relabeling, ώστε ναι μεν να συνεχί-
σουν να διατίθενται στην αγορά αλλά
με διαφορετική ονομασία. Μια τέτοια
περίπτωση είναι το light χαλλούμι,
το χαλλούμι με τσίλι, κτλ. Πηγές της
αγοράς διευκρινίζουν στην «Κ» ότι
δεν θα ακολουθήσουν όλα τα τυρο-

κομεία αυτή την οδό, αλλά μάλλον
θα προσπαθήσουν να διαθέσουν τις
υφιστάμενες ποσότητες χωρίς επι-
πλέον έξοδα συσκευασίας. Πέραν
του relabeling, συζητήθηκε παράλ-
ληλα και το ενδεχόμενο αυτές οι πο-
σότητες, ή μέρος αυτών, να διατεθούν
για τις ανάγκες τροφοδοσίας κυβερ-

νητικών υπηρεσιών. Όπως δήλωσε
στην «Κ» ο υπουργός Γεωργίας Κώ-
στας Καδής, θα εξεταστεί το σενάριο
διοχέτευσης ποσοτήτων χαλλουμιού
μέσω της διαδικασίας προσφορών,
σε κρατικές υπηρεσίες όπως τα νο-
σοκομεία, Εθνική Φρουρά, και Κε-
ντρικές Φυλακές. Σελ. 4

Στην τελική
ευθεία για
την εισαγωγή
του κατώτατου
Εξελίξεις την Παρασκευή

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι συ-
ζητήσεις για την εισαγωγή του κα-
τώτατου μισθού και αν όλα κυλήσουν
ομαλά θα υπάρξουν εξελίξεις την Πα-
ρασκευή 22 Ιουλίου 2022. Την Πέμπτη
ο υπ. Εργασίας Κυριάκος Κούσιος θα
έχει χωριστές συναντήσεις με την
κάθε μία συντεχνία και την κάθε μία
εργοδοτική οργάνωση και το από-
γευμα κοινές συναντήσεις. Σελ. 5

Τα αγκάθια
για τη μείωση
προσωπικού
των τραπεζών
Οι κινήσεις των μεγάλων

Σε παιχνίδια για δύσκολους λύτες ε-
ξελίσσονται τα πλάνα των τραπεζών
για μείωση του προσωπικού τους. Η
Τράπεζα Κύπρου έδωσε παράταση
στο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης
μέχρι και αύριο Πέμπτη 21 Ιουλίου
2022. Η Ελληνική Τράπεζα αναμένει
το σήμα του Υπουργείου Εργασίας
για να έρθει στο τραπέζι του διαλόγου
με την ΕΤΥΚ. Σελ. 3

Αύξηση των μισθών 
στο Ελληνικό Δημόσιο
Εκτός από την κατάργηση της εισφο-
ράς αλληλεγγύης, το οικονομικό ε-
πιτελείο της ελληνικής κυβέρνησης
εξετάζει και το ενδεχόμενο κατάρ-
γησης της ειδικής εισφοράς 1% που
επιβλήθηκε στο πλαίσιο των μνημο-
νίων. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση
των αποδοχών στο Δημόσιο. Σελ. 18

Σε νοσοκομεία, φυλακές και
στρατό το μη ΠΟΠ χαλλούμι
Σκέψεις είτε για αλλαγή ετικέτας στα υφιστάμενα προϊόντα για να παραμείνουν στην αγορά

ΛΙΜΑΝΙ – ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Εργο που ξεκλειδώνει
την πόρτα ανάπτυξης
Μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για
την Λάρνακα αποτελεί το έργο της α-
νάπλασης του λιμανιού και της μαρί-
νας. Το έργο του 1,2 δισ. ευρώ θα ξε-
κλειδώσει την ανάπτυξη και την ανα-
βάθμιση της πόλης. Η Περιβαλλοντι-
κή Αρχή άναψε το πράσινο φως και
ταυτόχρονα προβαίνει σε εισηγήσεις
που αφορούν αλλαγές και στο κέ-
ντρο της Λάρνακας. Σελ. 6

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ξεχειμωνιάστε
ζεστά στην Ελλάδα
Σχέδιο προσέλκυσης Γερμανών και
γενικότερα Βορειοευρωπαίων στην
Ελλάδα και τον χειμώνα με κίνητρο τα
χαμηλότερα κόστη θέρμανσης προω-
θεί το υπ. Τουρισμού σε συνεργασία
με ξενοδόχους και tour operators. Στο
επίκεντρο είναι οι συνταξιούχοι και ά-
τομα με δυνατότητα εξ αποστάσεως
εργασίας που θα μπορούσαν να μεί-
νουν τον χειμώνα σε νησιά. Σελ. 18

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τα lockdown έπληξαν
την κινεζική οικονομία
Η οικονομία της Κίνας πληρώνει βαρύ
τίμημα για τη σκληρή πολιτική του
Πεκίνου απέναντι στην πανδημία, κα-
θώς το β΄ τρίμηνο μόλις που διέφυγε
τη συρρίκνωση. Το ΑΕΠ της δεύτερης
οικονομίας στον κόσμο αυξήθηκε κα-
τά μόλις 0,4%. Την ίδια ώρα οι λιανι-
κές πωλήσεις στη δεύτερη μεγαλύτε-
ρη καταναλωτική αγορά του κόσμου
έχουν μειωθεί κατά 4,6%. Σελ. 11
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Συναγερμός στις μεγάλες γερμανικές βιομηχανίες
Αντιμέτωπες με το εν-
δεχόμενο να μην απο-
κατασταθεί η παροχή
ρωσικού φυσικού αε-
ρίου την Πέμπτη, οι
γερμανικές βιομηχα-
νίες δεν κρύβουν την
ανησυχία τους για το
μέλλον που τους επι-
φυλάσσει ο ρωσικός
κολοσσός της Gazprom
αν αποφασίσει να δια-
κόψει πλήρως τη ροή
του καυσίμου. Ο Γεργκ
Ρότερμελ, στέλεχος
της ένωσης γερμανι-
κών χημικών βιομηχα-
νιών VCI, της τρίτης με-
γαλύτερης στη χώρα
μετά την αυτοκινητο-
βιομηχανία και τον μη-
χανολογικό εξοπλισμό,
προειδοποιεί πως αν
δεν αποκατασταθεί η
παροχή αερίου και υ-
πάρξει έλλειψη του
καυσίμου, οι γερμανι-
κές βιομηχανίες θα α-
ναγκαστούν να μειώ-
σουν ή και να διακό-
ψουν την παραγωγή
τους. Σελ. 14
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Του AΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η αποκατάσταση κτηρίων είναι άμεσα
συνυφασμένη με την επανάχρηση υ-
φιστάμενων κτηριακών υποδομών. Η
επανάχρηση με τη σειρά της είναι ένα
φαινόμενο άρρηκτα συνδεδεμένο με
την εξελικτική πορεία του ανθρώπινου
γένους, καθώς σε κάθε ιστορική περίοδο
προκύπτει το ζήτημα της επανάχρησης
των κτηρίων προγενέστερων εποχών.
Το επίπεδο δε πολιτισμού κάθε λαού
αντικατοπτρίζεται στον τρόπο που αυ-
τός αντιμετωπίζει τα μνημεία διαφο-
ρετικών πολιτισμικών καταβολών από
τα δικά του, καθώς επίσης και από τη
μεταχείριση των κτισμάτων προγενέ-
στερων εποχών. 

Στις μέρες μας η αποκατάσταση
κτηρίων  αναμένεται να έχει διευρυ-
μένες διαστάσεις ένεκα και της συμπε-
ρίληψης σχετικής πρόνοιας στο κείμενο
της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε., γνω-
στής ως «Fit for 55» με στόχο την επα-
νάχρηση ενός κτηριακού αποθεματικού
της τάξεως των 220 εκατ. κτηρίων μέχρι
το 2050 στο πλαίσιο της εξοικονόμησης
ενέργειας και μείωσης των  ατμοσφαι-
ρικών ρύπων του διοξειδίου του άν-
θρακα. Τίθεται εύλογα το ερώτημα.
Ποια κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη για την αξιολόγηση ενός κτηρίου
και την αναγνώρισή του ως μνημείου;
Σύμφωνα με τον CesareBrandi, ιστορικό
και κριτικό τέχνης στο σύγγραμμά του
«Teoria del restauro» (1963) «η απο-
κατάσταση είναι η μεθοδολογική στιγμή
της αναγνώρισης ενός έργου τέχνης
μέσω οποιασδήποτε αισθητικής προ-
σέγγισης, τόσο της φυσικής του υπό-
στασης, όσο και της διττής αισθητικής
και ιστορικής του διάστασης, με την
προοπτική της διάσωσής του και με-
ταφοράς του στο μέλλον». 

Εννοείται, ότι τα αισθητικά κριτήρια
είναι υποκειμενικά και διαφέρουν από
εποχή σε εποχή, ενώ για τα ιστορικά
είναι πιο απλά τα πράγματα, καθώς ι-
στορικά μπορεί να θεωρηθούν κτίσματα
προγενέστερων εποχών που αντιπρο-
σωπεύουν έναν τρόπο ζωής ή διαθέτουν
κατασκευαστικά, τυπολογικά ή μορ-
φολογικά χαρακτηριστικά που δεν α-
παντώνται στη σημερινή εποχή.  

Η αποκατάσταση κτηρίων στις μέρες
μας διενεργείται μέσα από ένα νέο ο-
πτικό πρίσμα αφού θα πρέπει να συν-
δέεται με την ενεργειακή αναβάθμιση
με στόχο την όσο το δυνατόν μέγιστη
εξοικονόμηση ενέργειας και στα ιστο-
ρικά κτήρια. Αντιλαμβάνεται κανείς
πόση γνώση απαιτείται να αποκτηθεί
και μεταδοθεί στον τομέα αυτό ώστε
με βάση και τα δεδομένα της Στατι-

στικής Υπηρεσίας μέσα από την τε-
λευταία απογραφή πληθυσμού, τα οποία
επεξεργάστηκε το Εργαστήριο Ενέρ-
γειας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Κτηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου,
να γίνει μια σωστή δουλειά για την
όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση
του κτηριακού αποθεματικού της χώρας
από το οποίο μόνο σχεδόν 27%  έχει
κατασκευαστεί μετά την ένταξη της
Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004.

Η δέσμευση της Ε.Ε. για επανάχρηση
και αξιοποίηση του υφιστάμενου κτη-
ριακού αποθεματικού αποτελεί και μια
πρόκληση για τους σημερινούς αρχι-
τέκτονες, καθώς τα κτήρια που σχε-
διάζονται και ανεγείρονται σήμερα θα
πρέπει να έχουν τέτοια αισθητική ποι-
ότητα ώστε να μπορούν να αποτελέ-
σουν τα μνημεία της δικής μας εποχής
στο μέλλον.  

Κλείνοντας, η παιδεία που απαιτείται
να αποκτηθεί και να μεταδοθεί θα πρέ-
πει να ξεκινά με τη χρήση των δόκιμων
όρων που χρησιμοποιούνται στον τομέα
αυτό. Έτσι, με τον όρο «αποκατάσταση»
θεωρούμε τις ενέργειες που στόχο
έχουν την προστασία ενός μνημείου
και σκοπό την παράδοσή του στις με-
ταγενέστερες γενιές μέσω της διατή-
ρησης της μορφής του και των υλικών
εκ των οποίων αυτό συντίθεται. Στην
αποκατάσταση κρίνεται ορθή η χρήση
όσο το δυνατόν περισσότερων αυθε-
ντικών στοιχείων και συμπλήρωση με
νέα όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Ο όρος «αναστήλωση» χρησιμοποι-
είται κυρίως για εργασίες σε αρχαιολογικά
μνημεία και χώρους όπου το κατακείμενο
οικοδομικό υλικό μπορεί να επανατο-
ποθετεί στην αρχική του θέση, όταν
αυτή μπορεί να εξακριβωθεί με βεβαιό-
τητα. Έτσι, στην αναστήλωση έχουμε
κυρίως χρήση αυθεντικού οικοδομικού
υλικού και χρήση σύγχρονων μεθόδων
και υλικών όπου κρίνεται απαραίτητο,
κυρίως για στερεωτικούς λόγους.  

Τέλος, υπάρχει  ο όρος «ανακατα-
σκευή» όπου στόχος είναι η επαναφορά
του μνημείου στην προτεραία του μορ-
φή, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο
νέο οικοδομικό υλικό και ελάχιστο συ-
γκριτικά συνήθως αυθεντικό. Η μη συ-
μπερίληψη στους όρους της λέξης «α-
ναπαλαίωση» είναι σκόπιμη, γιατί στον
κλάδο της αποκατάστασης η «αναπα-
λαίωση» είναι ένας ανύπαρκτος όρος.  

Η δρ Έλενα Λυμπουρή- Κοζάκου είναι διδά-
σκουσα του μαθήματος «Συντήρηση & Προστα-
σία της Αρχ. Κληρονομιάς» στο Τμήμα Αρχιτε-
κτονικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Φεστιβάλ FANEROMENI22
Ο Υπαίθριος καλοκαιρινός κινημα-

τογράφος στην αυλή του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει
τη σειρά προβολών του με ελεύθερη εί-
σοδο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τεχνών
Faneromeni22 με την προβολή του ντο-
κιμαντέρ φύσης «Eleonora’s Falcon –
Life in the Balance» (2021), με τη στήριξη
του BirdLife Cyprus και BirdLife Ηνω-
μένου Βασιλείου) και την προβολή της
ταινίας «Περιπέτεια στη ζούγκλα» Jungle
Cruise. Μέσα από την ματιά του Μαυ-
ρομμάτη, ενός μεταναστευτικού αρπα-
κτικού πουλιού που επισκέπτεται τη
Χερσόνησο Ακρωτηρίου για να φωλιάσει
το καλοκαίρι, το ντοκιμαντέρ ‘Eleonora’s
Falcon– Life in the Balance’ παρουσιάζει
τον μοναδικό φυσικό πλούτο της περιο-
χής και τις προκλήσεις που έχει να α-
ντιμετωπίσει. Πέμπτη, 21 Ιουλίου, ώρα
8:00 μ.μ. και 9:00 μ.μ. Πολιτιστικό Ίδρυμα
Τράπεζας Κύπρου, Φανερωμένης 86-90,
Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφω-
νο 22128157 | www.boccf.org

Η αλήθεια της ερήμου
Οι Εκδόσεις Αλμύρα παρουσιάζουν

την ποιητική συλλογή «Η αλήθεια της
ερήμου» της Σοφίας Μπάρκα. Αυτή είναι
η πρώτη εκδοτική ποιητική της παρουσία
και αποτελείται από ποιήματα που γρά-
φτηκαν κατά την περίοδο 2020 - 2022.
Αφορμή για την εντονότερη στρέψη
της ποιήτριας στην γραφή, ήταν η παν-
δημία. Απαγγελία ποιημάτων από την
ηθοποιό Κωνσταντίνα Ξενοφώντος. Πα-
ρουσίαση μελοποιημένων στίχων του
βιβλίου από τον Γιώργο Καλογήρου.
Μουσικό αφιέρωμα που θα ακολουθήσει
μετά την παρουσίαση από τον Γιώργο
Καλογήρου και τη Μαρία Θεοδώρου
στον δίσκο «Προσανατολισμοί» του Ο-
δυσσέα Ελύτη σε μουσική Ηλία Ανδριό-
πουλου. Κυριακή 24 Ιουλίου, ώρα 8:00

μ.μ. Καφενείο 11 στην παλιά πόλη Λευ-
κωσίας. Κρατήσεις γίνονται στο τηλέ-
φωνο 99030985. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες Εκδόσεις Αλμύρα τηλ. επικοι-
νωνίας: 99658683.

Θεατρική ομάδα Σόλο για Τρεις 
Η θεατρική ομάδα «Σόλο για Τρεις»

παρουσιάζει το έργο της Ευρυδίκης Πε-
ρικλέους – Παπαδοπούλου «Φωτεινή»,
σε σκηνοθεσία και δραματουργία Μαρίας
Μανναρίδου – Καρσερά. Έμπνευση για
τη συγγραφέα αποτελούν τα τραγικά
γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστρο-
φής. Το έργο, ακολουθεί τη ζωή της Φω-
τεινής που καταφέρνει να διαφύγει μαζί
με την κορούλα της τη σφαγή, που δια-
δραματίζεται στην προκυμαία της Σμύρ-
νης τον Αύγουστο του 1922. Μέσα από
δραματικές συνθήκες, που βιώνει σε
ένα καράβι με άλλους πρόσφυγες, φτάνει
στην Λάρνακα αποφασισμένη να στε-
ριώσει την νέα ζωή. Το έργο εκτυλίσσεται
στη δεκαετία του ’50 στην αποικιοκρα-
τική τότε Κύπρο. Ερμηνεύουν οι ηθο-
ποιοί: Έρικα Μπεγέτη, Χριστιάνα Λάρ-
κου, Χάρης Αττώνης. Μουσική Σύνθεση
και Ερμηνεία Τραγουδιών επί Σκηνής:
Γιώργος Καλογήρου. Τραγούδια Ιωνίας
ελληνικά και αρμένικα: Έρικα Μπεγέτη,
Χριστιάνα Λάρκου, Χάρης Αττώνης. Στί-
χοι Τραγουδιών: Ευρυδίκη Περικλέους
– Παπαδοπούλου. Περιοδεία: Κάτω Μονή,
22 Ιουλίου, Χώρος Εκδηλώσεων Κοινο-
τικού Συμβουλίου Κάτω Μονής (Δημοτικό
Σχολείο). Πεδουλάς, 30 Ιουλίου, Αίθουσα
Γυμνασίου Πεδουλά, Άλωνα, 6 Αυγού-
στου, Χώρος Εκδηλώσεων Κοινοτικού
Συμβουλίου Άλωνας, ώρα έναρξης 8:30
μ.μ.

Φεστιβάλ Χορού Νέας Κίνησης
Για εννέα ημέρες και νύχτες, χορευτές

και χορογράφοι που δραστηριοποιού-
νται στην Κύπρο παρουσιάζουν τα έργα

τους στο 19ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ
Χορού της Νέας Κίνησης, σε δημόσιους
χώρους στο κέντρο της Λεμεσού, προ-
τείνοντας κάθε χρόνο νέες εμπειρίες
θέασης, έκφρασης και διαδραστικότητας
με την τέχνη του χορού. Μια εξαιρετική
ευκαιρία ανάδειξης πολιτισμού και σύγ-
χρονης τέχνης που έχει να προσφέρει
η κοινότητα του χορού, τόσο για τους
κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες
της πόλης. Η έναρξη θα γίνει το Σάββατο
23 Ιουλίου 2022 με βραδιά προβολών
ταινιών χορού, περφόρμανς, video art
στο πάρκινγκ της ΕΚΑ στην οδό Ελευ-
θερίας στη Λεμεσό. Λαμβάνουν μέρος
με έργα τους οι: Κωνσταντίνα Σκαλιώ-
ντα, Ζωή Γιωργαλλή, Αλεξία Νικολάου,
Μαρία Κασάπη και Μαρίτα Αναστάση.
Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με ε-
λεύθερη είσοδο σε προκαθορισμένους
αλλά και σε απροσδόκητους δημόσιους
χώρους στο κέντρο της Λεμεσού από

23 έως 31 Ιουλίου, σε πεζόδρομους και
πλατείες, σε παραθαλάσσια και αστικά
σημεία της Λεμεσού. Επικοινωνία:
info@neakinisi.com - 99407856

Rialto World Music Festival
Το «Κάλεσμα» είναι ένα νεοσύστατο

εξαμελές φωνητικό σύνολο που ασχο-
λείται με τη φωνητική εκτέλεση και έ-
ρευνα στις μουσικές παραδόσεις κυρίως
της Κύπρου και Ελλάδας, όπως επίσης
και με προσωπικές, αυθεντικές συνθέ-
σεις, στοχεύοντας στη γεφύρωση των
επιτόπιων παραδόσεων με τη σύγχρονη
δημιουργία. Σημαντικό ρολο στη μουσικη
που το «Καλεσμα» μελετα, εχει ο λογος,
με αναφορες στην κυπριακη δημοτικη
ποιηση. Το προτζεκτ Το τζελαηδημα
του φου συστηνει ηχοτοπια που ανηκουν
στον γεωγραφικο χωρο της Ανατολικης
Μεσογειου με εμφαση στην κυπριακη,
επιτοπια μουσικοποιητικη με συγχρονες

εναρμονισεις για 6 φωνες. Συμμετέχουν:
Βασιλης Φιλιππου, Σαββας Λαγου, Παρης
Παρασχος, Φρειδερικη Τομπαζου, Κα-
τερινα Παρασχου και Αναστασια Ζα-
κυνθινου. Τετάρτη 27 Ιουλίου, Πάρκινγκ
ΣΕΚ (πίσω από Θέατρο Ριάλτο), ώρα
9:00 μ.μ.

Προμηθέας Δεσμώτης
Η τραγωδία του Αισχύλου, Προμη-

θέας Δεσμώτης συμμετέχει στη φετινή
διοργάνωση του Φεστιβάλ Αρχαίου Ελ-
ληνικού Δράματος, με τον Γιάννη Στάν-
κογλου στον ρόλο του Προμηθέα και
ένα εκλεκτό επιτελείο πρωταγωνιστών,
σε μετάφραση Γιώργου Μπλάνα και
σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Ο Άρης
Μπινιάρης, αντλώντας πληροφορίες
από τη ρυθμικότητα του κειμένου, συ-
νεχίζει την έρευνά του πάνω στην αρ-
χαία τραγωδία, με τους ηθοποιούς να
μεταβολίζουν σε θεατρική δράση τον

ήχο και τον ρυθμό του ποιητικού λόγου
μέσω του σώματος και της φωνής. Μέσα
από ένα παλλόμενο και ζωντανό ηχητικό
περιβάλλον, αναδεικνύονται τα πρό-
σωπα μιας παλιάς, μα πάντα επίκαιρης
ιστορίας, με τον Προμηθέα να αποτελεί
ένα διαχρονικό σύμβολο αντίστασης.
«Μιας ιστορίας που μπορεί να ακουστεί
ως σκοτεινό σχόλιο για το παρόν ή ως
φωτεινή ελπίδα για το μέλλον», όπως
ο ίδιος ο σκηνοθέτης σημειώνει. Πα-
ρασκευή, 22 Ιουλίου & Σάββατο, 23 Ι-
ουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου.
Προπώληση εισιτηρίων: SoldOut
Tickets και καταστήματα Stephanis -
Electronics. Πληροφορίες: 7000 2414 -
www.greekdramafest.com

Ποιητική συνάντηση Βερσόπολις
Το Ιδεόγραμμα διοργανώνει την Ποι-

ητική Συνάντηση με τίτλο «Βερσόπολις
– Πανσέληνος», στην Κύπρο, στην οποία
θα λάβουν μέρος οι ποιητές OdileKennel
από τη Γερμανία, ElisMonteverdeBurrau
από τη Σουηδία και Ανδρέας Τιμοθέου,
TugceTekhanliκαι Αλέξανδρος Χρονίδης
από την Κύπρο, οι οποίοι θα απαντήσουν
σε ερωτήσεις των ποιητών, Αυγής Λίλλη
και Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου. Στην
εκδήλωση θα γίνει μικρό αφιέρωμα
στους Ουκρανούς ποιητές της Βερσό-
πολις Olga Povopoznyk, Halyna Kruk,
Natalka Bilotserkivets, Myroslav Laiuk,
Andriy Bondar όπου θα διαβαστούν ποι-
ήματά τους στα ουκρανικά με ταυτό-
χρονη προβολή μετάφρασης στα αγγλικά
και ελληνικά. Σε συνεργασία με το Τμήμα
Τεχνών – Πρόγραμμα Γραφικών Τεχνών
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
και φοιτητές του μαθήματος Ήχος και
Κίνηση δημιούργησαν πέντε βιντεο-
ποιήματα, εμπνευσμένα από τα ποιήματα
των συμμετεχόντων ποιητών, με τη μέ-
θοδο Κινουμένων Γραφικών τα οποία
θα προβληθούν στην εκδήλωση.

Η κα Ελλού από το Νέο Χωρίο Κυθρέας,
τον Ιούλιο του 1974, φιλοξένησε δεκάδες
πρόσφυγες από το χωριό Κλεπίνη της
επαρχίας Κερύνειας... δεν γνώριζε και
φυσικά ούτε που μπορούσε να φαντα-
στεί ότι σε λιγότερο από έναν μήνα θα
έπαιρνε και εκείνη τον δρόμο της προ-
σφυγιάς. 

Συνάντησα την κα Ελλού στον Συ-
νοικισμό Στρόβολος ΙΙΙ, να κάθεται με
συγγενείς της στην αυλή της... «και τι
δεν είχαν φέρει μαζί τους, όταν ήρθαν
στο σπίτι μου, πράγματα, κοπάδια, κάρ-
βουνα... ακόμα και τα χωράφια είχαν
γεμίσει πράγματα των ανθρώπων που
ήρθαν από την Κλεπίνη... εγέμωσεν ο
τόπος» μου λέει. Εκείνα τα βράδια, με-
ταξύ πρώτης και δεύτερης εισβολής,
όλοι καθόντουσαν στις βεράντες, γε-
μάτοι αβεβαιότητα: «Ο κόσμος ένιωθε
φυσικά την αβεβαιότητα ήντα που εν
να γινεί. Εκάθουνταν όλη νύχτα πα’
στις βεράντες να ακούσουν τι εν να
γίνει» και μέσα σε αυτό το κλίμα η κα
Ελλού έπρεπε να «σάσσει και να ταΐσει
ούλον τούτον τον κόσμον. Δύσκολο
πράμα!». Η φιλοξενία τόσων ανθρώπων
ήταν μία όντως δύσκολη επιχείρηση,
που οι γυναίκες αναλάμβαναν: «Εστρώ-
ναμε χαμαί μες στα δωμάτια να πέφτει
ο κόσμος... και όλη νύχτα να συζητάμε
τι εν να γίνει».

Τελικά, όλοι έφυγαν το ξημέρωμα
της 14ης Αυγούστου από το Νέο Χωρίο
Κυθρέας, πρόσφυγες και εκείνοι... «Αμα
τζι έβαλαν τις πόμπες η ώρα πέντε,
έπιαα το μωρό μου και εβούρουν στις
ελιές...». Ο πατέρας της κας Ελλούς, ο
Γιαννής Πετρίδης έφυγε πριν από την
υπόλοιπη οικογένεια, για να πάει να
βρει τους γιους του, που ήταν στρατιώτες
στο Τζιάος. «Χάλασε η μοτόρα του στο
Στρογγυλό και εκεί βρήκε άλλους χωρ-
κανούς μας, έμεινε εκεί και συνελήφθη...
Δκυο μέτρα άθρωπος και δώκαν μας
δκυο κόκκαλα...».

Ενα σιδερένιο κρεβάτι…
Χαρακτηριστική είναι και η διήγηση

της κας Τιτίνας Λοϊζίδου για τον παππού
της στην «Κ» για τη φιλοξενία που δέ-
χθηκε ο παππούς της, «Ο παππούς έμενε
στο μεγάλο σπίτι με τη βοηθό του και
τα τρία της παιδιά. Έφυγε από την Κε-
ρύνεια στα 84 του χρόνια, από το σπίτι
όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
πάντοτε ήταν ευπρόσδεκτοι, ένα σημείο
αναφοράς για τους Κερυνειώτες, που
έσωζε ζωές…» μού είχε διηγηθεί η κα
Λοϊζίδου, συνεχίζοντας: «Λίγες ημέρες
μετά τις 20 Ιουλίου πήρα ένα μήνυμα

ότι ο παππούς βρίσκεται στην Κυθρέα.
Αμέσως πήγα με τον σύζυγό μου και
τον βρήκαμε κάτω από ένα δέντρο…
και η οικογένεια που τον φιλοξενούσε
από σεβασμό τού είχε παραχωρήσει
ένα σιδερένιο κρεβάτι… τον είχα μαζί
μου για ενάμιση χρόνο… Η παρουσία
του παππού με τη γέννηση του γιου
μου, αλλά και ο πατέρας μου ως εγκλω-
βισμένος, ήταν μια σταθερή αναφορά
της Κερύνειας με την ελπίδα ότι θα ε-
πιστρέφαμε… Γι’ αυτούς έκανα την
προσφυγή».

Θέλω να πάω έσσω μου
Πρόσφυγας από την Κάτω Ζώδια,

φρόντιζε την καθαριότητα έξω από το
σπίτι της, όταν τη συνάντησα στον συ-
νοικισμό της Αγλαντζιάς... «Ξέρεις τι
είναι να ετοιμάζεσαι να παντρευτείς,
να έχεις καινούργιο σπίτι και ξαφνικά
να τα αφήνεις όλα πίσω σου;» μου λέει,
ενώ τα μάτια της βουρκώνουν. Τη ρωτώ
για τους Κερυνειώτες πρόσφυγες, «ήρ-
θαν πολλοί, έμειναν κάτω από το σπίτι

μου, στις κολώνες κάμποσοι. Μαζέψαμε
ρούχα και άλλα πράγματα και τους πη-
γαίναμε, μαγειρεύαμε κιόλας... Μετά,
το κοινοτικό συμβούλιο, πολλούς τους
μετέφεραν στο σχολείο» και οι κινήσεις
της με τη σκούπα της έλεγαν πολλά
περισσότερα. Πιστέψατε ποτέ ότι θα
έφτανε η ώρα που θα αναγκαζόσασταν
να φύγετε κι εσείς τη ρωτώ; «Ποττέ,
ποττέ, είχα έτοιμο το σπίτι μου για να
μείνω παντρεμένη»... η ευγενική κυρία,
μου εξιστορεί εν συντομία τα δύσκολα
χρόνια από το 1974 ώς το 1983 που έ-
λαβε το σπίτι στον συνοικισμό. Κλασική

ιστορία, περιπέτειες ώσπου να μπει
ένα μόνιμο κεραμίδι πάνω από το κεφάλι
τους... μια σκεπή που να την πουν «σπί-
τι», νιόπαντροι, μαζί με τους γονιούς
τους, στα λίγα τετραγωνικά των σπιτιών
στους κυβερνητικούς οικισμούς. Η Ζω-
διάτισσα μού λέει: «Η μάνα μου ώσπου
πέθανε έλεγε “να πάω έσσω μου, θέλω
να πάω έσσω μου”, και όταν εγώ της
έλεγα, “γιατί, εδώ δεν είμαστε σπίτι
μας;”… μου απαντούσε “Έσσω μου,
στο χωρκόν μου”». 

Περπατώντας στους συνοικισμούς,
αισθάνεσαι πως ο χρόνος παραφυλάει,
η σύγχρονη ιστορία είναι παντού, από
την ησυχία της βουής της πόλης ακούς
μόνο τη φράση: «Να μην ξαναδείξει
έτσι πράμα σε κανέναν»... Πρόσφυγες,
άντρες και γυναίκες, χιλιάδες μικροϊ-
στορίες ανθρώπων, αλλά αυτό που ποτέ
δεν μπορεί να γραφτεί είναι αυτό που
μου λέει η κα Ελλού, και που συχνά α-
κούω, όταν περπατώ στα σοκάκια των
συνοικισμών: «Εν περιγράφουνται τα
συναισθήματα του καιρού εκείνου».

Φιλοξενώντας πρόσφυγες τον Ιούλιο του 1974

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

Περί αποκατάστασης 
ο λόγος...

Α Ρ Θ Ρ Ο / Της δρος ΕΛΕΝΑΣ ΛΥΜΠΟΥΡΗ-ΚΟΖΑΚΟΥ

<<<<<<<

Ο κόσμος ένιωθε φυσικά 
την αβεβαιότητα ήντα που 
εν να γινεί. Εκάθουνταν 
όλη νύχτα πα’ στις βεράντες
να ακούσουν  τι εν να γίνει».

Περπατώντας στους συνοικισμούς, αισθάνεσαι πως ο χρόνος παραφυλάει, η σύγχρονη ιστορία είναι παντού, από την ησυχία της βουής
της πόλης ακούς μόνο τη φράση: «Να μην ξαναδείξει έτσι πράμα σε κανέναν»...

ΓΤ
Π

Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου.«Φωτεινή» από τη Σόλο για Τρεις.

«Κάλεσμα» στο Rialto World Music Festival.

19ο Φεστιβάλ Χορού της Νέας Κίνησης.
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Ref. 7620

Έπαυλη 3ων υπνοδωματίων με πισίνα
Λατσί, Πάφος

€1.300.000

Ref. 8102

Έπαυλη 3ων υπνοδωματίων με πισίνα
Παραλίμνι, Περιοχή Μάλαμα

€330.000

Ref. 8118

Έπαυλη 3ων υπνοδωματίων με πισίνα
Παραλίμνι, Περιοχή Μάλαμα

€300.000

7777 5656  |  www.gogordian.com

Σκέφτεστε για εξοχική κατοικία;
ανακαλύψτε τη νέα σας στέγη!

Go

residential

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Σε παιχνίδια για δύσκολους λύτες εξε-
λίσσονται τα πλάνα των κυπριακών
τραπεζών για μείωση του προσωπικού
βάσει των μελλοντικών επιχειρηματικών
τους πλάνων. Η Τράπεζα Κύπρου έδωσε
παράταση στο Σχέδιο Εθελούσιας Απο-
χώρησης μέχρι και την προσεχή Πέμπτη
21 Ιουλίου 2022, ενώ έπρεπε να έχει
σταματήσει από τη Δευτέρα 18 Ιουλίου
2022. Η Ελληνική Τράπεζα, επίσης, βρί-
σκεται σε στάση αναμονής σε σχέση
με τη μείωση του προσωπικού της, α-
ναμένοντας το «σύρμα» του Υπουργείου
Εργασίας για να έρθει στο τραπέζι του
διαλόγου με την ΕΤΥΚ. Δίχως να επιβε-
βαιώνουν οτιδήποτε από τα κάτωθι πη-
γές της Τράπεζας Κύπρου, η «Κ» είναι
σε θέση να γνωρίζει ότι σχεδόν έχει
πιάσει το στόχο της, αυτόν της αποχώ-
ρησης των 500 – 600 ατόμων. Το πρό-

βλημα όμως δεν είναι ο αριθμός. Το πρό-
βλημα είναι πόσοι από αυτούς που έχουν
πατήσει το «κουμπί» της εξόδου μπορούν
ρεαλιστικά να αποχωρήσουν από την
τράπεζα.

Μέχρι την Παρασκευή είχαν πατήσει
το «κουμπί» της εξόδου από την τράπεζα,
όπως γνωρίζει η εφημερίδα, 380 υπάλ-
ληλοι, ενώ προχθές, Δευτέρα 18 Ιουλίου,
είχαν πατήσει το «κουμπί» πάνω από
500 άτομα προσωπικού. Όμως, το «κου-
μπί» δεν το έχουν πατήσει συγκεκριμένοι
υπάλληλοι που θα καταργηθούν οι θέσεις
τους, τα τμήματά τους και δεν θα έχουν
αντικείμενο ασχολίας στην Τράπεζα
Κύπρου. Υπάρχει μερίδα προσώπων
στην Τράπεζα που βάσει του στρατη-
γικού πλάνου της Τράπεζας δεν θα έχουν
αντικείμενο ασχολίας, και δεν έχουν
πατήσει ακόμα το «κουμπί».

Δεν είναι πρόβλημα όμως μόνο της

Τράπεζας Κύπρου, το Σχέδιο Εθελούσιας
Εξόδου που μετεξελίσσεται σε σκάκι.
Αντίστοιχο πρόβλημα αναμένεται να
αντιμετωπίσει και η Ελληνική Τράπεζα.
Η Ελληνική αναμένεται να μειώσει τους
υπαλλήλους της μέχρι το τέλος του 2022
κατά 350, ενώ σε βάθος 2ετίας – 3ετίας
θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός πάνω από
1.000. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι α-
ριθμοί είναι ένα ζήτημα, ποιοτικά όμως

ποιοι από το προσωπικό θα αποχωρή-
σουν, είναι άλλο ζήτημα. Προφανώς και
στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου,
αλλά και σε λίγο καιρό από τώρα ενδε-
χομένως να είναι και της Ελληνικής, το
πρόβλημα να είναι πως πατούν το κουμπί
της εξόδου υπάλληλοι που η τράπεζα
δεν θέλει να αποχωριστεί και υπάλληλοι
που θα θέλει, να μην το πατούν.

Εκεί μπαίνει και το ζήτημα των «πιέ-

σεων». Ανά καιρούς έχουμε δει και μέσω
προβολής της ΕΤΥΚ από εγκυκλίους
πως τράπεζες πιέζουν συγκεκριμένους
υπαλλήλους για αποχώρηση.

Το πρόγραμμα είναι μεν εθελοντικό,
πλέον όμως οι τράπεζες έχουν βάλει
στη «φαρέτρα» τους και το όπλο των
πλεονασμών, λέξη «ταμπού» που πριν
από το 2022 δεν μπορούσε να χρησι-
μοποιηθεί τουλάχιστον στον τραπεζικό

κλάδο. Την αρχή έκανε η ΚΕΔΙΠΕΣ, α-
κολούθησε η Ελληνική χρησιμοποιώντας
την και τώρα η Τράπεζα Κύπρου έχει
αφήσει «παραθυράκι» για πλεονασμούς
αν δεν πετύχει το στόχο της αναφορικά
με το Σχέδιο. Άρα, οι πλεονασμοί θα
χρησιμοποιηθούν πιθανότατα όχι για
ποσοτικούς σκοπούς, αλλά για ποιοτι-
κούς.

Παγωμένο ζήτημα
Ένα «παγωμένο» ζήτημα είναι αυτό

της ΚΕΔΙΠΕΣ, αναφορικά με τη μείωση
του προσωπικού της κατά 40 άτομα. Σε
αυτά τα 40 άτομα ήταν έτοιμη να εφαρ-
μόσει πλεονασμούς. Στην προκειμένη
περίπτωση όμως οι πλεονασμοί μπορεί
να ενέχουν και πολιτική «οσμή», καθώς
το μέλλον των 40 υπαλλήλων της ΚΕ-
ΔΙΠΕΣ είναι στην κρίση του μεγαλομε-
τόχου της ΚΕΔΙΠΕΣ, δηλαδή του Υπουρ-
γείου Οικονομικών. Εκείνο που υπάρχει
πάντως σε παλαιότερη ενημέρωση είναι
πως το προσωπικό αυτό δεν πρόκειται
να μεταφερθεί σε άλλο κρατικό τμήμα,
είτε του δημοσίου, είτε σε ημικρατικό
οργανισμό.

25% και 15%
Όταν παρουσίασε τα οικονομικά της

αποτελέσματα η Τράπεζα Κύπρου για
το πρώτο τρίμηνο του 2022 τόνιζε πως
μέσα στο 2022 είχε πρόθεση να μειώσει
το κόστος της μειώνοντας κατά 25% τα
καταστήματα και κατά 15% τον αριθμό
των υπαλλήλων της. Δύο μήνες μετά
και προχώρησε σε αυτές τις ενέργειες,
μη χάνοντας χρόνο. Αρχές Ιουλίου μεί-
ωσε 15 καταστήματα και πλέον έχει 60
συνολικά σε παγκύπρια βάση. Το 2019
λειτουργούσαν 86 καταστήματα. Μείωσε
όμως και ΑΤΜ. Από 156 τον Ιούνιο,
πλέον λειτουργούν 141. Όσον αφορά
στους υπαλλήλους, στα τελευταία απο-
τελέσματα αναγραφόταν ότι το συγκρό-
τημα εργοδοτεί 3.395 άτομα. Άρα, θα
παραμείνουν 2.800 - 2.900 άτομα προ-
σωπικού στην Τράπεζα Κύπρου και έ-
χουν γίνει οι κατάλληλες ασκήσεις επί
χάρτου για να λειτουργεί με δομή μει-
ωμένη κατά 15% σε επίπεδο ανθρωπίνου
δυναμικού.

«Σκάκι» η αποχώρηση από τις τράπεζες
Πατούν το κουμπί εξόδου άτομα που δεν καταργούνται οι θέσεις τους και δεν το πατούν αυτά που καταργούνται

Προέχει
η σύμβαση
Κατά την Ελληνική Τράπεζα
η υπογραφή της συλλογικής
σύμβασης με την ΕΤΥΚ προ-
έχει από μία ενέργεια μείω-
σης του προσωπικού της. Έ-
χει δηλώσει επίσημα σε πα-
λαιότερη ενημέρωση ότι η
Τράπεζα είναι έτοιμη να
συμβιβαστεί και να συμφω-
νήσει σε μια ολιστική λύση
για όλες τις εκκρεμότητες με
την ΕΤΥΚ, στη βάση μιας νέ-
ας συλλογικής σύμβασης.
Σύμφωνα με την Ελληνική,
υπάρχει η βούληση και η δέ-
σμευση της Τράπεζας να συ-
ζητηθούν όλα τα εκκρεμή
ζητήματα και να καταλήξουν
σε κάποιο συμβιβασμό, απο-
φεύγοντας περιττές αντιπα-
ραθέσεις. Η Ελληνική επιση-
μαίνει ότι βάσει των δεδομέ-
νων που υπάρχουν, η νέα
συλλογική σύμβαση θα δια-
σφαλίζει έναν υγιή και εύ-
ρωστο οργανισμό και θα δια-
φυλάττει όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες θέσεις εργασίας.
Η ΕΤΥΚ σε σχετική εγκύκλιό
της προ 15 ημερών είχε ανα-
φέρει πως η Ελληνική Τρά-
πεζα έχει απομονωθεί. Έκα-
νε αντιπαραβολή με την ανα-
νέωση της Συλλογικής Σύμ-
βασης με την Alpha Bank,
για τα έτη 2019 – 2022, σύμ-
βαση που ήταν «φρέσκια».
Με τη συμφωνία αυτή τόνιζε
η ΕΤΥΚ πως ουσιαστικά η μό-
νη Τράπεζα που έχει «αυτοα-
πομονωθεί» και δεν έχει
προχωρήσει στην υπογραφή
Συμφωνίας παραμένει η Ελ-
ληνική Τράπεζα, συμπληρώ-
νοντας πως η Ελληνική εξα-
κολουθεί να έχει απόψεις
και επιθυμίες εκτός τόπου
και χρόνου. Σχολίαζε δε, ότι
η συμφωνία που είχε επιτευ-
χθεί με τον Πρόεδρο της Ελ-
ληνικής Τράπεζας κ. Ε. Πολυ-
κάρπου και την απέρριψε
κατά την ΕΤΥΚ ο κ. Oliver
Gatzke, είναι πανομοιότυπη
με αυτήν που υπέγραψαν ό-
λες οι άλλες τράπεζες.

Οι πλεονασμοί στις τράπεζες πιθανώς θα χρησιμοποιηθούν για ποιοτικούς σκοπούς μείωσης υπαλλήλων και όχι για ποσοτικούς.

<<<<<<

Η Ελληνική Τράπεζα
βρίσκεται σε στάση αναμονής
σε σχέση με τη μείωση
του προσωπικού της.
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Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Γύρω στους 4.000 τόνους προϊόντος
χαλλουμιού εκτός προδιαγραφών της
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέ-
λευσης βρίσκονται αυτή την στιγμή
στην αγορά. Για αυτά τα προϊόντα θα
δοθεί μια άτυπη περίοδος κατά την
οποία θα αποφασιστεί ο τρόπος διαχεί-
ρισής τους. Κάθε τυροκομείο αναμένεται
να εξετάσει τις επιλογές που έχει στη
διάθεσή του. Σύμφωνα με το Υπουργείο
Γεωργίας, ένα από τα σενάρια είναι η
αλλαγή στις ετικέτες των μη ΠΟΠ προϊ-
όντων- το λεγόμενο relabeling, ώστε
ναι μεν να συνεχίσουν να διατίθενται
στην αγορά αλλά με διαφορετική ονο-
μασία. Μια τέτοια περίπτωση είναι το
light χαλλούμι, το χαλλούμι με τσίλι,
κτλ. Πηγές της αγοράς διευκρινίζουν
στην «Κ» ότι δεν θα ακολουθήσουν όλα
τα τυροκομεία αυτή την οδό, αλλά μάλ-
λον θα προσπαθήσουν να διαθέσουν
τις υφιστάμενες ποσότητες χωρίς επι-
πλέον έξοδα συσκευασίας. 

Πέραν του relabeling, συζητήθηκε
παράλληλα και το ενδεχόμενο αυτές οι
ποσότητες, ή μέρος αυτών, να διατεθούν
για τις ανάγκες τροφοδοσίας κυβερνη-
τικών υπηρεσιών. Όπως δήλωσε στην
«Κ» ο υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής,
θα εξεταστεί το σενάριο διοχέτευσης
ποσοτήτων χαλλουμιού μέσω της δια-
δικασίας προσφορών, σε κρατικές υ-

πηρεσίες όπως τα νοσοκομεία, Εθνική
Φρουρά, και Κεντρικές Φυλακές, μέσω
διαδικασίας προσφορών. «Θα διερευ-
νήσουμε κατά πόσο θα μπορούσε να
απορροφηθούν κάποιες ποσότητες από
την εγχώρια αγορά, ούτως ώστε να γίνει
πιο γρήγορα η μετάβαση στη νέα τάξη
πραγμάτων». Αυτό ήταν ένα από τα θέ-
ματα που συζητήθηκαν κατά την διάρ-
κεια της πρόσφατης συνάντησης Υ-
πουργείου Γεωργίας και συνδέσμων Τυ-
ροκόμων, Αγελαδοτρόφων και Αιγο-
προβατοτρόφων, αλλά και στις προη-
γούμενες συναντήσεις των εμπλεκό-
μενων πλευρών με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Θολό παραμένει ωστόσο
το χρονικό διάστημα της νέας πίστωσης
χρόνου για συμμόρφωση με τις πρόνοιες
του συμφωνημένου πλαισίου. Από τη
μια ο Υπουργός κάνει λόγο για μέχρι
τέλος Ιουλίου, ενώ η πλευρά των τυρο-
κόμων κάνει λόγο για Αύγουστο- Σε-
πτέμβρη. 

Ο μήνας της αλλαγής
Πάντως, όπως ξεκάθαρα διατύπωσε

ο αρμόδιος Υπουργός, ο μήνας αλλαγής
για το χαλλούμι θα είναι ο Αύγουστος.
Τότε θα δουν οι καταναλωτές πιο μαζικά
το προϊόν στα ψυγεία των υπεραγορών.
Ήδη ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο σύστημα
πιστοποίησης της Bureau Veritas και
από τα μεγάλα τυροκομεία, οι οποίες
θα εξεταστούν με διαδικασίες εξπρές
ώστε να προχωρήσουν με την παραγωγή
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση
από το Υπουργείο Γεωργίας υπέβαλαν

αίτηση άλλα 9 τυροκομεία τα οποία χει-
ρίζονται πέραν του 60% της συνολικής
παραγωγής του προϊόντος. Ήδη ορί-
στηκε επιτόπια αξιολόγησή τους τα ε-
πόμενα 24ώρα και εντός Ιουλίου ανα-
μένεται να λάβουν την πιστοποίηση,
εφόσον φυσικά πληρούν τις προδια-
γραφές.

Πώς βγήκε ο άσπρος καπνός
Είναι πάντως η πρώτη φορά που οι

τρεις βασικές εμπλεκόμενες πλευρές
στην παραγωγή του χαλλουμιού συμ-
φώνησαν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο
δράσεων. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την
εξέλιξη φαίνεται να διαδραμάτισαν οι
συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, η γνωμάτευση της Νομικής
Υπηρεσίας, η οποία δεν άφηνε περιθώριο
για άλλη ερμηνεία ως προς το προφίλ
του προϊόντος που θα φέρει επίσημα

το όνομα χαλλούμι και οι επιστολές που
στάλθηκαν σε Αγελαδοτρόφους, Τυρο-
κόμους και Αιγοπροβατοτρόφους, με
τις οποίες η κυβέρνηση ξεκαθάριζε το
πλαίσιο παραγωγής χαλλουμιού. Σύμ-
φωνα με τον κ. Καδή, αυτό διαφορο-
ποίησε και το περιεχόμενο της συζή-
τησης στην τελευταία συνάντηση. Βε-
βαίως σημαντικό ρόλο στην συμφωνία
έφερε και η μείωση του ποσοστού αι-
γοπρόβειου γάλακτος στο 10% για πε-
ρίοδο μέχρι τέλος 2022, καθώς και η
αύξηση της τιμής πώλησης του αιγο-
πρόβειου γάλακτος στους τυροκόμους. 

Αύξηση 15% στην τιμή
Η ακριβής τιμή τόσο του αιγινού όσο

και του πρόβειου γάλακτος, θα καθο-
ρίζεται με φόρμουλα, η οποία θα λαμ-
βάνει υπόψη και τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά του γάλακτος- πρωτεΐνη λίπος

κτλ, αλλά και την εποχικότηταά του. Υ-
πολογίζεται περίπου ότι πρόκειται για
αύξηση γύρω στο 15% σε σχέση με την
υφιστάμενη τιμή, ώστε να καλύπτεται
το κόστος παραγωγής. Βάσει στοιχείων,
το κόστος παραγωγής για το πρόβειο
γάλα είναι 1,41 ευρώ/λίτρο ενώ η τιμή
πώλησης του είναι 1,10 ευρώ/λίτρο. Πω-
λείται δηλαδή 32 σεντς λιγότερα και ο
παραγωγός πωλεί το προϊόν στην ζημιά
του. Το ίδιο και με το αιγινό γάλα. Η
τιμή του κόστους παραγωγής είναι 1,05
ευρώ/λίτρο και αγοράζεται από τους τυ-
ροκόμους στα 0,70 ευρώ/λίτρο. Όπως
εξήγησε ο Υπουργός, αν ένας παραγωγός
καταφέρνει και παράγει σημαντικές
ποσότητες και μέσα στην ξηρά περίοδο
(Αύγουστο- Δεκέμβριο), τότε η τιμή του
γάλακτος θα διαμορφώνεται αναλόγως.
Θα λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι
τιμές ζωοτροφών και ευρύτερα όλες οι
παράμετροι σχετικά με την αγορά και
το κόστος παραγωγής του γάλακτος.
Φυσικά η αύξηση στο κόστος παρα-
σκευής του χαλλουμιού, σημαίνει και
αύξηση της τιμής πώλησής του στην
αγορά. 

Ξανά το 2024
Και ενώ τονίζεται ότι πλέον το θέμα

παραγωγής χαλλουμιού θα πρέπει να
θεωρείται λήξαν αφού τις επόμενες
ώρες μπαίνουν και τα μεγάλα τυροκομεία
στο σύστημα πιστοποίησης, μέσα στα
συμφωνηθέντα σημεία του πλαισίου
περιλαμβάνεται και η επανεκτίμηση

της κατάστασης το 2024. Από την πλευ-
ρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Α-
γελαδοτρόφων Νίκος Παπακυριακού
κάνει λόγο για διαφωνία στον τρόπο
χειρισμού του φακέλου μετά το 2024.
Συγκεκριμένα διατύπωσε την θέση του
συνδέσμου ότι τέλος του 2023, αρχές
του 2024, θα γίνει επανεκτίμηση της
κατάστασης και θα αποφασιστούν τα
επόμενα βήματα και αν τελικά είναι
συμφέρουσα η επιλογή της παράτασης
της μεταβατικής περιόδου μέχρι το
2029. «Θα είναι πιο έτοιμοι οι εμπλεκό-
μενοι να δούμε την αντίδραση της α-
γοράς για να δούμε πώς θα πάμε παρα-
κάτω». 

Η παράταση μέχρι το 2029
Στο μεταξύ εντός του 2023 αναμένεται

να ξεκαθαρίσει κατά πόσο είναι εφικτή
η παράταση μέχρι το 2029 για τη με-
ταβατική περίοδο, κάτι που προϋποθέτει
την αλλαγή σχετικού ευρωπαϊκού κα-
νονισμού. Τα μηνύματα που λαμβάνει
το Υπουργείο δείχνουν ότι αυτή η αλλαγή
μάλλον θα περάσει χωρίς ιδιαίτερη δυ-
σκολία. Μέχρι τότε η ποσόστωση θα
διαμορφώνεται πάνω στην διαθέσιμη
ποσότητα του αιγοπρόβειου γάλακτος,
η οποία υπενθυμίζεται ότι για τους ε-
πόμενους πέντε μήνες θα είναι στο 10%.
Ακολούθως θα ανέβει με επόμενο διά-
ταγμα στο 20% και κάθε χρόνο θα αυ-
ξάνεται κατά 5%. Με αυτό τον τρόπο
μέχρι το 2029 είναι εφικτό το ποσοστό
του 50% αιγοπρόβειου.

Ψάχνουν τις λύσεις για τα μη ΠΟΠ χαλλούμια
Γίνονται σκέψεις είτε για αλλαγή ετικέτας στα υφιστάμενα προϊόντα είτε για διάθεσή τους σε κυβερνητικές υπηρεσίες

<<<<<<<

Τον Αύγουστο θα μπουν
στα ψυγεία των υπεραγορών
τα προϊόντα ΠΟΠ εκτιμά 
ο υπουργός Γεωργίας.

Τι προνοεί 
το νέο πλαίσιο

Το πλαίσιο το οποίο συμφωνήθη-
κε μεταξύ των εμπλεκόμενων
πλευρών το απόγευμα της Δευτέ-
ρας περιλαμβάνει δέκα σημεία.
Συγκεκριμένα,
l Πιστή εφαρμογή της νομοθε-
σίας και του κανονισμού που κα-
τοχυρώνει το χαλλούμι ως προϊόν
ΠΟΠ.
l Άμεση εγγραφή όλων των τυ-
ροκομείων στο σύστημα ελέγχου
και πιστοποίησης για την παρα-
γωγή χαλλουμιού ΠΟΠ. 
l Άμεσες ενέργειες για τροπο-
ποίηση των χαρακτηριστικών που
όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να
αλλάξουν, όπως υγρασία, σχήμα,
βάρος, μέγεθος. Πρόκειται για
αλλαγές ήσσονος σημασίας που
μπορούν να αλλάξουν με μια δια-
δικασία η οποία μπορεί να πάρει
μόλις μερικές μέρες. Έτσι χαλ-
λούμι ΠΟΠ θα μπορεί να είναι όχι
μόνο το διπλωμένο, αλλά και το
χαλλούμι σε φέτες, το χαλλούμι
σε μπλοκ και το χαλλούμι σε σχή-
μα μπέργκερ.
l Θα δοθεί εύλογος χρόνος (δεν
καθορίζεται) στους τυροκόμους
για να διαχειριστούν τα προϊόντα
που έχουν παραχθεί μέχρι σήμε-
ρα. 
l Έχει συμφωνηθεί η παραχώρη-
ση αυξήσεων από τους τυροκό-
μους προς τους παραγωγούς, σε
συγκεκριμένο ύψος το οποίο κα-
λύπτει το κόστος παραγωγής συν
ελάχιστο εύλογο κέρδος.
l Οι τυροκόμοι θα αγοράζουν ό-
λες τις παραχθείσες ποσότητες
αιγοπρόβειου γάλακτος στην με-
ταξύ τους συμφωνηθείσα τιμή.
l Θα γίνει προσπάθεια για διαφο-
ροποίηση του σχετικού κανονι-
σμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώ-
στε να υπάρχει παράταση της με-
ταβατικής περιόδου μέχρι το
2029, κάτι το οποίο θα επιδιω-
χθεί.
l Σταδιακά με ερευνητική και ε-
πιστημονική υποστήριξη θα γίνει
γενετική βελτίωση των ζώων και
θα αυξηθεί η κατά κεφαλή παρα-
γωγή γάλακτος.
l Μειώνεται το κατώτατο ποσο-
στό γάλακτος στους επόμενους 4
μήνες, αντί 20% στο 10%. Κάθε
επόμενο έτος θα αυξάνεται κατά
5% στο διάταγμα και με αυτό τον
τρόπο μέχρι το 2029 να καταλή-
ξουν στο επιθυμητό ποσοστό που
περιλαμβάνεται στην πρόταση.
l Το 2024 όλοι οι ενδιαφερόμε-
νοι φορείς θα δουν τα νέα δεδο-
μένα, το κατά πόσο θα εξασφαλι-
στεί δηλαδή την μεταβατική πε-
ρίοδο μέχρι το 2029 και το τι
πραγματικές ποσότητες έχουν
παραχθεί, για πιθανή αναθεώρη-
ση των στόχων που έχουν τεθεί. 
l Θα πραγματοποιούνται τακτικές
συναντήσεις με όλα τα μέρη για
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
μεταξύ των πλευρών.

Οι κινήσεις  που δεν έγιναν
Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης της Δευτέρας ο Υπουργός Γεωργίας
έκανε λόγο για ιστορική μέρα για το χαλλούμι. Φυσικά, η ιστορική μέρα για το χαλ-
λούμι ήταν η μέρα της ευρωπαϊκής του κατοχύρωσης και όχι οκτώ μήνες μετά την ε-
πίσημη εφαρμογή του Κανονισμού. Το γεγονός ότι εντός Κύπρου δεν είχε γίνει κα-
μία προεργασία ώστε με την κατοχύρωση να ξεκινήσει και η παραγωγή του προϊό-
ντος είναι ένα θέμα το οποίο εύλογα προβληματίζει. «Αυτή η αβεβαιότητα και τα 7
χρόνια που πήρε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει τον φάκελο δημιούργησαν
μια ανασφάλεια και αβεβαιότητα, αν τελικά θα κατοχυρωθεί το προϊόν, με αποτέλε-
σμα να μην γίνουν τα βήματα που έπρεπε να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση», ή-
ταν το σχετικό σχόλιο του αρμόδιου Υπουργού.

«Είναι ξεκάθαρο ότι όποιος από σήμερα δεν παράξει στα πρότυπα του ΠΟΠ, τότε το προϊόν δεν θα ονομάζεται χαλλούμι ή θα υπόκειται σε αδίκημα», υπογραμμίζει ο υπ. Γεωργίας. 

Στο τραπέζι μεγαλύτερη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ
Οι αγορές χρήματος «στοιχηματίζουν» σε αύξηση κατά 100 μ.β. έως τον Σεπτέμβριο, ενώ δίνουν 60% πιθανότητες για αύξηση 50 μ.β. αύριο

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Τα αλλεπάλληλα ρεκόρ που σημειώνει
ο πληθωρισμός οδηγούν το διοικητικό
συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας να συζητήσει την πιθανότητα
η πρώτη αύξηση των επιτοκίων έπειτα
από 11 χρόνια να είναι τελικά πιο επι-
θετική και διπλάσια από ό,τι έχει ήδη
«επικοινωνηθεί» στην αγορά, με ανα-
λυτές και οικονομολόγους που μίλησαν
στην «Κ» να θεωρούν πιθανή μια τέτοια
κίνηση, αν και δεν αποτελεί το βασικό
σενάριο. Η κεντρική τράπεζα έχει δια-
μηνύσει ότι θα αυξήσει τα επιτόκια στα-
διακά και κατά 25 μονάδες βάσης τον
Ιούλιο, με μια μεγαλύτερη αύξηση τον
Σεπτέμβριο να είναι πιθανή ανάλογα
και με την πορεία του πληθωρισμού,
ωστόσο η επιδείνωση του πληθωριστι-
κού και ενεργειακού σοκ βάζει «ανα-
γκαστικά» στο τραπέζι την αύξηση των
επιτοκίων κατά 50 μ.β. στη συνεδρίαση
της Πέμπτης, ανέφεραν πηγές με γνώση
του θέματος σε Reuters και Bloomberg.

Δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει αρ-
κετή στήριξη από το Δ.Σ. για αυτή την
επιθετική αύξηση, ωστόσο η επικεφαλής
της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ άφησε α-
νοιχτή την πόρτα σε ομιλία της τον πε-
ρασμένο μήνα και πριν ο πληθωρισμός
εκτοξευθεί στο νέο ρεκόρ του 8,6%. «Υ-
πάρχουν ξεκάθαρα συνθήκες στις οποίες
η σταδιακή προσέγγιση (σ.σ. στις αυ-
ξήσεις επιτοκίων) δεν θα ήταν κατάλ-

ληλη», είχε τονίσει. «Εάν, για παράδειγμα,
επρόκειτο να δούμε υψηλότερο πλη-
θωρισμό που απειλεί να αποσταθερο-
ποιήσει τις προσδοκίες για τον πληθω-
ρισμό ή σημάδια μόνιμης απώλειας οι-
κονομικού δυναμικού που περιορίζει
τη διαθεσιμότητα πόρων, θα χρειαζόταν
να αποσύρουμε την εποικοδομητική
στάση πιο γρήγορα», όπως είχε εξηγήσει.
Μια τέτοια κίνηση θα φέρει την ΕΚΤ
πιο κοντά στην πολιτική που ακολου-
θούν άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες,
με τη Fed να έχει ήδη αυξήσει συνολικά
τα επιτόκια φέτος κατά 150 μ.β. και να
οδεύει σε νέα αύξηση κατά 75 μ.β. Ηδη
οι αγορές χρήματος «στοιχηματίζουν»
σε αύξηση των επιτοκίων κατά συνολικά
100 μ.β. έως τον Σεπτέμβριο, ενώ δίνουν
60% πιθανότητες για αύξηση 50 μ.β.
αύριο Πέμπτη. Μέλη του διοικητικού
συμβουλίου που έχουν τεθεί υπέρ μιας
μεγαλύτερης αύξησης των επιτοκίων
αυτόν τον μήνα είναι ο Αυστριακός κε-
ντρικός τραπεζίτης Ρόμπερτ Χόλσμαν,
ο Λετονός Μάρτινς Κάζακς και ο επι-
κεφαλής της κεντρικής τράπεζας της
Λιθουανίας, Γκεντίμινας Σίμκους.

«Θεωρώ ότι η αύξηση κατά 50 μ.β.
την Πέμπτη είναι πιθανή και έχει και
νόημα», σημειώνει στην «Κ» ο επικε-
φαλής οικονομολόγος της ING Κάρστεν
Μπρζέσκι. Η απόφαση να προαναγγελθεί
αύξηση 25 μ.β. για τη συνεδρίαση του
Ιουλίου και μια μεγαλύτερη αύξηση στη
συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου έμοιαζε

με έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ «πε-
ριστεριών» και «γερακιών», κατά τον
οικονομολόγο. Ωστόσο, με την επιδεί-
νωση των οικονομικών προοπτικών,
«η ΕΚΤ διατρέχει τον κίνδυνο στη συ-
νεδρίαση του Σεπτεμβρίου να βρίσκεται
ήδη αντιμέτωπη με την ύφεση στην
Ευρωζώνη και τότε ίσως να μην είναι
η καλύτερη στιγμή για να δικαιολογηθεί

η επιτάχυνση των αυξήσεων επιτοκίων»,
προσθέτει. «Αναμένουμε από τα “γε-
ράκια” να κάνουν άλλη μια προσπάθεια
να πιέσουν για μια εμπροσθοβαρή ο-
μαλοποίηση των επιτοκίων την Πέμπτη.
Θα είναι μια πράξη εξισορρόπησης με-
ταξύ της αξιοπιστίας της ΕΚΤ ως προ-
βλέψιμης και της αξιοπιστίας της ως α-
ποφασιστικής στην καταπολέμηση του

πληθωρισμού», εξηγεί ο Μπρζέσκι.
«Υπάρχει όντως λόγος για αύξηση 50

μ.β. (το παράθυρο ευκαιρίας για επιστρο-
φή σε θετικά επιτόκια κλείνει γρήγορα,
στήριξη στο ευρώ κ.λπ.), οπότε δεν θα
εκπλαγώ αν η ΕΚΤ το κάνει, αλλά θα δε-
χθεί πυρά από την αγορά καθώς έχει δε-
σμευτεί για μικρότερη αύξηση. Δυστυχώς
δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος για την Ε-

ΚΤ», συμπληρώνει ο Αντουάν Μπουβέ,
στρατηγικός αναλυτής της αγοράς επι-
τοκίων στην ING. Κατά την HSBC, ανά-
λογες διαρροές της ΕΚΤ στο παρελθόν
απηχούσαν την επίσημη θέση του επι-
κεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν, άρα
σηματοδοτούν ισχυρή πιθανότητα μιας
πιο επιθετικής αύξησης των επιτοκίων
την Πέμπτη. Σύμφωνα με τον οικονο-
μολόγο της βρετανικής τράπεζας, Φάμπιο
Μπαλμπόνι, υπάρχουν σημαντικοί λόγοι
για αύξηση κατά 50 μ.β., ειδικά εάν α-
νακοινωθεί παράλληλα και το νέο εργα-
λείο κατά του κατακερματισμού. Αυτή
η κίνηση θα βοηθούσε στην ενίσχυση
του ευρώ, και με τον πληθωρισμό που
ενδέχεται να παραμείνει υψηλότερος
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνει
τους κινδύνους για νέο γύρο επιπτώσεων
από την κρίση. Το πρόβλημα, ωστόσο,
είναι ότι ακυρώνει την κατευθυντήρια
γραμμή (guidance) της ΕΚΤ και μπορεί
να υπονομεύσει την αξιοπιστία της, δη-
μιουργώντας περισσότερη αβεβαιότητα
και αστάθεια στις αγορές.

«Η άποψή μας είναι ότι η αύξηση θα
είναι της τάξεως των 25 μ.β., αν και οι
πιθανότητες για μεγαλύτερη αύξηση
έχουν ξεκάθαρα ενισχυθεί», σημειώνει
ο Μπαλμπόνι. Και τα πράγματα μπορεί
να αλλάξουν εντελώς τις επόμενες ώρες,
κατά τον οικονομολόγο, ανάλογα με το
τι θα αποφασίσει σήμερα ο Μάριο Ντρά-
γκι και η Ρωσία την Πέμπτη για τον
Nord Stream 1.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ είχε αφήσει ανοιχτή την πόρτα για μεγαλύτερη αύξηση των επιτοκίων σε ομιλία της τον περασμέ-
νο μήνα, πριν δηλαδή ο πληθωρισμός εκτοξευθεί στο νέο ρεκόρ του 8,6%.



Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την εισαγωγή
του κατώτατου μισθού στην Κύπρο, καθώς
καλώς εχόντων των πραγμάτων θα υπάρξουν
σοβαρές εξελίξεις την προσεχή Παρασκευή 22
Ιουλίου 2022. Στόχος, να υπάρξει κατ’ αρχήν
συμφωνία για την εισαγωγή του κατώτατου μι-
σθού, μετά τη συνάντηση που θα έχουν με τον
υπουργό Εργασίας, Κυριάκο Κούσιο στο Υπουρ-
γείο Εργασίας οι εργοδότες και οι συντεχνίες.
Μία ημέρα πριν, την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022,
θα έχει από το πρωί ο Υπουργός ξεχωριστές συ-
ναντήσεις με την κάθε μία συντεχνία και την
κάθε μία εργοδοτική οργάνωση, ενώ το απόγευμα
της ίδιας ημέρας θα γίνουν κοινές συναντήσεις
του Υπουργού με όλες τις εργοδοτικές οργανώσεις
και τις συντεχνίες. Μετά τις εξελίξεις στις αρχές
του Ιούλη που οι συναντήσεις του Προέδρου
Αναστασιάδη με τις συντεχνίες και τους εργο-
δότες δεν έφεραν αποτέλεσμα σε σχέση με τον
κατώτατο, ο στόχος πλέον είναι να δοθεί λύση
και να τεθεί το ζήτημα σε σωστές βάσεις. Στη
σύσκεψη στις αρχές του μήνα οι συντεχνίες
είχαν επικρίνει τους εργοδότες πως άλλαξαν ε-
ντελώς το πλαίσιο για τον καθορισμό του κα-
τώτατου μισθού στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα,
η ΣΕΚ, μία εκ των συντεχνιών, προχώρησε σε
δημοσιογραφική διάσκεψη όπου θέλησε να
θέσει τα δεδομένα ως είχαν με τις συζητήσεις
για τον κατώτατο μισθό καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας, από το 2021 και υπό την ομπρέλα
της πρώην υπουργού Εργασίας, κ. Ζέτας Αιμι-

λιανίδου. Την ίδια ημέρα υπήρξαν νέες συνα-
ντήσεις με τον κ. Κούσιο και αποφασίστηκε ε-
ντέλει η 21 Ιουλίου 2022 και η 22 Ιουλίου 2022
να είναι οι μέρες που θα «βαπτιστούν» καθορι-
στικές για τον κατώτατο μισθό. Μέσα στο πλαίσιο
εκείνων των αποφάσεων ο Υπουργός κατέστησε
σαφές πως το όριο του κατώτατου μισθού στην
Κύπρο δεν θα είναι κάτω από τα 924 ευρώ. Το
τελευταίο διάστημα, όπως γνώριζε η «Κ», το
ποσό του κατώτατου μισθού συζητείτο στα 950
– 960 ευρώ μικτών απολαβών. Εάν πράγματι
την 22η Ιουλίου υπάρξει αποτέλεσμα για τον
κατώτατο και δεν υπάρξουν ξανά ανατροπές,
θα είναι μία καθοριστική ημέρα για τα εργατικά
δρώμενα της Κύπρου.

Εκτιμώμενο ύψος
Υπάρχει μία μεγάλη απόκλιση σε σχέση με

το εκτιμώμενο ύψος του διάμεσου μηνιαίου
μισθού στην Κύπρο. Σύμφωνα με την έρευνα
του EU-Silc (EU statistics on income and living
conditions), ο διάμεσος μισθός είναι στα 1.727
ευρώ, ενώ οι εθνικές στατιστικές τον έχουν
στα 1.573 ευρώ. Ο διάμεσος μισθός των εθνικών
στατιστικών είναι κατά 9% χαμηλότερος. Ο
καθορισμός του ύψους του κατώτατου μισθού
θα γινόταν στη βάση του ποσοστού σε σχέση
με τον διάμεσο και με προοπτική αναπροσαρ-
μογής του στο 60% σε μεταγενέστερο στάδιο.
Σύμφωνα με την επεξήγηση της διαφοράς στον
υπολογισμό του ύψους του διάμεσου μισθού
των 1.573 ευρώ (2020), περιλαμβάνει μισθωτούς

των οποίων οι απολαβές αντιστοιχούν σε λι-
γότερες ώρες απασχόλησης. Επίσης, περιλαμ-
βάνονται μισθωτοί με χαμηλότερες απολαβές
λόγω της λήψης επιδόματος της πανδημίας
Covid-19 από το Υπουργείο Εργασίας κατά την
περίοδο αναφοράς μέσα στο 2020. Και τέλος,
περιλαμβάνονται μισθωτοί που εργοδοτούνται
στον αγροτικό τομέα που κατά κανόνα έχουν
σχετικά χαμηλό μισθό και παροχές σε είδος
(30% περίπου του μισθού τους).

Όπως γνωστοποίησε η ΣΕΚ κατά την τε-
λευταία της δημοσιογραφική διάσκεψη σε
σχέση με το πισωγύρισμα που είχε γίνει αρχές
του Ιούλη σε σχέση με τον κατώτατο, στις
3/11/2021, είχε πραγματοποιηθεί ειδική συνε-
δρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος
στην οποία συμμετείχαν τόσο η πρώην υπουρ-
γός Εργασίας κ. Αιμιλιανίδου, όσο και ο υπουργός

Οικονομικών, όπου η εμπειρογνώμονας της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Ροζαλία Αλβάρεζ,
είχε παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία που θα
έπρεπε να ληφθούν υπόψη για την εισαγωγή
του κατώτατου μισθού στην Κύπρο, στη βάση
της εμπειρογνωμοσύνης και της εμπειρίας

άλλων χωρών. Η εισαγωγή του κατώτατου μι-
σθού βάσει της έρευνας του Εργατικού Συμ-
βουλευτικού Σώματος θα αυξήσει τα εισοδήματα
του 9% των χαμηλά αμειβόμενων μισθωτών.
Το κόστος στη μισθοδοσία από την εισαγωγή
του κατώτατου μισθού θα είναι μόλις 0,7%. Η

εφαρμογή του κατώτατου μισθού θα πρέπει
να γίνει με τον σωστό τρόπο. Τέλος, είχε ανα-
φέρει πως όσο επιζήμιος είναι ένας πολύ ψηλός
κατώτατος μισθός, ανάλογα επιζήμιος είναι
και ο χαμηλός, που έχει το ίδιο αποτέλεσμα με
την απουσία του.
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Οδηγός οι παλαιότερες συναλλαγματικές κρίσεις Προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου
Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ
συντόμως θα αποκαλύψει το νέο ερ-
γαλείο για τον έλεγχο των αποδόσεων
στα ομόλογα των κρατών-μελών της
Ευρωζώνης. Κάνοντάς το αυτό θα
πρέπει να απαντήσει σε δύο κομβικά
ερωτήματα. Το πρώτο έχει να κάνει
με το πώς η ΕΤΚ θα ορίσει πότε το
κόστος δανεισμού για μια χώρα έχει
εκτιναχθεί σε μη αιτιολογημένα επί-
πεδα με γνώμονα την οικονομική της
κατάσταση. Το δεύτερο αφορά το τι
θα πράξει η ΕΚΤ για το συγκεκριμένο
ζήτημα. Εάν η Κριστίν Λαγκάρντ διέ-
θετε χρόνο να εξετάσει τις συναλ-
λαγματικές κρίσεις της Γηραιάς Η-
πείρου, τότε θα μπορούσε να απο-
φεύγει να γίνεται τόσο συγκεκριμένη.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990
πήραν ένα δύσκολο μάθημα οι διοι-
κητές των κεντρικών τραπεζών και
οι υπουργοί Οικονομικών για τις κερ-
δοσκοπικές επιθέσεις. 

Προ της εισαγωγής του κοινού νο-
μίσματος, οι ευρωπαϊκές χώρες δια-
τηρούσαν εν μέρει καθορισμένες ισο-
τιμίες και τα αντίστοιχα εθνικά τους
νομίσματα μπορούσαν να κινηθούν
μόλις 2,25% χαμηλότερα από ορισμένα
επίπεδα ή 2,25% υψηλότερα. Σε πε-

ριόδους πιέσεων του χρηματοπιστω-
τικού συστήματος, οι κεντρικές τρά-
πεζες σε εθνικό επίπεδο παρενέβαιναν
για να στηρίξουν την ισοτιμία. Ο πε-
ριορισμός στα συναλλαγματικά δια-
θέσιμα παρακίνησε το επενδυτικό κοι-
νό να θέσει σε δοκιμασία τον εν λόγω
μηχανισμό. Η Βρετανία εξοστρακί-
στηκε τον Σεπτέμβριο του 1992 από
αυτόν. Η Γαλλία μόλις και μετά βίας
απέφυγε να ακολουθήσει τη Βρετανία
το 1993, όταν η κεντρική τράπεζα της
Γαλλίας παρενέβη για να στηρίξει το
φράγκο.

Η ΕΚΤ το έχει ήδη καταστήσει σα-
φές. Η ανακοίνωσή της στις 15 Ιουνίου
ότι πρόκειται να δημιουργήσει νέο
εργαλείο, το οποίο ενδεχομένως να
λάβει τη μορφή ειδικευμένου προ-
γράμματος αγοράς τίτλων, συνέβαλε
στο να αποκλιμακωθούν οι αποδόσεις

των κρατικών ομολόγων. Η διαφορά
ανάμεσα στις αποδόσεις του γερμα-
νικού 10ετούς και των αντίστοιχων
ιταλικών είχε πτώση από το 2,42%
σε κάτω του 2% μέσα σε λίγες ημέρες,
παρότι εκτινάχθηκε και πάλι μετά τη
διάλυση της ιταλικής κυβέρνησης.
Ορισμένοι διοικητές ευρωπαϊκών κε-
ντρικών τραπεζών, ωστόσο, δείχνουν
αποφασισμένοι να περιορίσουν τα
περιθώρια ελιγμών της ΕΚΤ, όπως ο
πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ
Νάγκε. 

Ο τελευταίος επιδιώκει να θέσει
οικονομικές και δημοσιονομικές προ-
διαγραφές επί της χώρας της οποίας
οι αποδόσεις ανέρχονται. Αν όντως
ισχύσει αυτό, τότε η ΕΚΤ δεν θα δύ-
ναται να επεμβαίνει άμεσα για να α-
νακόψει τη θύελλα των αγορών. Αλλοι,
όπως ο διοικητής της κεντρικής τρά-
πεζας της Ιταλίας, δηλώνουν ότι μια
διαφορά άνω του 2% ανάμεσα στις
αποδόσεις γερμανικών και ιταλικών
10ετών θα ήταν αδικαιολόγητη. Θέ-
τοντας όμως συγκεκριμένο στόχο η
ΕΚΤ θα υποχρεούτο να δράσει, ακόμα
κι αν, λόγου χάριν, η νέα ιταλική κυ-
βέρνηση αδιαφορούσε για τη δημο-
σιονομική πειθαρχία.

Η διολίσθηση του ευρώ σε επίπεδα 1/1
εν συγκρίσει με το αμερικανικό νόμι-
σμα, όταν προ ενός έτους είχε δια-
μορφωθεί στα 1,20 δολάρια, προφανώς
και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των
αγορών. Αν και όντως αφορά το ευρώ
σε έναν βαθμό η διακύμανση, ως επί
το πλείστον είναι το δολάριο που τί-
θεται στο επίκεντρο. Από τα μέσα του
2021, όπως δείχνουν οι μετρήσεις μας,
το αμερικανικό δολάριο ανατιμήθηκε
σημαντικά έναντι ενός μεγάλου κα-
λαθιού νομισμάτων. Αναφορικά με το
ενιαίο νόμισμα, η κατάστασή του ως
προς άλλα νομίσματα δεν είναι τόσο
συναρπαστική, καθώς δεν έχει καμία
αξιοσημείωτη μεταβολή σε ετήσια βά-
ση. Κι ενώ τα διεθνή οικονομικά προ-
βλήματα επιδεινώνονται, οι κεφαλαι-
αγορές ολοένα και περισσότερο απο-
στασιοποιούνται από ριψοκίνδυνες
επενδύσεις. Ο διεθνής δείκτης που
παρακολουθεί τα μεγαλύτερα χρημα-
τιστήρια, MSCI World, έχει χάσει 21%
της αξίας του από την 1η Ιανουαρίου.
Ολες οι κινητήριες δυνάμεις της πα-
γκόσμιας οικονομίας, οι ΗΠΑ, η Ευ-
ρώπη και η Ανατολική Ασία, επηρεά-
ζονται από έναν συνδυασμό παραγό-
ντων, όπως η αύξηση επιτοκίων, τα

εμπόδια στην τροφοδοτική αλυσίδα
λόγω ιού και η άνοδος των τιμών σε
ενέργεια και τρόφιμα, που κυρίως προ-
κλήθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία.

Ο δυτικός κόσμος μαζί με τις μεγάλες
οικονομίες της νοτιοανατολικής Ασίας
οδεύουν προς την ύφεση. Οταν η πα-
γκόσμια οικονομία παραπαίει, συνήθως
οι επενδυτές σπεύδουν να βρουν κα-
ταφύγιο σε ασφαλή περιουσιακά στοι-
χεία. Ανεξαρτήτως της νομισματικής
πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τρά-
πεζας των ΗΠΑ, οι μεγάλες κινήσεις
των αγορών μακριά από ριψοκίνδυνα
περιουσιακά στοιχεία, ούτως ή άλλως
θα είχε οδηγήσει σε ευρεία ενίσχυση
του δολαρίου. Η πορεία της Ομοσπον-
διακής Τράπεζας, μακριά από την πολύ
χαλαρή νομισματική πολιτική σε μία
πολύ πιο σκληρή, ώστε να δαμάσει

τον πληθωρισμό, έχει επαναφέρει την
ενίσχυση του δολαρίου ως ασφαλούς
επιλογής. Από φέτος τον Μάρτιο και
μέχρι σήμερα η τράπεζα αύξησε το
εύρος του στόχου για τα επιτόκια από
το 0%-0,25% στο 1,5%  με 1,75%. Η
ΕΚΤ, μόλις που θα εκκινήσει να τα αυ-
ξάνει από την 21η Ιουλίου, ήτοι την
επόμενη Πέμπτη, ενώ μέχρι στιγμής
το βασικό της επιτόκιο αναχρηματο-
δότησης παραμένει μηδενικό. Η με-
γάλη διαφορά ανάμεσα στα αμερικα-
νικά και τα ευρωπαϊκά βραχυπρόθεσμα
επιτόκια παροτρύνει τους επενδυτές
να πουλήσουν ευρώ και να αγοράσουν
δολάρια.

Μετά την απροσδόκητη εκτίναξη
του δείκτη τιμών καταναλωτή στις Η-
νωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο στο
9,1%, οι διεθνείς κεφαλαιαγορές στοι-
χηματίζουν πλέον ότι η Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ στην προσεχή συ-
νεδρίασή της στις 27 του μηνός θα ε-
νισχύσει το κόστος δανεισμού, όχι
κατά 75 μ.β., αλλά κατά 100 μ.β., οπότε,
εάν επαληθευθούν, το δολάριο έτι πε-
ραιτέρω θα ενδυναμωθεί.

* Οικονομολόγοι της επενδυτικής τράπεζας
Βerenberg Bank.

Ωρα της κρίσης
για τον κατώτατο 
και εργασιακά
Στην τελική ευθεία οι συζητήσεις – 
Συναντήσεις Κούσιου με εργοδότες και συντεχνίες

<<<<<<<

Υπό ποιες προϋποθέσεις 
η ΕΚΤ θα ενεργοποιεί τον
νέο μηχανισμό για τον έλεγ-
χο αποδόσεων ομολόγων.

<<<<<<<

Οι επενδυτές 
σπεύδουν να βρουν
καταφύγιο σε ασφαλή 
περιουσιακά στοιχεία.

<<<<<<<

Η εισαγωγή του κατώτατου μισθού
βάσει της έρευνας του Εργατικού
Συμβουλευτικού Σώματος θα αυξή-
σει τα εισοδήματα του 9% των 
χαμηλά αμειβόμενων μισθωτών.

Σύμφωνα με την έρευνα του EU-Silc, ο διάμεσος μισθός είναι στα 1.727 ευρώ, ενώ οι εθνικές στατιστικές τον έχουν στα 1.573 ευρώ.

Νέα εκστρατεία 
από Κεφαλαιαγορά
για προστασία 
των επενδυτών
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) προ-
ειδοποιεί για την προσπάθεια χειραγώγησης
των νέων με τις αυξανόμενες νέες τάσεις υιο-
θέτησης τεχνασμάτων των «finfluencers» και
του «gamification» της επένδυσης στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. H ΕΚΚ ανακοινώνει την
έναρξη της νέας της εκστρατείας για την προ-
στασία  του επενδυτικού κοινού σε σχέση με
επενδύσεις που ενέχουν υψηλό ρίσκο και εν-
δέχεται να μην είναι κατάλληλες για αυτό. Όπως
αναφέρεται, η εκστρατεία εμπίπτει στο πλαίσιο
των συνεχών προσπαθειών της ΕΚΚ για τη χρη-
ματοοικονομική ενημέρωση του επενδυτικού
κοινού και στοχεύει στο να βοηθήσει τους ε-
πενδυτές να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις,
έχοντας πληρέστερη ενημέρωση και να μειώσει
τον αριθμό των ατόμων που πραγματοποιούν
επενδύσεις υψηλού κινδύνου οι οποίες ενδέχεται
να μην είναι κατάλληλες για αυτούς, καθώς και
να βοηθήσει το κοινό να εντοπίζει και να απο-
φεύγει ενδεχόμενες απάτες.

Σε δηλώσεις του με αφορμή την έναρξη της
εκστρατείας, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ Δρ. Γιώργος
Θεοχαρίδης ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια,
η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, η αβεβαιότητα
της αγοράς και η πανδημία COVID-19 έχουν
συμβάλει στη σημαντική αύξηση της χρήσης
του διαδικτύου για την πραγματοποίηση επεν-
δύσεων. «Η ΕΚΚ ανησυχεί ιδιαίτερα από την
αυξανόμενη συμμετοχή νεαρών άπειρων επεν-
δυτών και του πολλαπλασιασμού του υλικού
προώθησης σύνθετων προϊόντων δια μέσου
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των δια-
δικτυακών πλατφορμών, διότι ενδεχομένως να
μην είναι πάντα αυτό που φαίνεται», σημείωσε.
Επιπρόσθετα, ο Δρ. Θεοχαρίδης τόνισε ότι είναι
επίσης ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι
το ήδη χαμηλό επίπεδο χρηματοοικονομικής
παιδείας υποχωρεί περαιτέρω, αυξάνοντας κατ’
επέκταση το ρίσκο οι νέοι να μην κατανοούν
πλήρως τους κινδύνους που ελλοχεύει μία ε-
πένδυση υψηλού ρίσκου και να μην αναγνω-
ρίζουν πιθανές απάτες που μπορεί να κρύβουν
οι διαδικτυακές επενδύσεις, με αποτέλεσμα να
βρεθούν σε δυσχερή οικονομική θέση.
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Ισχύς εν τη ενώσει
Ο Ελληνισμός αποδεδειγμένα όταν
λειτουργεί ενωτικά και με στόχο
μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Ζού-
με στην εποχή που τα άστρα έχουν
ευθυγραμμιστεί και η πλειοψηφία
των Ελλήνων παγκοσμίως λειτουργεί
με μοναδικό στόχο την προφύλαξη
της Ελλάδας και της Κύπρου από
την Τουρκία. Ο Ερντογάν δεν έχει
καταφέρει να παραγκωνίσει τον Ελ-
ληνισμό στην εξωτερική πολιτική
όσο κι αν προσπάθησε. Φέρθηκε
αλαζονικά και υποτιμητικά αλλά
του γύρισε μπούμερανγκ αυτή η
προσπάθεια. 

Ελλάδα και Κύπρος έχουν κατα-
φέρει να συνάψουν σχέσεις αμυντι-
κής θωράκισης με μια σειρά από
χώρες στην Ευρώπη, την Αμερική
αλλά και ακόμα στη Μέση Ανατολή.
Επίσης έχουν καταφέρει να συνά-
ψουν ενεργειακές συμφωνίες οι ο-
ποίες θα βοηθήσουν στην απεξάρ-
τηση της Ευρωπαϊκής ηπείρου από
τη Ρωσία. Το τελευταίο έχει να κάνει
με την ασφάλεια ολόκληρου του Δυ-
τικού κόσμου οπότε και η σημασία
του είναι ιδιαίτερη. Το Ελληνικό λό-
μπι στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά-
φερε να πετάξει έξω από το πρό-
γραμμα των F35 την Τουρκία και
τώρα πέρασε νομοθεσία για πιθανή
πώληση των F16 υπό όρους οι οποίοι

σε καμία περίπτωση δεν μπορούν
να γίνουν δεκτοί από τους Τούρκους.
Ενωμένοι λοιπόν έχουμε καταφέρει
μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διά-
στημα να γυρίσουμε το παιχνίδι
υπέρ μας και να αποδομήσουμε τον
αντίπαλο. 

Ας παραδειγματιστούμε λοιπόν
από τα αποτελέσματα που έχουν έρ-
θει και ας αφήσουμε τις όποιες α-
ντιπαραθέσεις που αφορούν θέματα
εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ε-
κτός. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να
συνεχιστεί αυτό το διπλωματικό κρε-
σέντο που κατάφερε να ξεμπροστιά-
σει την Τουρκία και τον Τούρκο Πρό-
εδρό της. Συνεχίζοντας σε αυτό το
μοτίβο μπορώ να φανταστώ ένα Ελ-
ληνικό Έθνος, το οποίο θα πρωτα-
γωνιστεί το επόμενο διάστημα στα
βαλκάνια και θα έχει την ίδια ώρα
λόγο και ρόλο στην αναβάθμιση της
Μέσης Ανατολής. Διαγράφεται ένας
ευρύτερος ρόλος  για τον Ελληνισμό
όπου θα μπορούμε να μιλάμε για μια
περιφερειακή δύναμη δυτικού προ-
σανατολισμού. Για να πετύχει αυτό
και την ίδια ώρα να ασφαλίσουμε
την πατρίδα μας θα πρέπει να είμαστε
ενωμένοι!

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος
Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.

Η γεωπολιτική, η ενεργειακή κρίση και
η σημαντική άνοδος του πληθωρισμού
αύξησε την αβεβαιότητα στο μακροοι-
κονομικό περιβάλλον, δημιουργώντας
νέους ή ενισχύοντας υφιστάμενους κιν-
δύνους για τη χρηματοοικονομική στα-
θερότητα και υπονομεύοντας την ευ-
ημερία των τομέων της κυπριακής οι-
κονομίας καθώς και τον ρυθμό ανάπτυ-
ξής της. Αυτό αναφέρει σχετική έκθεση
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
για την χρηματοοικονομική σταθερό-
τητα, παρά το ότι η κυπριακή οικονομία
είχε ισχυρή ανάκαμψη το 2021 και στις
αρχές του 2022. Η Κεντρική αναφέρει
στην έκθεση πως το μακροοικονομικό
περιβάλλον έχει επηρεαστεί σημαντικά
από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις
πληθωριστικές πιέσεις, ενώ αναμένεται
ότι θα υπάρξει σημαντική επιβράδυνση
της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου
το 2022. Οι μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι
για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα
παραμένουν αυξημένοι σε σχέση με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τονίζει,
και επισημαίνει ότι τα όποια μέτρα στή-
ριξης τομέων της οικονομίας που εν-
δεχομένως να επηρεαστούν σημαντικά
από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, θα πρέπει

να είναι στοχευμένα. Η Κεντρική συ-
νοψίζει τέσσερις συνολικά μεσοπρό-
θεσμους κινδύνους για τη χρηματοοι-
κονομική σταθερότητα.

Πρώτο κίνδυνο ορίζει την ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με
την Κεντρική, αναμένεται να έχει αντί-
κτυπο στην οικονομική ανάπτυξη καθώς
και αλυσιδωτές επιπτώσεις σε διάφορους
τομείς της κυπριακής οικονομίας, λόγω
των περαιτέρω διαταραχών στις πα-
γκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και της
αύξησης του πληθωρισμού που απορρέει
κυρίως από τις αυξήσεις των τιμών της
ενέργειας και των βασικών εμπορευ-
μάτων.

Ως δεύτερο κίνδυνο βάζει τις προ-
κλήσεις στην εξυπηρέτηση του ήδη υ-
ψηλού χρέους του εγχώριου ιδιωτικού
τομέα. «Οι δυσμενείς εξελίξεις και η α-
βεβαιότητα δύναται να επιδεινώσουν
σημαντικά τους κινδύνους για τους ι-
σολογισμούς των νοικοκυριών και των
μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων,
κυρίως μέσω της επίδρασης της αύξησης
των τιμών της ενέργειας και των βασικών
εμπορευμάτων στο διαθέσιμο εισόδημα
των νοικοκυριών και στα περιθώρια
κέρδους των επιχειρήσεων», εξηγεί.

Τρίτο κίνδυνο ορίζει μια εκ νέου επι-
δείνωση της ποιότητας των περιουσια-
κών στοιχείων των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων. Τονίζει ότι, ενώ τα ΜΕΔ συνέ-
χισαν να μειώνονται το 2021 και έχουν
περιοριστεί σημαντικά, ωστόσο παρα-
μένουν ψηλά σε σύγκριση με τις αντί-
στοιχες των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία ότι ο
αρνητικός αντίκτυπος του πολέμου
στην ανάπτυξη, με πιθανή αύξηση της
ανεργίας και των αφερέγγυων επιχει-
ρήσεων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε
εκ νέου επιδείνωση της ποιότητας του
ενεργητικού των τραπεζών και σε κα-
θυστέρηση στην αντιμετώπιση των ε-

ναπομεινάντων κινδύνων από την κρίση
της πανδημίας.

Τέταρτος κίνδυνος για την Κεντρική,
οι διαρθρωτικές προκλήσεις, μειωμένες
προοπτικές κερδοφορίας των πιστωτι-
κών ιδρυμάτων και προκλήσεις από α-
ναδυόμενους κινδύνους. «Τα πιστωτικά
ιδρύματα συνεχίζουν να έχουν μειωμένες
προοπτικές κερδοφορίας κυρίως λόγω
των διαχρονικών διαρθρωτικών προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν, όπως
χαμηλά καθαρά έσοδα από τόκους, πε-
ριορισμένη διαφοροποίηση εσόδων και
υψηλό λειτουργικό κόστος», σημειώνουν
οι συντάκτες της έκθεσης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Το πράσινο φως που άναψε η Περιβαλ-
λοντική Αρχή στο έργο ανάπλασης λι-
μανιού - μαρίνας Λάρνακας, ήταν σαφώς
ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για
την πόλη, η οποία περιμένει εδώ και δε-
καετίες την υλοποίησή του, ως το έργο
που θα ξεκλειδώσει την ανάπτυξη και
την αναβάθμιση της πόλης. Στο κείμενο
της απόφασης της Περιβαλλοντικής Αρ-
χής, ωστόσο, γίνεται αναφορά σε συ-
μπεράσματα και εισηγήσεις που αφορούν
αλλαγές στο κέντρο της Λάρνακας, προ-
κειμένου να υλοποιηθεί με επιτυχία το
έργο λιμανιού - μαρίνας. Συγκεκριμένα,
αναφέρεται ότι «το κέντρο της Λάρνακας
διαθέτει υπηρεσίες λεωφορείων υψηλής
συχνότητας, υπάρχουν ωστόσο αρκετά

ζητήματα στο κέντρο της πόλης, όπως
κακή δημόσια σφαίρα, ακαταστασία
στους δρόμους, μεγάλος όγκος κυκλο-
φορίας και υψηλά επίπεδα κυκλοφορια-
κής συμφόρησης, κακή συνδεσιμότητα
για πεζούς και ποδηλάτες λόγω ανεπαρ-
κών και αποσπασμένων εγκαταστάσεων
για την υπέρβαση των φραγμών κίνησης.
Η επιτυχής υλοποίησης του έργου στην
περιοχή μελέτης, απαιτεί σημαντική ε-
πένδυση σε υποδομές κυκλοφορίας,
προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τις
δυνατότητές του. Βάσει της μελέτης, α-
παιτείται βελτίωση του δικτύου κυκλο-
φορίας προς το έργο λιμένος Λάρνακας
και μαρίνας (Λεωφόρος Σπύρου Κυπρια-
νού), προκύπτει δε και ανάγκη διαχεί-
ρισης των ελέγχων στάθμευσης και βελ-
τιώσεων σε λεωφόρους Σπύρου Κυπρια-
νού, Μακαρίου Γ’, Γρηγόρη Αυξεντίου
και Γρίβα Διγενή. 

Οι κινήσεις του δήμου
Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο

απασχολεί το δημοτικό συμβούλιο, με
τον δήμαρχο της πόλης Ανδρέα Βύρα

να αναφέρει στην «Κ» ότι παράλληλα
με το μεγάλο έργο της μαρίνας- λιμανιού
της πόλης, προχωρούν έργα ύψους 20
εκατομμυρίων που θα αλλάξουν την ει-
κόνα του κέντρου και θα αναβαθμίζουν
δρόμους και πεζοδρόμια και την όψη
της πόλης. Σε αυτά περιλαμβάνονται η
αναβάθμιση του Παττιχείου Πάρκου,
της Γειτονιάς των καλλιτεχνών στην
τουρκοκυπριακή συνοικία, του Πολυ-
χώρου στο Τσιακκιλερό και την ανα-
παλαίωση του σπιτιού του Αστυνομικού
Διευθυντή. Ήδη για το έργο στην πε-
ριοχή του Παττιχείου Πάρκου έχει δοθεί
η συγκατάθεση της Περιβαλλοντικής
Αρχής. Πρόκειται για έργα τα οποία θα
συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια
της Λάρνακας να γυρίσει σελίδα. Βε-
βαίως, σημαντική παράμετρος παραμένει
το δίκτυο κυκλοφορίας, κάτι που χαρα-
κτηρίζεται μάλιστα αναγκαία εξέλιξη
για την επιτυχή υλοποίηση του έργου
ανάπλασης λιμανιού- μαρίνας Λάρνακας. 

Μέχρι το 2036
Όσον αφορά το έργο λιμάνι- μαρίνα

Λάρνακας, έχει εκδοθεί πολεοδομική
άδεια του γενικού χωροταξικού σχε-
διασμού από την Πολεοδομική Αρχή,
και ακολούθως θα υποβληθεί αίτηση
για άδεια οικοδομής. Στο μεταξύ έχουν
ξεκινήσει εργασίες της α’ φάσης του
έργου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον
Απρίλιο του 2027. Όπως ανέφερε ο CEO
της Kition Ocean Holdings Πάνος Αλε-
ξάνδρου, ακολούθως θα συνεχίσουν οι
επόμενες τρεις φάσεις με στόχο το έργο
να ολοκληρωθεί το 2036. Το καλοκαίρι
του 2023 θα ξεκινήσει η κατασκευή
δρόμων, πεζοδρομίων, αποχετευτικά
και δεντροφυτεύσεις και πεζοδρόμια
και τα θαλάσσια έργα με την κατασκευή
της νέας αποβάθρας. Στο κείμενο της
γνωμάτευσης γίνεται λόγος για 20ετή
διάρκεια των εργασιών, αν και η εκτί-
μηση της ίδιας της εταιρείας τοποθετεί
την ολοκλήρωση και των τεσσάρων φά-
σεων του έργου το 2036. 

Η α΄ φάση
Κατά την α’ φάση του έργου, θα ξε-

κινήσει η διεύρυνση της λιμενολεκάνης
της μαρίνας, ενώ θα προχωρήσει η κα-
τασκευή παραλιακού ξενοδοχείου εκτι-
μώμενης χωρητικότητας 200 δωματίων
και θα αναπτυχθεί το μεγαλύτερο μέρος
του κεντρικού πάρκου. Θα κατασκευ-
αστεί Yacht clup, το οποίο θα περιλαμ-
βάνει όλες τις απαιτούμενες χρήσεις
για την σωστή λειτουργία της μαρίνας

και θα πληροί όλες τις απαιτήσεις του
τοπικού σχεδίου της πόλης καθώς επίσης
και σταθμός ανεφοδιασμού για σκάφη
αναψυχής. Στην περιοχή του λιμένος,
θα κατασκευαστεί κτήριο γραφείων,
στο οποίο θα φιλοξενούνται ο λιμενικός
φορέας, η Αρχή Λιμένων, η εταιρεία
Kition, τα τελωνεία και άλλες τοπικές
υπηρεσίες. Θα κατασκευαστούν επίσης
δρόμοι, δίκτυα και πεζόδρομοι προκει-
μένου να συμμορφωθούν με τις ελάχι-
στες απαιτήσεις ώστε να συνδεθεί η

περιοχή ανάπτυξης με την πόλη. Εν-
δεικτικά, ο νέος πεζόδρομος της μαρίνας,
το Yacht club και ο τερματικός σταθμός
της κρουαζιέρας θα συνδεθούν με τον
παραλιακό δρόμο και την λεωφόρο των
Φοινικούδων. Ο παραλιακός δρόμος θα
έχει πλάτος τουλάχιστον 25,6 m, και το
σημερινό μονοπάτι θα επεκταθεί κατά
ένα χιλιόμετρο. Η α΄ φάση περιλαμβάνει
επίσης την επέκταση της λεωφόρου
των Φοινικούδων, την κατασκευή νέου
δρόμου που θα καταλήγει στο νέο τερ-

ματικό σταθμό της κρουαζιέρας, κατά
μήκος του λιμένος, μέχρι και την πρό-
σβαση στον τερματικό σταθμό. Επίσης,
το μεγαλύτερο μέρος του κεντρικού
πάρκου θα αναπτυχθεί κατά την διάρ-
κεια της α΄φάσης και θα ολοκληρωθεί
κατά την β΄φάση. Στην περιοχή της
Μαρίνας θα αποξηλωθούν και οι δύο
υφιστάμενοι κυματοθραύστες και θα
κατασκευαστούν δύο νέοι, οι οποίοι θα
διευρύνουν τη λιμενολεκάνη, δημιουρ-
γώντας συνολικά 600 θέσεις ελλιμενι-

σμού. Τα κρουαζιερόπλοια θα ελλιμε-
νίζονται στη νότια αποβάθρα του λιμέ-
νος, όπου αυτή την στιγμή βρίσκονται
οι γερανογέφυρες και διακινούνται κατά
βάση σιτηρά. Στη φάση 1 θα έχουν προ-
τεραιότητα τα κρουαζιερόπλοια και τα
φορτηγά πλοία θα εξυπηρετούνται στη
βόρεια και νότια αποβάθρα, ενώ τα ε-
μπορεύματα θα διακινούνται με κινητούς
γερανούς. Τα αλιευτικά σκάφη θα φι-
λοξενηθούν εντός της περιοχής ανά-
πτυξης λιμένα/μαρίνας. 

Φάση β΄
Κατά την β΄ φάση θα κατασκευα-

στούν όλα τα κτήρια χαμηλού ύψους,
τέσσερις πολυκατοικίες μεσαίου ύψους,
πολυώροφο κτήριο στη δυτική πλευρά
της νέας λεωφόρου και των ακαδημαϊ-
κών κτηρίων και των κτηρίων γραφείων
που βρίσκονται στο βόρειο άκρο της
περιοχής. Θα κατασκευαστεί επίσης το
υπόστεγο συντήρησης και επισκευής
σκαφών αναψυχής στο βόρειο τμήμα.
Θα ολοκληρωθούν επίσης οι αντίστοιχοι
κοινόχρηστοι χώροι της παράκτιας πε-
ριπατητικής διαδρομής και εσωτερικά
του πάρκου. 

Γ΄ και δ΄ φάση
Στη γ΄ φάση του έργου θα κατασκευ-

αστεί ένα πολυτελές ξενοδοχείο, δύο
πολυώροφα γραμμικά κτήρια στην α-
ποβάθρα του λιμένος και ένα συγκρό-
τημα κατοικιών. Θα ολοκληρωθεί επίσης
ο κυματοθραύστης της μαρίνας, προ-
σφέροντας νέα έκταση γης για την κα-
τασκευή των μισών ανεξάρτητων κα-
τοικιών κατά μήκος της αποβάθρας και
ένα εμβληματικό κτήριο κατοικιών.
(Lighthouse Residential Tower). Βάσει
του σχεδιασμού του έργου, στη δ΄ φάση
θα κατασκευαστεί ένα ιδιωτικό νησί
που θα φιλοξενεί μία κατοικία, η οποία
θα είναι προσβάσιμη με σκάφος ή με
αυτοκίνητο μέσω μιας στηριζόμενης
γέφυρας, από την προσήνεμη πλευρά
του κυματοθραύστη. Θα κατασκευαστεί
επίσης το τελευταίο πολυώροφο κτήριο
δυτικά της λεωφόρου. Το κτήριο του
σταθμού κρουαζιέρας θα ολοκληρωθεί
φθάνοντας περίπου τα 2.350 τ.μ. και
θα υποστηρίζει τη λειτουργία του σταθ-
μού ως home porting. Θα κατασκευα-
στούν επίσης οι υπόλοιποι απαιτούμενοι
χώροι στάθμευσης/αναμονής για το
κτήριο της κρουαζιέρας. Στην περιοχή
της μαρίνας, θα κατασκευαστεί κατά
την τελική φάση το ιδιωτικό νησί έκτα-
σης 2.400 τ.μ.

Eργο του 1,2 δισ. με προϋποθέσεις για την Λάρνακα
Τι περιλαμβάνει το έργο ανάπλασης λιμανιού-μαρίνας, που ανοίγει την πόρτα της ανάπτυξης και τι πρέπει να αλλάξει στο κέντρο της πόλης

Γεωπολιτική, ενεργειακή
κρίση και πληθωρισμός 
φέρνουν αβεβαιότητα

Κατά την α’ φάση του έργου, θα ξεκινήσει η διεύρυνση της λιμενολεκάνης της μαρίνας, ενώ θα προχωρήσει η κατασκευή παραλιακού ξενοδοχείου εκτιμώμενης χωρητικότητας 200 δωματίων και θα αναπτυχθεί το μεγαλύτερο μέρος του κεντρικού πάρκου. 

<<<<<<<

Η διάρκεια των κατασκευα-
στικών εργασιών του έργου,
κατά τις οποίες η λειτουργία
λιμανιού και μαρίνας 
θα συνεχιστεί, αναμένεται
να είναι 14 χρόνια 
σύμφωνα με την εταιρεία
Kition Ocean Holdings. 

Η επιτυχής υλοποίηση του έργου απαιτεί επένδυση σε υποδομές κυκλοφορίας, προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

Η Κεντρική επισημαίνει ότι τα όποια μέτρα στήριξης τομέων της οικονομίας που ενδεχομέ-
νως να επηρεαστούν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, θα πρέπει να είναι στοχευμένα.
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e-shops!

ΒΕΡΟΛΙΝΟ. «Πρέπει να επιλέξουμε αν
θα δράσουμε όλοι μαζί ή αν θα αυτο-
κτονήσουμε ομαδικά», είπε χθες ο γε-
νικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες, θυμίζοντας ότι ο καύσωνας
που δοκιμάζει τη δυτική Ευρώπη με
θερμοκρασίες - ρεκόρ και έχει ήδη ο-
δηγήσει σε πάνω από 1.000 θανάτους
σε Ισπανία και Πορτογαλία είναι μια ει-
κόνα από το μέλλον της κλιματικής κρί-
σης. Αν αυτό είναι το δίλημμα, τότε η
μεγάλη στροφή προς τα ορυκτά καύσιμα,
εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία,
τοποθετεί την ανθρωπότητα ακόμη πιο
αποφασιστικά στη δεύτερη επιλογή,
της ομαδικής αυτοκαταστροφής. Στη
διάσκεψη που έγινε χθες στο Βερολίνο,
η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών, Α-
ναλένα Μπέρμποκ, υποστήριξε ότι αυτή
η παρέκκλιση είναι προσωρινή. Μιλώ-
ντας ενώπιον των εκπροσώπων 40 χω-
ρών, η Μπέρμποκ χαρακτήρισε την κλι-
ματική αλλαγή ως τη μεγαλύτερη και
σημαντικότερη πρόκληση, μια πρόκλη-
ση που «απειλεί την ειρήνη και τη στα-

θερότητα». «Ακούω τις ανησυχίες όσων
ρωτούν αν η Ευρώπη και η Γερμανία
ξεχνούν τις δεσμεύσεις τους για το κλίμα
λόγω του πολέμου της Ρωσίας. Ας μην
κρυβόμαστε. Βραχυπρόθεσμα πρέπει
να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις που
δεν μας αρέσουν, για να μειώσουμε την
εξάρτησή μας από το ρωσικό αέριο και
πετρέλαιο. Για ένα μικρό χρονικό διά-
στημα θα πρέπει να επιστρέψουμε στον
λιγνίτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκατα-
λείπουμε τον στόχο μας, τον περιορισμό
της ανόδου της θερμοκρασίας στον 1,5
βαθμό. Ούτε σταματάμε την ανάπτυξη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το α-
ντίθετο». Η Ευρώπη βρίσκεται στην πε-
ρίεργη θέση να ανησυχεί ταυτόχρονα
ότι καταναλώνει υπερβολικά πολλή ε-
νέργεια από ορυκτά καύσιμα και ταυ-
τόχρονα να φοβάται ότι η διαθεσιμότητα
των καυσίμων αυτών θα είναι υπερβο-
λικά λίγη.

Εως χθες, ο καύσωνας που γονάτισε
τη Βρετανία και τη Γαλλία δεν είχε
πλήξει τη Γερμανία στον μέγιστο βαθμό.

Ετσι υπήρχε η διάθεση για μια αναδρομή
στο παρελθόν με τη βοήθεια του ερευ-
νητικού ινστιτούτου Prognos, που συ-
νέταξε έκθεση για τις ζημιές που έχει
προξενήσει η κλιματική κρίση στη χώρα
από το 2000. Σύμφωνα με την έκθεση,
οι ζημιές από την κλιματική κρίση α-
νέρχονται σε τουλάχιστον 6,6 δισεκα-
τομμύρια ευρώ ετησίως. Οι καύσωνες
του 2018 και του 2019 καθώς και οι τρο-
μακτικές πλημμύρες του 2021 αθροί-
ζονται σε ζημιές 80 δισεκατομμυρίων
ευρώ. Η αναφορά σε συγκεκριμένα ποσά
μεταφέρει το μήνυμα ότι η κλιματική

κρίση θα πληρωθεί σε κάθε περίπτωση·
είτε πριν επιδεινωθεί περισσότερο, με
πολιτικές που αποτρέπουν τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου είτε αφού ε-
πιδεινωθεί, μέσα από το κόστος των
ζημιών και των θανάτων που θα προ-
κληθούν. Στη δεύτερη περίπτωση το
κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο και
θα περιλαμβάνει δεινά που δεν μπορούν
να αποτιμηθούν σε χρήματα, όπως είναι
η καταστροφή της βιοποικιλότητας και
η κατάρρευση των οικοσυστημάτων.

Εκτακτα μέτρα
Αυτές τις μέρες οι κυβερνήσεις σπεύ-

δουν να λάβουν έκτακτα μέτρα για την
αντιμετώπιση του καύσωνα, αλλά αυτό
που πραγματικά χρειάζονται οι πόλεις
είναι δράσεις με πλατύτερο ορίζοντα.
Η Σούκγε Φίλιπ από την ολλανδική με-
τεωρολογική υπηρεσία περιέγραψε κά-
ποιες από αυτές: το πρασίνισμα των
πόλεων με περισσότερα ψηλά δέντρα,
τη θερμομόνωση στα κτίρια που θα
βοηθήσει και απέναντι στο ψύχος, καθώς

και τη δημιουργία συστημάτων έγκαιρης
προειδοποίησης.

Στη βρετανική μετεωρολογική υπη-
ρεσία, που αυτές τις μέρες έχει υιοθε-
τήσει νέους χρωματικούς κώδικες για
να απεικονίσει το ανήκουστο ύψος της
θερμοκρασίας, ο κλιματολόγος Νίκος
Χρηστίδης υπογραμμίζει ότι τέτοιου εί-
δους καύσωνες δεν είναι φυσιολογικοί.
«Οι πιθανότητες να ανεβεί η θερμοκρα-
σία στη Βρετανία στους 40 βαθμούς
είναι ως και δεκαπλάσιες στο τωρινό
κλίμα σε σχέση με το κλίμα όπως θα
ήταν αν δεν είχε υποστεί τις επιπτώσεις
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων»,
είπε στην ιστοσελίδα Politico.

Θα «κοκκινίσει» και η Ελλάδα
Ενας ακόμα καύσωνας, μέτριας έ-

ντασης για τα δεδομένα της χώρας, βρί-
σκεται προ των πυλών. «Το κυρίαρχο
στοιχείο του καιρού μέχρι και την Πέ-
μπτη θα είναι το μελτέμι, οι βόρειοι-βο-
ρειοανατολικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ»,
εξηγεί στην «Κ» ο μετεωρολόγος δρ Δη-

μήτρης Ζιακόπουλος, πρώην διευθυντής
της ΕΜΥ. Από την Πέμπτη και μετά το
σκηνικό αλλάζει. «Η ένταση των μελ-
τεμιών πέφτει και ανεβαίνει η θερμο-
κρασία», λέει ο κ. Ζιακόπουλος. «Ο υ-
δράργυρος θα φτάσει τους 41 και στην
ενδοχώρα τους 42 βαθμούς». «Κόκκινο»
θα χτυπήσει το θερμόμετρο στα νησιά
του Ιονίου και την ηπειρωτική Ελλάδα.
«Στην Αθήνα, έως και το Σάββατο, η
θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 39
βαθμούς, καθώς θα διατηρείται το βόρειο
ρεύμα», διευκρινίζει. «Αντίστοιχα, πιο
υποφερτή θα είναι η κατάσταση στα
νησιά του Αιγαίου χάρη στα μελτέμια,
που θα προσφέρουν δροσιά». Ο καύ-
σωνας θα εδραιωθεί από την Κυριακή
έως και τα μέσα της επόμενης εβδομά-
δας. «Βάσει των δεδομένων το τέλος
του καύσωνα δεν είναι ορατό». Αυτό
είναι που ανησυχεί τον έμπειρο μετε-
ωρολόγο. «Με προβληματίζει η διάρκεια
και όχι η ένταση του φαινομένου, το ο-
ποίο συνδέεται με υψηλή πιθανότητα
εκδήλωσης πυρκαγιών».

Σε κόλαση επί της Γης μετέτρεψε χθες τη Βρετανία
ο πρωτοφανής καύσωνας, ενώ τις επόμενες ημέρες
ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 41 βαθμούς
Κελσίου, ιστορικό ρεκόρ για τη χώρα. Στο Λονδίνο,
στις τρεις το μεσημέρι, το θερμόμετρο έδειχνε 37,5
βαθμούς – η υψηλότερη θερμοκρασία για φέτος. Η
Ουαλλία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία
της ιστορίας της, με 35,3 βαθμούς Κελσίου στο Γκό-
γκερνταν. Η βασιλική πολεμική αεροπορία διέκοψε
τις πτήσεις από τη βάση Πράις Νόρτον στο Οξφορ-
ντσίρ, γιατί ο διάδρομος προσγείωσης έλιωσε.
Εξαιτίας της αφόρητης ζέστης ο δήμαρχος του Λον-
δίνου Σαντίκ Καν απηύθυνε έκκληση στους παρα-
γωγικούς φορείς να προσαρμόσουν το εργασιακό
ωράριο προκειμένου να μην κινδυνεύσουν οι ερ-
γαζόμενοι, αλλά και να ληφθούν μέτρα ώστε τα
παλαιά κτίρια να αποκτήσουν κλιματισμό. Πολλά
νοσοκομεία ακύρωσαν επεμβάσεις γιατί τα χειρουρ-
γεία ήταν υπερβολικά θερμά, ενώ με δυσκολία πραγ-
ματοποιούνται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Βαρύς ο λογαριασμός της κλιματικής κρίσης
Παρατεταμένοι καύσωνες και μεγάλες πυρκαγιές γίνονται συχνότερα στην Ευρώπη, καταστρέφοντας τη γη και σκορπώντας τον θάνατο

<<<<<<

Για ομαδική αυτοκτονία
έκανε λόγο ο γ.γ. του ΟΗΕ,
αν δεν δράσουμε άμεσα –
Προσωρινή η επιστροφή
στον λιγνίτη, διαμηνύει
η Γερμανίδα ΥΠΕΞ.

Ρεκόρ θερμοκρασίας στη Βρετανία

Λίγη δροσιά σε παιδική πισίνα, που γεμίζει ο πλανόδιος υπεύθυνος του
πάρκου, και σκιά ομπρέλας –αντί δέντρων– ασπίδα στον καυτό ήλιο.

Ο καύσωνας της περασμένης εβδομάδας προκάλεσε
εκατοντάδες θανάτους στην Ισπανία και δημιούργησε
κατάλληλες συνθήκες για το ξέσπασμα δασικών
πυρκαγιών, με αποτέλεσμα την ολοσχερή κατα-
στροφή 300.000 στρεμμάτων γης. Το Ινστιτούτο
Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 360
θάνατοι μεταξύ της Κυριακής και Παρασκευής ο-
φείλονται στις ακραία υψηλές θερμοκρασίες.  Από
την αρχή της χρονιάς έως χθες έχουν καταστραφεί
από τις πυρκαγιές περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια
στρέμματα δασικής και καλλιεργήσιμης γης. Στη
νότια Ισπανία, κοντά στη Μάλαγα, χιλιάδες άνθρωποι
εγκατέλειψαν πρόσκαιρα τις κατοικίες τους για να
σωθούν από τις φλόγες. Ο πρωθυπουργός Πέδρο
Σάντσεθ, κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στην πυ-
ρόπληκτη περιοχή Εξτρεμαδούρα, της νοτιοδυτικής
Ισπανίας, τόνισε ότι «είναι σαφές ότι η κλιματική
αλλαγή σκοτώνει ανθρώπους, τα οικοσυστήματα,
τη βιοποικιλότητα, όλα όσα ως κοινωνία αγαπούμε
και εκτιμούμε, τα σπίτια μας και τις περιουσίες μας».

Θανατηφόρος καύσωνας στην Ισπανία

Κλιματική αλλαγή με ρεκόρ θερμοκρασιών και πρόκληση πυρκαγιών. Οι
φωτιές που ξέσπασαν έκαψαν ολοσχερώς 300.000 στρέμματα γης.

Προειδοποίηση για τον «καύσωνα της Αποκαλύψεως»
τις επόμενες ημέρες απηύθυναν Γάλλοι μετεωρολόγοι,
με δεκάδες περιοχές να έχουν τεθεί σε «κόκκινο συνα-
γερμό» για φωτιά. Στην περιοχή του Μπορντό, στη
δυτική Γαλλία, 25.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν σπίτια,
καταλύματα και κατασκηνώσεις προκειμένου να ξεφύγουν
από την πύρινη λαίλαπα. Στη μάχη με τις φλόγες στη
Ζιρόντ, στην περιφέρεια του Μπορντό, έχουν ριχτεί
1.500 πυροσβέστες, ενώ από την περασμένη Τρίτη
έχουν αποτεφρωθεί 140.000 στρέμματα πευκοδάσους
γύρω από τον αμμόλοφο του Πιλά, τον υψηλότερο της
Ευρώπης. Οι πυρκαγιές είναι οι πιο καταστροφικές που
βίωσε η περιοχή από το 1949, με το πύρινο μέτωπο να
έχει μήκος 9 χλμ. και πλάτος περίπου 8 χλμ. Η θερμο-
κρασία στην περιοχή αναμένεται τις επόμενες ημέρες
να υπερβεί τους 44 βαθμούς Κελσίου. To υπουργείο Ε-
σωτερικών ήδη ανακοίνωσε την αποστολή πτητικών
μέσων και πυροσβεστών. Συνολικά φέτος στη Γαλλία
καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές 791.000 στρέμματα
δασικών και καλλιεργήσιμων γαιών.

«Aποκάλυψη τώρα» στη Γαλλία

Στην περιοχή του Μπορντό, 25.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν σπίτια και
καταλύματα εν μέσω καπνών για να ξεφύγουν από την πύρινη λαίλαπα.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι γερμανικές
αρχές για τον επερχόμενο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες
σήμερα να φτάνουν ακόμα και τους 40 βαθμούς σε πε-
ριοχές της δυτικής και νοτιοδυτικής χώρας, όπως προ-
ειδοποίησε η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία. Εν-
δεικτικό της κατάστασης η έκκληση της γερμανικής έ-
νωσης ιατρών και υγειονομικού προσωπικού για την
εκπόνηση εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της ακραίας
ζέστης, ώστε να μπορούν οι μονάδες φροντίδας ηλικιω-
μένων και τα νοσοκομεία να προετοιμάζονται για τις
περιόδους καύσωνα και να ενημερώνουν τους πολίτες
για τη σωστή συμπεριφορά. Το εργατικό συνδικάτο
ver.di επίσης κάλεσε για τη λήψη μέτρων προστασίας
του εργατικού δυναμικού τις ημέρες της ακραίας ζέστης,
όπως χρονικά μεγαλύτερα διαλείμματα από την εργασία,
βραχύτερο ημερήσιο ωράριο ή ακόμα και άδεια από
αυτήν. Την ίδια στιγμή, η Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων
της Γερμανίας προειδοποίησε για το ενδεχόμενο λειψυ-
δρίας σε κάποιες περιοχές. Εξαιτίας του καύσωνα προ-
βλήματα αντιμετώπισε και η γειτονική Ελβετία.

Επί ποδός πολέμου η Γερμανία

Διάλειμμα από τη δουλειά για μια βουτιά στην πισίνα. Το Εσεν στη Γερ-
μανία είναι μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί από το κύμα καύσωνα.
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Οι μάχες γύρω από την αγορά πετρελαίου
Η αποστολή πειθούς Μπάιντεν στο Ριάντ για αύξηση της παραγωγής μετά το εμπάργκο στη Ρωσία

Η απόφαση

Της ΡΟΥΜΠIΝΑΣ ΣΠΑΘH

Δεν υπήρχαν πολλές προσδοκίες ότι θα
έβγαινε «λευκός καπνός» από την επί-
σκεψη του Αμερικανού προέδρου στη
Σαουδική Αραβία σχετικά με μια αύξηση
της παραγωγής πετρελαίου και την προ-
ώθησή του στην Ευρώπη. Ομως τόσο οι
αναλυτές όσο και η κοινή λογική λένε
πως τα αποτελέσματα θα φανούν σε κά-
ποιο βάθος χρόνου. Οικονομολόγοι και
παράγοντες της αγοράς ενέργειας θεω-
ρούν, πάντως, εξαιρετικά δύσκολο να
πείσει η Ουάσιγκτον το Ριάντ να αυξήσει
την παραγωγή πετρελαίου και προπαντός
να εξάγει εφεξής περισσότερο σαουδα-
ραβικό πετρέλαιο στην Ευρώπη. Ζητού-
μενο για την Ουάσιγκτον είναι να διευ-
κολύνει η Σαουδική Αραβία την ενερ-

γειακή απεξάρτηση της Γηραιάς Ηπείρου
από τη Ρωσία ενόψει και του ευρωπαϊκού
εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο που θα
τεθεί σε πλήρη ισχύ τον Δεκέμβριο.

Αναλυτές της αγοράς ενέργειας επι-
σημαίνουν πως το Ριάντ έχει κάθε λόγο
να μην επιθυμεί μια αναδιάταξη της πα-
γκόσμιας αγοράς ενέργειας και τον δια-
χωρισμό της σε δύο στρατόπεδα, με το
ένα να αποτελείται από τις ΗΠΑ, την Ευ-
ρώπη και τις χώρες του Περσικού Κόλπου,
και το άλλο από τη Ρωσία, την Κίνα και
την Ινδία. Οπως τονίζουν, το 2020 τα 2/3
των πωλήσεων σαουδαραβικού πετρε-
λαίου προορίζονταν για τις ενεργοβόρες
οικονομίες της Ασίας, την Κίνα, την Ινδία,
τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, και
μόλις το 17% των εξαγωγών της προο-
ρίζονταν για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Οι στρατηγικού βάθους συμμαχίες με τη
Ρωσία, όμως, προσφέρουν σε Κίνα και
Ινδία ισχυρά κίνητρα για να παραμείνουν
πιστοί πελάτες της Ρωσίας και να αγο-
ράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Ως εκ τούτου
μερίδα αναλυτών εκτιμά πως τελικά θα
ήταν προς το συμφέρον του Ριάντ να
προωθήσει μερίδιο της παραγωγής του
προς την Ευρώπη και την Αμερική, γιατί
έτσι ουσιαστικά θα μπορεί να πουλάει
μεγαλύτερο όγκο μαύρου χρυσού που

θα τιμολογεί σε τιμές πλησιέστερες στις
τιμές της αγοράς. Η ντε φάκτο ηγέτιδα
δύναμη του ΟΠΕΚ κωφεύει, άλλωστε,
επί μακρόν στις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον
να αυξήσει την παραγωγή της προκει-
μένου να υποχωρήσουν οι τιμές του πε-
τρελαίου. Οπως αναφέρουν παράγοντες
της αγοράς πετρελαίου, η Σαουδική Α-
ραβία, όπως, άλλωστε, και τα Εμιράτα,
οι δύο χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ που έχουν
όντως τη δυνατότητα να αυξήσουν την
παραγωγή τους, δυσκολεύονται ήδη να
το κάνουν μολονότι έχουν δεσμευθεί
από τη συμφωνία στους κόλπους του Ο-
ΠΕΚ. Παράλληλα, όμως, φαίνεται πως έ-
χουν και λόγους για να μη θέλουν να το
κάνουν. Η Σαουδική Αραβία έχει αυξήσει
την παραγωγή της στα 11 εκατ. βαρέλια
την ημέρα, υπερβαίνοντας έτσι το 10%

της παγκόσμιας παραγωγής, και έχει ήδη
δεσμευθεί πως θα την αυξήσει περαιτέρω
μέσα στο επόμενο δίμηνο. Και πάλι, όμως,
η παραγωγή του βασιλείου παραμένει
περίπου ένα εκατ. βαρέλια την ημέρα
κάτω από τις δυνατότητές του.

Πηγές προσκείμενες στο βασίλειο α-
ναφέρουν ότι το Ριάντ θέλει να διατηρήσει
τα περιθώρια αύξησης της παραγωγής
ως ασφαλιστική δικλίδα. Αλλοι τονίζουν
πως η Σαουδική Αραβία χρειάζεται η ίδια
περισσότερο πετρέλαιο για την οικονομία
της. Εξάλλου, ο ΟΠΕΚ έχει από τον Απρίλιο
καταστήσει σαφές στους Ευρωπαίους
ότι θεωρεί αδύνατον να υποκαταστήσει
τις τεράστιες ελλείψεις που θα παρου-
σιαστούν στην παγκόσμια αγορά με το
ευρωπαϊκό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέ-
λαιο.

Ενεργιακός ανταγωνισμός Ρωσίας με Ιράν και Βενεζουέλα 
Των ΑΝΑΤΌΛΙ ΚΟΥΡΜΑΝΆΕΦ 
και ΦΑΡΝΆΖ ΦΑΣΙΧΊ 
THE NEW YORK TIMES

Χρησιμοποιώντας την ενέργεια ως όπλο
στην αναμέτρησή της με τη Δύση, η
Ρωσία αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη
αλλά παράλληλα υπονομεύει τις σχέσεις
της με συμμάχους της, όπως το Ιράν και
η Βενεζουέλα. Καθώς προσπαθεί να εξα-
σφαλίσει νέους αγοραστές για το πετρέ-
λαιό της ώστε να εξουδετερώσει τις όλο
και σκληρότερες κυρώσεις από τη Δύση,
η Μόσχα μπαίνει στο μερίδιο αγοράς δύο
συμμάχων της, του Ιράν και της Βενε-

ζουέλας, ενώ εγκαινιάζει έναν πόλεμο τι-
μών που μπορεί να αποβεί εις βάρος όλων.
Αναλυτές και διαπραγματευτές πετρελαίου
επισημαίνουν πως ο ανταγωνισμός για
τις εξαγωγές στην Ασία έχει ήδη αναγκάσει
τη Βενεζουέλα και το Ιράν να προσφέρουν
γενναίες εκπτώσεις προκειμένου να κρα-
τήσουν κάποιους πελάτες για το δικό
τους πετρέλαιο, που επίσης υπόκειται σε
κυρώσεις. Κι ενώ οι δύο χώρες δηλώνουν
δημοσίως πως παραμένουν στενοί σύμ-
μαχοι της Ρωσίας, οι ειδικοί εκτιμούν πως
αν ενταθεί περαιτέρω η μάχη για το πε-
τρέλαιο, θα κλιμακωθούν οι εντάσεις στις
σχέσεις τους με το Κρεμλίνο. Στην αρχή

της εβδομάδας ο Ρώσος πρόεδρος ανα-
κοίνωσε ότι προγραμματίζει επίσκεψη
στην Τεχεράνη.

Ο πόλεμος για το πετρέλαιο που άρχισε
με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
φαίνεται ήδη να φέρνει τη Βενεζουέλα
λίγο πιο κοντά στη Δύση έπειτα από
χρόνια παγωμένων σχέσεων. Η τελευταία
αμερικανική πετρελαϊκή που έχει μείνει
στη χώρα, η Chevron, συνομιλεί με την
κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Οποιαδήποτε
προσέγγιση με τη Βενεζουέλα ικανή να
φέρει το πετρέλαιό της στην παγκόσμια
αγορά θα πρόσφερε βοήθεια στις ΗΠΑ,
που προσπαθούν απεγνωσμένα να μει-

ώσουν τις τιμές του πετρελαίου για να
περιορίσουν τον αντίκτυπο του πολέμου
και των κυρώσεων στις δυτικές οικονομίες.
Η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας
έχει θέσει τα ορυκτά καύσιμα στο επί-
κεντρο του ενδιαφέροντος, όπως τη δε-
καετία του 1970, επεκτείνοντας έτσι τον
αντίκτυπο της πολιτικής του Κρεμλίνου
πολύ πέρα από τα πεδία των μαχών. Το
γεγονός ότι τόσο μεγάλο μέρος των πα-
γκόσμιων υδρογονανθράκων προέρχεται
από τη Ρωσία προσφέρει στον Ρώσο πρό-
εδρο ένα ισχυρότατο γεωπολιτικό όπλο.

Δεν φαινόταν αυτό όταν οι ΗΠΑ άρ-
χισαν να πιέζουν τους συμμάχους τους

να τιμωρήσουν τη Ρωσία και απέσπασαν
την υπόσχεση της Ε.Ε. για εμπάργκο στο
ρωσικό πετρέλαιο. Τότε οι ΗΠΑ ήλπιζαν
να αποκόψουν τη Μόσχα από την αγορά
ώστε να της στερήσουν τα έσοδα με τα
οποία χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Εγινε,
όμως, το αντίθετο και η τιμή του πετρε-
λαίου εκτοξεύθηκε σε ύψη που δεν είχαμε
ξαναδεί μετά το 2008, αυξάνοντας θεα-
ματικά τα έσοδα της Ρωσίας. Στο μεταξύ,
κι ενώ η Ρωσία αποκοπτόταν από τις α-
γορές της Δύσης, η Κίνα και η Ινδία έ-
σπευσαν να αγοράσουν το πετρέλαιό της
σε χαμηλές τιμές, κωφεύοντας στις εκ-
κλήσεις της Ουάσιγκτον.

Νέα κατάσταση

Αναδιατάξεις
«Ιστορική συμφωνία» χαρα-
κτήρισε την απόφαση της Ε.Ε.
να επιβάλει σταδιακά εμπάρ-
γκο στο ρωσικό πετρέλαιο ο
Ρόμπερτ Μακ Νάλι, σύμβουλος
ενέργειας του Τζορτζ Μπους.
Προέβλεψε μάλιστα πως το ε-
μπάργκο «θα αναδιατάξει όχι
μόνο τις εμπορικές σχέσεις αλ-
λά και τις πολιτικές και τις γεω-
πολιτικές».

Μέχρι στιγμής η Ρωσία έχει κερδίσει την
πρώτη μάχη στον πόλεμο των εσόδων
του πετρελαίου. Ενδέχεται, όμως, να
είναι βαρύ το τίμημα αν το Ιράν και η
Βενεζουέλα υποστούν ισχυρό οικονομικό
πλήγμα. Οι δύο χώρες είναι επί χρόνια
σύμμαχοι της Ρωσίας, που τις βοήθησε
οικονομικά όταν ο περισσότερος κόσμος
τους γύριζε την πλάτη. Οι δύο χώρες α-
ντιμετωπίζουν τις στατιστικές για το πε-
τρέλαιο ως κρατικό μυστικό, γι’ αυτό και
δεν γνωρίζουμε καλά αν μειώθηκαν τα
έσοδά τους ή αν οι υψηλές τιμές του πε-
τρελαίου έχουν αναπληρώσει τη μείωση
του μεριδίου αγοράς τους. Σύμφωνα, πά-
ντως, με αναλυτές και διαπραγματευτές

πετρελαίου, οι εξαγωγές πετρελαίου του
Ιράν μειώνονται και η Τεχεράνη δεν
μπορεί να επωφεληθεί από την άνοδο
των τιμών. Σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα,
από την αρχή του πολέμου στην Ουκρα-
νία η κρατική πετρελαϊκή της, η γνωστή
PDVSA, προσφέρει εκπτώσεις-ρεκόρ στα
κινεζικά διυλιστήρια. Ενα βαρέλι του αρ-
γού Βενεζουέλας, του Merey, πωλείται
την Ασία σε τιμές τουλάχιστον 45 δολάρια
κάτω από την τιμή του Brent, που απο-
τελεί σημείο αναφοράς για τις διεθνείς
τιμές και τώρα κυμαίνεται γύρω στα 100
δολ. το βαρέλι.

Πριν από τον πόλεμο η έκπτωση που
προσέφερε η Βενεζουέλα ήταν η μισή

σε σύγκριση με τώρα, σύμφωνα με στε-
λέχη του πετρελαϊκού κλάδου της που
μίλησαν σε καθεστώς ανωνυμίας λόγω
της ευαισθησίας του θέματος. Και το
χειρότερο είναι ότι από την έναρξη του
πολέμου οι ρωσικές εταιρείες φόρτωσης
και μεταφοράς σταμάτησαν να πληρώ-
νουν την PDVSA για το δικό της πετρέλαιο

που πουλούν για λογαριασμό της στην
Ασία, με αποτέλεσμα να στερούν τη
χώρα από μια κρίσιμη πηγή εισοδήματος.
Το περασμένο έτος αυτά τα έσοδα της
Βενεζουέλας έφθασαν στο 1,5 δισ. δολ.,
αντιπροσωπεύοντας το 1/4 του συνόλου
των εσόδων της. Οπως επισημαίνει η
Ριζά Γκράις Τάργκοου, αναλύτρια θεμάτων
Λατινικής Αμερικής στη συμβουλευτική
Eurasia Group, «σε καθεστώς κυρώσεων
η Ρωσία δυσκολεύεται πολύ να παραμείνει
αξιόπιστος σύμμαχος της Βενεζουέλας
και η σχέση οικονομικής συνεργασίας
που συνέδεε τις δύο χώρες επί χρόνια,
τώρα παραπαίει». Ανάλογα προβλήματα
αντιμετωπίζει και το Ιράν, υπογραμμίζει

η Σάρα Βακσούρι, εμπειρογνώμων επί
θεμάτων πετρελαίου στη συμβουλευτική
SBV Energy International.

Οπως τονίζει η ίδια, η κινεζική κυ-
βέρνηση έδωσε προτεραιότητα στο ρω-
σικό πετρέλαιο επειδή διατηρεί στενή
στρατηγική σχέση με τη γειτονική της
χώρα. Τους πρώτους δύο μήνες του νέου
έτους του Ιράν, που άρχισε στα τέλη
Μαρτίου, η Τεχεράνη εισέπραξε μόλις
το 37% των εσόδων που προβλέπονταν
κανονικά γι’ αυτή την περίοδο. Σύμφωνα
με Ιρανούς διαπραγματευτές που προ-
τίμησαν την ανωνυμία, ο ανταγωνισμός
από τη Ρωσία έχει μειώσει τις εξαγωγές
ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα κατά

τουλάχιστον 1/3 σε σύγκριση με τα προ
πολέμου επίπεδα. Και άλλοι σύμμαχοι
του Κρεμλίνου έχουν πληγεί από την
τακτική της Ρωσίας να χρησιμοποιεί την
ενέργεια ως όπλο. Προ ημερών, επικα-
λούμενο περιβαλλοντικά προβλήματα,
ένα δικαστήριο της Μόσχας έδωσε εντολή
να κλείσει για ένα μήνα αγωγός που με-
ταφέρει πετρέλαιο από το Καζακστάν
στη Ρωσία. Η απόφαση μοιάζει με προ-
ειδοποίηση προς τον πρόεδρο του Κα-
ζακστάν, Κασίμ Τοκάγιεφ, που έχει πάρει
αποστάσεις από τη στάση του Κρεμλίνου
δηλώνοντας ότι δεν θα αναγνωρίσει ό-
ποιες περιοχές της Ουκρανίας αποσχι-
σθούν.

<<<<<<

Η Σαουδική Αραβία έχει
κάθε λόγο να μην επιθυμεί
μια αναδιάταξη της παγκό-
σμιας αγοράς ενέργειας. 

«Ξέρω πως πολλοί διαφωνούν
με την απόφασή μου να επισκε-
φθώ τη Σαουδική Αραβία», δή-
λωσε ο Αμερικανός πρόεδρος
Τζο Μπάιντεν προτού αναχωρή-
σει για το Ριάντ, με την πρόθεση
να ζητήσει από τους Σαουδάρα-
βες να διοχετεύσουν μέρος του
πετρελαίου τους στην Ε.Ε. ώστε
να αναπληρωθεί το κενό από το
ευρωπαϊκό εμπάργκο στο ρωσι-
κό πετρέλαιο.

«Πολλές γεωπολιτικές επιπτώ-
σεις» προβλέπει η διευθύντρια
γεωπολιτικής ενεργειακών
σχεδίων στη Σχολή Κένεντι του
Χάρβαρντ, Μέγκαν Ο’ Σάλιβαν,
που θεωρεί πως «το ευρωπαϊ-
κό εμπάργκο θα συσφίξει τις
σχέσεις Ρωσίας και Κίνας, ενώ
θα περιπλέξει τις σχέσεις της
Ρωσίας με τη Σαουδική Αρα-
βία, καθώς η Μόσχα και το Ριά-
ντ ανταγωνίζονται για μερίδιο
αγοράς στην Κίνα».

<<<<<<

Μειώθηκαν οι εξαγωγές της
Τεχεράνης, εκπτώσεις-ρε-
κόρ στα κινεζικά διυλιστήρια
για το βενεζουελάνικο αργό.

Νίκη για τη Μόσχα στον πόλεμο των εσόδων από τον «μαύρο χρυσό»
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Προς κρίση απαισιοδοξίας κινείται
ο δημόσιος διάλογος καθώς επικρα-
τούν αρνητικές εκτιμήσεις για το
άμεσο αλλά και το απώτερο μέλλον.
Ο πληθωρισμός καλπάζει, ο πόλεμος
φέρνει κρίση τροφίμων, οι επιχει-
ρήσεις καταστρέφονται και μαζί
τους εξατμίζεται το οικογενειακό
εισόδημα για να μην προσθέσουμε
πιο τεχνικά ζητήματα που μεγεθύ-
νονται, όπως η άνοδος επιτοκίων
στα δάνεια και η εκτίναξη κόστους
στα ομόλογα.

Κι όμως, η αύξηση του ΑΕΠ, η ε-
νίσχυση της κατανάλωσης αλλά και
της κυκλοφορίας οχημάτων, η μικρή
έστω αύξηση των καταθέσεων δεν
ταιριάζουν με το κλίμα απόλυτης
καταστροφής που καλλιεργείται.
Οσοι δεν ικανοποιούνται πλήρως
από την καταστροφολογία της α-
γοράς αναβαθμίζουν την γκρίνια

σε δημοσιονομικό επίπεδο. Οι ίδιοι
που επιχειρηματολογούν για την ε-
ξάτμιση των λαϊκών εισοδημάτων,
θρηνούν επειδή η κυβέρνηση «μοι-
ράζει» χρήματα εις βάρος των δη-
μοσιονομικών αναγκών. Κι όμως οι
πόροι που έχουν διανεμηθεί για την
κάλυψη της ανόδου των καυσίμων
και του ρεύματος έγιναν χωρίς να
ανατρέπεται η δέσμευση για περιο-
ρισμένο πρωτογενές έλλειμμα. Μά-
λιστα εύλογες εκτιμήσεις αναφέρουν
ότι παρά τα προβλήματα, του χρόνου
θα υπάρχει ένα (μικρό) πρωτογενές
πλεόνασμα.

Τελικά ο ασφαλέστερος τρόπος
για να διερευνά κανείς τα επερχό-
μενα είναι να απορρίπτει την εντύ-
πωση που κυριαρχεί σήμερα. Δεν
είμαστε στα πρόθυρα της καταστρο-
φής. Προφανώς υπάρχουν προβλή-
ματα και δυσχέρειες αλλά η Στατι-
στική Αρχή υπολογίζει ότι το πρώτο
τρίμηνο εφέτος ο τζίρος για το σύ-
νολο των επιχειρήσεων και δρα-
στηριοτήτων  της οικονομίας ση-
μειώνει αύξηση 38,4% σε σχέση με
πέρυσι. Τον Μάιο ο κύκλος εργασιών
των επιχειρήσεων σημειώνει άνοδο

51,8% έναντι του ίδιου μήνα του
2021. Προβάλλονται ωστόσο εύλογα
επιχειρήματα από τον θίασο των
απαισιόδοξων. Μα δεν έχει άνοδο
ο πληθωρισμός; Δεν υπάρχει εντυ-
πωσιακή αύξηση στα καύσιμα; Φυ-
σικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι σή-
μερα το ποσοστό του εισοδήματος
που κατευθύνεται προς καύσιμα εί-
ναι μικρό και σαφώς χαμηλότερο
από παλιότερα. Και επιπλέον οι κυ-
βερνήσεις αδυνατούν να μειώσουν
τις τιμές του πετρελαίου, αλλά με-
τριάζουν τις επιπτώσεις από την ά-
νοδό του. Με επιδοτήσεις που μοι-
ράζονται αφειδώς, οι πραγματικές
επιπτώσεις από την άνοδο τιμών
είναι περιορισμένες.

Και μόλις δοθούν οι εξηγήσεις
αυτές, καταλαμβάνουν τη σκηνή
οι συνετοί που «αγνοούν» το πολι-
τικό κόστος και κατακεραυνώνουν
την κυβέρνηση όχι επειδή είναι α-
νάλγητη όπως οι προηγούμενοι, αλ-
λά  σπάταλη. Μοιράζει επιδοτήσεις
οριζόντια, σε όλους, επωφελούνται
και οι πλούσιοι. Στον ιδανικό κόσμο
τους υπάρχουν δύο πληθωρισμοί,
των φτωχών και των πλουσίων.
Μάλλον θα ήθελαν να παρουσιάζουν
στο πρατήριο οι οδηγοί φορολογική
δήλωση και ανάλογα με το εισόδημά
τους να πληρώνουν βενζίνη! Σε
έναν κόσμο υπερβολών αυξάνεται
η χρησιμότητα των ψύχραιμων και
ουσιαστικών εκτιμήσεων. Η έκθεση
Νομισματικής Πολιτικής (2021-22)
της Τράπεζας της Ελλάδος προτείνει
δύο σενάρια. Σύμφωνα με τις πλέον
πρόσφατες προβλέψεις του βασικού
σεναρίου, ο ρυθμός ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας το 2022 ανα-
μένεται να διαμορφωθεί σε 3,2%,
χαμηλότερα από τις προηγούμενες
εκτιμήσεις που ήταν πιο αισιόδοξες.
Στο δυσμενές σενάριο, ο ρυθμός α-
νάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
θα είναι 1,8% το 2022, 0,3% το 2023
και 4,9% το 2024. Αυτές οι εκτιμήσεις
προϋποθέτουν συνέχιση των πο-
λεμικών συγκρούσεων έως και το
2023, την πλήρη διακοπή των ει-
σαγωγών φυσικού αερίου και πε-
τρελαίου από τη Ρωσία. Αυτά δεν
σημαίνουν ότι τα πράγματα είναι
ρόδινα. Οποιο σενάριο κι αν επι-
κρατήσει θα πληγούν περισσότερο
οι πιο ευάλωτοι, οι υπερχρεωμένοι,
οι αδύναμοι. Οπως πάντα.

Εχουμε μπροστά μας την ανεί-
πωτη καταστροφή; Ισως αλλά θα
γίνει όταν δεν θα την προβλέπουν
οι περισσότεροι.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΣΕΡΑΦΕIΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΔΗ

Ασκήσεις απαισιοδοξίας
περιμένοντας τα χειρότερα

Ενα διαρκώς διογκούμενο κίνημα «δεν
πληρώνω» επεκτείνεται τις τελευταίες
ημέρες σε όλη την επικράτεια της Κίνας,
καθώς εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες
ατελών κατοικιών και διαμερισμάτων
σε αμέτρητα στεγαστικά συγκροτήματα
σε όλη τη χώρα αρνούνται να καταβά-
λουν τις δόσεις των στεγαστικών τους
δανείων. Αιτία ο φόβος πως οι κατα-
σκευαστικές θα πτωχεύσουν και δεν
θα τους παραδώσουν τα ακίνητά τους,
με άμεσο αποτέλεσμα τις ζημίες που
παρουσιάζουν οι τράπεζες της χώρας.
Μεσοπρόθεσμα, η κρίση της στεγαστι-
κής αγοράς της Κίνας μπορεί να κλονίσει
συθέμελα τη δεύτερη οικονομία στον
κόσμο.

Πρόκειται για μια βαθύτατη κρίση
εμπιστοσύνης που έχει καταλάβει τους
δανειολήπτες στεγαστικών δανείων,
συνεπακόλουθο της εκτεταμένης τα-
κτικής των κινεζικών κατασκευαστικών

να πωλούν κατοικίες και διαμερίσματα
προτού κατασκευαστούν. Οφείλεται
πρωτίστως στον υπερβολικό δανεισμό
των κατασκευαστικών που σε περίπτω-
ση κακής συγκυρίας τις οδηγεί στην
πτώχευση και στην αδυναμία ολοκλή-
ρωσης των εργολαβιών τους. Στην Κίνα
η αγορά στέγης ήταν η ασφαλέστερη
επένδυση στο παρελθόν και μετατρά-
πηκε στην πλέον επισφαλή. Πριν από
περίπου 25 χρόνια όταν άρχισε να α-
ναπτύσσεται η κινεζική αγορά στέγης,
ζούσε σε πόλεις μόλις το 1/3 του πλη-
θυσμού της. Σήμερα τα 2/3 των πολιτών
της αχανούς χώρας, περίπου 480 εκατ.
άνθρωποι,  ζουν σε αστικά κέντρα. Ο
κλάδος των ακινήτων αναπτύχθηκε ρα-
γδαία αλλά σταδιακά στράφηκε στην
ανάληψη μεγάλου χρέους. Πόλεις με
μεγάλη ανάπτυξη, όπως η Σεντζέν, έ-
γιναν πιο ακριβές από το Λονδίνο ή τη
Νέα Υόρκη με κριτήρια το ύψος των τι-
μών των κατοικιών σε σύγκριση με το
εισόδημα των ανθρώπων. Οι τοπικές
και οι περιφερειακές αρχές, που αντλούν
μεγάλο μέρος των εσόδων τους από τις
πωλήσεις γης, ενθάρρυναν την περαι-
τέρω ανάπτυξη των κατασκευών, καθώς

έτσι είχαν να παρουσιάσουν στην κε-
ντρική εξουσία υψηλούς ρυθμούς ανά-
πτυξης. Ετσι άρχισε ο φρενήρης δανει-
σμός των κατασκευαστικών που προ-
σπαθούσαν να ανταποκριθούν στην ε-
κτεταμένη ζήτηση. Είναι ενδεικτικό ότι
οι εκδόσεις ομολόγων των κατασκευ-
αστικών αυξήθηκαν από 675 εκατ. δολ.
το 2009 σε 64,7 δισ. δολ. το 2020. Στα
τέλη του περασμένου έτους οι κατα-
σκευαστικές της Κίνας είχαν συνολικά
σε εκκρεμότητα ομόλογα ύψους 207
δισ. δολαρίων.

Η κρίση άρχισε τον περασμένο Δε-
κέμβριο όταν κάποιες από τις υπερχρε-
ωμένες κατασκευαστικές αντιμετώπισαν
μείζον πρόβλημα ρευστότητας και διέ-
κοψαν την οικοδομική δραστηριότητα.
Εκδηλώθηκε με την κατάρρευση του
κολοσσού της Evergrande, της άλλοτε
μεγαλύτερης κατασκευαστικής της
Κίνας που πτώχευσε αφήνοντας χιλιάδες
ιδιοκτήτες χωρίς τις κατοικίες ή τα δια-
μερίσματα για τα οποία είχαν πληρώσει
δάνεια. Η μετάδοση της κρίσης στον
υπόλοιπο κλάδο ήταν άμεση και μέσα
σε μερικές εβδομάδες την τύχη της
Evergrande ακολούθησαν η επίσης με-

γάλη Kaisa Group Holdings και η Sanac
China Holdings και οι κραδασμοί του
κλάδου συνεχίζονται έως τώρα. Ακο-
λούθησε μείωση της οικοδομικής δρα-
στηριότητας κατά 14% το περασμένο
έτος σε σύγκριση με το 2020, η μεγα-
λύτερη που έχει σημειωθεί τα τελευταία
έξι χρόνια. Τον Μάιο οι πωλήσεις κα-
τοικιών ήταν κατά 41,7% μειωμένες σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του περασμένου έτους και οι επενδύσεις
στον κλάδο μειωμένες κατά 7,8%.

Τώρα απειλεί να συμπαρασύρει την
πλειονότητα των κινεζικών κατασκευ-
αστικών, τις μεγαλύτερες τράπεζες της
χώρας αλλά και την ίδια τη μεσαία τάξη
που έχει τοποθετήσει σημαντικό όγκο
του πλούτου της στην αγορά ακινήτων.
Σύμφωνα με την Pantheon
Macroeconomics Botham, περίπου το
70% του πλούτου των νοικοκυριών της
χώρας έχει τοποθετηθεί σε ακίνητα, το
30%-40% του δανειακού χαρτοφυλακίου
των τραπεζών είναι στεγαστικά δάνεια,
ενώ οι πωλήσεις γης αντιπροσωπεύουν
το 30%-40% των εσόδων των τοπικών
κυβερνήσεων. Την ίδια στιγμή, οικο-
νομολόγοι της Nomura εκτιμούν πως

οι κινεζικές κατασκευαστικές δεν έχουν
παραδώσει παρά μόνον το 60% περίπου
των κατοικιών που πούλησαν προτού
τις κατασκευάσουν στη διάρκεια της
περιόδου από το 2013 έως το 2020. Το
κίνημα των δανειοληπτών που αρνού-
νται να πληρώσουν τις δόσεις των στε-
γαστικών τους έχει ήδη οδηγήσει σε
πτώση τις μετοχές των κινεζικών τρα-
πεζών, με τον δείκτη CSI 300 Banks που
παρακολουθεί τον τραπεζικό κλάδο να
έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επί-
πεδα από τον Μάρτιο του 2020, με συ-
νολικές απώλειες 5,4% μέσα στην τε-
λευταία εβδομάδα. Τις ίδιες ημέρες, ο
γενικός δείκτης CSI 300 υποχώρησε
2,4%. Αν η κρίση επεκταθεί περαιτέρω,
μπορεί να κλονίσει τον χρηματοπιστω-
τικό τομέα στην Κίνα. Επικρατεί, όμως,
ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για το εν-
δεχόμενο η εκτεταμένη κρίση εμπιστο-
σύνης στον τομέα των ακινήτων να
κλονίσει και το σύνολο της κινεζικής
οικονομίας, δεδομένου ότι το σύνολο
των στεγαστικών δανείων στη χώρα α-
νέρχεται σε 46 τρισ. γουάν, ποσό αντί-
στοιχο των 6,8 τρισ. δολαρίων.

BLOOMBERG, FINANCIAL TIMES

Κίνημα «δεν πληρώνω» στην Κίνα
για τις δόσεις στεγαστικών δανείων
Χιλιάδες ιδιοκτήτες ατελών κατοικιών φοβούνται πτώχευση των κατασκευαστικών

Τον Δεκέμβριο όταν κάποιες από τις υπερχρεωμένες κατασκευαστικές αντιμετώπισαν μείζον πρόβλημα ρευστότητας και διέκοψαν την οικο-
δομική δραστηριότητα, άρχισε η κρίση. Εκδηλώθηκε με την κατάρρευση του κολοσσού της Evergrande, της άλλοτε μεγαλύτερης κατασκευα-
στικής της Κίνας, που πτώχευσε αφήνοντας χιλιάδες ιδιοκτήτες χωρίς τις κατοικίες ή τα διαμερίσματα για τα οποία είχαν πληρώσει δάνεια.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται πλέον
σχετικά με τη μορφή που μπορεί να
έχει το νέο εργαλείο κατά του κατα-
κερματισμού, το οποίο –όπως αναμέ-
νεται ευρέως από την αγορά– θα α-
νακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Η πολιτική κρίση που βιώνει
η Ιταλία δεν «δικαιολογεί» ουσιαστικά
τη στήριξη της αγοράς ομολόγων της,
όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές, ενώ
ενισχύει το επιχείρημα του Γερμανού
κεντρικού τραπεζίτη, Γιοαχίμ Νάγκελ,
ότι το νέο μέσο θα πρέπει να συνδέεται
με αυστηρές προϋποθέσεις ώστε να
μην αποθαρρύνει την εξυγίανση της
δημοσιονομικής πολιτικής.

Η αναταραχή έρχεται σε μια δύ-
σκολη περίοδο για την Ιταλία, όπου
το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί α-
πότομα, καθώς η ΕΚΤ ξεκινάει την

αύξηση  των επιτοκίων.  Εχει επίσης
ξεσπάσει μόλις μια εβδομάδα πριν δο-
θούν οι λεπτομέρειες για το νέο της
εργαλείο –τον Μηχανισμό Προστασίας
Μετάδοσης (TPM)–, για το οποίο…
αιτία και αφορμή ήταν ουσιαστικά η
εκτόξευση των ιταλικών spreads σε
«επικίνδυνη ζώνη» πριν από περίπου
έναν μήνα. Στόχος του εργαλείου είναι
να περιορίσει μια «αδικαιολόγητη» α-
πόκλιση μεταξύ του γερμανικού κό-
στους δανεισμού και του κόστους των
υπερχρεωμένων κρατών, όπως η Ιτα-
λία, και όχι μια απόκλιση η οποία βα-
σίζεται σε ιδιοσυγκρασιακούς κινδύ-
νους. «Εάν τα spreads σε ορισμένες
χώρες ανταποκριθούν με γρήγορο και
άτακτο τρόπο στις αυξήσεις των επι-
τοκίων, πέρα από αυτά που θα δικαι-
ολογούσαν τα θεμελιώδη οικονομικά
μεγέθη», θα αποτελούσε ουσιαστικά

το «σήμα» για την ενεργοποίηση του
νέου εργαλείου, έχει ξεκαθαρίσει η ε-
πικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.
Η ιταλική πολιτική κατάσταση καθιστά
δυσκολότερη την εξεύρεση συμφωνίας
σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ερ-
γαλείου, επειδή είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο να διακριθεί πόση από την ά-
νοδο των spreads ή των αποδόσεων
οφείλεται σε θεμελιώδεις παράγοντες
και πόση σε μη θεμελιώδεις. Χωρίς
μια σταθερή κυβέρνηση και μια δέ-
σμευση για τήρηση κάποιου είδους
όρων, η ΕΚΤ δύσκολα θα μπορεί να
δικαιολογήσει την αγορά περισσότε-
ρων ιταλικών ομολόγων.

Η ιταλική πολιτική κατάσταση ο-
δήγησε σε εκτόξευση τα ιταλικά
spreads (στις 225 μ.β) , με την περαι-
τέρω επιδείνωση να είναι πιθανή την
επόμενη εβδομάδα, όπως εκτιμά η

Citigroup. «Αυτό δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα για τον σχεδιασμό του
εργαλείου κατά του κατακερματισμού
της ΕΚΤ», όπως τονίζει, και αυτό γιατί
πολλοί αξιωματούχοι θα αισθάνονται
ακόμη πιο άβολα να ανακοινώσουν
ένα εργαλείο από το οποίο μάλιστα η
Ιταλία θα ωφεληθεί αναμφισβήτητα
περισσότερο από άλλες χώρες. «Αυτό
καθιστά πιο πιθανό το νέο εργαλείο
να έρθει με πολύ αυστηρότερους όρους,
ενώ το ανεκτό επίπεδο των spreads
μπορεί να τεθεί πολύ υψηλότερα, κά-
νοντάς το επομένως λιγότερο αποτε-
λεσματικό», τονίζει η αμερικανική
τράπεζα.

Από την πλευρά της η Barclays ε-
κτιμά πως η Ιταλία θα μπορεί να επω-
φεληθεί μόνο από το πρόγραμμα ΟΜΤ
(το οποίο  ανακοίνωσε ο Μάριο Ντράγκι
το 2012, αλλά ποτέ δεν χρησιμοποι-

ήθηκε). «Η πολιτική κρίση και η αβε-
βαιότητα που προκάλεσε θα περιπλέ-
ξουν τον πιθανό σχεδιασμό και τη
χρήση του εργαλείου. Πιστεύουμε ότι
η Ιταλία δεν θα επωφεληθεί από αυτό
εάν οι οικονομικές της συνθήκες επι-
δεινωθούν λόγω των πολιτικών εξε-
λίξεων, για τις οποίες το OMT είναι
το καταλληλότερο μέσο». Αυτό, ωστό-
σο, απαιτεί την ύπαρξη ενός προγράμ-
ματος του ESM το οποίο πολιτικά δεν
θα ήταν μια επιλογή που μπορεί να
αναληφθεί εάν δεν υπάρχει κυβέρνη-
ση». Την ίδια στιγμή τίθενται σοβαρές
αμφιβολίες, κατά τη βρετανική τρά-
πεζα, εάν η Ιταλία θα μπορέσει να «τη-
ρήσει» ακόμα και light προϋποθέσεις,
καθώς η επίτευξη των 55 στόχων του
Ταμείου Ανάκαμψης στο β΄ εξάμηνο
του 2022 μπορεί να «παγώσει», καθυ-
στερώντας τις εκταμιεύσεις. 

Οι αναλυτές επισημαίνουν παράλ-
ληλα πως υπάρχει ακόμη και το ενδε-
χόμενο να μη συμφωνηθεί τελικά το
νέο εργαλείο, κάτι που θα είναι φυσικά
καταστροφικό για την αγορά και για
την αξιοπιστία της ΕΚΤ. «Η πολιτική
αναταραχή θα μπορούσε να κάνει ό-
σους στο Δ.Σ. είναι αντίθετοι με το
TPM να μη δώσουν το τελικό πράσινο
φως, κάτι που θα μπορούσε να κάνει
τη συζήτηση στη συνεδρίαση της ΕΚΤ
την επόμενη εβδομάδα πιο δύσκολη»,
σημειώνει η Capital Economics. Αλλά
ακόμη και να συμφωνηθεί, το εργαλείο
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της
διεύρυνσης των spreads που είναι α-
δικαιολόγητη από τα μακροοικονομικά
θεμελιώδη μεγέθη, κάτι που δύσκολα
θα ισχύει για την Ιταλία, και αυτό θα
έθετε σε κίνδυνο τη συνεπή μετάδοση
της νομισματικής πολιτικής. «Ενώ μια
διεύρυνση των spreads λόγω της πο-
λιτικής κατάστασης θα μπορούσε να
οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυστηρο-
ποίηση των χρηματοοικονομικών συν-
θηκών στην Ιταλία από ό,τι θα ήθελε
η ΕΚΤ, θα ήταν δύσκολο να υποστη-
ριχθεί ότι ένα μεγαλύτερο ασφάλιστρο
κινδύνου για την Ιταλία είναι αδικαι-
ολόγητο», συμπληρώνει.

Η οικονομία της Κίνας πληρώνει βαρύ
τίμημα για τη σκληρή πολιτική του Πε-
κίνου απέναντι στην πανδημία, καθώς
το β΄ τρίμηνο μόλις που διέφυγε τη συρ-
ρίκνωση. Το ΑΕΠ της δεύτερης οικονο-
μίας στον κόσμο αυξήθηκε κατά μόλις
0,4%, που σημαίνει ότι τίθεται σε κίνδυνο
ο στόχος που έχει θέσει το Πεκίνο για
την ανάπτυξη στο σύνολο του έτους.
Πρόκειται για σημαντική επιβράδυνση
δεδομένου ότι το α΄ τρίμηνο είχε σημει-
ώσει ανάπτυξη 4,8%, ενώ οι προβλέψεις
για το β΄ τρίμηνο μιλούσαν για ανάπτυξη
1,2% παρά τα επανειλημμένα lockdowns.
Τη δυσοίωνη εικόνα συμπληρώνουν τα
στοιχεία που φέρουν τις λιανικές πωλή-
σεις στη δεύτερη μεγαλύτερη κατανα-
λωτική αγορά του κόσμου να έχουν μει-
ωθεί κατά 4,6%.Οπως επισημαίνουν οι-
κονομικοί αναλυτές, η ραγδαία επιβρά-
δυνση αντανακλά το πλήγμα που έχει
δεχθεί η κινεζική οικονομία από τα lock-
downs στις ζωτικής σημασίας πόλεις
της χώρας, με προεξάρχουσα τη Σαγκάη,
ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια του κό-
σμου, αλλά και τη Σεντζέν, την αποκα-
λούμενη πλέον ως Silicon Valley επειδή
είναι έδρα πολυάριθμων εταιρειών υ-
ψηλής τεχνολογίας.

Οσον αφορά ειδικότερα τη Σαγκάη,
η οικονομία της κινεζικής μητρόπολης
κυριολεκτικά γονάτισε από την πολιτική
μηδενικής ανοχής στον κορωνοϊό που
έχει υιοθετήσει το Πεκίνο, καθώς συρ-
ρικνώθηκε κατά σχεδόν 14% σε σύγκρι-
ση με την αντίστοιχη περίοδο του πε-
ρασμένου έτους.

Σημαντική, αν και όχι τόσο ανησυ-
χητική, συρρίκνωση έχουν σημειώσει
και οι τοπικές οικονομίες άλλων κομβι-
κών πόλεων όπως, για παράδειγμα, της
Τζιλίν, που μετά το lockdown του Απρι-
λίου συρρικνώθηκε κατά 4,5%. Η μεγάλη
πτώση που σημείωσε το ΑΕΠ των δύο
πόλεων περιορίζει τις πιθανότητες να
επιτύχει το Πεκίνο τον στόχο που έχει
θέσει για ανάπτυξη στο σύνολο του έ-
τους. Δεδομένου ότι το πρώτο εξάμηνο
η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας
ήταν μόλις 2,5%, το πιθανότερο είναι
να μην επιτευχθεί ο στόχος του 5,5%
για το σύνολο του 2022, που ήδη θα

ήταν και το χαμηλότερο ποσοστό των
τελευταίων τριών δεκαετιών. Την πίεση
στην κυβέρνηση του προέδρου Σι Τζιν-
πίνγκ αναμένεται, πάντως, να εντείνει
πρωτίστως η αύξηση της ανεργίας των
νέων, που έφτασε στο επίπεδο-ρεκόρ
του 19,3%. Στο μεταξύ, 31 πόλεις της
Κίνας παραμένουν σε πλήρες ή μερικό
lockdown, που σημαίνει ότι παραμένουν
ουσιαστικά αδρανείς 247,5 εκατ. άν-
θρωποι που αντιπροσωπεύουν περίπου
το 17,5% της οικονομικής δραστηριό-
τητας στη χώρα.

BLOOMBERG, REUTERS, FINANCIAL TIMES

<<<<<<

H αύξηση του ΑΕΠ, η ενί-
σχυση της κατανάλωσης,
η μικρή αύξηση των κατα-
θέσεων δεν ταιριάζουν με
το κλίμα καταστροφής
που καλλιεργείται.

<<<<<<

Η κρίση έχει ήδη οδηγήσει
σε πτώση τις μετοχές
των κινεζικών τραπεζών.

Ραγδαία επιβράδυνση
της ανάπτυξης στην Κίνα

Η οικονομία της Σαγκάης κυριολεκτικά γο-
νάτισε από την πολιτική μηδενικής ανοχής
στον κορωνοϊό που έχει υιοθετήσει το Πεκί-
νο, καθώς συρρικνώθηκε κατά σχεδόν 14%
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
περασμένου έτους.

<<<<<<

Ενισχύθηκε κατά μόλις
0,4% το β΄ τρίμηνο,
στο επίπεδο-ρεκόρ του
19,3% η ανεργία των νέων.

Δυσκολότερη η συμφωνία για το νέο
εργαλείο της ΕΚΤ λόγω της ιταλικής κρίσης

<<<<<<

Είναι πιθανό να έρθει
με πολύ αυστηρότερους
όρους, εκτιμά η Citigroup. Το νέο εργαλείο κατά του κατακερματισμού, όπως αναμένεται ευρέως από την αγορά,

θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την επόμενη εβδομάδα.
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Tου ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Σοβαρό ενδεχόμενο ύφεσης στην Ε.Ε.
και τις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπει η
Γκίτα Γκόπιναθ, αναπληρώτρια γενική
διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου. Στην αποκλειστική συνέντευξη
που παραχώρησε στην «Κ» από το Μπαλί,
όπου συμμετείχε στις εργασίες της συ-
νόδου των υπουργών Οικονομικών του
G20, η 50χρονη Ινδοαμερικανή οικονο-
μολόγος προειδοποιεί: «Ο κίνδυνος της
ύφεσης αυξάνεται, ιδιαίτερα για το 2023.
Αυτό ισχύει τόσο για τις ΗΠΑ όσο και
για την Ευρώπη». «Τον Απρίλιο, όταν υ-
ποβαθμίσαμε την παγκόσμια ανάπτυξη
στο 3,6% για φέτος, είχαμε επισημάνει
ότι υπήρχαν πολλοί κίνδυνοι επιδείνωσης
[downside risks]», εξηγεί η Γκόπιναθ,
που έχει υπηρετήσει και ως επικεφαλής
οικονομολόγος του Ταμείου, ενώ ήταν
καθηγήτρια Οικονομικών στο Harvard
για σχεδόν δύο δεκαετίες. «Αρκετοί από
αυτούς τους κινδύνους έχουν πραγμα-
τωθεί».

«Ο πληθωρισμός έχει εξελιχθεί σε σο-
βαρό πρόβλημα σε πολλές χώρες», εξηγεί
αναπτύσσοντας το σκεπτικό της. «Η νο-
μισματική σύσφιξη συμβαίνει με ταχύ-
τερους ρυθμούς απ’ ό,τι περιμέναμε τον
Απρίλιο. Ανησυχούσαμε για τις εξαγωγές
ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη
και τώρα βλέπουμε ότι βρίσκονται μόνο
στο 40% του επιπέδου του 2021. Στην
Κίνα, οι πολιτικές zero COVID είχαν ως
αποτέλεσμα να καταγραφεί μεγάλο πλήγ-
μα στην οικονομική δραστηριότητα το
δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Για όλους αυτούς τους λόγους βλέπουμε
μια προοπτική που σκοτεινιάζει. Θα υ-
ποβαθμίσουμε ξανά τη μεγέθυνση –για
τρίτη συνεχή φορά– στην ενημέρωση
του World Economic Outlook στις 26 Ι-
ουλίου, τόσο για την Ε.Ε. όσο και για τις
ΗΠΑ και τον κόσμο».

Οπως παρατηρεί η Γκόπιναθ, «οι ε-

πιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία
είναι πιο σοβαρές για την Ευρώπη παρά
για τις ΗΠΑ. Η Ευρώπη –και ιδιαίτερα
η Ευρωζώνη– είναι εισαγωγέας ενέργειας.
Οι ΗΠΑ είναι εξαγωγέας». Η επίδραση
του πολέμου, προσθέτει, διαφέρει ση-
μαντικά από χώρα σε χώρα εντός της
Ε.Ε.: «Για τη Γερμανία αυτό είναι ένα
πολύ αρνητικό σοκ. Το ίδιο ισχύει για
χώρες της Ανατολικής και της Κεντρικής
Ευρώπης».

«Αναμένουμε να συνεχίσουμε να βλέ-
πουμε υψηλή μεταβλητότητα στις τιμές
της ενέργειας για την Ευρώπη για ένα
ή δύο χρόνια ως αποτέλεσμα του πολέμου
και των συνεπειών του», σημειώνει η
υπ’ αριθμόν δύο αξιωματούχος του ΔΝΤ.
Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου
για την Ευρώπη, βραχυπρόθεσμα του-
λάχιστον, «θα εξαρτηθούν σε μεγάλο
βαθμό από το αν θα οδηγηθούμε σε υ-
ποχρεωτικό περιορισμό της κατανάλω-
σης [rationing] του φυσικού αερίου στην
Ευρωζώνη», σύμφωνα με την Γκόπιναθ.
Μια τέτοια εξέλιξη, «που θα μπορούσε
να συμβεί τον ερχόμενο χειμώνα, θα α-

ποτελέσει πηγή ιδιαίτερα μεγάλης δια-
ταραχής». Η Ευρώπη κάνει αυτά που
πρέπει για να μειώσει δραστικά την ε-
ξάρτησή της από το ρωσικό αέριο, λέει,
αλλά αυτό «θα πάρει χρόνο».

Ευρωζώνη και Ελλάδα
Η συζήτηση επικεντρώνεται στην

Ευρωζώνη και την αύξηση του κόστους
δανεισμού. Πόσο στενά παρακολουθεί
αυτό το θέμα το Ταμείο; Υπάρχει ανη-
συχία για το ενδεχόμενο μιας νέας κρίσης
χρέους, αν όχι άμεσα, τότε μεσοπρόθε-
σμα, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέ-
τρα;

«Βρισκόμαστε σε έναν κύκλο όπου
οι συνθήκες χρηματοδότησης γίνονται
πιο σφιχτές, με έντονο ρυθμό τους τε-
λευταίους μήνες. Σε αντίθεση με τις α-
ναπτυσσόμενες οικονομίες, ωστόσο,
δεν θα τις περιέγραφα σε αυτό το σημείο
ως ιδιαίτερα σφιχτές σε σχέση με τα ι-
στορικά δεδομένα. Στην περίπτωση της
Ευρωζώνης βλέπουμε πράγματι το φαι-
νόμενο του χρηματοοικονομικού κατα-
κερματισμού, με ορισμένες χώρες να

πληρώνουν υψηλότερα spreads στο κό-
στος δανεισμού τους».

Ωστόσο η Γκόπιναθ δεν εμφανίζεται
έτοιμη να σημάνει τον συναγερμό. Χώρες
όπως η Ιταλία, εξηγεί, των οποίων τα
spreads έχουν αυξηθεί, «έχουν επιμη-
κύνει τις λήξεις του χρέους τους και
έχουν επίσης μετακινηθεί με την πάροδο
του χρόνου σε φθηνότερη χρηματοδό-
τηση. Ετσι, το μέσο κόστος δανεισμού
τους έχει μειωθεί». Αναγνωρίζει πάντως
ότι «βιώνουμε αβέβαιους καιρούς» και
ότι αυτή η τάση μείωσης του κόστους
δανεισμού μπορεί να αναστραφεί εάν
υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση των όρων
χρηματοδότησης.

Ειδικά σχετικά με την Ελλάδα, την
οποία πρόσφατα το Ταμείο νουθέτησε
να μην προχωρήσει σε αυξήσεις μισθών
και συντάξεων, αναφέρει ότι «ο πόλεμος
στην Ουκρανία έχει ήδη “ξυρίσει” πε-
ρίπου μία ποσοστιαία μονάδα ανάπτυξης
από την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα
εισάγει ενέργεια από τη Ρωσία και επίσης
υποφέρει από τις δευτερογενείς επιπτώ-
σεις του πολέμου που γίνονται αισθητές
στην επιβράδυνση των εμπορικών ροών
με τους εταίρους της».

«Θα ενθαρρύνουμε τις Αρχές να συ-
νεχίσουν την πορεία της μεσοπρόθεσμης
δημοσιονομικής εξυγίανσης», συνεχίζει.
«Αυτό μπορεί πάντα να γίνει με τρόπο
φιλικό προς την ανάπτυξη, δίνοντας προ-
τεραιότητα στο σωστό είδος δαπανών.
Πρόκειται για ζήτημα ζωτικής σημασίας».
Η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια
του Ταμείου μιλάει επίσης θετικά για το
ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας, υπογραμμίζοντας όμως τη
σημασία του πώς θα υλοποιηθεί. «Είναι
απολύτως απαραίτητο» να γίνει σωστή
εφαρμογή του, λέει χαρακτηριστικά.

Δημοσιονομικά διλήμματα
Οι αντίρροπες πιέσεις της οικονομικής

επιβράδυνσης και του πληθωρισμού έ-
χουν δημιουργήσει ένα επώδυνο δίλημμα
για τους διαχειριστές των δημόσιων οι-
κονομικών. Στις αρχές της εβδομάδας,
το Eurogroup, σε δήλωση για τη δημο-
σιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη το
2023, πήρε θέση κατά της παράτασης
της δημοσιονομικής επέκτασης. Αυτό
παρά το γεγονός ότι η απειλή της ύφεσης
διαρκώς διογκώνεται και η Κομισιόν
έχει αποφασίσει την παράταση της γε-
νικής ρήτρας διαφυγής για ακόμα μία
χρονιά.

Το ΔΝΤ, σύμφωνα με την αναπληρώ-
τρια διευθύντριά του, βρίσκεται στην
ίδια γραμμή με τους Ευρωπαίους υπουρ-
γούς Οικονομικών. Ο πληθωρισμός στην
Ευρωζώνη, σημειώνει η Γκόπιναθ, είναι
«πολύ πάνω από τον στόχο της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας» και «δεν
αφορά μόνο τα τρόφιμα και τα καύσιμα.
Εχει ολοένα και πιο ευρεία βάση και
πρέπει να αντιμετωπιστεί».

«Η δημοσιονομική πολιτική δεν πρέπει
να λειτουργεί ανασταλτικά για τον στόχο
της μείωσης του πληθωρισμού. Σίγουρα
υποστηρίζουμε πολύ στοχευμένες με-
ταβιβάσεις σε προσωρινή βάση για εκείνα
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που
πλήττονται περισσότερο από το ενερ-
γειακό σοκ. Αλλά δεν πιστεύουμε στην
παράταση μιας επεκτατικής δημοσιο-
νομικής στάσης, η οποία καθιστά πιο
δύσκολο τον έλεγχο του πληθωρισμού.
Σε γενικές γραμμές, εάν πρόκειται να
αυξηθούν οι δαπάνες [για την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών του ενεργειακού
σοκ] θα πρέπει να συνδυαστούν με πε-
ρικοπές άλλων δαπανών ή αύξηση των
δημοσίων εσόδων, έτσι ώστε η πολιτική
να είναι –κατ’ ελάχιστον– δημοσιονομικά
ουδέτερη».

Η Γκόπιναθ, ωστόσο, δεν συγκατα-
λέγεται στις φωνές που παροτρύνουν

τους εργαζομένους να δείξουν αυτοσυ-
γκράτηση ώστε να μη δημιουργηθούν
δευτερογενείς πιέσεις που θα παγιώσουν
την αύξηση του πληθωρισμού. Εκανε
μάλιστα σχετικά αναφορά στην παρέμ-
βασή της στο –ανοιξιάτικο φέτος– Πα-
γκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.
«Το επιχείρημά μου ήταν ότι η κερδο-
φορία των επιχειρήσεων αυξήθηκε αρ-
κετά τα τελευταία δύο χρόνια, σε διά-
φορους τομείς.

Είναι πάντα πιθανό η αύξηση των μι-
σθών να είναι απλώς ένα μέσο για να
μεταβιβαστούν περισσότερα από αυτά
τα κέρδη στους εργαζομένους χωρίς
αυτό να προκαλέσει αύξηση των τιμών.
Για παράδειγμα, πριν από την πανδημία,
όταν η αγορά εργασίας ήταν σφιχτή,
τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη
είδαμε ότι οι μισθοί ανέβαιναν, αλλά ο
πληθωρισμός όχι. Δεν υπάρχει κάποια
αυτόματη διαδικασία μέσω της οποίας
οι μισθολογικές αυξήσεις, ειδικά αν αυ-
ξάνεται η παραγωγικότητα, συνεπάγο-
νται ένα σπιράλ αύξησης μισθών - τιμών
και ενίσχυση του πληθωρισμού».

Αυξάνεται ο κίνδυνος ύφεσης σε Ε.Ε. και ΗΠΑ
Η Γκίτα Γκόπιναθ, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, προαναγγέλλει νέα υποβάθμιση της παγκόσμιας ανάπτυξης

Οπως παρατηρεί η Γκίτα Γκόπιναθ, «οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία είναι πιο σοβαρές για την Ευρώπη παρά για τις ΗΠΑ. Η Ευρώ-
πη –και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη– είναι εισαγωγέας ενέργειας. Οι ΗΠΑ είναι εξαγωγέας». Η επίδραση του πολέμου, προσθέτει, διαφέρει σημα-
ντικά από χώρα σε χώρα εντός της Ε.Ε.: «Για τη Γερμανία αυτό είναι ένα πολύ αρνητικό σοκ. Το ίδιο ισχύει για χώρες της Ανατολικής και της
Κεντρικής Ευρώπης».

<<<<<<

Υποστηρίζουμε πολύ στοχευ-
μένες μεταβιβάσεις για τα
νοικοκυριά και τις επιχειρή-
σεις που πλήττονται περισσό-
τερο από το ενεργειακό σοκ.

Η πιο επείγουσα εκδοχή του πληθωρισμού,
σύμφωνα με την Γκόπιναθ, αφορά τα
είδη διατροφής και το σοκ που έχει προ-
καλέσει στο παγκόσμιο σύστημα διανο-
μής τους ο πόλεμος. «Είναι κάτι που μας
ανησυχεί πάρα πολύ», λέει. «Ο πόλεμος
στην Ουκρανία έπαιξε κεντρικό ρόλο
στην επιδείνωση της κατάστασης. Χωρίς
κάποιου είδους διπλωματική λύση που
θα επιτρέψει την εξαγωγή σιτηρών και
λιπασμάτων από την Ουκρανία, υπάρχει
μεγάλος κίνδυνος σοβαρής επισιτιστικής
ανασφάλειας, και της κοινωνικής και
πολιτικής αναταραχής που συνοδεύει
τέτοια φαινόμενα, την οποία είδαμε και

την τελευταία φορά που αντιμετώπισε
ο κόσμος μια επισιτιστική κρίση, το
2008». Είναι ζωτικής σημασίας, υπο-
γραμμίζει, να καλυφθούν οι ανάγκες του
Παγκόσμιου Προγράμματος Σίτισης του
ΟΗΕ, το οποίο επί του παρόντος παρα-
μένει υποχρηματοδοτούμενο και εξα-
κολουθεί να αντιμετωπίζει ελλείψεις σε
είδος. Οι απαγορεύσεις εξαγωγών γεωρ-
γικών προϊόντων είναι επίσης «ένα σο-
βαρό πρόβλημα», σημειώνει η Ινδοαμε-
ρικανή οικονομολόγος, αναφέροντας
ότι 23 χώρες έχουν εφαρμόσει τέτοιου
είδους μέτρα από την έναρξη της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία. Στις θετικές

εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων συ-
γκαταλέγεται το γεγονός ότι, σύμφωνα
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου,
όπως λέει, «ορισμένες χώρες έχουν ήδη
προχωρήσει σε άρση των απαγορεύσεων
που είχαν επιβάλει. Επιπλέον, στην πρό-
σφατη υπουργική σύνοδο του ΠΟΕ τα
μέλη συμφώνησαν να μη θέσουν περιο-

ρισμούς στις εξαγωγές που προορίζονται
για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης».
Το ΔΝΤ συνεισφέρει κι αυτό στη διευ-
κόλυνση της κατάστασης, προσθέτει,
αναφερόμενη στην πρόσφατη έγκριση
επιπρόσθετης χρηματοδότησης για προ-
μήθειες τροφίμων για τη Μολδαβία και
τη Σενεγάλη.

Ενα άμεσα συνδεδεμένο πρόβλημα
το οποίο αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις
αφορά τα χρέη του αναπτυσσόμενου
κόσμου και την αδυναμία εξυπηρέτησής
τους. Προ ολίγων ημερών η γενική δι-
ευθύντρια του ΔΝΤ, Kρισταλίνα Γκεορ-
γκίεβα, προειδοποίησε ότι αν δεν επι-

ταχυνθούν οι διαδικασίες για την ελά-
φρυνση του χρέους των πιο επιβαρυμέ-
νων χωρών, υπάρχει κίνδυνος εκτρο-
χιασμού της κατάστασης. Για τον σκοπό
της ελάφρυνσης του χρέους των ανα-
πτυσσόμενων χωρών θεσπίστηκε σε ε-
πίπεδο G20 τον Νοέμβριο του 2020 το
Κοινό Πλαίσιο για τη Διαχείριση Χρεών.
Κεντρικός στόχος ήταν ο καλύτερος συ-
ντονισμός των κατόχων των χρεών, τόσο
των μελών του Paris Club όσο και νεό-
τερων χωρών-πιστωτών, όπως η Κίνα.

Το Κοινό Πλαίσιο, παραδέχεται η Γκό-
πιναθ, «δεν έχει φέρει ακόμα αποτέλεσμα»
όσον αφορά την ουσιαστική ελάφρυνση

του χρέους των φτωχότερων χωρών.
«Τρεις περιπτώσεις αντιμετωπίζονται
αυτή τη στιγμή βάσει του Κοινού Πλαι-
σίου – το Τσαντ, η Ζάμπια και η Αιθιοπία.
Εχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά υπάρχει
επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθεί η
διαδικασία. Πρέπει να γίνει εγκαίρως,
ώστε να μπορέσουμε μετά κι εμείς [το
ΔΝΤ] να υποστηρίξουμε αυτές τις χώρες
με τον κατάλληλο τρόπο», αναφέρει.
Τόσο οι χώρες-οφειλέτες όσο και οι πι-
στωτές, σημειώνει, υποβάλλονται σε μια
«καμπύλη εκμάθησης» που οδηγεί σε
καθυστερήσεις στην ταχεία υλοποίηση
των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων.

Ανησυχία για επισιτιστική κρίση και κοινωνικές αναταραχές
<<<<<<

Αποκτά επικίνδυνες
διαστάσεις η κρίση χρέους
στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Παγκοσμιοποίηση
υπό πολιορκία

Το διπλό σοκ της πανδημίας και
της ρωσικής εισβολής έχει οδη-
γήσει σε σειρά πρωτοβουλιών
για τον περιορισμό της εξάρτη-
σης των δυτικών οικονομιών α-
πό αυταρχικές χώρες για ένα
ευρύ φάσμα προϊόντων. Πού
βλέπει να οδηγεί αυτή η τάση; Τι
κινδύνους συνεπάγεται; «Αυτό
που βλέπουμε είναι οι επιπτώ-
σεις των δύο ετών διαταραχών
στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαι-
τίας της πανδημίας, τις οποίες
διαδέχθηκαν οι ανησυχίες για
την ασφάλεια του εφοδιασμού
που προκάλεσε ο πόλεμος στην
Ουκρανία. Πρόκειται για εύλο-
γες ανησυχίες, που συνδέονται
με την ανάγκη διασφάλισης της
προμήθειας ζωτικών αγαθών»,
οι οποίες πιέζουν στην αντίθετη
κατεύθυνση από «το επιχείρημα
της οικονομικής αποτελεσματι-
κότητας, που ωθεί στην προμή-
θεια από τις φθηνότερες χώ-
ρες». Η απάντηση στην ανησυ-
χία για την ασφάλεια του εφο-
διασμού είναι «μια στρατηγική
διαφοροποίησης, αντί της υπερ-
βολικής εξάρτησης σε έναν μό-
νο προμηθευτή. Στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις σημαίνει πε-
ρισσότερο διεθνές εμπόριο, όχι
λιγότερο». Η Γκόπιναθ δηλώνει
ιδιαίτερα προβληματισμένη από
την τάση δημιουργίας ξεχωρι-
στών οικονομικών μπλοκ και πο-
λυδιάσπασης της παγκόσμιας
οικονομίας. «Ο κατακερματι-
σμός είναι ένα μείζον ζήτημα
και μια μεγάλη ανησυχία – το
σκεφτόμαστε πολύ στο Ταμείο»,
λέει. «Κατακερματισμός με τη
μορφή μπλοκ συναλλαγών, με
τη μορφή διαφορετικών συστη-
μάτων πληρωμών, διαφορετι-
κών τεχνολογικών οικοσυστη-
μάτων. Αρκετές από αυτές τις
τάσεις ήταν ήδη αισθητές πριν
από την πανδημία και τον πόλε-
μο, αλλά δεδομένου του γεω-
πολιτικού περιβάλλοντος στο ο-
ποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγ-
μή ανησυχούμε πολύ για την ε-
πιδείνωσή τους, με τρόπο που
θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζη-
μιά. Γνωρίζουμε, για παράδειγ-
μα, ότι η χαλιναγώγηση του πλη-
θωρισμού προϋποθέτει τη δια-
τήρηση της παραγωγικότητας
σε υψηλά επίπεδα. Το διεθνές
εμπόριο συμβάλλει σημαντικά
στην παραγωγικότητα. Επομέ-
νως, ο περιορισμός των διε-
θνών εμπορικών ροών θα έχει
ένα κόστος. Ο σωστός τρόπος α-
ντιμετώπισης των προκλήσεων
ανθεκτικότητας είναι μέσω της
διαφοροποίησης. Διαφορετικά
θα καταλήξουμε σε έναν κατα-
κερματισμένο κόσμο, ο οποίος
θα είναι εξαιρετικά επιζήμιος
για την ευημερία, την παραγω-
γικότητα και την ανάπτυξη. Και
για την ειρήνη».

<<<<<<

Αναμένουμε υψηλή
μεταβλητότητα στις τιμές
της ενέργειας για την
Ευρώπηγια ένα ή δύο χρόνια.

<<<<<<

Ενθαρρύνουμε τις ελληνικές
αρχές να συνεχίσουν την
πορεία της μεσοπρόθεσμης
δημοσιονομικής εξυγίανσης.
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Ο κίνδυνος για ύφεση της
γερμανικής οικονομίας θεωρεί-
ται ότι επίκειται. Οσοι επαγγελ-
ματίες του κλάδου των χρημα-
τοπιστωτικών υπηρεσιών συμ-
μετείχαν σε σχετική έρευνα του
έγκριτου γερμανικού ινστιτού-
του ZEW αποδείχθηκαν σαφώς
πιο απαισιόδοξοι από τον Μάρ-
τιο του 2020, οπότε και τοπο-
θετείται η έναρξη της κρίσης
του κορωνοϊού. Ο δείκτης οι-
κονομικών προσδοκιών έπεσε
στις  -53,8 μονάδες τον Ιούλιο
από τις -28 τον Ιούνιο, πολύ
κάτω από τις -38,3 μονάδες που
είχαν προβλέψει κατά συναίνε-
ση οι συμμετέχοντες σε έρευνα
του ειδησεογραφικού πρακτο-
ρείου Reuters, αλλά και από τον
μεσοπρόθεσμο μέσο όρο των

22,3 μονάδων. Οι απόψεις για
τις τρέχουσες συνθήκες υπο-
χώρησαν ομοίως στις -45,8 μο-
νάδες τον Ιούλιο από τις  -27,6
μονάδες τον Ιούνιο, κάτω από
την κατά συναίνεση εκτίμηση
του Reuters στις -34,5 μονάδες
και τον μακροπρόθεσμο μέσο
όρο των -7,9 μονάδων. Ενας
συνδυασμός δυσμενών παρα-
γόντων, συμπεριλαμβανομένων
των εξαιρετικά υψηλών τιμών
ενέργειας, των συνεχιζόμενων
προβλημάτων της εφοδιαστικής
αλυσίδας και της ανάγκης για
αυστηρότερη νομισματική πο-
λιτική ως εργαλείο ανάσχεσης
του πληθωρισμού, πρόκειται
να ωθήσει τη Γερμανία (και άλ-
λες δυτικές οικονομίες) σε ύφεση
ή μπορεί να το έχει ήδη κάνει.

Πρόσφατα, η κατάσταση ε-
φοδιασμού σε φυσικό αέριο ε-
πιδεινώθηκε έτι περαιτέρω. Από
τις αρχές Ιουνίου η Ρωσία ελάτ-
τωσε σημαντικά τις παραδόσεις
μέσω του Nord Stream 1, ενώ
στις 16 του μηνός οι ροές μει-

ώθηκαν στο 40% της χωρητι-
κότητας. Αντιδρώντας στην κί-
νηση αυτή οι ευρωπαϊκές τιμές
αναφοράς του αερίου υπερδι-
πλασιάστηκαν. Ο Nord Stream
1 διανύει επίσης την ετήσια πε-
ρίοδο συντήρησης από τη Δευ-
τέρα, κάτι το οποίο σημαίνει
ότι δεν λειτουργεί και αυτό μπο-
ρεί να διαρκέσει περίπου 10-14
ημέρες, ενώ διατυπώνονται ε-
ρωτήματα για το αν στη συνέ-
χεια όντως η Ρωσία θα τον θέσει
εκ νέου σε λειτουργία. Επικρατεί
μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά
με το πόσο αέριο θα παραδώσει
η Ρωσία στο μέλλον στη Γερ-
μανία και την Ε.Ε. και εάν η βιο-
μηχανία αντιμετωπίσει άμεσες
ελλείψεις. Οι δε προσδοκίες στη
Γερμανία για τον πληθωρισμό
στην έρευνα του ινστιτούτου
ZEW αυξήθηκαν στις -25,2 μο-
νάδες τον Ιούλιο, ήτοι  ήταν 6,8
μονάδες υψηλότερες από τον
Ιούνιο. Αυτό πιθανότατα απο-
τυπώνει αφενός το ότι ο δείκτης
του πληθωρισμού είναι ήδη στα
ύψη, αφετέρου την προσδοκία
ότι θα ασκηθούν καθοδικές πιέ-
σεις στον ετήσιο ρυθμό του αρ-
γότερα μέσα στο 2022. Ωστόσο,
κατά τους επόμενους μήνες ο
πληθωρισμός είναι πιθανό να
παραμείνει υψηλός με κάποια
περαιτέρω μετακύλιση του κό-
στους στους καταναλωτές. 

Σύμφωνα με το ZEW, οι προσ-
δοκίες για εταιρικά κέρδη επι-
δεινώθηκαν σε όλους τους κλά-
δους τον Ιούλιο. Οι προσδοκίες
ήταν χαμηλότερες για τις επι-
χειρήσεις κοινής ωφέλειας, το
σύνολο της μεταποίησης, των
κατασκευών και των λιανικών
- καταναλωτικών αγαθών. Τα
προβλήματα από την πλευρά
της προσφοράς, ειδικά στην ε-
νέργεια, πιθανότατα συνέβαλαν
στην εξασθένηση σε όλες αυτές
τις περιπτώσεις, είτε άμεσα στην
περίπτωση των ενεργοβόρων
βιομηχανιών είτε έμμεσα, διότι
οι υψηλές τιμές ενέργειας πιέ-
ζουν τους προϋπολογισμούς
των καταναλωτών. 

Οι προσδοκίες στον κλάδο
των χρηματοπιστωτικών υπη-
ρεσιών, της τεχνολογίας των
πληροφοριών, των τηλεπικοι-
νωνιών και της παροχής υπη-
ρεσιών αποδείχθηκαν βελτιω-
μένες. Οι εν λόγω κλάδοι οικο-
νομικής δραστηριότητας είναι
λιγότερο εκτεθειμένοι στο ε-
νεργειακό σοκ. Τέλος, παρατη-
ρείται ανάλογη εξέλιξη και συ-
νολικά στην Ευρωζώνη, εφόσον
ο δείκτης προσδοκιών εκεί υ-
ποχώρησε στις -51,1 μονάδες
τον Ιούλιο από τις -28 τον Ιούνιο. 

O κ. Σάλομον Φίντλερ είναι οικονομο-
λόγος της επενδυτικής τράπεζας
Berenberg.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΤΟΥ ΣAΛΟΜΟΝ ΦIΝΤΛΕΡ

Ο κίνδυνος για ύφεση
στη Γερμανία

Καταιγισμός προειδοποιήσεων έρχεται
από κάθε κατεύθυνση σχετικά με τη σο-
βαρότητα και το βάθος της ενεργειακής
κρίσης και τα μέτρα που πρέπει να λάβει
τόσο η Ε.Ε. όσο όμως και όλος ο ανεπτυγ-
μένος κόσμος για να την αντιμετωπίσει.
Ενώ η επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σί-
μπσον καλούσε χθες τους Ευρωπαίους
να εξοικονομήσουν ενέργεια μέσα στο
καλοκαίρι, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας
(ΙΕΑ) προειδοποιούσε την παγκόσμια
κοινότητα ότι τα χειρότερα της ενεργει-
ακής κρίσης έπονται.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην
τηλεόραση του Bloomberg, η επίτροπος
κάλεσε την Ε.Ε. να θέσει σε προτεραιότητα
την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα στο
καλοκαίρι, ώστε να μην καταστεί αναγκαία
η μείωση της κατανάλωσης τον χειμώνα.
Η κ. Σίμπσον προειδοποίησε πως αν η
Ρωσία διακόψει εντελώς την παροχή φυ-
σικού αερίου θα είναι ιδιαιτέρως «δύσκο-
λο» για την Ε.Ε. να γεμίσει τους ταμιευ-
τήρες της στο 80% μέχρι τον Νοέμβριο
για να εξασφαλίσει επάρκεια για τον χει-
μώνα. Ως εκ τούτου πολίτες και επιχει-
ρήσεις πρέπει να αποφύγουν την κατά-
χρηση των κλιματιστικών και τις ιδιαίτερα
χαμηλές θερμοκρασίες που προτιμούσαν
τα περασμένα καλοκαίρια, καθώς μόνο
αν εξοικονομήσουν ενέργεια τώρα θα έ-
χουν και τον χειμώνα. Οπως τόνισε, «όχι
μόνο οι επιχειρήσεις αλλά και τα νοικο-
κυριά μπορούν να αλλάξουν συμπεριφορά
ώστε να μην αντιμετωπίσουμε τον χει-
μώνα μια κατάσταση που θα μας ανα-
γκάσει να μειώσουμε την παραγωγή σε
μερικούς βιομηχανικούς τομείς». Την ε-
πόμενη εβδομάδα αναμένονται, άλλωστε,

οι προτάσεις της Κομισιόν για τη μείωση
της ζήτησης για ενέργεια και πριν από
το τέλος Ιουλίου έκτακτη συνάντηση
των υπουργών Ενέργειας με αντικείμενο
την προετοιμασία της Ε.Ε. για την περί-
πτωση πλήρους διακοπής της παροχής
ρωσικού αερίου. Σημειωτέον ότι στη
διάρκεια του  Σαββατοκύριακου ο Γάλλος
υπουργός Οικονομίας, Μπρουνό Λε Μερ,
προειδοποίησε πως αυτό το ενδεχόμενο
είναι πλέον το πιθανότερο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο επικεφαλής
της ΙΕΑ, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποιούσε
την παγκόσμια κοινότητα ότι η ενεργειακή
κρίση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω
και να πλήξει ολόκληρο τον κόσμο. Από
το βήμα διεθνούς φόρουμ στο Σίδνεϊ, ο
κ. Μπιρόλ τόνισε πως «ο κόσμος δεν έχει
αντιμετωπίσει ποτέ ξανά ενεργειακή κρί-
ση τέτοιου βάθους  και τέτοιας περιπλο-

κότητας όσο η τρέχουσα κρίση». Οπως
τόνισε, συνολικά όλο το σύστημα της ε-
νέργειας βρίσκεται σε αναταραχή από
τον Φεβρουάριο, οπότε εισέβαλε στην
Ουκρανία η Ρωσία, δεδομένου ότι μέχρι
εκείνη τη στιγμή ήταν η πρώτη χώρα
στον κόσμο σε εξαγωγές φυσικού αερίου
και πετρελαίου.

Οι τιμές της ενέργειας αυξάνουν το
κόστος που απαιτείται για να γεμίσουν
οι δεξαμενές αερίου για να ζεσταθούν
τα σπίτια και για να ηλεκτροδοτηθούν
οι βιομηχανίες ανά τον κόσμο, με απο-
τέλεσμα να ενισχύονται οι πληθωριστικές
πιέσεις και να ξεσπούν ταραχές από την
Αφρική μέχρι τη Σρι Λάνκα.

Συγκρίνοντας την τρέχουσα κρίση με
τις πετρελαϊκές της δεκαετίας του 1970,
που εξώθησαν τον κόσμο να χρησιμο-
ποιήσει πιο αποτελεσματικά τα καύσιμα

και να στραφεί στην πυρηνική ενέργεια,
ο κ. Μπιρόλ τόνισε πως ενδέχεται τώρα
ο κόσμος να επισπεύσει τη στροφή στην
καθαρή ενέργεια. Στο μεταξύ, όμως, η
Ευρώπη θα δυσκολεύεται πολύ να εξα-
σφαλίσει τις απαιτούμενες προμήθειες
σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και το
ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν ενδε-
χομένως και άλλες γεωγραφικές ζώνες.
Και χωρίς να κρύψει την ανησυχία του
για το τι πρόκειται να συμβεί στην Ευ-
ρώπη, ο κ. Μπιρόλ τόνισε πως «ο επόμενος
χειμώνας θα είναι πολύ, πολύ δύσκολος,
κάτι που μας ανησυχεί πολύ, καθώς μπορεί
να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκό-
σμια οικονομία». Την ίδια στιγμή η Ου-
άσιγκτον προσπαθεί να εξασφαλίσει όσο
μεγαλύτερη συμμετοχή γίνεται στη συμ-
φωνία που πρότεινε για επιβολή πλαφόν
στην τιμή του πετρελαίου. Στο πλαίσιο

της επίσκεψής της στην Ιαπωνία, η υ-
πουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν υ-
ποστήριξε πως αν δεν επιβληθεί το πλα-
φόν των 40 έως 60 δολαρίων που έχει
προτείνει η αμερικανική κυβέρνηση για
τις τιμές του πετρελαίου, τότε θα εκτο-
ξευθούν στα 140 δολ. το βαρέλι. Από την
πλευρά τους, στελέχη της ιαπωνικής κυ-
βέρνησης εξέφρασαν επιφυλάξεις ως
προς το ύψος του ορίου, χαρακτηρίζοντάς
το υπερβολικά χαμηλό. Δεν έδειξαν, πά-
ντως, να απορρίπτουν την πρόταση. Χθες
η τιμή του αργού Δυτικού Τέξας υποχώ-
ρησε και πάλι κάτω από τα 100 δολ. το
βαρέλι εν μέσω ανησυχίας για το ενδε-
χόμενο παγκόσμιας ύφεσης, αλλά και ε-
ξαιτίας της επαναφοράς των σκληρών
περιοριστικών μέτρων κατά της πανδη-
μίας στην Κίνα.

BLOOMBERG, REUTERS

Νέο «καμπανάκι» από Βρυξέλλες
για εξοικονόμηση ενέργειας
Για πολύ δύσκολο χειμώνα προειδοποιεί και η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας

O επικεφαλής της ΙΕΑ, Φατίχ Μπιρόλ, από το βήμα διεθνούς φόρουμ στο Σίδνεϊ ανέφερε πως «ο κόσμος δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά ε-
νεργειακή κρίση τέτοιου βάθους και τέτοιας περιπλοκότητας όσο η τρέχουσα κρίση».

<<<<<<

Μεγάλη υποχώρηση
του δείκτη οικονο-
μικών προσδοκιών.

<<<<<<

Μόνο αν νοικοκυριά και
επιχειρήσεις εξοικονομήσουν
ενέργεια τώρα, θα έχουν και
τον χειμώνα, τόνισε η επίτρο-
πος Ενέργειας Κάντρι Σίμπσον.

Οι Αμερικανοί καταφεύγουν στις α-
ποταμιεύσεις που συγκέντρωσαν
στη διάρκεια των σκληρών
lockdowns και αρχίζουν να τις δα-
πανούν προκειμένου να αντεπε-
ξέλθουν στον πληθωρισμό και στο
διαρκώς αυξανόμενο κόστος των
τροφίμων, της στέγασης και γενι-
κότερα των ειδών πρώτης ανάγκης. 

Οπως επισημαίνει σχετικό ρε-
πορτάζ της Wall Street Journal,
στη διάρκεια της πανδημίας και
των σκληρών περιοριστικών μέ-
τρων οι Αμερικανοί όχι μόνον έ-
κοψαν δραστικά τα ταξίδια και τις
βραδινές εξόδους, αλλά παράλληλα
επωφελήθηκαν από τρεις γύρους
επιταγών που τους προσέφερε η
κυβέρνηση. Σύμφωνα με στοιχεία
της Moody’s Analytics, τον Δεκέμ-

βριο του περασμένου έτους, οι α-
ποταμιεύσεις των Αμερικανών έ-
φταναν τα 2,7 τρισ. δολάρια. Ιδι-
αιτέρως τα νοικοκυριά υψηλού ει-
σοδήματος εξοικονόμησαν πολλά
χρήματα καθώς υπό κανονικές
συνθήκες έκαναν μεγάλες δαπάνες.
Μεσολάβησε όμως η εκτόξευση
του πληθωρισμού στα υψηλότερα
επίπεδα των τελευταίων 40 ετών,
και η εκτίναξη των τιμών της ε-
νέργειας και των τροφίμων έχει
συμπιέσει ασφυκτικά τους προϋ-
πολογισμούς των νοικοκυριών. Ε-
τσι, τον Μάιο οι αποταμιεύσεις
τους είχαν ήδη μειωθεί στα 2,5
τρισ. δολ., ποσό που πάντως πα-
ραμένει υψηλό δεδομένου ότι α-
ντιπροσωπεύει πάνω από το 10%
του αμερικανικού ΑΕΠ. Οπως επι-

σημαίνει η Moody’s, μοναδική κοι-
νωνική κατηγορία που δεν έχει
έως τώρα καταφύγει στις αποτα-
μιεύσεις της πανδημίας είναι το
φτωχότερο 20% των αμερικανικών
νοικοκυριών.

Η επιμέρους ανάλυση των δε-
δομένων καταδεικνύει πως οι ερ-
γαζόμενοι σε κλάδους με χαμηλούς
μισθούς δεν έχουν κάνει αφαίμαξη
από τις αποταμιεύσεις τους, καθώς
είναι εκείνοι που είδαν τους μι-

σθούς τους να αυξάνονται ταχύτερα
από τον πληθωρισμό.

Ανάμεσά τους οι εργαζόμενοι
στη βιομηχανία των ξενοδοχείων,
στο λιανικό εμπόριο αλλά και στη
φροντίδα της υγείας. Σύμφωνα με
τον Μαρκ Ζάντι, κορυφαίο οικο-
νομολόγο της Moody’s Analytics,
αν ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ πα-
ραμείνει στα υφιστάμενα επίπεδα,
δηλαδή στο 8,6%, τότε τα νοικο-
κυριά χαμηλού εισοδήματος θα έ-
χουν ακόμη μπροστά τους ένα διά-
στημα περίπου έξι μηνών που δεν
θα χρειαστεί να καταφύγουν στις
αποταμιεύσεις τους.

Οπως τονίζει, όμως, εκείνοι που
αντιθέτως έχουν δει τους μισθούς
τους να διαβρώνονται από τον πλη-
θωρισμό είναι οι εργαζόμενοι με-

σαίου και υψηλού εισοδήματος,
καθώς οι μισθοί τους δεν έχουν
αυξηθεί τόσο ώστε να προσαρμο-
σθούν στον πληθωρισμό. Ο εν λόγω
οικονομολόγος τονίζει πως έως τώ-
ρα οι αποταμιεύσεις υπήρξαν ένα
πολύ σημαντικό οικονομικό «μα-
ξιλάρι» για τα περισσότερα νοικο-
κυριά της υπερδύναμης, «γι’ αυτό
και οι καταναλωτές εξακολούθησαν
να προσφέρουν τη συνεισφορά
τους στην αμερικανική οικονομία».
Δεν κρύβει, πάντως, την ανησυχία
του για το ενδεχόμενο να επιτα-
χυνθεί περαιτέρω ο πληθωρισμός
στις ΗΠΑ καθώς στην περίπτωση
αυτή οι αποταμιεύσεις θα εξαντλη-
θούν και τα νοικοκυριά χαμηλού
εισοδήματος θα χάσουν την αγο-
ραστική τους δύναμη. 

Μοναδική κοινωνική κατηγορία που δεν έχει έως τώρα καταφύγει
στις αποταμιεύσεις της πανδημίας, σύμφωνα με τη Moody’s, είναι
το φτωχότερο 20% των αμερικανικών νοικοκυριών, καθώς είναι ε-
κείνοι που είδαν τους μισθούς τους να αυξάνονται ταχύτερα από
τον πληθωρισμό.

Μειώθηκαν οι αποταμιεύσεις στις ΗΠΑ λόγω πληθωρισμού
<<<<<<

Τον Μάιο υποχώρησαν
στα 2,5 τρισ. δολ. από 2,7
τρισ. που είχαν φτάσει
τον Δεκέμβριο του 2021.
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Αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο να μην
αποκατασταθεί η παροχή ρωσικού φυ-
σικού αερίου την Πέμπτη, οι γερμανικές
βιομηχανίες δεν κρύβουν την ανησυχία
τους για το μέλλον που τους επιφυλάσσει
ο ρωσικός κολοσσός της Gazprom αν
αποφασίσει να διακόψει πλήρως τη ροή
του καυσίμου. Διακυβεύεται η λειτουργία
και η επιβίωση πολλών εξ αυτών εάν
δεν ανοίξει την Πέμπτη ο αγωγός Nord
Stream 1, που έκλεισε τη Δευτέρα 11
Ιουλίου για εργασίες συντήρησης και
κανονικά πρέπει να επαναλειτουργήσει
10 ημέρες αργότερα. Και μαζί με αυτές
διακυβεύεται και η ανάπτυξη και γενι-
κότερα το μέλλον της μεγαλύτερης ευ-
ρωπαϊκής οικονομίας. Μιλώντας στους
Financial Times, ο Γεργκ Ρότερμελ, στέ-
λεχος της ένωσης γερμανικών χημικών
βιομηχανιών VCI, της τρίτης μεγαλύ-
τερης στη χώρα μετά την αυτοκινητο-
βιομηχανία και τον μηχανολογικό εξο-
πλισμό, προειδοποιεί πως αν δεν απο-
κατασταθεί η παροχή αερίου και υπάρξει
έλλειψη του καυσίμου, οι γερμανικές
βιομηχανίες θα αναγκαστούν να μειώ-
σουν ή και να διακόψουν την παραγωγή
τους.

Δυσβάσταχτο κόστος
Ως εκ τούτου οι γερμανικές βιομη-

χανίες έχουν αποδυθεί σε έναν  αγώνα
δρόμου στην προσπάθειά τους να εξα-
σφαλίσουν εναλλακτικές προμήθειες
από όπου μπορούν. Αυτό, όμως, δεν
είναι εφικτό για όλες. Ορισμένες δεν

μπορούν να υποκαταστήσουν το ρωσικό
αέριο με άλλο καύσιμο επειδή λειτουρ-
γούν με λογισμικό συνδεδεμένο με το
αέριο, κάποιες άλλες επειδή το χρησι-
μοποιούν ως πρώτη ύλη και άλλες επειδή
δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο δυ-
σβάσταχτο κόστος και δεν θα μπορούν
πλέον να είναι ανταγωνιστικές. Σύμφωνα
με τον Γεργκ Ρότερμελ, μόλις το 2% έως
3% της κατανάλωσης αερίου στη Γερ-
μανία μπορεί να υποκατασταθεί με καύ-
σιμα από άλλους προμηθευτές. Ο ίδιος
αναφέρει, άλλωστε, πως ανάμεσα σε
αυτούς που δεν μπορούν να αντεπε-
ξέλθουν στο κόστος συγκαταλέγεται
και ο μεγαλύτερος όμιλος χαλυβουργείων
της Γερμανίας, η ThyssenKrupp. Ο εν
λόγω γερμανικός κολοσσός έχει προει-
δοποιήσει πως αν δεν έχει επάρκεια α-
ερίου για να λειτουργήσει τους φούρνους
του «δεν μπορεί να αποκλείσει το εν-
δεχόμενο να κλείσει μονάδες ή ακόμη
και να υποστούν ζημιά οι εγκαταστάσεις
του».

Την ίδια στιγμή ένας άλλος κολοσσός
της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονο-

μίας, η εταιρεία χημικών BASF, έχει υ-
πογραμμίσει ότι χωρίς επάρκεια φυσικού
αερίου η μονάδα της στη νοτιοδυτική
πόλη Λουντβιχσχάφεν δεν θα μπορεί
να κινήσει τη διαδικασία της διάσπασης
των κορεσμένων υδρογονανθράκων,
με αποτέλεσμα να αδρανήσει. Διευκρί-
νισε μάλιστα ότι ως επάρκεια φυσικού
αερίου εννοεί το να διαθέτει τουλάχιστον
το 50% της συνήθους προμήθειάς της.
Παράλληλα η βιομηχανία χημικών Merck
προσπαθεί επίσης να διασφαλίσει ε-
ναλλακτικά καύσιμα και να προετοιμα-
στεί για να επιβιώσει χωρίς φυσικό αέ-
ριο.

Οπως, όμως, τονίζει ο Ματίας Μπερκ,
στέλεχος της εταιρείας, η Merck χρει-
άζεται δυσθεώρητο όγκο καυσίμου για
να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, ατμό
και υδροξείδιο του νατρίου. Μέχρι στιγ-

μής η Merck έχει εκπονήσει σχέδια που
προβλέπουν την παραγωγή ατμού μόνο
με τη χρήση πετρελαίου στη μονάδα,
αλλά βέβαια αυτό δεν θα μπορεί να γί-
νεται για πολύ καιρό.

Οι γερμανικές βιομηχανίες έχουν λά-
βει εντολή από το Βερολίνο να προε-
τοιμαστούν για το οδυνηρό ενδεχόμενο
μιας πλήρους διακοπής της παροχής α-
ερίου. Ενδεικτική της ατμόσφαιρας γε-
νικού συναγερμού που επικρατεί στη
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία ήταν
προ ημερών η επιστολή του υπουργού
Οικονομίας προς βουλευτή της αντιπο-
λίτευσης στην οποία τόνιζε πως κάθε
«φορέας κρίσιμης υποδομής», όπως
είναι τα νοσοκομεία, για παράδειγμα,
πρέπει να εξοπλιστούν με γεννήτριες
για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Δεν είναι, άλλωστε, μόνον το ενδε-

χόμενο της πλήρους διακοπής του καυ-
σίμου που έχει θορυβήσει τις γερμανικές
βιομηχανίες αλλά και αυτό καθ’ αυτό
το πρόβλημα των απαγορευτικά υψηλών
τιμών του. Με  διάφορες διακυμάνσεις
τους τελευταίους 18 μήνες οι τιμές του
φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν ο-
κταπλασιαστεί και έχουν εκτοξευθεί
από περίπου 27 ευρώ σε πάνω από 160
ευρώ η μεγαβατώρα. Μόνο μέσα στον
τελευταίο μήνα η τιμή του διπλασιά-
στηκε αναγκάζοντας πολλές εταιρείες
να προειδοποιήσουν πως δεν θα μπο-
ρέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία
τους αν οι τιμές παραμείνουν σε αυτά
τα απρόσιτα ύψη.

Το Βερολίνο έχει προσπαθήσει να
στηρίξει τις βιομηχανίες προσφέροντας
την εγγύηση του κράτους για 5 δισ.
ευρώ που θα διατεθούν στις βιομηχανίες

εντάσεως ενέργειας. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος αυτών των κεφαλαίων θα καταλήξει
στις βιομηχανίες χημικών προϊόντων,
γυαλιού, χάλυβα, μετάλλων και κερα-
μικών.

Κίνδυνος ύφεσης
Ο Ρότερμελ εκφράζει, πάντως, φόβους

ότι ακόμη και με αυτά τα μέτρα που
λαμβάνει η κυβέρνηση, η Γερμανία δεν
είναι πλέον μια χώρα ελκυστική για
τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες.
Και βέβαια διεθνείς οργανισμοί, οικο-
νομολόγοι και μεγάλες επενδυτικές τρά-
πεζες έχουν προειδοποιήσει πως σε πε-
ρίπτωση κλιμάκωσης της έντασης στις
σχέσεις της Μόσχας με την Ε.Ε. και
πλήρους διακοπής της ροής αερίου, η
Γερμανία θα βυθιστεί στην ύφεση, με
το ΑΕΠ της να μειώνεται κατά 6%.

Ο πληθωρισμός είναι βαθιά εδραιω-
μένος στην παγκόσμια οικονομία
και είναι αβέβαιο αν θα βελτιωθεί
σύντομα η κατάσταση, δήλωσε ο ε-
πικεφαλής της Goldman Sachs, Ντέι-
βιντ Σόλομον. «Βλέπουμε τον πλη-
θωρισμό να είναι βαθιά εδραιωμένος
στην οικονομία και αυτό που είναι
ασυνήθιστο σε αυτή τη συγκεκρι-
μένη περίοδο είναι ότι τόσο η ζήτηση
όσο και η προσφορά επηρεάζονται
από εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή
την πανδημία και τον πόλεμο στην
Ουκρανία», είπε ο CEO της Goldman
Sachs στην ενημέρωση αναλυτών

μετά την ανακοίνωση των αποτε-
λεσμάτων της τράπεζας για το δεύ-
τερο τρίμηνο.

Ερωτηθείς για το κρίσιμο ερώτημα
του πόσο θα διαρκέσουν οι πληθω-
ριστικές πιέσεις, ο κ. Σόλομον ανέ-
φερε ότι «στις συζητήσεις που έχω
με CEO μεγάλων επιχειρήσεων πα-
γκοσμίως μού λένε ότι συνεχίζουν
να βλέπουν επίμονο πληθωρισμό
στις αλυσίδες εφοδιασμού τους».

Από την άλλη, «οι οικονομολόγοι
μας στο μεταξύ λένε ότι υπάρχουν
ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός θα κι-
νηθεί χαμηλότερα το δεύτερο εξά-

μηνο του έτους. Η απάντηση είναι
αβέβαιη και όλοι θα την παρακο-
λουθούμε εξαιρετικά προσεκτικά»,
πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, κα-
θώς οι κεντρικές τράπεζες παγκο-

σμίως στρέφονται προς περιοριστική
νομισματική πολιτική και δυσχε-
ραίνουν όλο και περισσότερο τις
χρηματοδοτικές συνθήκες για να
καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό,
οι ήδη ασταθείς αγορές σε όλες τις
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
θα παραμείνουν πτωτικές.

Βασική ανησυχία είναι ότι η εκ-
στρατεία για την καταπολέμηση του
πληθωρισμού θα αρχίσει να επηρε-
άζει τόσο την «εταιρική εμπιστοσύνη
όσο και την καταναλωτική δραστη-
ριότητα στην οικονομία», ανέφερε.
Από την πλευρά του, ο CFO του τρα-

πεζικού κολοσσού Ντένις  Κόλμαν
επισήμανε  ότι  η Goldman Sachs ε-
πέλεξε να επιβραδύνει τον ρυθμό
των νέων προσλήψεων,  να  μειώσει
τις αμοιβές και πιθανότατα θα επα-
ναφέρει τις ετήσιες αξιολογήσεις α-
πόδοσης για το προσωπικό φέτος,
εν μέσω αβεβαιότητας στο οικονο-
μικό περιβάλλον. «Περιμένω ότι θα
υπάρξουν περισσότερη μεταβλητό-
τητα και περισσότερη αβεβαιότητα
και υπό το πρίσμα του τρέχοντος
περιβάλλοντος θα διαχειριζόμαστε
όλους τους πόρους μας προσεκτικά»,
πρόσθεσε ο Ντέιβιντ Σόλομον.

Δυσβάσταχτο χρέος συγκεντρώνουν οι
ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας και κοι-
νής ωφελείας στην προσπάθειά τους
να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Το συνολικό χρέος τους, που άρχισε να
συσσωρεύεται από την αρχή της παν-
δημίας, διογκώθηκε περαιτέρω στη
διάρκεια του τρέχοντος έτους ακολου-
θώντας την κλιμάκωση των τιμών του
φυσικού αερίου και του πετρελαίου.

Υπερέβη, έτσι, το 1,7 τρισ. ευρώ,
που σημαίνει ότι έχει αυξηθεί κατά πε-
ρισσότερο από 50% σε σύγκριση με
τα προ του 2020 επίπεδα. Σύμφωνα με
στοιχεία του Bloomberg, στο σύνολό
τους οι ενεργειακές της Ευρώπης ά-
ντλησαν 45 δισ. ευρώ από ομολογιακές
εκδόσεις και 72 δισ. ευρώ από δάνεια,
όλα στη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών

του έτους. Η είδηση τείνει να δικαιώσει
τη δυσοίωνη δήλωση του Γερμανού υ-
πουργού Οικονομίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ,
που προ ημερών προειδοποίησε ότι η
ενεργειακή κρίση απειλεί να γίνει η
Lehman Brothers της ευρωπαϊκής βιο-
μηχανίας ενεργειακών εταιρειών και
να οδηγήσει τις εταιρείες του κλάδου
σε μαζικές πτωχεύσεις, ακριβώς λόγω
των υψηλών τιμών που αναγκάζονται

να καταβάλουν για την αγορά ενέργειας.
Η δήλωση έγινε ενώ ήταν σε εξέλιξη
το αίτημα της Uniper προς τη γερμανική
κυβέρνηση για οικονομική στήριξη
και ειδικότερα για κρατική ενίσχυση
ύψους 9 δισ. ευρώ. Η εν λόγω ενεργει-
ακή έτεινε προς τη χρεοκοπία εξαιτίας
των δυσθεώρητων ποσών που είχε κα-
ταβάλει για να αγοράζει φυσικό αέριο
από τη διεθνή αγορά εν μέσω των προ-
σπαθειών που καταβάλλει η Ε.Ε. για
απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και
το ρωσικό πετρέλαιο.

Εως τώρα η Uniper κάλυπτε με ει-
σαγωγές από τη Ρωσία περισσότερο
από το 50% των αναγκών της σε φυσικό
αέριο μέσω μακροπρόθεσμων συμβο-
λαίων. Είναι από τις πρώτες στην Ευ-
ρώπη σε εισαγωγές φυσικού αερίου,
ενώ προμηθεύει σημαντικό αριθμό βιο-

μηχανιών και τοπικών εταιρειών κοινής
ωφελείας.

O γερμανικός ενεργειακός κολοσσός
ενέτεινε το κλίμα του κατεπείγοντος
στο αίτημά του για κρατική ενίσχυση,
καθώς ζήτησε να επεκτείνει την πι-
στωτική γραμμή ύψους 2 δισ. ευρώ
που του έχει διαθέσει η κρατική ανα-
πτυξιακή τράπεζα KfW. Οι σχετικές
συνομιλίες με το Βερολίνο βρίσκονται
ακόμη σε εξέλιξη. Και βέβαια η Uniper
δεν είναι η μοναδική που προσέφυγε
στην αρωγή του κράτους. Τα βήματά
της έχει ακολουθήσει η τσεχική ενερ-
γειακή CEZ CP, που ζήτησε από την
κυβέρνηση της Τσεχίας ένεση κεφα-
λαίου ύψους 3 δισ. ευρώ προκειμένου
να αντιμετωπίσει την κλιμακούμενη
ενεργειακή κρίση.

BLOOMBERG

Στη σκιά του πληθωρισμού η διεθνής οικονομία
<<<<<<

Βλέπουμε τον πληθωρι-
σμό να είναι βαθιά εδραι-
ωμένος, δήλωσε ο επικε-
φαλής της Goldman
Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον.

<<<<<<

Μέσα στους πρώτους
έξι μήνες του 2022
άντλησαν 45 δισ. ευρώ
από ομολογιακές εκδόσεις
και 72 δισ. ευρώ από δάνεια.

<<<<<<

Μόλις το 2% έως 3%
της κατανάλωσης αερίου
στη Γερμανία μπορεί να
υποκατασταθεί με καύσιμα
από άλλους προμηθευτές.

H Goldman Sachs επιβραδύνει τον ρυθμό των νέων προσλήψεων
και μειώνει τις αμοιβές εν μέσω αβεβαιότητας στο οικονομικό πε-
ριβάλλον.

Πάνω από 1,7 τρισ. ευρώ τα χρέη των ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας

O γερμανικός ενεργειακός κολοσσός Uniper ενέτεινε το κλίμα του κατεπείγοντος στο αί-
τημά του για κρατική ενίσχυση, καθώς ζήτησε να επεκτείνει την πιστωτική γραμμή ύψους 2
δισ. ευρώ που του έχει διαθέσει η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα KfW.

Συναγερμός
στις μεγάλες
γερμανικές
βιομηχανίες
Μείωση παραγωγής ή διακοπή εάν
δεν επαναλειτουργήσει ο Nord Stream 1

Ο μεγαλύτερος όμιλος χαλυβουργείων της Γερμανίας, ThyssenKrupp, έχει προειδοποιήσει πως αν δεν έχει επάρκεια αερίου για να λειτουργήσει τους φούρνους του, «δεν μπορεί να α-
ποκλείσει το ενδεχόμενο να κλείσει μονάδες ή ακόμη και να υποστούν ζημιά οι εγκαταστάσεις του».

Αν και οι περισσότερες ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις βραδυπορούν στη λήψη
μέτρων για να αντιμετωπιστούν οι
επιπτώσεις από την εκτίναξη του
πληθωρισμού, η Ισπανία αποφασίζει
να δράσει δυναμικά στο πεδίο των
μεταφορών. Μετά το μηνιαίο πάσο
των 9 ευρώ στη Γερμανία για να χρη-
σιμοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δί-
κτυο από τον Ιούνιο έως τον Αύγου-
στο, ώστε να μειωθεί το σχετικό κό-
στος και να τονωθεί ο τουρισμός, η
ισπανική κυβέρνηση ορίζει δωρεάν
μετακινήσεις σε προορισμούς έως
και 300 χιλιόμετρα μακριά. Οπως α-
ναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα ο

Guardian, όσοι, λόγου χάριν, θέλουν
να περιηγηθούν στην Καταλωνία ή
να εξερευνήσουν την Ανδαλουσία
και τη Χώρα των Βάσκων, θα έχουν
μια δαπάνη λιγότερη. Αρκεί να χρη-
σιμοποιούν το δίκτυο των κρατικών
σιδηροδρόμων Renfe, όπου η συ-
γκεκριμένη μετακίνηση από 1ης Σε-
πτεμβρίου και έως 31 Δεκεμβρίου
θα γίνεται δωρεάν.

Εν τω μεταξύ, τον Ιούνιο η κυ-
βέρνηση της Ισπανίας είχε ήδη α-
νακοινώσει ότι στο πλαίσιο των δι-
κτύων μεταφορών συνολικά, ήτοι
μετρό, λεωφορεία και τραμ, οι ναύλοι
μειώνονται κατά 30%. Οσο δε για

την εντελώς δωρεάν μετακίνηση,
αυτή θα αφορά πολλαπλά δρομολόγια
σε κοντινές και μεσαίες αποστάσεις
έως 300 χιλιομέτρων. Τις πιο πολλές
φορές η μετακίνηση σε κοντινές α-
ποστάσεις αφορά το δρομολόγιο
προς και από τη δουλειά. Κυρίως το
μέτρο απευθύνεται σε μονίμους κα-

τοίκους, που μετακινούνται συχνά,
αν και δεν αποκλείεται να μπορεί
να γίνει χρήση και από επισκέπτες
- τουρίστες, υπό τον όρο πως θα α-
γοράσουν εισιτήρια πολλαπλών δια-
δρομών. Χαρακτηριστικά είναι όσα
δήλωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός της
χώρας, Πέδρο Σάντσεθ: «Θα ήθελα
οι Ισπανοί και οι Ισπανίδες να γνω-
ρίζουν ότι έχω πλήρη γνώση των
καθημερινών δυσκολιών, που οι πε-
ρισσότεροι από εκείνους αντιμετω-
πίζουν. Ξέρω πως οι μισθοί καλύ-
πτουν ολοένα και λιγότερες ανάγκες
και πως είναι δυσκολότατο να φθάσει
κανείς μέχρι το τέλος του μήνα»,

είπε. Εν τω μεταξύ, πέραν της Γερ-
μανίας και της Ισπανίας, και στην
Αυστρία εισήχθη η πρωτοβουλία
«εισιτήριο κλίματος», στο πλαίσιο
της οποίας οι μετακινήσεις  κοστίζουν
μόλις 3 ευρώ την ημέρα και μπορεί
να είναι πάμπολλες εντός της χώρας.
Οταν το πρόγραμμα ξεκίνησε, διε-
κόπη η λειτουργία της σχετικής
πλατφόρμας, από όπου μπορούσε
κανείς να το αγοράσει, διότι η ζήτηση
ήταν τεράστια. Η ενέργεια αυτή ε-
πιδιώκει να παροτρυνθούν οι πολίτες
να μη χρησιμοποιούν αυτοκίνητα
και να εκπληρωθούν οι στόχοι των
εκπομπών ρύπων του Παρισιού.

Δωρεάν μετακινήσεις με το τρένο για 4 μήνες στην Ισπανία

Το μέτρο απευθύνεται σε μονίμους κατοίκους, που μετακινούνται
συχνά. Δεν αποκλείεται να γίνει χρήση και από επισκέπτες.

<<<<<<

Αφορά αποστάσεις
έως 300 χλμ. και ισχύει
από 1ης Σεπτεμβρίου
έως 31 Δεκεμβρίου.
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Στο 1,75 δισ. ευρώ υπολογίζεται η
συνεισφορά του κλάδου των αλκο-
ολούχων ποτών στο ΑΕΠ το 2021,
υποστηρίζοντας συνολικά 61.000
θέσεις εργασίας πλήρους απασχό-
λησης. Αυτό είναι ένα από τα συ-
μπεράσματα της μελέτης του ΙΟΒΕ
με τίτλο «Ο κλάδος των αλκοολού-
χων ποτών στην Ελλάδα: Συμβολή
στην οικονομία και προοπτικές». 

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η κλιμά-
κωση των συντελεστών του ειδικού
φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα αλ-
κοολούχα ποτά την περίοδο 2009-
2010 οδήγησε στη μείωση της κα-
τανάλωσης και στην υποκατάσταση
τμήματος της νόμιμης αγοράς από
παράνομα αλκοολούχα ποτά, τάσεις
που ενισχύθηκαν και από τη μείωση
του διαθέσιμου εισοδήματος των
καταναλωτών. Η πανδημία αποτέ-
λεσε μια νέα δοκιμασία για την α-
λυσίδα εφοδιασμού αλκοολούχων
ποτών, επηρεάζοντας δραματικά
την κατανάλωση –ιδιαίτερα την ε-
πιτόπια (on-trade)– λόγω των ανα-
γκαστικών lockdowns στην εστίαση
αλλά και του περιορισμού των του-
ριστικών ροών. Η κατανάλωση αλ-
κοολούχων ποτών μειώθηκε κατά
65% το 2020 και ανέκαμψε το 2021,
χωρίς όμως να επανέλθει στο επί-
πεδο πριν από την έναρξη της παν-
δημίας. Την ίδια στιγμή, οι νόμιμες
καταγεγραμμένες πωλήσεις αλκο-
ολούχων ποτών το 2021 βρίσκονταν
στο 90% του επιπέδου του 2019
και στο 50% σε σύγκριση με το
2009. Σύμφωνα με τη μελέτη του
ΙΟΒΕ, η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο
συντελεστή ΕΦΚ αλκοολούχων πο-
τών ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.-
27 (σε μονάδες αγοραστικής δύνα-
μης) και υπερδιπλάσιο από τον μέσο
όρο γειτονικών και τουριστικά α-
νταγωνιστικών χωρών. Στη μελέτη
εκτιμήθηκε ότι οι συνολικές απώ-
λειες φορολογικών εσόδων από το
παράνομο εμπόριο αλκοολούχων
ποτών ανέρχονται σε περίπου 60
εκατ. ευρώ (μη καταβολή ΕΦΚ και
ΦΠΑ), χωρίς να υπολογίζονται οι
απώλειες από το προϊόν των διή-

μερων αποσταγματοποιών. 
Αναφορικά με το προϊόν από-

σταξης των διήμερων αποσταγμα-
τοποιών, το ευρέως γνωστό ως «χύ-
μα τσίπουρο», οι απώλειες από ΕΦΚ
εκτιμώνται σε έως και 90 εκατ.
ευρώ. Ο περιορισμός του παράνομου
εμπορίου αλκοολούχων ποτών π.χ.
μέσω μείωσης του ΕΦΚ, αλλά και
με συντονισμένους ελέγχους, εκτι-
μάται ότι θα αποφέρει πολλαπλα-
σιαστικά οφέλη στα φορολογικά έ-
σοδα, στη δημόσια υγεία, στη βιω-
σιμότητα πολλών επιχειρήσεων
και στην απασχόληση, ενδυναμώ-
νοντας το πλαίσιο λειτουργίας των
υγιών επιχειρήσεων. Ενδεικτικά,
στη μελέτη εκτιμήθηκε ότι μια εν-
δεχόμενη μείωση του παράνομου
εμπορίου κατά 20% θα οδηγούσε
σε περίπου 30 εκατ. ευρώ επιπλέον
φορολογικά έσοδα από ΕΦΚ και
ΦΠΑ ετησίως, ενώ μεγαλύτερη μεί-
ωσή του κατά 50% και υποκατά-
σταση αυτών των ποσοτήτων κα-
τανάλωσης με νόμιμα αλκοολούχα
ποτά, θα μπορούσε να οδηγήσει
σε πρόσθετα έσοδα 70 εκατ. ευρώ
από ΕΦΚ και ΦΠΑ.

1,75 δισ. συνεισέφερε
στο ΑΕΠ η αγορά
αλκοολούχων το 2021

Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών
μειώθηκε κατά 65% το 2020 και ανέ-
καμψε το 2021, χωρίς όμως να επα-
νέλθει στο επίπεδο πριν από την έναρ-
ξη της πανδημίας.

Ελκυστικός επενδυτικός προορισμός
η Ελλάδα παρά την αβεβαιότητα
Αυξάνεται η διάθεση των εταιρειών για επενδύσεις σε σχέση με προηγούμενα χρόνια

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ 

Αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων
που σχεδιάζουν να επενδύσουν στη χώρα
μας, καθώς αισιοδοξούν πως η ελκυστι-
κότητά της ως επενδυτικού προορισμού
θα βελτιωθεί μακροπρόθεσμα. Την ίδια
στιγμή, μετά τον αριθμό-ρεκόρ των ά-
μεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) που
πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το
2020, ακολούθησε μια επιβράδυνση το
2021, παρότι ο περυσινός αριθμός των
ΑΞΕ θεωρείται ο δεύτερος υψηλότερος
των τελευταίων 22 χρόνων. Η βελτίωση
του εκπαιδευτικού συστήματος και των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,
η μείωση της φορολογίας, η υποστήριξη
του κλάδου υψηλής τεχνολογίας και η
ενίσχυση των ΜμΕ αποτελούν προκλήσεις
που θα πρέπει η χώρα να αντιμετωπίσει
για να βελτιώσει την ελκυστικότητά της. 

Ετσι, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ
Ελλάδος με τίτλο ΕΥ Attractiveness
Survey Eλλάδα 2022, το 2021 πραγμα-
τοποιήθηκαν στην Ελλάδα 30 ΑΞΕ, α-
ριθμός που είναι μεν μειωμένος σε σχέση
με το 2020 (39), αλλά αποτελεί τη δεύτερη
καλύτερη επίδοση της χώρας από την
έναρξη της έρευνας το 2000. Ο αριθμός
αυτός αντιστοιχεί μόλις στο 0,51% του
συνόλου των επενδύσεων στην Ευρώπη
(από 0,70%) και κατατάσσει τη χώρα
στην 26η θέση (από την 23η θέση) μεταξύ
των 51 χωρών που συμμετέχουν στην
έρευνα. Αθροιστικά οι επενδύσεις της
τελευταίας διετίας αντιπροσωπεύουν
το 24% του συνόλου των επενδύσεων
που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία
22 χρόνια. Στο μεταξύ, όπως αναφέρει

η έρευνα της ΕΥ, που πραγματοποιήθηκε
σε ένα δείγμα 250 στελεχών ξένων επι-
χειρήσεων μεταξύ 15 Μαρτίου και 15 Α-
πριλίου, παρατηρείται μια στροφή σε ε-
πενδύσεις με σχετικά υψηλή προστιθέ-
μενη αξία. Ετσι, το 2021 το 30% των ε-
πενδύσεων αφορά επενδύσεις σε κε-
ντρικά γραφεία επιχειρήσεων
(headquarters), το 20% βιομηχανικές
δραστηριότητες, το 17% γραφεία πω-
λήσεων και μάρκετινγκ, ενώ αντίστοιχο
ποσοστό αφορά δραστηριότητες logistics.
Ως προς τους κλάδους που κατευθύν-
θηκαν οι επενδύσεις το 2021, στην κο-
ρυφή βρίσκονται τρεις κλάδοι – η αγρο-
διατροφή (συγκέντρωσε το 20% των ε-
πενδύσεων), οι κλάδοι των μεταφορών
και logistics (20%), και του λογισμικού

και των υπηρεσιών πληροφορικής (17%). 
Οσον αφορά τη διάθεση των επιχει-

ρήσεων για επενδύσεις στη χώρα μας,
αυτή δείχνει να αυξάνεται σε σύγκριση
με τις προηγούμενες χρονιές. Ετσι, παρά
τον πόλεμο και την αβεβαιότητα λόγω
των γεωπολιτικών συνθηκών, το ποσοστό
των εταιρειών που σχεδιάζουν να επεν-
δύσουν ή να επεκτείνουν τις δραστη-
ριότητές τους τον επόμενο χρόνο αυξά-
νεται φθάνοντας το 37% το 2022 από
34% πέρυσι και το 28% το 2020. Ωστόσο,
ο πόλεμος επηρεάζει τις επιλογές των
επενδυτών, με αποτέλεσμα μία στις τρεις
επιχειρήσεις (32%) να δηλώνει πως έχει
αναβάλει τις προγραμματισμένες επεν-
δύσεις μέχρι το 2023 ή αργότερα. Παρά
τη σκιά του πολέμου, καταφατικά απα-

ντούν οι περισσότερες συμμετέχουσες
εταιρείες όσον αφορά την ελκυστικότητα
της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τρεις στους
τέσσερις επενδυτές (75%) παραμένουν
αισιόδοξοι εκτιμώντας πως η ελκυστι-
κότητά της θα βελτιωθεί τα επόμενα
τρία χρόνια. Το ποσοστό αυτό κινείται
σε σταθερά επίπεδα και κατατάσσει την
Ελλάδα στην πρώτη θέση συγκριτικά
με το σύνολο της Ευρώπης (64%). Τέλος,
το 58% των επιχειρήσεων –από 62% πέ-
ρυσι– εκτιμά ότι κατά τον τελευταίο χρό-
νο η εικόνα της χώρας ως επενδυτικού
προορισμού έχει βελτιωθεί, μείωση που
συνδέεται με την αρνητική ψυχολογία
λόγω του πολέμου αλλά και των σοβαρών
οικονομικών του επιπτώσεων.

<<<<<<

Αθροιστικά οι επενδύσεις της
τελευταίας διετίας αντιπρο-
σωπεύουν το 24% του συνό-
λου όσων πραγματοποιήθη-
καν τα τελευταία 22 χρόνια.



16 l     Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022Ε Λ Λ Α Δ Α

 
 

Της ΧΡYΣΑΣ ΛΙAΓΓΟΥ 

Μονόδρομος ακριβός, δύσκολος και χρο-
νοβόρος αποδεικνύεται η αλλαγή του
ενεργειακού μείγματος, στο οποίο ο λι-
γνίτης ανακτά έστω και προσωρινά(;)
την απότομα προ τριετίας χαμένη του
αίγλη. Καθώς παγιώνεται η πεποίθηση
πως, ακόμη κι αν δεν διακόψει πλήρως
τις ροές προς την Ευρώπη στις 21 Ιου-
λίου, η Μόσχα θα χρησιμοποιεί το φυ-
σικό αέριο σαν το βασικό της όπλο έ-
ναντι των δυτικών συμμάχων της Ου-
κρανίας, κρατώντας ψηλά τις τιμές, ο
λιγνίτης δεν καλείται πλέον μόνο να
καλύψει το κενό στην ενεργειακή α-
σφάλεια, αλλά και να συγκρατήσει το
ενεργειακό κόστος για τους κατανα-
λωτές.

Η ΔΕΗ καταστρώνει εσπευσμένα
ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 150 εκατ.
ευρώ για τον διπλασιασμό της λιγνιτικής
παραγωγής από τις 5 στις 10 τεραβα-
τώρες σε ορίζοντα δωδεκαμήνου. Για
τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί κάθε
διαθέσιμο ορυχείο, με τη ΔΕΗ να ανα-
λαμβάνει την επαναλειτουργία του α-
νενεργού από το 2001 ορυχείου της
Βεύης και το ορυχείο Αχλάδας που ε-
πανήλθε στο Δημόσιο με υπουργική α-
πόφαση. Το «πώς θα γίνει αυτό» είναι
η μεγάλη απορία που εκφράζουν πα-
ράγοντες με γνώση της κατάστασης
που επικρατεί στο λιγνιτικό κέντρο της

Δυτικής Μακεδονίας και στελέχη ερ-
γοληπτικών εταιρειών που καλούνται
να στηρίξουν το εγχείρημα, μετά τρία
χρόνια απότομης αποδιοργάνωσης και
της ΔΕΗ και των συνεργαζόμενων ε-
ταιρειών. 

Εξειδικευμένο προσωπικό των ορυ-
χείων, όπως χειριστές των γιγάντιων
καδοφόρων εκσκαφέων, εργοδηγοί και
άλλοι τεχνίτες, αποχώρησαν από τη
ΔΕΗ αξιοποιώντας τα κίνητρα εθελου-
σίας εξόδου που έδωσε η επιχείρηση
στο πλαίσιο του προγράμματος απολι-
γνιτοποίησης. Με σοβαρές ελλείψεις
σε μηχανήματα και εξειδικευμένο προ-
σωπικό βρίσκονται και οι εργοληπτικές
εταιρείες της περιοχής, οι οποίες χρει-
άζονται χρόνο και χρήμα για να επαν-
δρωθούν και να στηρίξουν τα σχέδια
διπλασιασμού της λιγνιτικής παραγω-
γής. Είναι κοινή η εκτίμηση εντός και
εκτός ΔΕΗ ότι χρειάζεται μια προετοι-
μασία τουλάχιστον εξαμήνου για να
προχωρήσει η διάνοιξη νέων πεδίων

και να αρχίσουν τα μηχανήματα να μα-
ζεύουν «κάρβουνο».

Ο διπλασιασμός της συμμετοχής του
λιγνίτη στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής
είναι ένα από τα μέτρα του σχεδίου
προληπτικής δράσης που παρουσιά-
στηκε στον πρωθυπουργό την περα-
σμένη εβδομάδα και αναμένεται να θέ-
σει αύριο σε δημόσια διαβούλευση η
ΡΑΕ. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης
τη λειτουργία πέντε μονάδων φυσικού
αερίου που έχουν τεχνική δυνατότητα
να κάψουν και ντίζελ, τη λειτουργία
του νέου FSU στη Ρεβυθούσα και την
εγκατάσταση αποθεμάτων ασφαλείας
στις αποθήκες της Snam στην Ιταλία. 

Η Ελλάδα εμφανίζεται καλύτερα θω-
ρακισμένη σε σχέση με άλλες χώρες
σε περίπτωση που η Μόσχα αποφασίσει
να μην ανοίξει την στρόφιγγα του Nord

Stream στις 21 Ιουλίου. Το γεγονός
αυτό από μόνο του, ωστόσο, δεν είναι
καθησυχαστικό. Είναι μεγάλη η αγωνία
για το εάν η Ευρώπη, με τις... παραπαί-
ουσες κυβερνήσεις στις μεγαλύτερες
οικονομίες της και τις κοινωνικές ε-
κρήξεις που άρχισαν να ξεδιπλώνονται,
θα καταφέρει να διαχειριστεί κεντρικά
την κρίση που θα προκληθεί. Το μεγα-
λύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει
η Ευρώπη και η Ελλάδα θα είναι οι
τιμές, οι οποίες θα εκτοξευθούν σε ύψη
που, όπως εκτιμούν αρμόδιοι παράγο-
ντες, θα οδηγήσουν σε ντε φάκτο κα-
τάργηση της αγοράς και κρατικοποιή-
σεις. «Οταν ήδη oι εταιρείες δυσκολεύ-
ονται να ανταποκριθούν σε αυτές τις
τιμές, πώς θα αγοράσουν όταν το φυσικό
αέριο μπορεί να φτάσει στα 400 και
500 ευρώ η μεγαβατώρα;» αναρωτιού-

νται, παραπέμποντας στις δυσκολίες
κολοσσών όπως η EDF και η Uniper.

Αν και οι προσδοκίες για μια κεντρική
διαχείριση της πρωτοφανούς κρίσης
που θα προκληθεί στην Ευρώπη δεν έ-
χουν εξανεμιστεί, θεωρείται πολύ πιο
πιθανό ο πανικός να οδηγήσει σε μια
κατά το δοκούν διαχείριση, με το κάθε
κράτος να φροντίζει να σώσει τα του
οίκου του, γι’ αυτό και οι αρμόδιες ελ-
ληνικές αρχές εξετάζουν και ένα δεύ-
τερο, ανεπίσημο, πλάνο που θα δια-
σφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια της
χώρας και θα μπορέσει να εφαρμοστεί
χωρίς προκλήσεις. Το ευρωπαϊκό πλαί-
σιο, για παράδειγμα, δεν επιτρέπει τη
διακοπή των εξαγωγών ηλεκτρικής ε-
νέργειας και φυσικού αερίου, ενώ προ-
βλέπει και υποχρεώσεις ενεργειακής
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών.

Το ελληνικό σύστημα στο πρώτο εξά-
μηνο ήταν εξαγωγικό σε ποσοστό 22%
σε φυσικό αέριο, ενώ σε εξαγωγικό έχει
μετατραπεί τον τελευταίο μήνα και το
ηλεκτρικό σύστημα. Η Ελλάδα εκτιμάται
ότι δεν θα χρειασθεί να παραβιάσει το
ευρωπαϊκό πλαίσιο και να σταματήσει
τις εξαγωγές για να διασφαλίσει τη δική
της επάρκεια και να περιορίσει το κό-
στος, γιατί πολύ απλά τον δρόμο αυτό
θα τον έχουν ανοίξει άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία,
που θα αντιμετωπίσουν πρώτες το πρό-
βλημα. Εμείς απλώς θα ακολουθήσουμε
και θα αξιοποιήσουμε και τις δυνατό-
τητες που έχουμε ως τράνζιτ χώρα. Οτι,
δηλαδή, μέσω της Ελλάδας και του TAP
μεταφέρονται 8 δισ. κ.μ. αζέρικου φυ-
σικού αερίου στην Ιταλία και μέσω του
IGB 1 δισ. κ.μ. αερίου στη Βουλγαρία.

Η εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ
έχει περιοριστεί τα τρία τελευταία χρόνια
σε δύο ορυχεία. Το Νότιο Πεδίο και της
Μαυροπηγής, που τροφοδοτούν τις
πέντε μονάδες του Αγ. Δημητρίου και
τη Μελίτη, η τροφοδοσία της οποίας
συμπληρώνεται και με λιγνίτη από ι-
διωτικό ορυχείο στα Σέρβια. Το προσω-
πικό στα ορυχεία του λιγνιτικού κέντρου
Δυτικής Μακεδονίας μειώθηκε στα 1.400
άτομα από 2.000 το 2019. Εξειδικευμένο
τεχνικό προσωπικό, χειριστές μηχανη-
μάτων και οδηγοί χωματουργικών αυ-
τοκινήτων, μηχανικοί και μεταλλειολόγοι
έχουν αποχωρήσει αξιοποιώντας τα κί-
νητρα εθελουσίας εξόδου που έδωσε η
ΔΕΗ στο πλαίσιο του προγράμματος α-
πολιγνιτοποίησης. Το αποτέλεσμα είναι,
αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα σοβαρό
έλλειμμα εξειδικευμένου προσωπικού
που δεν μπορεί να αναπληρωθεί άμεσα.
«Για να δουλέψουν οι καδοφόροι εκ-
σκαφείς που μπορούν να σκάβουν έως
και 3,5 χιλιάδες κ.μ. την ώρα χρειάζεσαι
τρία άτομα. Χειριστή α και β και έναν
κατευθυντή. Και σήμερα να κάνεις προ-
σλήψεις χρειάζονται εκπαίδευση για να
τα επανδρώσεις. Η λύση είναι οι εργο-
λάβοι. Οι οποίοι όμως δεν διαθέτουν
αυτά τα μηχανήματα που μπορούν να
δουλέψουν μέσα στον χειμώνα και στα
οποία βασιζόταν η ΔΕΗ – και ο χειμώνας
στη Βόρεια Ελλάδα ξεκινάει από τον Ο-
κτώβριο. Σήμερα αν προγραμματίσεις
μια εργολαβία θέλεις έξι μήνες για να
ξεκινήσει να δουλεύει» τονίζει στην «Κ»
αρμόδιο στέλεχος της ΔΕΗ.

Δεν είναι όμως μόνο η ΔΕΗ που α-
ποδιοργανώθηκε την προηγούμενη τριε-
τία λόγω απολιγνιτοποίησης. Οι εργο-
ληπτικές εταιρείες που είχαν συνδέσει
τη δραστηριότητά τους για δεκαετίες
με τη ΔΕΗ και τον λιγνίτη ακολούθησαν

μια αντίστοιχη πορεία. Το προσωπικό
άρχισε, αρχικά λόγω μείωσης μισθών
τη δεκαετία της κρίσης και αργότερα
λόγω ανεργίας, να αναζητάει την τύχη
του σε άλλες περιοχές της χώρας και το
εξωτερικό.

Οι εταιρείες άρχισαν να αναζητούν
αντικείμενο εργασίας και οι τσάπες και
τα φορτηγά να... μεταναστεύουν όπου
υπάρχει έργο. «Θα περάσει ένα χρονικό
διάσημα έξι με οκτώ μηνών για να μπο-
ρέσουμε να οργανωθούμε. Θα πρέπει
να επανδρωθούμε και σε μηχανήματα
και σε προσωπικό. Υπεργολάβοι αυτο-
κινητιστές με τους οποίους συνεργαζό-

μασταν αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν
από την περιοχή και πολλοί να αλλάξουν
επάγγελμα. Θα πρέπει να επιστρέψει
κόσμος πίσω και για να γίνει αυτό θα
πρέπει να υπάρχει ένας ορίζοντας απα-
σχόλησης και ικανοποιητικές αμοιβές»,
τονίζει στην «Κ» ο Στέφανος Κωνστα-
ντινίδης, ιδιοκτήτης μιας εκ των μεγα-
λυτέρων εταιρειών στον χώρο της εξό-
ρυξης και των χωματουργικών εργασιών
που ανέλαβε μέσω διαγωνισμού και την
πρώτη εργολαβία της ΔΕΗ. 

Από τα όσα μεταφέρει ο ίδιος στην
«Κ», το όλο εγχείρημα θα κοστίσει πολύ
ακριβά στη ΔΕΗ. Ο ίδιος πήρε την ερ-
γολαβία προσφέροντας τη χαμηλότερη
προσφορά που ήταν 30% πάνω από τον

προϋπολογισμό της ΔΕΗ. Μιλάει για
τρεις παράγοντες που οδηγούν σε κόστη
πάνω από 30%-60% από τους προϋπο-
λογισμούς της ΔΕΗ και αναφέρει το αυ-
ξημένο κόστος ντίζελ, τις υψηλές αμοιβές
για να επιστρέψει πίσω το εξειδικευμένο
προσωπικό και την απόσβεση των ε-
πενδύσεων σε βραχύ ορίζοντα έναντι
δεκαετίας πριν.

«Θα πρέπει να υπάρξει ένας σχεδια-
σμός. Πόσες μονάδες θέλουμε να δου-
λέψουν για πόσες ώρες και ποια πεδία
πρέπει να ανοίξουν. Θα πρέπει να επι-
στρέψουν και κάποιοι εργαζόμενοι της
ΔΕΗ που έφυγαν με εθελούσια γιατί
δεν μπορεί να εκπαιδευθεί άμεσα προ-
σωπικό. Χρειάζονται διαδικασίες fast
track τύπου Ολυμπιακών Αγώνων για
να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός. Ισως
πρέπει η ΔΕΗ να προχωρήσει με προ-
γραμματικές συμφωνίες με λίστα ερ-
γοληπτικών εταιρειών ώστε να υπάρξουν
άμεσα ανάδοχοι για να προχωρήσουν
οι εργασίες. Ενας διαγωνισμός για να
ολοκληρωθεί χρειάζεται τουλάχιστον
40 ημέρες και ο χειμώνας στην περιοχή
έρχεται νωρίς», τονίζει ο πρόεδρος του
Παρατηρητηρίου Απολιγνιτοποίησης
Κλεάνθης Ακτενίζογλου.

Το λεπτομερές σχέδιο διπλασιασμού
της λιγνιτικής παραγωγής καταρτίζεται
τώρα από τη ΔΕΗ και θα αρχίσει να ε-
φαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο. Θα
στηριχτεί στις εργοληπτικές εταιρείες,
σύμφωνα με κύκλους της επιχείρησης
και δεν περιλαμβάνει επιστροφή εργα-
ζομένων που έχουν φύγει με εθελουσία
ή έχουν συνταξιοδοτηθεί. Οι αυλές στις
λιγνιτικές μονάδες της εταιρείας έχουν
αποθέματα που διασφαλίζουν εφεδρική
λειτουργία για διάστημα πέντε μηνών
και συνεχή, εάν χρειαστεί,  για 1,5 με 2
μήνες.

Αγώνας δρόμου για να μπουν
ξανά σε λειτουργία τα ορυχεία λιγνίτη

Η αποθήκευση αερίου σε άλλη
ευρωπαϊκή χώρα κοστίζει 1,5 δισ. ευρώ
Η ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό
αέριο δεν είναι μόνο τεχνικά πολύπλοκη
αλλά και ιδιαίτερα ακριβή υπόθεση. Η
Ελλάδα με βάση το σχέδιο της Ε.Ε. θα
πρέπει μέχρι την 1η Νοεμβρίου να έχει
αποθηκεύσει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα,
αφού δεν διαθέτει δικούς της αποθη-
κευτικούς χώρους, ποσότητες αερίου
που αντιστοιχούν στο 15% της ετήσιας
κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων
των εξαγωγών προς Βουλγαρία και
Ρουμανία που το πρώτο εξάμηνο του
έτους έφτασαν στο 22%. Η υποχρέωση
αυτή μεταφράζεται σε αποθέματα 8,5
τεραβατωρών που με τις σημερινές τι-
μές αερίου κοστίζουν κοντά στο 1,5
δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα δηλαδή με βάση το ευ-
ρωπαϊκό σχέδιο θα πρέπει να ξοδέψει
1,5 δισ. ευρώ για αποθέματα που θα
έχει σε μια διπλανή χώρα για την πε-
ρίπτωση που τα χρειαστεί και με όλη
την επισφάλεια της δυνατότητας πα-
ραλαβής για τεχνικούς και όχι μόνο
λόγους, αλλά και για να καλύπτει ανά-
γκες άλλων χωρών.

Το σχέδιο δράσης που θα βγάλει
προς δημόσια διαβούλευση η ΡΑΕ πε-
ριορίζει το ποσοστό από το 15% στο
3% και το αντίστοιχο κόστος σε κάτω
από τα από 300 εκατ. πλέον ποσού 30
εκατ. που υπολογίζεται το κόστος με-
ταφοράς. Η πρόταση της ΡΑΕ προβλέπει
μια υβριδική κατανομή των συνολικών
ποσοτήτων που θα μπουν στις απο-
θήκες της Snam στην Ιταλία και οι ο-
ποίες ανέρχονται σε 1,75 τεραβατώρες.
Από αυτές προτείνεται το 1,15 να είναι
στρατηγικά αποθέματα και οι 0,6 ε-
μπορικά, τα οποία θα κατανεμηθούν
στις εταιρείες εισαγωγής. Θα αναλάβουν
δηλαδή την υποχρέωση να αποθηκεύ-
σουν για λογαριασμό τους τις συγκε-

κριμένες ποσότητες, τις οποίες θα μπο-
ρούν να πωλούν και να αντικαθιστούν
έναντι αποζημίωσης στην περίπτωση
που μπαίνουν μέσα ή επιστροφής χρη-
μάτων στην περίπτωση που κερδίζουν.
Η τελική πρόταση θα διαμορφωθεί
μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευ-
σης, ενώ θα ακολουθήσει διακρατική
συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας
που θα περιγράφει λεπτομερώς τις υ-
ποχρεώσεις των δύο χωρών και τις δε-
σμεύσεις για τη χρήση των αποθεμά-
των. Θα αποτελέσει μάλιστα την πρώτη
διακρατική συμφωνία στην Ευρώπη
στο πλαίσιο του Repower EU.

Η μεταφορά του αερίου από τις α-
ποθήκες της Ιταλίας θα γίνεται με συμ-
ψηφισμό ποσοτήτων από το αέριο που
μεταφέρεται μέσω του Tap στην Ιταλία.
Γι’ αυτό και η ελληνική πρόταση για
περιορισμένες ποσότητες στηρίζεται
στις αντίστοιχα περιορισμένες τεχνικές
δυνατότητες που αφήνει η χωρητικό-
τητα του αγωγού στη Νέα Μεσημβρία.
Πέραν των τεχνικών δυσκολιών, η ελ-
ληνική πλευρά φαίνεται να αξιολογεί
στην πρότασή της και την επισφάλεια
της παράδοσης των ποσοτήτων σε πε-
ρίπτωση που επικρατήσει πανικός
στην Ευρώπη και κάθε χώρα αρχίζει
να χρησιμοποιεί ό,τι αέριο διαθέτει
για λογαριασμό της.

Περί τα 20 εκατ. ευρώ κόστισε, στο
μεταξύ, η θωράκιση του συστήματος
φυσικού αερίου με την προσθήκη μιας
ακόμη αποθήκης αερίου (FSU) στη Ρε-
βυθούσα. Ιδιαίτερα επισφαλής κρίνεται
και η δέσμευση από τώρα νέων φορτίων
LNG. Η ΔΕΠΑ αναζητάει φορτία στην
αγορά, διαθέτει ωστόσο ένα μακρο-
πρόθεσμο συμβόλαιο με ρήτρες Take
or Pay με την Gazprom, παράγοντας
που αξιολογείται ως προς τις οικονο-
μικές επιπτώσεις. Η εταιρεία πάντως
έχει αποζημιωθεί από το υπουργείο
Οικονομικών για οψιόν που της ζητή-
θηκε να κλείσει για τη δυνατότητα πα-
ραλαβής τριών φορτίων LNG, τα οποία
τελικά δεν χρειάστηκαν.

Αποζημιώσεις βάσει μεθοδολογίας
που ετοίμασε η ΡΑΕ και θα προχωρήσει
με νομοθετική ρύθμιση θα λάβουν και
οι πέντε μονάδες φυσικού αερίου για
τις ώρες που θα δουλέψουν με ντίζελ.
Η συνεισφορά τους πάντως για την ε-
πάρκεια του συστήματος είναι επισφα-
λής και αυτό γιατί τεχνικά είναι σχε-
διασμένες να λειτουργούν με βασικό
καύσιμο το φυσικό αέριο και δεν α-
ντέχουν συνεχόμενη λειτουργία με ε-
ναλλακτικό καύσιμο.

Θα πρέπει ανά πενθήμερο να τίθε-
νται εκτός λειτουργίας για κάποιες η-
μέρες και να επανέρχονται με τον κίν-
δυνο της βλάβης, εάν αυτό συνεχιστεί
επί μακρόν.

Το επιπλέον αυτό κόστος για την
ασφάλεια εφοδιασμού θα επιμεριστεί
στους τελικούς χρήστες αερίου και
ρεύματος, δηλαδή τους καταναλωτές.
Το πού θα φτάσει θα εξαρτηθεί από
την τιμή του φυσικού αερίου, με την
ημερομηνία της 21ης Ιουλίου, που θα
καθορίσει την πορεία της, να κρατάει
τους πάντες σε αγωνία...

<<<<<<

Αυτή τη στιγμή υπάρχει
ένα σοβαρό έλλειμμα
εξειδικευμένου προσωπι-
κού, που δεν μπορεί
να αναπληρωθεί άμεσα.

<<<<<<

Η ΔΕΗ καταστρώνει
εσπευσμένα ένα επενδυτικό
πλάνο ύψους 150 εκατ.
ευρώ για τον διπλασιασμό
της λιγνιτικής παραγωγής.

<<<<<<

Περί τα 20 εκατ. ευρώ
κόστισε η θωράκιση
του συστήματος αερίου με
την προσθήκη μιας ακόμη
αποθήκης στη Ρεβυθούσα.

Ακριβό, δύσκολο
και χρονοβόρο
το Plan B
για την ενέργεια
Το εγχείρημα αύξησης της λιγνιτικής
παραγωγής και τα αποθέματα αερίου

Τεχνικό προσωπικό, χειριστές μηχανημάτων και οδηγοί χωματουργικών αυτοκινήτων, μηχανικοί και μεταλλειολόγοι έχουν αποχωρήσει αξιοποιώντας τα κίνητρα εθελουσίας εξόδου που
έδωσε η ΔΕΗ στο πλαίσιο του προγράμματος απολιγνιτοποίησης.
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Ο έρωτας μας 
για τον οίνο

Στην τελική ευθεία
η επανεκκίνηση των
Ναυπηγείων Ελευσίνας
Ζήτημα χρόνου είναι η υποβολή
προς επικύρωση από τη Δικαι-
οσύνη της συμφωνίας εξυγίαν-
σης των Ναυπηγείων Ελευσί-
νας, για την οποία έχουν συ-
ναινέσει οι εργαζόμενοι, ο Δή-
μος Ελευσίνας και το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιά (ΕΒΕΠ). Για τον σκοπό
αυτό, θα προηγηθεί η κατάθεση
προς κύρωση από τη Βουλή
του σχεδίου νόμου που προ-
βλέπει την παροχή εξουσιοδό-
τησης στον υπουργό Ανάπτυ-
ξης για την ενιαία συμμετοχή
του Δημοσίου, ως –του μεγα-
λύτερου– πιστωτή, στην επι-
χειρούμενη εξυγίανση των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας. Η συμφω-
νία εξυγίανσης των Ναυπηγεί-

ων Ελευσίνας, που στηρίζει
χρηματοδοτικά η Αμερικανική
Αναπτυξιακή Τράπεζα (DFC),
προβλέπει την υλοποίηση ά-
μεσης επένδυσης της τάξεως
των 100 εκατ. ευρώ, με τον ό-
μιλο Onex να αποτελεί στρα-
τηγικό επενδυτή. Η συμφωνία
εξυγίανσης προβλέπει τη δη-
μιουργία δύο νέων εταιρειών
(«Εμπορική» και «Αμυντική»),
οι οποίες θα αναλάβουν το με-
ταβιβαζόμενο ενεργητικό και
παθητικό τής «Ναυπηγικές και
Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ε-
λευσίνας» (ΝΒΕΕ).

Στην εμπορική εταιρεία
(Onex Elefsis Shipyards
Industries), στην οποία θα με-
ταβιβαστεί και σημαντικό τμή-
μα του ενεργητικού της NBEE,
αναμένεται να επενδυθούν,
μετά τη μεταβίβαση, κεφάλαια
έως 170 εκατ. ευρώ. Στην εν
λόγω εταιρεία, η χρηματοδό-
τηση της Onex Elefsis, που σε

δεύτερη φάση δύναται να αυ-
ξηθεί, βασίζεται στην DFC (102
εκατ. δολάρια) καθώς και σε
ίδια κεφάλαια του ομίλου Onex
(20-80 εκατ. ευρώ).

Στην αμυντική εταιρεία
(Onex Elefsis Naval Maritime)
η δραστηριότητα που θα ανα-
πτυχθεί θα αφορά τον τομέα
της ναυπήγησης πολεμικών
πλοίων και λοιπών πλωτών ναυ-
πηγημάτων, τόσο για λογαρια-
σμό της εγχώριας αμυντικής
βιομηχανίας όσο και της αλλο-
δαπής. Η χρηματοδότηση θα
γίνει από τη Fincantieri, ιταλι-
κούς χρηματοδοτικούς οργα-
νισμούς και την Onex με όσα
κεφαλαία απαιτηθούν ώστε να
διασφαλίζουν την εύρυθμη ε-
κτέλεση των προγραμμάτων
της εταιρείας.

Το σύνολο των οφειλών της
ΝΒΕΕ ανέρχεται σε 432,6 εκατ.
ευρώ, από τα οποία 211,8 εκατ.
ευρώ θα μεταφερθούν στις δύο
νέες εταιρείες, ενώ το μεταβι-
βαζόμενο παθητικό περιλαμ-
βάνει ποσό 142,3 εκατ. ευρώ
προς το Πολεμικό Ναυτικό. Αυ-
τές οι υποχρεώσεις θα αποπλη-
ρωθούν σε ορίζοντα 30 χρόνων.
Επίσης, συνολικές οφειλές 220,7
εκατ. ευρώ παραμένουν στην
εταιρεία ως μη μεταβιβαζόμενο
παθητικό και ικανοποιούνται
από το προϊόν ρευστοποίησης
του μη μεταβιβαζόμενου ενερ-
γητικού.

Στους εργαζομένους θα κα-
ταβληθεί αποζημίωση 13,4 ε-
κατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο
100% των οφειλών.

Η επανεκκίνηση των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας υπολογί-
ζεται ότι θα αποφέρει στο Δη-
μόσιο επιπλέον έσοδα από ά-
μεσους και έμμεσους φόρους
καθώς και από ασφαλιστικές
εισφορές εργαζομένων συνο-
λικού ύψους άνω του 1,1 δισ.
ευρώ κατά τα επόμενα 25 έτη,
σύμφωνα με μελέτη της Ernst
Young. Εκτιμάται ότι θα απα-
σχοληθούν συνολικά περισσό-
τεροι από 2.000 εργαζόμενοι
μέχρι το τέλος του τρίτου χρό-
νου λειτουργίας.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Το 40% της ελληνικής γης χρη-
σιμοποιείται για την παραγωγή
αγροτικών προϊόντων, αλλά εάν
πας στο σούπερ μάρκετ θα βρεις
ντομάτες... Βελγίου. Κι ένα ξενο-
δοχείο στην Κρήτη, σε έναν τόπο
με πλούσια παραγωγή φρούτων,
λαχανικών και φυσικά ελαιολάδου,
αλλά και πολλών τυροκομικών
προϊόντων, είναι πολύ πιθανόν
να σερβίρει... αγγλικό πρωινό
(English breakfast). Η ιστορία για
τη μεγάλη κρυμμένη, «κλειδωμέ-
νη», αξία του ελληνικού αγροδια-
τροφικού τομέα, γνωστή και χι-
λιοειπωμένη. Ιστορία, όμως πάντα
επίκαιρη ειδικά στις κρίσεις, όπως
αυτή που βιώνουμε σήμερα, α-
πόρροια αρχικά των παρενεργειών
της πανδημίας στην παγκόσμια

αγροτική και ζωική παραγωγή και
εν συνεχεία της εισβολής της Ρω-
σίας στην Ουκρανία.

Πέρα από τα όσα εμπειρικά α-
ντιμετωπίζουν οι περισσότεροι
καταναλωτές στο σούπερ μάρκετ
ή στις διακοπές τους, τα επίσημα
στοιχεία, όπως αυτά παρουσιά-
ζονται στην πρόσφατη μελέτη
της διαΝΕΟσις με τίτλο «Προο-
πτικές και ευκαιρίες για τον πρω-
τογενή τομέα στην Ελλάδα», α-
ποκαλύπτουν επίσης σειρά ανι-
σορροπιών στον εγχώριο πρωτο-
γενή τομέα.

Οι εξαγωγές
Το 2020 ήταν η πρώτη χρονιά

την τελευταία δεκαετία κατά την
οποία το ισοζύγιο του εμπορίου

των αγροτικών προϊόντων ήταν
θετικό, κάτι που οφείλεται κυρίως
στο πλεόνασμα του ισοζυγίου των
μεταποιημένων προϊόντων, τόσο
ως προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης όσο και ως προς τον υ-
πόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, παρα-
τηρείται την ίδια ώρα το εξής:
ενώ η αξία των εξαγωγών αγρο-
τικών προϊόντων σε τρίτες χώρες
υπερβαίνει την αξία των εισαγω-
γών, συμβαίνει το ακριβώς αντί-
θετο με τις χώρες της Ε.Ε. Παρότι
τα 2/3 των εξαγωγών διοχετεύο-
νται σε αγορές της Ε.Ε., συνεχί-
ζουμε να έχουμε αρνητικό ισοζύγιο
σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες
(π.χ. πρώτες ύλες, παρασκευά-
σματα τροφίμων, ποτά, μη εδώ-
διμα προϊόντα).

Οι ενισχύσεις
Αλλη ανισορροπία σχετίζεται

με την κατανομή των ενισχύσεων,
καθώς και με το κατά πόσον η ε-
νασχόληση με τη γεωργία πολ-
λαπλασιάζει το εισόδημα, πέραν
των ενισχύσεων, ως δηλαδή επι-
χειρηματική δραστηριότητα.

Πάνω από το 70% των χρημά-
των που δίνονται στην Ελλάδα
στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής (ΚΑΠ) αντιστοιχεί στις
άμεσες ενισχύσεις, ενώ μεγάλο
είναι και το πλήθος των δικαιού-
χων, καθώς 88% των εκμεταλλεύ-
σεων λαμβάνουν ενισχύσεις (έ-
ναντι 59% σε επίπεδο Ε.Ε.-«27»).
Ωστόσο, η εξάρτηση από τις ενι-
σχύσεις είναι εμφανής, καθώς οι
άμεσες ενισχύσεις αποτελούν σχε-

δόν το 1/3 του εισοδήματος συ-
ντελεστών στη γεωργία, ενώ και
η κατανομή δεν είναι ιδεατή, αφού
το 1/5 των δικαιούχων νέμεται
πάνω από το μισό ποσό των ενι-
σχύσεων.

Οι συνεταιρισμοί
Καθοριστικό ρόλο στο χαμηλό

εισόδημα των παραγωγών και την
ίδια ώρα στις δυσανάλογα υψηλές
τιμές για τους καταναλωτές δια-
δραματίζει ο χαμηλός βαθμός συ-
νεργασίας των παραγωγών. Ετσι,
αν και το μερίδιο της πρωτογενούς
παραγωγής στην αλυσίδα αξίας
είναι 50%, οι ενήμεροι αγροτικοί
συνεταιρισμοί είναι 1.114 και οι
αναγνωρισμένες οργανώσεις πα-
ραγωγών 425, αριθμοί ιδιαιτέρως

υψηλοί, το ποσοστό της παραγω-
γής που διακινείται μέσα από ορ-
γανώσεις παραγωγών είναι μόλις
8%, όταν στην Ισπανία είναι 72%
και σε επίπεδο Ε.Ε.-«27» είναι
46%. Μερικές από τις βασικές
προτάσεις - κατευθύνσεις στρα-
τηγικής που δίνουν οι συγγραφείς
της μελέτης, Μαριάννα Σκυλακάκη
και δρ Θεόδωρος Μπένος, είναι
οι ακόλουθες:

• Πιστοποίηση των ελληνικών
προϊόντων αλλά και ενέργειες
branding αυτών (διακριτό σήμα),
έτσι ώστε να αποκτήσουν προ-
στιθέμενη αξία και να αναγνωρί-
ζονται στις διεθνείς αγορές έναντι
αυτών των ανταγωνιστών. Η Ιτα-
λία αποτελεί ένα από τα πλέον
χαρακτηριστικά παραδείγματα
χώρας που έχει προωθήσει τα
προϊόντα της μέσω ισχυρού
branding.

• Ενίσχυση των συνεργασιών
μεταξύ παραγωγών, αλλά και με-
ταξύ παραγωγών και των υπόλοι-
πων κρίκων της αλυσίδας αξίας
μέσω της βελτίωσης του θεσμικού
πλαισίου για τους συνεταιρισμούς
και της παροχής κινήτρων, π.χ.
για τη συμβολαιακή γεωργία.

• Δημιουργία εύχρηστης ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας που θα
ενθαρρύνει τη συνεργασία, την
εξωστρέφεια, την καινοτομία,
αλλά και τη στροφή στην αγορά.
Στην πλατφόρμα θα μπορούσαν
να περιληφθούν, μεταξύ άλλων,
πληροφορίες για μεθόδους καλ-
λιέργειας, συνόψεις ερευνητικών
προγραμμάτων που αφορούν τον
κλάδο και συνδέσμους σε αυτά,
εκπαιδευτική ύλη των δημόσιων
ινστιτούτων επαγγελματικής κα-
τάρτισης (ΙΕΚ), αλλά και ένα ηλε-
κτρονικό σύστημα «matching»,
που θα επιτρέπει σε ερευνητικά
κέντρα και νεοφυείς επιχειρήσεις
να συνεργαστούν με πρόθυμους
παραγωγούς για την εφαρμογή
νέων μεθόδων και πρακτικών που
θα ενισχύσουν τον πειραματισμό
και τη διάχυση της καινοτομίας.

<<<<<<

Η συμφωνία εξυγίαν-
σης προβλέπει άμεσα
επένδυση ύψους
100 εκατ. ευρώ, με
στρατηγικό επενδυτή
τον όμιλο Onex.

Κατακερματισμός: διαχρονική πληγή
του ελληνικού πρωτογενούς τομέα
Χαμηλά εισοδήματα των παραγωγών, ακριβά προϊόντα και μη ανταγωνιστικές εξαγωγές

<<<<<<

Το ποσοστό της παραγω-
γής που διακινείται μέσα
από οργανώσεις παρα-
γωγών είναι 8%, όταν
στην Ισπανία είναι 72%.
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Κατεβάστε την εφαρμογή
της Καθημερινής Κύπρου

στο κινητό σας

H No1 ενημερωτική
εφαρμογή στην Κύπρο 

Gelinor Investments Limited
(In Voluntary Liquidation)

Company No. (1851206)

NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, subsection
(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the
Company is in voluntary liquidation.  The voluntary liquidation
commenced on 13th July, 2022.  The Liquidator is Xenia
Koustai of 8 Romis, Archangelos, 2331, Lakatamia, Cyprus.

Dated 13th July, 2022
(Sgd.)  Xenia Koustai
Voluntary Liquidator

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Την κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1%
που επιβλήθηκε στο πλαίσιο  του Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής, το έτος 2011, στις τακτικές
και πρόσθετες αμοιβές των δημοσίων
υπαλλήλων που ασφαλίζονται στο Ταμείο
Πρόνοιας - ΤΠΔΥ εξετάζει το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης. 

Στα αναλογιστικά και δημοσιονομικά
σενάρια που «μετρούν» τα συναρμόδια
υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών,
έχει πέσει και  πρόταση ώστε η κράτηση
αυτή να προσμετρείται πλέον στις τα-
κτικές εισφορές προς το ΤΠΔΥ και να
έχει έτσι ανταποδοτικότητα στο εφάπαξ
που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Oποιο κι από τα δύο σενάρια κι αν προ-
κριθεί, θα οδηγήσει σε βελτίωση είτε
του εισοδήματος των δημοσίων υπαλ-
λήλων, σε συνδυασμό μάλιστα με την

κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
ύστερα από 11 χρόνια, είτε του εφάπαξ
που επίσης μειώθηκε σημαντικά, με
βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού.  

Ακόμη βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί
ο υπολογισμός του δημοσιονομικού κό-
στους από την πιθανή κατάργηση της
ειδικής εισφοράς, ενώ αναλογιστικές
προβολές γίνονται και όσον αφορά την
πορεία του ΤΠΔΥ. Να σημειωθεί πως η
επιβολή  θεσμοθετήθηκε για λόγους
δημοσίου συμφέροντος, καθόσον κρί-

θηκε αναγκαία για την αντιμετώπιση
των  ταμειακών δυσχερειών που είχαν
προκύψει στο ταμείο Πρόνοιας των δη-
μοσίων υπαλλήλων την εποχή εκείνη
και δεν αποτελεί τακτική εισφορά. Δη-
μιουργήθηκε για να έχει προσωρινό χα-
ρακτήρα και ισχύει πλέον, παρότι ο ι-
σολογισμός του ταμείου (κλάδου του
e-ΕΦΚΑ) είναι ισοσκελισμένος, μέχρι
σήμερα, 11 χρόνια μετά.

Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς
1%, εφόσον συνδυαστεί με την κατάρ-
γηση της  εισφοράς αλληλεγγύης, ανα-
μένεται να οδηγήσει σε αύξηση εισο-
δήματος για χιλιάδες υπαλλήλους του
Δημοσίου, την πρώτη ύστερα από πολλά
χρόνια. Εάν παραδείγματος χάριν για
εισόδημα 13.000 ευρώ, δηλαδή για κα-
θαρές μηνιαίες αποδοχές 1.083 ευρώ,
το ετήσιο όφελος από την εισφορά αλ-
ληλεγγύης είναι  22 ευρώ, σε αυτά θα
προστεθούν άλλα 13 ευρώ και το τελικό

όφελος θα είναι της τάξης των 35 ευρώ.
Για εισόδημα 25.000 ευρώ τον χρόνο ή
2.083 ευρώ τον μήνα το ετήσιο όφελος
θα είναι 426 ευρώ από την κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης και  25 ευρώ
από το  1% του ΤΠΔΥ, ήτοι 521 ευρώ
τον χρόνο.  

Αλλά και βάσει του σεναρίου της
προσμέτρησης της εισφοράς αυτής
στην ανταποδοτικότητα του εφάπαξ,
η αύξηση της παροχής αναμένεται ση-
μαντική. Σύμφωνα με υπολογισμούς,
το ποσό που θα κερδίσει ένας ασφαλι-
σμένος  στο ΤΠΔΥ από την προσμέτρηση
της εισφοράς αυτής στην ατομική του
μερίδα, με μια μέση μηνιαία κράτηση
ύψους 30 ευρώ,  σε διάστημα δέκα  ετών
είναι της τάξης των 3.600 ευρώ.

Μάλιστα, ομάδες δημοσίων  υπαλ-
λήλων έχουν κατά καιρούς αιτηθεί προς
τους συναρμόδιους υπουργούς την ε-
πίλυση του προβλήματος, εκτιμώντας

μάλιστα ότι μετά την ψήφιση του νόμου
Κατρούγκαλου του 2016 είναι υποχρέ-
ωση του e-ΕΦΚΑ να  προσμετρήσει την
εισφορά 1% τόσο στον συντελεστή α-
πόδοσης για το μέρος του εφάπαξ βοη-
θήματος του ΤΠΔΥ, μέχρι την
31.12.2013, όσο και στην ατομική μερίδα
εισφορών του μετόχου από 1.1.2014

και εφεξής. Η μη προσμέτρησή της στο
εφάπαξ βοήθημα, υποστηρίζουν, πα-
ραβιάζει την αρχή λειτουργίας του δια-
νεμητικού συστήματος προκαθορισμέ-
νων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση
που προβλέπεται στο άρθρο 35 του ν.
4387/2016, όπως τροποποιήθηκε και ι-
σχύει.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Τις επιδόσεις του 2019 ξεπέρασε η
αεροπορική κίνηση στα 14 περιφε-
ρειακά αεροδρόμια της χώρας που
διαχειρίζεται η Fraport Greece. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που δημοσιο-
ποίησε η εταιρεία για τον Ιούνιο, έ-
ναντι του αντίστοιχου μήνα του
2019, οπότε δεν είχε εκδηλωθεί η
πανδημία, είχαν διακινηθεί από τα
μεγαλύτερα αεροδρόμια της περι-
φέρειας 4,6 εκατ. άτομα έναντι 4,4
εκατ. επισκεπτών το 2019. Ωστόσο,
όπως αναφέρει στην «Κ» ο Γιώργος
Βήλος, γενικός διευθυντής Εμπορι-
κής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
της Fraport Greece, οι επιδόσεις αυ-
τές δεν αρκούν για να αντισταθμί-
σουν πλήρως τις επιπτώσεις του α-
ναιμικού πρώτου τριμήνου της χρο-
νιάς, ενώ ο κλάδος εξακολουθεί να
παραμένει αντιμέτωπος με σημα-
ντικές δυσκολίες. Επίσης, σε επίπεδο
εξαμήνου η επιβατική κίνηση πα-
ραμένει χαμηλότερη κατά περίπου

6%, σε 10,3 εκατ. επιβάτες έναντι
του διαστήματος Ιανουαρίου - Ιου-
νίου 2019.

«Παραμένουμε συγκρατημένα
αισιόδοξοι διότι τα αεροδρόμια δεν
λειτουργούν ακόμη σε κανονικές
συνθήκες, δεδομένου ότι τη μαζική
επιστροφή στο ταξίδι έχει πυροδο-
τήσει, κατά βάση, η πανδημία», ε-

ξηγεί ο κ. Βήλος. Επίσης, τον Ιούνιο
η κίνηση στο αεροδρόμιο της Θεσ-
σαλονίκης παρέμεινε χαμηλότερη
κατά 11,4%, έναντι του αντίστοιχου
μήνα του 2019, ενώ μειωμένη κατά
22,2%, 10% και 6,9% είναι η κυκλο-
φορία σε Καβάλα, Μυτιλήνη και Σά-
μο αντίστοιχα. «Βρισκόμαστε αντι-
μέτωποι με επιχειρησιακές προκλή-

σεις που καταγράφονται στα αερο-
δρόμια της Ευρώπης, ο χειμώνας
προμηνύεται δύσκολος και ο αντί-
κτυπος του ενισχυμένου πληθωρι-
σμού αναμένεται να φανεί του χρό-
νου. Τα μηνύματα από τις αεροπο-
ρικές εταιρείες δεν είναι ευοίωνα,
ενώ οι περισσότεροι αερομεταφορείς
έχουν πραγματοποιήσει hedge (σ.σ.:
αντιστάθμιση κινδύνου) στο αερο-
πορικό καύσιμο, κάτι που αναμένεται
να περιοριστεί σημαντικά από το
φθινόπωρο και μετά» προσθέτει ο
κ. Βήλος. Στα αεροδρόμια που εμ-
φάνισαν αύξηση κυκλοφορίας τον
Ιούνιο, έναντι του αντίστοιχου μήνα
του 2019, ανήκει αυτό στη Σαντορίνη
με άνοδο επιβατικής κίνησης κατά
21,5%, σε 416.600 άτομα. Ακολου-
θούν οι αερολιμένες σε Ακτιο
(+12,9%) και Κέρκυρα (+12,4%) με
διψήφιο ρυθμό αύξησης έναντι του
Ιουνίου του 2019. Στη Μύκονο και
τα Χανιά, δύο από τους κορυφαίους
τουριστικούς προορισμούς της χώ-
ρας, η επιβατική κίνηση τον Ιούνιο

ενισχύθηκε κατά 9,9% και 8,3%, σε
274.800 και 499.200  άτομα αντί-
στοιχα, ενώ χαμηλό μονοψήφιο υ-
πήρξε το ποσοστό αύξησης των ε-
πιβατών τον περασμένο Ιούνιο, συ-
γκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2019,
στα αεροδρόμια της Σκιάθου
(+7,7%), της Ρόδου (+3,2%) και της
Κεφαλονιάς (+2,4%).

Σε επίπεδο εξαμήνου, η επιβατική
κίνηση παραμένει χαμηλότερη έ-
ναντι του αντίστοιχου διαστήματος
του 2019, σε οκτώ από τα συνολικά
15 αεροδρόμια. Πρόκειται για τους
αερολιμένες Χανίων, Κεφαλονιάς,
Θεσσαλονίκης, Κω, Ρόδου, Σάμου,
Ζακύνθου και Καβάλας, οι οποίοι
δεν έχουν καταφέρει να ανακτήσουν
την επιβατική κίνηση του 2019.

Με βάση σύγκρισης το 2021, ο-
πότε οι επιπτώσεις της πανδημίας
ήταν σημαντικές, η επιβατική κί-
νηση του φετινού Ιουνίου έχει αυ-
ξηθεί κατά 213%, ποσοστό που σε
επίπεδο εξαμήνου διαμορφώνεται
σε 324%.

ΤΟΥ ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Ξεκίνησε σχεδόν σαν ευσεβής πόθος,
ωστόσο τείνει να εξελιχθεί σε διευρυμένη
ελληνογερμανική πρωτοβουλία που ε-
πεκτείνεται και σε άλλες χώρες όπως
η Ολλανδία. Ο λόγος για τη φιλοξενία
Βορειοευρωπαίων, κυρίως συνταξιού-
χων, σε ελληνικές ξενοδοχειακές μο-
νάδες και καταλύματα κατά την περίοδο
του χειμώνα με κίνητρο τα πολύ χαμη-
λότερα κόστη θέρμανσης, λόγω του η-
πιότερου ελληνικού κλίματος, και δευ-
τερευόντως του χαμηλότερου κόστους
διαβίωσης εν γένει. Θρυαλλίδα των ε-
ξελίξεων συνιστά η εκτόξευση του ε-
νεργειακού κόστους σε όλη την Ευρώπη
και ειδικά στη Γερμανία.

Την ιδέα εξελίσσει ήδη σε σχέδιο ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας,
ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες της
«Καθημερινής», προτίθεται να συνα-
ντηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες για
το θέμα με τον Γερμανό πρέσβη στην
Αθήνα, ενώ θα συγκαλέσει και σχετική
σύσκεψη με φορείς του ελληνικού του-
ρισμού.

Κρήτη, Ρόδος
Εν τω μεταξύ, μεγάλοι τουριστικοί

οργανισμοί, όπως η ολλανδική Corendon

και η γερμανική TUI Group, φέρονται
να αξιολογούν τη δυνατότητα να δια-
μορφωθούν τέτοια πακέτα που θα επι-
τρέπουν, με ανταγωνιστικό κόστος, τη
διαμονή για ένα ή και παραπάνω μήνες
Γερμανών, κυρίως στην Κρήτη αλλά
και άλλες περιοχές με θερμό κλίμα, όπως
η Ρόδος. Επιλέξιμες είναι κατ’ αρχήν
περιοχές που εκτός από ήπιο κλίμα δια-
θέτουν και τις υποδομές και υπηρεσίες
που θα επιτρέψουν τη λειτουργία μο-
νάδων φιλοξενίας τον χειμώνα.

Σημειώνεται πως αντίστοιχα πακέτα

φιλοξενίας Γερμανών και άλλων ταξι-
διωτών από χώρες με δριμείς χειμώνες
υπάρχουν στην Ισπανία εδώ και αρκετά
χρόνια και, όπως εξηγεί στην «Καθη-
μερινή» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γρη-
γόρης Τάσιος, περιλαμβάνουν και το
κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ώστε να
μπορέσουν να προσφέρουν ανταγωνι-
στικές τιμές τα ξενοδοχεία, της τάξης
των 30 ή 40 ευρώ τη βραδιά και σε πε-
ριπτώσεις χαμηλότερα, μέσω φορολο-
γικών και ασφαλιστικών κινήτρων. Κί-

νητρα που κρίνονται απαραίτητα ώστε
να μένουν ξενοδοχεία ανοιχτά και να
ενταχθούν και τον χειμώνα. Ο εδρεύων
στην Ολλανδία τουριστικός οργανισμός
Corendon, που ανήκει ωστόσο σε τουρ-
κικά συμφέροντα, επιχειρεί, σύμφωνα
με πληροφορίες, να διαμορφώσει σχετικό
προϊόν για την Κρήτη και τη Ρόδο, ενώ
την προοπτική αυτή φέρονται να αξιο-
λογούν και άλλοι μεγαλύτεροι τουρι-
στικοί οργανισμοί.

Αξίζει να σημειωθεί πως η γερμανική
αγορά είναι πλέον η μεγαλύτερη αγορά

ταξιδιωτών για την Ελλάδα. Το 2019,
τελευταίο έτος πριν από την πανδημία
και έτος-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρι-
σμό, στην Ελλάδα ήρθαν περισσότερα
από 4 εκατομμύρια Γερμανοί, ενώ οι ει-
σπράξεις από αυτούς ανήλθαν στα 2,9
δισ. ευρώ. Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη
εκείνη τη χρονιά ήταν κοντά στα 750
ευρώ. Με βάση όμως τις μέχρι στιγμής
εκτιμήσεις για το 2022, η μέση δαπάνη
των Γερμανών ταξιδιωτών στην Ελλάδα
αναμένεται να αυξηθεί.

Εάν συνεκτιμηθεί το γεγονός πως

την περίοδο αυτή στη Γερμανία επι-
κρατεί εντονότατος προβληματισμός
και ανησυχία σχετικά με τα ενεργειακά
κόστη τον χειμώνα, λόγω των προβλη-
μάτων με τη Ρωσία, γίνεται εύκολα α-
ντιληπτή η ελκυστικότητα της διαμονής
στον ελληνικό Νότο, όπου οι μέσες θερ-
μοκρασίες τον χειμώνα είναι σχεδόν
διπλάσιες από αυτές της Γερμανίας, ε-
ξηγούν πηγές που συμμετέχουν στην
εν λόγω πρωτοβουλία.

Η προτίμηση για την Κρήτη συνδέ-
εται τόσο με την ελκυστικότητά της

στους Γερμανούς και άλλους Ευρωπαί-
ους, όσο και με το γεγονός ότι υπάρχουν
μεγάλες πόλεις και σημαντικός μόνιμος
πληθυσμός τον χειμώνα, καταστήματα
αλλά και νοσοκομεία. Με το θέμα ήδη
ασχολείται ο γερμανικός Τύπος, ο οποίος
μάλιστα φιλοξενεί και πίνακες με συ-
γκριτικά κόστη από τα οποία συνάγεται
η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας για
διαμονή. Δημοσιεύματα σε γερμανικά
ΜΜΕ, όπως η Bild, με τίτλους όπως «Α-
γαπητοί Γερμανοί, ξεχειμωνιάστε σε
μας, στην παραλία», αναφέρονται σε
σχετική δημόσια πρόσκληση του Βασίλη
Κικίλια σε συνταξιούχους και όχι μόνον
από τη Γερμανία να περάσουν στην Ελ-
λάδα τον δύσκολο –λόγω της ενεργει-
ακής κρίσης– χειμώνα που έρχεται.

Επιμήκυνση σεζόν
Σύμφωνα με πηγές της «Καθημερι-

νής», ο υπουργός Τουρισμού ξεκινάει
τις επόμενες ημέρες διαβουλεύσεις με
φορείς του ελληνικού τουρισμού, αφού
κοινός σκοπός είναι η επιμήκυνση της
τουριστικής σεζόν, ενώ, όπως τονίζει
ο ίδιος, «από την πρώτη στιγμή μαζί με
τους φορείς είχαμε προετοιμαστεί ώστε
να είναι σε πλήρη λειτουργικότητα όλες
μας οι υποδομές από τις αρχές της ά-
νοιξης, τον Μάρτιο, μέχρι τις αρχές του
χειμώνα, δηλαδή τα τέλη Νοεμβρίου».
«Εχουμε έρθει από τις αρχές του 2022
σε επαφή με τους μεγάλους tour
operators –όπως η TUI– ώστε να κλεί-
σουμε ταξιδιωτικά πακέτα για το φθι-
νόπωρο και τις αρχές του χειμώνα, ενός
χειμώνα μεσογειακού για τους Βορει-
οευρωπαίους», εξηγεί μιλώντας για το
θέμα στην «Καθημερινή».

Το σχέδιο περιλαμβάνει την προσέλ-
κυση Γερμανών και γενικότερα Βορει-
οευρωπαίων, είτε συνταξιούχων είτε
ατόμων με δυνατότητα εξ αποστάσεως
εργασίας, σε μεγάλα νησιά όπως η Κρήτη
και η Ρόδος, που αφενός πληρούν τις
προϋποθέσεις υψηλού ποιοτικού του-
ρισμού και αφετέρου έχουν μονάδες υ-
γείας, όπως νοσοκομεία και κέντρα υ-
γείας για πρωτοβάθμια περίθαλψη, κάτι
που προσδιορίζουν ως λίαν σημαντικό
εκπρόσωποι των γερμανικών τουριστι-
κών πρακτορείων.

Ελάτε να ξεχειμωνιάσετε ζεστά στην Ελλάδα
Σχέδιο προσέλκυσης Βορειοευρωπαίων, κυρίως συνταξιούχων με κίνητρο τα χαμηλότερα κόστη θέρμανσης στον Νότο σε σχέση με τον Βορρά

Δημοσιεύματα σε γερμανικά ΜΜΕ, όπως η Bild, με τίτλους όπως «Αγαπητοί Γερμανοί, ξεχειμωνιάστε σε εμάς, στην παραλία» αναφέρονται στη δημόσια πρόσκληση του Βασίλη Κικίλια σε
συνταξιούχους και όχι μόνον από τη Γερμανία να περάσουν στην Ελλάδα τον δύσκολο –λόγω της ενεργειακής κρίσης– χειμώνα που έρχεται.

<<<<<<<

Οι μέσες θερμοκρασίες
τον χειμώνα στην Ελλάδα
είναι σχεδόν διπλάσιες
από αυτές της Γερμανίας.

<<<<<<<

Για καθαρές μηνιαίες
αποδοχές 1.083 ευρώ
το ετήσιο όφελος από
την κατάργηση των δύο
εισφορών φτάνει τα €35.

Αύξηση μισθών στο Ελληνικό
Δημόσιο ύστερα από πολλά χρόνια
Τέλος η εισφορά αλληλεγγύης, στο τραπέζι η κατάργηση και της ειδικής εισφοράς

Εξετάζεται η ειδική εισφορά 1% να προσμετρείται πλέον στις τακτικές εισφορές προς το
Ταμείο Πρόνοιας - ΤΠΔΥ και να έχει έτσι ανταποδοτικότητα στο εφάπαξ που λαμβάνουν οι
δημόσιοι υπάλληλοι.

4,6 εκατ. επιβάτες τον Ιούνιο στα 14 αεροδρόμια

Tον Ιούνιο η κίνηση στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης παρέμεινε χαμηλότερη
κατά 11,4%, έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2019, ενώ μειωμένη κατά 22,2%,
10% και 6,9% ήταν η κυκλοφορία σε Καβάλα, Μυτιλήνη και Σάμο αντίστοιχα.
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Του ΠΡΟΚΌΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΆΟΥ

Το ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς
που θεσμοθετήθηκε το 2019 έχει προσελ-
κύσει σημαντικό αριθμό ξένων επενδυτών
που έγιναν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,
όπως επίσης και αλλοδαπούς συνταξιούχους
αλλά και εργαζομένους. Σύμφωνα με στοι-
χεία του υπουργείου Οικονομικών, 75 ε-
πενδυτές έχουν μετακομίσει φορολογικά
στη χώρα μας, 335 αλλοδαποί συνταξιούχοι
ζουν πλέον στην Ελλάδα, ενώ 1.232 φυσικά
πρόσωπα άφησαν το εξωτερικό για να ερ-
γαστούν στην πατρίδα μας. Οπως ανέφερε
ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας:
«Η φορολογία αποτελεί, εν τοις πράγμασι,
εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την επί-
τευξη αναπτυξιακών και επενδυτικών στό-
χων, πέραν της διασφάλισης δημοσίων ε-
σόδων. Η Ελλάδα, προχωρώντας με σχέδιο,
όραμα και αυτοπεποίθηση, ανέκαμψε ισχυρά
από την υγειονομική κρίση, αναπτύσσεται
και είναι ανοικτή στην προσέλκυση επεν-
δύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου. Με
τον τρόπο αυτό διαμορφώνουμε τις κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία πολ-
λών και καλών νέων θέσεων απασχόλησης,

για την παροχή ευκαιριών στους Ελληνες,
τους νέους και τις νέες, που είναι στην πα-
τρίδα μας ή θα επιστρέψουν σε αυτήν». 

Εργαζόμενοι
Με βάση τα τελευταία στοιχεία: Οι αι-

τήσεις φυσικών προσώπων που επιθυμούν
να εργαστούν στην Ελλάδα ανέρχονται
σε 1.689, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί οι
1.232. Πρόκειται κυρίως για Ελληνες που
εγκατέλειψαν τη χώρα τα χρόνια των μνη-
μονίων και επιστρέφουν στην Ελλάδα σε
νέα θέση εργασίας και με πολύ χαμηλό
φορολογικό συντελεστή. Το ενδιαφέρον

για την υπαγωγή στις νέες διατάξεις είναι
αυξημένο, δεδομένου ότι προβλέπουν, για
φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φο-
ρολογική κατοικία τους και θα απασχολη-
θούν σε νέες θέσεις εργασίας ή θα προβούν
σε έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπα-
σχολούμενοι, απαλλαγή από τον φόρο ει-
σοδήματος και από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης του 50% του εισοδήματος
που θα αποκτούν στην Ελλάδα για μία ε-
πταετία. Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι
«μετακομίσουν» φορολογικά στην Ελλάδα
θα έχουν έκπτωση κατά 50% από τη φο-
ρολόγηση των εισοδημάτων τους, καθώς

και απαλλαγή από το τεκμήριο κατοχής
και χρήσης Ι.Χ. Η σχετική απόφαση ορίζει,
άλλωστε, ότι μπορεί κάποιος να αιτηθεί
την υπαγωγή του σε αυτό το πλαίσιο εάν:

• Δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της
Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα
έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορο-
λογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.

• Μεταφέρει τη φορολογική κατοικία
του από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ
ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ
συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον
τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

• Παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο

πλαίσιο εργασιακής σχέσης, που ασκείται
είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα, είτε σε μόνιμη εγκατάσταση
αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα. Τα
ίδια προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται
ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που
μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους
στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν α-
τομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελ-
λάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Επενδυτές 
Στα 2,5 χρόνια εφαρμογής της ρύθμισης

για τα φορολογικά κίνητρα με στόχο την
προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων
αλλοδαπής - επενδυτών έχουν ήδη εισ-
ρεύσει στα δημόσια ταμεία συνολικά έσοδα
ύψους 9,4 εκατ. ευρώ, με τελική έγκριση
αιτήσεων 75 επενδυτών και 23 συγγενών
τους από 21 χώρες για τα φορολογικά έτη
2020 και 2021. Με δεδομένο ότι φέτος,
μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί άλλες 27
αιτήσεις, εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός
των επενδυτών που προσέλκυσε το μέτρο
θα ξεπεράσει τους 100 το προσεχές διά-
στημα, ενώ οι επενδύσεις σε ακίνητα ή ε-
πιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή
μερίδια σε εταιρείες με έδρα την Ελλάδα
(βάσει των εκτιμήσεων και για τις νέες υ-
παγωγές) θα ανέλθουν τουλάχιστον στο
ποσό των 50 εκατ. ευρώ εντός τριετίας. Οι
νέοι φορολογικοί κάτοικοι, σύμφωνα με
τη νομοθεσία, θα πρέπει να επενδύσουν
εντός τριετίας το ποσό των 500.000 ευρώ
σε ακίνητα, μετοχές, ομόλογα κ.λπ. Μάλιστα
θα πρέπει να διακρατήσουν την επένδυση
για διάστημα 15 ετών.

Συνταξιούχοι
Σε ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς συντα-

ξιούχους έχουν εγκριθεί από το 2020 μέχρι
και σήμερα 335 αιτήσεις από τουλάχιστον
21 χώρες και 85 βρίσκονται υπό επεξερ-
γασία. Με βάση τη νομοθεσία, οι συντα-
ξιούχοι πληρώνουν κάθε φορολογικό έτος
φόρο που υπολογίζεται με συντελεστή 7%
επί του συνόλου του εισοδήματος που προ-
κύπτει στην αλλοδαπή.
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Εξοικονόμηση 1,3 δισ.
σε βάθος πενταετίας
μέσω του gov.gr

Από το brain drain στο brain
gain με χαμηλή φορολογία
Τα φορολογικά κίνητρα φέρνουν πίσω εκατοντάδες Ελληνες που έφυγαν στην κρίση

Οσοι εργαζόμενοι «μετακομίσουν» φορολογικά στην Ελλάδα θα έχουν έκπτωση 50% στη φορο-
λόγηση των εισοδημάτων τους, καθώς και απαλλαγή από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης Ι.Χ.

<<<<<<

Μαγνήτης το ευνοϊκό φορολο-
γικό καθεστώς και για ξένους
επενδυτές και συνταξιούχους.

Σημαντικά οφέλη τόσο για την
οικονομία όσο και για τους πο-
λίτες έχει δημιουργήσει η πύλη
gov.gr, σύμφωνα με το Παρα-
τηρητήριο Ψηφιακού Μετα-
σχηματισμού του ΣΕΒ, το οποίο
με τη σύμπραξη της Deloitte
ανέλυσε σε βάθος την πρόοδο
της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης, εστιάζοντας στην προ-
σφορά ψηφιακών υπηρεσιών
προς τους πολίτες (G2C). 

Η ανάλυση του Παρατηρη-
τηρίου βασίστηκε στα ποιοτικά
οφέλη της πύλης, όπως η ευ-
κολία ανεύρεσης της κάθε υ-
πηρεσίας, η κατάργηση των
χρόνων αναμονής σε φυσικές
ουρές, η διαθεσιμότητα επί
24ωρης βάσης, η αμεσότητα
εξυπηρέτησης, κ.ά. Επιπλέον,
η ανάλυση ποσοτικοποίησε
τα οφέλη αυτά, ώστε να τεκ-
μηριώσει την πρόοδο της ψη-
φιακής διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με
την ανάλυση για τα πρώτα δύο
χρόνια της πύλης gov.gr, οι
χρήστες έχουν εξυπηρετηθεί
36,5 εκατ. φορές συνολικά μέ-
σω 1.400 υπηρεσιών. Επίσης,
η ετήσια συνολική εξοικονό-
μηση για την οικονομία τοπο-
θετείται σε 270 εκατ. ευρώ.
Από αυτά, τα 215 εκατ. ευρώ
προέρχονται από τη μείωση
του χρόνου μετακίνησης των
πολιτών σε φυσικά σημεία, αλ-
λά και από τη μείωση του χρό-
νου φυσικής εξυπηρέτησης
των πολιτών από τους δημο-
σίους υπαλλήλους. Εφόσον συ-
νεχιστεί η αύξηση των ψηφια-
κών υπηρεσιών, το συνολικό
όφελος σε ορίζοντα πενταετίας
ξεπερνάει το 1,3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, 42 εκατομμύρια
άυλες συνταγές εκδόθηκαν μέ-
σα από το σύστημα άυλης συ-
νταγογράφησης, ενώ πραγμα-
τοποιήθηκαν περισσότερες α-
πό 1.800 ώρες εκπαίδευσης
και 300 μαθήματα σε 34 θεμα-
τικές ενότητες. Η Ψηφιακή Α-

καδημία Πολιτών δέχτηκε πε-
ρισσότερες από 740.000 επι-
σκέψεις, με τις προβολές των
σελίδων της να διαμορφώνο-
νται σε 5,7 εκατομμύρια.

Το Παρατηρητήριο Ψηφια-
κού Μετασχηματισμού του
ΣΕΒ προτείνει πέντε άξονες
που θα επιτρέψουν στη χώρα
να επιταχύνει τη σύγκλιση με
τις επιδόσεις της υπόλοιπης
Ε.Ε. και να αποκομίσει περισ-
σότερα οφέλη:

1. Μεγαλύτερη εστίαση της
Δημόσιας Διοίκησης στις ψη-
φιακές διεπαφές με επιχειρή-
σεις.

2. Επιτάχυνση επενδύσεων
στη διαλειτουργικότητα των
μητρώων του δημοσίου τομέα.

3. Προτεραιότητα σε πα-
ρεμβάσεις που επιδρούν στο

επιχειρηματικό περιβάλλον
και την προσέλκυση επενδύ-
σεων (π.χ. ψηφιοποίηση της
Δικαιοσύνης).

4. Ταχεία ολοκλήρωση των
πληροφοριακών συστημάτων
που συνδέονται με τη λειτουρ-
γία της οικονομίας, όπως το
Single Window στα τελωνεία,
το νέο σύστημα κρατικών ε-
νισχύσεων, το «Εργάνη ΙΙ», το
σύστημα ηλεκτρονικών δημο-
σίων συμβάσεων, το σύστημα
φορολογίας και τις αυτοματο-
ποιημένες διαδικασίες ληξι-
πρόθεσμων οφειλών.

5. Απλοποίηση των διαδι-
κασιών πριν από την ψηφιο-
ποίησή τους, ώστε να απαλ-
λαγούν από αγκυλώσεις που
δεν συνάδουν με την ψηφιακή
οικονομία.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΣ

<<<<<<

Τι αναφέρει ανάλυση
του Παρατηρητηρίου
Ψηφιακού Μετασχη-
ματισμού του ΣΕΒ.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 131.12 1.7144

ALCOA CORP 44.48 2.4413

ALLEGHANY CRP 834.3 -0.0048

ALTRIA GROUP 42.745 1.1237

AMAZON COM 117.545 3.3272

AMER EXPRESS C 146.74 3.0984

AMER INTL GROU 51.77 3.7683

AMGEN 246.8289 1.2258

APPLE INC 149.955 1.9617

BANK OF AMERIC 33.2 2.9138

BAXTER INTL IN 65.18 1.2741

BOEING CO 155.32 5.1449

BRISTOL MYERS  73.185 -0.7526

CAMPBELL SOUP  48.5 0.6642

CATERPILLAR IN 177.78 3.1865

CIGNA CORP 275.9 2.8135

CHEVRON 143.04 2.4789

CISCO SYSTEMS 43.775 2.7582

CITIGROUP 51.38 2.6163

CERVECERIAS 11.28 0.0887

COCA-COLA CO 62.4164 1.2431

COLGATE PALMOL 77.41 0.376

DANAOS CORP 65.18 2.5165

DIANA SHIPPING 4.895 3.27

DOW INC 52.65 4.3194

DUPONT DE NMOU 56.355 3.67

ENTERGY CP 110.2972 0.9401

EXXON MOBIL 88.09 2.3113

FEDEX CORP 223.8 2.67

FORD MOTOR CO 12.6113 5.4457

INTL BUS MACHI 129.02 -6.5952

GENERAL DYNAMI 213.105 1.5802

GENERAL ELEC C 65.915 3.5097

GOLDM SACHS GR 316.85 5.1749

HALLIBURTON CO 29.3 1.5598

HARTFORD FINL 63.22 2.116

HP INC 32.645 3.6349

HOME DEPOT INC 297.605 1.5543

INTEL CORP 40.425 4.4304

JOHNSON JOHNSO 171.85 -1.366

JPMORGAN CHASE 114.095 2.0619

LAZARD 34.11 3.6463

MCDONALD’S COR 254.535 0.8379

MERCK & CO 92.424 0.091

MICROSOFT CP 257.7 1.3569

3M COMPANY 131.15 1.7376

MORGAN STANLEY 81.185 2.9483

NIKE INC CL B 108.62 4.5026

NORFOLK SOUTHE 234.38 2.3225

PFIZER INC 51.285 1.0542

PROCTER & GAMB 143.9526 0.4484

ROCKWELL AUTOM 214.48 4.7777

SCHLUMBERGER L 33.995 2.6109

SOUTHERN 71.785 0.1325

STEALTHGAS 2.4701 -1.9802

TSAKOS ENERGY 10.25 3.7449

UNISYS CORP 13.1 3.9683

UNITEDHEALTH G 528.54 1.7656

US BANCORP 47.1491 1.0049

VERIZON COMMS 50.39 0.2188

WALT DISNEY CO 98.5681 2.997

WELLS FARGO &  42.5146 3.2158

WALMART INC 129.65 0.6834

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 2639.5 -0.019

A.B.FOOD 1663.5 2.997

ADMIRAL GRP 1744.26 -0.518

ASHTEAD GRP. 3902.8144 0.897

ANTOFAGASTA 1042.80936 0.916

AVIVA 394.4 1.126

ASTRAZENECA 11221.625 1.226

BABCOCK INTL 326.6382 3.697

BAE SYS. 806.4683 0.148

BARCLAYS 158.54 2.594

BR.AMER.TOB. 3528.5 1.263

BARRATT DEVEL. 479 0.643

BERKELEY GP.HL 4071 1.4

BR.LAND 472 2.126

BUNZL 2927 0.93

BP 385.5 0.85

BURBERRY GRP 1716 4.411

BT GROUP 180.6 1.482

COCACOLA HBC A 1949.5 1.223

CARNIVAL 738.6 2.004

CENTRICA 88.52 -0.023

COMPASS GROUP 1846.0884 1.423

CAPITA GROUP 28.5 4.472

CRH 3002.5 2.527

DCC 5326 2.305

DIAGEO 3662.4 0.52

DIRECT LINE 198.9103 3.796

EXPERIAN 2780 0.434

EASYJET 388.262 2.848

FRESNILLO 654.1261 0.337

GLENCORE 418.3 -0.083

GSK 1771.923 2.656

HIKMA 1680.5089 0.089

HAMMERSON 20.81 1.86

HARGREAVES LS 832 0.144

HSBC HLDGS.UK 523.8 0.693

INTL CONSOL AI 115.06 1.406

INTERCON. HOTE 4768.95231 1.576

3I GRP. 1198 0.63

IMP.BRANDS 1896.5 2.177

INTERTEK GROUP 4391.6 0.389

ITV 67.1236 2.827

JOHNSON MATTHE 2085.9681 0.431

KINGFISHER 256.28445 1.488

LAND SECS. 679.2 2.488

LEGAL&GEN. 250.9271 2.25

LLOYDS GRP. 44.1509 3.015

MARKS & SP. 30000 4.384

MONDI 1476.2615 1.771

NATIONAL GRID 1106 0.045

NEXT 6582.3375 2.562

PROVIDENT FIN. 208.9781 2.332

PRUDENTIAL 1010.34 1.188

PERSIMMON 1791.78963 1.999

PEARSON 772.41821 0.753

RELX 2314 0.653

RIO TINTO 4711.22049 -0.074

ROYAL MAIL 285 2.851

ROLLS-ROYCE HL 93.6942 1.801

SAINSBURY(J) 216.183 0.51

SCHRODERS 2758 0.878

SAGE GRP. 674.8693 -0.471

ST JAMESS PLAC 1157.4 1.087

SMITHS GROUP 1494.5 1.843

SMITH&NEPHEW 1171 1.079

SSE 1789 -0.446

STAND.CHART. 585.6 3.145

SEVERN TRENT 2846 0.745

TRAVIS PERKINS 986.4 1.544

TESCO 261.00911 0.885

TUI AG 134.58 1.992

TAYLOR WIMPEY 120.65 1.174

UNILEVER 3950 2.018

UTD. UTILITIES 1045.5 0.384

VODAFONE GROUP 130.76 0.676

WPP 828.8318 2.984

WHITBREAD 2663.7214 0.979

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 27.12 1.46

RICHEMONT N 106.05 4.02

GEBERIT N1 484.7 0.64

NOVARTIS N 83.31 1.46

ROCHE HOLDING  330.35 0.41

SGS N 2192 -2.36

SWATCH GROUP I 241.8 4.31

ADECCO N 33.93 2.14

JULIUS BAER N 44.85 1.26

CS GROUP AG 5.496 2.81

GIVAUDAN N 3329 1.03

NESTLE SA 115.28 0.3

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 526.4 -0.45

SWISS RE N 72.96 0.72

UBS GROUP N 15.8 0.48

ZURICH INSURAN 415.8 0.58

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 175.92 10.74

ALLIANZ SE 175.72 2.04

BASF SE 44.685 1.965

BAY MOT WERKE 78.13 2.13

BEIERSDORF 100.45 1.65

BAYER N AG 58.07 2.64

COMMERZBANK 6.578 0.402

CONTINENTAL AG 70.86 2.62

DEUTSCHE BANK  8.432 0.361

DEUTSCHE POST  37.585 0.9

DT BOERSE N 162.55 1.55

DT LUFTHANSA A 6.286 0.138

DT TELEKOM N 19.082 0.142

E.ON  SE NA 8.394 0.344

FRESENIUS MEDI 45.7 0.69

FRESENIUS SE 27.88 0.69

HEIDELBERGCEME 49.67 1.9

HENKEL AG&CO V 62.02 0.82

INFINEON TECH  24.3 0.63

K+S AG NA 20.86 0.51

MERCK KGAA 170.5 5.15

MUENCH. RUECK  223.9 3.2

RWE AG 38.59 1.48

THYSSENKRUPP A 5.618 0.222

VOLKSWAGEN VZ 141.22 5.26

VONOVIA SE 29.46 0.81

SIEMENS N 105.78 4.58

SAP SE 89.88 2.16

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 37.23 2.68

AEGON 4.097 0.96

ABN AMRO BANK 9.74 1.61

AKZO NOBEL 66.22 3.08

ARCELORMITTAL 22.7 3.53

ASML HOLDING 484.8 1.81

BOSKALIS WESTM 32.06 0

GALAPAGOS 55.42 3.36

HEINEKEN 94.18 1.25

ING GROEP 9.19 3.81

KONINKLIJKE DS 146.7 1.31

KPN KON 3.39 -0.56

NN GROUP 44.29 1.79

KONINKLIJKE DS 146.7 1.31

IMCD 140.3 0.83

RANDSTAD 50.42 2

RELX 27.11 0.22

UNIBAIL RODAM  50.43 2.15

VOPAK 24.09 1.09

WOLTERS KLUWER 99.42 -0.36

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.22 1.18

ATLANTIA 22.48 22.32

AZIMUT HLDG 16.90 16.23

ENEL 4.97 4.88

EXOR 64.64 62.08

ENI 11.30 11.01

GENERALI ASS 14.69 14.47

GEOX 0.80 0.74

INTESA SANPAOL 1.7726 5.89

MEDIOBANCA 7.97 7.97

RCS MEDIAGROUP 0.74 0.70

PRYSMIAN 27.50 26.32

SNAM 4.89 4.89

STMICROELEC.N. 33.06 32.65

TELECOM ITALIA 0.23 0.23

TENARIS 12.73 12.69

TERNA 7.27 7.23

UNICREDIT 9.266 6.3

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες     Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 3407 -0.47

ASAHI GROUP HL 4529 0.11

ASTELLAS PHARM 2122 -1.55

BRIDGESTONE CO 5127 2.36

CANON INC 3143 0.96

CASIO COMPUTER 1249 0.97

CITIZEN WATCH 551 2.42

CREDIT SAISON 1590 1.21

DAIWA SEC GROU 615.7 1.25

SUBARU 2376.5 3.01

FUJIFILM HOLDI 7426 1.78

FUJITSU 17705 -0.98

HINO MOTORS 731 0

HITACHI 6570 2.99

HONDA MOTOR 3433 1.78

IHI 3670 3.97

ISUZU MOTORS 1483 1.37

KAWASAKI HVY I 2579 5.22

KAJIMA CORP 1468 0.89

KEIO 4815 -1.43

KOBE STEEL 630 2.44

KONICA MINOLTA 457 2.24

JTEKT 1024 2.09

MITSUB UFJ FG 717.3 2.35

MITSUBISHI COR 3922 1.16

MITSUBISHI ELE 1444 0.21

MITSUBISHI MOT 447 2.29

NEC CORPORATIO 5280 -0.56

NIKKON HLDG 2294 1.73

NIKON CORP 1469 3.02

NIPPON SUISAN 4529 1.21

NISSAN MOTOR C 515.9 1.54

NOMURA HOLDING 510.3 1.9

NISSAN CHEMICA 6560 0.77

NIPPON PAPER I 979 

OBAYASHI CORP 965 0.94

ODAKYU ELEC RA 1789 -1.16

OJI HOLDINGS 556 0.36

OSAKA GAS 2371 -0.5

RICOH CO LTD 1056 1.15

SECOM 8818 -0.6

SEVEN & I HLDG 5361 -1.52

SHARP CORP 1065 1.43

SHIMIZU CORP 741 1.09

SHISEIDO 5421 -0.84

SONY GROUP COR 11465 2.32

SMFG 4067 1.88

SUMITOMO CHEM 514 2.39

SUZUKI 782 1.43

TAISEI CORP 4125 0.98

TDK CORPORATIO 3990 1.53

TOBU RAILWAY 3045 -0.65

TOKIO MARINE H 7783 -0.05

TORAY INDUSTRI 733 1.71

TREND MICRO 7170 -1.1

TOPY INDS LTD 1308 0.54

TORAY INDUSTRI 733 1.71

TOSHIBA CORP 5301 -0.54

TOYOBO 1005 0.9

TOYOTA MOTOR C 2177 0.65

YAMAHA CORP 5470 0.74

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 28.45 3.42

AIR LIQUIDE 129.06 1.62

ALSTOM 24.14 -2.62

AXA 21.40 1.35

BNP PARIBAS 43.90 3.42

BOUYGUES 28.83 1.48

CAPGEMINI 167.50 1.27

CARREFOUR 16.99 0.92

CASINO GUICHAR 13.10 3.07

CREDIT AGRICOL 8.65 2.37

DANONE 54.62 2.06

DASSAULT SYSTE 38.13 -0.73

EDF 11.73 14.72

L’OREAL 347.20 1.46

L.V.M.H. 628.10 2.25

LAGARDERE 17.46 0.34

MICHELIN 27.89 1.66

PERNOD RICARD 181.85 0.61

KERING 528.30 3.43

PUBLICIS GROUP 46.41 4.29

RENAULT 25.89 4.42

SAINT-GOBAIN 43.33 2.28

SANOFI 101.00 1.15

SCHNEIDER ELEC 121.14 2.12

SOCIETE GENERA 20.97 3.97

SODEXO 75.86 2.04

TF1 6.73 1.82

THALES 124.50 1.3

VEOLIA ENVIRON 24.24 3.46

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 22.02 1.1484

AENA SME 125.55 2.2394

ACERINOX 8.83 2.4362

ACCIONA 183 -0.0546

AMADEUS 56.2 2.0705

BBVA 4.2605 3.9146

BANKINTER 4.976 4.4939

CAIXABANK 2.925 7.2214

DSTR INT ALIME 0.0131 -0.7576

ENDESA 17.88 0.4212

ENAGAS 18.945 0.5573

FERROVIAL 26.64 2.3041

FOMENTO DE CON 9.52 1.169

GRIFOLS 16.295 0.6175

IBERDROLA 9.84 0.5313

INT AIRLINES G 1.351 1.2744

INDRA SISTEMAS 9.5 0.7423

INDITEX 25.01 2.5841

MAPFRE 1.594 2.3107

MERLIN PROP 9.885 1.7499

ARCELORMITTAL 22.7 3.7003

REPSOL 12.11 0.4146

BCO DE SABADEL 0.6608 6.3405

BANCO SANTANDE 2.5125 4.1667

SACYR 2.276 0.708

TELEFONICA 4.612 -0.0217

MEDIASET ES CO 3.448 0.8187

TECNICAS REUN 6.5 0.6971

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Κατάφερε να απορροφήσει τελικά
τις αρχικές πιέσεις το Χρηματιστήριο
Αθηνών, και έτσι μετά την παραμονή
σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο
μέρος της συνεδρίασης, ο Γενικός Δεί-
κτης επέστρεψε στα θετικά κατά την
τελευταία ώρα πριν από το «καμπανάκι»
της λήξης – αν και υποαπέδωσε σε σχέ-
ση με τις ευρωπαϊκές αγορές, με τους
αγοραστές να προχωρούν σε επιλεκτικές
τοποθετήσεις στην υψηλή και στη με-
σαία κεφαλαιοποίηση.

Η τρέχουσα εβδομάδα είναι γεμάτη
πολύ κρίσιμα γεγονότα που θα επηρε-
άσουν σίγουρα την επενδυτική στρα-
τηγική. Σήμερα, ο Μάριο Ντράγκι θα
απευθυνθεί στο ιταλικό Κοινοβούλιο,
γεγονός που θα κρίνει πώς θα εξελιχθεί
η πολιτική κατάσταση στη χώρα, ενώ
την Πέμπτη η ΕΚΤ θα προχωρήσει στην
πρώτη αύξηση των επιτοκίων έπειτα
από 11 χρόνια –με αναφορές να δεί-

χνουν ότι δεν αποκλείεται να είναι ε-
πιθετική– και να ανακοινώσει λεπτο-
μέρειες σχετικά με το νέο εργαλείο
κατά του κατακερματισμού. Παράλληλα,
την ίδια μέρα, ολοκληρώνεται το έργο
συντήρησης του Nord Stream 1 με α-
βέβαιες τις προοπτικές για τις ροές του
ρωσικού φυσικού αερίου. Με τα δεδο-
μένα αυτά, η αβεβαιότητα στο περι-
βάλλον των αγορών κλιμακώνεται σε
πρωτόγνωρα επίπεδα, όπως σημειώνουν
εγχώριοι αναλυτές, με την επιφυλακτι-
κότητα να εξακολουθεί να είναι έντονη,
κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και
στον τζίρο του Χ.Α., ο οποίος εδώ και
πολλές ημέρες βρίσκεται στα... τάρταρα.

Στα στατιστικά της συνεδρίασης, ο Γε-
νικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,23%
στις 806,11 μονάδες, ενώ ο τζίρος δια-
μορφώθηκε στα 36,20 εκατ. ευρώ. Σύμ-
φωνα με τη Merit Securities, η μακρο-
πρόθεσμη τάση παραμένει πτωτική με
τα σημεία στήριξης να συνεχίζουν να
εντοπίζονται στις 779 και 770 μονάδες
και τα σημεία αντίστασης στις 840 και
867 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφα-
λαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,24%
στις 1.922,20 μονάδες, ενώ στο -0,02%
έκλεισε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιο-
ποίησης και στις 1.326,40 μονάδες.

Από τα μη τραπεζικά blue chips, τα
μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν η Motor

Oil στο +3,30% και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
στο +3,09%, ενώ ακολούθησαν με κέρ-
δη άνω του 1% οι ΑΔΜΗΕ και ΓΕΚ ΤΕΡ-
ΝΑ. Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες α-
πώλειες κατέγραψαν ο ΟΤΕ και η Βιο-
χάλκο, στο 1,5% και 1%, αντίστοιχα.
Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε κέρδη
0,64% στις 462,50 μονάδες, με τη
Eurobank να ξεχωρίζει με κέρδη 2,62%,
ενώ στο -0,66% έκλεισε η Εθνική, στο
-0,29% η Τράπεζα Πειραιώς και στο -
0,16% η Alpha Bank. Στο ελληνικό χρη-
ματιστήριο, ο συντονισμός με τις κι-
νήσεις των ευρωπαϊκών αγορών είναι
το συνηθισμένο σκηνικό, με την επι-
φυλακτικότητα από κοινού με την α-

ποστροφή προς τον επενδυτικό κίνδυνο
να έχουν οδηγήσει τις συναλλαγές στο
ναδίρ, σχολιάζει ο Δημήτρης Τζάνας,
διευθυντής επενδύσεων της «Κύκλος
Χρηματιστηριακή».

Την ίδια ώρα, όπως προσθέτει, τα
φορολογικά έσοδα του πρώτου εξαμή-
νου υπεραποδίδουν (+2 δισ. ευρώ έ-
ναντι του στόχου) επιτρέποντας τη
λήψη μέτρων υπέρ των ασθενέστερων
κοινωνικά στρωμάτων. Ωστόσο, οι ε-
πενδυτικοί οίκοι όπως η Goldman Sachs
αναπροσαρμόζουν προς τα κάτω τις
τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών
υποβαθμίζοντας την προοπτική βελ-
τίωσης της οργανικής κερδοφορίας.

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων
τουλάχιστον πέντε εβδομάδων ανέ-
βηκαν χθες οι τιμές των ευρωπαϊκών
μετοχών, καθώς η αγορά αντέδρασε
με ανακούφιση όταν διέρρευσε από
πηγές με γνώση του θέματος ότι αύριο
θα ξαναρχίσει η παροχή ρωσικού αε-
ρίου προς την Ευρώπη μέσω του α-
γωγού Nord Stream 1. Μολονότι οι
διαρροές από ανώνυμες πηγές μιλούν
για μειωμένη παροχή, η είδηση απο-
μάκρυνε την αγωνία για το ενδεχόμενο
έλλειψης ενέργειας στη Γηραιά Ηπειρο.
Ετσι, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx
Europe 600 έκλεισε χθες με κέρδη
1,4% καταγράφοντας το υψηλότερο
επίπεδο που έχει σημειώσει από τις
10 Ιουνίου και την τρίτη συναπτή συ-
νεδρίαση με άνοδο.

Νωρίτερα πάντως στη διάρκεια της
συνεδρίασης είχε υποχωρήσει κατά
0,7% εν μέσω ανησυχίας για τις επι-
πτώσεις μιας υπερβολικά επιθετικής
αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ.
Νωρίτερα επίσης είχαν διαρρεύσει
πληροφορίες πως η τράπεζα της Ευ-
ρωζώνης εξετάζει μια άνοδο των επι-
τοκίων κατά 50 μονάδες βάσης. Ση-
μειωτέον ότι η ανησυχία για το ενδε-
χόμενο πλήγμα που θα μπορούσε να
καταφέρει στην οικονομία της Ευρω-
ζώνης μια επιθετική αύξηση των επι-
τοκίων έχει οδηγήσει τον εν λόγω δεί-
κτη σε συνολικές απώλειες 13,2% από

τις αρχές του έτους. Η άνοδος ήταν,
πάντως, γενική χθες, με τον τομέα
των αυτοκινητοβιομηχανιών να ση-
μειώνει άλμα 3,1% και τον δείκτη που
παρακολουθεί τις τραπεζικές μετοχές
άνοδο 2,9%. Ο δείκτης FTSE 100 του
Λονδίνου έκλεισε με κέρδη 1,01%,
ενώ τα μεγαλύτερα κέρδη ανάμεσα
σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
σημείωσε ο δείκτης Xetra DAX της
Φρανκφούρτης που έκλεισε με κέρδη
2,69%. Ομοίως ο δείκτης CAC 40 του
Παρισιού έκλεισε με κέρδη 1,79%, ενώ
οι μετοχές της γαλλικής ενεργειακής
Electricite de France έκαναν άλμα

14,7% όταν η γαλλική κυβέρνηση προ-
σφέρθηκε να καταβάλει 9,7 δισ. ευρώ
για την πλήρη εθνικοποίησή της, δη-
λαδή για την αγορά του υπόλοιπου
16% που δεν έχει υπό τον έλεγχό της.
Ανοδικά κινήθηκε, άλλωστε, το πε-
τρέλαιο, με το αργό Δυτικού Τέξας να
κυμαίνεται το βράδυ στα 103,75 δο-
λάρια το βαρέλι.

REUTERS, BLOOMBERG

Στο τέλος της συνεδρίασης γύρισε
σε θετικό πρόσημο το Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,23% και έκλεισε στις 806,11 μονάδες

<<<<<<<

Η αβεβαιότητα στην αγορά
βρίσκεται σε πρωτοφανή επί-
πεδα, κάτι που αποτυπώνεται
στον τζίρο των 36,2 εκατ.

Σε υψηλό 5 εβδομάδων
οι ευρωπαϊκές αγορές

<<<<<<

Ανακούφιση από πληροφο-
ρίες ότι αύριο θα αρχίσει
ξανά η παροχή ρωσικού
αερίου, έστω και μειωμένη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 έκλεισε με κέρδη 1,4%.

H επιφυλακτικότητα, από κοινού με την αποστροφή προς τον επενδυτικό κίνδυνο έχουν οδηγήσει τις συναλλαγές στο ναδίρ, επισημαί-
νουν χρηματιστηριακοί αναλυτές.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.7960               0.8360                 0.8341               2.0460                  9,141                0.8360                0.8380                0.8360                0.24

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              0.9300               0.9560                 0.9406             -0.0210                26,422                0.9420                0.9560                0.9340              -1.06

ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3540               0.3880                 0.3648             -0.5180                  1,343                0.3620                0.3860                0.3880                4.86

ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                          0.1040               0.1150                 0.1087             -0.6270                       55                0.0000                0.1150                0.1150                0.00

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                                                                                                                                                                0.0725                0.0750                                                 

ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0830                0.0880                                                 

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.7500               1.7500                 1.7500               0.0000                  1,035                1.7400                1.7500                1.7500                0.00

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1.6200                1.6700                                                 

ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                 0.0500               0.0500                 0.0500               0.0000                     600                0.0000                0.0000                0.0500                0.00

ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0180                                                 

ΑΚΕΠ         ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                            0.0000                0.0220                                                 

ΓΙΕΠ          UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)                                                                                                                                                                                    0.0425                0.0515                                                 

ΕΛΛΗ         ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                               0.3600                0.0000                                                 

ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0.0000                0.0800                                                 

ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0440                                                 

ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                           0.0030               0.0030                 0.0030             -0.1000                  5,000                0.0030                0.0040                0.0030            -25.00

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                                                                                                                                                                       1.0700                1.2100                                                 

ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0165                0.0175                                                 

ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0000                0.0880                                                 

ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0395                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  (Σ)                                                                                                                                                                                        1.7100                1.8700                                                 

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                1.0800                                                 

ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                         0.6150                0.6250                                                 

ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.3960                                                 

ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.5600               2.6000                 2.5736             -2.6610                  7,120                2.5600                2.5800                2.5600              -1.54

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1.2200                1.2600                                                 

ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.1800                0.0000                                                 

ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                0.9000                                                 

ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0.2400                0.0000                                                 

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                1.2900                                                 

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                                                                0.0495               0.0585                 0.0514             -0.3110                28,821                0.0505                0.0580                0.0520              -4.59

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                                                 

ΡΕΕΠ         REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD  (AN, EM, Σ)                                                                                                                                                             0.0000                0.0000                                                 

ΤΔΕΠ          ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ  (AN, Σ)                                                                                                                                                           0.0000                0.0000                                                 

ΤΕΕΠ          ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ  (AN, Σ)                                                                                                                                                0.0000                0.0000                                                 

ΤΚΕΠ         ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ  (AN, Σ)                                                                                                                                               0.0000                0.0000                                                 

ΧΑΕΠ         HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD  (EM, Σ)                                                                                                                                                                           0.0000                0.0000                                                 

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΕΡΜΕ         ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN, Σ)                                                                                                                                                                                              0.0000                0.0000                                                 

ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                                                                                                                                                      0.0020                0.0000                                                 

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0000                0.0260                                                 

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

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

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ                                                                                                                                                                                                                                             

ΕΛΛΗΟ24   Ellinas Finance Public Company Ltd (Ομόλογα)                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 

ΕΤΜΑ1       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1                                                                                                                                                         56.5000              61.0000                                                 

ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                         54.0000              61.5000                                                 

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 13 Εβδομάδων, 4η Έκδοση 2022 (29/04/2022 – 29/07/2022)                                                                                                                               0.0000                0.0000                                                 

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

ΓΔ13Ζ22    Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 6η Έκδοση 2022 (24/06/2022 – 23/09/2022)                                                                                                                               0.0000                0.0000                                                 

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

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΔ.          ΟΝΟΜΑ                                                                                                             ΚΑΤΩΤΑΤΗ          ΑΝΩΤΑΤΗ                ΜΕΣΗ                 ΔΙΑΦ.*                ΤΙΤΛΟΙ                  ΑΓΟΡΑ              ΠΩΛΗΣΗ                  ΤΙΜΗ                   % 
                                                                                                                                                                                              ΣΤΑΘΜ.**                                                                                                                          ΚΛΕΙΣ.           ΜΕΤΑΒ.
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Tης ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΣΠΑΝΕΑ

Χρυσή ολυμπιονίκης, παγκόσμια
ρεκόρ, μετάλλια από διεθνείς
διοργανώσεις, πρότυπο και πά-
ντα χαμογελαστή. Είναι η Αννα
Κορακάκη, η αθλήτρια-είδωλο
για χιλιάδες κορίτσια σε όλο
τον κόσμο. Οταν όμως σβήνουν
τα φώτα αρχίζουν οι εφιάλτες.
Εφιάλτες που προκάλεσε ένας
«στόκερ» (αυτός που παρακο-
λουθεί σε εμμονικό βαθμό τη
ζωή ενός άλλου). Και μπορεί αυ-
τός να καταδικάστηκε, αλλά σε
λίγους μήνες θα είναι ξανά ε-
λεύθερος. Μοναδική διέξοδος
για την Αννα η σκοποβολή. Μό-
νο μπροστά από τον στόχο νιώ-
θει ήρεμη. Και αυτό αφού, όπως
λέει στην «Κ», διπλοκλειδώσει
την πόρτα του σκοπευτηρίου.  

Πριν από, περίπου, δύο μήνες
το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο
της Καβάλας καταδίκασε σε κά-
θειρξη πέντε ετών έναν 34χρονο
πυγμάχο από τη Γεωργία που
για πέντε χρόνια είχε γίνει
«σκιά» της πρωταθλήτριας και
έφτασε μέχρι το σημείο να κάψει
το αυτοκίνητο του συντρόφου
της. Η Αννα Κορακάκη πριν από
λίγες ημέρες κατέρριψε το πα-
γκόσμιο ρεκόρ στο αεροβόλο

πιστόλι 10 μ. Η χαρά της κρατάει
όμως μέχρι να ξαπλώσει στο
κρεβάτι. Εκεί αρχίζουν οι εφιάλ-
τες. Το τραυματικό βίωμα δεν
ξεπερνιέται. Μάλιστα, όπως δη-
λώνει για πρώτη φορά, τρέμει
«τη στιγμή που θα βγει από τη
φυλακή», καθώς ήδη έχει δεχθεί
απειλητικό μήνυμα από φίλο
του δράστη.  

«Δεν έχω βρει ακόμη καμία
ισορροπία», μας απαντάει όταν

τη ρωτάμε αν ξεπέρασε αυτή
την ιστορία. Οι λέξεις αρχίζουν
να κυλάνε και μέσα από την α-
φήγησή της: «Μου έχει αφήσει
πολλά τραύματα. Οταν βρίσκο-
μαι στη Δράμα γυρίζω συνεχώς
και κοιτάζω πίσω μου. Είναι τρο-
μακτικό ένα μυαλό που είναι α-
πρόβλεπτο και αυτό μου το έ-
δειχναν οι πράξεις του. Τα τε-
λευταία τρία χρόνια είχε... ξε-
φύγει. Με έναν φίλο του έφτα-

σαν στο σημείο να προσπαθή-
σουν να μπουν στο διαμέρισμά
μου. Πήγαινε στις δουλειές των
δικών μου ανθρώπων και δη-
μιουργούσε προβλήματα. Ερ-
χόταν ακόμα και στο σκοπευ-
τήριο.

Τα τελευταία δύο χρόνια δεν
μπορώ να κοιμηθώ. Εχω συνε-
χώς εφιάλτες. Δεν θέλω να κάνω
τη γενναία. Απέκτησα φοβίες
που δεν τις είχα. Τον τελευταίο

χρόνο πηγαίνω και σε ψυχολόγο.
Πρέπει να δουλέψω αρκετά και
με τους εφιάλτες του ύπνου»,
μας λέει.  

Η σκοποβολή αποτελεί για
την Αννα τη μοναδική διέξοδο
στους εφιάλτες της. «Οταν μπαί-
νω στη θυρίδα και βρίσκομαι
μπροστά στον στόχο, εκεί ηρε-
μώ. Εκεί είναι το σπίτι μου και
δεν μπορεί να με πειράξει κα-
νένας. Ομως για να γίνει αυτό
θα πρέπει να έχω κλειδώσει την
πόρτα του σκοπευτηρίου», μας
λέει και η σκέψη της ταξιδεύει
στο αβέβαιο μέλλον: «Καταδι-
κάστηκε για πέντε χρόνια, αλλά
σε πέντε μήνες θα είναι έξω. Τι
θα κάνω εγώ τότε; Ηδη ένας φί-
λος του μου έστειλε μήνυμα,
τονίζοντάς μου ότι έκανα κακό
στον φίλο του».  

Η σκοποβολή όμως αποτελεί
για την Αννα Κορακάκη και τη
μεγάλη της οικογένεια, καθώς,
όταν έγινε γνωστό αυτό που
βιώνει, αθλητές απ’ όλο τον κό-
σμο στάθηκαν στο πλευρό της.
«Μου συμπαραστάθηκαν όλοι,
κάτι που με συγκίνησε πολύ.
Συναθλήτρια από την Πολωνία
μού πρότεινε να μου διαθέσει
το σπίτι της». 

«Μόνο η τύχη»
Οταν ολοκληρώθηκε η δίκη

το θέμα έγινε γνωστό στο ευρύ
κοινό. Δεκάδες γυναίκες επι-
κοινώνησαν μαζί της τόσο για
να τη στηρίξουν όσο και για να
ζητήσουν τη συμβουλή της. Ο-
ταν τη ρωτήσαμε τι έλεγε σε
μια γυναίκα που αντιμετωπίζει
μια ανάλογη ιστορία, η φωνή
«έσπασε» και μας απάντησε:
«Μόνο μια γυναίκα που το βιώ-
νει μπορεί να καταλάβει. Σε ό,τι
αφορά την ασφάλεια, όσο υπο-
στηρικτικό κι αν είναι το περι-
βάλλον σου, όταν βρεθείς σε
κίνδυνο δεν μπορεί να παρέμβει
το περιβάλλον. Είσαι εσύ και ο
κίνδυνος. Εκεί μόνο η τύχη μπο-
ρεί να σε βοηθήσει. Εύχομαι να
έχει την τύχη μαζί της».

«Οταν κινείσαι πάνω σε λεπτό πάγο,
η ασφάλεια εξαρτάται από την τα-
χύτητα», έχει γράψει ο Αμερικανός
φιλόσοφος Ραλφ Εμερσον και ο Μο
Φάρα έμαθε από την τρυφερή παι-
δική ηλικία ότι από την ταχύτητα
εξαρτάται, όχι μόνο η ασφάλεια
αλλά και η ζωή του. Θύμα παιδικού
trafficking, κινήθηκε στις… πα-
ρυφές της παρανομίας και προσπά-

θησε να ισορροπήσει πάνω στον...
λεπτό πάγο μιας ζωής που δεν ήταν
η δική του. Μέχρι που αποφάσισε
να μιλήσει…   

Κάτοχος τεσσάρων χρυσών ο-
λυμπιακών μεταλλίων, έξι χρυσών
και δύο ασημένιων από παγκόσμια
πρωταθλήματα και ανακηρυγμένος
ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ,
ο Μο Φάρα θα μπορούσε να εν-
σαρκώνει το όνειρο κάθε ανθρώ-
που. Οταν όμως τα φώτα έσβηναν
αυτός ήξερε ότι ονομάζεται Χουσεΐν

Αμπντί Καχίν και αποτελεί θύμα
διακίνησης παιδιών. Αυτή η αλήθεια
σκοτείνιαζε το λαμπερό βλέμμα
του και αποφάσισε να αποκαλύψει
τον «αληθινό Μο Φάρα» σε μία συ-
γκλονιστική εξομολόγηση στο BBC.    

Η «ιστορία» του κορυφαίου δρο-
μέα των 5 και των 10 χλμ. έλεγε ότι
μεγάλωσε με τους γονείς του στο
Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά η πραγ-
ματικότητα διαφέρει. Ο πατέρας
του σκοτώθηκε όταν ήταν τεσσά-
ρων ετών και  στα εννέα μεταφέρ-
θηκε από την πατρίδα του, τη Σο-
μαλιλάνδη, στη Μ. Βρετανία από
μία άγνωστη γυναίκα. Εισήλθε στη
χώρα με ψεύτικα χαρτιά για να ερ-
γαστεί ως υπηρέτης στο σπίτι της
συνοδού του. Σε ηλικία 12 ετών
πήγε στο σχολείο και ήταν σαν φο-
βισμένο αγρίμι. Μόνο όταν έμπαινε
στον στίβο, όπως αφηγείται ο γυ-
μναστής του Αλαν Γουότκινσον
στο ντοκιμαντέρ του BBC, το «α-
γρίμι» ένιωθε να βρίσκεται στο φυ-
σικό του περιβάλλον. Ισως γιατί ή-
ξερε ότι μόνο με… την ταχύτητα
δεν θα σπάσει ο λεπτός πάγος της
ζωής του. Ο καθηγητής φυσικής α-
γωγής αποτέλεσε και την πρώτη…
σανίδα σωτηρίας του. Ενήργησε
ώστε να ανατεθεί η φροντίδα του
πιτσιρικά σε μία Σομαλή οικογένεια
και η ζωή άρχισε να χαμογελάει
στο μικρό «αγρίμι». Ο ίδιος γυμνα-
στής ήταν αυτός που φρόντισε να
πάρει ο Φάρα και την υπηκοότητα
προκειμένου να αγωνιστεί στον
πρώτο διεθνή σχολικό αγώνα. 

Η συνέχεια είναι γνωστή. Αγώ-
νες, ρεκόρ, διακρίσεις, τίτλοι. Και
αυτός πάντα να τρέχει πιο γρήγορα,
σαν να ήθελε να ξεφύγει από την
πραγματικότητα. Οταν όμως έκλεινε
τα μάτια γινόταν πάλι το παιδί από
τη Σομαλιλάνδη. Από τη μια τα
ψευδή παραστατικά της υπηκοό-
τητας, από την άλλη η αλήθεια. Το
βάρος δυσβάστακτο… Μέχρι που
η οικογένειά του τον προέτρεψε
να αφήσει τον Μο Φάρα και να «ξα-
νασμίξει» με τον Χουσεΐν Αμπντί
Καχίν για να ξορκίσει τα φαντά-
σματα. Σενάριο για ταινία; Ισως
και να γίνει… Τα καλύτερα σενάρια
όμως τα γράφει η ζωή. 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ

Ο Μο Φάρα ξόρκισε
τα φαντάσματά του

<<<<<<<

Πώς από θύμα παιδικού
trafficking έφτασε
στην κορυφή του παγκό-
σμιου αθλητισμού.

Ο Μο Φάρα «ξανάσμιξε» με τον...
Χουσεΐν Αμπντί Καχίν για να ξορκίσει
τα φαντάσματα μιας σκληρής ζωής...

«Εκεί διώχνω τους εφιάλτες»
Η Αννα Κορακάκη εξομολογείται πώς επανήλθε στα παγκόσμια ρεκόρ μετά την περιπέτειά της

Η Αννα Κορακάκη μόνο μπροστά από τον στόχο νιώθει ήρεμη. Και αυτό
αφού, όπως λέει στην «Κ», διπλοκλειδώσει την πόρτα του σκοπευτηρίου. 

<<<<<<

Το δράμα με τον εμμο-
νικό που την καταδίω-
κε και η «λύτρωσή» της
μέσα στο σκοπευτήριο.

Διοργανώσεις
χωρίς διακοπές

Τα τελευταία χρόνια η Αννα
Κορακάκη βρίσκεται στην κο-
ρυφή της παγκόσμιας σκοπο-
βολής. Πριν από λίγες ημέ-
ρες σε ένα από τα αγαπημέ-
να της σκοπευτήρια, στη Ν.
Κορέα, κατά τη διάρκεια του
Παγκοσμίου Κυπέλλου πέτυ-
χε παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ με
τον αδελφό της Διονύση κα-
τέκτησαν ασημένιο στο μει-
κτό (όταν έγινε η συνέντευξη
εκκρεμούσε η ολοκλήρωση
του αγώνα στο σπορ πιστόλι
25 μ.). «Σε αυτό το σκοπευτή-
ριο κέρδισα το 2018 χρυσό
μετάλλιο καθώς και την κάρ-
τα συμμετοχής για τους Ολυ-
μπιακούς του Τόκιο. Το να κα-
ταρρίψω ξανά το παγκόσμιο
ρεκόρ αποτελούσε ένα από
τα μεγαλύτερά μου όνειρα»,
τονίζει στην «Κ» και όταν τη
ρωτάμε πώς είναι να αγωνί-
ζεται με τον αδελφό της, μας
λέει: «Είναι υπέροχο να συ-
νεργάζομαι με τον αδελφό
μου. Τα συναισθήματα θα ή-
ταν εντελώς διαφορετικά ε-
άν είχα άλλον συναθλητή. Ο
τελικός με τη σερβική ομάδα
ήταν εκπληκτικός. Πηγαίνα-
με πόντο πόντο. Μετά την ο-
λοκλήρωση του αγώνα, η Ζο-
ράνα (σ.σ. η Αρούνοβιτς εί-
ναι πρωταθλήτρια κόσμου
και καλή φίλη της Αννας) μου
είπε πόσο τους δυσκολέψα-
με». Το πρόγραμμα της πρω-
ταθλήτριας δεν περιλαμβά-
νει σχεδόν καθόλου διακο-
πές. Τον Σεπτέμβριο θα διε-
ξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα και τον Οκτώβριο το
Παγκόσμιο. Σε αυτές τις
διοργανώσεις θα δοθούν τα
πρώτα «εισιτήρια» για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του
Παρισιού.  
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Της ΝΤΑΝΙ ΜΠΛΟΥΜ

Η υγιεινή διατροφή και η τακτική σω-
ματική άσκηση δεν αρκούν καθεμία
από μόνη της για να αποτραπεί η χρόνια
φθορά του οργανισμού. Αυτό είναι το
συμπέρασμα μιας νέας μελέτης που δη-
μοσιεύθηκε στην επιθεώρηση British
Journal of Sports Medicine. Οπως απο-
δεικνύεται, οι βλάβες που προκαλεί η
ανθυγιεινή διατροφή στον οργανισμό
δεν είναι δυνατό να εξισορροπηθούν
με γυμναστική, αλλά ούτε η καλή δια-
τροφή μπορεί να αποτρέψει τις βλάβες
που προκαλεί η καθιστική ζωή. Οπως
αναφέρουν οι συντάκτες της μελέτης,
«άρθρα, τίτλοι εντυπωσιασμού, παρα-
πλανητικές διαφημίσεις για γυμναστήρια
και σωματικές ασκήσεις προσπαθούν
να δημιουργήσουν στην κοινή γνώμη
την εντύπωση ότι όσοι ασκούνται μπο-

ρούν να τρώνε ό,τι θέλουν».
Η διεθνής ερευνητική ομάδα ανέλυσε

στοιχεία περίπου 350.000 ατόμων, τα
οποία βρίσκονταν στην τράπεζα δεδο-
μένων BioBank UΚ και περιλάμβαναν
πληροφορίες για τις συνήθειες και την
εξέλιξη της υγείας τους εντός μιας δε-
καετίας. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν

τα 57 χρόνια και κατά την έναρξη της
μελέτης ήταν υγιείς, δηλαδή δεν είχαν
διαγνωστεί με καρκίνο, καρδιαγγειακά
νοσήματα ή χρόνιο πόνο. Οι ειδικοί δια-
χώρισαν τους εθελοντές σε ομάδες α-
ναλόγως της ποιότητας της διατροφής
τους. Εκείνοι που έκαναν «υψηλής ποι-
ότητας διατροφή» κατανάλωναν του-

λάχιστον 4,5 μερίδες φρούτων και λα-
χανικών καθημερινά, δύο ή περισσό-
τερες μερίδες ψαριού την εβδομάδα,
λιγότερο από δύο μερίδες κατεργασμέ-
νου κρέατος και το πολύ πέντε μερίδες
κόκκινου κρέατος στο ίδιο χρονικό διά-
στημα. Δεν ελήφθη υπόψη αν κατανά-
λωναν αναψυκτικά ή επιδόρπια. Το ε-

πίπεδο της φυσικής δραστηριότητάς
τους μετρήθηκε με βάση διαφορετικό
ερωτηματολόγιο: για πόσα λεπτά ημε-
ρησίως βάδιζαν ή έκαναν κάποια άλλη
μέτριας έντασης άσκηση, όπως μετα-
φορά βαρών ή ποδήλατο με σταθερό
ρυθμό, και κατά πόσον η έντονη φυσική
δραστηριότητά τους διαρκούσε για πε-

ρισσότερο από δέκα λεπτά.
Οπως ήταν αναμενόμενο, εκείνοι

που είχαν καλύτερο επίπεδο φυσικής
άσκησης και ταυτόχρονα καλύτερη δια-
τροφή παρουσίαζαν τον μικρότερο κίν-
δυνο θανάτου. Εκείνοι που τακτικά γυ-
μνάζονταν εντατικά, τόσο ώστε να ι-
δρώσουν, διέτρεχαν τον χαμηλότερο

κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά
αίτια. Ακόμα και 10 έως 75 λεπτά έντονης
άσκησης την εβδομάδα έκαναν πραγ-
ματική διαφορά.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι επι-
στήμονες, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε
ολοκληρωτικά στη φυσική άσκηση προ-
κειμένου να διατηρηθούμε σε καλή υ-
γεία. Οπως διαπιστώθηκε, όσοι ακο-
λουθούσαν μια ιδιαίτερα θρεπτική δια-
τροφή δεν κατέγραφαν ιδιαίτερη μείωση
του κινδύνου θανάτου εφόσον δεν α-
σκούνταν ταυτόχρονα. 

Οπως επισημαίνει η δρ Ταμάνα Σινχ,
επικεφαλής του Κέντρου Αθλητικής
Καρδιολογίας στην Κλινική του Κλίβε-
λαντ, «τα συμπεράσματα της έρευνας
δεν σημαίνουν ότι μετά την άσκηση
δεν μπορούμε να κεράσουμε κάτι νό-
στιμο τον εαυτό μας. Αν επιλέγουμε
σωστά τι τρώμε και πώς κινούμαστε,
τότε ήδη κάνουμε αρκετά για την υγεία
μας». H δρ Σινχ είναι μαραθωνοδρόμος.
Παραδέχεται, όμως, πως ούτε η ίδια
μπορεί να αντισταθεί σε ένα νόστιμο
αλλά ανθυγιεινό σνακ μετά την ολο-
κλήρωση του δρόμου.

Η δρ Μέλοντι Ντινγκ, συντάκτρια
της έρευνας και αναπληρώτρια καθη-
γήτρια Επιδημιολογίας στο Πανεπιστή-
μιο του Σίδνεϊ, τονίζει ότι «η μελέτη
δείχνει πως πρέπει να ακολουθούμε μια
ολιστική προσέγγιση της υγείας, αντί
να σκεφτόμαστε πόσα χιλιόμετρα πρέπει
να τρέξουμε για να κάψουμε τις θερμίδες
του μπισκότου που φάγαμε. Χρειάζεται
να αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο σκέψης.
Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι μεταξύ
όλων εκείνων που συμβάλλουν στην
καλή μας υγεία δεν πρέπει να μπαίνουν
διαζευκτικά».

Του ΤΖΕΪΣΟΝ ΧΟΡΟΒΙΤΣ

Πινακίδες στις οποίες βρίσκονται αναρ-
τημένες φωτογραφίες των μακροβιό-
τερων κατοίκων του Περνταστεφόκου,
μικρού χωριού της ορεινής Σαρδηνίας,
είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει ο ε-
πισκέπτης, ενώ η πλατεία του χωριού
ονομάζεται Μακροζωία. 

Η απομονωμένη κοινότητα, που φι-
λοξενούσε κάποτε στρατιωτική βάση,
υπέστη τα δεινά της φυγής πληθυσμού
εξαιτίας της απώλειας θέσεων εργασίας.

Σήμερα, το Περνταστεφόκου άδραξε
την ευκαιρία που του προσέφερε το βι-
βλίο Γκίνες, ανακηρύσσοντας το χωριό
«τόπο με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση
υπεραιωνόβιων κατοίκων» – για την α-
κρίβεια επτά επί συνόλου 1.780 πολιτών.
Οι τοπικές αρχές ελπίζουν ότι το Περ-
νταστεφόκου θα προσελκύσει ξένους
υπηκόους που θα θελήσουν να διδα-
χθούν τα μυστικά της μακροζωίας, ε-
ρευνώντας τη γενετική σύνθεση του
πληθυσμού, αλλά και τη διατροφή των
κατοίκων.

Το χωριό αντιμετωπίζει, ωστόσο,
έναν επίφοβο σφετεριστή. Το ακόμη
μικρότερο χωριό Σέουλο, στο κέντρο
της Σαρδηνίας, απειλεί τις φιλοδοξίες
του Περνταστεφόκου, διεκδικώντας για

λογαριασμό του την πρωτιά στη μα-
κροβιότητα. «Δεν αξίζει να τους δίνουμε
σημασία. Ολα αποδεικνύονται χάρη
στα μαθηματικά. Το Σέουλο δεν έχει
δικαίωμα να διεκδικήσει την πρώτη θέ-
ση, καθώς ο πληθυσμός του είναι μόλις
1.000 άνθρωποι», λέει ο 63χρονος αντι-
δήμαρχος Σαλβατόρε Μούρα, ο άνθρω-
πος που κατέθεσε το αίτημα αναγνώ-
ρισης του Περνταστεφόκου στο βιβλίο
Γκίνες.

Η μακροβιότητα των κατοίκων του
Περνταστεφόκου αποδίδεται ενίοτε

στους πλούσιους κήπους λαχανικών
και στα εντυπωσιακού μεγέθους κολο-
κύθια, στην τοπική σπεσιαλιτέ πατα-
τόψωμου και στο όξινο τυρί που προ-
τιμούν οι ντόπιοι. «Αυτό που βλέπετε
είναι το καθαρτικό της φύσης», λέει ο
81χρονος Τζιάκομο Μαμέλι. Πολλοί κά-
τοικοι έδειχναν με υπερηφάνεια τα πορ-
τρέτα των αιωνόβιων στο ανθοπωλείο,
η κύρια πηγή εσόδων του οποίου είναι
οι στολισμοί κηδειών. Ο κ. Μούρα υπο-
στηρίζει ότι το Περνταστεφόκου θα
βιώσει σύντομα οικονομικό θαύμα, χάρη

σε εμφιαλωτήριο κρασιών και στην πα-
ραγωγή μελιού. Ο 102χρονος Μπονίνο
Λάι διαψεύδει, πάντως, τις θεωρίες περί
καθαρού αέρα και καλής διατροφής,
διηγούμενος ότι τη δεκαετία του 1960
η στρατιωτική βάση πραγματοποιούσε
συχνά δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλ-
λιστικών πυραύλων, μολύνοντας την
περιοχή με απόβλητα ουρανίου. «Βγαί-
ναμε με τους φίλους μου και μαζεύαμε
κομμάτια πυραύλων και μανιτάρια. Ηταν
πολύ νόστιμα, όλοι τα αναζητούσαν»,
λέει ο Λάι.

Της ΤΖΙΝΑ ΚΟΛΑΤΑ

Η αλωπεκία είναι μια ασθένεια που ποι-
κίλλει ως προς τη βαρύτητά της. Σε κά-
ποιες περιπτώσεις μπορεί να ανατρέψει
ολοκληρωτικά τη ζωή του πάσχοντος,
προκαλώντας την απώλεια όλων των
τριχών του σώματος, ακόμα και των
φρυδιών και των βλεφαρίδων. Μέχρι
σήμερα η αλωπεκία ήταν ανίατη και οι
πάσχοντες έπρεπε να συμβιβαστούν
με τη νέα πραγματικότητα. 

Τη Δευτέρα, ο αμερικανικός Οργα-
νισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)
ενέκρινε ως θεραπεία της ασθένειας το
σκεύασμα μπαρισιτινίμπη, της εταιρείας
Εli Lilly, το οποίο επιτρέπει την εκ νέου
ανάπτυξη των τριχών, παρεμποδίζοντας
την επίθεση του ανοσοποιητικού συ-
στήματος κατά των θυλάκων τους. Στο
προσεχές μέλλον, παρόμοια σκευάσματα
πρόκειται να κυκλοφορήσουν και από
τις φαρμακοβιομηχανίες Pfizer και
Concert Pharmateuticals. Τα νέα φάρ-
μακα ανήκουν στην κατηγορία των α-
ναστολέων JAK (αναστολείς των κινασών
του Ιανού), που ήδη χορηγούνται κατά
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και άλλων
αυτοάνοσων νοσημάτων.  Το σκεύασμα
μπαρισιτινίμπη της Εli Lilly έχει ήδη πε-
ράσει από δύο κλινικές μελέτες, στις ο-
ποίες συμμετείχαν 1.200 ασθενείς με

βαριά αλωπεκία. Τα αποτελέσματά τους
δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα
στην επιθεώρηση New England Journal
of Medicine. Οπως διαπιστώθηκε, 40%
εκείνων που έλαβαν το φάρμακο είδαν
τις τρίχες τους να μεγαλώνουν πλήρως
ή περίπου όπως ήταν πριν αρρωστήσουν,
έπειτα από 36 εβδομάδες. Υστερα από
ένα χρόνο, το 50% των ασθενών είχε
πλούσια τριχοφυΐα. Ο συντονιστής των
δύο κλινικών μελετών, καθηγητής δερ-
ματολογίας στο Πανεπιστήμιο Γέιλ, δρ
Μπρετ Κινγκ, υπογράμμισε ότι είναι αι-
σιόδοξος πως η αποτελεσματικότητα
του φαρμάκου θα αποδειχθεί με το πέ-
ρασμα του χρόνου ακόμα μεγαλύτερη,
αλλά και ότι οι φαρμακοβιομηχανίες θα
μπορέσουν να βελτιώσουν τα σκευά-
σματα κατά της αλωπεκίας. Οι παρενέρ-
γειες που εμφάνισαν οι συμμετέχοντες
στην κλινική μελέτη της Eli Lilly ήταν
σχετικά ήπιες, με μικρή αύξηση του κιν-
δύνου εμφάνισης ακμής, ουρολοίμωξης
και άλλων παρεμφερών λοιμώξεων. 

Καλύτερη ψυχική υγεία έχουν τα παιδιά
που από την ηλικία των τριών ετών
μαθαίνουν να παίζουν αρμονικά με
τους συνομηλίκους τους. Σε αυτό το
συμπέρασμα κατέληξε έρευνα του Πα-
νεπιστημίου του Κέμπριτζ, η πρώτη
που αποδεικνύει σύνδεση μεταξύ της
«ικανότητας παιχνιδιού συνομηλίκων»
στην προσχολική ηλικία με τη βελτιω-
μένη ψυχική υγεία στην ηλικία των ε-
πτά ετών. Ωστόσο, οι επιστήμονες υ-
πογραμμίζουν ότι είναι η ποιότητα και
όχι η ποσότητα του παιχνιδιού αυτή
που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην
ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. 

Τα ευρήματα πυροδότησαν εκκλή-
σεις ώστε τα παιδιά που διατρέχουν
υψηλότερο κίνδυνο ψυχολογικών προ-
βλημάτων να έχουν προτεραιότητα
σε «ομάδες παιχνιδιού υψηλής ποιό-
τητας», υπό την καθοδήγηση ειδικών
στην προσχολική ηλικία.

Για να καταλήξουν σε σαφή συμπε-
ράσματα, οι ερευνητές ανέλυσαν στοι-
χεία από 1.700 μικρούς Αυστραλούς,
τα οποία συγκεντρώθηκαν στα τρία
και στα επτά χρόνια τους. Τα παιδιά
που ως νήπια έπαιζαν με τους συνο-
μηλίκους τους, έπειτα από τέσσερα

χρόνια εμφάνιζαν λιγότερα ψυχολογικά
συμπτώματα. Γονείς, εκπαιδευτικοί
και φροντιστές ανέφεραν ότι όσα παι-
διά έπαιζαν με συνομηλίκους τους
στην προσχολική ηλικία ήταν λιγότερο
υπερκινητικά, εμφάνιζαν λιγότερα συ-
μπεριφορικά και συναισθηματικά προ-
βλήματα, ενώ ταυτόχρονα μάλωναν
και διαφωνούσαν λιγότερο με τους
συμμαθητές τους. Οι ερευνητές επι-
σημαίνουν ότι η προστατευτική σχέση
μεταξύ παιχνιδιού και ψυχικής υγείας
διαπιστώνεται και σε παιδιά που δια-
τρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης
ψυχικών προβλημάτων, καθώς και σε
όσα επηρεάζονται από επιβαρυντικούς
παράγοντες, όπως είναι η ένδεια και
οι ψυχικώς ευάλωτες μητέρες.

Η δρ Τζένι Γκίμπσον, του τμήματος

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του
Κέμπριτζ, τονίζει ότι η σχέση μεταξύ
παιχνιδιού και μετέπειτα ψυχικής υ-
γείας «διαρκεί επειδή μέσα από το παι-
χνίδι τα παιδιά οικοδομούν την ικα-
νότητα δημιουργίας φιλικών σχέσεων
όταν πάνε σχολείο. Ακόμη και αν κιν-
δυνεύουν να παρουσιάσουν ψυχολο-
γικά προβλήματα, αυτά τα δίκτυα φίλων
θα τα στηρίξουν». Η Βίκι Γιράν Ζάο,
η μεταπτυχιακή φοιτήτρια που υπο-

γράφει τη μελέτη, επισημαίνει ότι αυτό
που έχει σημασία είναι η ποιότητα
του παιχνιδιού με τους συνομηλίκους,
όπως είναι τα παιχνίδια που «ενθαρ-
ρύνουν τη συνεργασία και το μοίρα-
σμα». Η Χέλεν Ντοντ, καθηγήτρια Παι-
δοψυχολογίας του Πανεπιστημίου του
Εξετερ, τονίζει ότι η μελέτη του Πα-
νεπιστημίου του Κέμπριτζ καταδεικνύει
τη μεγάλη σημασία που έχει το παιδικό
παιχνίδι.

Οποιος ασκείται δεν μπορεί να τρώει ό,τι θέλει
Η αποτροπή της χρόνιας φθοράς του οργανισμού προϋποθέτει συνδυασμό τακτικής σωματικής άσκησης και υγιεινής διατροφής

Η διεθνής ερευνητική ομάδα ανέλυσε στοιχεία περίπου 350.000 υγιών ατόμων με μέσο όρο ηλικίας τα 57 χρόνια.

<<<<<<<

«Πρέπει να ακολουθούμε
μια ολιστική προσέγγιση
της υγείας, αντί να σκεφτό-
μαστε πόσα χιλιόμετρα χρει-
άζονται για να κάψουμε τις
θερμίδες του μπισκότου».

Από αριστερά, ο 99 ετών κάτοικος του Περνταστεφόκου Αντόλφο Μέλις, πορτρέτα αιωνόβιων προγόνων σε μουσείο στο Σέουλο και ο Αντόνιο Μπρούντου, 104 ετών, από μια τρίτη κοινότητα της Σαρδηνίας, το Μονσεράτο.

Μακροζωία στη Σαρδηνία: δύο κοινότητες ερίζουν για το ρεκόρ
<<<<<<

Το μικρότερο χωριό Σέουλο
απειλεί το Γκίνες του Περντα-
στεφόκου, διεκδικώντας για
λογαριασμό του την πρωτιά.

<<<<<<

Σημασία έχει η ποιότητα
των παιχνιδιών με συνομη-
λίκους, όπως είναι εκείνα
που ενθαρρύνουν τη συ-
νεργασία και το μοίρασμα.

Eγκρίθηκε το φάρμακο
κατά της αλωπεκίας

<<<<<<

Επειτα από ένα χρόνο χορή-
γησης του σκευάσματος, το
50% των ασθενών είχε ανα-
πτύξει πλούσια τριχοφυΐα.

Εγγύηση ψυχικής
υγείας το παιχνίδι
σε προσχολική ηλικία

Mέσα από το παιχνίδι τα παιδιά οικοδομούν την ικανότητα δημιουργίας φιλικών σχέσε-
ων στο σχολείο. Ακόμη και αν κινδυνεύουν να παρουσιάσουν ψυχολογικά προβλήματα,
αυτά τα δίκτυα φίλων θα τα στηρίξουν.
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Σημάδια περαιτέρω
αύξησης των επιτοκίων

από Fed
Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ
συνεχίζει να αιφνιδιάζει α-
νοδικά, με τον κύριο δείκτη
τιμών καταναλωτή να αυ-
ξάνεται τον Ιούνιο με μηνι-
αίο ρυθμό 1,3%, τον μεγα-
λύτερο από τον Σεπτέμβριο
του 2005, και 9,1% σε ετήσια
βάση, που σηματοδοτεί νέο
υψηλό για τα τελευταία πε-
ρίπου 40 χρόνια κυρίως λό-
γω νέας ταχείας αύξησης
των τιμών ενέργειας και
τροφίμων. Ανοδικά κινήθη-
κε και ο δομικός πληθωρι-
σμός ο οποίος αυξήθηκε
0,7% σε μηνιαία βάση, ο υ-
ψηλότερος ρυθμός για διά-
στημα περίπου ενός έτους,
με τον ετήσιο δείκτη να α-
νέρχεται στο 5,9% εν μέσω
νέας αύξησης των τιμών
στα βιομηχανικά προϊόντα
και στις υπηρεσίες. Τα ισχυ-
ρότερα από τα αναμενόμενα
στοιχεία πληθωρισμού ενι-
σχύουν τις εκτιμήσεις για
περαιτέρω σημαντική σύ-
σφιγξη της νομισματικής
πολιτικής της Ομοσπονδια-
κής Τράπεζας (Fed) προκει-
μένου να αποφευχθούν δευ-
τερογενείς επιπτώσεις και
αποδέσμευση των πληθω-
ριστικών προσδοκιών, με
την προθεσμιακή αγορά να
μην αποκλείει το ενδεχό-
μενο η Fed να προχωρήσει
στην επόμενη συνεδρίαση
(26-27 Ιουλίου) σε αύξηση
100 μ.β. στο εύρος διακύ-
μανσης του βασικού επιτο-
κίου fed funds rate, αύξηση
μεγαλύτερη από αυτήν των
75 μ.β. τον Ιούνιο, που ήταν
η μεγαλύτερη από το 1994.

Η προοπτική όμως γρή-
γορης και σημαντικής σύ-
σφιγξης της νομισματικής
πολιτικής της Fed αυξάνει
τις ανησυχίες για ενδεχό-
μενη σημαντική επιβράδυν-
ση της οικονομίας ή ακόμα
και ύφεση. Οι ανησυχίες αυ-
τές ενισχύονται από τη ση-
μαντική σύσφιξη των χρη-

ματοοικονομικών συνθη-
κών λόγω της πολιτικής της
Fed, τον περιορισμό της α-
γοραστικής δύναμης των
νοικοκυριών λόγω του υψη-
λού πληθωρισμού και τη
σταθερή μείωση του ποσο-
στού αποταμίευσης, καθώς
τα μέτρα στήριξης που ε-
φαρμόστηκαν την περίοδο
του κορωνοϊού αποσύρο-
νται. Η προθεσμιακή αγορά
αναμένει τώρα επιπλέον συ-
νολική αύξηση στα επιτόκια
της Fed 190 μ.β. περίπου
μέχρι το τέλος του έτους –
με τερματικό επιτόκιο στο
3,55%–, προτού η κεντρική
τράπεζα ξεκινήσει στη συ-
νέχεια μείωση των επιτο-
κίων, με την αγορά να προ-
εξοφλεί πλήρως μείωση 25
μ.β. μέχρι τον Ιούλιο του
2023.

Στις αγορές συναλλάγ-
ματος, το ενδεχόμενο ση-
μαντικής επιπλέον αύξησης
στα επιτόκια της Fed συνέ-
βαλε στην περαιτέρω άνοδο
του δολαρίου την εβδομάδα
που διανύσαμε. Σε αυτό το
περιβάλλον, και επηρεασμέ-
νο επίσης αρνητικά από το
ενδεχόμενο πλήρους δια-
κοπής της ροής φυσικού α-
ερίου από τη Ρωσία προς
την Ευρώπη μετά την ολο-
κλήρωση στις 21 Ιουλίου
των προγραμματισμένων
εργασιών συντήρησης στον
αγωγό Nord Stream 1, το
ευρώ υποχώρησε προσωρι-
νά κάτω από το όριο του ε-
νός δολαρίου για πρώτη φο-
ρά από τα τέλη του 2002,
και παρά την προσπάθεια
να κερδίσει κάποιο από το
χαμένο έδαφος, η ισοτιμία
παρέμεινε περίπου 1,6% α-
σθενέστερη σε σύγκριση
με την προηγούμενη εβδο-
μάδα.

Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης
και Ερευνας Διεθνών Κεφαλαι-
αγορών της Eurobank. 

Οριακή άνοδο κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό
0,02%, κλείνοντας στις 66,11 μονάδες. Άνοδο 0,05% παρου-
σίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κλείνοντας στις 39,56 μονάδες.
Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις 54.633,23. Κέρδη
κατέγραψε μόνο ο δείκτης της Κύριας Αγοράς, ο οποίος πα-
ρουσίασε άνοδο σε ποσοστό 0,55% και ο δείκτης των Επεν-
δυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 4,53%. Αντίθετα, ο δείκτης
της Εναλλακτικής Αγοράς παρουσίασε πτώση 0,54%, ενώ
ο δείκτης των Ξενοδοχείων δεν παρουσίασε μεταβολή. Το
μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι
της Τράπεζας Κύπρου με €24.851,92 (πτώση 1,48% - τιμή
κλεισίματος €0,93). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τσιμεντο-
ποιίας Βασιλικού με €18.323,70 (πτώση 1,54% – τιμή κλει-
σίματος €2,56), της Ελληνικής Τράπεζας με €7.624,24 (άνοδος
0,24% – τιμή κλεισίματος €0,83), της Logicom με €1.811,25
(χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,75) και της ΠΑΝΔΩΡΑ
με €1.481,19 (πτώση 4,59% – τιμή κλεισίματος €0,05). Από
τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, δύο κινήθηκαν
ανοδικά, τέσσερις καθοδικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 55.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει
προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τις ακόλουθες αλ-
λαγές στη σύνθεση του Δείκτη FTSE/CySE20. Επίσης, το
Χρηματιστήριο ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού
κοινού, τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις στις συνθέσεις των
Δεικτών ΧΑΚ. Εξέρχονται οι μετοχές της εταιρείας C.C.C.
TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD από τις συν-
θέσεις του Γενικού Δείκτη, του Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς,
καθώς και του Δείκτη Ξενοδοχείων. Οι αποφάσεις αυτές λή-
φθηκαν με βάση τον Κανόνα 4.1 των Βασικών Κανόνων Δια-
χείριση και Υπολογισμού των Δεικτών που αναφέρεται στην
περίπτωση αναστολής μετοχής συμμετέχουσας σε Δείκτη.

Βοηθάει
την αναβάθμιση
της Ελλάδας
η στήριξη ΕΚΤ,
εκτιμά η Scope
H εφαρμογή ενός μέσου κατά του
κατακερματισμού από την ΕKT α-
ναμένεται να υποστηρίξει την α-
νοδική τροχιά των πιστοληπτικών
αξιολογήσεων της Ελλάδας, όπως
σημειώνει η Scope Ratings σε νέα
της έκθεση για τις παγκόσμιες οι-
κονομικές προοπτικές, ενώ τονίζει
ότι αναμένει σημαντική μείωση
του δείκτη ελληνικού χρέους/ΑΕΠ
φέτος κάτω από τα προ COVID ε-
πίπεδα. Οπως σημειώνει η Scope,
τον Σεπτέμβριο του 2021 έγινε ο
πρώτος οίκος που αναβάθμισε την
Ελλάδα σε BB+, ένα σκαλοπάτι
κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
Εκτοτε, έχει αναθεωρήσει τις προσ-
δοκίες για την ανάπτυξη το 2022
στο 4,9% (από 4,6% στις αρχές του
έτους), ενώ το 2023 εκτιμά πως
θα διαμορφωθεί στο 2,1%. Ο οίκος
αναμένει δημοσιονομικό έλλειμμα
3,8% του ΑΕΠ (και πρωτογενές έλ-
λειμμα 1% ) φέτος, χαμηλότερο
από τους κυβερνητικούς στόχους
για 4,4% (και 2%) αντίστοιχα. Ο
δείκτης χρέους εκτιμάται ότι θα
μειωθεί πολύ ταχύτερα από ό,τι
αναμενόταν προηγουμένως, υπο-
στηριζόμενος από τον αυξημένο
πληθωρισμό ο οποίος θα κινηθεί
πολύ πάνω από την ανάπτυξη,
από 206,3% του ΑΕΠ το 2020 σε
171,6% έως το τέλος του 2022 και
κάτω από τα προ COVIC επίπεδα
του 180,7% το 2019, πριν υποχω-
ρήσει περαιτέρω στο 147,7% έως
το 2027. Ο πληθωρισμός στην Ελ-
λάδα έφτασε το 12,1% σε ετήσια
βάση τον Ιούνιο και οι αποδόσεις
των 10ετών κρατικών ομολόγων
αυξήθηκαν στο 4,7% στα μέσα Ι-
ουνίου, πριν υποχωρήσουν στο
3,4% σήμερα, όπως σημειώνει η
Scope, αν και παραμένουν αυξη-
μένες σε επίπεδα που δεν έχουν
παρατηρηθεί από τότε που κορυ-
φώθηκε η κρίση της COVID-19.
Ωστόσο, όπως προσθέτει ο οίκος,
έχουν ενεργοποιηθεί μέτρα από
την ΕΚΤ για τη στήριξη της Ελλά-
δας. Οι ενέργειες της ΕΚΤ από το
ξέσπασμα της πανδημίας έχουν
σηματοδοτήσει μια σημαντική αλ-
λαγή σε σχέση με το παρελθόν,
όταν η Ελλάδα ήταν αποκλεισμένη
από τις νομισματικές πράξεις της
ΕΚΤ λόγω της χαμηλής της αξιο-
λόγησης. Eνα νέο πρόγραμμα κατά
του κατακερματισμού θα μπορού-
σε να εδραιώσει περαιτέρω τη βε-
βαιότητα ότι η σημαντική υπο-
στήριξη της ΕΚΤ προς την Ελλάδα
είναι πιο μόνιμη και όχι ειδική για
πρόσφατες κρίσεις, επισημαίνει
η Scope. Eνα τέτοιο μόνιμο
backstop του ευρωσυστήματος
για τα ελληνικά ομόλογα αναμέ-
νεται να στηρίξει την ανοδική τρο-
χιά των αξιολογήσεων της χώρας,
όπως προσθέτει. Σημειώνεται πως
η επόμενη προγραμματισμένη α-
ξιολόγηση της Ελλάδας από τον
οίκο είναι στις 2 Δεκεμβρίου.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Του ΠΡΟΚOΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛAΟΥ

Οι εφάπαξ πληρωμές από τους
φορολογουμένους και τα αυξη-
μένα έσοδα από τον ΦΠΑ έχουν
γεμίσει τον κρατικό κορβανά,
δημιουργώντας τον απαραίτητο
δημοσιονομικό χώρο για τη στή-
ριξη των νοικοκυριών λόγω της
ενεργειακής κρίσης. Τα στοιχεία
που ανακοίνωσε χθες ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών
Θ. Σκυλακάκης δείχνουν υπερει-
σπράξεις ύψους 799 εκατ. ευρώ
τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον
στόχο που έχει τεθεί από την κυ-
βέρνηση.

«Η θετική πορεία των δημο-
σίων εσόδων συνεχίζεται και τον
Ιούνιο. Ακόμα κι αν ληφθεί υπόψη
η προείσπραξη κάποιων εσόδων
από τον ΕΝΦΙΑ, ο ρυθμός αύξη-
σης των φορολογικών εσόδων
σε σχέση με τα προβλεπόμενα
από τον προϋπολογισμό παρα-
μένει πολύ υψηλός, επιβεβαιώ-
νοντας τη σημαντική αναπτυ-
ξιακή δυναμική της οικονομίας,
παρά τις εξαιρετικά αντίξοες διε-
θνείς συνθήκες», αναφέρει σε
δήλωσή του ο κ. Σκυλακάκης.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από
φόρους ανήλθαν σε 4,117 δισ.
ευρώ, αυξημένα κατά 799 εκατ.
ευρώ ή 24,1% έναντι του στόχου,

λόγω της καλύτερης απόδοσης
στην είσπραξη των φόρων του
τρέχοντος έτους, καθώς και της
είσπραξης της δεύτερης δόσης
του ΕΝΦΙΑ που είχε προβλεφθεί
ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Ο-
κτώβριο. Μάλιστα, τον Ιούνιο
αυξήθηκαν και οι επιστροφές
φόρου προς φορολογουμένους
και επιχειρήσεις, εξέλιξη που α-
ποδεικνύει τη δυναμική της οι-
κονομίας. Ανάλογα με το πόσο
γρήγορα θα γίνει η αλλαγή μείγ-
ματος στο ρεύμα, που θα οδη-
γήσει και στη μείωση του κό-
στους για τους καταναλωτές,
αλλά και με την πορεία των διε-
θνών εξελίξεων, θα φανούν τις

επόμενες ημέρες –πιθανόν έως
τον Σεπτέμβριο– οι ανάγκες χρή-
σης του νέου δημοσιονομικού
χώρου  που δημιουργείται, ανα-
φέρουν πηγές του υπουργείου
Οικονομικών. Η τιμή του αερίου
είναι στο επίκεντρο και έχει δύο
δρόμους, αναφέρουν οι ίδιες πη-
γές. Μπορεί να πάνε ανάλογα με
τις εξελίξεις ή πολύ πάνω ή πολύ
κάτω. Στο πεδίο του πετρελαίου
η πορεία του συνδέεται με το αν
θα υπάρξει κάποια διεθνής επι-
βράδυνση που να επηρεάσει τη
ζήτηση και άρα την τιμή, με α-
ποτέλεσμα μια διαφορετικού εί-
δους βοήθεια τον χειμώνα. Σύμ-
φωνα με τα προσωρινά στοιχεία

εκτέλεσης του κρατικού προϋ-
πολογισμού, στο πρώτο εξάμηνο
του έτους καταγράφεται πρωτο-
γενές έλλειμμα ύψους 3,429 δισ.
ευρώ, έναντι στόχου για πρωτο-
γενές έλλειμμα 4,896 δισ. ευρώ.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν
σε 24,731 δισ. ευρώ, αυξημένα
κατά 3,642 δισ. ευρώ ή 17,3% έ-
ναντι του στόχου που έχει περι-
ληφθεί στην εισηγητική έκθεση
του προϋπολογισμού 2022. Οι ε-
πιστροφές εσόδων ανήλθαν σε
2,695 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά
799 εκατ. ευρώ από τον στόχο
(1,895 δισ. ευρώ). Οι δαπάνες του
κρατικού προϋπολογισμού για
την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου
2022 ανήλθαν στα 32,807 εκατ.
ευρώ και παρουσιάζονται αυξη-
μένες κατά 646 εκατ. ευρώ έναντι
του στόχου. Οι πληρωμές στο
σκέλος των επενδυτικών δαπα-
νών ανήλθαν στα 4,580 δισ. ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά
1.014 εκατ. ευρώ σε σχέση με
τον στόχο των 3.566 εκατ. ευρώ.
Η προσωρινή εικόνα των κυριό-
τερων πληρωμών των δαπανών
που αφορούν μέτρα κατά της
πανδημίας για την περίοδο Ια-
νουαρίου - Ιουνίου έχει ως εξής:

α) Η ενίσχυση μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων που επλή-
γησαν από τον COVID-19 στις
περιφέρειες, ύψους 160 εκατ. ευ-
ρώ από το ΠΔΕ.

β) Η συνεισφορά του Δημοσίου
για την αποπληρωμή επιχειρη-
ματικών δανείων πληγέντων δα-
νειοληπτών ύψους 76 εκατ. ευρώ
από το ΠΔΕ.

γ) Η επιδότηση κεφαλαίου κί-
νησης σε τουριστικές επιχειρή-
σεις ύψους 42 εκατ. ευρώ από το
ΠΔΕ.

Υπέρβαση και τον Ιούνιο
των φορολογικών εσόδων
Ανήλθαν σε 4,117 δισ., αυξημένα κατά 799 εκατ. έναντι του στόχου

Σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, που
φτάνει το 85%, οι ελληνικές ε-
πιχειρήσεις δηλώνουν ότι κατά
τους τελευταίους 12 μήνες υπο-
χρεώθηκαν να αποδεχθούν με-
γαλύτερους χρόνους πληρωμής
από τους πελάτες τους, ενώ 6
στις 10 (ποσοστό 59%) δηλώνουν
ότι δυσκολεύονται όλο και πε-
ρισσότερο να πληρώνουν έγκαιρα
τους προμηθευτές τους. 

Αυτό προκύπτει από την έκ-
θεση για την Ελλάδα στο πλαίσιο
της 3ης  έκδοσης του European
Payment Report του 2022, που
δημοσιεύει η Intrum έπειτα από
έρευνα στην οποία συμμετείχαν
εκπρόσωποι από 240 επιχειρήσεις
από 15 κλάδους. 

Με βάση τα συμπεράσματα
της έρευνας για την πρόληψη
τυχόν καθυστερήσεων, το 45%
ζητεί προκαταβολή (έναντι 40%
το 2021), ενώ το 35% πραγματο-
ποιεί πιστωτικό έλεγχο των πε-
λατών (credit check). Μάλιστα 6
στους 10 συμμετέχοντες στην
έρευνα στην Ελλάδα –ποσοστό
ιδιαίτερα υψηλό όπως παρατηρεί
η Intrum– δήλωσαν ότι προβαί-
νουν σε νομικές ενέργειες για
να αντιμετωπίσουν μία πληρωμή
σε καθυστέρηση ή την αθέτηση
πληρωμής από έναν πελάτη, ενώ
η αμέσως επόμενη σε προτίμηση
αντιμετώπιση είναι η χρήση ε-
σωτερικών διαδικασιών ανάκτη-
σης (39%). Παρά τις ανησυχίες
για την αυξητική τάση και τον
αντίκτυπο των εκπρόθεσμων
πληρωμών, το ποσοστό των ε-

πιχειρήσεων που δεν έχουν θε-
σπίσει σχετικό κώδικα δεοντο-
λογίας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί
σε 73%, όταν το αντίστοιχο πο-
σοστό για το 2021 και το 2020
ήταν 68%. Επίσης και παρά τη
θέσπιση της ευρωπαϊκής οδηγίας
για την καταπολέμηση των κα-
θυστερήσεων πληρωμών στις ε-
μπορικές συναλλαγές, το ποσο-
στό των επιχειρήσεων που αξιο-
ποιεί τις δυνατότητες που δίνει
η οδηγία διαμορφώνεται σε 59%
και παραμένει σταθερό σε σχέση
με το 2021 (58%).

Παρότι το 46% των επιχειρή-
σεων που συμμετείχαν στην έ-
ρευνα δηλώνει ότι οι πιστωτικές
απώλειες μειώθηκαν το 2022, κα-

ταγράφοντας μάλιστα βελτίωση
10 ποσοστιαίων μονάδων έναντι
του 2021, οι εκπρόθεσμες πλη-
ρωμές εξακολουθούν να έχουν
σημαντικές συνέπειες, επιση-
μαίνει η Intrum. Η βελτίωση του
χρόνου πληρωμής των πελατών
προς τις επιχειρήσεις θα επέτρεπε
σε αυτές να αποπληρώσουν με
τη σειρά τους ταχύτερα τους προ-
μηθευτές τους (75%), να βελτιώ-
σουν τις επιδόσεις τους όσον α-
φορά τη βιωσιμότητα (70%), να
αναπτύξουν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους (68%) και να ε-
πιδιώξουν την ψηφιακή καινο-
τομία (43%).

Οι επιχειρήσεις παραμένουν
σε εγρήγορση για το ζήτημα των

εκπρόθεσμων πληρωμών, καθώς
το ποσοστό των ερωτώμενων
που δηλώνουν ότι είναι περισ-
σότερο ευαισθητοποιημένοι από
ποτέ σχετικά με την έγκαιρη α-
ποπληρωμή έχει αυξηθεί σε 65%
για το 2022 από 61% το 2021.

Οι απώλειες λόγω επισφαλών
χρεών και οι επιπλοκές από την
καθυστέρηση πληρωμών πελα-
τών παραμένουν τροχοπέδη στις
αναπτυξιακές επενδύσεις των ε-
πιχειρήσεων, αλλά όχι τόσο όσο
στο παρελθόν. Συγκεκριμένα,
μόνο το 35% των ερωτηθέντων
δηλώνει πως κατά τους τελευ-
ταίους 12 μήνες οι επιπλοκές από
καθυστερημένες πληρωμές στά-
θηκαν εμπόδιο στις επενδύσεις,
έναντι 45% το 2021 και 55% το
2020. Παρ’ όλα αυτά, οι συμμε-
τέχοντες στην έρευνα εκτιμούν
ότι η τάση για εκπρόθεσμη ή α-
θετημένη πληρωμή από τους πε-
λάτες τους θα βαίνει βελτιούμενη,
καθώς το 40% εκτιμά σταθερό ή
μειωμένο τον σχετικό κίνδυνο
κατά τους επόμενους 12 μήνες,
έναντι 34% στην έρευνα του
2021. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα
αναγνωρίζουν την έλλειψη πρα-
κτικών βιώσιμης οικονομικής
διαχείρισης στην επιχείρησή
τους ώστε να αντιμετωπίσουν
τις προκλήσεις που προκύπτουν
κυρίως από την άνοδο του πλη-
θωρισμού, τις εκπρόθεσμες πλη-
ρωμές και την άνοδο των επιτο-
κίων, αλλά και την αναταραχή
στην εφοδιαστική αλυσίδα.

H επόμενη προγραμματισμένη αξιο-
λόγηση της Ελλάδας από τον οίκο εί-
ναι στις 2 Δεκεμβρίου.

Το πρώτο εξάμηνο καταγράφεται πρωτογενές έλλειμμα ύψους 3,429 δισ.
ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4,896 δισ. ευρώ.

<<<<<<

Δημιουργείται δημοσιο-
νομικός χώρος για
τη στήριξη των νοικοκυ-
ριών λόγω της ενεργει-
ακής κρίσης.

Αργούν να πληρωθούν οι επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την έρευνα European Payment Report του 2022, έξι στις δέ-
κα επιχειρήσεις στην Ελλάδα δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να πλη-
ρώνουν έγκαιρα τους προμηθευτές τους. 

Οριακή άνοδο κατέγραψε
το Χρηματιστήριο


	OIK_20220720_01
	OIK_20220720_02
	OIK_20220720_03
	OIK_20220720_04
	OIK_20220720_05
	OIK_20220720_06
	OIK_20220720_07
	OIK_20220720_08
	OIK_20220720_09
	OIK_20220720_10
	OIK_20220720_11
	OIK_20220720_12
	OIK_20220720_13
	OIK_20220720_14
	OIK_20220720_15
	OIK_20220720_16
	OIK_20220720_17
	OIK_20220720_18
	OIK_20220720_19
	OIK_20220720_20
	OIK_20220720_21
	OIK_20220720_22
	OIK_20220720_23
	OIK_20220720_24

