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ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Με μέτρο οι μισθολογικές αυξήσεις 
Την ανάγκη εγκράτειας στη δημοσιονομική και την εισοδημα-
τική πολιτική στην Ελλάδα τονίζει ο εκτελεστικός αντιπρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα οικονο-
μίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις. Ταυτόχρονα αναφέρεται στις προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπερχρεωμένες χώρες σε συν-
θήκες υψηλού πληθωρισμού και αύξησης επιτοκίων. Σελ. 14

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα αστέρια λάμπουν και μετά τα 30
Παλαιότερα εθεωρείτο ότι οι ποδοσφαιριστές λίγο μετά τα 30
τους γίνονται βετεράνοι. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει τον
τελευταίο καιρό, όπως βλέπουμε στα γήπεδα και επιβεβαιώνει
και η επιστήμη. Σύμφωνα με στοιχεία της Twenty First Group, οι
παίκτες άνω των 32 ετών παίζουν σταθερά ολοένα και περισσό-
τερα λεπτά στο Τσάμπιονς Λιγκ κάθε χρόνο. Σελ. 22

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Προς νέα αύξηση επιτοκίων από Fed
Σε μια ακόμη επιθετική αύξηση των επιτοκίων του δολαρίου κατά
75 μονάδες βάσης αναμένεται να προχωρήσει η αμερικανική ο-
μοσπονδιακή τράπεζα μέσα στην εβδομάδα. Στόχος της, να ανα-
κόψει τον πληθωρισμό  ο οποίος πλέον καλπάζει στις Ηνωμένες
Πολιτείες με 9,1%, καταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 40 και πλέον ετών. Σελ. 8

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Νέα εποχή
Η 21η Ιουλίου 2022 θα αποδειχθεί ση-
μαντική ημερομηνία για την ευρω-
ζώνη. Η ΕΚΤ προχώρησε στην πρώτη,
από μια σειρά αυξήσεων των επιτο-
κίων που προγραμματίζει, μετά από
μακρά περίοδο στασιμότητας που
διήρκησε 11 χρόνια. Η προσήλωση
βρίσκεται στην διατήρηση της στα-
θερότητας των τιμών με επιτρεπτές
διακυμάνσεις γύρω από τον στόχο
του 2%. Το τέλος των αρνητικών ε-
πιτοκίων μετά από μια οκταετία συ-
νιστά  νέα εποχή κατά την οποία ως
χαρακτηριστικό θα έχει να προσελ-
κύσει εκ νέου και μετά από πολλά
χρόνια το ενδιαφέρον των καταθετών
δημιουργώντας ξανά κουλτούρα α-
ποταμίευσης. 

Η άνοδος των επιτοκίων προφα-
νώς και θα επηρεάσει αρνητικά την
ανάπτυξη σε μια περίοδο που οι ρυθ-

μοί αύξησης της οικονομίας υπολεί-
πονται του ρυθμού ανόδου των τι-
μών, απειλώντας με στασιμοπληθω-
ρισμό. Οι κίνδυνοι από την εφαρμογή
των αποφάσεων της ΕΚΤ που επη-
ρεάζουν 19 διαφορετικές οικονομίες
έχουν αναγνωριστεί και προς αυτή
την κατεύθυνση λαμβάνονται μέτρα.
Η ΕΚΤ μαζί με τα νέα επιτόκια ανα-
κοίνωσε την ίδια μέρα και νέο μη-
χανισμό στήριξης. 

Ο μηχανισμός στόχο έχει να προ-
στατεύσει τις πιο αδύναμες οικονομίες
της ευρωζώνης που ίσως πέσουν θύ-
ματα των αγορών. Σε αυτό τον μη-
χανισμό θα μπορούν να ενταχθούν
χώρες που δέχονται πίεση στις απο-
δόσεις των ομολόγων τους. Για ακόμη
μια φορά όμως έπρεπε να απαντηθούν
οι ανησυχίες για τον ηθικό κίνδυνο
που δημιουργείται. Προς αυτή την

κατεύθυνση έχουν αποφασιστεί
«σκληροί» όροι που θα πρέπει να
πληρούν όσες χώρες αιτηθούν να τε-
θούν σε καθεστώς προστασίας από
τις αγορές.  

Οι όροι που έχουν ανακοινωθεί θυ-
μίζουν κάτι από μνημόνιο και μάλλον
επιλέγηκαν για να ικανοποιήσουν
τους διαφωνούντες σε αυτή την νέα
προοπτική διάσωσης. Συγκεκριμένα,
μια χώρα θα πρέπει να πληροί τα α-
κόλουθα κριτήρια για να της επιτραπεί
η ένταξη στον μηχανισμό: (α) συμ-
μόρφωση με το δημοσιονομικό πλαίσιο
της ΕΕ (β) απουσία σημαντικών μα-
κροοικονομικών ανισορροπιών (γ)
βιωσιμότητα σε σχέση με το δημόσιο
χρέος και (δ) συμμόρφωση με τις δε-
σμεύσεις του ταμείου ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας. O μηχανισμός ανα-
κοινώνεται σε μια συγκυρία που υ-

ποτίθεται όλα τα αντίστοιχα προγράμ-
ματα που είχε κατά καιρούς εφαρμόσει
η ΕΚΤ να έχουν τερματιστεί με αφε-
τηρία τον περασμένο Δεκέμβριο οπότε
και ξεκίνησε η προσπάθεια για πιο
σφιχτή νομισματική πολιτική. Μέσω
του μηχανισμού, η ΕΚΤ θα μπορεί χω-
ρίς ποσοτικούς περιορισμούς να α-
γοράζει δημόσιο χρέος διάρκειας μέχρι
τα 10 έτη. Υπό προϋποθέσεις θα μπορεί
επίσης να εξετάζει και ιδιωτικά ομό-
λογα κάτι που στην περίπτωση άλλων
σχεδίων δεν ήταν εφικτό. 

Η αύξηση των επιτοκίων ήταν με-
γαλύτερη από την αναμενόμενη αλλά
μικρότερη από αυτό που χρειάζεται
για να επιτευχθεί ο στόχος του πλη-
θωρισμού. Κατά κάποιους ο μηχα-
νισμός επέτρεψε την μεγαλύτερη
από την αναμενόμενη αύξηση και
θα αποτελέσει το μαξιλάρι για να γί-

νουν όσες αυξήσεις κριθεί πως θα
χρειαστούν. 

Η ευρωζώνη από προχθές αποχαι-
ρετά το φθηνό χρήμα και πλέον η α-
νάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται
στην κατανάλωση αλλά στα ανταγω-
νιστικά πλεονεκτήματα των χωρών.
Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ε-
νεργειακή αυτονομία ως απαραίτητη
προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική
οικονομία. Η ΕΕ έχει προσφέρει ερ-
γαλεία και θα προσφέρει στο μέλλον
ό,τι άλλο χρειαστεί για να  μπορέσει
η ευρωζώνη να ανταγωνιστεί με ε-
πάρκεια στην νέα παγκόσμια τάξη
πραγμάτων. Οι εθνικές οικονομίες
καλούνται να αποκτήσουν βηματισμό
και να επιδιώξουν συγκλίσεις με τον
μέσο ευρωπαϊκό όρο αν δεν θέλουν
να χάσουν το τρένο που θα τους πάει
στην επόμενη μέρα. 

Θετικό αντίκτυπο στις κυπριακές τρά-
πεζες θα έχει η αύξηση των επιτοκίων
κατά 0,5%. Τράπεζα Κύπρου και Ελ-
ληνική, αναμένεται να έχουν εξοικο-
νομήσεις, συνδυαστικά, 65 εκατομμυ-
ρίων ευρώ σε ετήσια βάση. Αυτός ο

περιορισμός εξόδων 65 εκατ. ευρώ ε-
τησίως θα προέρχεται από την μη κα-
ταβολή χρημάτων για το «παρκάρισμα»
των καταθέσεών τους σε κεντρικές
τράπεζες. Σύμφωνα με υπολογισμούς
της «Κ» που προκύπτουν από τα πιο

πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα
των δύο μεγάλων τραπεζών, η Τράπεζα
Κύπρου θα εξοικονομεί περίπου 36 ε-
κατ. ευρώ το χρόνο από την μη πλη-
ρωμή για το «παρκάρισμα» της πλεο-
νάζουσας ρευστότητάς της σε κεντρικές

τράπεζες και αντίστοιχα η Ελληνική
Τράπεζα, 30 εκατ. ευρώ. Σε μηνιαία
βάση, η Τράπεζα Κύπρου θα περιορίζει
τα έξοδά της μόνο από την αποφυγή
τέλους για την πλεονάζουσα ρευστό-
τητα κατά 3 εκατ. ευρώ και η Ελληνική

κατά 2,5 εκατ. ευρώ. Στα επόμενα οι-
κονομικά αποτελέσματα των κυπρια-
κών τραπεζών που θα περιλαμβάνεται
ο Αύγουστος και οι μήνες που ακολου-
θούν, θα παρουσιάζονται μεγαλύτερα
κέρδη. Σελ. 4

Ωρα για ενιαίο
brand name
Π. Χρυσοχούς
και Τηλλυρίας
Για τουριστική ανάπτυξη 

Σε μερικές εβδομάδες αναμένεται να
παρουσιαστεί η πρόταση της εται-
ρείας PWC για ενιαίο brand name
της ευρύτερης περιοχής Πόλης Χρυ-
σοχούς και Τηλλυρίας. Στόχος είναι
η αναβάθμιση και η αύξηση του του-
ριστικού ρεύματος  στις κοινότητες
Ακάμα, της Πόλης Χρυσοχούς και
της Τηλλυρίας και κατ΄ επέκταση θα
δημιουργήσει συνθήκες για ανάπτυξη
στην περιοχή. Σελ. 6

Την ανιούσα
ακολουθούν
ακόμη οι τιμές
των ακινήτων
Μείωση ζήτησης το 2023

Ανοδικά κινούνται οι τιμές των ακι-
νήτων ενώ οι προβλέψεις λένε ότι η
αυξητική πορεία θα έχει και συνέχεια.
Οι τιμές των κατασκευαστικών υλικών
συνεχίζουν να ανεβαίνουν με εξαί-
ρεση τον κατασκευαστικό σίδηρο.
Οι εγχώριες και ξένες επενδύσεις λει-
τουργούν αντισταθμιστικά. Εκτιμάται
ωστόσο ότι από το 2023 θα μειωθεί
η ζήτηση. Σελ. 5

Εξοικονομούν τέλη 65 εκατ. οι μεγάλοι
Μετά την αύξηση των επιτοκίων οι κυπριακές τράπεζες δεν θα πληρώνουν για το «παρκάρισμα» καταθέσεων

ΗΠΑ

Το δολάριο μειώνει 
τα κέρδη κολοσσών
Η εκτόξευση του δολαρίου στα υψη-
λότερα επίπεδα των τελευταίων είκο-
σι ετών έχει αποβεί εις βάρος των με-
γαλύτερων αμερικανικών βιομηχα-
νιών, καθώς έχει πλήξει τα κέρδη τους
μειώνοντας τις πωλήσεις όσων εξ αυ-
τών έχουν σημαντική έκθεση σε άλ-
λες αγορές με άλλα νομίσματα. Σελ. 9

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Περιορίζουν ακόμα
και τα φροντιστήρια
Ακόμη και το φροντιστήριο των παι-
διών αγγίζει ο πληθωρισμός στην Ελ-
λάδα. Μετά την περικοπή δαπανών
για ενέργεια, τρόφιμα και διακοπές,
αρκετά νοικοκυριά βάζουν «μαχαίρι»
και στις δαπάνες για τα φροντιστήρια.
Το 53,3% των νοικοκυριών δηλώνει
ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε
υποχρεώσεις, όπως η πληρωμή δα-
νείων και πιστωτικών καρτών. Σελ. 14

ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΘΗΝΑ

Προϊόντα που λήγουν
αγοράζουν οι Κινέζοι
Μία από τις επιπτώσεις των
lockdowns και της κάμψης της κατα-
νάλωσης στην Κίνα ήταν ότι αφθο-
νούν τα προϊόντα που πλησιάζει η η-
μερομηνία λήξης. Ως αποτέλεσμα
ανθούν οι επιχειρήσεις που πωλούν
σε χαμηλές τιμές τέτοια προϊόντα. Το
παράδοξο είναι πως οι καλύτεροι πε-
λάτες προέρχονται από την κινεζική
μεσαία τάξη. Σελ. 9
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Πολυτελή αυτοκίνητα αγοράζουν οι Βρετανοί

Σε μαζικές αγορές πολυτελών αυτοκινήτων επιδόθηκαν οι Βρετανοί στη διάρκεια του 2021, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 19%. Ιδιαί-
τερα ενεργοί ήταν οι ποδοσφαιρικοί αστέρες της Premier League, ενώ η Ferrari εξακολουθεί να αποτελεί τη δημοφιλέστερη επιλογή. Πέ-
ρυσι στη Βρετανία πωλήθηκαν 11.954 Ferrari, ενώ οι κάτοχοι των Lamborghini αυξήθηκαν κατά 59%, με 2.419 νέους ιδιοκτήτες να μπαί-
νουν σε αυτό το κλειστό κλαμπ. Σελ. 12

Η επόμενη
μέρα για
οικονομική
πολιτική ΕΚΤ
Η συνεδρίαση της ΕΚΤ την
περασμένη Πέμπτη σηματο-
δότησε το τέλος της εποχής
των αρνητικών επιτοκίων και
το τέλος της παροχής ενδεί-
ξεων για τη μελλοντική κα-
τεύθυνση της νομισματικής
πολιτικής –το forward
guidance– με μια κίνηση. Η
αύξηση του επιτοκίου καταθέ-
σεων κατά 50 μονάδες βάσης,
συνδυάστηκε με την ανακοί-
νωση ενός νέου εργαλείου ε-
λέγχου των spreads, το
Transmission Protection
Instrument (TPI). Η ΕΚΤ ακο-
λουθεί τα βήματα άλλων 80
κεντρικών τραπεζών, στη σύ-
σφιγξη της νομισματικής πο-
λιτικής για την καταπολέμηση
του πληθωρισμού. Ωστόσο, α-
ντιμετωπίζει ένα πιο δύσκολο
έργο, καθώς η απειλή της ύ-
φεσης είναι μεγαλύτερη στην
Ευρώπη: ο πόλεμος στην Ου-
κρανία και το ενεργειακό και
πληθωριστικό σοκ αυξάνουν
το κόστος τροφίμων και καυ-
σίμων, ενώ το ευρώ έχει χά-
σει το 12% της αξίας του ένα-
ντι του δολαρίου από τις αρ-
χές του έτους. Η προσοχή
στρέφεται στα επόμενα βή-
ματα της ΕΚΤ και τι σημαίνουν
οι αποφάσεις της για τις αγο-
ρές και την οικονομία. Σελ. 10
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Του AΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους (ΔΦΤΜΜΚ) επιστρέφει τον Ο-
κτώβρη και μετά από δύο χρόνια ελπί-
ζουμε σε μια έκδοση χωρίς περιορισμούς.
Συνήθως, ως οργανισμός, προτιμάμε
να εστιάζουμε μόνο στα θετικά δεδομένα
του κυπριακού κινηματογράφου. Αναμ-
φίβολα έχουν γίνει άλματα τόσο στην
ποιότητα όσο και στις επιτυχίες των
κυπριακών ταινιών στο εξωτερικό. Αυτό
επιτυγχάνεται σε μια χώρα όπου δεν υ-
πάρχει καμία κινηματογραφική σχολή
και η κινηματογραφική παιδεία βρίσκεται
πολύ πίσω σε σύγκριση με τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες. 

Το ΔΦΤΜΜΚ, προϊόν του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, έχει ως βασικό στόχο την α-

νάπτυξη της κινηματογραφικής παι-
δείας στη χώρα, τόσο για το κοινό όσο
και για τους δημιουργούς. Η συνεργασία
με το Torino Short Film Market, η οποία
ξεκινάει από φέτος, είναι ένα βήμα
προς αυτή την κατεύθυνση και όλος
ο οργανισμός είναι πολύ υπερήφανος
για τη συνεργασία αυτή. Προσπάθειά
μας είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των δημιουργών μας στη συγγραφή
σεναρίου για ταινίες μικρού μήκους.
Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι Κύ-
πριοι δημιουργοί να προτείνουν ιδέες
και σενάρια με την ευκαιρία να συμ-
μετάσχουν στα σεμινάρια τα οποία θα
γίνουν στην ίδια τους τη χώρα. Επίσης,
ως οργανισμός έχουμε ανοίξει το κά-
λεσμα σε γειτονικές χώρες όπως ο Λί-
βανος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Πα-
λαιστίνη και την Ελλάδα. Επομένως,
η τριβή με τους υπόλοιπους δημιουρ-
γούς από αυτές τις χώρες, ανοίγει δια-
λόγους και ορίζοντες σε καινούργιες
δημιουργικές συνεργασίες και ανταλ-
λαγές ιδεών. Στο σύνολο των οκτώ δη-
μιουργών που θα επιλεχθούν, φιλοδο-
ξούμε να έχουμε τέσσερις Κύπριους,
που μαζί με άλλους τέσσερις δημιουρ-
γούς από τις άλλες χώρες θα έχουν την
ευκαιρία να αναπτύξουν το σενάριό

τους και να βρεθούν στο Τορίνο όπου
θα παρακολουθήσουν περισσότερα
σεμινάρια και θα παρουσιάσουν τις
ιδέες τους σε παραγωγούς και διανομείς.
Μια ταινία η οποία έχει περάσει από
αυτά τα στάδια, πάντα έχει ένα συ-
γκριτικό πλεονέκτημα τόσο στην ε-
ξεύρεση πόρων όσο και στη διανομή
της μετά σε φεστιβάλ και αγορές του
εξωτερικού. Βασικός στόχος είναι τέσ-
σερις Κύπριοι να χρησιμοποιούν κάθε
χρόνο τα εργαλεία που προσφέρονται
έτσι ώστε μακροπρόθεσμα να έχουμε
μια ομάδα ανθρώπων που έχουν εμ-
βαθύνει τις γνώσεις τους στο σενάριο
και θα τις χρησιμοποιήσουν στην πο-
ρεία της καριέρας τους.

Φυσικά θα πρέπει να αναφέρουμε
και τα οφέλη για το ίδιο το φεστιβάλ
της χώρας μας. Είμαστε υπερήφανοι
για τη συνεργασία αυτή, η οποία μας
προσφέρει και άλλες ευκαιρίες συνερ-
γασιών και προβολής, μετά την ένταξή
μας στη λίστα με τα κορυφαία φεστιβάλ
της Ευρώπης μέσω της Ευρωπαϊκής
Ακαδημίας Κινηματογράφου. Επίσης,
κάθε φεστιβάλ φιλοδοξεί πάντα να έχει
ένα πολύ δυνατό εθνικό διαγωνιστικό
τμήμα και να προωθεί το προϊόν αυτό
στο εξωτερικό. Να θυμίσουμε ότι μέσω
της συνεργασίας με το Short Film
Market του Clermont-Ferrand κάθε
χρόνο μία κυπριακή πρόταση παρου-
σιάζεται εκεί με εξαιρετικά αποτελέ-
σματα μέχρι στιγμής. Μια από τις προ-
τάσεις βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε
παραγωγή, ενώ μία είχε καταφέρει να
βρει συμπαραγωγούς και εταιρεία δια-
νομής, κάνοντας μια εξαιρετική πορεία
σε φεστιβάλ του εξωτερικού αλλά και
στο δικό μας. 

Ως δημιουργοί οι ίδιοι, μπορούμε
να αναφέρουμε ότι θα θέλαμε πάρα
πολύ να υπήρχαν αυτά τα εργαλεία
πριν από χρόνια, όταν ξεκινούσαμε τα
πρώτα μας βήματα. Παρ’ όλα αυτά, εί-
μαστε χαρούμενοι που γίνεται τώρα
και ευχή μας είναι οι Κύπριοι δημιουργοί
να τα αξιοποιήσουν για την περαιτέρω
ανάπτυξη τόσο της ατομικής όσο και
της συλλογικής δυναμικής που υπάρχει
αυτή τη στιγμή στο Κυπριακό σινεμά.
Δηλώστε συμμετοχή!

Για τους όρους συμμετοχής και για περι-
γραφή του προγράμματος του Torino
Short Film Market οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα του
φεστιβάλ www.isffc.com.cy.

Η Αλεξία Roider και ο Ιωακείμ Μυλωνάς είναι
καλλιτεχνικοί διευθυντές του ΔΦΤΜΜΚ.

«Οι Γαμπροί της Ευτυχίας»
Η Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λε-

μεσού και «Οι Γαμπροί της Ευτυχίας» σε
σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου
και με τη Μαρίνα Βρόντη στον κεντρικό
ρόλο της Ευτυχίας, συνεχίζουν το καλο-
καιρινό τους ταξίδι στην Πάφο και στη
Λευκωσία. Ο Βαγγέλης, κρεατέμπορας στο
επάγγελμα, προκειμένου να παντρευτεί
την από χρόνια αρραβωνιαστικιά του Λίνα
πρέπει προηγουμένως να αποκαταστήσει
την γεροντοκόρη αδερφή του Ευτυχία.
Έχοντας εξασφαλίσει την υπόσχεση του
συνεργάτη του Κλεομένη να την δει και
αν του αρέσει να την παντρευτεί, περιμένει
με αγωνία τη στιγμή που θα γίνει αυτή η
συνάντηση. Παντρολογήματα, παρεξη-
γήσεις, κληρονομιές που αλλάζουν χέρια
και μια νύφη στα αζήτητα. Επί σκηνής οι
Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, Μαρίνα Βρό-
ντη, Χρήστος Γρηγοριάδης, Χριστίνα Κυ-
ριάκου, Γρηγόρης Γεωργίου, Μαρίλια Χα-
ριδήμου, Κρίστη Χαραλάμπους, Γιάννος
Αντωνίου, Μαίρη Ζαμπά, Χριστίνα Πιερίδη.
Παραστάσεις: Λευκωσία 30 Ιουλίου, ώρα
8:30 μ.μ. | Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄ και
Πάφος 31 Ιουλίου, ώρα 8:30 μ.μ.| Μαρκίδειο
Δημοτικό Θέατρο Πάφου, συνδιοργανωτή
τον Δήμο Πάφου. Προπώληση εισιτηρίων:
Sold Out Tickets στον σύνδεσμο
https://bit.ly/3nvK7Tfκαι σε όλα τα κατα-
στήματα Στεφανής. Πληροφορίες τηλέ-
φωνο 25877827.

Ο Hernan Romero στον «Κύκλο»
Το UMANAπαρουσιάζει μια συναυλία

του βραβευμένου με «Grammy» και
«Emmy» Αργεντινού βιρτουόζου κιθαρίστα,
τραγουδιστή και συνθέτη HernanRomero,
μαζί με την Τουρκοκυπρια Atys και τον
ILaRios (Λάρκος Λάρκου) και την μπάντα
του. Ο Ρομέρο θα μοιραστεί τη σκηνή με
τον Χιλιανό μπασίστα και καχονίστα
Rodrigo Caceres. Οι λατινικές/φλαμένκο
μελωδίες θα συνδυάζονται με τους τσιγ-

γάνους ήχους της Atysπου θα συμμετέχει
με τον ILaRios (Λάρκος Λάρκου) της. Οι
δύο μπάντες θα εμφανιστούν χωριστά και
στη συνέχεια θα συνδυάσουν τη μουσική
τους σε ένα fusion τσιγγάνων, λάτιν και
φλαμένκο ήχων. Ο Romero κέρδισε το
«Grammy» το 2012 για την καλύτερη η-
χογράφηση Surroundγια το άλμπουμ του
«Un secundo una Vida» και το «Emmy»
το 2021 για τη μουσική του στην τηλεο-
πτική σειρά του PBS «A taste of History».
Η Atysερμηνεύει τραγούδια σε διάφορες
γλώσσες (γαλλικά, αγγλικά, ρωσικά, ισπα-
νικά, σερβικά, ρουμανικά κ.λπ.) με ειδίκευση
στα τσιγγάνικα και ταγκό τραγούδια και
ρυθμούς. Σπούδασε κλασική μουσική και
βιολί στο «Universitede laMediterranee».
Ο Λάρκος Λάρκου (ILaRios) είναι μουσι-
κοσυνθέτης, ερμηνευτής και δάσκαλος.
Συνέθεσε μουσική για τους περισσότερους
επαγγελματικούς θεατρικούς οργανισμούς
στην Κύπρο και έχει μελοποιήσει μεγάλο
μέρος της ποίησης του Βασίλη Μιχαηλίδη.
Πέμπτη 28 Ιουλίου, ώρα 9:00 μ.μ. Κύκλος,
Ειρήνης 90, Λεμεσός.

«Ελένη» του Ευριπίδη 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

επανέρχεται -μετά από τρία χρόνια- στο
Φεστιβάλ και παρουσιάζει την «Ελένη»
του Ευριπίδη, σε μετάφραση Παντελή
Μπουκάλα και σκηνοθεσία Βασίλη Πα-
παβασιλείου, σε μια πολύχρωμη γιορτή
ειρήνης και ταυτόχρονα ένα γοητευτικό
παιχνίδι αντίθεσης ανάμεσα στο «φαίνε-
σθαι» και στο «είναι». Γραμμένη λίγο μετά
τη συντριπτική ήττα των Αθηναίων στη
Σικελική Εκστρατεία, η «Ελένη» του Ευ-
ριπίδη, διακρίνεται, ως έργο, τόσο για τον
αντιπολεμικό χαρακτήρα του όσο και για
την ανάδειξη αρετών όπως η δύναμη του
όρκου και η ευφυΐα, που προσωποποιούνται
στη μορφή της κεντρικής ηρωίδας. Η
Ελένη που σχεδόν καταχρηστικά ταξινο-
μείται ως «τραγωδία», διακρίνεται επίσης

για τα κωμικά της στοιχεία. Η παραγωγή
του ΚΘΒΕ αναδεικνύει τα στοιχεία αυτά
μέσα από μια ευφάνταστη σκηνοθετική
προσέγγιση, δημιουργώντας μια ατμό-
σφαιρα εορταστική, μια αντιπολεμική σύρ-
ραξη επί σκηνής. Παρασκευή, 29 Ιουλίου
και Σάββατο, 30 Ιουλίου | Αρχαίο Θέατρο
Κουρίου, ώρα 9:00 μ.μ. Πληροφορίες: 7000
2414 | www.greekdramafest.com

Rialto World Music Festival
Το φετινό πρόγραμμα του 17ου Cyprus

Rialto World Music Festival συνεχίζει,
όπως και τα τελευταία χρόνια, να εστιάζει

σε σχήματα αλλά και σε μουσικούς που
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, δίνο-
ντας τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν
στο κοινό τη νεότερη δουλειά τους. Μου-
σικές όπου το παραδοσιακό στοιχείο συ-
ναντά την τζαζ, το φλαμέγκο, τους ήχους
της Ανατολής και της Μεσογείου, δίνοντας
την ευκαιρία στους ντόπιους αλλά και ε-
πισκέπτες της Κύπρου να εκτιμήσουν
μουσικές λιγότερο γνωστές. Το «Κάλεσμα»
που παρουσιάζεται στις 27 Ιουλίου είναι
ένα νεοσύστατο φωνητικό σύνολο που
ασχολείται με τις μουσικές παραδόσεις
Κύπρου και Ελλάδας, καθώς και με προ-

σωπικές, αυθεντικές συνθέσεις, στοχεύ-
οντας στη γεφύρωση των επιτόπιων πα-
ραδόσεων με τη σύγχρονη δημιουργία.
Το Φεστιβάλ κλείνει στις 28 Ιουλίου με
τη συναυλία Batukinioκαι φίλοι. Η γνωστή
ομάδα κρουστών Batukinioσυνεργάζεται
με έξι καταξιωμένους μουσικούς και μια
υπέροχη φωνή και παρουσιάζει μια πρω-
τότυπη και αυθεντική μουσική παρά-
σταση με γνωστά ανά το παγκόσμιο μου-
σικά κομματια. Στις 23 Ιουλίου θα πραγ-
ματοποιηθεί το 10o RIALTO Residency
που όπως και πέρσι περιλαμβάνει ένα
μουσικό εργαστήρι για παιδιά με τη μου-

σικό Ελεονώρα Ρούσου. Δωρεάν συμμε-
τοχή. Για παιδιά 8 – 14 χρόνων. @Πάρ-
κινγκ ΣΕΚ (πίσω από Θέατρο Ριάλτο) στις
9:00 μ.μ. Πληροφορίες / Ταμείο: 77777745
www.rialto.com.cy, Rialto App

«Οιδίπους Τύραννος» 
Η παραγωγή Οιδίπους Τύραννος του

Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Μαρίας Κυριά-
κου, ολοκληρώνει τον κύκλο των παρα-
στάσεών της αυτή την Παρασκευή 29 Ι-
ουλίου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της
Δερύνειας. Η πόλη της Θήβας νοσεί. Το
ίδιο και ο Οιδίποδας, και ας μην το γνωρίζει
ακόμα. Υπόσχεται, ενώπιον των πολιτών
που έχουν προστρέξει κοντά του, να
δώσει λύση ώστε να απαλλαγούν από το
λοιμό που τους ξεκληρίζει. Πρόθεσή του
είναι να φωτίσει, όμως η αλήθεια κρύβεται
σε γκρίζες ζώνες και αφώτιστες περιοχές.
Κάθε πρωτοβουλία του τον φέρνει ένα
βήμα πιο κοντά στην πτώση του. Το κου-
βάρι λύνεται μεν, αργά, μεθοδικά, ωστόσο
το απλωμένο νήμα του θα γίνει βρόχος.
Κι όταν οι αποχρώσες ενδείξεις, τα μι-
σόλογα και οι εικασίες γίνουν ξεκάθαρες
αποδείξεις, το φως των αποκαλύψεων
θα γίνει εκτυφλωτικό. Σωτήρας και μίασμα,
ευφυής ηγεμόνας μα και φονιάς του πα-
τέρα του, άνθρωπος με πολιτική συνεί-
δηση και προασπιστής των συμφερόντων
του δοκιμαζόμενου λαού του, αλλά και
ακούσιος αιμομίκτης. Ποιος είναι άραγε
στ’ αλήθεια ο Οιδίποδας; Παίζουν: Πόπη
Αβραάμ, Δημήτρης Αντωνίου, Αιμιλία
Βάλβη, Θανάσης Γεωργίου, Ανδρέας Δα-
νιήλ, Έλενα Καλλινίκου, Στέλιος Καλλι-
στράτης, Ζωή Κυπριανού, Φοίβος Μαρ-
κιανός, Γιάννης Μίνως, Χριστίνα Παπα-
δοπούλου, Πολυξένη Σάββα, Δρόσος Σκώ-
της, Λένια Σορόκου, zel Seylani. Πλη-
ροφορίες / Εισιτήρια www.thoc.org.cy
| Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717
(Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-
18:00). 

Ο κυπριακός κινηματογράφος, παρά τις
πολλαπλές εγγενείς δυσκολίες που α-
ντιμετωπίζει διαχρονικά, τα τελευταία
χρόνια έχει να επιδείξει αρκετές επι-
τυχίες σε διεθνές επίπεδο και οι εκ-
πρόσωποί του να γίνονται δεκτοί σε
διάφορα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.
Οι επιτυχίες αυτές δεν αφορούν μόνο
ταινίες μεγάλου μήκους, αλλά και τις
μικρού, καθώς και το ντοκιμαντέρ και
το animation. Αναφέρω μόνο μερικές
από τις πρόσφατες ταινίες που είχαν
παρουσία και βραβεύσεις σε σπουδαία
φεστιβάλ της Ευρώπης και όχι μόνο.
Η δημιουργική αυτή πορεία και εξω-
στρέφεια πρέπει να συνεχιστεί απρό-
σκοπτα, και η Πολιτεία με τους θεσμούς
της οφείλει να στέκεται αρωγός στους
ανθρώπους του κυπριακού σινεμά. Φυ-
σικά σημαντικό ρόλο στη δημιουργική
εξωστρέφεια έχουν να επιτελέσουν και
τα εγχώρια διεθνή κινηματογραφικά
φεστιβάλ, τα οποία συν τω χρόνω δεί-
χνουν ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, διε-
ξάγεται και το εργαστήρι TSFM Word-
Frame Cyprus, το οποίο θα έχει διάρκεια
πέντε ημερών και θα διεξαχθεί στο
πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC) από
τις 10 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2022. 

Όπως μού λέει ο καλλιτεχνικός δι-
ευθυντής του ISFFC, Ιωακείμ Μυλωνάς
το TSFM Word-Frame Cyprus είναι ένα
εντατικό εργαστήρι που στόχο έχει να
προσφέρει καθοδήγηση σε οκτώ σκη-
νοθέτες ή/και σεναριογράφους κατά
τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μή-
κους μυθοπλασίας ή υβριδικής ταινίας,
που συνδυάζει μυθοπλασία-ντοκιμα-
ντέρ, δημιουργικού ντοκιμαντέρ,
animation με ρεαλιστικά στοιχεία κ.λπ.
Ο κ. Μυλωνάς μού τόνισε τη σημασία
που έχει για τους ανθρώπους του κυ-
πριακού σινεμά αυτό το εργαστήρι,
μιας και τους δίνει την ευκαιρία να α-
ποκτήσουν βασικές γνώσεις και εργα-
λεία που θα τους βοηθήσουν να γρά-
ψουν ένα σενάριο και να δημιουργή-
σουν μία ταινία μικρού μήκους, να συ-
νομιλήσουν και να ανταλλάξουν από-
ψεις με άλλους δημιουργούς και να ε-
νημερωθούν σχετικά με την ανάπτυξη
ενός σεναρίου ή μιας ταινίας μικρού
μήκους, την παραγωγή και διανομή
της, αλλά και την προώθησή της στο
φεστιβαλικό στερέωμα.

Όπως μου λέει ο κ. Μυλωνάς, το
TSFM Word-Frame Cyprus είναι ανοικτό
σε ανερχόμενους σκηνοθέτες ή/και σε-
ναριογράφους, που κατοικούν στην

ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου (Ελλάδα, Λίβανο, Παλαιστίνη,
Ισραήλ και Αίγυπτο) και φυσικά στην
Κύπρο, και οι οποίοι βρίσκονται σε
πρώιμο στάδιο ανάπτυξης μιας ταινίας
μικρού μήκους. «Αυτές οι συναντήσεις
είναι ωφέλιμες για όλους/ες» και προ-
σθέτει πως από τα 10 εργαστήρια, τα
πέντε θα διεξαχθούν στην Ιταλία, και
τα υπόλοιπα πέντε σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, με ένα επιπλέον εργαστήρι που
θα λάβει χώρα στην Ιταλία στο πλαίσιο
του 7ου TSFM, κατά τα τέλη φθινοπώ-
ρου 2022. «Βασικός στόχος του τελικού
εργαστηρίου είναι η δικτύωση ανάμεσα
σε Ιταλούς και Ευρωπαίους σκηνοθέτες
από διαφορετικά υπόβαθρα, μέσω της
στενής συνεργασίας ανάμεσα στους
συμμετέχοντες και τους λοιπούς επαγ-
γελματίες» σημειώνει ο κ. Μυλωνάς.
Σχετικά με τη μεθοδολογία του εργα-
στηρίου ο κ. Μυλωνάς μού εξηγεί ότι
η αυτή βασίζεται στη συλλογικότητα
και αποσκοπεί στην ανάπτυξη έργων
και νέων ιδεών και όπως σημειώνει:
«Εφικτότητα και ρεαλιστικό πλάνο πα-

ραγωγής, καλλιτεχνική αξία και κοι-
νωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο αποτελούν
βασικούς άξονες κατά το στάδιο ανά-
πτυξης». Το εργαστήρι, όπως εξηγείται
στο ενημερωτικό δελτίο για το TSFM
θα περιλαμβάνει, επίσης, ενημερωτικά
σεμινάρια (masterclasses) που θα ε-
στιάζουν στην παγκόσμια βιομηχανία
ταινιών μικρού μήκους και τα οποία
θα καλύπτουν μία ευρεία θεματική ό-
πως: φεστιβάλ ταινιών, αγορές, εταιρείες
διανομής και πωλήσεων, pitching, α-
νάπτυξη κινηματογραφικών πρότζεκτ
κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του

TSFM μία επιτροπή επιλογής, αποτε-
λούμενη από μέλη του Torino Short
Film Market, θα επιλέξει τους οκτώ
συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος.
Το εργαστήρι είναι μία πρωτοβουλία
του σκηνοθέτη, σεναριογράφου και
παραγωγού Massimo D’Orzi, του επι-
μελητή, συνθέτη και σύμβουλου σε-
ναρίου Massimiliano Nardulli, και του
υπεύθυνου προγράμματος, ανιχνευτή
ταλέντων και διανομέα ταινιών μικρού
μήκους Enrico Vannucci. 

Η εγγραφή στο εργαστήρι είναι δω-
ρεάν. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
είναι η 31η Αυγούστου 2022. Οι οκτώ
δημιουργοί που θα επιλεγούν θα ενη-
μερωθούν το αργότερο μέχρι τις 12 Σε-
πτεμβρίου 2022 και θα προσφέρεται
διαμονή για έξι βράδια με ημιδιατροφή.
Οι συμμετέχοντες/ουσες θ’ αναλάβουν
τα έξοδα ταξιδιού, μετακίνησης και τυ-
χόν επιπλέον διαμονή. 

https://www.isffc.com.cy/tsfm |
https://tsfm.centrodelcorto.it/

Το TSFM χρυσή ευκαιρία για νέους δημιουργούς
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Χρυσή ευκαιρία η συνεργασία
με το Torino Short Film Market

Α Ρ Θ Ρ Ο / Των ΑΛΕΞΙΑΣ ΡΟΪΤΕΡ και ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΥΛΩΝΑ

<<<<<<<

«Εφικτότητα και ρεαλιστικό
πλάνο παραγωγής, καλλιτε-
χνική αξία και κοινωνικο-πο-
λιτισμικό πλαίσιο αποτελούν
βασικούς άξονες κατά το
στάδιο ανάπτυξης».

Το TSFM Word-Frame Cyprus είναι ανοικτό σε ανερχόμενους σκηνοθέτες ή/και σεναριογράφους, που κατοικούν στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Ελλάδα, Λίβανο, Παλαιστίνη, Ισραήλ και Αίγυπτο) και φυσικά στην Κύπρο, και οι οποίοι βρίσκονται σε
πρώιμο στάδιο ανάπτυξης μιας ταινίας μικρού μήκους

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει την «Ελένη» του Ευριπίδη.

«Οι Γαμπροί της Ευτυχίας» συνεχίζουν το καλοκαιρινό τους ταξίδι.

<<<<<<

«Θεωρούμε ότι είναι σημα-
ντικό οι Κύπριοι δημιουργοί
να προτείνουν ιδέες και σε-
νάρια με την ευκαιρία να
συμμετάσχουν στα σεμινά-
ρια τα οποία θα γίνουν στην
ίδια τους τη χώρα».

Ο Αργεντινός βιρτουόζος κιθαρίστας, τρα-
γουδιστής και συνθέτης Hernan Romero.

Το «Κάλεσμα» είναι ένα νεοσύστατο φωνητικό σύνολο που α-
σχολείται με τις μουσικές παραδόσεις Κύπρου και Ελλάδας.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Την περασμένη Πέμπτη, η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Κριστίν Λαγκάρντ προχώρησε στην
πολυσυζητημένη αύξηση των επιτοκίων
κατά 0,5% που θα έχουν ισχύ από σή-
μερα Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022. Αυτο-
μάτως, οι δύο μεγάλες κυπριακές τρά-
πεζες, Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική
Τράπεζα, αναμένεται να έχουν εξοικο-
νομήσεις, συνδυαστικά, 65 εκατομμυ-
ρίων ευρώ σε ετήσια βάση. Αυτός ο πε-
ριορισμός εξόδων 65 εκατ. ευρώ ετησίως
θα προέρχεται από την μη καταβολή
χρημάτων για το «παρκάρισμα» των
καταθέσεών τους (πλεονάζουσα ρευ-
στότητα) σε κεντρικές τράπεζες. Σύμ-
φωνα με υπολογισμούς της «Κ» που
προκύπτουν από τα πιο πρόσφατα οι-
κονομικά αποτελέσματα των δύο με-
γάλων τραπεζών, η Τράπεζα Κύπρου
θα εξοικονομεί περίπου 36 εκατ. ευρώ
το χρόνο από την μη πληρωμή για το
«παρκάρισμα» της πλεονάζουσας ρευ-

στότητάς της σε κεντρικές τράπεζες
και αντίστοιχα η Ελληνική Τράπεζα,
30 εκατ. ευρώ. Σε μηνιαία βάση, η Τρά-
πεζα Κύπρου θα περιορίζει τα έξοδά
της μόνο από την αποφυγή τέλους για
την πλεονάζουσα ρευστότητα κατά 3
εκατ. ευρώ και η Ελληνική κατά 2,5
εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, η Τράπεζα
Κύπρου έχει μετρητά και καταθέσεις
σε κεντρικές τράπεζες ύψους 9,3 δισ.
ευρώ, τα δάνειά της συνολικά ανέρχο-
νται σε 10,3 δισ. ευρώ και οι συνολικές
καταθέσεις των πελατών της είναι στα
17,6 δισ. ευρώ. Από τα πιο πάνω προ-
κύπτουν τα 36 εκατ. ευρώ εξοικονομή-
σεων από την απόφαση της ΕΚΤ. Η Ελ-
ληνική Τράπεζα έχει μικτά δάνεια ύψους
6,2 δισ. ευρώ, μετρητά και καταθέσεις
σε κεντρικές τράπεζες 7,8 δισ. ευρώ

και γενικά οι καταθέσεις της είναι στα
15,1 δισ. ευρώ. Ιστορική η αύξηση των
επιτοκίων της η ΕΚΤ, αφού η αύξηση
κατά 0,5% έγινε μετά από μία εντεκαετία
και επηρεάζει άμεσα το σύνολο της
ρευστότητας που είναι διαθέσιμη στο
τραπεζικό σύστημα και υπερβαίνει τις
ανάγκες των τραπεζών (πλεονάζουσα
ρευστότητα). Κατά γενικό κανόνα, όπως
καταγράφεται και στην ΕΚΤ, οι τράπεζες
μειώνουν την πλεονάζουσα ρευστότητα
που διαθέτουν χορηγώντας π.χ. δάνεια
σε άλλες τράπεζες, αγοράζοντας στοι-
χεία ενεργητικού, ή μεταφέροντας κε-
φάλαια εκ μέρους των πελατών τους.
Η πλεονάζουσα ρευστότητα αυξήθηκε
ακόμη περισσότερο λόγω του προγράμ-
ματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού
που έθεσε σε εφαρμογή η ΕΚΤ, το οποίο

ενίσχυσε τον διευκολυντικό χαρακτήρα
της νομισματικής πολιτικής σε μια πε-
ρίοδο κατά την οποία δεν ήταν δυνατόν
να μειωθούν περαιτέρω τα επιτόκια.
Γι’ αυτήν την πλεονάζουσα ρευστότητα
μέχρι τώρα πλήρωναν –αδρά όπως φαί-
νεται- για να την έχουν κατατεθειμένη
στις κεντρικές τράπεζες, ενώ τώρα θα
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αλλού
εκείνο το επαναλαμβανόμενο έξοδο.
Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης
τι σημαίνει για την Τράπεζα Κύπρου
για παράδειγμα αυτό το κονδύλι των
36 εκατ. ευρώ, είναι περισσότερο από
το 1/3 του μη επαναλαμβανόμενου ε-
ξόδου της, του Σχεδίου Εθελούσιας Α-
ποχώρησης των 565 ατόμων που διε-
νήργησε τον τελευταίο μήνα. Για την
Ελληνική Τράπεζα, πιθανόν να είναι

το μισό κόστος για το Σχέδιο Εθελούσιας
Αποχώρησης που ενδεχομένως κάνει
μετά από μία επιτυχή συμφωνία με την
ΕΤΥΚ που θα προκύπτει από τη νέα υ-
πογραφή συλλογικής σύμβασης.

Συνοψίζοντας, τα επόμενα οικονο-
μικά αποτελέσματα των κυπριακών
τραπεζών που θα περιλαμβάνεται ο Αύ-
γουστος και οι μήνες που ακολουθούν,
θα παρουσιάσουν πιο πολλά κέρδη που
θα προκύπτουν από περιορισμό εξόδων
στο πλαίσιο μη καταβολής τέλους για
την πλεονάζουσα ρευστότητα.

Αυξάνονται τα έσοδα
Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αυξά-

νονται, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθ-
μό την αύξηση των προσδοκιών για
τον πληθωρισμό. Πέρα από τον περιο-

ρισμό των εξόδων που θα προκύψει
στις τράπεζες από την μη καταβολή
του τέλους του «παρκαρίσματος» των
χρημάτων στις κεντρικές τράπεζες, α-
ναμένονται και πρόσθετα κέρδη από
έσοδα τόκων που θα αποδώσει η άνοδος
του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ. Αυτό
θα προκύψει από τις επόμενες αυξήσεις
των επιτοκίων που αναμένονται από
την ΕΚΤ, από το Σεπτέμβριο, ενώ μέχρι
και το Μάρτη του 2023 αναμένεται τα
επιτόκια να έχουν φτάσει τουλάχιστον
στο 1,25%, μπορεί και 1,5%. Έτσι, θα
δοθεί περαιτέρω ώθηση στην κερδο-
φορία των τραπεζών.

Από την άλλη, στο τελευταίο οικο-
νομικό δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου σχετικά με τα επιτόκια που
θα καταγράψουν σταδιακά ανοδική πο-

ρεία αναφέρεται ότι η αύξησή τους θα
επιφέρει αύξηση στην καταβολή τόκων,
γεγονός που αναμένεται να μειώσει
την αγοραστική δύναμη των νοικοκυ-
ριών και το περιθώριο κέρδους των ε-
πιχειρήσεων. Ως συνέπεια αυτού, το-
νίζεται στο οικονομικό της δελτίο πι-
θανόν να υπάρξουν αρνητικές επιπτώ-
σεις στην πιστοληπτική τους ικανότητα
και ενδεχόμενα να οδηγήσει τις τρά-
πεζες σε περαιτέρω αυστηροποίηση
των κριτηρίων χορήγησης δανείων. «Η
ανάγκη μείωσης του ιδιωτικού χρέους
γίνεται ακόμα πιο επιτακτική κάτω από
αυτές τις συνθήκες, ούτως ώστε να με-
τριαστούν οι αρνητικές συνέπειες από
μια επικείμενη σταδιακή άνοδο των ε-
πιτοκίων», συμπληρώνει η ΚΤΚ.

Εξοικονομήσεις 65 εκατ. για τους δυο μεγάλους 
Από την αύξηση των επιτοκίων η Τράπεζα Κύπρου θα περιορίσει τα έξοδά της κατά 36 εκατ. ετησίως και η Ελληνική κατά 30 εκατ.

Ιστορική η αύξηση των επιτοκίων της η ΕΚΤ, αφού η αύξηση κατά 0,5% έγινε μετά από μία εντεκαετία και επηρεάζει άμεσα το σύνολο της ρευστότητας που είναι διαθέσιμη στο τραπεζι-
κό σύστημα.

<<<<<<

Τα επόμενα οικονομικά 
αποτελέσματα των κυπρια-
κών τραπεζών θα παρουσιά-
σουν πιο πολλά κέρδη 
που θα προκύπτουν από 
περιορισμό εξόδων στο
πλαίσιο μη καταβολής τέ-
λους για την πλεονάζουσα
ρευστότητα.

Η σκέψη της ΕΚΤ
Στον επίσημο ιστότοπο της ΕΚΤ επε-
ξηγείται η κίνηση της Τράπεζας να
αυξήσει τα επιτόκια. Όπως αναφέ-
ρει, ως κεντρική τράπεζα για το ευ-
ρώ, η εντολή που της έχει ανατεθεί
είναι να διατηρεί τις τιμές σταθερές.
Όταν οι τιμές στην οικονομία αυξάνο-
νται υπερβολικά γρήγορα –δηλαδή ό-
ταν ο πληθωρισμός είναι υπερβολικά
υψηλός– η αύξηση των επιτοκίων
βοηθά να τον επαναφέρει στον στό-
χο του 2% μεσοπρόθεσμα. Όπως το-
νίζει η ΕΚΤ, ο πληθωρισμός επιβαρύ-
νει τους πολίτες και πολλοί ανησυ-
χούν ότι θα γίνει μόνιμο φαινόμενο.
Συμπληρώνει πως παρακολουθεί αυ-
τές τις προσδοκίες για τον πληθωρι-
σμό και γι’ αυτό ακριβώς αύξησε τα
επιτόκια. Για να δείξει ότι δεν θα α-
φήσει τον πληθωρισμό να παραμεί-
νει πάνω από το 2% και έτσι κατά τη
γνώμη της οι προσδοκίες για τον
πληθωρισμό θα παραμείνουν υπό έ-
λεγχο. Τα επιτόκια που προσφέρουν
οι τράπεζες στους πολίτες και στις ε-
πιχειρήσεις συνήθως συμβαδίζουν
με τα επιτόκια που καθορίζει η ΕΚΤ,
επηρεάζονται όμως και από άλλους
παράγοντες. Σε μια οικονομία ελεύ-
θερης αγοράς όπως η ζώνη του ευ-
ρώ, τα επιτόκια καθορίζονται επίσης
από τη ζήτηση και την προσφορά πι-
στώσεων. Με άλλα λόγια, από το πό-
σα χρήματα θέλουν να δαπανήσουν
και να επενδύσουν οι επιχειρήσεις
και οι πολίτες και το πόσες πιστώσεις
είναι διαθέσιμες.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Ανοδικά συμπαρασύρει τις δόσεις όλων
των δανείων η αύξηση των επιτοκίων
κατά 0,50 ποσοστιαία μονάδα που α-
ποφάσισε η ΕΚΤ την περασμένη εβδο-
μάδα, καταφεύγοντας σε μια επιθετι-
κότερη σε σχέση με τις αρχικές εκτι-
μήσεις κίνηση και προεξοφλώντας, με
βάση τις προβλέψεις, μια αντίστοιχη
αύξηση τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η
αύξηση των επιτοκίων μεταφράζεται
σε άνοδο της δόσης ενός μέσου στε-
γαστικού δανείου 100.000 ευρώ σε 25
ευρώ τον μήνα με βάση την άνοδο
κατά 0,50 ποσοστιαία μονάδα, η οποία
όμως φτάνει τα 50 ευρώ τον μήνα στην
προοπτική της ανόδου κατά 1 μονάδα,
που σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις
θεωρείται δεδομένη.  

Το euribor 3μήνου
Ηδη το euribor 3μήνου βάσει του

οποίου τιμολογείται η πλειονότητα
των δανείων έχει περάσει σε θετικό
έδαφος από τα μέσα Ιουλίου και συ-
γκεκριμένα στο 0,12%, αποτυπώνοντας
την ανοδική τάση που είχε προαναγ-
γείλει η ΕΚΤ. 

Οι αγορές προεξοφλούν περαιτέρω
ανοδική τάση στο 1% έως τα τέλη Σε-
πτεμβρίου και στο 1,55% έως το τέλος
του χρόνου, προσθέτοντας έναν ακόμη
βρόχο στο αυξημένο κόστος διαβίωσης
των νοικοκυριών και λειτουργίας των
επιχειρήσεων. Ενδεικτικό της αυξη-
τικής τάσης είναι το γεγονός ότι το
euribor 6μήνου, που δεν συνδέεται
με την τιμολόγηση των κυμαινόμενων
δανείων αλλά αποτυπώνει την προο-
πτική με βάση τα δεδομένα που δια-
μόρφωσε η κίνηση της ΕΚΤ, αυξήθηκε
στο τέλος της προηγούμενης εβδομά-
δας στο 0,63%, ενώ το euribor 12 μηνών
αναρριχήθηκε ήδη στο 1,16%. Η πρώτη
αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ
μετά 11 χρόνια σηματοδοτεί το τέλος
των αρνητικών επιτοκίων που λειτούρ-

γησαν ως ανάχωμα την προηγούμενη
10ετία της οικονομικής κρίσης στη
χώρα μας, αλλά, όπως εξηγούν αρμόδια
τραπεζικά στελέχη, το κόστος χρήμα-
τος με βάση ιστορικά δεδομένα θεω-
ρείται φθηνό ακόμα και αν η άνοδος
αγγίξει τη 1,5 μονάδα. Το πρόβλημα

εντοπίζεται στον υψηλό πληθωρισμό
που «τρώει» αγοραστική δύναμη ορι-
ζόντια και σε συνδυασμό με την άνοδο
των επιτοκίων μπορεί να λειτουργήσει
ασφυκτικά για σημαντική μερίδα νοι-
κοκυριών ή επιχειρήσεων που λει-
τουργούν στο όριο της κάλυψης των
αναγκών τους. 

Με δεδομένο ότι το 90% των στε-
γαστικών και επιχειρηματικών δανείων
συνδέεται είτε με το euribor 3μήνου
είτε με το euribor 1 μήνα, η άνοδος θα
φανεί ήδη στα επόμενα statement που
θα στείλουν οι τράπεζες σε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις (κάποια δάνεια ήδη
έχουν «τσιμπήσει» μια μικρή αύξηση)
και θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους μή-
νες. Εξαίρεση, όπως έχει γράψει η «Κ»,
αποτελούν οι παλιές συμβάσεις δανείων

–κυρίως στεγαστικών–, που λόγω του
ότι έχει ωριμάσει η τοκοχρεωλυτική
περίοδος θα επηρεαστούν ελάχιστα.
Πρόκειται για δάνεια που έχουν χαμηλό
spread, δηλαδή το περιθώριο που χρε-
ώνει η τράπεζα, και άρα η δόση θα πα-
ραμένει φθηνή έως τη λήξη του δανείου.
Δεν συμβαίνει το ίδιο για τα δάνεια
που έχουν συναφθεί τα τελευταία χρό-
νια, που κατά κανόνα έχουν μεγαλύτερο
spread και η άνοδος των επιτοκίων θα
προστεθεί σε μια υψηλότερη βάση υ-
πολογισμού.

Αρνητική ψυχολογία
Πολύ περισσότερο η αύξηση των ε-

πιτοκίων λειτουργεί αρνητικά στην
ψυχολογία των νοικοκυριών και στην
πρόθεση για την αγορά κατοικίας. Ηδη
οι τράπεζες βλέπουν τις πρώτες ενδεί-
ξεις αυτής της επιφυλακτικότητας στις
νέες αιτήσεις δανείων, που ειδικά τους
δύο τελευταίους μήνες κινήθηκαν πτω-
τικά σε σχέση με τις αρχές του 2022.
Αυτή η επιφυλακτικότητα δεν αποτυ-
πώνεται ακόμη στα νούμερα των ε-
κταμιεύσεων, που με βάση τα στοιχεία
του α΄ εξαμήνου κινούνται ανοδικά σε
σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διά-
στημα, καθώς οι εκταμιεύσεις των τε-
λευταίων μηνών είναι αποτέλεσμα των
αιτημάτων που είχαν οι τράπεζες 3 ή
και 4 μήνες πριν. 

Ωστόσο, η αβεβαιότητα σε σχέση
με τον πληθωρισμό και η μείωση του
διαθέσιμου εισοδήματος θα επιδράσει
αρνητικά στη ζήτηση για νέα δάνεια.
Τα σταθερά επιτόκια, που προβλήθηκαν
τους τελευταίους μήνες ως ασφαλές
καταφύγιο στην άνοδο των επιτοκίων,
παραμένουν ελκυστικά αλλά, σύμφωνα
με την εικόνα που μεταφέρουν οι τρά-
πεζες, τα επίπεδά τους –που έχουν υ-
ποστεί ήδη μια αύξηση– είναι αμφίβολο
εάν είναι διατηρήσιμα έστω και σε
βραχυπρόθεσμο επίπεδο, με βάση την
πορεία των interest swap rates, που
έχει αυξήσει το κόστος για τις τράπεζες

προκειμένου να «κλειδώσουν» τα επι-
τόκια για μεγάλες σταθερές διάρκειες,
όπως τα 10, τα 20 ή ακόμη και τα 30
χρόνια.

Οι επιχειρήσεις
Πηγές από την αγορά εντοπίζουν

το πρόβλημα της αύξησης του κόστους
χρήματος κυρίως στις επιχειρήσεις και
δη στις μικρές και στις μικρομεσαίες,
που επιβιώνουν οριακά. Αν και η αύ-
ξηση του κόστους λειτουργίας τους
λόγω της ανόδου των τιμών της ενέρ-
γειας, των πρώτων υλών και των με-
ταφορικών αγγίζει οριζόντια όλους
τους τομείς της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, οι μεγάλες χορηγήσεις
αποτελούν αντικείμενο εξαντλητικού
ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών,
που πασχίζουν να επιτύχουν τους στό-
χους για αύξηση των εκταμιεύσεων. 

Με δεδομένο, ωστόσο, ότι η άνοδος

του πληθωρισμού δημιουργεί πρόσθε-
τες ανάγκες δανειοδότησης για κεφά-
λαια κίνησης αλλά και για τη χρημα-
τοδότηση επενδυτικών σχεδίων, η ά-
νοδος των επιτοκίων θα γίνει αισθητή
για όλες τις επιχειρήσεις, με τη διαφορά
ότι οι μεγάλες θα επωφεληθούν από
τα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Α-
νάκαμψης που οδηγούν στη μείωση
του κόστους δανεισμού περίπου στο
μισό. Στον αντίποδα είναι η συντριπτική
πλειονότητα των επιχειρήσεων, που
θα δουν το κόστος να αυξάνεται σε
συνδυασμό με την πτώση των πωλή-
σεών τους. Ενδεικτικό είναι ότι για τις
μικρές επιχειρήσεις με ένα μέσο υπό-
λοιπο δανείου περίπου 200.000 ευρώ,
η άνοδος μεταφράζεται σε αύξηση της
μηνιαίας δόσης από 50 έως και 100 ευ-
ρώ, που πολλαπλασιάζεται φυσικά α-
νάλογα με το ύψος της πίστωσης που
έχει.

Μισή δόση επιπλέον φέρνει η αύξηση
των επιτοκίων για τους Ελληνες 
Πρόσθετη επιβάρυνση 25 ευρώ κάθε μήνα για ένα μέσο στεγαστικό 100.000 ευρώ

<<<<<<

Ο υψηλός πληθωρισμός σε
συνδυασμό με την άνοδο
των επιτοκίων πιέζει ασφυ-
κτικά τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις που λειτουρ-
γούν στα όριά τους.

Στο μέτωπο των καταθέσεων τα αντα-
νακλαστικά των τραπεζών δεν θα εί-
ναι άμεσα, καθώς η υπερβάλλουσα
ρευστότητα που υπάρχει στις εμπορι-
κές τράπεζες δεν δημιουργεί πιέσεις
για το κυνήγι καταθέσεων και άρα για
την αύξηση των επιτοκίων. 
Αλλωστε τα καταθετικά επιτόκια επη-
ρεάζονται κυρίως από το επιτόκιο δι-
ευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων,
που μετά τις χθεσινές αποφάσεις
διαμορφώνεται στο 0% από -0,50%,
και σύμφωνα με την άποψη που δια-
τυπώνουν τραπεζικά στελέχη «δεν
συντρέχει ακόμα λόγος αύξησης των
επιτοκίων στις καταθέσεις από τις ε-
μπορικές τράπεζες». Η διαμόρφωση
του επιτοκίου διευκόλυνσης αποδο-
χής καταθέσεων στο 0% από το αρνη-
τικό -0,50% που ίσχυε μέχρι χθες,
σημαίνει ότι οι τράπεζες εφεξής θα
επωφελούνται όταν επιστρέφουν

ρευστότητα στην ΕΚΤ, καθώς δεν θα
την επανακαταθέτουν με αρνητικό ε-
πιτόκιο. Αυτό όμως, όπως εξηγούν
αρμόδια τραπεζικά στελέχη, δεν ση-
μαίνει ακόμη κάτι για τους πελάτες
τους, οι οποίοι μέχρι σήμερα ήταν στο
απυρόβλητο των αρνητικών επιτο-
κίων, και άρα δεν θα πρέπει να ανα-
μένουμε αύξηση των επιτοκίων στις
καταθέσεις που έχουν τα νοικοκυριά
και οι επιχειρήσεις στις εμπορικές
τράπεζες. Το όριο για την αλλαγή
στάσης των τραπεζών στον τομέα των
καταθέσεων θα πρέπει να αναμένε-
ται πιθανότατα από τον προσεχή Σε-
πτέμβριο, κατά τη δεύτερη κίνηση
της ΕΚΤ να αναχαιτίσει τον πληθωρι-
σμό μέσα από τη δεύτερη αύξηση
των επιτοκίων, είτε αυτή είναι της τά-
ξης του 0,25 είτε του 0,50, αλλά σε
κάθε περίπτωση η αντίδραση θα είναι
λελογισμένη.

Τα επιτόκια καταθέσεων δεν αυξάνονται
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Μια νεόδμητη κατοικία τριών υπνοδωματίων
στη Λευκωσία η οποία είχε το 2020 την ενδει-
κτική τιμή πώλησης των 200 χιλιάδων ευρώ,
σήμερα πωλείται γύρω στις 225 χιλιάδες ευρώ.
Ανά τετραγωνικό μέτρο η τιμή μέχρι τέλος του
2020 ήταν στα 1.200 ευρώ,  ενώ πλέον υπολο-
γίζεται κατά μέσο όρο γύρω στο 1.550 ευρώ.
Οι αυξήσεις του κατασκευαστικού κόστους α-
ποτυπώνονται ακόμη περισσότερο στα νέα
συμβόλαια, τα οποία βασίζονται αποκλειστικά
στις υφιστάμενες τιμές των πρώτων υλών, σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συν-
δέσμων Εργολάβων Οικοδομών Στέλιο Γαβριήλ.
Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις για το επόμενο
διάστημα, δεν δείχνουν ότι θα υπάρξουν αλ-
λαγές, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Στο οι-
κονομικό δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας, κα-
ταγράφεται επιτάχυνση των τιμών από τα τέλη
του 2021 και αρχές του 2022 μετά από δύο χρό-
νια πανδημίας. Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2021
και το α΄ τρίμηνο του 2022 οι τιμές κατοικιών
κατέγραψαν ετήσιες αυξήσεις 2,6% και 3,2%,
αντίστοιχα, ενώ οι προβλέψεις λένε ότι η αυ-
ξητική πορεία των τιμών στα ακίνητα θα έχει
και συνέχεια. 

Υποχωρεί η ζήτηση
Πάντως το αυξημένο κόστος κατασκευής

δεν έχει επηρεάσει μέχρι στιγμής την ζήτηση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία πωλητήριων εγγράφων
του Τμήματος Κτηματολογίου, οι αγοραπωλησίες

ακινήτων σε Παγκύπρια βάση παρουσίασαν
ετήσια αύξηση 40,1% το πρώτο τετράμηνο του
2022. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε ετήσια
αύξηση 15,9% για εγχώριους (αποτελούν και
την πλειοψηφία των αγοραστών) και 97,7%
για ξένους αγοραστές. Οι λόγοι της αυξημένης
ζήτησης είναι τρεις, όπως τους περιγράφει ο
κ. Γαβριήλ. Οι νέοι αγοραστές προσπαθούν να
προλάβουν την αλλαγή του ΦΠΑ, την αύξηση
του επιτοκίου αλλά και τις συνεχιζόμενες αυ-
ξήσεις. 

Από την άλλη Ρώσοι και Ουκρανοί ενισχύουν
την ζήτηση των ακινήτων σε ψηλά επίπεδα
κυρίως σε Λεμεσό και Λάρνακα. Αυτά τα δε-
δομένα είναι ωστόσο ευμετάβλητα και προ-
βλέπεται ότι θα διαφοροποιηθούν το επόμενο
διάστημα. Η εκτίμηση για καθοδικές πιέσεις
στην αγορά ακινήτων περιλαμβάνεται και στο
οικονομικό δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας. Α-
ναφέρεται ωστόσο ότι η σταδιακή ενίσχυση
των ξένων και εγχώριων επενδύσεων, η δρο-
μολόγηση και επιτάχυνση σημαντικών έργων
υποδομής και η δυναμική του τουρισμού μπο-
ρούν να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά σε
αυτές τις πιέσεις. Από την πλευρά τους οι ερ-
γολάβοι εκφράζουν την άποψη ότι το 2023-
2024 ενδεχομένως να υπάρξει μια αλλαγή στην
σχέση προσφοράς και ζήτησης. Βάσει των προ-
βλέψεων, από το 2023 η ζήτηση θα ξεκινήσει
να φθίνει με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον κλά-

δο- μείωση του κύκλου εργασιών, μείωση στο
περιθώριο κέρδους των ντιβέλοπερ και τελικά
της τιμής που φτάνει στον αγοραστή. 

Επιτάχυνση αυξήσεων
Μέχρι τότε φυσικά οι τιμές συνεχίζουν να

ανεβαίνουν με τις αυξήσεις να επιταχύνονται
από τα χαμηλά επιτόκια, την προώθηση επεν-
δύσεων και κινήτρων για headquartering ε-
ταιρειών υψηλής τεχνολογίας, κυρίως σε Λεμεσό
και Λάρνακα σύμφωνα με αναφορές της αγοράς.
Μέχρι τέλος του 2021 ήταν σε ισχύ και το
σχέδιο της κυβέρνησης για μερική επιχορήγηση
του επιτοκίου για νέα στεγαστικά δάνεια. Και
φυσικά στην εξίσωση προστίθεται η αύξηση
του κατασκευαστικού κόστους που ενισχύθηκε
μετά την πανδημία, από τον πόλεμο στην Ου-
κρανία. Συγκεκριμένα, το α’ τρίμηνο του 2022

οι τιμές κατασκευαστικών υλικών κατέγραψαν
ετήσια αύξηση 17,7%, με τη μεγαλύτερη αύξηση
να εντοπίζεται κυρίως στα μέταλλα. Δομικός

χάλυβας και σίδηρος σημείωσαν κατά το α’
τρίμηνο του 2022 ετήσια αύξηση 46% και 38%,
αντίστοιχα. Η εκτίμηση της κατάστασης από

παράγοντες της  αγοράς, για συνέχιση της αυ-
ξητικής πορείας των τιμών, επιβεβαιώνεται
από τον δείκτη προσδοκιών των τιμών ακινήτων
που δημοσιεύεται στις Έρευνες Οικονομικής
Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκε-
κριμένα, ο δείκτης ανήλθε κατά μέσο όρο στο
ιστορικά ψηλό επίπεδο 80,3 το α’ τρίμηνο του
2022 σε σχέση με 3,7 την αντίστοιχη περίοδο
του 2021, καταδεικνύοντας την μεγάλη σύγκλιση
απόψεων στην αγορά για περαιτέρω αυξήσεις
στις τιμές. 

Δανείζονται περισσότερα
Ενδεικτικό στοιχείο της αύξησης του κατα-

σκευαστικού κόστους, μπορεί να θεωρηθεί το
ποσό των νέων δανείων για αγορά κατοικίας.
Σύμφωνα με τη δημοσίευση Νομισματικών και
Χρηματοοικονομικών Στατιστικών της Κεντρι-
κής Τράπεζας, τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας
το α’ τρίμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά 91,6%
και 33,4% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση, α-
ντίστοιχα (€437,5 εκ. το α’ τρίμηνο του 2022
σε σχέση με €228,3 εκ. το α’ τρίμηνο του 2021
και €328 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021). Ε-
πίσης, σύμφωνα με τις ίδιες στατιστικές, το ε-
πιτόκιο οικιστικών δανείων κατά το α’ τρίμηνο
του 2022 διατηρήθηκε αμετάβλητο κατά μέσο
όρο στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο 2,15%, σε
σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021. Η αύξηση
των νέων δανείων για αγορά κατοικίας που
παρατηρήθηκε το α’ τρίμηνο του 2022, ενδε-
χομένως να φανερώνει την τάση υφιστάμενων
δανειοληπτών να επεκτείνουν τη γραμμή πί-
στωσης της για κάλυψη του αυξημένου κατα-
σκευαστικού κόστους. Τυχόν παρατεταμένες
πληθωριστικές πιέσεις δύναται να οδηγήσουν
σε γρηγορότερο ρυθμό αύξησης των επιτοκίων
και σε συνεπακόλουθη διάβρωση των εισοδη-
μάτων των ενδιαφερόμενων αγοραστών για
ακίνητα. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μια α-
πότομη αύξηση των πραγματικών επιτοκίων
θα μπορούσε να προκαλέσει διορθώσεις στις
τιμές των κατοικιών της Ευρωζώνης βραχυ-
πρόθεσμα, λόγω της αύξησης του κόστους δα-
νεισμού και να ενισχύσει την ζήτηση ακινήτων
χαμηλότερης αξίας ή μικρότερου μεγέθους.
Θα μπορούσε επιπλέον να αυξήσει την ζήτηση
για ενοικίαση, η οποία ήδη καταγράφει ανοδική
τάση. Όπως αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα, α-
ντίβαρο στις αρνητικές αυτές πιέσεις θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει το γεγονός ότι τα ακίνητα
δύναται να προσφέρουν προστασία από τον
πληθωρισμό (hedging), αφού επιφέρουν τόσο
επαναλαμβανόμενα έσοδα (ενοικίαση) όσο και
ανατιμήσεις στην αξία του περιουσιακού στοι-
χείου. Έτσι, αναμένεται οι επενδυτές και τα
νοικοκυριά να επιλέξουν να τοποθετήσουν μέ-
ρος των καταθέσεων που συσσωρεύτηκαν κατά
τη διάρκεια της πανδημίας στον τομέα των α-
κινήτων. 
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Η ρωσική οικονομία δεν είναι τόσο υγιής όσο δείχνει Ο έλεγχος των τιμών, προτεραιότητα της Λαγκάρντ
Το Κρεμλίνο εδώ και καιρό διαψεύδει
φήμες για την υγεία του προέδρου
Πούτιν. Ο κατευνασμός των ανησυχιών
για την κατάσταση της ρωσικής οικο-
νομίας του 1,7 τρισ. δολαρίων είναι η
μεγαλύτερη πρόκληση. Οι εξαγωγές
πετρελαίου και φυσικού αερίου και οι
χαμηλότερες εισαγωγές σημαίνουν
ότι το ρούβλι είναι ισχυρό, δίνοντας
το περιθώριο στην κεντρική τράπεζα
της χώρας να μειώσει περαιτέρω τα
επιτόκια, όπως και έκανε την Παρα-
σκευή. Ωστόσο, σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα η Μόσχα χρειάζεται πολύ
περισσότερα. Οι προβλέψεις για την
άμεση κατάρρευση της ρωσικής οι-
κονομίας έχουν αποδειχθεί λανθασμέ-
νες. Είναι αλήθεια ότι το ΑΕΠ συρρι-
κνώθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση τον
Μάιο. Ομως η ανεργία έπεσε σε ιστο-
ρικά χαμηλά επίπεδα. Οι υψηλές τιμές
ενέργειας έχουν οδηγήσει τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ενωσης να αποστέλ-
λουν από τον Φεβρουάριο και μετά
περί τα 70 δισ. δολ. στη Ρωσία για ο-
ρυκτά καύσιμα. Και η μείωση των ει-
σαγωγών έδωσε στη χώρα ένα πλεό-
νασμα τρεχουσών συναλλαγών-ρεκόρ,
επίσης 70 δισ. δολαρίων το δεύτερο
τρίμηνο.

Οπως και με την τελευταία μεγάλη
κρίση της Ρωσίας το 2014, έτσι και
τώρα λειτούργησε θετικά η επιδέξια
διαχείριση της διοικητού της κεντρικής
τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα. Στον
απόηχο της εισβολής διπλασίασε τα
επιτόκια στο 20% και θέσπισε περιο-
ρισμούς στην κίνηση κεφαλαίων για
να αποτρέψει τις μαζικές αναλήψεις.
Εν τω μεταξύ, το ρούβλι έχει ανακάμψει
έναντι του δολαρίου, επιτρέποντάς
της να μειώσει το βασικό της επιτόκιο
στο 9,5% και μόλις την Παρασκευή
στο 8%. 

Ωστόσο, ο πόλεμος στην Ουκρανία
έχει μετατοπίσει την οικονομία της
Ρωσίας από τη στασιμότητα στην πε-
ριστολή. Ακόμη και στην έρευνα της
κεντρικής τράπεζας τον Ιούλιο προ-
βλέπεται συρρίκνωση 6% φέτος και

1,3% το επόμενο έτος, πριν η ρωσική
οικονομία επανέλθει σε στάσιμο ρυθμό
ανάπτυξης από το 2024 και μετά. Η
παραγωγικότητα θα μειωθεί μακρο-
πρόθεσμα επειδή οι κυρώσεις απαγο-
ρεύουν ή αποτρέπουν τις εισαγωγές
μηχανημάτων και τεχνολογίας, που
κάνουν την παραγωγή πιο αποτελε-
σματική. Η Ρωσία θα μπορούσε να α-
νακατευθύνει μεγάλο μέρος των 3 ε-
κατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου
την ημέρα, τα οποία θα παύσει η Ευ-
ρώπη να εισάγει, προς την Κίνα και
την Ινδία, αλλά η ανακατεύθυνση όλου
του φυσικού αερίου θα είναι αδύνατη
χωρίς νέους αγωγούς.

Η Ρωσία, για να οδηγήσει την οι-
κονομία της σε μια πιο σταθερή πορεία,
θα πρέπει να αντικαταστήσει τις ει-
σαγωγές με εγχώρια προϊόντα και να
αντιστρέψει την ύφεση. Αλλά η πρό-
γνωση δεν είναι ευμενής. Η νέα ισορ-
ροπία απαιτεί επενδύσεις και εύρυθμες
αγορές, κάτι που ο Πούτιν δεν μπόρεσε
να επιτύχει στις δύο δεκαετίες στην
εξουσία του, ακόμη και όταν οι κεφα-
λαιαγορές ακολουθούσαν την ανιούσα.
Η διαφθορά και ο ισχνός σεβασμός
στο κράτος δικαίου έχουν επιβραδύνει
εδώ και καιρό τις επενδύσεις.

Πόσο και για πόσο καιρό θα αυξάνει
η ΕΚΤ τα επιτόκια προτού συνειδη-
τοποιήσει ότι η επικείμενη ύφεση θα
επιφέρει εγχώριες πληθωριστικές
πιέσεις χωρίς περαιτέρω σκλήρυνση
της νομισματικής πολιτικής; Εξακο-
λουθούμε να αναμένουμε ότι η ΕΚΤ
θα σταματήσει στο τέλος του τρέχο-
ντος έτους. 

Ωστόσο, για δύο λόγους, αναθεω-
ρούμε προς τα πάνω τον στόχο μας
για τα ανώτατα επίπεδα του βασικού
επιτοκίου αναχρηματοδότησης από
το 1% στο 1,5%. 

Πρώτον, η ΕΚΤ αύξησε το αρχικό
επίπεδο για τις πρόσθετες αυξήσεις
επιτοκίων, που επίκεινται φέτος, κατά
50 μονάδες βάσης αντί για τις 25 μο-
νάδες βάσης που είχαν προαναγγελ-
θεί. Δεύτερον, η ομόφωνη απόφαση
της ΕΚΤ για μια νέα αμυντική γραμμή
ενάντια στην αναταραχή της αγοράς
καθιστά ασφαλέστερη την ταχύτερη
κινητοποίησή της μέσα στους επό-
μενους μήνες. Η άνοδος των τιμών
της ενέργειας και των τροφίμων σε
συνδυασμό με τις παρατεταμένες ε-
πιπτώσεις των διαταραχών της εφο-
διαστικής αλυσίδας οδήγησαν τον
πληθωρισμό της Ευρωζώνης σε ρεκόρ

40 ετών, της τάξεως του 8,6% σε ε-
τήσια βάση τον Ιούνιο. 

Ωστόσο, η προκύπτουσα συμπίεση
του πραγματικού διαθέσιμου εισο-
δήματος έχει, επίσης, μειώσει την ε-
μπιστοσύνη των καταναλωτών.

Βραχυπρόθεσμα, η σταδιακή με-
τακύλιση των ακόμη υψηλότερων τι-
μών του φυσικού αερίου θα μπορούσε
να αυξήσει περαιτέρω τον πληθωρι-
σμό. Ταυτόχρονα, μια λιγότερο υπο-
τονική τουριστική περίοδος μετά δύο
καλοκαίρια με τα προβλήματα του
κορωνοϊού πιθανότατα θα καθυστε-
ρήσει την έναρξη της ύφεσης στην
Ευρωζώνη μέχρι το τέταρτο τρίμηνο.
Ως αποτέλεσμα, τους επόμενους μήνες
η ΕΚΤ πιθανότατα θα εστιάσει πε-
ρισσότερο στον τρέχοντα πληθωρισμό
παρά στους κινδύνους ύφεσης. Προ-

βλέπουμε ότι τα στοιχεία για τον Αύ-
γουστο –τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα
στη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Σεπτέμ-
βριο– θα δείξουν στο 9% τον δείκτη
για τον πληθωρισμό. Συνεπώς, ανα-
μένουμε από την ΕΚΤ να αυξήσει τα
επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στις
8 Σεπτεμβρίου, ενώ στη συνέχεια θα
υπάρξουν κινήσεις κατά 25 μονάδες
βάσης, στις 10 Οκτωβρίου και στις
15 Δεκεμβρίου. 

Οπως και πριν, αναμένουμε ότι η
ΕΚΤ θα τηρήσει στάση αναμονής το
2023 και το 2024. Μέχρι τις αρχές
του επόμενου έτους οι ενδείξεις ύ-
φεσης και πτώσης του πληθωρισμού
θα είναι τόσο ισχυρές, ώστε να απο-
τρέπουν περαιτέρω αυξήσεις επιτο-
κίων. 

Ωστόσο, δεν εκτιμούμε πως η ΕΚΤ
πρόκειται να χαλαρώσει τη νομισμα-
τική πολιτική της. Εχοντας αρχίσει
να αυξάνει τα επιτόκια αργότερα (από
άλλες κεντρικές τράπεζες) και έχοντας
φτάσει το πολύ στο 1,5% έως το τέλος
του 2022, η ΕΚΤ θα έχει λίγα περι-
θώρια για περικοπές το 2023

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

Καθοδικές 
οι πιέσεις 
στο Real Estate
Οι εγχώριες και ξένες επενδύσεις λειτουργούν
αντισταθμιστικά - Βλέπουν μείωση ζήτησης το 2023

<<<<<<<

Η παραγωγικότητα 
θα μειωθεί επειδή οι κυρώ-
σεις απαγορεύουν τις εισα-
γωγές μηχανημάτων 
και τεχνολογίας.

<<<<<<<

Τους επόμενους μήνες 
η ΕΚΤ πιθανότατα θα εστιά-
σει περισσότερο στον τρέ-
χοντα πληθωρισμό παρά
στους κινδύνους ύφεσης.

<<<<<<<

Στα 437,5 εκ. το α’ τρίμηνο 
του 2022 σε σχέση με €228,3 εκ. 
το α’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν 
τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας
και αυξήθηκαν κατά 91,6% 
σε ετήσια βάση.

Μια απότομη αύξηση των πραγματικών επιτοκίων θα μπορούσε να προκαλέσει διορθώσεις στις τιμές των κατοικιών της Ευρωζώνης βραχυπρόθεσμα, λόγω της αύξη-
σης του κόστους δανεισμού.
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Στοχοποίηση της Ελλάδας 
Η στοχοποίηση των Ελλαδιτών
και της Ελλάδας το τελευταίο
διάστημα από συγκεκριμένους
κύκλους στην Κύπρο βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη. Δυστυχώς φαί-
νεται να υπάρχει μια μειοψηφία
η οποία θέλει να διασπάσει τον
Ελληνισμό, αφού οι ίδιοι δεί-
χνουν να μη νιώθουν ότι ανή-
κουν σε αυτόν. Για να το κατα-
φέρουν προσπαθούν να σπεί-
ρουν το διχασμό με επαίσχυντα
παραπολιτικά σχόλια και άρθρα
τα οποία βρίθουν μίσους  προς
την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αν
νομίζουν ότι μ’ αυτόν τον τρόπο
θα βοηθήσουν ώστε να λυθεί το
Κυπριακό. 

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός
και η Ελληνική διπλωματία είναι
σαφείς. Η λύση θα υπάρξει στο
πλαίσιο διζωνικής δικοινοτικής
ομοσπονδίας όπως έχει συμφω-
νηθεί. Όλοι αυτοί οι «γνήσιοι
Κύπριοι» που κατηγορούν την
Ελλάδα τι ακριβώς λύση θέλουν;
Έγραψα την προηγούμενη ε-
βδομάδα ότι δυνατοί είμαστε
μόνο ενωμένοι. Τους καλώ να
διαβάσουν το άρθρο μου μπας
και καταλάβουν ότι μέσω της
διχόνοιας το μόνο που εξυπη-
ρετούν είναι την Τουρκική προ-
κλητικότητα. Τους θυμίζω, ότι

ακόμα κηδεύουμε ήρωες που α-
γωνίστηκαν για να γράφουν οι
ίδιοι ελεύθερα για «Καλάμαρους
με ένα άλλο συνοδευτικό μπρο-
στά», βεβηλώνοντας τη μνήμη
των πεσόντων στην Κύπρο. Τους
θυμίζω επίσης ότι η Ελληνική
ψυχή είναι μία και είναι κοινή
σε Ελλάδα και Κύπρο και όσο
και να προσπαθούν οι συγκε-
κριμένοι δεν θα καταφέρουν να
τη χωρίσουν. Η μόνη εξήγηση
που μπορώ να δώσω πάντως εί-
ναι ότι χρησιμοποιώντας τη δι-
χόνοια σίγουρα δεν βοηθάνε
στην προσπάθεια επίλυσης του
Κυπριακού. 

Μήπως τελικά αυτός είναι ο
σκοπός τους; Να μη λυθεί το Κυ-
πριακό; Να μην επανενωθεί το
νησί; Με μεγάλη λύπη γράφω
το συγκεκριμένο κείμενο όμως
δεν θα πέσω στην παγίδα των
γραφικών αντιρρησιών και θα
στηρίξω την ενότητα. Θα στη-
ρίξω το δίκαιο και όσους το υ-
πηρετούν. Φασίστας δεν είναι
αυτός που αγαπάει την πατρίδα
του. Φασίστας είναι αυτός που
προσπαθεί να επιβάλει τη δική
του αλήθεια με οποιονδήποτε
τρόπο. 

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμ-
βουλος Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.

Η Cyta, την Τρίτη 26 Ιουλίου, υπέγραψε
στην Αθήνα τη συμμετοχή της στο υπο-
θαλάσσιο καλωδιακό σύστημα East Med
Corridor (EMC). Πρόκειται για ένα έργο
γεωστρατηγικής σημασίας, με διακρατική
στήριξη, που αξιοποιεί τη γεωγραφική
θέση της Κύπρου, της Ελλάδας και της
Σαουδικής Αραβίας στη δημιουργία μιας
διεθνούς ψηφιακής λεωφόρου, απαραί-
τητης για την παγκόσμια οικονομία. Συ-
μπληρώνει και αναβαθμίζει τις υφιστά-
μενες τηλεπικοινωνιακές υποδομές που
διαθέτει η Κύπρος και την τοποθετεί στο
επίκεντρο της επικοινωνίας, μετατρέπο-

ντάς την δυνητικά σε πύλη σύνδεσης της
Ασίας με την Ευρώπη.

Ξεκινώντας από τη Σιγκαπούρη, το
EMC θα διέρχεται μέσω Σαουδικής Αρα-
βίας, Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας και θα
καταλήγει σε Ιταλία και Γαλλία. Η κατα-
σκευή του θα ξεκινήσει το προσεχές φθι-
νόπωρο και αναμένεται να ολοκληρωθεί
και να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του
2025. Το συνολικό κόστος κυμαίνεται
γύρω στα $850 εκ. και εκτός από τη Cyta,

σε αυτό συμμετέχουν οι εταιρείες MENA
HUB της Σαουδικής Αραβίας και οι ελλη-
νικές TTSA και ΔΕΗ.  

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Cyta
Μιχάλης Ιωαννίδης, σημείωσε ότι «συμ-
μετέχουμε σε ένα έργο που δημιουργεί
τον τηλεπικοινωνιακό άξονα Κύπρου –
Ελλάδας ως  την πύλη μεταφοράς δεδο-
μένων της Ευρώπης. Με το EMC δημι-
ουργούμε τις προϋποθέσεις για σημαντικά
γεωστρατηγικά και απτά οικονομικά

οφέλη για τη χώρα μας. Από σήμερα εί-
μαστε ένα βήμα πιο κοντά στη μετατροπή
της Κύπρου σε Περιφερειακό Κέντρο Δε-
δομένων και Επιχειρηματικότητας».

Ο CEO της Cyta, Αντρέας Νεοκλέους,
δήλωσε : «Επενδύουμε στο νέο διεθνές
καλωδιακό σύστημα EMC για να ενισχύ-
σουμε ακόμα περισσότερο την ποιοτική
εμπειρία επικοινωνίας των πελατών μας.
Η νέα διαδρομή θα πολλαπλασιάσει τη
χωρητικότητα της διασύνδεσης της Cyta

με τον υπόλοιπο κόσμο, διασφαλίζοντας
ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες και όγκους
δεδομένων για τους πελάτες μας. Θα προ-
σφέρει, επίσης, ανθεκτικότητα και εφε-
δρεία στην ψηφιακή διασύνδεση της χώ-
ρας, με πολλά μακροπρόθεσμα εμπορικά
και οικονομικά οφέλη για τη Cyta και για
τον τόπο». 

Σχολιάζοντας το γεγονός, ο υπουργός
Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης,
ανέφερε ότι «με την επένδυση της Cyta,
δεν επιτυγχάνεται απλά η ενίσχυση της
συνδεσιμότητας της Κύπρου. Στη συμ-
φωνία διασφαλίζεται ότι η έδρα του εται-
ρικού σχήματος του έργου EMC θα είναι
η χώρα μας. Με αυτό τον τρόπο δημιουρ-
γούνται πολυδιάστατα οικονομικά οφέλη
για την Κύπρο, ενώ, παράλληλα, δημι-
ουργείται πρόσφορο έδαφος για συνέργειες
και συνεργασία με την Ελλάδα και την
Σαουδική Αραβία, με προεκτάσεις σε ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο».

Τέλος, ο υφυπουργός Έρευνας, Και-
νοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυ-
ριάκος Κόκκινος, υπογράμμισε ότι «η
συμμετοχή της Cyta στην δημιουργία του
EMC υποστηρίζει στρατηγικά και δια-
δραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διασφά-
λιση της ψηφιακής συνδεσιμότητας της
χώρας μας. Ταυτόχρονα, εκπληρώνει έναν
βασικό στόχο του Υφυπουργείου και της
Πολιτείας, για διασύνδεση της Κύπρου
με τους σημαντικότερους κόμβους ανταλ-
λαγής δεδομένων στην περιοχή και την
καθιερώνει ως περιφερειακό κόμβο τη-
λεπικοινωνιών και δεδομένων».

Βασικός συμμέτοχος στο East Med Corridor η Cyta

<<<<<<

Η Κύπρος μετατρέπεται σε
ψηφιακό κόμβο μεταφοράς,
αποθήκευσης και δημιουργίας
δεδομένων μεταξύ Ευρώπης
και Ασίας. Το συνολικό κόστος του έργου κυμαίνεται γύρω στα 850 εκ. δολάρια και εκτός από τη Cyta, σε

αυτό συμμετέχουν οι εταιρείες MENA HUB της Σαουδικής Αραβίας και οι ελληνικές TTSA και ΔΕΗ.  

Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Σε μερικές εβδομάδες αναμένεται να
παρουσιαστεί η πρόταση της εταιρείας
PWC για το ποιο θα είναι τελικά το
ενιαίο brand name της ευρύτερης πε-
ριοχής Πόλης Χρυσοχούς και Τηλλυρίας.
Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός Τουρισμού
Σάββας Περδίος στην «Κ» μετά το τέλος
της παρουσίασης της μελέτης για την
τουριστική ανάπτυξη και την τουριστική
ταυτότητα που πραγματοποιήθηκε
στην Πόλη Χρυσοχούς. Πρόκειται για
μια προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε από
το 2019 και είχε στόχο οι περιοχές της
βορειοδυτικής Κύπρου να μπορούν να
συστηθούν με μία ενιαία ταυτότητα
στις τουριστικές αγορές του εξωτερικού.
Θεωρείται ότι έτσι θα αναβαθμιστεί και
θα αυξηθεί το τουριστικό ρεύμα στις
κοινότητες Ακάμα, της Πόλης Χρυσο-
χούς και της Τηλλυρίας και κατ΄ επέ-
κταση θα δημιουργήσει συνθήκες για
ανάπτυξη στην περιοχή. Ανάπτυξη, μέ-
σα στα επιτρεπτά πλαίσια, όπως επι-
σημαίνει ο υφυπουργός Τουρισμού, ο
οποίος διευκρίνισε ότι οι εξελίξεις σε
σχέση με το Τοπικό Σχέδιο δεν επηρε-
άζουν το περιεχόμενο των δράσεων

προώθησης της περιοχής. Συγκεκριμένα
ανέφερε ότι οποιαδήποτε εισήγηση
έχει τεθεί από τους μελετητές έγινε
στην βάση του υφιστάμενου πλαισίου
και όχι στο πώς θα είναι στο μέλλον.
Πάντως στα του τοπικού σχεδίου Ακάμα,
έχει ήδη αναφερθεί ότι εξελίξεις θα
πρέπει να αναμένονται εντός φθινο-
πώρου. Μέχρι το φθινόπωρο θα πρέπει
να αναμένονται και οι εξελίξεις στα του
τουρισμού της περιοχής, αφού θα ανα-
κοινωθεί το brand name για τις κοινό-
τητες του Ακάμα, την Πόλη Χρυσοχούς
και την Τηλλυρία. 

Το φυσικό περιβάλλον
Ο στόχος είναι η τελική επιλογή να

καλύπτει όλες τις περιοχές παρά τα δια-
φορετικά χαρακτηριστικά τους και να
μην αποκλείει καμία από αυτές. Σε αυτή
την βάση, δεν αναμένεται ότι θα είναι
μια ονομασία που θα επικεντρώνεται σε
κάποιο μονόπλευρο χαρακτηριστικό,
όπως αυτό της ακτογραμμής και της συ-
νύπαρξης με την θάλασσα –έχει αναφερθεί
το όνομα ριβιέρα- αν και θεωρείται απο-
μακρυσμένο καθώς αυτό αφήνει εκτός
«ομπρέλας» άλλα στοιχεία ή περιοχές.
«Αυτό που θα μπορούσε να αναδειχθεί

μέσα από την ονομασία είναι το φυσικό
περιβάλλον το οποίο υπερισχύει παντού»,
επισήμανε ο Υφυπουργός.

Unique selling points
Η μελέτη καθορίζει συγκεκριμένες

δράσεις, οι οποίες θα ενσωματωθούν
στην Εθνική Στρατηγική Τουρισμού.
Στόχος είναι να αξιοποιούν και να προ-
ωθούν τα προτερήματα της περιοχής
και τα unique selling points που διαθέτει.
Γίνεται μια μεγάλη αναφορά στην φύση,
το κλίμα, τις αυθεντικές εμπειρίες που
προσφέρει, τα τοπικά προϊόντα, τον πο-

λιτισμό και την χλωρίδα και πανίδα, που
με την σωστή ανάδειξη μπορεί να απο-
τελέσει πόλο έλξης. Δόθηκε επίσης ση-
μασία στο ότι η επωνυμία και η ιστορία
πίσω από το τελικό όνομα, θα πρέπει
να είναι τέτοιο ώστε να αναδεικνύει και
τα συναισθήματα του επισκέπτη της
περιοχής. Θα πρέπει να περιμένουμε να
δούμε λοιπόν να αναδεικνύονται στοιχεία
όπως η επαφή με την τοπική κοινωνία,
η αναζωογόνηση, η επαφή με το περι-
βάλλον, οι αυθεντικές εμπειρίες και οι
δραστηριότητες στην φύση. 

Οι αγορές στόχευσης
Μετά την παρουσίαση της ενιαίας

ταυτότητας, θα ακολουθήσει η προώ-
θησή της στις τουριστικές αγορές με
συγκεκριμένο πλάνο δράσης. Οι αγορές
στις οποίες απευθύνεται η περιοχή Τηλ-
λυρίαςκαι Πόλης Χρυσοχούςείναι κυρίως
αυτές της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες
επιλέγουν τις ειδικές μορφές τουρισμού
τις οποίες θα αναπτύξει η περιοχή, όπως
οικολογικό και ποδηλατικό τουρισμό,
τον τουρισμό φύσης. Ενδεικτικά ανα-
φέρονται οι Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία,
Πολωνία, Γαλλία, Ολλανδία καθώς και
το Ισραήλ, αφού εντοπίζονται στο προφίλ
του Ισραηλινού τουρίστα στοιχεία που
μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτού
του είδους τουρισμού. 

Υγείας και Ευεξίας
Ταυτόχρονα η περιοχή έχει σοβαρές

προοπτικές για προσέλκυση τουρισμού
υγείας και ευεξίας. Υπενθυμίζεται ότι
μέχρι τέλος του χρόνου αναμένεται να
προκηρυχθεί το σχετικό Σχέδιο επιχο-
ρηγήσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού,
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους
10 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο απευθύνεται
σε ξενοδοχεία όλης της επικράτειας και

παρέχει κίνητρα για την προσθήκη ή
την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας/ευ-
εξίας, την παροχή υπηρεσιών για άτομα
τρίτης ηλικίας και την προώθηση του
ιατρικού τουρισμού. Τα καταλύματα της
ευρύτερης περιοχής Πόλης Χρυσοχούς
και Τηλλυρίας θα μπορούσαν να επω-
φεληθούν σημαντικά από το συγκεκρι-
μένο σχέδιο, σημείωσε ο Υφυπουργός
και να αξιοποιήσουν το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα που έχουν να συνδυάζουν
βουνό και θάλασσα και καθαρό αέρα,
στοιχεία σημαντικά για προσέλκυση
τουριστών υγείας και ευεξίας. 

Brand name χωρίς ριβιέρα για τον Ακάμα
Σύντομα η παρουσίαση της κοινής τουριστικής ταυτότητας της περιοχής, πολλές αλλαγές εντός τριετίας 

<<<<<<

Πρόκειται για ένα πλάνο με
ορίζοντα μέχρι τέλος της δε-
καετίας και με επιμέρους
δράσεις για κάθε χρονιά μέ-
χρι το 2030.Από την παρουσίαση της μελέτης για την τουριστική ανάπτυξη και την τουριστική ταυτότητα που πραγματοποιήθηκε στην Πόλη Χρυσοχούς. 

<<<<<<

Η τουριστική ταυτότητα 
θα είναι ενιαία ώστε να κα-
λύπτει τα χαρακτηριστικά 
όλων των περιοχών σημείω-
σε ο Σάββας Περδίος.

Χρειάζεται λίφτινγκ
Είναι ξεκάθαρο ότι πέραν της
χάραξης στρατηγικής, πλάνου
δράσης και branding της περιο-
χής, τα υφιστάμενα καταλύματα
και υπηρεσίες χρειάζονται ένα
γερό λίφτινγκ. Το συγκεκριμένο
ζήτημα συναντάται συχνά σε
τουριστικές περιοχές, υποβαθ-
μίζοντας την όποια προσπάθεια
αναβάθμισης. 
Οι υποδομές είναι στα σημαντι-
κότερα ζητήματα και για τους
ξένους επισκέπτες. Μια διέξο-
δο προσφέρουν τα σχέδια που
έχουν εξαγγελθεί μέσα από το
Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη έχει
προκηρυχθεί το  σχέδιο χορη-
γιών για αναβάθμιση παραδο-
σιακών χώρων εστίασης ή πώ-
λησης παραδοσιακών προϊό-
ντων διατροφής, ύψους 8 εκατ.
ευρώ, αν και το ενδιαφέρον α-
πό τις συγκεκριμένες περιοχές
είναι ακόμη περιορισμένο. «Θε-
ωρώ ότι μέσα από την παρου-
σίαση που έγινε, είναι πιο εύκο-
λο για τους κατοίκους της πε-
ριοχής να αντιληφθούν την ση-
μασία των εργαστηρίων και των
σημάτων ποιότητας και θα εντα-
χθούν σε αυτές τις πρωτοβου-
λίες».
Στα συν ότι ήδη έχει υποβάλει
αίτηση και έχει εγκριθεί στο
πλαίσιο του πρώτου σχεδίου, ε-
πιχείρηση πώλησης παραδοσια-
κών προϊόντων στην περιοχή
του Πύργου. 
Τα πρώτα αποτελέσματα της
προώθησης και της αλλαγής εκ
των έσω για την περιοχή, ανα-
μένεται να φανούν την επόμε-
νη τριετία σύμφωνα με τον Υ-
φυπουργό. 
Το πλάνο προώθησης και ανά-
δειξης της περιοχής θα εντα-
χθεί στο πλαίσιο της Εθνικής
Στρατηγικής Τουρισμού, θα έχει
ορίζοντα δεκαετίας και επιμέ-
ρους δράσεις ανά έτος. 

Το brand name που θα επιλεγεί θα πρέπει να περιλαμβάνει το κοινό χαρακτηριστικό κάθε περιοχής, παρά τη μεταξύ τους ετερογένεια. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον, το οποίο υπερισχύει παντού. 
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e-shops!

Πυκνώνουν τα στοιχεία που προδίδουν
επικείμενη ύφεση στη μεγαλύτερη οι-
κονομία της Ευρώπης και εντείνουν, έ-
τσι, τη γενικότερη ανησυχία για την
οικονομία της Ευρωζώνης που ήδη α-
ντιμετωπίζει υψηλότερα επιτόκια. Τη
στιγμή που η Γερμανία βρίσκεται στα
πρόθυρα νευρικής κρίσης παρακολου-
θώντας λεπτό προς λεπτό τη ροή του
φυσικού αερίου στον Nord Stream 1
και προσπαθεί να είναι έτοιμη για κάθε
ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης και
της πλήρους διακοπής του καυσίμου,
η είδηση είναι τουλάχιστον ανησυχη-
τική: η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων
επιδεινώθηκε και βρίσκεται στο χαμη-
λότερο επίπεδο που έχει σημειώσει από
τις αρχές της πανδημίας. Αιτία, βέβαια,
η εντεινόμενη ανησυχία για τον πλη-
θωρισμό και την ενεργειακή ασφάλεια
της χώρας και την προσφορά αερίου
από τη Ρωσία. Η εικόνα προβάλλει δυ-
σοίωνη από τα στοιχεία που έδωσε χθες
στη δημοσιότητα το γερμανικό οικο-
νομικό ινστιτούτο Ifo. Φέρει τον δείκτη
επιχειρηματικής εμπιστοσύνης να έχει
υποχωρήσει τον Ιούλιο στις 80,3 μονά-
δες, από τις 85,8 μονάδες στις οποίες
βρισκόταν τον Ιούνιο. Υπερέβη, έτσι,
την ήδη απαισιόδοξη πρόβλεψη των
οικονομολόγων για υποχώρηση στις 83
μονάδες.

«Η Γερμανία είναι στα πρόθυρα ύ-
φεσης», τόνισε απερίφραστα ο πρόεδρος
του Ifo, Κλέμενς Φούεστ, και προσέθεσε
πως «οι υψηλές τιμές της ενέργειας και
η διαρκώς επαπειλούμενη διακοπή της
παροχής φυσικού αερίου και οι συνε-
πακόλουθες ελλείψεις αερίου επιβαρύ-
νουν την οικονομία». Οπως διευκρίνισε,

οι επιχειρήσεις της Γερμανίας προεξο-
φλούν επιδείνωση της οικονομικής τους
δραστηριότητας τους επόμενους μήνες.
Η εικόνα αντανακλά την απαισιοδοξία
και την ανησυχία που επικρατεί στη
Γερμανία, της οποίας η ανάκαμψη από
την ύφεση της πανδημίας είχε ήδη υ-
πονομευθεί από τον επιθετικά επιτα-
χυνόμενο πληθωρισμό και τις ελλείψεις
εξαρτημάτων αναγκαίων στη βιομηχα-
νία, τις οποίες και πολλαπλασίασε ο πό-
λεμος στην Ουκρανία. Εχει προηγηθεί
και ο δείκτης οικονομικής δραστηριό-
τητας S&P Global που καταδεικνύει ότι
η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία
συρρικνώθηκε τον Ιούλιο για πρώτη
φορά μέσα στο τρέχον έτος.

Την περασμένη εβδομάδα η
Bundesbank προειδοποίησε πως οι αυ-
ξήσεις των τιμών θα παραμείνουν σε
υψηλά επίπεδα τους επόμενους μήνες
και ενδέχεται να επιταχυνθούν εκ νέου
τον Σεπτέμβριο όταν θα λήξουν ορι-
σμένα μέτρα στήριξης. Στη μηνιαία έκ-
θεσή της για την πορεία της οικονομίας,
η πανίσχυρη κεντρική τράπεζα της Γερ-
μανίας υπογραμμίζει, άλλωστε, πως α-
ποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη ο
φόβος αλλά και η αβεβαιότητα που πε-

ριβάλλει την παροχή φυσικού αερίου
από τη Ρωσία. Για τη Γερμανία, που κα-
λύπτει με εισαγωγές από τη Ρωσία το
μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της σε
φυσικό αέριο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος
είναι να μειωθούν περαιτέρω ή και να
διακοπούν εντελώς οι ροές του καυσίμου,
με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί κι άλλο
ο πληθωρισμός. Στην περίπτωση αυτή,
άλλωστε, μείζων κίνδυνος για τον οποίο
έχουν προειδοποιήσει όχι  μόνο το Ifo
αλλά και όλα τα οικονομικά ινστιτούτα
της Γερμανίας είναι η συνεπακόλουθη
μείωση της παραγωγής γερμανικών βιο-
μηχανιών που έχουν πιστωθεί το με-
ταπολεμικό οικονομικό θαύμα της Γερ-
μανίας.

Ως εκ τούτου οι γερμανικές βιομη-
χανίες δεν κρύβουν την ανησυχία τους
για το μέλλον που τους επιφυλάσσει ο
ρωσικός κολοσσός της Gazprom αν α-
ποφασίσει να διακόψει πλήρως τη ροή
του καυσίμου. Διακυβεύονται η λει-
τουργία και η επιβίωση πολλών εξ αυτών
αν μειωθεί περαιτέρω η παροχή του
φυσικού αερίου, όπως προειδοποίησε
την περασμένη εβδομάδα ο Ρώσος πρό-
εδρος όταν τόνιζε πως ο αγωγός επρό-
κειτο έτσι κι αλλιώς να επαναλειτουρ-
γήσει την περασμένη Πέμπτη μετά την
ολοκλήρωση των έργων συντήρησης.
Παράλληλα με το μέλλον των γερμανι-
κών βιομηχανιών διακυβεύεται και η
ανάπτυξη και γενικότερα το μέλλον της
μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας.
Μιλώντας στους Financial Times προ
ημερών, ο Γεργκ Ρότερμελ, στέλεχος
της ένωσης γερμανικών χημικών βιο-
μηχανιών VCI, της τρίτης μεγαλύτερης
στη χώρα μετά την αυτοκινητοβιομη-

χανία και τον μηχανολογικό εξοπλισμό,
προειδοποιεί πως αν η χώρα αντιμετω-
πίσει έλλειψη του καυσίμου, οι γερμα-
νικές βιομηχανίες θα αναγκαστούν να
μειώσουν ή και να διακόψουν την πα-
ραγωγή τους. Το Βερολίνο έχει ήδη ε-
νεργοποιήσει μηχανισμό έκτακτης α-
νάγκης για την ενεργειακή επάρκεια
και αν χρειαστεί θα θέσει σε προτεραι-
ότητα τη θέρμανση και την ηλεκτρο-

δότηση κατοικιών, νοσοκομείων, γη-
ροκομείων και άλλων φορέων ζωτικών
για την επιβίωση της κοινωνίας, και σε
δεύτερη μοίρα τις βιομηχανίες της χώ-
ρας. Η στάση του έχει, πάντως, προκα-
λέσει την αντίδραση των επιχειρήσεων,
με τις γερμανικές βιομηχανίες να ζητούν
ίση κατανομή των βαρών και να τονίζουν
πως είναι αναγκαίες και ζωτικής σημα-
σίας για την κοινωνία.

Στο μεταξύ, έχοντας ήδη δυσκολευθεί
εξαιτίας των συνεχώς αυξανόμενων τι-
μών, καταναλωτές και επιχειρήσεις της
χώρας πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουν
και το αυξημένο κόστος δανεισμού μετά
την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα
επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης για
πρώτη φορά έπειτα από έντεκα χρόνια.

BLOOMBERG, REUTERS, 
FINANCIAL TIMES

Σε μια ακόμη επιθετική αύξηση των ε-
πιτοκίων του δολαρίου κατά 75 μονάδες
βάσης αναμένεται να προχωρήσει η α-
μερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα
μέσα στην εβδομάδα. Στόχος της, να
ανακόψει τον πληθωρισμό που πλέον
καλπάζει στις ΗΠΑ με 9,1%, καταγρά-
φοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τε-
λευταίων 40 και πλέον ετών. Εντείνεται,
ωστόσο, ο προβληματισμός της Federal
Reserve για το ενδεχόμενο να καταφέρει
καίριο πλήγμα στην αμερικανική οικο-
νομία δεδομένου ότι καταγράφονται
ήδη ενδείξεις της μεγάλης πίεσης που
υφίστανται οι καταναλωτές, αντιμέτωποι
ταυτοχρόνως με υψηλό πληθωρισμό
και υψηλό κόστος δανεισμού. Με μια
νέα αύξηση κατά 75 μ.β., τα επιτόκια
του δολαρίου θα βρεθούν σε ένα φάσμα
από 2,25% έως 2,50%, που σύμφωνα με
τα στελέχη της τράπεζας αποτελούν
ένα «ουδέτερο» επίπεδο νομισματικής
πολιτικής, δηλαδή ούτε αναπτυξιακής
ούτε περιοριστικής πολιτικής. Η ομο-
σπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ σχεδίαζε
πάντως να προχωρήσει σε μια σειρά

από νέες αυξήσεις επιτοκίων για μετά
τον Ιούλιο, αλλά τα πρώτα ανησυχητικά
σημάδια για τις πιέσεις που υφίστανται
οι καταναλωτές προβληματίζουν τη
Fed, που καλείται να βρει τη χρυσή τομή
και να ανακόψει τον πληθωρισμό χωρίς
να υπονομεύσει την οικονομία. Κάποια
στιγμή μέσα στον Ιούλιο, όταν δόθηκαν
στη δημοσιότητα τα ανησυχητικά στοι-
χεία που φέρουν τον πληθωρισμό στις
ΗΠΑ να επιταχύνεται περαιτέρω παρά
την ήδη επιθετική στροφή της Fed σε
περιοριστική νομισματική πολιτική, η
αγορά άρχισε να στοιχηματίζει πως η ο-
μοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ ενδέ-
χεται να προχωρήσει και σε μια αύξηση
επιτοκίων μιας πλήρους εκατοστιαίας
μονάδας. Σύντομα πάντως διαψεύσθηκαν
αυτές οι εκτιμήσεις, καθώς στελέχη της

Fed κατέστησαν σαφές πως η ομοσπον-
διακή τράπεζα προτιμά μια αύξηση κατά
0,75. Τα στοιχεία για τη γενικότερη εικόνα
της αμερικανικής οικονομίας είναι εξάλ-
λου αντιφατικά. Μολονότι ο πληθωρισμός
επιταχύνεται, η αγορά κατοικίας δείχνει
να έχει «παγώσει» ήδη με δραματική τα-
χύτητα, όπως άλλωστε και η επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, που επιβραδύ-
νεται στο σύνολο της υπερδύναμης, και
παράλληλα πολλές μεγάλες αμερικανικές
επιχειρήσεις έχουν «παγώσει» τα σχέδιά
τους για προσλήψεις, ενώ ορισμένες
προχωρούν και σε απολύσεις. Πολλοί
οικονομολόγοι θεωρούν πιθανό να διο-
λισθήσει σε ύφεση η μεγαλύτερη οικο-
νομία του κόσμου μέσα στους επόμενους
12 μήνες και προεξοφλούν μαζικές απο-
λύσεις που θα οδηγήσουν την ανεργία
κοντά στο 5%. Αυτή τη στιγμή πάντως
βρίσκεται στο 3,6%.

Μέχρι στιγμής κανένας αξιωματούχος
δεν έχει μιλήσει επισήμως για οικονομική
συρρίκνωση, αλλά πολλά στελέχη της
Fed, συμπεριλαμβανομένου και του
προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ, έχουν

παραδεχθεί πως έχουν στενέψει εξαι-
ρετικά τα περιθώρια για μια επιτυχή
«ομαλή προσγείωση» της οικονομίας.
Εν ολίγοις για μια ανάσχεση του πλη-
θωρισμού χωρίς ύφεση. Μετά τη συνε-
δρίαση του Ιουλίου, η επιτροπή νομι-
σματικής πολιτικής της Fed έχει προ-
γραμματίσει νέα συνεδρίαση τον Σε-
πτέμβριο, στο πλαίσιο της οποίας σχε-
διάζει νέα αύξηση επιτοκίων και πάλι
κατά 75 μονάδες βάσης. Βάσει των όσων
σχεδιάζει έως τώρα, μέχρι τα τέλη του
έτους τα επιτόκια του δολαρίου θα έχουν
υπερβεί τουλάχιστον το 3,5%. Το πότε
όμως θα φτάσουν σε αυτό το επίπεδο
δεν είναι βέβαιο και θα εξαρτηθεί από
τα δεδομένα της αμερικανικής οικονο-
μίας. Τις τελευταίες ημέρες, για παρά-
δειγμα, υποχώρησε κάπως η τιμή του
πετρελαίου και ορισμένων εμπορευμά-
των και αναπτερώθηκαν οι ελπίδες για
αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέ-
σεων. Την ίδια στιγμή, όμως, αυξάνονται
τα ενοίκια, όπως και οι τιμές ορισμένων
υπηρεσιών, και εντείνουν την πίεση
στην ομοσπονδιακή τράπεζα.

Συνεχίζει τη σταθερή διολίσθησή της
η τουρκική λίρα που υποχώρησε εκ
νέου χθες, με την ισοτιμία της να δια-
μορφώνεται πλέον περίπου στις 18 τουρ-
κικές λίρες προς ένα δολάριο. Στο μεταξύ
εντείνονται  οι ανησυχίες για τη νομι-
σματική πολιτική που ακολουθεί η κε-
ντρική τράπεζα υπό τις οδηγίες της κυ-
βέρνησης Ερντογάν εν μέσω ενός ιλιγ-
γιώδους πληθωρισμού που έχει υπερβεί
το 75%, καθώς και γενικευμένου φόβου
για τον κίνδυνο παγκόσμιας ύφεσης. 

Διαπιστώνοντας ότι και πάλι έχουν
εξανεμιστεί τα συναλλαγματικά διαθέσιμα
της Τράπεζας της Τουρκίας, οικονομικοί
αναλυτές επισημαίνουν πως ο μόνος
τρόπος να αποφευχθεί η περαιτέρω α-

ποδυνάμωση του τουρκικού νομίσματος
είναι να βρει η κεντρική τράπεζα νέα
πηγή ξένων κεφαλαίων που θα καλύψουν
τα ελλείμματα της χώρας και θα ανα-
πληρώσουν τα συναλλαγματικά της δια-
θέσιμα. Στο μεταξύ, την αβεβαιότητα
για το μέλλον του τουρκικού νομίσματος
εντείνει και η πρόθεση των επιχειρήσεων
που διατηρούν τα κεφάλαιά τους σε τουρ-
κικές λίρες και ενδέχεται να αποφασίσουν
να τα αποσύρουν και να τα τοποθετήσουν
σε σκληρό νόμισμα. Ο λόγος για τις επι-
χειρήσεις που παραμένουν έως τώρα σε
ειδικούς λογαριασμούς με την προστασία
του κράτους. Εχουν δηλαδή το προνόμιο
να τους αναπληρώνει το κράτος το ποσό
που χάνουν λόγω της υποτίμηση της

τουρκικής λίρας με χρήματα των φορο-
λογουμένων. Πρόκειται για ένα σύστημα
που εισήγαγε η Τράπεζα της Τουρκίας
για να στηρίξει την τουρκική λίρα όταν
αυτή υποχωρούσε στα τέλη του περα-
σμένου έτους, με την ισοτιμία της να
βρίσκεται πλέον κάτω από τις 18 τουρ-
κικές λίρες προς ένα δολάριο.

Στο μεταξύ, την Πέμπτη αναμένονται
οι εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας

για τον πληθωρισμό, που σύμφωνα με
το Reuters βρίσκεται τουλάχιστον στο
75% και θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Τον
περασμένο μήνα έφθασε σε υψηλό 24
ετών αγγίζοντας το 80%. Εχει προηγηθεί
σειρά μειώσεων των επιτοκίων στη διάρ-
κεια του περασμένου έτους που οδήγησαν
σε πτώση της τουρκικής λίρας κατά 44%.
Στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, άλ-
λωστε, η Τράπεζα της Τουρκίας επιμένει
στη διατήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά
επίπεδα εν μέσω παγκόσμιας στροφής
των κεντρικών τραπεζών σε περιοριστική
νομισματική πολιτική με σκοπό την α-
νάσχεση του πληθωρισμού.

REUTERS

Συνεχίζεται η διολίσθηση της τουρκικής λίρας

Την Πέμπτη αναμένονται οι εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας για τον πλη-
θωρισμό, που σύμφωνα με το Reuters βρίσκεται τουλάχιστον στο 75% και θα παραμείνει σε
αυτά τα επίπεδα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

<<<<<<<

Διαμορφώνεται πλέον
περίπου στις 18 λίρες
προς ένα δολάριο.

<<<<<<<

Αναμένεται να βρεθούν
σε ένα φάσμα
από 2,25% έως 2,50%.

<<<<<<<

Οι υψηλές τιμές της ενέργει-
ας, η επαπειλούμενη
διακοπή της παροχής
φυσικού αερίου και οι
συνεπακόλουθες ελλείψεις
επιβαρύνουν την οικονομία.

Σε νέα αύξηση επιτοκίων μέσα στην εβδομάδα θα προχωρήσει η Fed

Μέχρι στιγμής κανένας αξιωματούχος δεν έχει μιλήσει επισήμως για οικονομική συρρί-
κνωση, όμως πολλά στελέχη της Fed, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της, Τζερόμ
Πάουελ, έχουν παραδεχθεί πως έχουν στενέψει εξαιρετικά τα περιθώρια για μια επιτυχή
«ομαλή προσγείωση» της οικονομίας.

Ενισχύονται τα σημάδια
ύφεσης στη Γερμανία
Νέα υποχώρηση του δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης

Την περασμένη εβδομάδα η Bundesbank προειδοποίησε πως οι αυξήσεις των τιμών θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα τους επόμενους
μήνες και ενδέχεται να επιταχυνθούν εκ νέου τον Σεπτέμβριο, όταν θα λήξουν ορισμένα μέτρα στήριξης. Στη μηνιαία έκθεσή της για την
πορεία της οικονομίας, η πανίσχυρη κεντρική τράπεζα της Γερμανίας υπογραμμίζει, άλλωστε, πως αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη ο
φόβος αλλά και η αβεβαιότητα που περιβάλλει την παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
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Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
συγκλόνισε τον κόσμο, ανάγκασε
τις δυτικές χώρες να αντιδράσουν,
αυξάνοντας το κόστος της ενέργειας
και των τροφίμων παγκοσμίως.  Ω-
στόσο, οι πιο επείγουσες οικονο-
μικές, κοινωνικές και ανθρώπινες
κρίσεις εκτυλίσσονται σε φτωχό-
τερες χώρες όπου οι πληθυσμοί
βρίσκονται αντιμέτωποι με πόλεμο,
πληθωρισμό ως δευτερογενή συ-
νέπεια, καθώς και ακριβότερο χρέος
σε ξένο νόμισμα. Ο συνδυασμός
των παραπάνω παραγόντων κάνει
τους πληθυσμούς στην Ασία, στην
Αφρική και σε ορισμένα μέρη της
Λατινικής Αμερικής να κινδυνεύουν
με ελλείψεις, κοινωνικές ταραχές
και πείνα.

Η σύγκρουση στην Ουκρανία
επηρεάζει άμεσα τις προμήθειες
τροφίμων. Τα νέα για μια συμφωνία

μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ώστε
να αποδεσμευθούν οι εξαγωγές σι-
τηρών, είναι ευπρόσδεκτα. Ωστόσο,
δεν μπορούμε ακόμη να υποθέ-
σουμε ότι οι εμπορικοί δρόμοι θα
ανοίξουν πλήρως. Ρωσία και Ου-
κρανία αντιπροσωπεύουν αθροι-
στικά σχεδόν το ένα τρίτο των πα-
γκόσμιων προμηθειών σιταριού.
Οι τιμές του σιταριού αυξάνονται,
ενώ το ηλιέλαιο, το κρέας, τα που-
λερικά και άλλα βασικά προϊόντα
έχουν επίσης εμφανίσει εκτίναξη
στις τιμές τους λόγω ακριβότερων
καυσίμων και λιπασμάτων. Ο δεί-
κτης τιμών τροφίμων των Ηνωμέ-
νων Εθνών, ο οποίος καταγράφει
τις επιπτώσεις του πολέμου και
των διαταραχών του εφοδιασμού,
έφτασε πρόσφατα στο ιστορικό υ-
ψηλό των 156 μονάδων, από τις
103 το 2020.

Η ανησυχητική οικονομική και
πολιτική κρίση στη Σρι Λάνκα δεί-
χνει τι μπορεί να συμβεί αλλού και
είναι απίθανο να είναι η τελευταία
χώρα που θα αντιμετωπίσει οικο-
νομικές και κυβερνητικές ταραχές.

Καθώς οι πλούσιοι στη Δύση
γκρινιάζουν, οι κυβερνήσεις στις
φτωχότερες χώρες αντιδρούν θέ-
τοντας περιορισμούς στις εξαγωγές

τροφίμων, σύμφωνα με τον πρόε-
δρο της Παγκόσμιας Τράπεζας,
Ντέιβιντ Μάλπας. Σημειώνει σωστά
ότι, ενώ ο πληθωρισμός είναι κακός
για όλους, οι φτωχότεροι ξόδευαν
ήδη τουλάχιστον το μισό του ει-
σοδήματός τους σε τρόφιμα. Εχουν
δραματικά λίγα περιθώρια να α-
πορροφήσουν τις αυξήσεις των τι-
μών πριν πεινάσουν και τα παιδιά
τους αντιμετωπίσουν υποσιτισμό.
Η Oxfam εκτιμά ότι έως και 323 ε-
κατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται
στα πρόθυρα της πείνας. Τα Ηνω-
μένα Εθνη υπολογίζουν ότι 869 ε-
κατομμύρια την αντιμετωπίζουν
ήδη. Τον Ιούνιο, η ομάδα των «Ε-
πτά» με επικεφαλής τις ΗΠΑ υπο-
σχέθηκε 4,5 δισ. δολάρια για να
συνδράμει στην αντιμετώπιση της
διαφαινόμενης έλλειψης τροφίμων.
Η επισιτιστική κρίση απαιτεί ταχεία
δράση και πόρους τουλάχιστον 22
δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Πα-
γκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα
του ΟΗΕ. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει;
Το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και
οι περιφερειακές πολυμερείς τρά-
πεζες ανάπτυξης στην Ασία, στη
Λατινική Αμερική και στην Αφρική
θα πρέπει να είναι επιφορτισμένες
με τη διαχείριση της κρίσης τρο-
φίμων και καυσίμων και να είναι
εξοπλισμένες ώστε να παρέμβουν
επειγόντως.

Πιστεύουμε ότι η απάντηση δεν
μπορεί να περιμένει μέχρι την ε-
τήσια σύνοδο της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας και του ΔΝΤ τον Οκτώβριο.
Η ηγεσία αυτών και άλλων πυλώνων
του παγκόσμιου χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος πρέπει να εξου-
σιοδοτηθεί και να δράσει τώρα.
Πρώτον, θα πρέπει να παρακολου-
θούν τη δημοσιονομική και οικο-
νομική σταθερότητα των χωρών
που αντιμετωπίζουν αυξημένη πίε-
ση από το χρέος και τα ακριβά τρό-
φιμα. 

Δεύτερον, θα πρέπει να ανακα-
τευθύνουν τους υπάρχοντες και
πρόσθετους πολλαπλών φορέων
πόρους. Τρίτον, οι ηγέτες των ο-
ποίων οι χώρες βρίσκονται σε κρίση
ή τείνουν προς τα εκεί θα πρέπει
να λάβουν πολλαπλή υποστήριξη.
Τέλος, τα δημόσια και ιδιωτικά πι-
στωτικά ιδρύματα οφείλουν να ε-
πιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση και
να είναι πρόθυμα να περικόπτουν
το χρέος τους για να εξασφαλίσουν
τη σταθερότητα.

REUTERS
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Ο εφιάλτης
της επισιτιστικής κρίσης

Η εκτόξευση του δολαρίου στα υψηλό-
τερα επίπεδα των τελευταίων είκοσι
ετών έχει αποβεί εις βάρος των μεγα-
λύτερων αμερικανικών βιομηχανιών,
καθώς έχει πλήξει τα κέρδη τους μειώ-
νοντας τις πωλήσεις όσων εξ αυτών έ-
χουν σημαντική έκθεση σε άλλες αγορές
με άλλα νομίσματα. Ανάμεσα στις εται-
ρείες που έχουν πληγεί συμπεριλαμβά-
νονται κολοσσοί όπως η ΙΒΜ και η Philip
Morris, που πραγματοποιούν μεγάλη
μερίδα των πωλήσεών τους σε άλλες
χώρες. Πολλοί από τους αμερικανικούς
επιχειρηματικούς κολοσσούς έχουν ση-
μαντικές πωλήσεις σε χώρες εκτός ΗΠΑ,
οι οποίες, όμως, άρχισαν να μειώνονται
αντιστρόφως ανάλογα με την άνοδο
του αμερικανικού νομίσματος. Ετσι, οι
μεγαλύτερες αμερικανικές επιχειρήσεις
αναθεωρούν προς τα κάτω τις προβλέ-
ψεις για τα κέρδη του έτους και τα βή-
ματά τους φαίνεται πως ακολουθούν
οι τιτάνες της τεχνολογίας Apple και
Microsoft, καθώς μεγάλο μέρος των πω-
λήσεών τους είναι εκτός ΗΠΑ. Η εικόνα
θα γίνει σαφής εντός των ημερών, καθώς
η εκτόξευση του δολαρίου συνέπεσε
χρονικά με την περίοδο που ανακοινώ-
νουν τα αποτελέσματα τριμήνου οι α-

μερικανικές επιχειρήσεις. Και βέβαια
συνέπεσε με αυτή την περίοδο που οι-
κονομολόγοι και παράγοντες της αγοράς
παρακολουθούν προσεκτικά κάθε στοι-
χείο, συμπεριλαμβανομένων των απο-
τελεσμάτων εταιρειών, αναζητώντας
ενδείξεις για το κατά πόσον κινδυνεύει
άμεσα από ύφεση η παγκόσμια οικο-
νομία.

Την περασμένη εβδομάδα η ΙΒΜ
προειδοποίησε πως η ενίσχυση του δο-
λαρίου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα
να μειωθούν τα έσοδά της κατά 3,5 δισ.
δολάρια στο σύνολο του έτους, με τα
900 εκατ. δολ. από αυτά να είναι η μεί-
ωση των εσόδων της το δεύτερο τρίμηνο.
Παράλληλα, η Johnson & Johnson α-

νακοίνωσε πως η ραγδαία αναρρίχηση
του δολαρίου ενδέχεται να της κοστίσει
4 δισ. δολ. από μειώσεις πωλήσεων στο
σύνολο του έτους. Για την καπνοβιο-
μηχανία Philip Morris η ενίσχυση του
δολαρίου εκτιμάται ότι θα της κοστίσει
περίπου 500 εκατ. δολ. μέσα στο τρίτο
τρίμηνο, ενώ το δίκτυο Netflix εκτιμά
ότι στο τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου η ε-
νίσχυση του δολαρίου οδήγησε σε μεί-
ωση των πωλήσεών του κατά 339 εκατ.
δολ. Οπως τονίζει σχετικό ρεπορτάζ
των Financial Times, οι εταιρείες αυτές
προστίθενται στον μακρύ κατάλογο ε-
ταιρειών, μεταξύ των οποίων οι
Microsoft, Salesforce Medtronic, που
είχαν πληγεί προτού ακόμη το δολάριο

φτάσει στην 1:1 ισοτιμία με το ευρώ.
Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα ο
Τζέις Καβάναχ, γενικός οικονομικός δι-
ευθυντής του ομίλου ΙΒΜ, τόνισε πως
«η ταχύτητα με την οποία ενισχύθηκε
το δολάριο είναι η πλέον ραγδαία που
έχει καταγραφεί εδώ και περισσότερο
από μία δεκαετία».

Οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσ-
σοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην ανα-
τίμηση του δολαρίου καθώς δραστη-
ριοποιούνται σε μεγάλο βαθμό σε άλλες
χώρες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
Goldman Sachs, το 59% των πωλήσεων
που πραγματοποιούν οι τεχνολογικές
εταιρείες του δείκτη S&P  είναι εκτός
ΗΠΑ. Και στο μεταξύ οι πωλήσεις στο

εξωτερικό πλήττονται και από άλλους
παράγοντες όπως η επιβράδυνση στις
οικονομίες της Ευρώπης και τα αλλε-
πάλληλα lockdowns στην Κίνα που ο-
δηγούν σε μείωση της ζήτησης τόσο
από την Ευρώπη όσο και από την Κίνα.

Μέχρι στιγμής βέβαια, και όπως προ-
κύπτει από τα στοιχεία για το β  ́τρίμηνο,
τα έσοδα και τα κέρδη των αμερικανικών
επιχειρήσεων παραμένουν σε υψηλά
επίπεδα. Ορισμένες επιχειρήσεις κατέ-
γραψαν μάλιστα αύξηση κερδών κατά
10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του περασμένου έτους. Αν, βέ-
βαια, δεν είχε μεσολαβήσει η ενίσχυση
του δολαρίου, τα κέρδη τους μπορεί να
είχαν αυξηθεί κατά 12%.

Το ισχυρό δολάριο υπονομεύει
την κερδοφορία ομίλων των ΗΠΑ
Κολοσσοί όπως οι ΙΒΜ και Philip Morris αναθεωρούν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους
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Με την αγωνία για την οικονομία της
χώρας και τις επώδυνες εμπειρίες των
αλλεπάλληλων lockdowns, η μεσαία
τάξη της Κίνας αναπτύσσει ανακλα-
στικά εκτάκτου ανάγκης. Ετσι, οι μάλ-
λον καλής οικονομικής κατάστασης
Κινέζοι αναζητούν πυρετωδώς φθηνά
προϊόντα διατροφής και είδη πρώτης
ανάγκης και οδηγούνται σε καταστή-
ματα με τρόφιμα και ποτά  που λήγουν
σύντομα. Ετσι τα καταστήματα του
είδους που προσφέρουν εξαιρετικά
καλές τιμές παρουσιάζουν τελευταία
μια πρωτοφανή αύξηση. Οπως ανα-
φέρει σχετικό ρεπορτάζ των Financial
Times, σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία έχουν καταγραφεί τους τελευ-

ταίους 12 μήνες 119 επιχειρήσεις του
είδους, όταν ο αντίστοιχος αριθμός
όλη την προηγούμενη δεκαετία δεν
υπερέβαινε τις 92.

Ανάμεσα στα εμπορεύματα αυτών
των επιχειρήσεων βρίσκει κανείς κου-
τιά καφέ της Nestle 100 γραμμαρίων
έναντι 45 σεντς του δολαρίου και μι-
κρές μποτίλιες μεταλλικού νερού έ-
ναντι 50 σεντς του δολαρίου. Την α-
πήχηση των καταστημάτων του είδους
σκιαγραφεί η περίπτωση της εταιρείας
εκπτωτικών μαγαζιών Hotmaxx, που
από τον Ιανουάριο του 2020 έως σή-
μερα έχει αυξήσει το προσωπικό της
από 20 σε 500 άτομα. Σχεδιάζει, άλ-
λωστε, να αυξήσει τον αριθμό των

καταστημάτων της από τα 500 που
έχει σήμερα σε 5.000 μέχρι το 2025.

Εκείνο, όμως, που εντυπωσιάζει
περισσότερο είναι ότι η πελατεία των
εκπτωτικών αυτών καταστημάτων
είναι σε μεγάλο ποσοστό μέλη της κι-
νεζικής  μεσαίας τάξης και όχι των
φτωχότερων στρωμάτων, όπως εύκολα

θα φανταζόταν κανείς. Η βρετανική
εφημερίδα επικαλείται σχετική έρευνα
της εταιρείας iiMedia, σύμφωνα με
την οποία τα 2/3 των καταναλωτών
που αγοράζουν συστηματικά τρόφιμα
και ποτά λίγο πριν από την ημερομηνία
λήξης τους και με χαμηλές τιμές, είναι
άνθρωποι με εισοδήματα άνω των

4.000 γουάν τον μήνα. Το ποσό αυτό
είναι αντίστοιχο με περίπου 600 δο-
λάρια ή 600 ευρώ τον μήνα και στην
Κίνα αποτελεί τη διαχωριστική γραμμή
ανάμεσα στα χαμηλά εισοδηματικά
στρώματα και τη μεσαία τάξη. Οπως
τονίζουν οικονομικοί αναλυτές, οι Κι-
νέζοι καταναλωτές προσπαθούν να
εξοικονομήσουν όσο περισσότερα
χρήματα μπορούν, δεδομένου ότι η
κινεζική οικονομία κλονίζεται εμφα-
νώς. Το δεύτερο τρίμηνο σημείωσε
ανάπτυξη μόλις 0,4%, που ήταν πολύ
κατώτερη των προσδοκιών, ενώ κα-
τέγραψε τη χειρότερη επίδοση από
το πρώτο τρίμηνο του 2020 όταν ε-
ξαιτίας της πανδημίας και του πρώτου
επιθετικού lockdown συρρικνώθηκε
κατά 6,8%.

Και βέβαια η προσπάθεια για εξοι-
κονόμηση χρημάτων με την αγορά
φθηνότερων προϊόντων δεν είναι  η
μόνη από τις καινούργιες συνήθειες
των Κινέζων καταναλωτών. Τα παρα-
τεταμένα και αλλεπάλληλα lockdowns
τούς έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες
αγορές προϊόντων με μεγάλη διάρκεια
ζωής και σε μεγάλες ποσότητες.  Η
μεγάλη επιτυχία των τροφίμων με κο-
ντινή ημερομηνία λήξης οφείλεται,
παράλληλα, και στην ασυνήθιστα με-
γάλη αύξηση που σημείωσαν τα απο-
θέματα πολλών κινεζικών βιομηχανιών
και εταιρειών διανομής εξαιτίας των
αυστηρών και πολλών lockdowns. Η
βρετανική εφημερίδα αναφέρει την
περίπτωση μιας εκπτωτικής επιχεί-
ρησης, που τον Απρίλιο αγόρασε από
διεθνή αλυσίδα ταχυφαγίας 5.000 γλυ-
κίσματα στη μισή τιμή.

Είχαν  ημερομηνία λήξης έπειτα
από μια εβδομάδα και συγκέντρωσε
μεγάλα κέρδη, καθώς η κυβέρνηση
απαγόρευσε τα δείπνα σε εσωτερικούς
χώρους λόγω της μετάλλαξης «Ομι-
κρον». 

Κακός οιωνός για την Ευρωζώνη η είδηση
που έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την
αύξηση των επιτοκίων και φέρει την οι-
κονομική δραστηριότητα να έχει μειωθεί
τον Ιούλιο στα χαμηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 17 μηνών και σε επίπεδα
που καταδεικνύουν συρρίκνωση. Είναι
η πρώτη φορά που μειώνεται η δραστη-
ριότητα στον ιδιωτικό τομέα της Ευρω-
ζώνης από τις αρχές του 2021 και τα αυ-
στηρά lockdowns. Αιτία είναι βέβαια ο
υψηλός πληθωρισμός, που έχει μειώσει
τη ζήτηση σε όλους τους τομείς της οι-
κονομίας, με αποτέλεσμα να εντείνεται
ο κίνδυνος και η ανησυχία για μια εν-
δεχόμενη ύφεση. Ακόμη πιο ανησυχητική
είναι, άλλωστε, η εικόνα για τη μεγαλύ-
τερη ευρωπαϊκή οικονομία, τη Γερμανία,
όπου η οικονομική δραστηριότητα υπο-
χώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 25 μηνών.

Εν ολίγοις οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
υποβαθμίζουν τις εκτιμήσεις τους για
το μέλλον, περιορίζουν τις αγορές τους
σε πρώτες ύλες και εξαρτήματα και «πα-
γώνουν» τις προσλήψεις. Σχολιάζοντας
την εξέλιξη ο Κρις Γουίλιαμσον της S&P
Global, που έδωσε τα σχετικά στοιχεία,
τόνισε πως «μια απότομη πτώση των
νέων παραγγελιών, η μείωση των εργα-
σιών σε εκκρεμότητα και η απαισιοδοξία
σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες των επι-
χειρήσεων, όλα αυτά τα στοιχεία προ-
δίδουν πως επιδεινώνεται η πτωτική τά-
ση».

Η εικόνα επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις
της πλειονότητας των οικονομολόγων,
που εν χορώ προβλέπουν ύφεση στην
Ευρωζώνη πριν από το τέλος του έτους.
Κύριοι παράγοντες που οδηγούν στην
αρνητική εξέλιξη είναι πρωτίστως η α-
νησυχία για την ενεργειακή τροφοδοσία
της Γηραιάς Ηπείρου, καθώς η Ρωσία
μειώνει τη ροή φυσικού αερίου. Την κα-
τάσταση επιδεινώνει, όμως, και το αυ-
ξημένο κόστος του δανεισμού που θα
αντιμετωπίζουν εφεξής ευρωπαϊκές ε-
πιχειρήσεις και Ευρωπαίοι καταναλωτές
και νοικοκυριά, δεδομένου ότι η ΕΚΤ

προχώρησε στην πρώτη αύξηση των ε-
πιτοκίων ύστερα από 11 χρόνια και αρ-
κετά επιθετικά, αυξάνοντάς τα κατά 50
μονάδες βάσης. Και η Κριστίν Λαγκάρντ,
μολονότι τόνισε την ανάγκη να αναχαι-
τισθεί ο πληθωρισμός όταν ανακοίνωσε
την αύξηση των επιτοκίων, δεν έκρυψε
την ανησυχία της, αλλά αναγνώρισε πα-
ράλληλα πως η οικονομία αποδυναμώ-
νεται. Οπως σχολίασε ο  Κρις Γουίλιαμσον,
«όταν η ΕΚΤ αυξάνει τα επιτόκια σε πε-
ρίοδο μειωμένης ζήτησης και σε ένα πε-
ριβάλλον που κανονικά θα υποστήριζε
τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής,
τότε προφανώς αυξάνονται οι κίνδυνοι
για ύφεση».

BLOOMBERG
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Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι 869
εκατομμύρια άνθρωποι
σε όλο τον πλανήτη ζουν
σε συνθήκες πείνας.
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Οι αμερικανικοί τεχνολογικοί
κολοσσοί είναι ιδιαίτερα
ευάλωτοι στην ανατίμηση
του δολαρίου, καθώς δρα-
στηριοποιούνται σε μεγάλο
βαθμό σε άλλες χώρες.

Ανησυχητικές ενδείξεις
για επερχόμενη ύφεση
στην Ευρωζώνη

<<<<<<

Η δραστηριότητα του ιδιωτι-
κού τομέα υποχώρησε τον
Ιούνιο σε χαμηλό 17 μηνών.

Τρόφιμα που λήγουν σύντομα,
η νέα μανία των Κινέζων
Εκτίναξη ζήτησης με πρωταγωνίστρια τη μεσαία τάξη και όχι τα φτωχότερα στρώματα

<<<<<<

Η αλυσίδα εκπτωτικών
μαγαζιών Hotmaxx από
τον Ιανουάριο του 2020
έως σήμερα έχει αυξήσει
το προσωπικό της από
20 σε 500 άτομα.

Η δημοφιλία των τροφίμων με κοντινή ημερομηνία λήξης οφείλεται και στην ασυνή-
θιστα μεγάλη αύξηση που σημείωσαν τα αποθέματα πολλών κινεζικών βιομηχανιών ε-
ξαιτίας των αυστηρών και πολλών lockdowns.
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Της ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ ΚΟYΡΤΑΛΗ

Η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας την περασμένη Πέμπτη ση-
ματοδότησε το τέλος της εποχής των
αρνητικών επιτοκίων και το τέλος της
παροχής ενδείξεων για τη μελλοντική

κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής
–το forward guidance– με μια κίνηση.
Η αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων
κατά 50 μονάδες βάσης, διπλάσια από
ό,τι είχε επικοινωνήσει αρχικά η ΕΚΤ
και σύμφωνη με την επιθυμία των «γε-
ρακιών», συνδυάστηκε με την ανακοί-

νωση ενός νέου εργαλείου ελέγχου των
spreads, το Transmission Protection
Instrument (TPI), το οποίο ζητούσαν
τα «περιστέρια» από τον περασμένο Α-
πρίλιο.

Η ΕΚΤ ακολουθεί έτσι τα βήματα άλ-
λων 80 κεντρικών τραπεζών, στη σύ-

σφιγξη της νομισματικής πολιτικής για
την καταπολέμηση του πληθωρισμού.
Ωστόσο αντιμετωπίζει ένα πιο δύσκολο
έργο, καθώς η απειλή της ύφεσης είναι
μεγαλύτερη στην Ευρώπη: ο πόλεμος
στην Ουκρανία και το ενεργειακό και
πληθωριστικό σοκ αυξάνουν το κόστος

τροφίμων και καυσίμων, ενώ το ευρώ
έχει χάσει το 12% της αξίας του έναντι
του δολαρίου από τις αρχές του έτους.
Ετσι η προσοχή στρέφεται στα επόμενα
βήματα της ΕΚΤ και τι σημαίνουν οι α-
ποφάσεις της για τις αγορές και την οι-
κονομία. Ολοι θυμούνται πως όταν η

ΕΚΤ αύξησε τελευταία φορά τα επιτόκια,
το 2008 και το 2011, αναγκάστηκε να
αντιστρέψει την πολιτική της, καθώς
η ανάπτυξη κατρακύλησε, οδηγώντας
μάλιστα το διοικητικό συμβούλιο το
2012 να ακολουθήσει το «whatever it
takes» του Μάριο Ντράγκι...

Αν και η ΕΚΤ ακύρωσε εντελώς την
ύπαρξη του forward guidance, υιο-
θετώντας πλέον μια στάση «βλέπο-
ντας και κάνοντας» για τα επιτόκια,
«υποσχέθηκε» ωστόσο πως έρχονται
περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, πι-
θανότατα και στην επόμενη συνε-
δρίαση του Σεπτεμβρίου. «Κατά τις
προσεχείς συνεδριάσεις του διοικη-
τικού συμβουλίου, θα είναι ενδεδειγ-
μένη η περαιτέρω εξομάλυνση των
επιτοκίων. Η επίσπευση της εξόδου
από τα αρνητικά επιτόκια επιτρέπει
στο διοικητικό συμβούλιο τη μετά-
βαση σε μια προσέγγιση σύμφωνα
με την οποία οι αποφάσεις για τα ε-
πιτόκια θα λαμβάνονται από συνε-

δρίαση σε συνεδρίαση», όπως ανέ-
φερε η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν
Λαγκάρντ. Η πιο επιθετική αύξηση
φέρνει την ΕΚΤ πιο κοντά σε άλλες
μεγάλες κεντρικές τράπεζες –με τη
Fed να έχει ήδη «ανεβάσει» τα επι-
τόκια κατά 150 μ.β. και να αναμένεται
να τα αυξήσει κατά 75 μ.β. περαιτέ-
ρω–, ωστόσο υποδηλώνει παράλληλα
πως ίσως το Δ.Σ βλέπει ότι το παρά-

θυρο για τις αυξήσεις κλείνει γρήγορα,
εάν υλοποιηθεί το σενάριο της ύφε-
σης στην Ευρωζώνη.

Η UBS αναμένει περαιτέρω αύξη-
ση κατά 50 μ.β. τον Σεπτέμβριο, κα-
θώς και δύο αυξήσεις 25 μ.β. τον Ο-
κτώβριο και τον Δεκέμβριο, φέρνο-
ντας τα επιτόκια στο 1% στα τέλη
του 2022. «Το τι θα συμβεί στη συ-
νέχεια θα εξαρτηθεί από την απόδοση
της οικονομίας τους επόμενους μήνες.
Εάν η Ευρωζώνη αποφύγει την ύφεση
κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τότε
βλέπουμε το περιθώριο για περαιτέρω
αυξήσεις το 2023. Ωστόσο, εάν πραγ-
ματοποιηθούν οι σημαντικά μεγάλοι
και αυξανόμενοι κίνδυνοι για την
οικονομία, τότε αναμένουμε ότι η
ΕΚΤ θα σταματήσει τον κύκλο σύ-
σφιγξης τον Δεκέμβριο», τονίζει η
ελβετική τράπεζα.

Η Goldman Sachs, από την πλευ-
ρά της, διατηρεί την πρόβλεψή της
ότι το διοικητικό συμβούλιο θα αυ-
ξήσει κατά 50 μ.β. τα επιτόκια τόσο
τον Σεπτέμβριο όσο και τον Οκτώ-
βριο, πριν ο ρυθμός επιβραδυνθεί
στις 25 μ.β. τον Δεκέμβριο, αλλά
τώρα αναμένει ότι το τελικό επιτόκιο
1,75% θα επιτευχθεί τον Μάρτιο του
2023. Η απειλή περαιτέρω διαταρα-
χών της ροής φυσικού αερίου από
τη Ρωσία και η πιθανότητα νέων πιέ-
σεων στα δημοσιονομικά των χωρών,
μπορεί ωστόσο να κάνουν την ΕΚΤ
να σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων
όταν αυτά φτάσουν το 1,5%, όπως
προσθέτει.

Η ΕΚΤ αύξησε κατά 50 μονάδες βάσης
εκτός από το επιτόκιο καταθέσεων
και το κόστος χρηματοδότησης –
φέρνοντας το επιτόκιο των πράξεων
κύριας αναχρηματοδότησης καθώς
και τα επιτόκια της διευκόλυνσης
οριακής χρηματοδότησης στο 0,5%
και 0,75% αντίστοιχα.

Η αύξηση των επιτοκίων θα ση-
μάνει την αύξηση στις δόσεις απο-
πληρωμής των δανείων με κυμαι-
νόμενα επιτόκια, καθώς και την αύ-
ξηση στα επιτόκια των νέων δανείων.
Παράλληλα, το νέο περιβάλλον των

επιτοκίων καθιστά πιο ακριβούς
τους όρους άντλησης κεφαλαίων
από τις αγορές για τις επιχειρήσεις,
ενώ ασκεί πιέσεις στις αποτιμήσεις
των μετοχών. Επίσης, αν και λει-
τουργεί υποστηρικτικά για τα επι-
τοκιακά έσοδα των τραπεζών, ενέχει
και τον κίνδυνο αύξησης των κόκ-
κινων δανείων.

Η καθυστέρηση της ΕΚΤ στην ο-
μαλοποίηση της πολιτικής της είχε
ως αποτέλεσμα να ξεφύγει ο πλη-
θωρισμός από τον έλεγχο, γεγονός
που την ανάγκασε τελικά να οδη-
γηθεί σε μια πιο «βιαστική» και πιο
μεγάλη πρώτη αύξηση των επιτο-
κίων, κάνοντας ξαφνικά την πίστωση
πολύ πιο ακριβή και κινδυνεύοντας

έτσι να βυθίσει τις μεγάλες οικονο-
μίες σε ύφεση. Η αύξηση των επι-
τοκίων θεωρείται η τυπική θεραπεία
για τον υπερβολικό πληθωρισμό. Ω-
στόσο, καθιστώντας την πίστωση
πιο δύσκολη, οι αυξήσεις επιτοκίων
μπορούν να επιβραδύνουν την οι-
κονομική ανάπτυξη, κάτι που απο-
τελεί μια σημαντική πρόκληση για
την ΕΚΤ, τη στιγμή μάλιστα που η
ευρωπαϊκή οικονομία έχει την πρό-
σθετη ανησυχία για πιθανή διακοπή
του ρωσικού φυσικού αερίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις
μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση της
ΕΚΤ, ο σύνθετος PMI της Ευρωζώνης
υποχώρησε κάτω από το 50 – από
52 τον Ιούνιο σε 49,4 τον Ιούλιο.
Αυτό σηματοδοτεί συρρίκνωση της
οικονομίας και ενισχύει τις προσ-
δοκίες ότι η Ευρωζώνη κινείται γρή-
γορα προς μια (ήπια) ύφεση.

Η ΕΚΤ έδειξε πάντως ξεκάθαρα
ότι ανησυχεί για τις προοπτικές της
οικονομίας. Οπως τόνισε η Κριστίν
Λαγκάρντ, η οικονομική δραστη-
ριότητα επιβραδύνεται, με την αδι-
καιολόγητη επιθετικότητα της Ρω-
σίας προς την Ουκρανία να «χτυπάει»
συνεχώς την ανάπτυξη.

Ο αντίκτυπος του υψηλού πλη-
θωρισμού στην αγοραστική δύναμη,
οι συνεχείς περιορισμοί προσφοράς
και η υψηλότερη αβεβαιότητα έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στην οικονο-
μία, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζουν
να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κό-
στος και διαταραχές στις αλυσίδες
εφοδιασμού τους. «Συνολικά, αυτοί
οι παράγοντες θολώνουν σημαντικά
τις προοπτικές για το δεύτερο εξά-
μηνο του 2022 και μετά», τόνισε χα-
ρακτηριστικά.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα το νέο εργαλείο
κατά του κατακερματισμού, τον μηχα-
νισμό προστασίας μετάδοσης
(Transmission Protection Instrument -
TPI), καθώς θα στηρίξει ουσιαστικά τη
συνέχιση της εξομάλυνσης της νομι-
σματικής πολιτικής. Αν και, όπως είπε
και η κ. Λαγκάρντ, η ΕΚΤ προτιμά να μη
χρησιμοποιηθεί, ωστόσο εάν χρειαστεί
θα το κάνει, κάτι που θα το κρίνει απο-
κλειστικά το ίδιο το Δ.Σ. Οι ευέλικτες ε-
πανεπενδύσεις του PEPP παραμένουν
η βασική «άμυνα» της κεντρικής τράπεζας
έναντι του κατακερματισμού. Η ΕΚΤ έ-
θεσε τέσσερα κριτήρια επιλεξιμότητας
με βασικό άξονα τη δημοσιονομική πει-
θαρχία.

Η ΕΚΤ εσκεμμένα δημοσιοποίησε την
ανακοίνωση σχετικά με το TPI μετά το
τέλος της συνέντευξης Τύπου, ώστε να
μη δοθεί στους δημοσιογράφους η ευ-
καιρία να θέσουν «άβολα» ερωτήματα

στην κ. Λαγκάρντ που η ίδια δεν θέλει
(ή δεν μπορεί ακόμη) να απαντήσει. Το
εργαλείο χαρακτηρίστηκε από την ING
«όχι ένα whatever it takes (ό,τι χρειαστεί),
αλλά ένα εργαλείο whatever we want
(ό,τι θελήσουμε»), καθώς το Δ.Σ. θα είναι
αυτό που θα κρίνει, με βάση και άλλα
κριτήρια τα οποία δεν αποκαλύφθηκαν,
εάν θα το ενεργοποιήσει για μία χώρα
ή όχι. Συνεπώς, η ανακοίνωση άφησε
και κάποια αναπάντητα ερωτήματα.

Πρώτον, η ΕΚΤ δεν αφιέρωσε ιδιαίτερο

χρόνο στην ανακοίνωσή της για να ε-
ξηγήσει τις λεπτομέρειες της αποστεί-
ρωσης (sterilization) και τον ουδέτερο
αντίκτυπο που θα έχουν οι πιθανές
αγορές υπό το TPI στον ισολογισμό της.
Σημείωσε μόνο ότι «θα εξετάσει τις ε-
πιπτώσεις των αγορών TPI στην κλίμακα
του συνολικού χαρτοφυλακίου χρεογρά-
φων νομισματικής πολιτικής και το ποσό
της πλεονάζουσας ρευστότητας» και ότι
οι αγορές υπό το TPΙ «θα πραγματοποι-
ηθούν έτσι ώστε να μην προκαλούν ε-
πίμονες επιπτώσεις στον συνολικό ισο-
λογισμό του Ευρωσυστήματος».

Αυτό δεν εξηγεί πολλά για τον τρόπο
που θα «εξουδετερώνεται» ο αντίκτυπος
των αγορών ομολόγων μιας συγκεκρι-
μένης χώρας. Πάντως, στην περίπτωση
του προγράμματος για αγορά τίτλων
(SMP) της ΕΚΤ (Μάιος 2010), ο αντίκτυπος
των αγορών στη ρευστότητα της κεντρι-
κής τράπεζας αποστειρώθηκε σε κατα-

θέσεις καθορισμένης διάρκειας.
Δεύτερον, η ΕΚΤ δεν διευκρίνισε εάν

το ρίσκο των αγορών υπό το TPI θα επι-
μεριστεί ή θα βαρύνει την κεντρική τρά-
πεζα της εκάστοτε χώρας. Υπενθυμίζεται
ότι μόνο το 20% του ρίσκου των αγορών
των κρατικών ομολόγων υπό τα προ-
γράμματα PEPP και APP επιμερίζεται.
Εάν το ρίσκο μοιραστεί, ορισμένα μέλη
του Δ.Σ. από τη Βόρεια Ευρώπη μπορεί
να διστάσουν να εγκρίνουν παρεμβά-
σεις.

Σύμφωνα με αναλυτές, η επιβεβαίωση
των γενικών εκλογών στην Ιταλία στις
25 Σεπτεμβρίου είναι πολύ σημαντική
και ειδικά για την περιφέρεια, με την
περαιτέρω διεύρυνση των ιταλικών
spreads να φαίνεται πολύ πιθανή. Η Citi
βλέπει το ιταλικό spread να επιστρέφει
στη «ζώνη κινδύνου» των 250-275 μ.β.
το αμέσως επόμενο διάστημα (από 238
μ.β. την Παρασκευή).

Το ράλι που σημείωσαν τα ελληνικά ο-
μόλογα την Παρασκευή, με την απόδοση
του 10ετούς να υποχωρεί στο 3,27% και
στα χαμηλότερα επίπεδα από τον περα-
σμένο Απρίλιο, με το spread να συρρι-
κνώνεται στις 223 μ.β. από πάνω από
305 μ.β. που είχε βρεθεί τον προηγούμενο
μήνα, δείχνει πως οι ανακοινώσεις της
ΕΚΤ για το νέο εργαλείο καθησυχάζουν
την αγορά. Μάλιστα, πλέον τα ελληνικά
ομόλογα έχουν χαμηλότερη απόδοση
από τα ιταλικά (3,42%), όπως και ανέμεναν
οι αναλυτές. Σε περίπτωση που αποφα-
σιστεί να ενεργοποιηθεί, η ΕΚΤ θα δώσει
σίγουρα βάρος στα ομόλογα των χωρών
της περιφέρειας, αν και η κατάσταση
με την Ιταλία περιπλέκει κάπως τα πράγ-
ματα. Πάντως, η Ελλάδα πληροί τα τέσ-
σερα κριτήρια.

Ηδη η ενεργοποίηση των ευέλικτων
επανεπενδύσεων του PEPP αλλά και οι
ανακοινώσεις της ΕΚΤ έχουν λειτουρ-
γήσει θετικά για τα ελληνικά ομόλογα

καθώς πριν από αυτά, στις 14 Ιουλίου,
η απόδοση του 10ετούς είχε εκτοξευθεί
στο 4,7%, δηλαδή ήταν 44% υψηλότερη.
Αν και ο ΟΔΔΗΧ έχει «σιωπηλά» μειώσει
τον στόχο για την εκδοτική δραστηριό-
τητα του 2022 στα 10 δισ. ευρώ από 12
δισ. ευρώ πριν, και ήδη έχει εκπληρώσει
το 64% του στόχου αυτού (έχει αντλήσει
6,4 δισ. ευρώ), ωστόσο σίγουρα η μείωση
των αποδόσεων και η ηρεμία στην αγορά
θα διευκολύνουν την όποια απόφαση

για «έξοδο» το επόμενο διάστημα (κάτι
για το οποίο ωστόσο ο ΟΔΔΗΧ δεν βιά-
ζεται, με τα ταμειακά διαθέσιμα να συ-
νεχίζουν να κινούνται στα 40 δισ. ευρώ).
Το πιο σημαντικό είναι πως ακόμα και
να μην ενεργοποιηθεί το TPI, η ύπαρξή
του και μόνο βοηθάει στον δρόμο της
ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Η Ιταλία
Ο Μάριο Ντράγκι παραιτήθηκε από

την πρωθυπουργία ακριβώς την ημέρα
της συνεδρίασης της ΕΚΤ. Οπως ήταν
αναμενόμενο, κατά τη συνέντευξη Τύπου,
οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχε-
τικά με την Ιταλία και εάν η διεύρυνση
των spreads στη χώρα ήταν επίμονες.
Αλλωστε η εκτόξευση των ιταλικών
spreads τον Ιούνιο ήταν αυτό που ου-
σιαστικά κινητοποίησε την ΕΚΤ ώστε
να πραγματοποιήσει την έκτακτη συ-
νεδρίαση και να αποφασίσει την επί-
σπευση του σχεδιασμού του TPI. Σύμ-

φωνα με αναλυτές, η επιβεβαίωση των
γενικών εκλογών στην Ιταλία στις 25
Σεπτεμβρίου είναι πολύ σημαντική και
ειδικά για την περιφέρεια, με την περαι-
τέρω διεύρυνση των ιταλικών spreads
να φαίνεται πολύ πιθανή. Η Citi βλέπει
το ιταλικό spread να επιστρέφει στη
«ζώνη κινδύνου» των 250-275 μ.β. το α-
μέσως επόμενο διάστημα (από 238 μ.β.
την Παρασκευή). Είναι σαφές ότι το TPI
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη βραχυ-
πρόθεσμη διεύρυνση των spreads που
οφείλεται σε πολιτικά γεγονότα. Το ερ-
γαλείο μπορεί να αντισταθμίσει μόνο υ-
ψηλότερες αποδόσεις «που δεν δικαιο-
λογούνται από θεμελιώδη στοιχεία της
εκάστοτε χώρας». Για την Ιταλία αυτή
τη στιγμή, σύμφωνα με αναλυτές, το ερ-
γαλείο που θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί είναι το ΟΜΤ, το οποίο ωστόσο
έχει αυστηρές προϋποθέσεις και καμία
κυβέρνηση δεν αναμένεται να επιλέξει
να προσφύγει σε αυτό.

Η επόμενη ημέρα στη νομισματική πολιτική
Τι σημαίνουν για την οικονομία η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο μηχανισμός ελέγχου των spreads

Οι κινήσεις που αναμένονται
μέχρι τα τέλη του 2022

Ακριβότερα τα δάνεια
για νοικοκυριά, εταιρείες

<<<<<<

Η UBS αναμένει περαιτέρω
αύξηση κατά 50 μ.β. τον
Σεπτέμβριο, καθώς και δύο
αυξήσεις 25 μ.β. τον Οκτώ-
βριο και τον Δεκέμβριο.

<<<<<<

Το νέο περιβάλλον
των επιτοκίων καθιστά
πιο ακριβούς τους όρους
άντλησης κεφαλαίων
από τις αγορές.

<<<<<<

Η μεγάλη υποχώρηση
αποδόσεων των ελληνικών
ομολόγων την Παρασκευή
δείχνει πως οι ανακοινώσεις
της ΕΚΤ για το νέο εργαλείο
καθησυχάζουν την αγορά.

<<<<<<

Πρόκειται για ένα εργαλείο
που δεν είναι whatever
it takes (ό,τι χρειαστεί),
αλλά whatever we want
(ό,τι θελήσουμε).

Πώς επηρεάζει την Ελλάδα το νέο εργαλείο

Η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την περασμένη Πέμπτη σηματοδότησε το τέλος της εποχής των αρνητικών επιτοκίων. Η αύξηση του κόστους δανεισμού κατά 50 μ.β. ήταν
μεγαλύτερη της αναμενόμενης, ενώ η Κριστίν Λαγκάρντ κατέστησε σαφές ότι είναι η πρώτη μιας σειράς που θα ακολουθήσει έως τα τέλη του έτους.

Γκρίζες ζώνες στον μηχανισμό συγκράτησης των spreads



ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ancoria Insurance Public Limited (η “Εται-
ρεία”) υποβάλλει στα μέλη την Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης μαζί με
τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και
των θυγατρικών της (που μαζί αναφέρονται ως το «Συγκρότημα») για το έ-
τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών Gamut
Consultants Ltd, Ancoria Realty EOOD και Atlas Real Estate EOOD.

Σύσταση
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 5 Ιουνίου 1987 σαν ιδιωτική εται-
ρεία περιορισμένης ευθύνης. Στις 23 Νοεμβρίου 1998 η Εταιρεία έκδωσε
δήλωση αντί πρόσκλησης για εγγραφή και μετατράπηκε σε δημόσια εται-
ρεία. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην οδό Λαοδικείας 36, Στρό-
βολος, 2028 Λευκωσία.

Κύριες δραστηριότητες
Το Συγκρότημα παρέχει αποταμιευτικά προϊόντα μέσω ασφαλιστήριων
συμβολαίων ζωής και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και
προωθεί τα προϊόντα του σε Κύπρο και Σουηδία. Οι ασφαλιστικές εργα-
σίες ζωής, περιλαμβάνουν την πώληση ασφαλιστήριων συμβολαίων ζωής
που περιέχουν σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο και επενδυτικών συμβο-
λαίων που περιέχουν ασήμαντο ασφαλιστικό κίνδυνο.

Αλλαγές στη δομή του συγκροτήματος
Κατά την διάρκεια του έτους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή
του Συγκροτήματος. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να πραγματοποιήσει οποια-
δήποτε εξαγορά ή συγχώνευση.

Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος και προβλεπόμενες μελλο-
ντικές εξελίξεις
Η κύρια αγορά του Συγκροτήματος όσο αφορά τα υπό διαχείριση κεφά-
λαια εξακολουθεί να είναι η Σουηδία ενώ από το 2013 το Συγκρότημα έχει
αυξήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην Κυπριακή αγορά. Με-
τά την αξιολόγηση των προοπτικών και της στρατηγικής του θέσης, το Συ-
γκρότημα έχει προετοιμάσει το πλαίσιο από πλευράς διαδικασιών και προ-
σωπικού ούτως ώστε να ενισχύσει την παρουσία του στην Κυπριακή αγο-
ρά. Από το 2016, τα ασφάλιστρα και οι καταθέσεις επενδυτικών συμβολαί-
ων από την Κύπρο υπερβαίνουν αυτών από τη Σουηδία. Τα κεφάλαια υπό
διαχείριση του Συγκροτήματος στην Κυπριακή αγορά αυξάνονται με πολύ
υψηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Σουη-
δικής αγοράς. Η ισχυρή διείσδυση στην Κυπριακή αγορά σχετίζεται κυ-
ρίως με την επιτυχία του Ancoria Pension Plan (πρόγραμμα συνταξιοδοτή-
σεως της Ancoria), το οποίο διέπεται από τον κλάδο VII του περί Ασφαλι-
στικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νό-
μου του 2016: Κλάδος Διαχείρισης Ταμείων Ομαδικής Συνταξιοδοτήσεως.  
Μετά την έξαρση της νόσου του Κορωνοϊού (COVID-19), η παγκόσμια οικονο-
μία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης στον τομέα της περίθαλ-
ψης της υγείας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστά-
τωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην καθημερινή ζωή. Το Συ-
γκρότημα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί και να
ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου ενώ ταυ-
τόχρονα έχει διασφαλίσει ότι διαθέτει τα τεχνολογικά μέσα και τις λειτουργι-
κές δυνατότητες για να συνεχίσει να εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους του α-
πρόσκοπτα. Επιπρόσθετα, τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία από τις 24
Φεβρουαρίου 2022, και κυρίως η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
που κλιμακώθηκε περαιτέρω, προκάλεσαν μια κατάσταση που παραμένει ε-
ξαιρετικά ασταθής. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί και αξιολογεί
συνεχώς την κατάσταση και ενεργεί ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμ-
φέροντα των ασφαλισμένων και των μετόχων του Συγκροτήματος.
Ως απάντηση στην σύγκρουση, επιβλήθηκαν ορισμένες κυρώσεις σε Ρω-
σικές οντότητες για να τους περιοριστεί η πρόσβαση σε ξένες χρηματοπι-
στωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της πρόσβασης
αρκετών Ρωσικών τραπεζών στο διεθνές σύστημα SWIFT. Η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ (μεταξύ άλλων) έχουν επίσης επι-
βάλει κυρώσεις κατά της Ρωσικής κεντρικής τράπεζας, περιορίζοντας την
πρόσβαση του Ρωσικού κράτους σε συναλλαγματικά αποθέματα και εισή-
γαγαν περαιτέρω δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε καθορισμένα ά-
τομα/οντότητες και κυρώσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτά τα μέτρα ε-
πηρέασαν αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρωσία και το
γενικότερο οικονομικό περιβάλλον και οδήγησαν σε αυξημένη αστάθεια
στις χρηματοοικονομικές αγορές.
Η επενδυτική έκθεση του Συγκροτήματος στη Ρωσία και στην Ουκρανία εί-
ναι αμελητέα και αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,5% των συνολικών
μη συνδεδεμένων με μονάδες ταμείων και των ταμείων των μετόχων. Ω-
στόσο, η σύγκρουση στην Ουκρανία οδήγησε σε αυξημένη αποστροφή
κινδύνου και αστάθεια στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και α-
ναμένεται ότι αυτό θα επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τις αξίες των επενδύ-
σεων. Η επενδυτική επιτροπή του Συγκροτήματος παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και όπου χρειάζεται προβαίνει
στις κατάλληλες επενδυτικές ενέργειες.
Η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται και μπορεί να προκύψουν πε-
ραιτέρω κυρώσεις και περιορισμοί στην επιχειρηματική δραστηριότητα
των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς και συνέπειες
στη Ρωσική οικονομία γενικότερα, αλλά η πλήρης φύση και οι πιθανές επι-
πτώσεις τους είναι άγνωστες. Δεν είναι δυνατό για τη Διοίκηση να προβλέ-
ψει με βεβαιότητα την επίδραση αυτής της αβεβαιότητας στις μελλοντικές
λειτουργίες του Συγκροτήματος και να εκτιμήσει τη χρηματοοικονομική ε-
πίπτωση στο Συγκρότημα.

Οικονομικά Αποτελέσματα 
Τα συνολικά εισοδήματα αυξήθηκαν σε ΣΕΚ 380.679 χιλιάδες το 2021 από
ΣΕΚ 115.955 χιλιάδες το 2020, κυρίως λόγω των αυξημένων εισοδημάτων
από επενδύσεις. Οι συνολικές απαιτήσεις και τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε
ΣΕΚ 360.246 χιλιάδες το 2021 σε σύγκριση με ΣΕΚ 93.382 χιλιάδες το
2020. Η αύξηση από το προηγούμενο έτος οφείλεται κυρίως στην επίδρα-
ση της καθαρής αλλαγής στις υποχρεώσεις ασφαλιστικών και επενδυτι-
κών συμβολαίων που προκύπτουν από τα επενδυτικά κέρδη που αποδίδο-
νται στους κάτοχους συμβολαίων του Συγκροτήματος. Το συνολικό κέρδος
για το έτος ανήλθε σε ΣΕΚ 32.190 χιλιάδες (2020: ΣΕΚ 3.241 χιλιάδες ζη-
μιά) και τα συνολικά έσοδα για το έτος ανήλθαν στις ΣΕΚ 34.393 χιλιάδες
(2020: ΣΕΚ 4.947 χιλιάδες ζημιά). Τα αναλυτικά αποτελέσματα του Συ-
γκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 παρουσιάζο-
νται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 το Συγκρότημα συνέχιζε να είναι σε πολύ ισχυρή
χρηματοοικονομική θέση και διατηρούσε συντελεστή φερεγγυότητας ο ο-
ποίος υπερέβαινε κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις βάσει της Φερεγ-
γυότητας ΙΙ. Η χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος παρουσιάζε-
ται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

Mη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες απόδοσης
l Περιβάλλον
Το Συγκρότημα δεσμεύεται για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Εφαρμό-
ζονται πολιτικές και διαδικασίες και πραγματοποιούνται συνεχείς αναβαθ-
μίσεις συστημάτων για να μας υποστηρίξουν στην προσπάθεια μείωσης ό-
σο το δυνατόν περισσότερο των επιπτώσεών μας στο περιβάλλον.
Ένας από τους κύριους στόχους του Συγκροτήματος είναι η ψηφιοποίηση
και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς τη χρήση χαρτιού. Για να το
πετύχουμε αυτό, ενθαρρύνουμε το προσωπικό να μειώσει τη χρήση χαρτι-
ού στις καθημερινές συναλλαγές και λειτουργίες, ενώ ενθαρρύνουμε
τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν την προηγμένη διαδικτυακή μας πλατ-
φόρμα. Το Συγκρότημα εργάζεται επίσης για τη βελτίωση της εφαρμογής
του για κινητή τηλεφωνία ώστε να επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν τις
συναλλαγές τους χρησιμοποιώντας το κινητό τους.
l Kοινωνική ευθύνη
Τα κέρδη του Συγκροτήματος διανέμονται στο Sievert Larsson Scholarship
Foundation, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 2007 για να βοη-
θά παιδιά να εξασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον μέσω της εκπαίδευσης.
Με την πάροδο του χρόνου το ίδρυμα έχει δώσει χιλιάδες υποτροφίες πα-
γκοσμίως για να μπορέσουν τα παιδιά να ακολουθήσουν την εκπαίδευση
που τους αξίζει. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους το Συγκρότημα συνεισφέ-
ρει σε διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ως μέρος της μακροπρόθε-
σμης δέσμευσής του προς την κοινωνία.
l Προσωπικό 
Το Συγκρότημα λειτουργεί ένα σχέδιο παροχών συνταξιοδότησης καθορι-
σμένων συνεισφορών για το προσωπικό και τη διευθυντική του ομάδα.
Προσφέρει επίσης ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική φροντί-
δα καθώς και για κάλυψη ζωής, το κόστος της οποίας καταβάλλεται εξ ολο-
κλήρου από το Συγκρότημα.

Μερίσματα
Στις 30 Ιουλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πληρωμή εν-
διάμεσων μερισμάτων ύψους ΣΕΚ 0,454546 ανά μετοχή (2020: ΣΕΚ
0,3637 ανά μετοχή), συνολικού ύψους ΣΕΚ 5.000 χιλιάδων (2020: ΣΕΚ
4.000 χιλιάδων).

Υποκαταστήματα
Το Συγκρότημα δεν διεξάγει εργασίες μέσω υποκαταστήματος.

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτής της έκ-
θεσης και κατά το έτος 2021 παρουσιάζεται στις ενοποιημένες οικονομι-
κές καταστάσεις. 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 84 του Καταστατικού της Εταιρείας,
o κ. Αυξέντης Ζεμενίδης και ο κ.  Χρίστος Ιεροδιακόνου αφυπηρετούν και
καθώς είναι επανεκλέξιμοι, προσφέρουν τον εαυτό τους για επανεκλογή.
Κατά την διάρκεια του έτους δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανά-
θεση ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ενώ
η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζεται στις ση-
μειώσεις των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Μετοχικό κεφάλαιο
Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κε-
φάλαιο της Εταιρείας.

Διαχείριση κινδύνων και χρήση χρηματοοικονομικών μέσων
Το Συγκρότημα εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των ο-
ποίων είναι ο ασφαλιστικός κίνδυνος, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος α-

γοράς και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το Συγκρότημα θεωρεί την διαχείριση
κινδύνων ως ένα σημαντικό μέρος του πλαισίου διακυβέρνησης και ως έ-
να σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων του. Σε σχέση με
τον ασφαλιστικό κίνδυνο, το Συγκρότημα διατηρεί επαρκή αποθεματικά
για την κάλυψη των υποχρεώσεων του από ασφαλιστήρια συμβόλαια σύμ-
φωνα με τις συμβουλές του εντεταλμένου αναλογιστή. Περισσότερες λε-
πτομέρειες σχετικά με την διαχείριση κινδύνων και χρήση χρηματοοικονο-
μικών μέσων περιγράφονται στις σημειώσεις των ενοποιημένων οικονο-
μικών καταστάσεων.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά την ημερομηνία
αναφοράς περιγράφονται στις σημειώσεις των ενοποιημένων οικονομι-
κών καταστάσεων.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδη-
λώσει επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα
που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή
τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Τάσος Αναστάση
Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής

Λευκωσία, 6 Απριλίου 2022

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
Προς τα Μέλη της Ancoria Insurance Public Limited

Έκθεση επί του Ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη   

Κατά τη γνώμη μας,  οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστά-
σεις της Ancoria Insurance Public Limited (η “Εταιρεία”) και των θυγατρι-
κών της (το «Συγκρότημα») δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της ενοποιη-
μένης χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου
2021 και της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ε-
νοποιημένων ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την ημερομηνία
αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαι-
τήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Τι έχουμε ελέγξει:

Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες απο-
τελούνται από:
l την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2021,
l την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος
που έληξε την ημερομηνία αυτή,
l την ενοποιημένη κατάσταση  συνολικών εισοδημάτων για το έτος που έ-
ληξε την ημερομηνία αυτή,
l την ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης για το έτος που
έληξε την ημερομηνία αυτή,
l την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή, και
l περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις ενοποι-
ημένες οικονομικές καταστάσεις. 
Το χρηματοοικονομικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εφαρμοστεί στην κα-
τάρτιση των οικονομικών καταστάσεων είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματο-
οικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση και οι απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Βάση γνώμης 

Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
(ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέ-
ρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημέ-
νων Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας.
Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρ-
κή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 

Ανεξαρτησία 

Παραμείναμε ανεξάρτητοι από το Συγκρότημα καθ’ όλη τη διάρκεια του
διορισμού μας, σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών
(συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας), που εκδί-
δεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελμα-
τίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που
σχετίζονται με τον έλεγχο ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην
Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που
απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. 

Κύρια θέματα ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων κιν-
δύνων ουσιωδών ανακριβειών, που περιλαμβάνει εκτιμώμενους κινδύ-
νους ουσιωδών ανακριβειών που οφείλονται σε απάτη 

Τα κύρια θέματα ελέγχου είναι εκείνα που, κατά την επαγγελματική μας
κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχο των ενοποιημένων οικονο-
μικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου.  Τα θέματα αυτά έχουν εξε-
ταστεί στο πλαίσιο του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστά-
σεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν
εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη σχετικά με αυτά τα θέματα. 

Κύριο Θέμα Ελέγχου Πώς ο έλεγχος έχει αντιμετωπίσει 
το Κύριο Θέμα Ελέγχου

Έχουμε διεκπεραιώσει τις ακόλουθες δια-
δικασίες:

l Έχουμε κατανοήσει τη διαδικασία εκτί-
μησης των τεχνικών αποθεματικών συνδε-
δεμένων και μη συνδεδεμένων με μονά-
δες σε σχέση με τις υποχρεώσεις ασφαλι-
στηρίων και επενδυτικών συμβολαίων, και
έχουμε αξιολογήσει τον σχεδιασμό των
σχετικών δικλίδων ασφαλείας και καθορί-
σει αν αυτές έχουν εφαρμοστεί.

l Έχουμε αξιολογήσει την εμπειρία, την α-
ντικειμενικότητα και την ικανότητα του ε-
ντεταλμένου αναλογιστή που χρησιμοποί-
ησε το Συγκρότημα για την εκτίμηση της α-
ποτίμησης των τεχνικών αποθεμάτων συν-
δεδεμένων και μη συνδεδεμένων με μο-
νάδες.

l Έχουμε αξιολογήσει τη μεθοδολογία που
εφαρμόστηκε και τις παραδοχές που χρη-
σιμοποιήθηκαν από τον εντεταλμένο εσω-
τερικό αναλογιστή του Συγκροτήματος για
τον καταρτισμό του Ελέγχου Επάρκειας Υ-
ποχρεώσεων – ‘’Liability Adequacy Test’’
βάση των προδιαγραφών του Διεθνούς
Λογιστικού Προτύπου 4.

l Έχουμε εξετάσει την αναλογιστική μελέ-
τη που ετοιμάστηκε από τον εντεταλμένο
αναλογιστή του Συγκροτήματος σε σχέση
με την κατάρτιση των τεχνικών αποθεματι-
κών συνδεδεμένων και μη συνδεδεμένων
με μονάδες όπως αυτά αναγνωρίστηκαν
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστά-
σεις. Για σκοπούς αξιολόγησης των αποτε-
λεσμάτων, έχουμε εξετάσει τις βασικές
παραδοχές και μεθοδολογίες που χρησι-
μοποιήθηκαν (όπως τη θνησιμότητα, τις α-
ποδόσεις των επενδύσεων που υποστηρί-
ζουν τα επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα
με μονάδες, τα προεξοφλητικά επιτόκια
και τις παραδοχές για έξοδα διαχείρισης α-
νά συμβόλαιο) μέσω της συμμετοχής εσω-
τερικών εμπειρογνωμόνων - αναλογιστών
στην ελεγκτική ομάδα.

l Έχουμε ελέγξει σε δειγματοληπτική βά-
ση την πληρότητα και την ακρίβεια των δε-
δομένων που χρησιμοποιήθηκαν στους α-
ναλογιστικούς υπολογισμούς για την κα-
τάρτιση των τεχνικών αποθεματικών συν-
δεδεμένων και μη συνδεδεμένων με μο-
νάδες.

l Έχουμε αξιολογήσει κατά πόσον οι γνω-
στοποιήσεις σε σχέση με τα τεχνικά απο-
θεματικά συνδεδεμένα και μη συνδεδεμέ-
να με μονάδες είναι κατάλληλες και πλή-
ρης σύμφωνα με τα σχετικά λογιστικά
πρότυπα.

Τα αποτελέσματα όλων των πιο πάνω δια-
δικασιών ήταν ικανοποιητικά.

Αναφορά σε άλλες πληροφορίες 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι
άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις πληροφορίες που περιλαμβά-
νονται στην Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης, αλλά δεν περιλαμβάνουν
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυ-
τών. 
Η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύ-
πτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρα-
σμα διασφάλισης επί αυτών.
Σχετικά με τον έλεγχό των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η
ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, που αναφέρο-
νται παραπάνω, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνά-
δουν ουσιωδώς με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή με τη
γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνε-
ται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έ-
χουμε πραγματοποιήσει σχετικά με τις άλλες πληροφορίες που έχουμε
παραλάβει πριν την ημερομηνία της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή,
συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληρο-
φορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έ-
χουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού.

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων για θέματα δια-
κυβέρνησης για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιη-
μένων οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσω-
τερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών κατα-
στάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε α-
πάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της ικανότητας του
Συγκροτήματος να συνεχίσει τη δραστηριότητα του, γνωστοποιώντας, ό-
που συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχι-
ζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμε-
νης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθε-
ται να ρευστοποιήσει το Συγκρότημα ή να διακόψει τη δραστηριότητά του
ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σε αυ-
τές τις ενέργειες.
Οι υπεύθυνοι για θέματα διακυβέρνησης  είναι υπεύθυνοι για την επίβλε-
ψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς του Συγκροτήματος.

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Κα-
ταστάσεων 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κα-
τά πόσον οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στο σύνολό τους εί-
ναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη εί-
τε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει  τη
γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλι-
ση αλλά όχι εγγύηση ότι ο έλεγχος, όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με
βάση τα ΔΠΕ, πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα όταν αυτό υ-
πάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν είτε από απάτη, είτε από λάθος
και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε
εύλογα να αναμενόταν ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις
των χρηστών που λήφθηκαν με βάση αυτές τις ενοποιημένες οικονομι-
κές καταστάσεις.

Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρί-
ση  και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του
ελέγχου. Επίσης:
l Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απά-
τη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες,
οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελε-
γκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέ-
σουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους
σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που ο-
φείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαι-
γνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
l Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον
έλεγχο, προκειμένου  να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι
κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συ-
γκροτήματος.
l Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησι-
μοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των
σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
l Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό
Συμβούλιο της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και,
με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, για το εάν υπάρχει ου-
σιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υπο-
δηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Συγκροτήμα-
τος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίστα-
ται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή
να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των ενοποιη-
μένων οικονομικών καταστάσεων, ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι α-
νεπαρκείς, να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία
της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχε-
ται να έχουν ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να παύσει να λειτουργεί ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
l Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των ενο-
ποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνω-
στοποιήσεων, και κατά πόσο οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α-
ντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχά-
νεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.
l Λαμβάνουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με
τις οικονομικές πληροφορίες των οντοτήτων ή επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων εντός του Συγκροτήματος για να εκφράσουμε γνώμη επί των ε-
νοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπέυθυνοι για την κα-
θοδήγηση, επίβλεψη και εκτέλεση του ελέγχου των ενοποιημένων οικο-
νομικών καταστάσεων. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ε-
λεγκτική μας γνώμη.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για θέματα δια-
κυβέρνησης θέματα  σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιά-
γραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπερι-
λαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ε-
λέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Επίσης, παρέχουμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης δήλω-
ση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας που
αφορούν στην ανεξαρτησία μας και κοινοποιούμε σε αυτό όλες τις σχέσεις
και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανε-
ξαρτησία μας και, όπου είναι εφαρμόσιμο, ενέργειες που λαμβάνονται για
την εξάλειψη των απειλών ή των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται.
Από τα θέματα που κοινοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για θέματα διακυ-
βέρνησης καθορίζουμε τα θέματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία στον
έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας πε-
ριόδου και ως εκ τούτου, είναι τα κύρια θέματα ελέγχου. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10(2) του Κανονισμού της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014, παρέχουμε τις πιο κάτω πληροφο-
ρίες στην Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή, οι οποίες απαιτούνται επιπρό-
σθετα από τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου.

Διορισμός του Ελεγκτή και Περίοδος Διορισμού
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως ελεγκτές της Εταιρείας στις 24 Ιουνίου
2021 από τους μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για
τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο διορισμός μας αντιπροσωπεύει μια συ-
νολική περίοδο αδιάκοπου διορισμού ενός έτους.

Συνοχή της πρόσθετης Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου 
Επιβεβαιώνουμε ότι η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών κα-
ταστάσεων η οποία εκφέρεται σε αυτήν την έκθεση, συνάδει με την πρό-
σθετη έκθεσή μας στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας που έχει εκδοθεί
στις 4 Απριλίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών
Δηλώνουμε ότι δεν παρείχαμε μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύο-
νται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το άρθρο 72 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017. Ε-
πίσης δεν υπάρχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από
εμάς προς το Συγκρότημα, οι οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί στις ενο-
ποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή στην Ενοποιημένη Έκθεση Διαχεί-
ρισης.

Άλλα Νομικά Θέματα
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του
2017, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
l Κατά τη γνώμη μας, με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια
του ελέγχου μας, η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.
113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις ε-
νοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
l Mε βάση τη γνώση και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και
του περιβάλλοντος του Συγκροτήματος που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να
αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Ενοποιη-
μένη Έκθεση Διαχείρισης. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού.

Άλλο Θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα
μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 10(1) του κα-
νονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το Άρθρο 69

του περί  Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας
αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για ο-
ποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση
του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Συγκριτικοί αριθμοί
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ancoria Insurance Public
Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ελέγχθηκαν από
άλλον ελεγκτή ο οποίος εξέφρασε μη διαφοροποιημένη γνώμη επί εκεί-
νων των οικονομικών καταστάσεων στις 5 Απριλίου 2021.

Ο συνέταιρος ανάθεσης  για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι ο
Νίκος Σ. Σταύρου.

Νίκος Σ. Σταύρου

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
PwC Central, Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 43
T.T. 1080 Λευκωσία, Κύπρος

6 Απριλίου 2022

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

2021 2020
ΣΕΚ000 ΣΕΚ000

Μεικτά ασφάλιστρα 14.126 10.726 
Καθαρά ασφάλιστρα 14.126 10.726

Δικαιώματα εισπρακτέα ασφαλιστηρίωνσυμβολαίων 14.998 18.993
Δικαιώματα εισπρακτέα επενδυτικών συμβολαίων 24.310 17.091
Εισόδημα από επενδύσεις 320.681 63.561
Άλλα έσοδα 6.564 5.584

Άλλα εισοδήματα 366.553 105.229

Συνολικά εισοδήματα 380.679 115.955

Ωφελήματα από εξαγορές, ακυρώσεις και
αποσύρσεις ασφαλιστήριων συμβολαίων (97.163) (145.693) 
Απαιτήσεις λόγω θανάτου (32.196) (15.385) 
Έξοδα λόγω θανάτου (378) (301) 
Καθαρή μεταβολή στις υποχρεώσεις 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων (74.174) 137.553
Καθαρές ασφαλιστήριες απαιτήσεις (203.911) (23.826) 

Καθαρή μεταβολή στις υποχρεώσεις 
επενδυτικών συμβολαίων (122.401) (35.380) 
Τόκοι, τραπεζικά έξοδα και 
παρακρατούμενοι φόροι (1.534) (607) 
Δικαιώματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου (2.827) (2.374) 
Άλλα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα (29.573) (31.195) 
Άλλα έξοδα (156.335) (69.556) 

Συνολικές  απαιτήσεις και άλλα έξοδα – καθαρά (360.246) (93.382) 

Συναλλαγματικά κέρδη/(ζημιές) 11.419 (20.478)
Μερίδιο κέρδους/(ζημιάς) συνδεδεμένηςεταιρείας 2.151 (2.528)

Κέρδος/ (ζημιά) πριν τη φορολογία 34.003 (433)

Φόρος εισοδήματος (1.813) (2.808)

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) για το έτος 32.190 (3.241)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜaΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

2021 2020
ΣΕΚ000 ΣΕΚ000

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) για το έτος 32.190 (3.241)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στην 
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
σε μεταγενέστερες περιόδους:
Επανεκτίμηση ακινήτων
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία γης και κτιρίων 1.962 (404)
Αναβαλλόμενη φορολογία (305) 117

1.657 (287)

Ποσά που μπορεί να αναταξινομηθούν στην 
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων σε 
μεταγενέστερες περιόδους
Συναλλαγματική διαφορά από τη μετάφραση 
δραστηριοτήτων σε ξένο νόμισμα 546 (1.419)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (έξοδα) για το έτος 2.203 (1.706)
Συνολικά εισοδήματα / (έξοδα) για το έτος 34.393 (4.947)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΘEΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2021

2021 2020
ΣΕΚ000 ΣΕΚ000

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 44 96
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 27.706 26.570
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 53.763 50.844
Επενδύσεις σε ακίνητα 24.063 23.415
Επενδύσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων 2.467.422 2.217.937
Άλλα εισπρακτέα ποσά 2.602 2.026
Επιστρεπτέοι φόροι   512 -
Τραπεζικές καταθέσεις 171.457 175.337
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 486.229 398.608
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.233.798 2.894.833

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια 
Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο 15.542 15.542
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 88.409 88.409
Αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων 22.098 20.441
Συσσωρευμένα κέρδη 152.709 125.519
Αποθεματικό μετατροπής ξένων νομισμάτων 5.669 5.123
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων 284.427 255.034

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων 1.380.177 1.321.001
Ποσά πληρωτέα σε κατόχους συμβολαίων 20.356 18.036
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 3.513 3.225
Υποχρεώσεις επενδυτικών συμβολαίων 1.543.569 1.294.945
Άλλοι πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 1.658 1.741
Φορολογικές υποχρεώσεις - 408
Τραπεζικά παρατραβήγματα 98 443
Σύνολο υποχρεώσεων 2.949.371 2.639.799

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.233.798 2.894.833

Στις 6 Απριλίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ancoria Insurance
Public Ltd ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. 
Ιωάννης Λοΐζου – Πρόεδρος
Τάσος Αναστάση – Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής  

Όλες οι σημειώσεις μπορούν να επιθεωρηθούν στην υπηρεσία ελέγχου α-
σφαλιστικών εταιρειών.

Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρείας €1.870.000. Ancoria Insurance
Public Ltd: Διεύθυνση κεντρικών γραφείων:  Ancoria Insurance Public Ltd,
Λαοδικείας 36, 2028 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ: +357 22 551300, φαξ:
+357 22 318925, info@ancoria.com,  www.ancoria.com A.E. 29805

Η δημοσίευση αυτή αποτελεί μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα αποσπα-
σμάτων της έκθεσης διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων της
Ancoria Insurance Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρί-
ου 2021 και της σχετικής έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή για σκοπούς συμ-
μόρφωσης με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας. Η έκθεση διαχείρι-
σης και η έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή θα πρέπει να διαβάζονται με το
πλήρες κείμενο των οικονομικών καταστάσεων για την ολοκληρωμένη κα-
τανόηση τους. Διευκρινίζεται ότι όπου υπάρχει αναφορά στις σημειώσεις
των οικονομικών καταστάσεων έχει απαλειφθεί ο αριθμός της σημείωσης
στην οποία έχει γίνει η αναφορά.

Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 31 των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμών του 2016 και 2019

Εκτίμηση των τεχνικών α-
ποθεματικών συνδεδεμέ-
νων και μη συνδεδεμένων
με μονάδες σε σχέση με
τις υποχρεώσεις ασφαλι-
στηρίων και επενδυτικών
συμβολαίων.

Οι υποχρεώσεις ασφαλι-
στηρίων και επενδυτικών
συμβολαίων του Συγκροτή-
ματος περιλαμβάνουν τε-
χνικά αποθεματικά συνδε-
δεμένα και μη συνδεδεμέ-
να με μονάδες που ανέρ-
χονται σε ΣΕΚ 47.245 χιλιά-
δες.

Καθορίσαμε την εκτίμηση
αυτών των τεχνικών αποθε-
μάτων συνδεδεμένων και
μη συνδεδεμένων με μονά-
δες ως κύριο θέμα ελέγχου
λόγω της σημαντικότητας
των σχετικών υπολοίπων,
των σημαντικών εκτιμήσε-
ων που εφαρμόζει η διοίκη-
ση στην εκτίμησή τους και
της πολυπλοκότητας στον υ-
πολογισμό και την επιλογή
των σχετικών παραδοχών
εκτίμησης, οι οποίες περι-
λάμβαναν μεταξύ άλλων:

το αναμενόμενο ποσοστό
θνησιμότητας, τις αποδό-
σεις των επενδύσεων που
υποστηρίζουν τα επενδυτι-
κά ταμεία συνδεδεμένα με
μονάδες, τα προεξοφλητι-
κά επιτόκια και τις παραδο-
χές για έξοδα διαχείρισης
ανά συμβόλαιο που βασί-
ζονται κυρίως στην εμπει-
ρία του παρελθόντος αλλά
και σε εσωτερικά και εξω-
τερικά δεδομένα που αντι-
κατοπτρίζουν τις τρέχου-
σες τιμές της αγοράς και
άλλες δημοσιευμένες πλη-
ροφορίες.

Οι κύριες γνωστοποιήσεις
του Συγκροτήματος σχετι-
κά με τις υποχρεώσεις α-
σφαλιστήριων και επενδυ-
τικών συμβολαίων, συμπε-
ριλαμβανομένων των σχε-
τικών τεχνικών αποθεματι-
κών συνδεδεμένων και μη
συνδεδεμένων με μονά-
δες, περιλαμβάνονται στις
σχετικές σημειώσεις των
ενοποιημένων οικονομι-
κών καταστάσεων.
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Παραγγελία
100 αεροσκαφών
737 MΑΧ 10 από
την Delta Air Lines
Μεγάλη ανακούφιση για την αμερικα-
νική αεροναυπηγική εταιρεία Boeing
είναι οι παραγγελίες 100 αεροσκαφών
τύπου 737 MΑΧ 10, με ανοιχτό το εν-
δεχόμενο να φθάσουν τα 140 συνολικά.
Η παράδοσή τους αναμένεται να ξε-
κινήσει το 2025. Αξίζει να σημειωθεί
πως πρόκειται για την πρώτη νέα πα-
ραγγελία της Delta Air Lines για νέα
αεροπλάνα Boeing εδώ και πάνω από
μία δεκαετία. Η αξία τους φθάνει τα
13,5 δισ. δολάρια σε τιμές καταλόγου,
αν και οι εκπτώσεις είναι κάτι σύνηθες,
ειδικά σε τόσο μεγάλο αριθμό αερο-

σκαφών. Στόχος είναι τα πιο αποδοτικά
σε καύσιμα αεροπλάνα MΑΧ να αντι-
καταστήσουν τα παλαιότερα αεριω-
θούμενα αεροσκάφη βραχείας ατρά-
κτου του αερομεταφορέα. Οι ειδήσεις
αυτές είναι πολύ καλές για την Boeing,
δεδομένου ότι η Airbus εξασφάλισε
προσφάτως σημαντικές παραγγελίες,
συμπεριλαμβανομένων πολλών από
κρατικές αεροπορικές της Κίνας, όπως
αναφέρει σε δημοσίευμά του το αμε-
ρικανικό ενημερωτικό δίκτυο CNBC.

Αν και η ίδια η αμερικανική αερο-
ναυπηγική δεν αποκάλυψε το κόστος
των νέων αεροπλάνων της, τόνισε ότι

δεν πρόκειται εξαιτίας του να αλλάξει
την τελευταία της πρόβλεψη για κε-
φαλαιουχικές δαπάνες. Επιπλέον ανέ-
φερε πως με την παραγγελία αυτή θα
εκσυγχρονίσει τον στόλο βραχείας α-
τράκτου, διότι μέσα στις επιδιώξεις
της είναι να αξιοποιήσει την ανάκαμψη
στα ταξίδια μετά την πτώση σε επίπεδα
ναδίρ λόγω των επιπτώσεων από την
πανδημία του κορωνοϊού. Ανέφερε ότι
τα αεροσκάφη ΜΑΧ αναμένεται πως
θα είναι 20%-30% πιο αποδοτικά σε
καύσιμα από τα αεροσκάφη που θα α-
ντικαταστήσουν. Η Delta Air Lines,
με έδρα την Ατλάντα, είναι ο μόνος
από τους τέσσερις μεγαλύτερους αε-
ρομεταφορείς των ΗΠΑ που δεν είχε
παραγγείλει νέα αεροσκάφη Boeing
τα τελευταία χρόνια, ευνοώντας την
Airbus. Ο λόγος είναι πως αναζωογό-
νησε τόσο τον στόλο αεροσκαφών
βραχείας όσο και ευρείας ατράκτου.
Διαρκούσης της πανδημίας είχε απο-
σύρει παλαιότερα Boeing 777.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το 737
MΑΧ ήταν ακινητοποιημένο για του-
λάχιστον 18 μήνες μετά τα δύο τραγικά
θανατηφόρα δυστυχήματα στα τέλη
του 2018 και στις αρχές του 2019. Ο
απολογισμός ήταν ο θάνατος 346 αν-
θρώπων, με αποτέλεσμα την καθήλωση
σε όλο τον κόσμο των 737 ΜΑΧ. Το
μοντέλο MΑΧ 10 είναι το μεγαλύτερο
από την οικογένεια αυτή με τη βραχεία
άτρακτο, ενώ ακόμα δεν έχει λάβει
την αναγκαία έγκριση από τις αρμόδιες
αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Από
μέρους της η Boeing ευελπιστεί να
την εξασφαλίσει πριν από την εκπνοή
του 2022, ενώ, όπως αναφέρει σε δη-
μοσίευμά του το ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο Reuters, ενδέχεται να ανανε-
ωθεί παλαιότερη συμφωνία της κατα-
ριανής Qatar Airways για αεροσκάφη
737 ΜΑΧ η οποία δεν είχε ευοδωθεί.
Οι εν λόγω παραγγελίες πραγματοποι-
ούνται στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκ-
θεσης Αερομεταφορών στο Φάρνμπορο
της Βρετανίας, όπου και η ευρωπαϊκή
ανταγωνίστρια της Boeing, η Airbus,
εξασφάλισε χθες συμφωνία για 56 α-
εροσκάφη της από την οικογένεια
A320neo για τη βρετανική εταιρεία
χαμηλών ναύλων easyJet. Το μεγάλο
επίτευγμά της, όμως, ήταν τα σχεδόν
300 αεροσκάφη τα οποία παραγγέλ-
θηκαν από την Κίνα αρκετές εβδομάδες
πριν από τη διεθνή έκθεση.

Mε στόχο την εξοικονόμηση κόστους
και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς
της η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
Volkswagen αποφάσισε τα πιο προσιτά
αυτοκίνητά της να μοιράζονται περισ-
σότερα εξαρτήματα και εργοστάσια.
Αλλωστε, είναι γνωστό ότι ο κολοσσός,
ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος του
κλάδου στη Γηραιά Ηπειρο, αποπει-

ράται να ενισχύσει την κερδοφορία
του στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο
οχημάτων του με την ευρεία απήχηση.
Η πρωτοβουλία αυτή αφορά τα μοντέλα
των VW, Seat και Skoda και για να
μπορέσει να υπάρξει διαφοροποίηση
μεταξύ τους, ο όμιλος θα δώσει μεγα-
λύτερη έμφαση στον επιμέρους σχε-
διασμό τους. Τα σχετικά ανέφερε ο
Τόμας Σέφερ, διευθυντής του βραχίονα

οχημάτων της Volkswagen, σε συνέ-
ντευξή του. Η εταιρεία επί μακρόν
προσπαθεί να περιορίσει την περιπλο-
κότητα των πολυάριθμων κινητήρων
και να μειώσει τις διαφορετικές εκδοχές
τους. Η από κοινού χρήση ανταλλα-
κτικών αφορά και τα πιο ακριβά μο-
ντέλλα VW Touareg SUV και Skoda
Fabia. «Στο παρελθόν δαπανούσαμε
πάρα πολύ χρόνο με το να ασχολού-
μαστε με το καθένα από τα διαφορετικά
εμπορικά μας σήματα», υπογράμμισε
ο Σέφερ. «Ωστόσο, πρέπει να συνει-
δητοποιήσουμε ότι ο ανταγωνισμός
είναι εκτός εταιρείας και όχι μέσα
στους κόλπους της». Αξίζει να ανα-
φερθεί πως τα ευρείας κατανάλωσης
αυτοκίνητα αποτελούν το 80% των
παγκοσμίων πωλήσεων του ομίλου
της Volkswagen με τα 12 επιμέρους
εμπορικά σήματα. Κατά τον Σέφερ,
στόχος της γερμανικής αυτοκινητο-
βιομηχανίας είναι να εξασφαλιστεί σε
αποδοτικότητα ένα 20% με την κοινή
χρήση ανταλλακτικών και εγκαταστά-
σεων. Εξ ου και η παραγωγή του VW
Passat και του Superb της Skoda θα
μετακινηθεί στη Σλοβακία.

Η παγκόσμια έλλειψη καλωδίων οπτικών
ινών έχει αυξήσει τις τιμές τους και
έχει παρατείνει τους χρόνους παρά-
δοσής τους, θέτοντας σε κίνδυνο τα
φιλόδοξα σχέδια των τηλεπικοινωνια-
κών ομίλων να αναπτύξουν υποδομές
στην αιχμή των τεχνολογικών εξελί-
ξεων, όπως τα δίκτυα 5ης γενιάς. Τα
σχετικά επισημαίνει σε  ρεπορτάζ της
η βρετανική εφημερίδα Financial Times,
τονίζοντας ότι η Ευρώπη, η Ινδία και
η Κίνα είναι μεταξύ των περιοχών που
πλήττονται περισσότερο από την κρίση,
με τις τιμές των ινών να αυξάνονται
έως και 70% από τα χαμηλά επίπεδα
ναδίρ τον Μάρτιο του 2021, ήτοι από
3,70 σε 6,30 δολάρια ανά χιλιόμετρο
ινών, σύμφωνα με την Cru Group, μια
εταιρεία συγκέντρωσης πληροφοριών
αγοράς.

Παρά το γεγονός πως η πανδημία
ανάγκασε ορισμένους από τους μεγα-
λύτερους τεχνολογικούς και τηλεπι-
κοινωνιακούς ομίλους να μειώσουν τις
κεφαλαιουχικές τους δαπάνες, σημει-
ώθηκε άνοδος της ζήτησης για υπη-
ρεσίες Διαδικτύου και δεδομένων, που
οδήγησε σε έλλειψη διαθεσιμότητας
του κρίσιμου αλλά συχνά παραμελη-
μένου υλικού. Εταιρείες όπως οι κο-
λοσσοί της Αmazon, της Google, της
Microsoft και η Meta, η μητρική του
Facebook, επεκτείνουν τις αυτοκρα-
τορίες των κέντρων δεδομένων τους
για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη
ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της ε-
γκατάστασης τεράστιων υποθαλάσσιων
διεθνών δικτύων οπτικών ινών. Εν τω
μεταξύ, οι κυβερνήσεις έχουν θέσει
φιλόδοξους στόχους για την ανάπτυξη

της υπερταχείας ευρυζωνικότητας και
των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5ης
γενιάς. Οι εν λόγω στόχοι, όπως επι-
σημαίνουν οι Financial Times, απαιτούν
τεράστια ποσότητα ινών να τοποθε-
τηθούν κάτω από το έδαφος. «Δεδο-
μένου ότι το κόστος της εγκατάστασης
έχει ξαφνικά διπλασιαστεί, υπάρχουν
τώρα ερωτήματα σχετικά με το εάν οι
χώρες θα είναι σε θέση να επιτύχουν
τους στόχους που έχουν τεθεί και εάν
αυτό θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο
στην παγκόσμια συνδεσιμότητα», δή-
λωσε ο Μάικλ Φιντς, αναλυτής στο
Cru. Η συνολική κατανάλωση καλωδίων
αυξήθηκε κατά 8,1% το πρώτο εξάμηνο
του έτους σε σύγκριση με την ίδια πε-
ρίοδο του 2021, σύμφωνα με εκτιμήσεις
της Cru. Η Κίνα αντιπροσώπευε το
46% του συνόλου, ενώ η Βόρεια Αμερική

αντιπροσωπεύει την ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενη αγορά, με το 15% της κα-
τανάλωσης καλωδίων οπτικών ινών
από έτος σε έτος. Δυσμενώς λειτουργεί
και το γεγονός ότι σε ορισμένα κρίσιμα
εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται
στην τεχνολογία οπτικών ινών, οι τιμές
αυξάνονται. Στην εν λόγω τεχνολογία
το φως μεταφέρεται κατά μήκος εύ-
καμπτων ινών με πυρήνα γυαλιού. Ει-
δικότερα, παρατηρείται έλλειψη ηλίου,
ενός καίριας σημασίας συστατικού
στην κατασκευή του γυαλιού των ο-
πτικών ινών. Η έλλειψη εν μέρει προ-
κλήθηκε από διακοπές λειτουργίας ερ-
γοστασίων στη Ρωσία και τις ΗΠΑ, γε-
γονός που προκάλεσε αύξηση των
τιμών του στοιχείου κατά 135% τα τε-
λευταία δύο χρόνια. Εν τω μεταξύ, οι
τιμές του τετραχλωριούχου πυριτίου,

ενός άλλου βασικού συστατικού στην
παραγωγή ινών, έχουν αυξηθεί έως
και 50%, σύμφωνα με την Cru. «Στην
επαγγελματική μου σταδιοδρομία δεν
έχω δει ποτέ κάτι σαν αυτή την πλη-
θωριστική κρίση», δήλωσε ο Γουέντελ
Γουίκς, διευθύνων σύμβουλος της
Corning, της μεγαλύτερης παραγωγού
καλωδίων οπτικών ινών στον κόσμο,
η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο
στην εφεύρεση της τεχνολογίας αυτής
το 1970. 

Τέλος, προσέθεσε ότι η Corning το-
νώνει την παραγωγή για να καλύψει
την αυξανόμενη ζήτηση από κυβερ-
νήσεις, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και
μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, συ-
μπεριλαμβανομένης της κατασκευής
νέων εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ και
την Ευρώπη.

Το φθηνό χρήμα και η νοοτροπία τού
«μια ζωή την έχουμε» έχουν τη μέγιστη
δυνατή απήχηση στους ζάπλουτους
του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι το
2021 αποφάσισαν να ξοδέψουν όσο
ποτέ άλλοτε σε λαμπερά, υπερπολυτελή,
εμβληματικά και πανάκριβα αυτοκί-
νητα. Σύμφωνα με αναλυτές της συ-
γκεκριμένης αγοράς, οι πωλήσεις α-
μαξιών όπως οι Maserati, Bugatti,
Lamborghini, Aston Martin και άλλα
συναφή ενισχύθηκαν 19% πέρυσι σε
σύγκριση με το 2020. Τα σχετικά ανα-
φέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική
εφημερίδα Guardian, επισημαίνοντας
ότι διατέθηκαν στους πλουσίους πε-
ρισσότερα από 18.000 πανάκριβα ο-
χήματα. Οσο για τις τιμές τους, αυτές

έχουν μια διακύμανση από μερικές ε-
κατοντάδες χιλιάδες λίρες έως 1 εκα-
τομμύριο λίρες και πλέον. Αλλωστε ο
μεγάλος πονοκέφαλος, που εκατομμύ-
ρια νοικοκυριά αντιμετωπίζουν στο
Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο
για τον βαρύ αντίκτυπο του πληθωρι-
σμού στα εισοδήματά τους, δεν επη-
ρεάζει τον ενθουσιασμό των εχόντων.
Οπως αποδεικνύουν παραμένει αμε-
τάβλητος και τους καθοδηγεί στο να
επιλέγουν αυτοκίνητα-τρόπαια.

Είναι χαρακτηριστικά όσα παρατηρεί
η εταιρεία παροχής λογιστικών υπη-

ρεσιών της UHY Hacker Young, η οποία
συνέλεξε τα σχετικά στοιχεία. Συγκε-
κριμένα, όπως τονίζει, «είναι σαν οι
πλούσιοι άνθρωποι να ακολουθούν τη
φιλοσοφία τού “ζούμε μόνο μία φορά”
και δείχνουν ακόμα μεγαλύτερο ζήλο
να ξοδέψουν χρήματα και να απολαύ-
σουν την πολυτέλεια ενός γρήγορου

αμαξιού». Ο Ντέιβιντ Κέντρικ της UHY
Hacker Young προσθέτει τα εξής: «Υ-
στερα από μια πολύ δύσκολη περίοδο
που περάσαμε εξαιτίας της πανδημίας
του κορωνοϊού, πολλοί έχοντες απο-
φάσισαν να προσφέρουν στον εαυτό
τους ως δώρο ένα πολυτελές όχημα το
2021». Συν τοις άλλοις, όπως αναφέρει

στο δημοσίευμά του ο Guardian, «ο
πακτωλός χρημάτων που διοχετεύθηκε
από τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές
τράπεζες στον μηχανισμό της οικονο-
μίας είναι αδιαμφισβήτητο πως βοήθησε
τις πωλήσεις αυτές κατά τρόπο απροσ-
δόκητο, όπως, λόγου χάριν, η χαμηλό-
τατη χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού
δανεισμού για τα πανάκριβα αυτοκίνητα
και η εμφάνιση εκατομμυριούχων εν
μια νυκτί χάρη στην άνοδο των κρυ-
πτογραφημένων νομισμάτων».

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Λον-
δίνου και στην περιοχή του Γουέστμιν-
στερ, όπου συγκαταλέγονται το Μέι-
φεαρ, το Νάιτσμπριτζ και η Μπελγκρά-
βια, κυκλοφορούν 553 πολυτελή οχή-
ματα, οπότε καθίσταται και η πρωτεύ-
ουσα αυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι περιοχές του Κένσιγκτον και του
Τσέλσι βρίσκονται στη δεύτερη θέση
με 507 αμάξια.

Από τις δέκα περιοχές όπου κυρίως
εντοπίζονται οι κάτοχοι των πολυτελών
αυτοκινήτων, μόνο δύο βρίσκονται ε-
κτός νοτιοανατολικής Βρετανίας. Η
μία είναι το Ιστ Τσεσάιρ στο κέντρο
και προς δυσμάς της χώρας, όπου ζουν
πολλοί διάσημοι ποδοσφαιριστές, με
321 οχήματα, και η άλλη με 175 είναι
το Μπέρμιγχαμ. Αξίζει να αναφερθεί,
εν κατακλείδι, πως υπάρχουν και σαφείς
προτιμήσεις στο ποια πανάκριβα τε-
τράτροχα αγοράζουν οι ζάπλουτοι: η
Ferrari αποδεικνύεται το δημοφιλέ-
στερο εμπορικό σήμα όλων και το 2021
αποκτήθηκαν 11.954 αυτοκίνητα της
συγκεκριμένης μάρκας, αλλά είναι οι
κάτοχοι των οχημάτων της
Lamborghini που αυξήθηκαν με τον
ταχύτερο ρυθμό κατά 59% – αγορά-
στηκαν 2.419 Lamborghini την περυ-
σινή χρονιά.

Το ενδεχόμενο ο αριθμός των 737 MΑΧ
10 που θα αγοράσει η Delta Air Lines να
αυξηθεί σε 140 είναι ανοικτό. Η παράδοση
των αεροσκαφών από την Boeing θα ξεκι-
νήσει το 2025. 

Με κοινή πλατφόρμα
τα φθηνά μοντέλα 
της Volkswagen

<<<<<<

Στόχος της εταιρείας, η πε-
ριστολή του κόστους παρα-
γωγής και η μείωση του
χρόνου συναρμολόγησης.

<<<<<<

Tα αεροσκάφη ΜΑΧ
αναμένεται πως θα είναι
20%-30% πιο αποδοτικά
σε καύσιμα από αυτά
που θα αντικαταστήσουν.

Πολυτελή αυτοκίνητα αγοράζουν οι Βρετανοί

«Υστερα από μια πολύ δύσκολη περίοδο που περάσαμε εξαιτίας της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού, πολλοί έχοντες αποφάσισαν να προσφέρουν στον εαυτό τους ως δώρο ένα πο-
λυτελές όχημα το 2021», τονίζουν αναλυτές της αγοράς αυτοκινήτου.

<<<<<<

Οι πωλήσεις πέρυσι αυξήθη-
καν κατά 19% σε σύγκριση
με το 2020, με τις αγορές
σε αρκετές περιπτώσεις να
ξεπερνούν το 1 εκατ. λίρες.

Μεγάλη έλλειψη παρουσιάζουν
διεθνώς τα καλώδια οπτικών ινών
Σε κίνδυνο τα σχέδια για την ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενιάς

Πέραν των ελλείψεων, μεγάλο πρόβλημα συνιστά και η αύξηση του κόστους. Οι τιμές των καλωδίων οπτικών ινών έχουν αυξηθεί έως
και 70% από τον Μάρτιο του 2021, ήτοι από 3,70 σε 6,30 δολάρια ανά χιλιόμετρο ινών.

<<<<<<

Ευρώπη, Ινδία και Κίνα
είναι μεταξύ των περιοχών
που πλήττονται περισσότερο
από την κρίση.
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Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατέληξαν χθες σε συμφωνία
για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε ό,τι
αφορά τον περιορισμό της κατανάλω-
σης φυσικού αερίου τον χειμώνα.

«Δεν ήταν μια αδύνατη αποστολή!
Οι υπουργοί κατέληξαν σε πολιτική συμ-
φωνία για τη μείωση της ζήτησης φυ-
σικού αερίου ενόψει του ερχόμενου χει-
μώνα», ανακοίνωσε μέσω Twitter η τσε-
χική προεδρία.

Τι προβλέπει η συμφωνία
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση

της τσεχικής προεδρίας, τα κράτη –
μέλη έφτασαν σε πολιτική συμφωνία
για οικειοθελή μείωση της ζήτησης φυ-
σικού αερίου κατά 15% τον χειμώνα.
Παράλληλα, προβλέπεται η πιθανότητα
να ενεργοποιηθεί ειδικός «συναγερμός»,
που θα προβλέπει η μείωση να καταστεί
υποχρεωτική.

Τα κράτη – μέλη συμφώνησαν να
μειώσουν τη ζήτηση κατά 15% συγκρι-
τικά με την μέση κατανάλωσή τους τα
τελευταία 5 χρόνια, για το διάστημα από
1η Αυγούστου 2022 έως την 31η Μαρτίου
του 2023, μέσω μέτρων που τα ίδια θα
επιλέξουν.

Εξαιρέσεις και «παράθυρα»
Στο πλαίσιο προβλέπονται και εξαι-

ρέσεις, αλλά και «παρεκκλίσεις» από
την υποχρεωτική μείωση, υπό συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις, που αφορούν
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση

της τσεχικής προεδρίας, το Συμβούλιο
συμφώνησε:

l Ότι τα κράτη μέλη που δεν είναι
διασυνδεδεμένα με δίκτυα φυσικού αε-
ρίου άλλων κρατών μελών εξαιρούνται α-
πό τις υποχρεωτικές μειώσεις φυσικού
αερίου, καθώς δεν θα μπορούν να απο-
δεσμεύουν σημαντικούς όγκους προς
όφελος άλλων κρατών μελών.

lΤα κράτη μέλη των οποίων τα δίκτυα
ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι συγχρο-
νισμένα με το ευρωπαϊκό σύστημα η-
λεκτρικής ενέργειας και εξαρτώνται σε

μεγάλο βαθμό από το αέριο για την πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξαιρού-
νται επίσης, προκειμένου να αποφευχθεί
ο κίνδυνος κρίσης στην αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

lΤα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν
παρέκκλιση για να προσαρμόσουν τις
υποχρεώσεις τους για μείωση της ζή-
τησης εάν έχουν περιορισμένες διασυν-
δέσεις με άλλα κράτη μέλη και μπορούν

να αποδείξουν ότι οι εξαγωγικές ικανό-
τητες διασύνδεσης ή η εγχώρια υποδομή
LNG χρησιμοποιούνται για την ανακα-
τεύθυνση φυσικού αερίου σε άλλα κράτη
μέλη στο μέγιστο.

lΤα κράτη μέλη μπορούν επίσης να
ζητήσουν παρέκκλιση εάν έχουν υπερβεί
τους στόχους πλήρωσης αποθήκευσης
αερίου, εάν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό
από το αέριο ως πρώτη ύλη για κρίσιμες

βιομηχανίες ή εάν η κατανάλωση αερίου
έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 8% το
περασμένο έτος σε σύγκριση με τον
μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενι-
σχύσουν τον ρόλο του Συμβουλίου για
την ενεργοποίηση «συναγερμού της
Ένωσης». Η ειδοποίηση θα ενεργοπο-
είται με εκτελεστική απόφαση του Συμ-
βουλίου, κατόπιν πρότασης της Επι-

τροπής. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση
για την ενεργοποίηση «συναγερμού
της Ένωσης» σε περίπτωση σημαντικού
κινδύνου σοβαρής έλλειψης αερίου ή
εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου ή
εάν πέντε ή περισσότερα κράτη μέλη
που έχουν κηρύξει συναγερμό σε εθνικό
επίπεδο ζητήσουν από την Επιτροπή
να το πράξει.

Ως προς την επιλογή μέτρων μείωσης

της ζήτησης, τα κράτη μέλη συμφώνη-
σαν ότι θα πρέπει να δώσουν προτε-
ραιότητα σε μέτρα που δεν επηρεάζουν
προστατευμένους πελάτες, όπως νοι-
κοκυριά και βασικές υπηρεσίες για τη
λειτουργία της κοινωνίας, όπως κρίσιμες
οντότητες, υγεία και άμυνα. Πιθανά μέ-
τρα περιλαμβάνουν τη μείωση της κα-
τανάλωσης φυσικού αερίου στον τομέα
της ηλεκτρικής ενέργειας, μέτρα για
την ενθάρρυνση της αλλαγής καυσίμου
στη βιομηχανία, εθνικές εκστρατείες
ευαισθητοποίησης, στοχευμένες υπο-
χρεώσεις για μείωση της θέρμανσης
και ψύξης και μέτρα που βασίζονται
στην αγορά, όπως οι πλειστηριασμοί
μεταξύ εταιρειών.

Τα κράτη μέλη θα επικαιροποιούν τα
εθνικά τους σχέδια έκτακτης ανάγκης
που καθορίζουν τα μέτρα μείωσης της
ζήτησης τα οποία σχεδιάζουν και θα α-
ναφέρουν τακτικά στην Επιτροπή την
πρόοδο των σχεδίων τους.

Η ρύθμιση είναι ένα έκτακτο μέτρο,
που προβλέπεται για περιορισμένο χρο-
νικό διάστημα. Ως εκ τούτου, θα ισχύει
για ένα έτος και η Επιτροπή θα προβεί
σε αξιολόγηση για να εξετάσει την πα-
ράτασή του υπό το πρίσμα της γενικής
κατάστασης του εφοδιασμού με φυσικό
αέριο στην Ε.Ε., έως τον Μάιο του 2023.

Το κείμενο που συμφωνήθηκε θα ε-
γκριθεί επίσημα μέσω γραπτής διαδι-
κασίας. Η γραπτή διαδικασία θα κινηθεί
και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες,
έπειτα από τεχνικές αναθεωρήσεις του
κειμένου.

«Κόφτης» 15% στην κατανάλωση φυσικού αερίου
Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και η πιθανότητα ενργοποίησης του ειδικού συναγερμού για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης

<<<<<<<

Προβλέπονται και εξαιρέ-
σεις, αλλά και «παρεκκλί-
σεις» από την υποχρεωτική
μείωση, υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, που αφο-
ρούν τις ιδιαιτερότητες 
του κάθε κράτους. Το κείμενο που συμφωνήθηκε θα εγκριθεί επίσημα μέσω γραπτής διαδικασίας. Η γραπτή διαδικασία θα κινηθεί και θα ολοκληρωθεί τις ε-

πόμενες ημέρες, έπειτα από τεχνικές αναθεωρήσεις του κειμένου.

Από σήμερα το κέντρο επιχειρήσεων σιτηρών
Στην Κωνσταντινούπολη η έδρα για τον συντονισμό της ασφαλούς διακίνησης από τα τρία ουκρανικά λιμάνια προς τα Στενά

Το κοινό κέντρο επιχειρήσεων που θα
συντονίζει την ασφαλή διακίνηση σι-
τηρών από τρία ουκρανικά λιμάνια προς
τα Στενά αρχίζει τη λειτουργία του σή-
μερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του
τουρκικού υπουργείου Αμυνας. Ο Ρώσος
αντιναύαρχος που θα επιβλέπει τις ε-
πιχειρήσεις από την πλευρά της Ρωσίας
βρίσκεται ήδη στην έδρα του κέντρου,
στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο υπουρ-
γός Υποδομών της Ουκρανίας δήλωσε
ότι η πρώτη νηοπομπή θα ξεκινήσει
πριν από το τέλος της εβδομάδας.

Προτεραιότητα έχουν τα δεκάδες ε-
μπορικά πλοία που είχαν φορτωθεί με
σιτηρά πριν από το ξέσπασμα του πο-
λέμου και τα οποία είναι εγκλωβισμένα,
μαζί με τα πληρώματά τους, από τα τέλη
Φεβρουαρίου στα ναρκοθετημένα ου-
κρανικά λιμάνια. Επικεφαλής των νη-
οπομπών θα τίθενται ουκρανικά πλοία,
που θα οδηγούν τα εμπορικά έξω από
τη ναρκοθετημένη ζώνη. Στα ανοικτά
της Μαύρης Θάλασσας, όπου τον έλεγχο
έχει η Ρωσία, το ρωσικό και το τουρκικό
ναυτικό θα εγγυώνται ότι δεν θα υπάρ-
ξουν «παρατράγουδα», ενώ στην επι-
στροφή για την παραλαβή νέου φορτίου,
το ρωσικό ναυτικό θα επιθεωρεί τα
πλοία ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν μετα-
φέρουν όπλα για την Ουκρανία.

Μόνο αν όλα λειτουργήσουν όπως
προβλέπεται και οι παραγγελίες που έ-
χουν ήδη δοθεί εκτελεστούν, μπορεί
να υπάρξουν νέες παραγγελίες που θα
αποσυμφορήσουν τα ουκρανικά σιλό
και θα βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα
σιτηρών στις εξαρτημένες από τις ου-
κρανικές και ρωσικές εισαγωγές χώρες
της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.
Η θαλάσσια οδός παραμένει απολύτως
απαραίτητη, παρά τις εντατικές προ-
σπάθειες των τελευταίων μηνών για ε-
ξαγωγές ουκρανικών σιτηρών μέσω
Δουνάβεως και σιδηροδρόμων. Μέσω
των οδών αυτών εξάγονται περίπου 2
εκατομμύρια τόνοι σιτηρών τον μήνα,
ενώ πριν από τον πόλεμο οι ουκρανικές
εξαγωγές ανέρχονταν σε 6-8 εκατομ-
μύρια τόνους.

Μπαράζ βομβαρδισμών
Η συνεννόηση γύρω από τα σιτηρά

δεν συμβαδίζει με κάποιου είδους ύφεση

των εχθροπραξιών από την πλευρά της
Ρωσίας. Χθες το πρωί, μπαράζ ρωσικών
πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από θα-
λάσσης και αέρος έπληξαν παραθαλάσ-
σιους στόχους κοντά στην πόλη Μικο-
λάιβ και στην Οδησσό. Ο Ρώσος διοι-
κητής της Χερσώνας υποστήριξε ότι η
κατάληψη των πόλεων αυτών από τις
ρωσικές δυνάμεις είναι ζήτημα χρόνου.
Παράλληλα, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί
σε όλο το μήκος του μετώπου στο Ντο-
νέτσκ και στις πόλεις Μπαχμούτ, Αβ-
ντίκα και Τορέτσκ συνεχίζονται. Ο κυ-
βερνήτης της ουκρανικής επαρχίας
Ντονέτσκ, που βρίσκεται κατά 50% υπό
ρωσικό έλεγχο, Πέτρο Κιριλένκο, κα-
τηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι χρη-
σιμοποιούν βόμβες διασποράς και επα-
νέλαβε την έκκλησή του για απομά-
κρυνση των αμάχων. «Δεν υπάρχει
πλέον ούτε ένα ασφαλές σημείο, τα πά-
ντα βομβαρδίζονται», είπε ο Κιριλένκο
σε τηλεοπτικά σχόλια. «Υπάρχουν όμως
ακόμη διάδρομοι για την απομάκρυνση
του άμαχου πληθυσμού». 

Τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος
Ζελένσκι αντικατέστησε τον στρατιω-
τικό διοικητή του Ντονέτσκ, στρατηγό
Χριχόρι Χαλαχάν. Παράλληλα, ο πρω-
θυπουργός της Ουκρανίας, Ντενίς Σμι-

χάλ, απευθύνθηκε στους πιστωτές της
χώρας σημειώνοντας ότι η Ουκρανία
μπορεί να εξοικονομήσει 5,4 δισ. δολάρια
για να χρηματοδοτήσει έκτακτες ανά-
γκες αν μεταθέσει για δύο χρόνια την
εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους
της. Επίσης, η ουκρανική εταιρεία αερίου
Ναφτογκάζ αναζητεί 8 δισ. δολάρια για
προμήθεια αερίου από χώρες πλην της
Ρωσίας, ενώ ο Σμιχάλ προετοίμασε τον

πληθυσμό της Ουκρανίας ότι ο χειμώνας
θα είναι ο πιο δύσκολος από πλευράς
θέρμανσης στην ιστορία της ανεξάρ-
τητης Ουκρανίας.

Ο Σρέντερ στη Μόσχα
Δυσκολίες άνευ προηγουμένου α-

ναμένει και η Γερμανία, ζήτημα που
πιθανότατα βρίσκεται στο επίκεντρο
των επαφών του πρώην καγκελαρίου

Γκέρχαρντ Σρέντερ με τη ρωσική η-
γεσία στη Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του
Ρώσου προέδρου Πούτιν, Ντμίτρι Πε-
σκόφ, επιβεβαίωσε χθες την παρουσία
του Σρέντερ στη Μόσχα, υποστηρίζο-
ντας ότι ναι μεν δεν έχει προγραμμα-
τισθεί κάποια συνάντηση με τον Βλα-
ντιμίρ Πούτιν αλλά «δεν αποκλείεται
κάποια επαφή». Σρέντερ και Πούτιν
διατηρούσαν στενές φιλικές σχέσεις

που σφυρηλατήθηκαν μέσα από τη
συνεργασία τους για την κατασκευή
του αγωγού αερίου Nord Stream 1. Η
μείωση της παροχής ρωσικού αερίου
στο 20% της δυναμικότητας του αγωγού
από προχθές έχει προβληματίσει έντονα
τη γερμανική ηγεσία. 

Η Ρωσία φεύγει από τον ΔΔΣ
Ο διοικητής της ρωσικής διαστη-

μικής υπηρεσίας «Ροσκόσμος», Γιούρι
Μπορίσοφ, δήλωσε χθες ότι η Ρωσία
θα εγκαταλείψει τον Διεθνή Διαστη-
μικό Σταθμό αφού εκπληρώσει τις
συμβατικές υποχρεώσεις της προς
τους εταίρους της, το 2024. Σύμφωνα
με τον κ. Μπορίσοφ, η χώρα σκοπεύει
να θέσει σε τροχιά ρωσικό διαστημικό
σταθμό. Τα τελευταία 24 χρόνια ο Διε-
θνής Διαστημικός Σταθμός αποτελεί
σύμβολο διεθνούς συνεργασίας, φι-
λοξενώντας αστροναύτες από όλο τον
κόσμο. Ο σταθμός έχει ένα ρωσικό
τμήμα και ένα τμήμα που φιλοξενεί
αστροναύτες από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη
και άλλες χώρες. Δεν είναι σαφές αν
μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία
του αν εγκαταλειφθεί το ρωσικό τμήμα
και σταματήσουν οι περιοδικές διορ-
θώσεις τροχιάς του σταθμού από τα

ρωσικά διαστημόπλοια Σογιούζ. Η α-
μερικανική διαστημική υπηρεσία
NASA δήλωσε ότι δεν έλαβε κάποια
επίσημη αναγγελία για τη ρωσική α-
ποχώρηση. Υπό κανονικές συνθήκες,
ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός προ-
βλέπεται να παραμείνει σε τροχιά,
400 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, του-
λάχιστον έως το 2030.

A.P., NYT, SZ 

*Περιλαμβάνει οπτικά επιβεβαιωμένες απώλειες. Οι πραγματικές απώλειες τείνουν να είναι μεγαλύτερες.

<<<<<<<

Ουκρανικά πλοία θα 
οδηγούν τα εμπορικά, 
στα ανοικτά αναλαμβάνουν
ρωσικό και τουρκικό ναυτικό
και στην επιστροφή το
ρωσικό ναυτικό ελέγχει 
για μη μεταφορά όπλων.

<<<<<<<

Χθες το πρωί, μπαράζ 
ρωσικών πυραύλων 
που εκτοξεύθηκαν από 
θαλάσσης και αέρος 
έπληξαν παραθαλάσσιους
στόχους κοντά στην πόλη 
Μικολάιβ και στην Οδησσό.

Βαρύ το πλήγμα στην
ουκρανική οικονομία 

Αν ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί
σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμε-
νες χώρες, σε καμία δεν γίνεται τόσο
αισθητός όσο στην ίδια την πληγείσα
Ουκρανία που υφίσταται τις συνέπει-
ες του πολέμου. Οι τιμές έχουν ση-
μειώσει άλμα άνω του 21% σε σύ-
γκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του περασμένου έτους, καταγράφο-
ντας έναν από τους υψηλότερους
πληθωρισμούς σε όλη την Ευρώπη.
Αιτία βέβαια είναι τα πλήγματα που
έχει καταφέρει η Ρωσία σε καίριες
υποδομές της χώρας, όπως και το γε-
γονός ότι έχει καταλάβει περιοχές
καθοριστικής σημασίας για τη βιομη-
χανική και την αγροτική παραγωγή
της, με αποτέλεσμα το χάος στην ε-
φοδιαστική της αλυσίδα. Οι τιμές των
καυσίμων έχουν εκτοξευθεί κατά
90% σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του περασμένου έτους, ενώ
το κόστος των τροφίμων έχει σημει-
ώσει άνοδο 35%. Και το δυσβάστα-
χτο πλήγμα του πολέμου δεν εξα-
ντλείται στο άλμα των τιμών.
Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις,
η οικονομία της Ουκρανίας αναμένε-
ται να συρρικνωθεί κατά τουλάχιστον
30% φέτος και η κυβέρνηση έχει
προειδοποιήσει ότι το δημοσιονομικό
έλλειμμα θα υπερβαίνει τα 5 δισ. δολ.
κάθε μήνα εξαιτίας του πολέμου. Η
χώρα μόλις που απέφυγε την πτώ-
χευση την περασμένη εβδομάδα. Στο
μεταξύ, η κεντρική τράπεζα έχει υ-
ποτιμήσει το νόμισμα της χώρας, τη
γρίβνα, κατά 25% έναντι του δολαρί-
ου στην προσπάθειά της να περιορί-
σει τη χρηματοπιστωτική και οικονο-
μική κρίση. Η υποτίμηση του νομί-
σματος καθιστά όμως πολλά προϊό-
ντα πολύ πιο ακριβά και απρόσιτα για
μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Επί-
σης, γίνεται δυσβάσταχτο το κόστος
των μεταφορών καθώς βρίσκονται
στα ύψη τα καύσιμα για τα φορτηγά
που μεταφέρουν εμπορεύματα.



14 l     Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022Ε Λ Λ Α Δ Α

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Την ανάγκη εγκράτειας στη δημοσιονο-
μική και την εισοδηματική πολιτική
στην Ελλάδα τονίζει ο εκτελεστικός α-
ντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αρμόδιος για θέματα οικονομίας, Βάλντις
Ντομπρόβσκις. Σε αποκλειστική συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στην «Κ», χαι-
ρετίζει την πρόοδο που έχει πετύχει τα
τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία,
αλλά αναφέρεται στις ειδικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι υπερχρεωμένες
χώρες σε συνθήκες υψηλού πληθωρι-
σμού και αύξησης επιτοκίων. Ο εκτε-
λεστικός αντιπρόεδρος μιλάει επίσης
για την ανάγκη διατήρησης της ευρω-
παϊκής ενότητας και της συνεχιζόμενης
στήριξης της Ουκρανίας, ενώ σχετικά
με το ρωσικό αέριο σημειώνει ότι «πρέπει
να προετοιμαστούμε για κάθε πιθανό
σενάριο, συμπεριλαμβανομένης και της
πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας».

Η συνομιλία μας, στο γραφείο του
στο Berlaymont σε συνθήκες πρωτο-
φανούς για τη βελγική πρωτεύουσα
καύσωνα, ξεκινάει από την οικονομική
πολιτική. «Στις συστάσεις μας στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου ξεχωρί-
ζουμε τις χώρες υψηλού χρέους από αυ-
τές με χαμηλό ή μέσο επίπεδο χρέους»,
υπενθυμίζει. «Για τις χώρες υψηλού χρέ-
ους, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,
δίνουμε έμφαση στην ανάγκη σταδιακά
να κινηθούν προς μια πιο συνετή δη-
μοσιονομική πολιτική». Μεταξύ των
λόγων που παραθέτει γι’ αυτό είναι ο
πληθωρισμός, «που συνεχίζει να εκ-
πλήσσει ανοδικά», ενώ «οι συνθήκες
χρηματοδότησης γίνονται πιο περιο-
ριστικές». «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει
να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά το
συνολικό μείγμα πολιτικής», εξηγεί ο
κ. Ντομπρόβσκις. Καθώς η νομισματική
πολιτική «ομαλοποιείται», σημειώνει,
αναφερόμενος στην αύξηση των επι-
τοκίων, η δημοσιονομική στήριξη πρέπει
να είναι «προσωρινή και στοχευμένη»,
εστιασμένη στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά
και επιχειρήσεις. Παράλληλα, «πρέπει
να αποφευχθεί ένα σπιράλ μισθών - τι-
μών». Οι κυβερνήσεις, μαζί με τους κοι-
νωνικούς εταίρους, λέει, θα πρέπει να
διασφαλίσουν ότι «οι μισθολογικές αυ-
ξήσεις θα είναι συγκρατημένες και ότι
οι επιχειρήσεις δεν θα εκμεταλλευθούν
την κατάσταση για να αυξήσουν τα
κέρδη τους».  «Οι πολλές μεταρρυθμίσεις
και τα μέτρα που έχει εφαρμόσει η Ελ-
λάδα τα τελευταία χρόνια έχουν κατα-
στήσει την ελληνική οικονομία πιο αν-
θεκτική απέναντι στο νέο οικονομικό
σοκ», υπογραμμίζει. «Βλέπουμε, σε γε-
νικές γραμμές, ότι τα πράγματα κινού-
νται στη σωστή κατεύθυνση, εξ ου και
η απόφασή μας να μην παρατείνουμε
την ενισχυμένη εποπτεία πέραν της

20ής Αυγούστου».
Προσθέτει ότι η μεγέθυνση του ελ-

ληνικού ΑΕΠ θα είναι σημαντικά υψη-
λότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
φέτος, παρότι θα υπάρξει  «αξιοσημείωτη
επιβράδυνση» στο δεύτερο μισό του έ-
τους. Εμφανίζεται δε εν μέρει καθησυ-
χαστικός και σχετικά με τον πληθωρισμό
στην Ελλάδα, που είναι σημαντικά υ-
ψηλότερος από τον μέσο όρο της Ε.Ε.
και αναμένεται να παραμείνει υψηλό-
τερος όλο το 2022. «Αρκετές χώρες στην
Ευρωζώνη έχουν υψηλότερο πληθωρι-
σμό από την Ελλάδα», παρατηρεί.

Ο κ. Ντομπρόβσκις, ωστόσο, εντοπίζει
κάποιες ανησυχητικές τάσεις σχετικά
με το επίπεδο τιμών στην Ελλάδα. «Η
βασική πηγή του πληθωρισμού είναι
οι τιμές της ενέργειας, αλλά βλέπουμε
πλέον ότι σταδιακά διευρύνεται σε αρ-
κετούς τομείς της οικονομίας, το βλέ-
πουμε στα είδη διατροφής», λέει. Και
επανέρχεται στα ζητήματα που «χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής» στις χώρες με υ-

ψηλό χρέος: το κόστος δανεισμού και
την ανάγκη  συγκράτησης των μισθο-
λογικών αυξήσεων, ώστε να μην πα-
γιωθεί ο πληθωρισμός σε υψηλό επίπεδο.
Οπως και η Ελλάδα, έτσι και η ευρωπαϊκή
οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο
σημαντικής επιβράδυνσης, αν όχι ύφε-
σης, με μειωμένο περιθώριο δημοσιο-
νομικών παρεμβάσεων και μια νομι-
σματική πολιτική που θα είναι αναγκα-
στικά περιοριστική, ώστε να δαμάσει
τον πληθωρισμό. Ρωτήσαμε τον εκτε-
λεστικό αντιπρόεδρο αν ανησυχεί ότι
η Ε.Ε. δεν έχει τα εργαλεία σε αυτήν τη
δύσκολη περίοδο για να στηρίξει την
οικονομική δραστηριότητα.  

«Εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα
περισσότερα από 200 δισ. ευρώ σε
δάνεια του RRF» για τη στήριξη της ευ-
ρωπαϊκής οικονομίας, απαντά. «Θέλουμε
να επιταχύνουμε τη λήψη αποφάσεων
για αυτά τα δάνεια ώστε να μπορέσουν
να τα αιτηθούν όσες χώρες το επιθυμούν.
Και προτείνουμε, αν υπάρξουν ποσά

που δεν θα διεκδικηθούν, να αναδια-
νεμηθούν σε άλλα κράτη-μέλη που θα
δείξουν ενδιαφέρον». Οπως εξηγεί ο κ.
Ντομπρόβσκις, βάσει του ισχύοντος
κανονισμού, τα κράτη-μέλη μπορούν
έως τον Αύγουστο του 2023 να αποφα-
σίσουν γι’ αυτό. «Αλλά θέλουμε να επι-
ταχύνουμε τη διαδικασία. Η τροποποί-
ηση που έχουμε προτείνει προβλέπει
ότι τα δάνεια αυτά θα μπορούν να διεκ-
δικηθούν μόλις έναν μήνα αφού υιοθε-
τηθεί επισήμως ο νέος κανονισμός».
Το πότε θα συμβεί αυτό «θα εξαρτηθεί
από την ταχύτητα με την οποία θα προ-
χωρήσει η νομοθετική διαδικασία μεταξύ
του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου».

Θεωρεί ότι υπάρχει κάποια σύγχυση
όσον αφορά τη δημοσιονομική καθο-
δήγηση για το 2023, δεδομένου ότι η
Κομισιόν αποφάσισε την παράταση
της γενικής ρήτρας διαφυγής για το
2023, αλλά το Eurogroup προ ημερών
είπε ότι «δεν δικαιολογείται» η παρά-

ταση της δημοσιονομικής χαλάρωσης
για το νέο έτος; «Η δήλωση του Eu-
rogroup βασίζεται στην καθοδήγηση
της Κομισιόν», λέει. «Οντως, συστή-
νουμε τη στροφή προς μια πιο συνετή
δημοσιονομική πολιτική, με διαφορο-
ποιημένο τρόπο, ανάλογα με το προφίλ
χρέους της κάθε χώρας. Είμαστε σαφείς
όταν τοποθετηθήκαμε (τον Μάιο) για
τη γενική ρήτρα διαφυγής, ότι δεν α-
ποτελεί πράσινο φως για δημοσιονομική
ασυδοσία». Σχετικά με τη μείωση της
αξίας του ευρώ έναντι του δολαρίου, ο
κ. Ντομπρόβσκις θυμίζει ότι η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει εντολή
διατήρησης της ισοτιμίας σε κάποιο
συγκεκριμένο επίπεδο και ότι έχει κα-
ταγράψει σημαντικές διακυμάνσεις στις
δύο και πλέον δεκαετίες κυκλοφορίας
του ευρώ. Ωστόσο, η τελευταία φορά
που το ευρώ είχε αξία χαμηλότερη του
δολαρίου ήταν ο Ιούλιος του 2002. Δεν
αποτελεί η πρόσφατη διολίσθηση δυ-
σοίωνο σημάδι για τις προοπτικές της

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής
οικονομίας στην εποχή μετά το ρωσικό
αέριο;

Ο κ. Ντομπρόβσκις δεν συμφωνεί.
Αποδίδει την πρόσφατη πτώση στην
ταχύτερη αύξηση επιτοκίων εκ μέρους
της Federal Reserve και σημειώνει ότι
το αμερικανικό δολάριο έχει ενισχυθεί
προσφάτως –ακόμη περισσότερο μά-
λιστα– έναντι άλλων ισχυρών νομισμά-
των, όπως το γεν και η βρετανική στερ-
λίνα. Και προσθέτει ότι το ευρώ βρι-
σκόταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα έ-
ναντι του δολαρίου στην καρδιά της
ευρωκρίσης, σε μια περίοδο που η ισο-
τιμία «δεν ήταν ενδεικτική της υποκεί-
μενης ευρωστίας της οικονομίας της
Ευρωζώνης». Αντιθέτως, «ήταν σύμπτω-
μα του γεγονότος ότι η νομισματική
πολιτική της Federal Reserve τότε ήταν
πιο χαλαρή από αυτή της ΕΚΤ».

Ανάγκη ενότητας
Ο κ. Ντομπρόβσκις, Λετονός στην

καταγωγή, είναι από τις σθεναρές φωνές
στις Βρυξέλλες υπέρ της ανάγκης τή-
ρησης σκληρής γραμμής κατά της Ρω-
σίας και στήριξης της Ουκρανίας. Ανη-
συχεί για τις ενδείξεις κόπωσης στην
Ε.Ε. με τον πόλεμο και τις συνέπειές
του στην ευρωπαϊκή οικονομία; Βλέπει
να φθείρεται η ενότητα που χαρακτήριζε
τους πρώτους μήνες την ευρωπαϊκή α-
πάντηση στη ρωσική εισβολή;

«Ως τώρα η Ε.Ε. έχει υπάρξει πολύ
σθεναρή και πολύ ενωμένη στην αντα-
πόκρισή της σε όλα τα μέτωπα», απα-
ντάει. «Είναι πολύ σημαντικό να δια-
τηρήσουμε αυτή την ενότητα, να συ-
νεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία
και να πιέζουμε τη Ρωσία για όσο καιρό
χρειαστεί. Η επίθεση της Ρωσίας δεν
είναι μόνο κατά της Ουκρανίας· είναι
κατά της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής
ασφαλείας συνολικά. Η Ρωσία μιλάει α-
νοιχτά για το ενδεχόμενο να εισβάλει
και σε άλλες χώρες. Πρέπει να σταμα-
τήσουμε τον εισβολέα». Στο πρόσφατο
Ecofin εγκρίθηκε η εκταμίευση 1 δισε-
κατομμυρίου ευρώ για την Ουκρανία.
Οι ηγέτες των κρατών-μελών έχουν ε-
γκρίνει τη χορήγηση ενός πακέτου 9
δισ. ευρώ. Πού βρίσκεται η διαδικασία
σε σχέση με τα υπόλοιπα 8 δισ.;

«Οι συζητήσεις με τα κράτη-μέλη
βρίσκονται σε εξέλιξη. Για την εκταμί-
ευση των υπόλοιπων 8 δισ. χρειαζόμαστε
εγγυήσεις από τα κράτη-μέλη – το ποσό
δεν μπορεί να καλυφθεί από τα υφιστά-
μενα αποθεματικά του Πολυετούς Δη-
μοσιονομικού Πλαισίου (του προϋπο-
λογισμού της Ε.Ε.). Ελπίζω να μπορούμε
να προχωρήσουμε σύντομα, ίσως νωρίς
το φθινόπωρο, γιατί η Ουκρανία έχει
τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης –
39 δισ. δολάρια έως το τέλος του έτους,
σύμφωνα με το ΔΝΤ».

Μισθολογικές αυξήσεις και παροχές με μέτρο
Ανθεκτική η Ελλάδα σε οικονομικά σοκ – Tο υψηλό χρέος επιβάλλει προσοχή, λέει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις

Ακόμη και το «ιερό δισκοπότηρο» της
ελληνικής οικογένειας, το φροντιστήριο
των παιδιών για την προετοιμασία τους
για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αγγίζει
η πληθωριστική κρίση. Ετσι, μετά την
περικοπή δαπανών για ενέργεια, τρό-
φιμα, άλλα καταναλωτικά είδη και για
διακοπές, έρευνα της Opinion Poll για
λογαριασμό του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) δείχνει ότι
πλέον ένα ποσοστό των νοικοκυριών
βάζει «μαχαίρι» και στις δαπάνες για
τα φροντιστήρια. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα,
το 83,7% προχωράει σε μειώσεις στην
κατανάλωση ενέργειας, το 83,2% σε
μειώσεις στην αγορά καταναλωτικών

προϊόντων, το 66,4% μειώνει τις μετα-
κινήσεις με το προσωπικό αυτοκίνητο
και το 66% κάνει περικοπές στις ημέρες
των διακοπών. Επίσης, ένα 18,7% κάνει
κάποιες περικοπές όσον αφορά τη φρο-
ντιστηριακή προετοιμασία των παιδιών
τους για την είσοδο στα ΑΕΙ. 

Το ροκάνισμα του διαθέσιμου εισο-
δήματος, λόγω των μεγάλων ανατιμή-
σεων σε σειρά βασικών προϊόντων και
υπηρεσιών, δυσκολεύει και την αντα-
πόκριση των νοικοκυριών στις υποχρε-
ώσεις τους. Συγκεκριμένα, το 53,3% δη-
λώνει ότι δυσκολεύεται πολύ και αρκετά
να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις όπως
είναι η αποπληρωμή δανείων και πι-
στωτικών καρτών.  Το χειρότερο –και
για την πορεία της αγοράς στη συνέ-
χεια– είναι ότι τα 2/3 των καταναλωτών
δηλώνουν απαισιόδοξοι για την οικο-

νομική τους κατάσταση. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από

τη διεθνή συγκυρία, μεγάλο μέρος των
καταναλωτών θεωρεί υπεύθυνη την κυ-
βέρνηση για το κύμα ακρίβειας. Ετσι,
αν και το 83,3% θεωρεί ότι η εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει επιδρά-
σει παγκόσμια, άρα και στη χώρα στην
άνοδο των τιμών συνολικά και το 47%
κρίνει ότι η διεθνής συγκυρία είναι η
βασική αιτία για τις όποιες αυξήσεις υ-
πάρχουν, το 45,2% θεωρεί ως βασική
αιτία την πολιτική της ελληνικής κυ-
βέρνησης.    Οσον αφορά συνολικά τα
μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για
την ακρίβεια και τη στήριξη των νοι-
κοκυριών, το 54,1% πιστεύει ότι προ-
σφέρουν σχεδόν μηδαμινή βοήθεια, το
30,2% τα θεωρεί μικρή αλλά αναγκαία
βοήθεια και το 14,2% τα κρίνει ως ση-

μαντική βοήθεια δεδομένων των συν-
θηκών. Το 49,3% δηλώνει λίγο ή καθόλου
ικανοποιημένο από τα μέτρα της κυ-
βέρνησης για να πέσουν τα τιμολόγια
της ενέργειας. Το 45,3% δηλώνει πολύ
και αρκετά ικανοποιημένο. Παράλληλα,
το 45,4% θεωρεί ότι οι επόμενοι λογα-
ριασμοί θα είναι αισθητά μειωμένοι, με
το 46,2% να έχει αντίθετη άποψη. 

Σημειώνεται, βεβαίως, ότι η εν λόγω
έρευνα έγινε πριν από τις χθεσινές α-
νακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στους
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
Το 49,9% αντιμετωπίζει θετικά και μάλ-
λον θετικά το νέο πρόγραμμα επιδότη-
σης καυσίμων fuel pass2, με το 43,9%
να έχει αντίθετη άποψη. Η έρευνα έγινε
σε δείγμα 1.002 νοικοκυριών στην Πε-
ριφέρεια Αττικής. 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Οι Ελληνες ερευνητές διαπρέπουν, πα-
ρουσιάζοντας ιδιαίτερη δυναμική τα
τελευταία χρόνια στα επιστημονικά
δρώμενα διεθνώς. Αυτό αποτυπώνεται
από το ρεκόρ των δημοσιεύσεων καθώς
και των αναφορών που είχαν οι  δημο-
σιεύσεις Ελλήνων το 2020 από άλλους
επιστήμονες. Ειδικότερα, το 2020 κα-
τεγράφησαν 18.557 δημοσιεύσεις ελ-
ληνικών φορέων στα διεθνή επιστη-
μονικά περιοδικά (από 16.850 το 2019
και 15.356 το 2018), επιτυγχάνοντας
έτσι την υψηλότερη κατ’ έτος επίδοση
για όλη την περίοδο 2006-2020. Το 2019
και το 2020  καταγράφονται υψηλά πο-
σοστά αύξησης: 9,7% από το 2018 στο
2019 και 10,1% από το 2019 στο 2020.

Ως προς την απήχηση, την πρωτο-
τυπία, την ποιότητα και την αναγνω-
ρισιμότητα, οι δημοσιεύσεις ελληνικών
φορέων εξακολουθούν να τοποθετού-
νται δυναμικά στο διεθνές περιβάλλον.
Ο αριθμός των αναφορών στις δημο-
σιεύσεις των ελληνικών φορέων, την
πενταετία 2016-2020 φθάνει τις 707.087
αναφορές. Αυτός ο αριθμός συνιστά
ένα νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο. Την
πενταετία 2016-2020, οι δημοσιεύσεις
από ελληνικούς φορείς λαμβάνουν
κατά μέσον όρο 9,38 αναφορές ανά
δημοσίευση, ξεπερνώντας τον μέσο
όρο αναφορών στην Ε.Ε. (7,82) και
στον ΟΟΣΑ (7,56).

Ως προς τους βιβλιομετρικούς δείκτες
που καταγράφουν την ύπαρξη υψηλής
απήχησης για τις δημοσιεύσεις, την
πενταετία 2016-2020, τόσο ο αριθμός
όσο και η κατανομή των δημοσιεύσεων
των ελληνικών φορέων με υψηλή α-

πήχηση καταγράφουν σημαντική βελ-
τίωση. Συγκεκριμένα, 1.536 δημοσι-
εύσεις ελληνικών φορέων κατατάχθη-
καν παγκοσμίως στο 1% των δημοσι-
εύσεων με υψηλή απήχηση, 6.003 δη-
μοσιεύσεις στο 5%, 7.637 στο 10%,
10.472 δημοσιεύσεις στο 25% και 40.475
δημοσιεύσεις στο 50%. Οι ελληνικές
επιδόσεις ξεπερνούν ξανά τον παγκό-
σμιο μέσο όρο σε όλες τις κατηγορίες,
ενώ ξεπερνούν και τις αντίστοιχες ε-
πιδόσεις της Ε.Ε. για τις οποίες υπάρ-
χουν διαθέσιμα στοιχεία (top 1% και
top 10%).

Σημαντική είναι επίσης η ηγετική
συμμετοχή των Ελλήνων επιστημόνων
στις δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση.
Σε ποσοστό 26,5% των δημοσιεύσεων
με ελληνική συμμετοχή που ανήκουν
στο top 1%, ο πρώτος συγγραφέας προ-
έρχεται από ελληνικό φορέα. Στο top
5% το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε

36,8%, και στο top 10% σε 41,4%.
Για το 2020, οι περισσότερες δημο-

σιεύσεις ελληνικών φορέων ανήκουν
στο επιστημονικό πεδίο των φυσικών
επιστημών (42,2%), το δεύτερο κατά
σειράν είναι το πεδίο της ιατρικής και
των επιστημών υγείας (41,2%) και το
τρίτο της μηχανικής και τεχνολογίας
(22,0%). Την υψηλότερη απήχηση (με
σχετικό δείκτη 1,47) είχαν οι δημοσι-
εύσεις από το πεδίο της ιατρικής και
ακολουθούν τα πεδία των φυσικών ε-
πιστημών (1,26) και της μηχανικής και
τεχνολογίας (1,20).

Οι σημαντικότερες κατηγορίες ελ-
ληνικών φορέων ως προς τον αριθμό
δημοσιεύσεων είναι τα πανεπιστήμια,
τα ερευνητικά κέντρα που εποπτεύο-
νται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας
και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τα δημόσια
νοσοκομεία.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

Περικοπές δαπανών σε ενέργεια,
τρόφιμα, αλλά και φροντιστήρια

Αύξηση δημοσιεύσεων Ελλήνων
επιστημόνων την περίοδο 2019-20

Σύμφωνα με την έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου Αθηνών, το 83,7% προχωράει σε μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας, το 83,2% σε
μειώσεις στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων, το 66,4% περιορίζει τις μετακινήσεις με
το προσωπικό αυτοκίνητο και το 66% κάνει περικοπές στις ημέρες των διακοπών.

<<<<<<<

Το 53,3% δηλώνει
ότι δυσκολεύεται πολύ και
αρκετά να ανταποκριθεί
σε υποχρεώσεις όπως είναι
η αποπληρωμή δανείων.

Το 2019 και το 2020 καταγράφονται υψηλά ποσοστά αύξησης των δημοσιεύσεων: 9,7%
από το 2018 στο 2019 και 10,1% από το 2019 στο 2020.

<<<<<<<

To 2020 κατεγράφησαν
18.557 δημοσιεύσεις ελληνι-
κών φορέων στα διεθνή
επιστημονικά περιοδικά.

Ενεργειακή
ετοιμότητα

Την περασμένη εβδομάδα, η Επι-
τροπή παρουσίασε το πολυαναμε-
νόμενο σχέδιο εκτάκτου ανάγκης
για την αποτροπή πιθανών ελλεί-
ψεων στον εφοδιασμό της Ε.Ε. με
φυσικό αέριο τον προσεχή χειμώ-
να. Το σχέδιο, το οποίο προβλέπει
οριζόντια μείωση της κατανάλωσης
κατά 15% για όλα τα κράτη-μέλη
για την περίοδο από την 1η Αυγού-
στου έως την 31η Μαρτίου (σε σχέ-
ση με τον μέσο της κατανάλωσης
της περιόδου 2017-2021), έχει προ-
καλέσει έντονες αντιδράσεις από
τον ευρωπαϊκό Νότο. «Είναι σαφές
από τις κινήσεις της Ρωσίας έως
τώρα ότι δεν μπορεί να θεωρείται
πλέον αξιόπιστος προμηθευτής»,
σχολιάζει ο Ντομπρόβσκις. «Συνε-
πώς, πρέπει να προετοιμαστούμε
για κάθε πιθανό σενάριο, συμπερι-
λαμβανομένης και της πλήρους
διακοπής της τροφοδοσίας». Σχετι-
κά με το επίμαχο σχέδιο της Κομι-
σιόν, σημειώνει: «Μειώνοντας τη
ζήτησή μας τώρα και ενισχύοντας
τις προσπάθειές μας να βρούμε ε-
ναλλακτικές πηγές ενεργειακού ε-
φοδιασμού για την Ευρώπη, μπο-
ρούμε να μειώσουμε το ρίσκο και
το κόστος που θα έχουν περαιτέρω
διαταραχές στην προμήθεια, που
θα έθεταν σε κίνδυνο την ομαλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να
συντονιστούμε στενά, με μια πα-
νευρωπαϊκή προσέγγιση που θα
ενδυναμώσει τη συλλογική ενερ-
γειακή μας ανθεκτικότητα. Το σχέ-
διο αυτό έχει καταρτιστεί ώστε να
μπορέσει η Ευρώπη να αντέξει από
κοινού στο χειρότερο δυνατό σενά-
ριο». Οπως υπενθυμίζει: «Ηδη έ-
χουμε λάβει κάποια μέτρα, όπως η
υποχρέωση αναπλήρωσης των α-
ποθεμάτων στους χώρους αποθή-
κευσης στο 80% έως τον Νοέμ-
βριο. Βρισκόμαστε ήδη κοντά στο
65%, ποσοστό υψηλότερο από το
αντίστοιχο πέρυσι κατά την ίδια πε-
ρίοδο, όταν αποδειχθήκαμε ανέτοι-
μοι για τη χειραγώγηση των αποθε-
μάτων από τη Ρωσία». Ο εκτελεστι-
κός αντιπρόεδρος αναφέρεται επί-
σης στην αναζήτηση εναλλακτικών
προμηθευτών αερίου (την περα-
σμένη εβδομάδα η Ε.Ε. έκλεισε
νέα συμφωνία με το  Αζερμπαϊ-
τζάν), στην επιτάχυνση της ανάπτυ-
ξης έργων ΑΠΕ και σε μέτρα για την
εξοικονόμηση της κατανάλωσης.

Οι κυβερνήσεις μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους πρέπει να διασφαλίσουν ότι «οι μι-
σθολογικές αυξήσεις θα είναι συγκρατημένες και ότι οι επιχειρήσεις δεν θα εκμεταλλευ-
θούν την κατάσταση για να αυξήσουν τα κέρδη τους», λέει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

<<<<<<

Η δημοσιονομική στήριξη
πρέπει να είναι «προσωρινή
και στοχευμένη», εστιασμέ-
νη στα πιο ευάλωτα νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις.

<<<<<<

Nα προετοιμαστούμε για κά-
θε σενάριο, συμπεριλαμβα-
νομένης και της πλήρους
διακοπής ρωσικού αερίου.
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Επενδυτική φρενίτιδα επικρατεί
για την αγορά κατοικίας στο κέ-
ντρο της Αθήνας, καθώς ξένοι ε-
πενδυτές διαφόρων εθνικοτήτων
έχουν επιστρέψει κι αναζητούν
διαμερίσματα, με στόχο την εκ-
μετάλλευση είτε μέσω βραχυχρό-
νιων είτε μέσω μακροχρόνιων μι-
σθώσεων. Το συμπέρασμα αυτό
προκύπτει αβίαστα, εξετάζοντας
τις αναζητήσεις τις οποίες πραγ-
ματοποιούν οι ξένοι μέσω ηλε-
κτρονικών αγγελιών. Παράλληλα
βέβαια, επιβεβαιώνεται και από
στελέχη της αγοράς ακινήτων,
που βρίσκονται σε καθημερινή
συνδιαλλαγή με ξένους ενδιαφε-
ρομένους.

Σύμφωνα με στοιχεία που ε-
πιμελήθηκε για λογαριασμό της
«Κ» το Spitogatos Insights, του
ομώνυμου δικτύου ηλεκτρονικών
αγγελιών, από τις 10 χώρες με το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την
ελληνική αγορά, οι πέντε, δηλαδή
το 50%, εστιάζει σε ακίνητα στο
κέντρο της Αθήνας. Ετσι, κατά
τη διάρκεια του φετινού πρώτου
εξαμήνου, επενδυτές από το Η-
νωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία,
την Ολλανδία, την Αυστραλία και
την Κύπρο ανέδειξαν το κέντρο
της ελληνικής πρωτεύουσας στον
υπ’ αριθμόν ένα προορισμό τους,

στο πλαίσιο της αναζήτησης α-
γοράς κατοικίας. Πρόκειται για
μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξέ-
λιξη, με δεδομένο –π.χ. στην πε-
ρίπτωση των Αγγλων αγοραστών–
ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε στο
παρελθόν. Κατά το αντίστοιχο
περυσινό διάστημα, οι Βρετανοί
αναζητούσαν περισσότερο ακί-
νητα στις Κυκλάδες. Αντιθέτως,
φέτος έχουν βάλει στο στόχαστρο
το κέντρο της Αθήνας, στοιχείο
που επιβεβαιώνεται και από την
πορεία του προγράμματος της
«χρυσής βίζας», όπου οι επενδυτές
από το Ηνωμένο Βασίλειο απέ-
κτησαν φέτος 111 νέες άδειες.

Κάπως έτσι εξηγείται και το
γεγονός ότι οι Γάλλοι, που απο-
τελούν την τέταρτη πιο κινητική
ομάδα στην ελληνική αγορά, έ-
χουν επεκτείνει το επενδυτικό
τους ενδιαφέρον φέτος στα δυτικά
προάστια της Αθήνας, πέραν των
Κυκλάδων, που αποτελούσαν κα-
τεξοχήν περιοχή αγοραστικής
ζήτησης τα προηγούμενα χρόνια.
Ασφαλώς, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι ενδέχεται να μην πρόκειται
για Γάλλους ιδιώτες, αλλά για ε-
πενδυτικά funds γαλλικής προ-
έλευσης, ή ακόμα και για Ισραη-
λινούς, που έχουν όμως δεύτερη
υπηκοότητα, από τη Γαλλία ή άλ-

λες γαλλόφωνες χώρες, όπως το-
νίζουν φορείς της αγοράς ακινή-
των. Η ουσία είναι ότι πλέον η
ελληνική αγορά δεν αποτελεί α-
ποκλειστικά και μόνο προορισμό
εξοχικής κατοικίας, θάλασσας
και ήλιου, αλλά έχει μπει για τα
καλά στον «χάρτη» των επενδυ-
τικών προορισμών.

Η τάση αυτή ξεκίνησε μετά
την έξοδο της χώρας από τα μνη-
μόνια, εξέλιξη που περιόρισε κα-
τακόρυφα το επενδυτικό ρίσκο.
Παράλληλα, η πολιτική σταθε-
ρότητα και η μείωση της φορο-
λογίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), σε συν-
δυασμό με τη φετινή ανάδειξη
της χώρας σε «πρωταθλήτρια»
του τουρισμού, μεταξύ των χωρών
της ευρύτερης περιοχής της νο-
τιοανατολικής Ευρώπης, λειτουρ-
γούν ως βασικοί κινητήριοι μοχλοί
του επενδυτικού ενδιαφέροντος
για αγορά ακινήτων, με στόχο

την εκμετάλλευση. Ασφαλώς το
«νόμισμα» αυτό έχει διπλή όψη,
καθώς όσοι τοποθετήθηκαν τα
προηγούμενα χρόνια επιλέγουν
σήμερα να εξέλθουν της ελληνι-
κής αγοράς κατοικίας, κεφαλαι-
οποιώντας σημαντικές υπεραξίες.
Οπως αναφέρουν στελέχη της α-
γοράς, όπως ο Αλέξανδρος Ρισβάς,
επικεφαλής του δικηγορικού γρα-

φείου «Ρισβάς και Συνεργάτες»,
που δραστηριοποιείται στον κλά-
δο της επενδυτικής μετανάστευ-
σης, «αρκετοί επενδυτές επιλέ-
γουν να πωλήσουν τα ακίνητα
που είχαν αποκτήσει πριν από
πέντε ή έξι χρόνια, καθώς δέχο-
νται προσφορές ακόμα και για
διπλάσια χρήματα σε σχέση με
εκείνα που είχαν δαπανήσει».

Κάπως έτσι, στο τέλος του πρώ-
του φετινού εξαμήνου ο συνολι-
κός αριθμός αδειών παραμονής
που έχει εκδοθεί από την έναρξης
ισχύος του προγράμματος «χρυσή
βίζα» εμφανίζεται χαμηλότερος
κατά 544 άδειες. Συγκεκριμένα,
ο αριθμός των αδειών διαμορφώ-
θηκε σε 9.075, έναντι 9.619 αδειών
στο τέλος του φετινού Ιανουαρίου.
Στελέχη της αγοράς, όπως ο Πά-
νος Ροζάκης, επικεφαλής της ε-
ταιρείας Synergy Residence, ση-
μειώνουν ότι υπάρχει και ένας
τεχνικός λόγος για τη φετινή μεί-
ωση. Συγκεκριμένα, κατά την πε-
ρίοδο των μέτρων περιορισμού
της κυκλοφορίας, το 2020, αρκετοί
επενδυτές δεν μπορούσαν να τα-
ξιδέψουν στην Ελλάδα για να α-
νανεώσουν την άδειά τους. Τότε,
το υπουργείο Μετανάστευσης
παρέτεινε αυτόματα όλες τις ληγ-
μένες άδειες, έως ότου καταστεί
εφικτή η διά ζώσης ανανέωση.
Ωστόσο, οι άδειες αυτές, παρότι
θεωρητικά παραμένουν ακόμα
ενεργές, εμφανίζονται στο μη-
χανογραφικό σύστημα ως ακυ-
ρωθείσες.

Ασφαλώς, αυτό δεν αναιρεί το
γεγονός ότι άλλοι επενδυτές έχουν
επιλέξει να εξέλθουν της ελληνι-
κής αγοράς, αναζητώντας άλλες

ευκαιρίες σε άλλες χώρες που δια-
θέτουν προγράμματα επενδυτικής
μετανάστευσης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το φε-
τινό πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος, οι εισροές ξένων κεφα-
λαίων για την απόκτηση ακινήτων
στην Ελλάδα ανήλθαν σε 374 ε-
κατ. ευρώ, ποσό που συνιστά αύ-
ξηση κατά 74,8% σε σχέση με το
περυσινό πρώτο τρίμηνο, όταν
τα ξένα κεφάλαια δεν είχαν ξε-
περάσει τα 214 εκατ. ευρώ. Το
2021 είχαν επενδυθεί 1,17 δισ.
ευρώ, μια επίδοση 34,5% υψηλό-
τερη από τα 875 εκατ. ευρώ ξένων
επενδύσεων κατά το 2020. Υπο-
λογίζεται ότι το 2021 το πρόγραμ-
μα «χρυσή βίζα» ήταν υπεύθυνο
για περίπου το 25% των ξένων ε-
πενδύσεων, με τον όγκο των α-
γοραπωλησιών να υπολογίζεται
ότι ξεπέρασε σε αξία τα 260 εκατ.
ευρώ.

Για το τρέχον έτος οι εκτιμήσεις
παραμένουν αισιόδοξες, τόσο λό-
γω της αυξημένης αξίας των α-
κινήτων που αποκτώνται όσο και
λόγω της σταδιακής υποχώρησης
της πανδημίας, που έχει επιτρέψει
μεγαλύτερη ελευθερία μετακινή-
σεων, ιδίως σε πολίτες τρίτων
χωρών.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Επιστροφή των θεσμικών επενδυτών,
εγχώριων αλλά και ξένων, στην αγορά
κατοικίας συντελείται αυτήν την περίοδο,
με «αιχμή του δόρατος» τις πολυτελείς
κατασκευές στα νότια προάστια, αλλά
και τις νέες αναπτύξεις σε διάφορες πε-
ριοχές του λεκανοπεδίου, από τα βόρεια
προάστια μέχρι το κέντρο της Αθήνας,
όπου εκ των πραγμάτων η έμφαση δίνεται
στις ανακατασκευές υφιστάμενων κτι-
ρίων. Πρόκειται για μια τάση, η οποία
είχε αρχικά κάνει την εμφάνισή της κατά
τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, όταν
μεγάλες τεχνικές εταιρείες, όπως η ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ, η Ελλάκτωρ και η Αβαξ, είχαν
προχωρήσει σε επιμέρους κατασκευές
οικιστικών συγκροτημάτων, αξιοποιώντας
κυρίως ιδιόκτητα ακίνητα. Αντίστοιχα,
η Lamda Development είχε αναπτύξει
το Χωριό Τύπου στο Μαρούσι (οι κατοικίες
του οποίου πωλήθηκαν μετά τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες), όπως επίσης κι ένα
τουριστικό συγκρότημα διαμερισμάτων
στο Ξυλόκαστρο, ενώ σειρά κυπριακών
εταιρειών, όπως η Cybarco, είχαν επίσης
δραστηριοποιηθεί στην ελληνική αγορά
κατοικίας. Σήμερα, επιχειρείται μια νέα
«απόβαση» των μεγάλων ομίλων στην
αγορά κατοικίας, καθώς το αγοραστικό
ενδιαφέρον έχει επιστρέψει, τόσο από
νοικοκυριά μεσαίων και υψηλότερων ει-
σοδημάτων, όσο και από ελεύθερους ε-
παγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, μη-
χανικούς, αυτοαπασχολούμενους) και
ασφαλώς και από ξένους επενδυτές, είτε
για ίδια χρήση είτε με στόχο την εκμε-
τάλλευση. Η ανάδειξη της Αθήνας ως
τουριστικού προορισμού, μέσω της δη-
μοφιλίας και των βραχυχρόνιων μισθώ-
σεων, το πρόγραμμα «χρυσή βίζα» και
ασφαλώς η επένδυση στο Ελληνικό, οι
ψηφιακοί «νομάδες» και τα οικονομικά
κίνητρα που απευθύνονται σε συνταξι-

ούχους χωρών, κυρίως της Βόρειας Ευ-
ρώπης, φαίνεται πως θα δημιουργήσουν
τις συνθήκες εκείνες, για την τροφοδό-
τηση της ζήτησης για απόκτηση ή ενοι-
κίαση κατοικιών τα επόμενα χρόνια.
Ετσι, πληθώρα εταιρειών επιχειρούν να
τοποθετηθούν στην αγορά κατοικίας.
Πρόσφατα, η Prodea Investments έκανε
γνωστή την πρόθεσή της για επένδυση
συνολικών κεφαλαίων 200 εκατ. ευρώ
τα επόμενα χρόνια, με στόχο την ανά-
πτυξη και πώληση ή ενοικίαση οικιστικών
μονάδων σε όλο το λεκανοπέδιο της Ατ-
τικής. Αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε
εξέλιξη η πρώτη φάση του επενδυτικού
σχεδίου, η οποία προβλέπει την τοπο-
θέτηση κεφαλαίων της τάξεως των 60
εκατ. ευρώ για την κατασκευή και πώ-
ληση πάνω από 70 νέων διαμερισμάτων,
σε περιοχές όπως το Χαλάνδρι, η Πολιτεία,
η Αγία Παρασκευή και η Νέα Ερυθραία.
Τα πρώτα ακίνητα θα αρχίσουν να πα-
ραδίδονται σταδιακά από το τέλος του
2023 και μέχρι τα μέσα του 2024, ενώ
σύμφωνα με στελέχη της Prodea, το 50%
αυτών θα διατεθεί προς ενοικίαση και
το υπόλοιπο 50% προς πώληση. Οσον
αφορά το εύρος των τιμών πώλησης,
αυτό θα κυμαίνεται από 300.000 έως
450.000 ευρώ για τις συγκεκριμένες πε-
ριοχές.

Το προφίλ των αγοραστών
Στόχος της εταιρείας είναι να απευ-

θυνθεί κυρίως σε ελληνικά νοικοκυριά,
ελεύθερους επαγγελματίες και γενικό-
τερα ανθρώπους που επιθυμούν να α-
ποκτήσουν το επόμενο ακίνητό τους,
αλλά αδυνατούσαν στο παρελθόν, είτε
λόγω έλλειψης προσφοράς νέων κα-
τασκευών σε περιοχές υψηλής ζήτησης,
είτε λόγω οικονομικής δυσκολίας. Οπως
τονίζει ο κ. Αρις Καρυτινός, διευθύνων
σύμβουλος της Prodea, «πιστεύουμε
ότι λείπουν από την αγορά ποιοτικές
κατασκευές κατοικιών, συγκριτικά με
τη ζήτηση, και αυτό ακριβώς το κενό
είναι που προσπαθούμε να καλύψουμε».
Παράλληλα, σε άλλες περιοχές, όπως
στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, γί-
νονται ανακατασκευές υφιστάμενων
κατοικιών. Για παράδειγμα, η εταιρεία
εξαγόρασε πρόσφατα αυτοτελές κτίριο
80 διαμερισμάτων στην περιοχή της
Καλλιθέας, το οποίο εκμισθώνει. Με-
ταγενέστερα, η Prodea θα κινηθεί και
προς τα νότια προάστια, με έμφαση
στις περιοχές που γειτνιάζουν με την
επένδυση του Ελληνικού, ενώ ασφαλώς
διατηρεί ζωηρό ενδιαφέρον για επεν-
δύσεις και εντός της ίδιας της έκτασης
του πρώην αεροδρομίου.

Ανάλογο ενδιαφέρον έχει και η Α-
βαξ. Η εισηγμένη κατασκευαστική ε-

ταιρεία, η οποία στο παρελθόν είχε
προβεί σε ενδιαφέρουσες αναπτύξεις
πολυτελών οικιστικών συγκροτημάτων
(π.χ. στις Σπέτσες), μέσω της θυγα-
τρικής Avax Development, δεν κρύβει
την επιθυμία της να τοποθετηθεί εντός
του Ελληνικού, με στόχο την ανάπτυξη
οικιστικών συγκροτημάτων. Η υλο-
ποίηση των έργων υποδομής της πρώ-
της φάσης της κατασκευής του έργου
στο Ελληνικό, αποτελεί μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία για την οικοδόμηση
σχέσεων εμπιστοσύνης και καλής συ-
νεργασίας με τη διοικητική ομάδα της
Lamda Development, προκειμένου
στο μέλλον να προχωρήσει και το σχέ-
διο αυτό. Σημειωτέον ότι η Αβαξ συμ-
μετείχε και στον διαγωνισμό για την
κατασκευή του Riviera Tower, του
πύργου κατοικιών που θα αναπτύξει
η Lamda Development στο παραλιακό
μέτωπο του Ελληνικού. Αυτήν την πε-
ρίοδο, η Αβαξ προχωράει και στην α-
ξιοποίηση ιδιόκτητου οικοπέδου επι-
φάνειας 2,2 στρεμμάτων στην ευρύ-
τερη περιοχή του Ελληνικού. Συγκε-
κριμένα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες
για την ανέγερση συγκροτήματος 16
πολυτελών διαμερισμάτων, συνολικής
επιφάνειας 2.500 τ.μ. 

Στροφή ξένων επενδυτών από τις Κυκλάδες στο κέντρο της Αθήνας
<<<<<<

Στην καρδιά της Αθήνας
αναζητεί ακίνητο
μέσω αγγελιών το 50%
των επίδοξων αγορα-
στών από το εξωτερικό.

Η επιστροφή
μεγάλων ομίλων
στην κατασκευή
κατοικιών
Πολυτελείς κατασκευές σε περιοχές 
υψηλής ζήτησης από Ελληνες και ξένους

<<<<<<

Στόχος των εταιρειών, να
καλύψουν το έλλειμμα στην
προσφορά ποιοτικών ακινή-
των σε μια περίοδο που
η ζήτηση για το συγκεκριμέ-
νο προϊόν έχει ενισχυθεί.

Eπενδύσεις σε Φάληρο και κέντρο
Από τα σημαντικότερα επενδυτικά έργα
που περιλαμβάνουν και χρήση κατοι-
κίας στα νότια προάστια, είναι η ε-
πένδυση για την ανάπλαση της πρώην
ΒΕΛΚΑ στη βιομηχανική ζώνη του
Φαλήρου. Πρόκειται για το προϊόν
μιας συνεργασίας ανάμεσα στην
Dimand Real Estate , την Avax Dev.,
τον μεγαλομέτοχο της Αβαξ, Χρ. Ιω-
άννου και την κ. Δήμ. Δαυίδ. Στο α-
κίνητο αυτό, επιφάνειας 18,7 στρεμ-
μάτων, σχεδιάζεται μια μεικτή ανά-
πτυξη κατοικιών και γραφείων, συ-
νολικής επιφάνειας 57.500 τ.μ., με το
συνολικό ύψος της επένδυσης να υ-
πολογίζεται σε 100 εκατ. ευρώ. Ειδι-
κότερα, τρία από τα επτά κτίρια, στο
τμήμα του ακινήτου που έχει θέα προς
τη θάλασσα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη
οικιστικών συγκροτημάτων υψηλών
ποιοτικών προδιαγραφών.

Οι κατοικίες αυτές θα απευθυνθούν
κυρίως σε αγοραστές από το εξωτε-
ρικό, που επιθυμούν να αποκτήσουν
ένα ακίνητο στην «Αθηναϊκή Ριβιέρα»,
αλλά και σε Ελληνες επενδυτές. Σε
έναν από τους μεγαλύτερους επεν-

δυτές στην αγορά κατοικίας της Α-
θήνας, έχει εξελιχθεί και το ισραηλινό
επενδυτικό fund Zoia. Η εταιρεία
έχει αποκτήσει και διαχειρίζεται 31
κτίρια στην Αττική, εκ των οποίων
το 70% αφορά αποκλειστικά διαμε-
ρίσματα. Συνολικά, σχεδιάζεται η εκ-
μετάλλευση 750 διαμερισμάτων, τα
περισσότερα από τα οποία στο κέντρο
της Αθήνας. Τα 90 βρίσκονται ήδη
σε λειτουργία, ενώ τα υπόλοιπα είτε
ανακατασκευάζονται ήδη είτε βρί-
σκονται σε διαδικασία αδειοδότησης.
«Πρόκειται για το μεγαλύτερο χαρ-
τοφυλάκιο εξυπηρετούμενων διαμε-
ρισμάτων σήμερα, καθώς στοχεύουμε
να μπορούμε να καλύπτουμε όλες τις
ανάγκες και όλους τους πιθανούς
χρήστες, από φοιτητές και νέα ζευ-
γάρια, μέχρι ξένους επαγγελματίες
και τουρίστες», αναφέρει στην «Κ»
ο κ. Τόλιας. Αντίστοιχα, η Premia
Properties ΑΕΕΑΠ έχει αποκτήσει
τρία κτίρια σε Κυψέλη, Θεσσαλονίκη
και Πάτρα, τα οποία λειτουργούνται
από την Hamlet Student Flats, ως
φοιτητικές κατοικίες.

Σήμερα, επιχειρείται μια νέα «απόβαση» των μεγάλων ομίλων στην αγορά κατοικίας, καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον έχει επιστρέψει, τόσο από νοικοκυριά μεσαίων και υψηλότερων
εισοδημάτων, όσο και από γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, αυτοαπασχολούμενους και ασφαλώς και από ξένους επενδυτές.
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Η υπαναχώρηση του ιδρυτή της Tesla
Ελον Μασκ από την εξαγορά, έναντι 44
δισ. δολαρίων, της εταιρείας που ελέγχει
το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δι-
κτύωσης, το Twitter, αποτελεί ένδειξη
της νέας κανονικότητας στον χώρο των
επενδύσεων, σύμφωνα με αναλυτές. Το
περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, αυ-
ξημένου κόστους χρήματος, αλλά και
η ανησυχία για εμφάνιση ύφεσης, έχουν
καταστήσει τους επενδυτές πολύ πιο
επιφυλακτικούς όσον αφορά τις επό-
μενες κινήσεις τους. Αποτέλεσμα; Οι ε-
πενδυτικές συμφωνίες και οι συγχω-
νεύσεις και εξαγορές (M&A) να μην έ-
χουν φέτος τη μαζικότητα των προη-
γούμενων ετών και οι επενδυτές να
στρέφονται σε κλάδους με περισσότερο
εγγυημένες αποδόσεις, όπως η αγορά
ακινήτων, οι κατασκευές και η ενέργεια.
Με τα δεδομένα αυτά, η αξία των επι-
χειρηματικών ντιλ, που διαμορφώθηκε
πέρυσι σε περίπου 12 δισ. ευρώ, φέτος
εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερη.

«Το 2022 σε σχέση με το 2021 κατα-
γράφεται υποχώρηση των επενδύσεων,
απόρροια της διστακτικότητας των ε-
πενδυτών που αποδίδεται στο αυξημένο
κόστος χρήματος και στο ρευστό περι-
βάλλον», σημειώνει ο Στέφανος Χαρα-

κτινιώτης, εταίρος και επικεφαλής του
τμήματος συγχωνεύσεων και εξαγορών
της δικηγορικής εταιρείας Ζέπος & Γιαν-
νόπουλος. Ως εκ τούτου, προσθέτει, φέ-
τος αναμένουμε να υπάρξει διόρθωση
σε επίπεδο όγκου και αξίας των επεν-
δυτικών συναλλαγών, με τους επενδυτές
να τηρούν, ως επί το πλείστον, στάση
αναμονής και να στρέφονται σε παρα-
δοσιακούς κλάδους. «Μέχρι το τέλος
της χρονιάς αναμένουμε οι περισσότερες
επενδύσεις να προέλθουν από τις απο-
κρατικοποιήσεις, όπως της Αττικής Ο-
δού, την πράσινη ενέργεια και την αγορά
ακινήτων. Στην παρούσα συγκυρία και
τα ελληνικά funds αναζητούν ευκαιρίες,
ενώ οι επενδυτές τοποθετούνται στον
κλάδο του τουρισμού, έχοντας στο στό-
χαστρό τους distressed περιουσιακά
στοιχεία. Υποχώρηση αναμένεται να
εμφανίσει και ο τομέας των βασικών
καταναλωτικών αγαθών (Fast Moving
Consumer Goods - FMCG) επειδή είχε
απορροφήσει μεγάλο αριθμό συναλλα-
γών εν μέσω πανδημίας, αλλά και επειδή
οι τιμές των πρώτων υλών, όπως τα σι-
τηρά ή ο καφές, έχουν εκτοξευτεί», ε-
ξηγεί.

Οι νέες τεχνολογίες
Πλήγμα, όπως αναφέρει ο κ. Χαρα-

κτινιώτης, έχουν δεχτεί οι νέες τεχνο-

λογίες, τη στιγμή που ορισμένες εταιρείες
του κλάδου πριν από μερικούς μήνες
προσείλκυαν ισχυρό επενδυτικό ενδια-
φέρον. Οι επενδυτές πλέον τηρούν στά-
ση αναμονής, με τον Ελον Μασκ, που
υπαναχώρησε από την εξαγορά του
Twitter, να αποτελεί ενδεικτικό παρά-
δειγμα της νέας εποχής.

Πράγματι, από το τρίτο τρίμηνο του
2021, διεθνώς, καταγράφεται αλλαγή
στις προτιμήσεις των επενδυτών, ιδιω-
τών και διαχειριστών κεφαλαίων, όπως
εξηγεί ο Αλεβίζος Αλεβιζάκος, γενικός

διευθυντής του τομέα κεφαλαιαγορών
του ομίλου παροχής επενδυτικών υ-
πηρεσιών Axia Ventures. Αυτό, όπως
διευκρινίζει, έχει αντανάκλαση στις ε-
ταιρείες τεχνολογίας που γιγαντώθηκαν
τα τελευταία χρόνια, αλλά οι χρηματι-
στηριακές αποτιμήσεις τους, κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2022, είχαν τη με-
γαλύτερη πτώση της τάξεως του 33%,
συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους
κλάδους.

Στην Ελλάδα, παρά τις πιέσεις που
δέχονται φέτος μετοχές των εισηγμένων
εταιρειών Πληροφορικής και τεχνολο-
γίας, τα ψηφιακά έργα του Ταμείου Α-
νάκαμψης, σε συνδυασμό με τη μεγάλη
στροφή του ιδιωτικού τομέα στην υι-
οθέτηση ψηφιακών λύσεων, τροφοδο-
τούν αριθμό συγχωνεύσεων και εξα-
γορών των οποίων όμως η αξία, σε α-
πόλυτους αριθμούς, είναι περιορισμένη.

Υπολογίζεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ
και αφορά, κατά βάση, έξι συναλλαγές
από τις αρχές της χρονιάς, με το συ-
γκεκριμένο ποσό να αναμένεται ότι θα
αυξηθεί σημαντικά εάν κι εφόσον ο-
λοκληρωθεί η εξαγορά της Byte από
την Ideal Holdings έναντι εκτιμώμενου
τιμήματος 60 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Αλεβι-
ζάκο, η αλλαγή προσανατολισμού των
επενδυτών αφορά ευρύτερα εταιρείες
οι οποίες εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης που έχουν στηρι-
χθεί σε υψηλή μόχλευση. «Από τη με-
γάλη χρηματοπιστωτική κρίση του
2008 μέχρι την πρόσφατη αύξησή τους,
τα επιτόκια έχουν διατηρηθεί σε ιστο-
ρικά χαμηλά επίπεδα. Ετσι, το κόστος
χρηματοδότησης υπήρξε πολύ φθηνό,
επέτρεψε σε αριθμό μικρότερων εται-
ρειών να αναπτυχθεί αλματωδώς, κα-

ταφεύγοντας όμως, ενδεχομένως υπέρ
το δέον, στη μόχλευση. Κατ’ επέκταση
ορισμένες επιχειρήσεις μεγεθύνθηκαν
είτε μέσω υπέρμετρων, ως ένα βαθμό,
επενδύσεων στον τομέα της έρευνας
και ανάπτυξης (R&D) είτε μέσω μη ορ-
γανικής ανάπτυξης.

Με το επιτοκιακό περιβάλλον να έχει
πλήρως αλλάξει, οι επενδυτές διερω-
τώνται εάν οι εταιρείες διαθέτουν αρ-
κετή ρευστότητα και αν θα καταφέρουν
να διατηρήσουν υψηλούς ρυθμούς α-
νάπτυξης. Και με την αξία του χρήματος
να είναι μεγαλύτερη λόγω υψηλού πλη-
θωρισμού και αυξημένων επιτοκίων,
το ρίσκο είναι μεγαλύτερο για τους ε-
πενδυτές. Ως αποτέλεσμα, δεν αποτελεί
προτεραιότητα η χρηματοδότηση ε-
ταιρειών που διαθέτουν μακροπρόθεσμο
ορίζοντα εμφάνισης κερδών», εξηγεί
ο Αλεβίζος Αλεβιζάκος.

Σχεδόν κατά 1 δισ. ευρώ υπερέβησαν τον
στόχο τα έσοδα από ΦΠΑ το πρώτο εξά-
μηνο του έτους, κάτι που σε μεγάλο βαθμό
είναι αποτέλεσμα του πληθωρισμού, που
«φούσκωσε» τις τιμές και κατά συνέπεια
και τα φορολογικά έσοδα. Σύμφωνα με
τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογι-
σμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα, τα
φορολογικά έσοδα το α΄ εξάμηνο ήταν
αυξημένα κατά 17% έναντι του στόχου
που είχε περιληφθεί στην εισηγητική
έκθεση του προϋπολογισμού. Συγκεκρι-
μένα, διαμορφώθηκαν σε 24.673 εκατ.
ευρώ, αυξημένα κατά 3.584 εκατ. ευρώ
έναντι του στόχου. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υ-
πουργείου Οικονομικών, η υπερεκτέλεση
αυτή οφείλεται στην παράταση της προ-
θεσμίας πληρωμής των τελών κυκλο-
φορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
2022, στην καλύτερη απόδοση των φό-
ρων του προηγούμενου έτους που ει-
σπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το
τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη
απόδοση στην είσπραξη των φόρων του
τρέχοντος έτους, καθώς και στην εί-
σπραξη της πρώτης και της δεύτερης
δόσης του ΕΝΦΙΑ κατά τους μήνες Μάιο
και Ιούνιο, ενώ είχε προβλεφθεί ότι θα
εισπραχθούν τους μήνες Σεπτέμβριο
και Οκτώβριο αντίστοιχα. Ειδικότερα
για τους κυριότερους φόρους της κατη-

γορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής: 
• Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 9.853

εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι
του στόχου κατά 985 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 3.198
εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι
του στόχου κατά 121 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των φόρων ακίνητης πε-
ριουσίας ανήλθαν σε 1.664 εκατoμμύρια
ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στό-
χου κατά 1.051 εκατoμμύρια ευρώ εξαι-
τίας της είσπραξης της πρώτης και της
δεύτερης δόσης του ΕΝΦΙΑ, όπως προ-
αναφέρθηκε.

• Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος
ανήλθαν σε 6.484 εκατ. ευρώ και είναι
αυξημένα έναντι του στόχου κατά 745
εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού
προϋπολογισμού ήταν ύψους 6.548 εκατ.
ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 7.981
εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το
αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην ει-
σηγητική έκθεση του προϋπολογισμού
2022 και ελλείμματος 12.221 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το
πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε
σε έλλειμμα ύψους 3.425 εκατ. ευρώ, έ-
ναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα
4.896 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελ-
λείμματος 9.093 εκατ. ευρώ για την ίδια
περίοδο το 2021.

Χαμηλές
προσδοκίες
για μεγάλες
επενδύσεις φέτος
Υψηλός πληθωρισμός και φόβοι
για ύφεση φρενάρουν τους επενδυτές

<<<<<<

Οι επενδυτές στρέφονται
σε κλάδους με περισσότερο
εγγυημένες αποδόσεις,
όπως η αγορά ακινήτων.

Σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθω-
ρισμού και αυξημένων επιτοκίων,
πού θα μπορούσε να τοποθετήσει
τα χρήματά του ένα άτομο υψηλής
εισοδηματικής κατηγορίας με ρευ-
στότητα της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ
και άνω; Αυτό που θα πρέπει να γνω-
ρίζουν οι επενδυτές, όπως εξηγεί ο
πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος
και διευθυντής επενδύσεων της 3K
Investment Partners ΑΕΔΑΚ, Γεώρ-
γιος Κουφόπουλος, είναι ότι το πρώτο
εξάμηνο της φετινής χρονιάς υπήρξε
ένα από τα χειρότερα όλων των ετών
για τους διαπραγματεύσιμους τίτ-
λους, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα.
«Κατά το πρώτο εξάμηνο, στις πε-
ρισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες
οι κεφαλαιαγορές και τα ομόλογα
κατέγραψαν, ταυτόχρονα, διψήφια
πτώση. Εάν δηλαδή η χρονιά είχε
ολοκληρωθεί, θα λέγαμε ότι αυτού
του είδους οι αρνητικές επιδόσεις
έχουν καταγραφεί μόνον το 1931,
το 1941, το 1969 και το 2018 σε πε-

ριορισμένο βαθμό. Εξαίρεση απο-
τέλεσαν οι ενεργειακές εταιρείες.
Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό
γιατί ένας επενδυτής που έχει το-
ποθετηθεί σε μετοχές, ομόλογα και,
εν γένει, διαπραγματεύσιμους τίτ-
λους, δύσκολα δεν βρέθηκε αντιμέ-
τωπος με αρνητικές αποδόσεις», α-
ναφέρει.

Οπως προσθέτει ο κ. Κουφόπου-
λος, οι επενδυτές συνιστάται να δια-
θέτουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα,
«ειδάλλως να διακρατούν τα κεφάλαιά
τους, εάν τα έχουν ανάγκη, έστω και

υπό τις σημερινές υψηλές πληθωρι-
στικές πιέσεις». Στις ΗΠΑ, μέχρι πριν
από λίγες ημέρες, τα χρηματιστήρια
κατέγραφαν πτώση της τάξεως του
20%, που εμφανίζεται κάθε έξι έως
επτά χρόνια, σηματοδοτώντας την
είσοδο σε bear market. Αντίθετα,
στην Ελλάδα η πτώση είναι μικρό-
τερη και τοποθετείται σε περίπου
10%, «γεγονός που αντικατοπτρίζει
τη σταθερότητα της ελληνικής οι-
κονομίας».

Με τα δεδομένα αυτά, όπως ση-
μειώνει ο επικεφαλής της 3K
Investment Partner, για έναν επενδυτή
με χρονικό ορίζοντα 5 έως 7 χρόνων,
η τρέχουσα συγκυρία αποτελεί ευ-
καιρία διότι είναι «πολύ πιο ασφαλές
να επενδύει κάποιος στην πτώση του
20%, παρά στην υψηλή άνοδο που
μπορεί να συνοδεύεται με φαινόμενα
φούσκας σε ορισμένες αξίες. Θα πρέπει
οι επενδυτές να επικεντρώνονται σε
δίκαιες τιμές μετοχών εξαιρετικών ε-
ταιρειών και όχι σε εξαιρετικές τιμές

εταιρειών, που απλώς έχουν μέτριες
ή καλές επιδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι
σε άμεση προτεραιότητα θα πρέπει
να βρίσκονται εταιρείες με καλή κερ-
δοφορία και χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο
δανεισμό. Κι αυτό προκειμένου οι ε-
πενδυτές να μη βρεθούν αντιμέτωποι
με υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος
σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτο-
κίων», τονίζει.

Κατά τον κ. Κουφόπουλο, οι ε-
πενδυτές πρέπει να διαθέτουν χρο-
νικό ορίζοντα που δεν υπερβαίνει
την επταετία, διότι θα πρέπει να λά-
βουμε υπόψη το κόστος ευκαιρίας.
«Δεν τασσόμαστε υπέρ της επένδυ-
σης σε εμπορεύματα, επειδή είναι
προτιμότερη η τοποθέτηση σε τίτ-
λους βιομηχανιών που τα παράγουν.
Για παράδειγμα, η απόκτηση τίτλων
μεταλλουργικών βιομηχανιών συ-
νοδεύεται με την άντληση αποδό-
σεων και μερισμάτων, κάτι που δεν
συμβαίνει με τα προθεσμιακά συμ-
βόλαια», καταλήγει.

Προτεραιότητα στις εταιρείες
με κέρδη και με μικρό δανεισμό

Το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς υπήρξε ένα από τα χειρότερα όλων των ετών για τους δια-
πραγματεύσιμους τίτλους, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα.

<<<<<<

Οι επενδυτές πρέπει να ε-
πικεντρώνονται σε δίκαιες
τιμές μετοχών εξαιρετικών
εταιρειών και όχι σε εξαιρε-
τικές τιμές εταιρειών που 
έχουν μέτριες επιδόσεις.

Αυξημένα 17% τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου
Οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ υπερέβησαν τις αρχικές εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ κατά 1 δισ. ευρώ

Κατεβάστε την εφαρμογή
της Καθημερινής Κύπρου

στο κινητό σας

H No1 ενημερωτική
εφαρμογή στην Κύπρο 

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ήταν ύψους 6.548 εκατ. ευρώ αντί
στόχου για έλλειμμα 7.981 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του
2022 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από

Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY/d 141.575 5.5585

ALCOA CORP/d 46.76 -0.0855

ALLEGHANY CRP/d 837.8 -0.2144

ALTRIA GROUP/d 44.06 0.5248

AMAZON COM/d 114.79 -5.2419

AMER EXPRESS C/d 148.99 -3.1211

AMER INTL GROU/d 51.655 -0.7589

AMGEN/d 252.765 1.6263

APPLE INC/d 151.41 -1.0069

BANK OF AMERIC/d 33.0498 -2.0166

BAXTER INTL IN/d 66.615 0.5358

BOEING CO/d 155.76 -0.5618

BRISTOL MYERS /d 73.77 1.2768

CAMPBELL SOUP /d 48.7497 0.2874

CATERPILLAR IN/d 181.065 -0.4098

CIGNA CORP/d 274.795 0.7941

CHEVRON/d 146.91 -1.0574

CISCO SYSTEMS/d 43.88 -1.0374

CITIGROUP/d 51.43 -1.3995

CERVECERIAS/d 11.32 1.5247

COCA-COLA CO/d 63.26 1.7205

COLGATE PALMOL/d 78.29 0.5652

DANAOS CORP/d 67.375 -0.6268

DIANA SHIPPING/d 4.96 -0.6012

DOW INC/d 51.21 -0.7173

DUPONT DE NMOU/d 57.485 -0.9392

ENTERGY CP/d 111.055 0.2392

EXXON MOBIL/d 89.3989 -0.6458

FEDEX CORP/d 223.75 -1.9372

FORD MOTOR CO/d 12.565 -2.1417

INTL BUS MACHI/d 127.82 -0.5601

GENERAL DYNAMI/d 217.83 -0.4433

GENERAL ELEC C/d 71.86 5.12

GOLDM SACHS GR/d 318.4 -1.7648

HALLIBURTON CO/d 27.745 -2.3751

HARTFORD FINL/d 64.34 -0.6946

HP INC/d 31.96 -1.9632

HOME DEPOT INC/d 297.23 -2.9136

INTEL CORP/d 38.98 -0.4597

JOHNSON JOHNSO/d 174.71 1.3047

JPMORGAN CHASE/d 113.2852 -1.6792

LAZARD/d 33.71 -2.5441

MCDONALD’S COR/d 257.29 2.7598

MERCK & CO/d 91.47 1.0383

MICROSOFT CP/d 250.04 -3.3961

3M COMPANY/d 141.59 5.5696

MORGAN STANLEY/d 80.86 -2.0472

NIKE INC CL B/d 104.92 -3.9898

NORFOLK SOUTHE/d 244.48 -0.9802

PFIZER INC/d 52.495 1.4004

PROCTER & GAMB/d 143.84 -0.1042

ROCKWELL AUTOM/d 218.79 -0.5319

SCHLUMBERGER L/d 35.155 -2.8062

SOUTHERN/d 73.38 0.9492

STEALTHGAS/d 2.7401 4.9847

TSAKOS ENERGY/d 11.58 -1.6143

UNISYS CORP/d 12.705 -2.6437

UNITEDHEALTH G/d 535.03 1.0501

US BANCORP/d 47.3265 -1.5057

VERIZON COMMS/d 44.9486 0.4214

WALT DISNEY CO/d 99.81 -2.8046

WELLS FARGO & /d 42.93 -1.3103

WALMART INC/d 121.16 -8.226

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN/d 2766 0.806

A.B.FOOD/d 1650 -2.919

ADMIRAL GRP/d 1782.02437 2.937

ASHTEAD GRP./d 4078 -1.45

ANTOFAGASTA/d 1079.48921 0.419

AVIVA/d 395.179 -1.233

ASTRAZENECA/d 11005.53715 1.943

BABCOCK INTL/d 336.13506 2.043

BAE SYS./d 786.9214 0.794

BARCLAYS/d 158.51 -2.389

BR.AMER.TOB./d 3471 0.13

BARRATT DEVEL./d 495.44896 -1.671

BERKELEY GP.HL/d 4160.41667 -1.405

BR.LAND/d 481.9 -0.884

BUNZL/d 2956.521 -2.021

BP/d 388.55 0.478

BURBERRY GRP/d 1694.7701 -3.303

BT GROUP/d 177.46851 -1.86

COCACOLA HBC A/d 1921.5 -1.005

CARNIVAL/d 644.41093 -3.914

CENTRICA/d 89.70929 1.063

COMPASS GROUP/d 1896.06262 3.333

CAPITA GROUP/d 29.6526 -1.746

CRH/d 2935 -1.905

DCC/d 5146 -0.309

DIAGEO/d 3730.79924 0.134

DIRECT LINE/d 198.06 -1.05

EXPERIAN/d 2793.30197 -1.438

EASYJET/d 377.2557 -0.134

FRESNILLO/d 645.99 -0.617

GLENCORE/d 439.43611 1.386

GSK/d 1740.62877 0.585

HIKMA/d 1721.5 -0.145

HAMMERSON/d 21.48 0.187

HARGREAVES LS/d 830.22981 -4.261

HSBC HLDGS.UK/d 524.275 -0.38

INTL CONSOL AI/d 112.7 -0.737

INTERCON. HOTE/d 4740 0.127

3I GRP./d 1203.89 -2.037

IMP.BRANDS/d 1854 -0.51

INTERTEK GROUP/d 4384 0.114

ITV/d 72.69924 -1.137

JOHNSON MATTHE/d 2090.82895 -0.716

KINGFISHER/d 253.42077 -8.542

LAND SECS./d 731 -0.082

LEGAL&GEN./d 252.98595 -1.332

LLOYDS GRP./d 44.05991 -0.639

MARKS & SP./d 100 -6.843

MONDI/d 1436.25 -1.427

NATIONAL GRID/d 1113.19484 1.262

NEXT/d 6524.69 -2.52

PROVIDENT FIN./d 207.41 -4.634

PRUDENTIAL/d 986.6233 -0.223

PERSIMMON/d 1847.11471 -1.706

PEARSON/d 779.6 -1.116

RELX/d 2349.83898 -0.043

RIO TINTO/d 4815 -0.546

ROYAL MAIL/d 288.3 -2.105

ROLLS-ROYCE HL/d 93.33837 -4.633

SAINSBURY(J)/d 214.5 -3.029

SCHRODERS/d 2763.55 -1.875

SAGE GRP./d 682.6 -1.871

ST JAMESS PLAC/d 1145 -3.457

SMITHS GROUP/d 1501 -0.63

SMITH&NEPHEW/d 1178.51154 1.105

SSE/d 1750.95036 0.517

STAND.CHART./d 591.98235 -1.963

SEVERN TRENT/d 2905.92857 0.553

TRAVIS PERKINS/d 971.35 -5.989

TESCO/d 261.09847 -2.304

TUI AG/d 126.8683 -3.476

TAYLOR WIMPEY/d 123.5 -2.756

UNILEVER/d 4024.5 2.949

UTD. UTILITIES/d 1068.53261 0.609

VODAFONE GROUP/d 124.6488 -5.162

WPP/d 852.8 -1.977

WHITBREAD/d 2626.1512 -1.58

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N/d 27.39 -0.51

RICHEMONT N/d 107.1 -1.52

GEBERIT N1/d 479 -2.13

NOVARTIS N/d 83.88 1.07

ROCHE HOLDING /d 332 1.25

SGS N/d 2275 0.4

SWATCH GROUP I/d 244.5 -0.81

ADECCO N/d 31.85 -4.75

JULIUS BAER N/d 47.77 3.09

CS GROUP AG/d 5.158 -4.09

GIVAUDAN N/d 3214 -0.03

NESTLE SA/d 117.28 0.34

TRANSOCEAN N/d 0 0

SWISSCOM N/d 520.4 0.35

SWISS RE N/d 72.4 -0.17

UBS GROUP N/d 14.63 -9.44

ZURICH INSURAN/d 411.1 -0.27

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N/d 169.72 -6.3

ALLIANZ SE/d 173.64 -0.78

BASF SE/d 42.185 -0.955

BAY MOT WERKE/d 76.08 -1.89

BEIERSDORF/d 100.8 1.06

BAYER N AG/d 57.69 0

COMMERZBANK/d 6.286 -0.098

CONTINENTAL AG/d 69.08 -1.8

DEUTSCHE BANK /d 8.189 -0.162

DEUTSCHE POST /d 36.97 -0.785

DT BOERSE N/d 161.5 -0.1

DT LUFTHANSA A/d 5.87 -0.156

DT TELEKOM N/d 18.13 -0.052

E.ON  SE NA/d 8.398 -0.032

FRESENIUS MEDI/d 44.83 0.16

FRESENIUS SE/d 27.76 0.32

HEIDELBERGCEME/d 47.23 -1.31

HENKEL AG&CO V/d 61.9 0.62

INFINEON TECH /d 24.345 -0.455

K+S AG NA/d 20.3 -0.08

MERCK KGAA/d 179.9 -0.45

MUENCH. RUECK /d 220.1 0

RWE AG/d 38.15 0.31

THYSSENKRUPP A/d 5.482 -0.2

VOLKSWAGEN VZ/d 130.42 -2.22

VONOVIA SE/d 30.04 -0.8

SIEMENS N/d 102.84 -1.56

SAP SE/d 89.22 -0.79

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS/d 38.38 -1.31

AEGON/d 4.099 -0.34

ABN AMRO BANK/d 9.688 -1.42

AKZO NOBEL/d 63.72 -1.79

ARCELORMITTAL/d 22.71 -1.67

ASML HOLDING/d 514.9 -2.54

BOSKALIS WESTM/d 32.02 0.06

GALAPAGOS/d 50.68 0.68

HEINEKEN/d 95.6 0.4

ING GROEP/d 9.249 -0.33

KONINKLIJKE DS/d 148.8 0.34

KPN KON/d 3.285 0

NN GROUP/d 44.35 -0.49

KONINKLIJKE DS/d 148.8 0.34

IMCD/d 146.4 -0.41

RANDSTAD/d 46.86 -7.72

RELX/d 27.88 0.8

UNIBAIL RODAM /d 51.59 0.19

VOPAK/d 23.12 -1.28

WOLTERS KLUWER/d 103 0.24

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA/d 1.21 1.22

ATLANTIA/d 22.60 22.43

AZIMUT HLDG/d 15.97 16.23

ENEL/d 4.74 4.73

EXOR/d 63.32 63.96

ENI/d 11.02 11.06

GENERALI ASS/d 14.26 14.50

GEOX/d 0.79 0.78

INTESA SANPAOL/d 1.6568 -1.85

MEDIOBANCA/d 8.05 8.05

RCS MEDIAGROUP/d 0.71 0.73

PRYSMIAN/d 27.99 28.26

SNAM/d 4.87 4.83

STMICROELEC.N./d 33.85 34.16

TELECOM ITALIA/d 0.20 0.21

TENARIS/d 12.63 12.68

TERNA/d 7.35 7.21

UNICREDIT/d 8.642 -0.3

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO/d 3493 0.03

ASAHI GROUP HL/d 4629 -0.92

ASTELLAS PHARM/d 2124.5 -0.72

BRIDGESTONE CO/d 5219 1.01

CANON INC/d 3200 -1.33

CASIO COMPUTER/d 1295 0.62

CITIZEN WATCH/d 590 1.2

CREDIT SAISON/d 1722 1.53

DAIWA SEC GROU/d 616.4 0.18

SUBARU/d 2381.5 1.04

FUJIFILM HOLDI/d 7569 -0.29

FUJITSU/d 18925 -0.29

HINO MOTORS/d 735 0.41

HITACHI/d 6724 -0.06

HONDA MOTOR/d 3476 0.14

IHI/d 3520 0.86

ISUZU MOTORS/d 1522 1.4

KAWASAKI HVY I/d 2624 1.39

KAJIMA CORP/d 1525 0.46

KEIO/d 4865 -1.92

KOBE STEEL/d 616 1.48

KONICA MINOLTA/d 472 0.64

JTEKT/d 1066 1.91

MITSUB UFJ FG/d 739.6 0.53

MITSUBISHI COR/d 3957 0.2

MITSUBISHI ELE/d 1486.5 0.75

MITSUBISHI MOT/d 450 1.81

NEC CORPORATIO/d 5360 -0.56

NIKKON HLDG/d 2411 -0.25

NIKON CORP/d 1558 1.17

NIPPON SUISAN/d 4629 1.68

NISSAN MOTOR C/d 512.8 -0.25

NOMURA HOLDING/d 508.2 0.41

NISSAN CHEMICA/d 6810 0

NIPPON PAPER I/d 981 

OBAYASHI CORP/d 989 0.71

ODAKYU ELEC RA/d 1811 -1.36

OJI HOLDINGS/d 562 -0.71

OSAKA GAS/d 2380 0

RICOH CO LTD/d 1081 -0.09

SECOM/d 8903 -0.44

SEVEN & I HLDG/d 5305 -0.97

SHARP CORP/d 1072 0.28

SHIMIZU CORP/d 772 0.52

SHISEIDO/d 5424 -1.13

SONY GROUP COR/d 11730 0.21

SMFG/d 4119 0.07

SUMITOMO CHEM/d 524 0.19

SUZUKI/d 808 1

TAISEI CORP/d 4295 0.23

TDK CORPORATIO/d 4160 -1.89

TOBU RAILWAY/d 3080 -1.28

TOKIO MARINE H/d 7909 1.61

TORAY INDUSTRI/d 740 0.87

TREND MICRO/d 7560 0

TOPY INDS LTD/d 1332 1.37

TORAY INDUSTRI/d 740 0.87

TOSHIBA CORP/d 5361 -0.04

TOYOBO/d 1025 0.59

TOYOTA MOTOR C/d 2166 0

YAMAHA CORP/d 5680 -0.18

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACCOR/d 27.85 -0.32

AIR LIQUIDE/d 129.12 0.16

ALSTOM/d 22.28 -3.3

AXA/d 21.41 -0.07

BNP PARIBAS/d 44.32 -0.92

BOUYGUES/d 28.94 -0.79

CAPGEMINI/d 169.50 -0.18

CARREFOUR/d 16.86 -0.68

CASINO GUICHAR/d 11.68 -5.35

CREDIT AGRICOL/d 8.60 -0.74

DANONE/d 54.98 1.33

DASSAULT SYSTE/d 39.45 0.83

EDF/d 11.77 0.17

L’OREAL/d 354.95 0.34

L.V.M.H./d 625.20 -1.91

LAGARDERE/d 18.34 2.06

MICHELIN/d 27.95 -1.34

PERNOD RICARD/d 187.30 0.21

KERING/d 524.90 -1.52

PUBLICIS GROUP/d 49.75 0.06

RENAULT/d 25.76 -2.31

SAINT-GOBAIN/d 42.10 -2.14

SANOFI/d 99.60 1.58

SCHNEIDER ELEC/d 124.20 -0.13

SOCIETE GENERA/d 20.68 -0.79

SODEXO/d 76.48 2.14

TF1/d 6.57 -1.5

THALES/d 120.80 1.98

VEOLIA ENVIRON/d 23.04 -3.4

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER/d 22.51 -0.0444

AENA SME/d 124 -0.1208

ACERINOX/d 8.828 -0.809

ACCIONA/d 190.8 1.5434

AMADEUS/d 55.8 -0.6056

BBVA/d 4.106 -2.1682

BANKINTER/d 4.937 -1.2995

CAIXABANK/d 2.922 0.3434

DSTR INT ALIME/d 0.0131 0

ENDESA/d 17.945 1.3555

ENAGAS/d 19.015 0.396

FERROVIAL/d 26.03 -0.2682

FOMENTO DE CON/d 9.77 0.6179

GRIFOLS/d 16.425 2.0503

IBERDROLA/d 10.075 0.9721

INT AIRLINES G/d 1.34 -0.3717

INDRA SISTEMAS/d 8.925 -2.6718

INDITEX/d 23.85 -2.6928

MAPFRE/d 1.529 -0.4557

MERLIN PROP/d 10.02 0.4511

ARCELORMITTAL/d 22.705 -1.5395

REPSOL/d 12.365 1.0212

BCO DE SABADEL/d 0.6532 -0.0306

BANCO SANTANDE/d 2.4375 -0.733

SACYR/d 2.292 -0.1742

TELEFONICA/d 4.447 -0.4477

MEDIASET ES CO/d 3.396 -0.4106

TECNICAS REUN/d 6.25 -0.4777

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με επιφυλακτικότητα κινήθηκε το Χρη-
ματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό
Δείκτη να κινείται σε μικρό εύρος δια-
κύμανσης σημειώνοντας οριακά μόνο
κέρδη και με τη συναλλακτική δρα-
στηριότητα να παραμένει χαμηλή, α-
κολουθώντας το μοτίβο των ευρωπαϊ-
κών αγορών. Μετά το σερί ανόδου
που έφερε το Χ.Α. κοντά στις 830 μο-
νάδες, οι επενδυτές φαίνεται να τηρούν
στάση αναμονής εν μέσω της περιόδου
ανακοινώσεων οικονομικών αποτελε-
σμάτων β΄ τριμήνου των εισηγμένων
και των εξελίξεων σε οικονομία και ε-
νεργειακό μέτωπο.

Επειτα από τις ανακοινώσεις της
ΕΚΤ την προηγούμενη εβδομάδα, το
ενδιαφέρον σήμερα επικεντρώνεται
στη συνεδρίαση της Fed, όπου ανα-
μένεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά
τουλάχιστον 75 μονάδες βάσης και
στο 2,2%-2,5%, με την Bank of America
να «βλέπει» απανωτές αυξήσεις στη

συνέχεια, οι οποίες θα φέρουν τα ε-
πιτόκια των ΗΠΑ στο 3,50%-3,75%
μέχρι το τέλος του 2022 και στο 3,75%-
4,00% έως τον Φεβρουάριο του 2023.
Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά της χθε-
σινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης
κατέγραψε κέρδη της τάξης του 0,04%
και έκλεισε στις 829,26 μονάδες, ενώ
ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 34,76 εκατ.
ευρώ.

Σύμφωνα με τη Merit Securities, τα
σημεία στήριξης εντοπίζονται στις
815 και 779 μονάδες και τα σημεία α-

ντίστασης στις 840 και 867 μονάδες.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης

ενισχύθηκε επίσης οριακά κατά 0,02%
στις 1.990,27 μονάδες, ενώ με άνοδο
0,24% στις 1.354,48 μονάδες έκλεισε
ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Από τα μη τραπεζικά blue chips, α-
νοδικά ξεχώρισε η Ελλάκτωρ με κέρδη
5,18% και ακολούθησαν με άνοδο άνω
του 2% οι Lamda Development και
Aegean. Στον αντίποδα, πτώση άνω
του 1% σημείωσαν τα ΕΛΠΕ, η Motor
Oil και η ΔΕΗ.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε ά-
νοδο 0,03% στις 494,81 μονάδες, με
την Εθνική Τράπεζα να υποχωρεί κατά
2,87% και την Πειραιώς κατά 0,12%,
ενώ κέρδη 2,30% σημείωσε η Alpha
Bank και 0,60% η Eurobank.

Ο «ούριος άνεμος» που πνέει στις
τελευταίες συνεδριάσεις για τον Γενικό
Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών
δεν θα πρέπει να αποπροσανατολίζει
τους επενδυτές, καθώς οι καταλύτες
που το οδήγησαν σε μακροχρόνια πλα-
γιοκαθοδική τάση εμμένουν, σχολιάζει

ο Πέτρος Στεριώτης, ανώτατο στέλεχος
ΚΕΠΕΥ. Από διαγραμματικής άποψης,
όπως παρατηρεί, το υψηλό ενάμιση
μήνα στις 840-850 μονάδες παραμένει
ένα επίπεδο, η υπέρβαση του οποίου
θα σηματοδοτούσε αντιστροφή της
γενικότερης τάσης και ενώ τα ψυχο-
λογικά στηρίγματα των 800-790 μο-
νάδων δεν θα πρέπει να χαθούν εκ
νέου.

Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, η συ-
ντριπτική πλειοψηφία τους βρίσκεται
κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 η-
μερών, επιβεβαιώνοντας το «βαρύ κλί-
μα» κατά μήκος όλων των κεφαλαιο-
ποιήσεων. Η επενδυτική «διελκυστίν-
δα» συνεπηρεάζεται από τη στήριξη
του τουριστικού κύματος στο ΑΕΠ
αλλά και από τις «Κασσάνδρες» σε ό,τι
αφορά την επιδείνωση των εξελίξεων
στη γεωπολιτική σκακιέρα (βλ. ροή ε-
νέργειας, Ουκρανικό, σχέσεις με τη
«γείτονα» κ.λπ.).

Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, η από-
φαση της ΕΚΤ να τα «γυρίσει» σε θετικό
έδαφος ύστερα από μία ολόκληρη δε-
καετία, σε συνδυασμό με τη ρητορική
στήριξης των ομολόγων της ευρωπαϊ-
κής περιφέρειας, έχουν μειώσει την
απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ο-
μολόγου από τις παρυφές του 5% στη
ζώνη του 3% μέσα σε διάστημα ολίγων
εβδομάδων. Αυτή η εξέλιξη –θετική
για την κερδοφορία του τραπεζικού
κλάδου– αντιπαραβάλλεται με τα α-
πότοκα του πληθωρισμού στην κατα-
ναλωτική εμπιστοσύνη και στην ικα-
νότητα είσπραξης των επιχειρηματικών
δανείων στη χώρα μας.  

Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, τα
spreads ομολόγων αμφισβητήσιμης
πιστοληπτικής αξιοπιστίας και μο-
χλευμένων εκδοτών ήδη περνούν αρ-
νητικά σήματα για την πορεία της οι-
κονομίας στην άλλη πλευρά του Ατ-
λαντικού, μέσω της αυξητικής τάσης
των επιτοκίων απόδοσης στις δευτε-
ρογενείς αγορές.

Νευρικότητα επικράτησε χθες στις ευ-
ρωπαϊκές αγορές παρά τη διαφαινό-
μενη συμφωνία της Ε.Ε. για τη μείωση
στην κατανάλωση φυσικού αερίου,
με τους επενδυτές να έχουν στραμμένο
το βλέμμα στη σημερινή συνεδρίαση
της Federal Reserve. Την ίδια στιγμή,
το κλίμα επιβάρυνε η προς τα κάτω
αναθεώρηση των προβλέψεων του
ΔΝΤ για την ανάπτυξη της παγκόσμιας
οικονομίας και η επί τα χείρω αναθε-
ώρηση των προβλέψεών του για τον
πληθωρισμό. Την ανησυχία των επεν-
δυτών δεν έπαψε να τροφοδοτεί, άλ-
λωστε, μία ημέρα μετά τα στοιχεία
που φέρουν τη Γερμανία στα πρόθυρα
ύφεσης, η είδηση ότι επίκειται σήμερα
νέα μείωση της ροής του φυσικού α-
ερίου στη Γερμανία μέσω του αγωγού
Nord Stream 1. Ετσι, οι περισσότερες
ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτω-
τικά, με τη μεγαλύτερη πτώση να κα-
ταγράφουν τα χρηματιστήρια Ιταλίας
και Γερμανίας. Ειδικότερα, ο δείκτης
FTSE MIB του Μιλάνου έκλεισε με α-
πώλειες 1,04% και ο Xetra DAX της
Φρανκφούρτης με υποχώρηση 0,86%.
Παράλληλα, ο δείκτης CAC 40 του Πα-
ρισιού έκλεισε με απώλειες 0,42%,
ενώ ο πανευρωπαϊκός δείκτης Europe
Stoxx 600 με υποχώρηση 0,03%. Κι
ενώ ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου
έκλεισε με μηδενική μεταβολή, ο SMI
της Ελβετίας έκλεισε επίσης με μικρές

απώλειες 0,24%. Με μικρές απώλειες
έκλεισαν, άλλωστε, οι αγορές της Αυ-
στρίας, του Βελγίου, της Φινλανδίας,
της Ιρλανδία, της Πολωνίας και της Ι-
σπανίας σε αντίθεση με τα χρηματι-
στήρια Τσεχίας, Δανίας, Νορβηγίας
αλλά και της Ρωσίας που έκλεισαν με
μικρά κέρδη. Σημειωτέον ότι οι γερ-
μανικές μετοχές έχουν σημειώσει συ-
νολικές απώλειες 17,6% από την αρχή
του έτους, καταγράφοντας πορεία σα-
φώς χειρότερη από εκείνη του πανευ-
ρωπαϊκού δείκτη Euro Stoxx 600. Οι
απώλειες αντανακλούν το γενικότερο
κλίμα ανησυχίας για τη μεγαλύτερη

ευρωπαϊκή οικονομία που τείνει να
διολισθήσει σε ύφεση και απειλείται
διαρκώς από μια πρωτοφανή ενεργει-
ακή κρίση και έλλειψη ενέργειας. Ο-
μοίως οι ιταλικές μετοχές έχουν χάσει
συνολικά 20% από την αρχή του έτους
και η υποχώρησή τους έχει επιταχυνθεί
τελευταία με την πολιτική κρίση που
δοκιμάζει την τρίτη σε μέγεθος ευρω-
παϊκή οικονομία.

REUTERS, BLOOMBERG

Σταθεροποιητικά και με χαμηλό
τζίρο κινήθηκε το Χρηματιστήριο
Οριακά κέρδη 0,04% κατέγραψε ο Γ.Δ. και έκλεισε στις 829,26 μονάδες

<<<<<<<

Στάση αναμονής και επιφυ-
λακτικότητα από τους επεν-
δυτές, ενόψει και της συνε-
δρίασης της Fed.

Με απώλειες έκλεισαν
οι ευρωπαϊκές αγορές

<<<<<<

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέ-
γραψαν τα χρηματιστήρια 
Ιταλίας και Γερμανίας.

O δείκτης FTSE MIB του Μιλάνου έκλεισε με απώλειες 1,04%.

Επειτα από το σερί ανόδου που έφερε το Χ.Α. κοντά στις 830 μονάδες, οι επενδυτές φαί-
νεται να τηρούν στάση αναμονής εν μέσω της περιόδου ανακοινώσεων οικονομικών απο-
τελεσμάτων β΄ τριμήνου των εισηγμένων και των εξελίξεων σε οικονομία και ενεργειακό
μέτωπο.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.8640               0.8640                 0.8640               1.3990                       40                0.8360                0.8640                0.8640                0.47

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              0.9900               1.0000                 0.9954             -0.4080             “29,851”                0.9900                1.0000                0.9960              -0.40

ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                                                                                                                                                      0.3740                0.3860                                                 

ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0.0000                0.1200                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0760               0.0760                 0.0760               0.2670               “2,374”                0.0725                0.0765                0.0760                0.66

ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0830                0.0875                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                              1.7300                1.7600                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                   1.6200               1.6200                 1.6200               0.0000               “1,025”                1.6100                1.6200                1.6200                0.00

ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0520                0.0000                                                 

ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0170                                                 

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)                                                                   0.0850               0.0850                 0.0850               0.0000                     500                0.0000                0.0850                0.0850                0.00

ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0440                                                 

ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0030                0.0040                                                 

ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                              0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                                                                                                                                                        0.0000                0.0000                                                 

ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0315                                                 

ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                           1.1000                1.2100                                                 

ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0165                0.0175                                                 

ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0730                0.0790                                                 

ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0425                0.0505                                                 

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               1.7100                 1.7100               0.5850               “2,000”                1.7100                1.7500                1.7100                0.59

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                                                   0.6200               0.6200                 0.6200               0.0000             “10,000”                0.6200                0.6350                0.6200                0.00

ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.3960                                                 

ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.6000               2.6000                 2.6000               3.6490                     680                2.5600                2.6000                2.6000                0.78

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                             1.2800               1.2800                 1.2800               0.0000               “1,900”                1.2800                1.3400                1.2800                0.00

ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.1630                0.0000                                                 

ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                              0.7950               0.8200                 0.8038             -7.6190             “14,050”                0.7200                0.8000                0.7950              -9.66

ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0.2420                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                1.1000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.0880                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0.2720                0.2980                                                 

ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                      0.0530                0.0570                                                 

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 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1                                                                                                                                                                                              56.5000              61.0000                                                 

ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 

                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                                                              58.0000              61.4900                                                 

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

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

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΔ.          ΟΝΟΜΑ                                                                                                             ΚΑΤΩΤΑΤΗ          ΑΝΩΤΑΤΗ                ΜΕΣΗ                 ΔΙΑΦ.*                ΤΙΤΛΟΙ                  ΑΓΟΡΑ              ΠΩΛΗΣΗ                  ΤΙΜΗ                   % 
                                                                                                                                                                                              ΣΤΑΘΜ.**                                                                                                                          ΚΛΕΙΣ.           ΜΕΤΑΒ.
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Του ΡΟΡΙ ΣΜΙΘ
THE NEW YORK TIMES

Ανέκαθεν οι ποδοσφαιριστές θεωρείτο
ότι λίγο μετά τα 30 τους περνούν τα
όρια που χωρίζουν το καλοκαίρι από
το φθινόπωρο, το παρόν από το πα-
ρελθόν. Και μόλις το κάνουν, μπορούν
να θεωρηθούν βετεράνοι. Τα πράγματα
όμως δείχνουν να έχουν αλλάξει τον
τελευταίο καιρό, όπως βλέπουμε στα
γήπεδα και επιβεβαιώνει και η επι-
στήμη.

Παραδοσιακά οι μεγαλύτεροι σύλ-
λογοι φρόντιζαν να αγοράζουν παίκτες
πριν από το απόγειό τους, ώστε να έ-
χουν τις υπηρεσίες τους όταν η από-
δοσή τους κορυφωθεί, αλλά και για
πιθανή απόσβεση με μεταπώληση
όταν ένας παίκτης φθάσει στο ποιοτικό
του ζενίθ. Πότε όμως έρχεται αυτό και

σε ποια δεκαετία είναι τελικά πολυτι-
μότερος ένας ποδοσφαιριστής; Σύμ-
φωνα με στοιχεία της εταιρείας συμ-
βούλων Twenty First Group, οι παίκτες
άνω των 32 ετών παίζουν σταθερά ο-
λοένα και περισσότερα λεπτά στο Τσά-
μπιονς Λιγκ κάθε χρόνο. Την περα-
σμένη σεζόν, οι παίκτες ηλικίας άνω
των 34 –βετεράνοι, κατά την παραδο-
σιακή σκέψη του ποδοσφαίρου– «α-
ντιστοιχούσαν» σε περισσότερα λεπτά
στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της
Ευρώπης απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε
προηγούμενη σεζόν για την οποία υ-
πάρχουν δεδομένα.

Η εμπειρία
«Η ηλικία έχει τα πλεονεκτήματα

και τα μειονεκτήματά της», δήλωσε
στον Guardian ο πρώην δεξιός μπακ

της Μπαρτσελόνα Ντάνι Aλβες, που
είναι 39 ετών και αποφασισμένος να
συνεχίσει την καριέρα του. «Eχω μια
πείρα σήμερα που δεν είχα πριν από
20 χρόνια. Oταν υπάρχει ένα μεγάλο
παιχνίδι, οι 20χρονοι είναι νευρικοί
και ανησυχούν, ενώ εγώ όχι». Τα δε-
δομένα του Twenty First Group επι-
βεβαιώνουν τον Βραζιλιάνο: Αν και οι
παίκτες στα 20 χρόνια τους πιέζουν
περισσότερο από εκείνους στα 30 τους
–14,5 πιεστικές ενέργειες ανά 90 λεπτά,
σε αντίθεση με 12,8–, αυτή η μείωση
αντισταθμίζεται με άλλους τρόπους.

Τόσο στο Τσάμπιονς Λιγκ όσο και
στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα οι με-
γαλύτεροι σε ηλικία παίκτες κερδίζουν
περισσότερες εναέριες μονομαχίες,
ολοκληρώνουν περισσότερες ντρί-
μπλες, πάνε με μεγαλύτερη ακρίβεια

στην μπάλα και σκοράρουν περισσό-
τερα γκολ. Περισσότεροι από διπλάσιοι
παίκτες ηλικίας άνω των 30 κατατάσ-
σονται τώρα στη λίστα του Twenty
First Group με τους καλύτερους 150
παίκτες στον κόσμο απ’ ό,τι μία δεκα-
ετία πριν. Τα δεδομένα υποδηλώνουν
ότι στα 30 δεν είσαι πια τόσο μεγάλος
όσο παλιά. Από την άποψη της αθλη-
τικής επιστήμης, αυτό δεν προκαλεί
έκπληξη. Η ιδέα των 30 ως ποδοσφαι-
ρικό όριο γήρανσης προϋπήρχε του
ενδιαφέροντος του ποδοσφαίρου για
την προετοιμασία: Η τρέχουσα γενιά
παικτών στα 30 έτη μπορεί να είναι η
πρώτη που «έχει εκτεθεί στη σκληρο-
πυρηνική αθλητική επιστήμη από την
αρχή της καριέρας της», επισημαίνει
ο επιστήμονας σωματικής απόδοσης
Τόνι Στράντουικ, ο οποίος έχει εργαστεί

στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την
Αρσεναλ.

Οι προσδοκίες
Υπάρχει βέβαια και το οικονομικό

θέμα που κάνει όντως τους 30άρηδες
πρόσθετο βάρος σε ένα σύλλογο. «Ο
κύκλος ζωής κάθε παίκτη έχει σχήμα
Λ», είπε. «Αλλά οι προσδοκίες για τους
μισθούς είναι γραμμικές», τονίζει ο κ.
Στράντουικ. Μια πιο επιστημονική
προσέγγιση μπορεί να είχε ισοπεδώσει
την καθοδική καμπύλη του γραφήμα-
τος απόδοσης ενός παίκτη ή ακόμη
και να είχε καθυστερήσει την έναρξή
της, αλλά δεν μπορεί να την εξαλείψει
εντελώς. Κάποια στιγμή, κάθε παίκτης
θα εισέλθει σε αυτό που ο κ. Στράντουικ
αποκαλεί «δύση καριέρας». Οσο κι αν
αυτό αργεί πλέον.

Εύκολη εκκίνηση για τους πέντε «με-
γάλους», ντέρμπι νωρίς και το νέο γή-
πεδο της ΑΕΚ που θα είναι αναμφίβολα
η ατραξιόν της φετινής σεζόν. Η κλή-
ρωση του νέου πρωταθλήματος της
Σούπερ Λιγκ, που αρχίζει στις 20 Αυ-
γούστου, ήταν αν μη τι άλλο βολική
στην αρχή της για Ολυμπιακό, Πανα-
θηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Αρη. Οι μο-
νομαχίες των «Big-5» ξεκινούν με το
ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Αρης - ΠΑΟΚ
την 3η αγωνιστική και συνεχίζονται

την 4η με το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ που
θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, λόγω
τιμωρίας των «πρασίνων» από τον τελικό
Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Την 8η, ο Ο-
λυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ
την 11η θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι
«αιωνίων» Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
στη Λεωφόρο.

Η ΑΕΚ με αίτημά της την 5η αγωνι-
στική θα παίξει με αντίπαλο που δεν
έχει ευρωπαϊκές συμμετοχές (Παναι-
τωλικός). Το ματς θα γίνει την Παρα-

σκευή 16/9 προκειμένου να κάνει τα
εγκαίνια του γηπέδου της στις 17/9,
την ημέρα της εορτής της Αγίας Σοφίας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγω-
νιστικής: Αρης - Λεβαδειακός, Ατρό-
μητος - ΟΦΗ, Βόλος - Αστέρας Τρίπολης,
Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα, Παναθη-
ναϊκός - Ιωνικός, ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός,
Λαμία - ΑΕΚ.

Η κλήρωση πάντως επισκιάστηκε
από την κόντρα της ΣΛ1 με την ΕΠΟ
κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα
της επαγγελματικής διαιτησίας. «Η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των ομάδων μας
ζήτησε να οργανώσει την ελληνική δι-
αιτησία σε επαγγελματικό επίπεδο ο
κ. Κλάτενμπεργκ, όμως η Ομοσπονδία
και ο κύριος Μπαλτάκος είχαν άλλα
σχέδια και άλλες εντολές», τόνισε ο
πρόεδρος της Λίγκας Βαγγέλης Μαρι-
νάκης. Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευ-
τέρης Αυγενάκης αποκάλυψε πως την
Πέμπτη θα κατατεθεί τροπολογία, σύμ-
φωνα με την οποία θα μειωθεί από 5%
σε 1% το ποσοστό που θα αποδίδουν
οι ΠΑΕ στην ΕΠΟ από τις συμβάσεις
παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαι-
ωμάτων, επειδή όπως τόνισε τα χρήματα
δεν αξιοποιούνται σωστά από την Ο-
μοσπονδία. Μάλιστα πρόσθεσε ότι με
τα χρήματα που θα εξοικονομήσουν οι
ΠΑΕ θα χρηματοδοτήσουν την επαγ-
γελματική διαιτησία, στην οποία σκοπός
είναι συμβουλευτικό ρόλο να έχει ο
Μαρκ Κλάτενμπεργκ.

Σούπερ Λιγκ: Αντίστροφη
μέτρηση για σέντρα

Στις 20 Αυγούστου θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος.

Λάμπουν ξανά στη δύση τους...
Η αθλητική επιστήμη «αυξάνει» σημαντικά τα όρια ηλικίας στο ποδόσφαιρο

<<<<<<

Καλά κρατεί η κόντρα με την
ΕΠΟ – Στο 1%, από 5%, το πο-
σοστό που θα αποδίδουν οι
ΠΑΕ στην Ομοσπονδία από
τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

<<<<<<

Παίκτες άνω των 32 ετών
αγωνίζονται σταθερά
ολοένα και περισσότερα
λεπτά στο Τσάμπιονς Λιγκ
κάθε χρόνο, αλλά και στα
πέντε μεγάλα πρωταθλή-
ματα της Ευρώπης. Ο 39χρονος Ντάνι Αλβες μπορεί να αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα, αλλά σκοπεύει να συνεχίσει την καριέρα του σε υψηλό επίπε-

δο. «Eχω μια πείρα σήμερα που δεν είχα πριν από 20 χρόνια», τονίζει. 
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H Ευρώπη ήταν εντελώς απροε-
τοίμαστη για την ακραία ζέστη
που βίωσε τις τελευταίες εβδομά-
δες. Αυτό δεν επιδέχεται αμφι-
σβήτησης, καθώς το μαρτυρούν
οι χιλιάδες νεκροί του καύσωνα.
Τουλάχιστον δύο χιλιάδες άνθρω-
ποι πέθαναν σε Ισπανία και Πορ-
τογαλία και  ο τραγικός απολογι-
σμός αναμένεται να αυξηθεί όταν
τελικά ανακοινωθούν τα σχετικά
στοιχεία από Γαλλία, Βρετανία,
Βέλγιο, Ολλανδία και τα υπόλοιπα
κράτη της κεντρικής και ανατο-
λικής Ευρώπης. 

Την έλλειψη προετοιμασίας υ-
ποδεικνύουν, επίσης, οι ανεξέλε-
γκτες δασικές πυρκαγιές, που α-
ποτέφρωσαν χιλιάδες στρέμματα
σε Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα και
Πορτογαλία την περασμένη βδο-
μάδα. Η Ε.Ε., αντί να είναι έτοιμη
να αναπτύξει πυροσβεστικά αε-
ροσκάφη εκεί όπου υπήρχε ανά-
γκη, εξακολουθούσε να διαπραγ-
ματεύεται την αγορά τους.

Οικονομικές συνέπειες
Αλλη μια απόδειξη της ευρω-

παϊκής έλλειψης προετοιμασίας
συνιστούν οι συνέπειες που είχε
ο καύσωνας στην οικονομία της
Γηραιάς Ηπείρου, με τον ενεργει-
ακό τομέα, τις μεταφορές αλλά
και τις τεχνολογικές υποδομές  να
πασχίζουν να λειτουργήσουν με
τον υδράργυρο κολλημένο πάνω
από τους 40 βαθμούς Κελσίου.   

Την ίδια στιγμή, επί ημέρες, οι
μετεωρολόγοι και οι ειδικοί στο
κλίμα επέμεναν ότι η κόλαση ζέ-
στης δεν ήταν μεμονωμένο πε-
ριστατικό, αλλά ένα φαινόμενο
το οποίο θα  επιστρέφει, πιθανώς
ακόμα χειρότερο, στη Γηραιά Η-
πειρο με όλο και μεγαλύτερη συ-
χνότητα εξαιτίας της κλιματικής
αλλαγής. 

Η δριμύτητα του πρόσφατου
καύσωνα μπορεί να ήταν πρωτό-
γνωρη, αλλά η αντίδραση και τα
μέτρα που λαμβάνουν ή αμελούν,
οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προ-
κειμένου να διαχειριστούν την
ακραία ζέστη, διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στο πόσοι θα
πεθαίνουν εξαιτίας της και πόσο
θα διαταραχθούν το κοινωνικό
σύνολο και η οικονομία.

Ο Μααρτέν βαν Ααλστ, επιστη-
μονικός σύμβουλος της Ε.Ε. για
την κλιματική αλλαγή και επικε-
φαλής του κέντρου κλίματος του
Ερυθρού Σταυρού, τονίζει ότι «όλα
εξαρτώνται από τον τρόπο της

δικής μας αντιμετώπισης. Οι ε-
κατοντάδες ζωές που χάνονται
τις περιόδους καύσωνα, θα μπο-
ρούσαν να έχουν σωθεί». 

Στα υψηλότερα κλιμάκια, οι
κυβερνήσεις της Ε.Ε. απλώς δεν
μπορούν να προετοιμαστούν ι-
κανοποιητικά για έναν θερμότερο
πλανήτη. Ολα τα κράτη-μέλη έ-
χουν καταρτίσει εθνικά προγράμ-
ματα για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, αλλά είναι
είτε πρόχειρα είτε άνευ χρημα-
τοδότησης.

Οι καύσωνες είναι η πιο θανα-
τηφόρα φυσική καταστροφή στην
Ευρώπη. Η Υπηρεσία Περιβάλλο-
ντος της Ε.Ε. (EEA), υπολογίζει
ότι τα τελευταία 40 χρόνια έχασαν
τη ζωή τους εξαιτίας τους 76.000
έως 128.000 άνθρωποι. Παραδό-
ξως, οι περισσότεροι από αυτούς
τους θανάτους  δεν καταγράφηκαν
στην Ιταλία ή την Ισπανία, αλλά
στη Γερμανία. Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Oργανισμό Υγείας, λι-
γότερο από το 50% των κρατών-
μελών της Ε.Ε. διαθέτει σχεδιασμό
για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών στην υγεία από την ακραία
ζέστη. Από τα υπάρχοντα προ-
γράμματα τα περισσότερα υπο-
χρηματοδοτούνται.

«To χάσμα μεταξύ του επιπέδου
κινδύνου και της ταχύτητας δρά-
σης είναι σκανδαλώδες», υπο-
γραμμίζει ο Μάρτιν Χέρμαν, για-
τρός και πρόεδρος της γερμανικής
Συμμαχίας για το Κλίμα και την
Υγεία, ενός δικτύου υγειονομικών.
«Δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει ο
επόμενος καύσωνας και είμαστε
εντελώς απροετοίμαστοι». Κάποια
κράτη ήδη εφάρμοσαν προγράμ-
ματα αντιμετώπισης του φαινο-
μένου μετά τον καύσωνα στη Γαλ-
λία το 2003 με βασικό άξονα την
έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών
για τις ακραίες θερμοκρασίες.

Καμία δράση στη Γερμανία
Στη Γερμανία, όμως, το 80%

των περιφερειών δεν έχει κανένα

πρόγραμμα δράσης για τη ζέστη.
Αλλωστε, το Βερολίνο δεν έχει
τον απαραίτητο σχεδιασμό αντι-
μετώπισης πολλαπλών ταυτόχρο-
νων δασικών πυρκαγιών. Οι Γερ-
μανοί πυροσβέστες  βρίσκονται
αιχμάλωτοι ενός ατελείωτου γρα-
φειοκρατικού ιστού. Η πτήση πυ-
ροσβεστικών ελικοπτέρων γίνεται
μετά την πάροδο πολλών ωρών
από τον εντοπισμό μιας εστίας,
κάτι που στην Αθήνα πρόσφατα
χρειάστηκε μόλις 26 λεπτά. 

Aναμφίβολα και οι ευρωπαϊκές
υποδομές θα πρέπει να προσαρ-
μοστούν ώστε να αντέχουν τις υ-
ψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό,
όμως, που είναι πιο επιτακτικό
από όλα είναι η αλλαγή της νοο-
τροπίας των Ευρωπαίων. Παρά
την έκδοση εκτάκτων μετεωρο-
λογικών δελτίων που προειδοποι-
ούσαν με πλήρη σαφήνεια για
την επικινδυνότητα της υπερβο-
λικής ζέστης για τον άνθρωπο,
χιλιάδες Ευρωπαίοι ξεχύθηκαν

στις παραλίες και τα πάρκα και
άναψαν τις ψησταριές. Ο Βαν Α-
αλστ τονίζει ότι οι περισσότεροι
άνθρωποι πιστεύουν ότι η ακραία
ζέστη είναι διαχειρίσιμη. Στη Βρε-
τανία, πολλά ΜΜΕ χλεύαζαν τις
προειδοποιήσεις για ηλικιωμένους
και ευάλωτους. «Ενδέχεται να μας
φαίνεται γελοίο ότι μια όμορφη
ημέρα στην παραλία είναι επικίν-
δυνη. Αυτό, όμως, μας δείχνουν
τα στοιχεία από όλα τα κράτη»,
κατέληξε.

Φωτιές και ξηρασία
ταλανίζουν
όλον τον πλανήτη
Από την Ανατολική Μεσόγειο
και τη Μέση Ανατολή, την Κε-
ντρική Ευρώπη μέχρι την Κα-
λιφόρνια, η κλιματική αλλαγή
εμφανίζεται όλο και περισσότερο
απειλητική. Στην Ευρώπη εξα-
κολουθούν να μαίνονται δασικές
πυρκαγιές, όχι μόνο στην Ελ-
λάδα, αλλά και στις Καναρίους
Νήσους της Ισπανίας και στην
Κεντρική Ευρώπη. Η μεγάλη
φωτιά στα περίχωρα της Τενε-
ρίφης ξέσπασε την περασμένη
Πέμπτη. Το έργο των επίγειων
και εναέριων πυροσβεστικών
δυνάμεων είναι ιδιαίτερα δύ-
σκολο, εξαιτίας της διαρκούς
αλλαγής της κατεύθυνσης των
ανέμων. Εκατοντάδες κάτοικοι
εγκατέλειψαν τα σπίτια τους,
ενώ έχουν ήδη καταστραφεί πε-
ρισσότερα από 20.000 στρέμ-
ματα γης. Σε κατάσταση συνα-
γερμού για πυρκαγιές έχει τεθεί
και η Κεντρική Ευρώπη, έπειτα
από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε
στο εθνικό πάρκο της βοημικής
Ελβετίας στην Τσεχία. Η πυρ-
καγιά αποδόθηκε σε ανθρώπινη
αμέλεια. Εξακολουθεί επίσης
να μαίνεται η φωτιά στη Σλο-
βενία στην περιοχή Καρστ, στη
μεθόριο με την Ιταλία, και έχει
εξελιχθεί πλέον στη μεγαλύτερη
στην ιστορία της χώρας, έχοντας
αποτεφρώσει περισσότερα από
35.000 στρέμματα.

Δεήσεις για βροχή
Σε δραματική κατάσταση,

λόγω ξηρασίας, έχει περιέλθει
η Ρουμανία. Ο καύσωνας και η
ανομβρία των τελευταίων ημε-
ρών οδήγησαν στην επιβολή
δελτίου στην υδροδότηση εκα-
τοντάδων χωριών, ενώ ολοκλη-
ρωτική φαίνεται ότι είναι η κα-
ταστροφή των καλλιεργειών. Η

Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία
απηύθυνε έκκληση στους ιερείς
να διαβάσουν τις προσευχές για
βροχή. Η στάθμη στων υδάτων
στον Δούναβη είναι τρεις φορές
χαμηλότερη από το σύνηθες. Η
μετεωρολογική υπηρεσία, ω-
στόσο, προειδοποίησε ότι τη
μεγάλη ζέστη και ξηρασία θα
ακολουθήσουν κατακλυσμιαίες
βροχές. 

Ρεκόρ 900 ετών
H Μέση Ανατολή, σύμφωνα

με στοιχεία της NASA, βίωσε τη
χειρότερη ξηρασία των τελευ-
ταίων 900 ετών, γεγονός που
κατάφερε θανατηφόρο πλήγμα
στις καλλιέργειες και κατά συ-

νέπεια στην οικονομία κρατών,
όπως η Συρία και ο Λίβανος. Η
ζήτηση για νερό σε Ιορδανία
και άλλα κράτη του Περσικού
Κόλπου οδηγεί στη σταδιακή
εξάντληση των υδροφόρων ο-
ριζόντων στο υπέδαφος. Στις
ΗΠΑ ο ποταμός Κολοράντο, πη-
γή ύδρευσης 40 εκατομμυρίων
ανθρώπων, αποξηραίνεται ε-
ξαιτίας των ακραίων θερμοκρα-
σιών. Στην Καλιφόρνια, μία δα-
σική πυρκαγιά κοντά στο εθνικό
πάρκο Γιοσέμιτι εξαπλώνεται
ανεξέλεγκτα, αποτεφρώνοντας
δεκάδες χιλιάδες στρέμματα και
εξαναγκάζοντας χιλιάδες αν-
θρώπους να εγκαταλείψουν τις
εστίες τους, ενώ ο καύσωνας
του Σαββατοκύριακου ταλαιπώ-
ρησε εκατομμύρια Αμερικανούς. 

Του ΟΛΙΒΕΡ ΓΟΥΑΝΓΚ

Ολοι έχουμε δει –και πολλοί το έχουν κάνει–
ανθρώπους να μιλούν σε μωρά επιμηκύνοντας
τις συλλαβές και υιοθετώντας ανόητο ύφος.
Τα «μωρουδίστικα» όμως, αυτή η φαινομενικά
ανόητη διάλεκτος, γνωστή και ως «γονικό
ύφος», μοιάζει να συναντάται σε ολόκληρο
τον κόσμο. Για χάρη της μεγαλύτερης επι-
στημονικής μελέτης επί του θέματος, περισ-
σότεροι από 40 επιστήμονες συγκέντρωσαν
και ανέλυσαν 1.615 μαγνητοφωνήσεις από
410 γονείς σε πέντε ηπείρους. Οι γονείς αυτοί
μιλούν σε 18 γλώσσες και εκπροσωπούν μια
ευρύτατη κοινωνική ποικιλία: αγροτικές και
αστικές περιοχές, απομονωμένες και κοσμο-
πολίτικες, δικτυωμένες αλλά και αποκομμένες
από την τεχνολογία, από κυνηγούς στην
Τανζανία μέχρι κατοίκους αστικών κέντρων
στην Κίνα.

Η μελέτη έδειξε ότι σε κάθε μία από τις
κοινωνίες αυτές οι γονείς μιλούν στα παιδιά
τους με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που
χρησιμοποιούν για να συζητούν με ενηλίκους.
«Τείνουμε να υιοθετούμε υψηλότερο τόνο
ομιλίας. Ετσι κάνει ο άνθρωπος από την αυγή
του κόσμου, όταν μάθαινε να μιλάει στα
μωρά του», λέει η ψυχολόγος του Πανεπι-
στημίου Γέιλ, Κόρτνι Χίλτον. Το πόρισμα της
έρευνας δείχνει ότι τα «μωρουδίστικα» και
τα νανουρίσματα επιτελούν σημαντική πο-
λιτιστική και κοινωνική αποστολή.

«Είμαι μάλλον ο ερευνητής με τις περισ-
σότερες δημοσιεύσεις στο συγκεκριμένο
θέμα. Οπου και να πάει κανείς στον κόσμο,
ακούει ανθρώπους να μιλούν σε βρέφη με
τον τρόπο αυτό», σημειώνει ο ψυχολόγος

Γκρεγκ Μπράιαντ από το Πανεπιστήμιο
UCLA. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν εδώ
και γενεές ότι οι ήχοι που παράγουν οι άν-
θρωποι απευθυνόμενοι στα μωρά τους προ-
άγουν σημαντικές εξελικτικές λειτουργίες.
«Τα μοναχικά μωρά δεν πρόκειται να επι-
βιώσουν.

Οι παράξενοι ήχοι που κάνουμε στα μωρά
μας, τους επιτρέπει να εξοικειωθούν με τη
γλώσσα και να μάθουν να επικοινωνούν»,

εξηγεί ο επικεφαλής της μελέτης, Σάμιουελ
Μερ, από το εργαστήριο Χέισκινς.

Η «μωρουδιακή» γλώσσα μπορεί, για πα-
ράδειγμα, να βοηθήσει τα μικρά παιδιά να
θυμούνται καλύτερα τις λέξεις και να σχη-
ματίζουν τους φθόγγους προκειμένου να γί-
νονται κατανοητοί από τους ενηλίκους. Το
νανούρισμα λειτουργεί και ως καταπραϋντικό,
βοηθώντας το βρέφος να κοιμηθεί και να ξε-
χάσει τους πόνους της ανάπτυξης –όπως

αυτοί της οδοντοφυΐας– και τις παιδικές α-
σθένειες. Από την άλλη, δεν πρέπει να θεω-
ρείται δεδομένο ότι παντού στον κόσμο οι
γονείς αλλοιώνουν τις φωνές τους για να α-
πευθυνθούν σε βρέφη. «Η εικασία αυτή είναι
παρακινδυνευμένη. Υπάρχουν πολιτισμοί
όπου οι ενήλικοι μιλούν σπανίως σε μικρά
παιδιά, ενώ σε άλλους τα παιδιά αποτελούν
πάντα μέρος της συζήτησης. Τέτοιες εξισώσεις
σε κοινωνιολογικές θεωρίες απειλούν να υ-
ποβαθμίσουν τον πλούτο και τα χαρακτηρι-
στικά άλλων πολιτισμών», λέει ο ψυχολόγος
Κέισι Λιου - Ουίλιαμς, από το Πανεπιστήμιο
Πρίνστον.

Ολοένα και περισσότεροι πανεπιστημιακοί
υποστηρίζουν ότι οι μελέτες στον τομέα της
ψυχολογίας αντικατοπτρίζουν τις απόψεις
και προκαταλήψεις των Αμερικανών φοιτη-
τών. «Πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν συνει-
δητοποιούν σε τι βαθμό οι προκαταλήψεις
τους διεισδύουν στις μελέτες τους», σημειώνει
η ανθρωπολόγος Ντόρσα Αμίρ, η οποία, ε-
ρευνώντας την ομιλία προς βρέφη, συνέλεξε
ηχογραφήσεις μελών της εθνότητας των
Σουάρ, στον Ισημερινό. Η μελέτη της περιέχει
εφαρμογές που ξεπερνούν κατά πολύ τον
τομέα της ψυχολογίας, αγγίζοντας τους τομείς
της φυσικής του ήχου, της γλωσσολογίας
και της μουσικής.

«Μωρουδίστικα», η μόνη διεθνής γλώσσα
Σε ολόκληρο, σχεδόν, τον κόσμο οι γονείς μιλούν στα μωρά τους σε τόνο υψηλότερο από τον συνηθισμένο

<<<<<<<

Οι ήχοι που παράγουν οι
άνθρωποι απευθυνόμενοι στα
βρέφη τους προάγουν σημαντι-
κές εξελικτικές λειτουργίες.

Για χάρη της μεγαλύτερης επιστημονικής μελέτης επί του θέματος, περισσότεροι από 40 επιστήμονες
συγκέντρωσαν και ανέλυσαν 1.615 μαγνητοφωνήσεις από 410 γονείς σε πέντε ηπείρους, που μιλούν
σε 18 διαφορετικές γλώσσες και εκπροσωπούν μια ευρύτατη κοινωνική ποικιλία.

Στην Καλιφόρνια, μια δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα, απο-
τεφρώνοντας δεκάδες χιλιάδες στρέμματα και εξαναγκάζοντας χιλιάδες
ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η «μωρουδιακή» γλώσσα μπορεί να βοηθήσει τα μικρά παιδιά να
θυμούνται καλύτερα τις λέξεις και να σχηματίζουν τους φθόγγους
προκειμένου να γίνονται κατανοητοί από τους ενηλίκους.

<<<<<<

Η κλιματική αλλαγή
γίνεται όλο και περισ-
σότερο απειλητική.

<<<<<<

Στα υψηλότερα κλιμά-
κια, οι κυβερνήσεις της
Ε.Ε. απλώς δεν μπορούν
να προετοιμαστούν
ικανοποιητικά για έναν
θερμότερο πλανήτη.

Ανοχύρωτη
η Ευρώπη
σε καύσωνες
Προέχει η κατανόηση ότι η ακραία
ζέστη είναι επικίνδυνη για τη ζωή

Τα τελευταία 40 χρόνια έχασαν τη ζωή τους λόγω καύσωνα 76.000 έως 128.000 άνθρωποι, με τους περισσότερους
θανάτους να καταγράφονται στη Γερμανία. Λιγότερο από το 50% των κρατών-μελών της Ε.Ε. διαθέτει σχεδιασμό για
την αντιμετώπιση των συνεπειών στην υγεία από την ακραία ζέστη.

Την έλλειψη προετοιμασίας υποδεικνύουν, επίσης, οι ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές που αποτέφρωσαν χιλιάδες
στρέμματα σε Γαλλία (φωτ.), Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία την περασμένη εβδομάδα.
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΚAΡΛΟ ΠΙΤΣΙΝEΛΙ*

«Κλειδί» για τον πληθωρισμό
οι προσδοκίες των νοικοκυριών
Μια βαθύτερη κατανόηση του
τρόπου σκέψης των καταναλω-
τών σχετικά με την οικονομία
θα βοηθούσε τους υπευθύνους
χάραξης πολιτικής να ελέγξουν
τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει
εκτιναχθεί σε πρωτόγνωρα εδώ
και δεκαετίες επίπεδα. Τα νοι-
κοκυριά πλέον παγκοσμίως διε-
ρωτώνται τι περισσότερο να πε-
ριμένουν αναφορικά με αυτόν
τον δείκτη για να πληρώσουν
τη βενζίνη, τα είδη μπακαλικής
και άλλα προϊόντα πρώτης α-
νάγκης. Να αγοράσουν τώρα
αυτό το νέο ψυγείο ή να περι-
μένουν αργότερα και να διακιν-
δυνεύσουν να δουν την τιμή
του να αυξάνεται; Πρέπει να ζη-
τήσουν από το αφεντικό τους
αύξηση για να αναπληρώσουν
την απώλεια της αγοραστικής
τους δύναμης; Οι διοικητές των
κεντρικών τραπεζών και οι οι-
κονομολόγοι καθηγητές πανε-
πιστημίων βλέπουν τον πληθω-
ρισμό εν μέρει ως αυτοεκπλη-
ρούμενη προφητεία. Εάν οι κα-
ταναλωτές πιστεύουν ότι οι τιμές
θα αυξηθούν με ταχύτερο ρυθμό,
μπορεί να συμπεριφέρονται με
τρόπους που θα τροφοδοτήσουν
περισσότερο τον πληθωρισμό,
αγοράζοντας ψυγείο ή ζητώντας
αύξηση.

Ο πρόεδρος της Ομοσπον-
διακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζε-
ρόμ Πάουελ, εξέφρασε αυτή
την ανησυχία του σε πρόσφατη
συνέντευξη Τύπου, όταν ανα-
κοίνωσε αύξηση κατά μισή μο-
νάδα στο βασικό επιτόκιο του
δολαρίου. «Δεν μπορούμε να
επιτρέψουμε να δημιουργηθεί
μια σπείρα μισθών - τιμών», εί-
πε. «Και δεν μπορούμε να α-
φήσουμε τις προσδοκίες για
τον πληθωρισμό ανεξέλεγκτες».
Ειδικότερα, οι ενισχυμένες προ-
βλέψεις για τον πληθωρισμό
σε τρία έως πέντε χρόνια δεί-
χνουν πως οι προσδοκίες κα-
θίστανται αβέβαιες και ότι ίσως
χρειάζεται αύξηση των επιτο-
κίων για να διατηρηθεί ο πλη-
θωρισμός υπό έλεγχο. Αυτό ε-
ξηγεί, επίσης, γιατί οι κεντρικές
τράπεζες προσπαθούν να δια-
μορφώσουν τις προσδοκίες του
κοινού για τις μελλοντικές ε-
ξελίξεις. Πράγματι, η επιτυχία
των ενεργειών των στελεχών
τους βασίζεται σε καθοριστικό
βαθμό στην ικανότητά τους να
μεταφέρουν το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα στα νοικοκυριά

και να κατευθύνουν τις προσ-
δοκίες τους ανάλογα.

Πόσο καλά, όμως, κατανο-
ούμε τις προσδοκίες των νοι-
κοκυριών; Τα τελευταία δέκα
χρόνια πάμπολλες έρευνες έχουν
γίνει γι’ αυτό το ζήτημα. Τα βα-
σικά ευρήματά τους κατατείνουν
στο ότι τα νοικοκυριά έχουν πο-
λύ διαφορετικές απόψεις για
τον πληθωρισμό και τείνουν να
τον αντιλαμβάνονται ως υψη-
λότερο και πιο επίμονο από ό,τι
συνήθως. Επιπλέον, οι ατομικές
προσδοκίες συσχετίζονται εν
πολλοίς με δημογραφικά χαρα-
κτηριστικά, όπως το φύλο, η η-
λικία, η εκπαίδευση και η πο-
λιτική τοποθέτηση, ενώ προη-
γούμενες εμπειρίες, όπως η Με-
γάλη Υφεση, μπορούν να επη-
ρεάσουν έντονα τις αντιλήψεις
των ανθρώπων. Ωστόσο, τα α-
ποτελέσματα αυτά δεν αναλύουν
επαρκώς το πώς δημιουργούνται
αυτές οι αντιλήψεις. Σε μια πρό-
σφατη εργασία, οι συνεργάτες
μου και εγώ ζητήσαμε από τους
ερωτηθέντες να εξετάσουν τέσ-
σερα υποθετικά σοκ στην οι-
κονομία των ΗΠΑ: μια απότομη
αύξηση στις τιμές του αργού
λόγω πτώσης της παγκόσμιας
προσφοράς, μια αύξηση στους
φόρους εισοδήματος, μια αύξη-
ση των δαπανών της ομοσπον-
διακής κυβέρνησης και μια αύ-
ξηση του βασικού επιτοκίου. 

Οι απαντήσεις τους έδειξαν
ότι οι πεποιθήσεις σχετικά με
τις επιπτώσεις των οικονομικών
κραδασμών ήταν ευρέως απο-
κλίνουσες, με μεγάλες διαφορές
στα δείγματα των νοικοκυριών
και των ειδικών και μεταξύ των
δύο ομάδων. Σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, νοικοκυριά και ειδικοί
διαφώνησαν ακόμη και για το
εάν ένα συγκεκριμένο σοκ είχε
θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο
στον πληθωρισμό και στην α-
νεργία. Το πιο εντυπωσιακό
είναι ότι τα νοικοκυριά κατά μέ-
σον όρο πίστευαν ότι μια αύξηση
του βασικού επιτοκίου και του
φόρου εισοδήματος θα ενίσχυε
τον πληθωρισμό, εν αντιθέσει
με την πρόβλεψη για μείωση
από τους ειδικούς και τα μοντέλα
των οικονομικών εγχειριδίων. 

* Ο κ. Κάρλο Πιτσινέλι είναι οικονο-
μολόγος στο Τμήμα Ερευνών του
ΔΝΤ. Το άρθρο δημοσιεύεται στο πε-
ριοδικό «Χρηματοοικονομικά και Α-
νάπτυξη» του ΔΝΤ.

Αμελητέα αύξηση κατέγραψε
στη σημερινή συνάντηση το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
στις 67,46 μονάδες, σημειώ-
νοντας άνοδο της τάξης του

0,03%. Η αξία των συναλλαγών
διαμορφώθηκε στις €56,745.51.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έ-
κλεισε στις 40,38 μονάδες, κα-
ταγράφοντας κέρδη σε ποσο-
στό 0,05%. Όσον αφορά τους
επιμέρους χρηματιστηριακούς
δείκτες, κέρδη σημείωσαν οι
δείκτες της Εναλλακτικής Α-

γοράς σε ποσοστό 0,07% και
της Κύριας Αγοράς 0,05%, ενώ
χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι
δείκτες των Ξενοδοχείων και
των Επενδυτικών. Το μεγαλύ-
τερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τρά-
πεζας Κύπρου με €29,713.9600
(τιμή κλεισίματος €0.9960 –
πτώση 0,40%), της Blue Island
με €11,293.5700 (τιμή κλεισί-
ματος €0.7950 – πτώση 9,66%),
της The Cyprus Cement με
€6,200.0000 (τιμή κλεισίματος
€0.6200 – χωρίς μεταβολή),
της Salamis Tours (Holdings)
με €3,420.0000 (τιμή κλεισί-
ματος €1.7100 – άνοδος 0,59%)
και της KEO με €2,432.0000
(τιμή κλεισίματος €1.2800 –
χωρίς μεταβολή). Από τις με-
τοχές που έτυχαν διαπραγμά-
τευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά,
1 καθοδικά και 4 αμετάβλητες.
Ο αριθμός των συναλλαγών α-
νήλθε στις 32.

Ηταν μάλλον αδιανόητα έως τώρα, αλλά
πλέον αποτελούν πραγματικότητα. Ο
λόγος για τα πράσινα ομόλογα που θα
χρηματοδοτούν σχέδια πυρηνικής ενέρ-
γειας στην Ευρώπη. Από τη στιγμή που
η Ε.Ε. πήρε την, κατά πολλούς παράτολμη,
απόφαση να εντάξει την πυρηνική ενέρ-
γεια στη λεγόμενη «ταξονομία», κοινώς
στην κατηγορία ενέργειας φιλικής προς
το περιβάλλον, η εξέλιξη ήταν αναμενό-
μενη για τη νεοπαγή αγορά πράσινων ο-
μολόγων της Ευρώπης.

Ηδη η υπό κρατικοποίηση ενεργειακή
της Γαλλίας Electricité de France έχει προ-
σαρμόσει αναλόγως τα σχέδιά της για την
έκδοση πράσινων ομολόγων, ενώ σύμφωνα
με τη NatWest Markets Plc, που αναλαμ-
βάνει τις εκδόσεις ομολόγων φιλικών προς
το περιβάλλον, αρκετές άλλες εταιρείες
συνομιλούν με τους πιστωτές τους για το
θέμα. Αν και τυπικά έγινε αποδεκτή η πυ-
ρηνική ενέργεια ως φιλική προς το περι-
βάλλον με κριτήριο τις χαμηλές εκπομπές
καυσαερίων που συνεπάγεται, παραμένει
άκρως αμφιλεγόμενη και πολλές επενδυ-
τικές με περιβαλλοντικό και κοινωνικό
πρόσημο εξακολουθούν να εναντιώνονται
στη χρήση της. Είναι ενδεικτικό ότι η EdF
προτίθεται να κάνει σαφή διάκριση ανά-
μεσα στα πράσινα ομόλογα με τα οποία
θα χρηματοδοτεί πυρηνικά σχέδια και σε
όλα τα άλλα, δημιουργώντας δηλαδή δύο
κατηγορίες χρέους, αντανακλώντας έτσι
το σχίσμα ανάμεσα στους επενδυτές.
Οπως, πάντως, επισημαίνει ο Αρθουρ Κρέ-

μπερς, στέλεχος της NatWest, «το γεγονός
ότι θα δούμε ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα
που θα χρηματοδοτούν σχέδιο πυρηνικής
ενέργειας μέσα στους επόμενους μήνες
δεν συνεπάγεται ότι έχει δοθεί λευκή ε-
πιταγή στην πυρηνική ενέργεια και στο
φυσικό αέριο, καθώς υπάρχουν περιβαλ-
λοντικά κριτήρια αλλά και ασφαλιστικές
δικλίδες». Η διαμάχη περί της πυρηνικής
ενέργειας σχετίζεται με το ακανθώδες
θέμα της διάθεσης των αποβλήτων και
τον κίνδυνο από τη ραδιενέργεια σε πε-
ρίπτωση πυρηνικού ατυχήματος. Τον δι-
χασμό που προκαλεί αντανακλά, άλλωστε,
και το σχέδιο της EdF να εντάξει τα «πυ-
ρηνικά» ομόλογα σε ξεχωριστό χαρτοφυ-
λάκιο. Βάσει των σχεδίων της γαλλικής
ενεργειακής, πάντως, θα είναι επιλέξιμα

για χρηματοδότηση από πράσινα ομόλογα
αξίας περίπου 8 δισ. ευρώ. Οι ευρωπαϊκοί
φορείς που ενδιαφέρονται να εκδώσουν
πράσινα «πυρηνικά» ομόλογα θα κοιτάξουν
να ακολουθήσουν τις πρώτες επιτυχημένες
εκδόσεις του είδους στην άλλη πλευρά
του Ατλαντικού. Η καναδική εταιρεία κοι-
νής ωφελείας Bruce Power LP ανακοίνωσε
ότι το περασμένο έτος προχώρησε στην
πρώτη έκδοση πράσινων ομολόγων για
τη χρηματοδότηση πυρηνικής ενέργειας
και ακολούθησε προ ημερών σε ανάλογη
έκδοση η Ontario Power Generation. Θα
υπάρξουν πολλοί επίδοξοι αγοραστές. Πε-
ρίπου 60% των επενδυτών που συμμετεί-
χαν σε σχετική έρευνα της Barclays δή-
λωσαν πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν
σχέδια πυρηνικής ενέργειας, αν και οι Ευ-

ρωπαίοι ήσαν πιο επιφυλακτικοί. Αντι-
προσωπευτική της στάσης των επενδυτών
είναι η δήλωση του Σκοτ Φρίντμαν, δια-
χειριστή επενδύσεων στη Newton
Investment Management, που τονίζει
πως «αναγνωρίζουμε πόσο περίπλοκα
είναι τα ζητήματα των αποβλήτων, της
ασφάλειας και του κόστους, αλλά θέλουμε
να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες
για στροφή σε οικονομία με μηδενικό α-
ποτύπωμα άνθρακα, γι’ αυτό και υιοθε-
τούμε συγκρατημένα θετική στάση προς
την πυρηνική ενέργεια για τη μεταβατική
φάση». 

Στον αντίποδα βρίσκονται, όμως, αρ-
κετές επενδυτικές, όπως η Rathbone
Ethical Bond Fund, με κεφάλαια ύψους
2,8 δισ. δολαρίων, που έχει την πυρηνική

ενέργεια σε «μαύρη» λίστα, καθώς εκτιμά
πως οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι υπερ-
καλύπτουν σαφώς τα όποια οφέλη από
τη χρήση της. Οπως τονίζει ο Μπράιν Τζό-
ουνς, διαχειριστής επενδύσεων, ισχύει
πράγματι ότι η πυρηνική ενέργεια προ-
σφέρει μια πηγή ηλεκτρισμού με χαμηλές
εκπομπές καυσαερίων, αλλά «ο κόσμος
μας δεν αντιμετωπίζει μόνον την κλιματική
κρίση, καθώς και η απώλεια βιοποικιλό-
τητας είναι εξίσου καθοριστική και συχνά
την παραβλέπουμε και δεν έχουμε πεισθεί
ότι είναι δυνατόν να λειτουργούν πυρη-
νικές μονάδες και να αποθηκεύουν από-
βλητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα
χωρίς να υπάρξει ζημιά στο ευρύτερο πε-
ριβάλλον».

BLOOMBERG

Πράσινα «πυρηνικά» ομόλογα
από ενεργειακές στην Ευρώπη
Σχεδιάζουν να εκδώσουν για να χρηματοδοτήσουν νέες πυρηνικές μονάδες

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης 
έκλεισε στις 67,46 μο-
νάδες, σημειώνοντας
άνοδο της τάξης 
του 0,03%.

Σε τροχιά ανάκαμψης δείχνει να βρίσκεται
το εγχώριο οικοσύστημα των νεοφυών ε-
πιχειρήσεων το τελευταίο διάστημα, παρότι
ακόμη φαίνεται πως υπολείπεται σε σχέση
με αντίστοιχα δυτικών αλλά και βαλκανικών
χωρών. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση «Global
Startup Ecosystem Index 2022» του
Startupblink, που χαρτογραφεί και αξιολογεί
τα startup οικοσυστήματα 1.000 πόλεων
σε 100 χώρες παγκοσμίως, η Ελλάδα ανέ-
βηκε 6 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη
και από 54η πέρυσι έφθασε στην 48η θέση
φέτος, επιστρέφοντας στη λίστα με τα 50
κορυφαία startup οικοσυστήματα παγκο-
σμίως. H Ελλάδα αντέστρεψε το αρνητικό
κλίμα της προηγούμενης χρονιάς, οπότε
η χώρα μας είχε χάσει 10 θέσεις στην πα-
γκόσμια κατάταξη, λόγω κυρίως της γρή-
γορης ανάπτυξης άλλων οικοσυστημάτων
σε άλλες χώρες. Οπως αναφέρει η έκθεση,
η Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση αλλά
και το πλήγμα που δέχθηκε από την επέ-
λαση της πανδημίας, παρέμεινε ανθεκτική,

αφού κατά το 2021 αυξήθηκαν οι χρημα-
τοδοτήσεις, έγιναν εξαγορές και δημιουρ-
γήθηκε το κατάλληλο έδαφος για να ανα-
δειχθούν και εταιρείες-unicorns (εταιρείες
με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ.). Ανα-
φερόμενη στις περιπτώσεις της PeopleCert
αλλά και της Viva Wallet, των οποίων η
κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ,
η έκθεση υπογραμμίζει πως η Ελλάδα έχει
ικανότητα να δημιουργεί διεθνούς εμβέλειας
εταιρείες, ενώ λόγω της γεωγραφικής της
θέσης μπορεί να αναδειχθεί σε περιφερειακό
tech hub. Από την άλλη, η γραφειοκρατία
αλλά και τo υψηλό κόστος κοινωνικής α-
σφάλισης αποτελούν εμπόδια για τους
freelancers αλλά και για νέους επιχειρη-

ματίες που θέλουν να ιδρύσουν δικές τους
εταιρείες, ενώ η παραμονή στη χώρα όσων
ασχολούνται με τον κλάδο ΤΠΕ συνιστά
πρόκληση για την Ελλάδα.

Ως προς την κατάταξη των πόλεων, η

Αθήνα σημείωσε άνοδο 21 θέσεων, κατα-
λαμβάνοντας την 132η θέση μεταξύ 1.000
πόλεων, ωστόσο πτώση κατέγραψε η πε-
ριοχή της Θεσσαλονίκης (507η). Στο μεταξύ,
τα Ιωάννινα, παρότι έχουν εξελιχθεί σε
περιοχή προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων
τεχνολογίας, τελικά έμειναν, μαζί με τη
Ρόδο, εκτός της λίστας των 1.000 κορυφαίων
πόλεων, γεγονός που δείχνει πως το οικο-
σύστημα των startups στην Ελλάδα είναι
περισσότερο επικεντρωμένο στην πρω-
τεύουσα. Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον
στην 5η θέση μεταξύ των χωρών των Βαλ-
κανίων και στη 18η θέση ανάμεσα στις
χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Τη χρυσή τε-
τράδα της λίστας διαμορφώνουν οι ΗΠΑ,
η Βρετανία, το Ισραήλ και ο Καναδάς, ενώ
καλύτερες επιδόσεις από τη χώρα μας εμ-
φανίζουν η Ισπανία (16η), η Πορτογαλία
(28η), η Ιταλία (31η), αλλά και η Τσεχία
(32η), η Ρουμανία (39η), η Βουλγαρία (36η),
η Τουρκία (46η) και η Σλοβενία (47η).

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

Η υπό κρατικοποίηση ενεργειακή της Γαλλίας Electricité de France δρομολογεί ήδη την έκδοση πράσινων ομολόγων για την περαιτέρω ανάπτυξη
της πυρηνικής ενέργειας.

<<<<<<

Διχασμένοι οι επενδυτές – 
«Αγκάθι» παραμένει η διάθεση
των αποβλήτων και, βεβαίως, 
ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχή-
ματος.

Στα 50 κορυφαία startup οικοσυστήματα επέστρεψε η Ελλάδα
<<<<<<

Στην 48η θέση μεταξύ 100 χω-
ρών, σύμφωνα με έρευνα του
Startupblink.

Με αμελητέα κέρδη 
έκλεισε την Τρίτη το ΧΑΚ

H Αθήνα σημείωσε άνοδο 21 θέσεων, κατα-
λαμβάνοντας την 132η θέση μεταξύ 1.000 πό-
λεων, ενώ πτώση κατέγραψε η περιοχή της
Θεσσαλονίκης (507η).
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