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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ανησυχίες για νέα γενιά ΜΕΔ
Στον σκληρό πυρήνα της κρίσης και των επιπτώσεων που θα έ-
χει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις η άνοδος του πληθωρισμού
θα μπουν και οι τράπεζες. Το κλίμα ακρίβειας σε συνδυασμό
με την άνοδο των επιτοκίων, αναμένεται να έχουν επιπτώσεις
στο διαθέσιμο εισόδημα. Ο φόβος για δημιουργία μιας νέας
γενιάς κόκκινων δανείων, δεν έχει αποσοβηθεί. Σελ. 24

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Να μην κάνουμε λάθη του παρελθόντος
Η έξοδος της Ελλάδας από το ειδικό καθεστώς της ενισχυμένης
εποπτείας, όπου βρισκόταν τα τελευταία 4 έτη, δεν πρέπει να
προκαλέσει εφησυχασμό και δημοσιονομική χαλάρωση, τονί-
ζουν αναλυτές και ανώτατοι αξιωματούχοι. «Να προσέξουμε να
μην επαναλάβουμε τα λάθη που μας οδήγησαν στα μνημόνια»,
προειδοποιεί ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας. Σελ. 16

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ

Κλειστές για αγορές ομολόγων
Τα τελευταία χρόνια, μεγάλος αριθμός αναδυόμενων χωρών με
«ομόλογα σκουπίδια» εκμεταλλεύθηκε το χαμηλό κόστος του δα-
νεισμού για να εκδώσει μεγάλο όγκο χρέους. Από τον Μάρτιο, ό-
μως οι εκδόσεις έχουν μειωθεί αισθητά εξαιτίας του κινδύνου ε-
πιθετικών αυξήσεων των επιτοκίων που αντιμετωπίζουν όσες χώ-
ρες καταβάλλουν υψηλό κόστος για να δανειστούν. Σελ. 11

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Ζητείται προσαρμογή
Η κατάσταση με τον πληθωρισμό θα
χειροτερεύσει προτού βελτιωθεί. Ο
διοικητής της γερμανικής κεντρικής
τράπεζας (Bundesbank) προβλέπει
διψήφιο πληθωρισμό από τα υφιστά-
μενα επίπεδα του 8,9% που κατέγραψε
η Ευρώπη τον προηγούμενο μήνα και
δηλώνει ευθαρσώς ότι η Γερμανία το
τέταρτο τρίμηνο θα μπει σε ύφεση
αν συνεχιστούν τα προβλήματα στις
τροφοδοτικές αλυσίδες λόγω χαμηλής
στάθμης των νερών στα ποτάμια της
κεντρικής Ευρώπης. Η Ευρώπη πέραν
της ενεργειακής κρίσης που προκά-
λεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, πλήτ-
τεται με μετρήσιμο πλέον τρόπο και
από την κλιματική αλλαγή. Η στάθμη
στα νερά του Ρήνου έχει χαμηλώσει
σε τέτοιο σημείο που επηρεάζεται η
ομαλή λειτουργία των αλυσίδων τρο-
φοδοσίας πρώτων υλών και τελικών

προϊόντων από και προς τα εργοστάσια
της βιομηχανικής υπερδύναμης της
Ευρώπης. 

Η άνοδος του πληθωρισμού σε πε-
ριόδους αναιμικής ανάπτυξης αποτελεί
παγίδα θανάτου για την ΕΚΤ η οποία
καλείται να συνεχίσει την περιοριστική
νομισματική πολιτική. Όλες οι ενδεί-
ξεις κάνουν λόγο για συνέχιση της α-
νοδικής πορείας των επιτοκίων στο
ευρώ «κυνηγώντας» τον στόχο πλη-
θωρισμού του 2%. Η ερώτηση που
παραμένει είναι για πόσο χρονικό διά-
στημα και με ποιο κόστος θα συνεχι-
στεί αυτό το «κυνήγι». Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις του Γερμανού τραπεζίτη,
ο μέσος όρος του πληθωρισμού το
2023 θα είναι στο 6%. Άρα το «κυνήγι»
θα είναι μεγάλο με σημαντικό κόστος
για την ευρωπαϊκή οικονομία. 

Πέραν πάσης αμφιβολίας, ο πλη-

θωρισμός ήρθε για να μείνει και κα-
νένας πλέον δεν χρησιμοποιεί τον
όρο μεταβατικός πληθωρισμός. Πα-
ρατηρήθηκε μάλιστα ότι οι ανατιμή-
σεις έχουν επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό
που επηρεάζουν πλέον και τις υπη-
ρεσίες αλλά και τα μη ενεργειακά
προϊόντα. Κάθε συστατικό στοιχείο
του πληθωρισμού παρουσιάζει ραγδαία
αύξηση κατακτώντας συνεχώς νέες
κορυφές. Σε μεγάλο βαθμό η ΕΚΤ γνω-
ρίζει ότι η μάχη αυτή θα είναι μάταιη
χωρίς άμεσα αποτελέσματα. Οφείλει
όμως να προβεί στις απαραίτητες ε-
νέργειες για την περίσταση και αυτό
θα πράξει.    

Η παρούσα συγκυρία παρουσιάζει
μια πρώτης τάξης ευκαιρία για ανα-
τιμήσεις προϊόντων και υπηρεσιών
είτε επηρεάζονται είτε όχι από την
κατάσταση. Η ταχύτητα με την οποία

οι αυξήσεις πέρασαν στους κατανα-
λωτές είναι αξιομνημόνευτη. Η επι-
θετικότητα  της επέλασης του πλη-
θωρισμού επιβάλλει ανάλογη επιθε-
τικότητα και από την πλευρά των κε-
ντρικών τραπεζών, οι οποίες σε κάθε
επόμενη συνάντηση νομισματικής
πολιτικής θα έχουν κάτι πολύ ενδια-
φέρον να μας ανακοινώσουν. 

Η αδυναμία πρόβλεψης του χρο-
νικού ορίζοντα στον οποίο ο πληθω-
ρισμός θα κορυφωθεί είναι η βασική
αιτία που γεννά αβεβαιότητα αυτή
την περίοδο. Σε περίοδους αβεβαιό-
τητας η κατανάλωση πλήττεται και
η οικονομία συρρικνώνεται. Όμως α-
κόμη και μετά την αναμενόμενη πτώ-
ση της ζήτησης οι τιμές δεν αναμένεται
πως θα αποκλιμακωθούν καθώς το
πρόβλημα βρίσκεται στην πλευρά της
προσφοράς που παραμένει υποτονική.   

Η περιοριστική πολιτική από πλευ-
ράς ΕΚΤ είναι μια διαδικασία σε ε-
ξέλιξη η οποία προς το παρόν δεν
έχει ξεκινήσει να φαίνεται στην οι-
κονομία. Το κόστος δανεισμού στα-
διακά θα ανεβαίνει τερματίζοντας
την εποχή του φθηνού χρήματος. Σε
περιβάλλον περιοριστικής νομισμα-
τικής πολιτικής, οι επενδυτές γίνονται
πιο απαιτητικοί στο θέμα των απο-
δόσεων και ζητούν αυξημένη πιθα-
νότητα πραγματοποίησης των προ-
βλεπόμενων/υποσχόμενων προσό-
δων. Οι αυξημένες απαιτήσεις των
επενδυτών δημιουργούν καλύτερες
επιχειρηματικές προτάσεις με καλύ-
τερα στοιχεία ανθεκτικότητας. Πάνω
σε αυτή την συνθήκη καλούμαστε
το επόμενο διάστημα, ως χώρα, να
οικοδομήσουμε την δική μας νέα ε-
πιχειρηματική λογική.  

Το καλό προφίλ της Τράπεζας Κύπρου
με τις επιτυχείς κινήσεις εξυγίανσής
της, αλλά και οι επιδόσεις της στη
μείωση των ΜΕΔ, την καθιστούν καλή
επενδυτική επιλογή και δέλεαρ για
ξένα -και όχι μόνο- επενδυτικά ταμεία.

Η πολιορκία που δέχεται από την
Lone Star με τις αλλεπάλληλες προ-
σφορές για εξαγορά της, επιβεβαιώ-
νουν το γεγονός. Τα όσα διαδραμα-
τίζονται στο προσκήνιο αλλά και το
παρασκήνιο, τυγχάνουν της προσοχής

και σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.
Πηγές με τις οποίες μίλησε η «Κ», θε-
ωρούν πως η πρόταση εξαγοράς της
Τράπεζας Κύπρου ενέχει κινδύνους
πρώτα και κύρια για την ίδια την τρά-
πεζα. Η συγκεκριμένη εκτίμηση ε-

δράζεται σε δυο παράγοντες. Πρώτον
στο ότι  η Lone Star είναι ένα Fund
καθαρά ξένων συμφερόντων και δεύ-
τερον κινήθηκε για απόκτηση του
πλήρους ελέγχου μιας τράπεζας, κί-
νηση που μπορεί να είναι καθαρά κερ-

δοσκοπική ή ευκαιριακού χαρακτήρα.
Από την άλλη, επιχειρηματικοί κύκλοι
χαρακτηρίζουν θετικό και ψήφο ε-
μπιστοσύνης το ενδιαφέρον που επι-
δεικνύεται για εξαγορά της Τράπεζας
Κύπρου. Σελ. 4

Ο «Cronos-1»
δίνει νέα πνοή
στο ενεργειακό
πρόγραμμα
Ποσότητες και προοπτικές
Οι νέες ανακαλύψεις στον στόχο
«Cronos-1» του τεμαχίου 6, αν και α-
πέχουν από τις αρχικές προσδοκίες,
ενισχύουν το δυναμικό της κυπριακής
ΑΟΖ δίνοντας νέα πνοή στο ενεργει-
ακό πρόγραμμα. Η γεώτρηση που α-
νακοινώθηκε στο στόχο «Zeus-1»,
ενδεχομένως να αυξήσει τις προο-
πτικές του τεμαχίου 6. Οι συνολικές
ποσότητες Φυσικού Αερίου που ε-
ντοπίστηκαν στα τέσσερα κοιτάσματα
ξεπερνούν τα 12 tcf. Σελ. 6

Η μείωση
του κόστους
ενέργειας στόχος
των ξενοδόχων
Συνάντηση με Ν. Πηλείδου
Αυξημένο κατά 20-30% είναι το κόστος
ενέργειας για τα ξενοδοχεία, σύμφωνα
με τους επιχειρηματίες του κλάδου.
Οι ξενοδόχοι ζητούν απλοποίηση
των διαδικασιών για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών και τρόπους εξοικο-
νόμησης ενέργειας. Επανέρχεται το
ζήτημα του virtual net metering. Θα
έχουν συνάντηση με την υπουργό
Ενέργειας τον Σεπτέμβριο. Σελ. 5

Υπό πολιορκία η Τράπεζα Κύπρου
Επιφυλακτική η κυβέρνηση στην πρόταση εξαγοράς - Θετική εξέλιξη εκτιμούν επιχειρηματικοί κύκλοι

ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Εκρηξη εσόδων λόγω
τιμής μαύρου χρυσού 
Κατά τουλάχιστον 1,3 τρισ. δολ. θα
αυξηθούν τα έσοδα των πετρελαιο-
παραγωγών χωρών της Μ. Ανατολής
μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, χάρη
στην εκτόξευση των τιμών του πετρε-
λαίου. Οπως επισημαίνει το ΔΝΤ, οι
χώρες αυτές συγκεντρώνουν υπερ-
κέρδη που αυξάνουν τα κεφάλαια
των κρατικών τους ταμείων και διευ-
ρύνουν τις δυνατότητές τους. Σελ. 9

ΕΛΛΑΔΑ

Επιδοτήσεις ρεύματος
και «επιταγή» ακρίβειας
Το οικονομικό επιτελείο της Ελλάδας
διενεργεί μελέτη σκοπιμότητας για
κάθε μέτρο που θα μπορούσε να πε-
ριληφθεί στο πακέτο της ΔΕΘ, καθώς
ο δημοσιονομικός χώρος μειώνεται
λόγω της αυξημένης δαπάνης για την
επιδότηση των λογαριασμών ρεύμα-
τος. Στο πακέτο 2022 έχουν «κλειδώ-
σει» η «επιταγή» ακρίβειας και αυξη-
μένο επίδομα θέρμανσης. Σελ. 19

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ερχονται ιπτάμενα
ηλεκτρικά ταξί
Το να φανταστούμε μια καθημερινό-
τητα στο πλαίσιο της οποίας οι άνθρω-
ποι κυκλοφορούν με ιπτάμενα αυτο-
κίνητα είναι κάτι που απέχει ακόμη
πάρα πολύ. Ωστόσο, ορισμένες επι-
χειρήσεις επενδύουν σε αυτό το μέλ-
λον. Μία από αυτές είναι η αμερικανι-
κή αεροπορική εταιρεία United
Airlines, η οποία στοιχηματίζει 10 ε-
κατ. δολάρια σε ιπτάμενα ταξί. Σελ. 11

Με αρρυθμίες η καρδιά της βιομηχανικής Ευρώπης
Η καρδιά της βιο-
μηχανικής Ευρώ-
πης, η Γερμανία,
κινδυνεύει από
σταδιακή αποβιο-
μηχάνιση, καθώς
το ιλιγγιώδες κό-
στος της ενέργει-
ας, μπορεί να ο-
δηγήσει σε μαζι-
κή έξοδο επιχει-
ρήσεων από τη
μεγαλύτερη οικο-
νομία της Ευρώ-
πης. Η ενεργεια-
κή κρίση έχει
πλήξει περισσό-
τερο τη Γερμανία,
οι τιμές της ενέρ-
γειας αυξάνονται
ταχύτερα στη με-
γαλύτερη ευρω-
παϊκή οικονομία
και οι βιομηχανίες
παραγωγής εξαρ-
τημάτων αυτοκι-
νήτων, χημικές
βιομηχανίες και
βιομηχανίες χά-
λυβα αγωνίζονται
να αντεπεξέλ-
θουν στο ιλιγγιώ-
δες κόστος της ε-
νέργειας. Πολλές
επιχειρήσεις θα
αναγκαστούν να
μεταβιβάσουν την
ακρίβεια στους
καταναλωτές ή α-
κόμη και να κλεί-
σουν. Σελ. 12

Εμπορικός
διάδρομος 
ενώνει Ασία
με Ευρώπη
Ενας νέος εμπορικός διά-
δρομος με λιμάνια, θαλάσ-
σιες μεταφορές, οδικές και
σιδηροδρομικές συνδέσεις
θα ενώνει εφεξής την Ασία
με την Ευρώπη, την Αραβική
Θάλασσα και την Ανατολική
Μεσόγειο, με κύριους κόμ-
βους σύνδεσης την Ινδία, τα
Αραβικά Εμιράτα και το Ισ-
ραήλ. Θα είναι ο τρίτος σύν-
θετος διάδρομος του είδους
με ισχυρό τον ρόλο της Ιν-
δίας και θα ανταγωνιστεί τον
κινεζικό νέο Δρόμο του Με-
ταξιού. Παράλληλα, θα ανα-
πληρώνει τα κενά στον περ-
σικής επιρροής Διάδρομο
Μεταφοράς Βορρά - Νότου
(INSTC), προσφέροντας στην
Ινδία εναλλακτική οδό εμπο-
ρίου ώστε να μην εξαρτώνται
οι εμπορικές μεταφορές της
από το Ιράν και τη Ρωσία. Ο-
πως επισημαίνει η ιστοσελί-
δα thenationalnews.com, ο
νέος αυτός διάδρομος εμπο-
ρικών μεταφορών όχι μόνο
μετασχηματίζει το εμπόριο
ανάμεσα στην περιοχή του
Ινδικού Ωκεανού, στη Μέση
Ανατολή και στην Ευρώπη,
αλλά στην πορεία θα επανα-
προσδιορίσει τη γεωπολιτική
στο νότιο άκρο της Ευρα-
σίας. Σελ.8
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Του AΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Είναι λάθος να ανάβουν καπνογόνα
σε συναυλίες; Προφανώς. Και στις
συναυλίες και στο γήπεδο και ο-
πουδήποτε άλλου μπορεί να τεθεί
σε κίνδυνο η ασφάλεια των πα-
ρευρισκόμενων. Όσο κι αν καμιά
φορά «φτιαχνόμαστε» να βλέπουμε
είτε απέναντί μας είτε από τηλε-
οράσεως το θέαμα με τα δεκάδες
βεγγαλικά και τις φωτοβολίδες, έ-
χοντας μάλιστα και τη ψευδαίσθη-
ση ότι δημιουργούν ατμόσφαιρα,
είναι τουλάχιστον ανόητο να θέ-
τουμε σε κίνδυνο την ακεραιότητα
των άλλων απλώς και μόνο για να
κάνουμε το κέφι μας.

Δεν είναι καινούργιο το φαινό-
μενο με τα καπνογόνα στα καλο-
καιρινά live, παρατηρώντας όμως
κάποιες συμπεριφορές σε πρό-
σφατες συναυλίες σκεφτόμουν ότι
όλο και περισσότεροι εκτροχιά-
ζονται στα διάφορα events, μάλλον
να κάνουν επίδειξη… αντισυμβα-
τικότητας ή απλώς να μας αποδεί-
ξουν πόσο cool είναι.

Πιο τρανταχτό παράδειγμα, το
περιστατικό στο ΟΑΚΑ, στη συ-
ναυλία των Iron Maiden. Αν και
εκ πεποιθήσεως διαφωνώ με τον
τρόπο αντίδρασης του Dickinson
και δη με τη φρασεολογία που ε-
πέλεξε για να απαντήσει στην α-
νοησία, αφού όντας φανερά εκνευ-
ρισμένος ξεκίνησε να «στολίζει»
τον τύπο κρατούσε το καπνογόνο
με ατάκες τύπου «You f*cking
c*cksucker. You Greek c*nt. I’m
gonna f*cking sing. F*ck you», ε-
ντούτοις κανείς δεν μπορεί να αμ-
φισβητήσει το πόσο βλακώδες είναι
να κρατάς φωτοβολίδες και ενίοτε
να τις πετάς σε ένα κατάμεστο από
40.000 άτομα γήπεδο.

Παρόμοια σκηνικά εκτυλίχθη-
καν φέτος και σε άλλα live. Παρα-
κολουθώντας για παράδειγμα ει-
κόνες και βίντεο από τα διάφορα
live του Θανάση Παπακωνσταντί-
νου, αλλά και διά ζώσης τη συναυ-
λία του στην Κύπρο, ακόμα και
αυτή η ευγενική φυσιογνωμία ε-
νίοτε γινόταν δέκτης «θαυμασμού»
από τον κόσμο με έναν πολύ λάθος
τρόπο. Στο εδώ live του, για πα-
ράδειγμα, είδα άτομα να πετάνε
νερό, να ρίχνουν μπουκάλια, να
κρατούν καπνογόνα και να τα ρί-
χνουν στο έδαφος πριν καλά-καλά
σβήσει η φωτιά. 

Πώς είναι αλήθεια δυνατόν να
περιμένεις τέσσερα ολόκληρα χρό-
νια τον Θανάση να επιστρέψει στα
live, πώς είναι δυνατόν να γνωρίζεις
και να τραγουδάς όλους τους στί-
χους του, να αγαπάς υποτίθεται
αυτό που κάνει αυτός ο σπουδαίος

αυτός καλλιτέχνης, ο οποίος συ-
γκινείται από οτιδήποτε συμβαίνει
γύρω του και το μετατρέπει σε
τραγούδι και την ίδια ώρα να συ-
μπεριφέρεσαι τόσο απερίσκεπτα;

Εκτός από τα εκατοντάδες κα-
πνογόνα που άναψαν καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιοδείας του (χα-
ρακτηριστικές είναι οι εικόνες από
τα κατάμεστο Κατράκειο Θέατρο
Νίκαιας), σε ένα από τα live του,
στη Χαλκιδική, ένα σχεδόν γεμάτο
κουτάκι μπύρας προσγειώθηκε
στη σκηνή. Αφού αρχικά σχολίασε
με χιούμορ την πράξη, στη συνέ-
χεια αναφέρει στο σχετικό βίντεο:
«Τα περισσότερα κομμάτια τα γρά-
φω με πολλή αγάπη και τρυφερό-
τητα για τους συνανθρώπους
μου… μπορώ να πω και για ό,τι
υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύ-
μπαν. Επομένως, δεν χρειάζεται
βία, ακόμα και όταν προκύπτει και
από ωραία συναισθήματα». 

Και στις δύο περιπτώσεις οι καλ-
λιτέχνες αντέδρασαν άμεσα (και
καλά έκαναν), νιώθοντας πως έ-
χουν ευθύνη απέναντι στο κοινό
τους που στοιβάχτηκε για πάρτη
τους σε έναν συναυλιακό χώρο. Ο
πρώτος «μιλώντας την ίδια γλώσ-
σα» με τον οπαδό και ο δεύτερος
με νηφαλιότητα και μια ευγένεια
που σκλαβώνει.

Ψυχολόγος δεν είμαι και ούτε
είμαι σε θέση να γνωρίζω ποια από
τις δύο αντιδράσεις δουλεύει πε-
ρισσότερο, συμβιώνοντας όμως
με δύο παιδιά στο σπίτι και έχοντας
υιοθετήσει πρόσφατα έναν σκύλο,
παρατηρώ ότι η θετική ανατρο-
φοδότηση και όχι οι φωνές ή η τι-
μωρία, τις πλείστες φορές (αν όχι
όλες τις φορές) φέρνει καλύτερα
αποτελέσματα.

Και αυτό θεωρώ πως είναι κάτι
τόσο απλό και συνάμα τόσο ανού-
σιο αλλά και αστείο όσο το να ζητάς
τσιρίζοντας από ένα παιδί που φω-
νάζει… να μη φωνάζει.

Όσο για τον αγαπημένο Θανά-
ση, πρόσφατα, σε μια άλλη πα-
ρέμβασή του, είχε πει μεταξύ άλ-
λων: «Θέλω να φανώ αντάξιος των
τραγουδιών που κάνω». Χαίρομαι
απίστευτα συνειδητοποιώντας ότι,
με κάθε ευκαιρία, φροντίζει με τη
στάση του να ενισχύει ακόμα πε-
ρισσότερο αυτή την κουβέντα. Κι
αν φρόντιζε με μια ανακοίνωση
να εξαφανίζονταν μια για πάντα
οι φωτοβολίδες από τις συναυλίες
του, θα τον εκτιμούσα λίγο παρα-
πάνω.

Ο Μιχάλης Μιχαηλίδης είναι δημοσιογρά-
φος του WiZ.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου
μυθιστορήματος της συγγραφέως και
μεταφράστριας Χλόης Βερίτη «Στα δί-
χτυα ενός αθόρυβου πολέμου» από τις
εκδόσεις Άνω Τελεία ανέτρεξα στην
εκδήλωση που είχε γίνει στις αρχές
του καλοκαιριού για το έως σήμερα συ-
νολικό της έργο, το οποίο είναι σημα-
ντικό. Στην εκδήλωση εκείνη, που πραγ-
ματοποιήθηκε στον Θεατρικό Πολυχώρο
ΕΣΤΙΑ, υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού
Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου,
με τον τίτλο «Inter Scripta», για τη δου-
λειά της Βερίτη μίλησαν η φιλόλογος
και κριτικός λογοτεχνίας και θεάτρου
Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή και ο δρ Κων-
σταντίνος Μπούρας, επισκέπτης κα-
θηγητής Θεατρικής Κριτικής στο Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Α-
θηνών. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν η
συλλογή μονόπρακτων με τίτλο «Λευκά
χρυσάνθεμα», το θεατρικό έργο με τίτλο
«Ο αργαλειός των Δελφών» (βασισμένο
στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα “The
Fugitive’s Return” της Αμερικανίδας
Σούζαν Γκλάσπελ), και η συλλογή θε-
ατρικών αφηγημάτων με τίτλο «Καλει-
δοσκόπιο», όλα από τις Εκδόσεις Δω-
δώνη.

Μέσα από τις ομιλίες της Χατζηπα-
ναγή και του δρος Μπούρα, αλλά και
διαβάζοντας τη δουλειά της Βερίτη, γί-
νεται αντιληπτό πως η συγγραφέας ε-
πικεντρώνεται τόσο στα θεατρικά της
όσο και στα άλλα λογοτεχνήματά της
στην ίδια τη ζωή και τη φιλοσοφική
της θεώρηση, εμπλέκοντας στις λέξεις
της και στις ιστορίες πρόσωπα αλλο-
τινών εποχών, τα οποία μιλούν στο σή-
μερα χωρίς καμία χρονική διαχωριστική
γραμμή. Στα παραπάνω βιβλία της Βε-
ρίτη θα περιοριστώ κι εγώ, μιας και το
έργο της, όπως τα διηγήματα της συλ-
λογής «Σελάνα» το μεταφραστικό της
έργο χρειάζονται περαιτέρω μνεία.

Χαρακτηριστικό, λοιπόν, είναι το «Ο
αργαλειός των Δελφών», μία θεατρική
διασκευή που είναι βασισμένη στο έργο
της Αμερικανίδας Σούζαν Γκλάσπελ, η
οποία μαζί με τον σύζυγό της Τζωρτζ
Κραμ Κουκ έζησαν για δύο χρόνια στους
Δελφούς. Η Βερίτη αναζωογονεί την
Γκλάσπελ και το βιβλίο της «The
Fugitive’s Return», μέσα από μία θεα-
τρική διασκευή η Ίρμα ξαναζεί, μέσα
από τη διαδρομή της υφαίνεται ξανά
ένας άλλος κόσμος, χωρίς να διαταράσ-
σεται η ιδέα που είχε η Γκλάσπελ.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και η
συλλογή της Βερίτη «Καλειδοσκόπιο:
θεατρικά αφηγήματα», όπου η συγγρα-
φέας όπως λέει και η ίδια στο προλογικό
σημείωμα της έκδοσης θέλει να φέρει
τον αναγνώστη σε επαφή με το μικρό
θεατρο-αφηγηματικό σύμπαν και θαρρώ

πως τα καταφέρνει. Μέσα από τις 24
ιστορίες της συλλογής ξετυλίγεται ένα
κουβάρι ιστοριών που ταξιδεύουν τον
αναγνώστη, είναι όντως ένα καλειδο-
σκόπιο, και κοιτάζοντας μέσα από αυτό
μπορεί να συναντήσεις τα χρώματα
και τις διαθλάσεις του παρελθόντος. Η
Βερίτη, πιστή σε αυτό που θεωρεί υ-
βριδικό είδος του αφηγηματικού θεά-
τρου, εντάσσει στο «Καλειδοσκόπιο»
πολλούς κόσμους, πολλά και διαφορε-
τικά πρόσωπα, από τη Βερεγγάρια της
Κύπρου, για την οποία πολλά δεν γνω-
ρίζουμε, έως την Κολιβρία των Μάγια,
αυτό το μαγικό πουλί, σύμβολο αγάπης.
Και αυτά είναι τα δύο πρώτα κείμενα...
αγαπητικά και ενδεικτικά για τα υπό-
λοιπα 22 που ακολουθούν. 

Όλες οι ιστορίες στο «Καλειδοσκό-
πιο» είναι εμπνευσμένες από πρόσωπα
και καταστάσεις που άφησαν ένα κάποιο
αποτύπωμα στο πέρασμά τους, που έ-

μελλε ωστόσο με την πάροδο του χρό-
νου να το καλύψει η αχλή του χρόνου.
Αυτό το πέπλο της λήθης σηκώνει η
Βερίτη και επανασυστήνει τον Γέιτς,
τις αδελφές Μπροντέ, το έπος του Γκιλ-
γκαμές, τη Μαίρη Αν-Έβανς, παίζοντας
ενίοτε με τη φόρμα της διήγησης, δες
το «Λαίδη Aurelia». 

Στα «Λευκά Χρυσάνθεμα», τρία θε-
ατρικά κείμενα της Βερίτη, τα «Transit»,
«Η λίμνη» και «Ο καθένας» η συγγρα-
φέας καταπιάνεται με ζητήματα όπως
ο χρόνος, η ευθανασία, οι προσωπικές
επιλογές και αποφάσεις. Όπως και η
ίδια η συγγραφέας ισχυρίζεται στο ο-
πισθόφυλλο του βιβλίου της, δεν δίνει
απαντήσεις, αλλά δημιουργεί ερωτη-
ματικά για όλα τα παραπάνω. Άλλωστε,
η τέχνη δεν μπορεί και ίσως να μη χρει-
άζεται να δίνει απαντήσεις, αλλά να
δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να
θέτει τα δικά του ερωτήματα και να
του παρέχει τα εργαλεία εκείνα με τα
οποία θα ανοίξει ο ίδιος τον δικό του
δρόμο. 

Οι μεταφράσεις 
Για τη μεταφραστική δουλειά της

Χλόης Βερίτη η Χρυσόθεμις Χατζηπα-
ναγή είχε αναφέρει στην ομιλία της

πως «η θεατρική μεταφράστρια Βερίτη
με γνωσιολογική επάρκεια και διαισθη-
τική όσφρηση επιτυχώς το επιχειρεί,
μελετώντας τους συγγραφείς, τα έργα
τους και την ατμόσφαιρα στην τότε α-
μερικανική κοινωνία, ούτως ώστε να
αποδώσει το θεατρικό κείμενο με όρους
μεταφραστικής υψηλής ευκρίνειας».
Η Χλόη Βερίτη συγκεκριμένα μετέφρασε
το θεατρικό του Αμερικανού Γουίλιαμ
Μαστροσιμόνε «The Woolgatherer»
και με τον ελληνικό τίτλο «Κάτι για να
σε θυμάμαι» και «Το σπίτι της Άλισον»
της Αμερικανίδας μυθιστοριογράφου
και θεατρικής συγγραφέως Σούζαν
Γκλάσπελ (1875-1948). Αμφότερες οι
μεταφράσεις κυκλοφόρησαν από τις
εκδόσεις Δωδώνη. Η Χλόη Βερίτη έχει
επίσης μεταφράσει και το «Night
Watch» [«Νυκτερινή παρακολούθηση»],
της Αμερικανίδας ραδιοτηλεοπτικής
σεναριογράφου και θεατρικής συγγρα-
φέως Λουσίλ Φλέτσερ (1912-2000), το
οποίο ακόμη δεν έχει εκδοθεί.

Το νέο μυθιστόρημα
Το μυθιστόρημα της Χλόης Βερίτ

«Στα δίχτυα ενός αθόρυβου πολέμου»
μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις
Άνω Τελεία (anoteleia.gr) και οι ανα-
γνώστες/τριες μπορούν να το παραγ-
γείλετε διαδικτυακά στην Ελλάδα από
τις εκδόσεις και στην Κύπρο στο βιβλιο-
πωλείο Περιδιάβαση (peridiavasi.com).
Λίγα λόγια από το οπισθόφυλλο του βι-
βλίου: Είναι νέος, ικανός, έντιμος. Κερ-
δίζει με το σπαθί του μια θέση στον κρα-
τικό μηχανισμό. 

Και τότε έρχεται αντιμέτωπος με ένα
ολόκληρο καθεστώς υπεξαιρέσεων, ευ-
νοιοκρατίας και ελέγχου συνειδήσεων
που κάνει τα πάντα για να τον συντρίψει.
Θα μάθει να παίζει με τους «κανόνες
του παιχνιδιού» ή θα αγωνιστεί για να
τους αλλάξει; Ένα μυθιστόρημα για το
δυστοπικό παρόν μιας χώρας, η οποία
κάλλιστα θα μπορούσε να είναι η δική
μας…

Η συγγραφέας
Η Χλόη Βερίτη έγραψε ποίηση, διή-

γημα, δοκίμιο, νουβέλα και θεατρικά
έργα, αλλά ασχολείται πολύ και με λο-
γοτεχνική μετάφραση. Το συγγραφικό
της έργο έχει βραβευτεί, κυρίως στην
Ελλάδα με πιο πρόσφατη τη βράβευσή
της για το ποίημα της «Δελφική Φωνή»
που διαγωνίστηκε στους περσινούς
(36ους) πανελλήνιους ποιητικούς αγώνες
Δελφών και ξεχώρισε ανάμεσα σε πε-
ρισσότερες από 300 συμμετοχές από
όλη την ελληνική επικράτεια. Στην Κύ-
προ το θεατρικό της έργο «Ο Δούλος Αί-
σωπος» διακρίθηκε στο διαγωνισμό συγ-
γραφής θεατρικού έργου του 2021 που
προκηρύχθηκε από το ΡΙΚ.

Ένα νέο μικρό θεατρο-αφηγηματικό σύμπαν από τη Χλόη Βερίτη
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Τα μπινελίκια του Dickinson
και η ευγένεια του Θανάση
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Η Χλόη Βερίτη έγραψε 
ποίηση, διήγημα, δοκίμιο,
νουβέλα και θεατρικά έργα,
αλλά ασχολείται και με τη 
λογοτεχνική μετάφραση. 

Μέσα από τις 24 ιστορίες της συλλογής «Κα-
λειδοσκόπιο, θεατρικά αφηγήματα» ξετυλί-
γεται ένα κουβάρι ιστοριών που ταξιδεύουν
τον αναγνώστη, είναι όντως ένα καλειδο-
σκόπιο, και κοιτάζοντας μέσα από αυτό μπο-
ρεί να συναντήσεις τα χρώματα και τις δια-
θλάσεις του παρελθόντος.

ΑντίΣκηνο στον Κάτω Πύργο 
Το υπαίθριο θεατρικό φεστιβάλ Α-

ντίΣκηνο επιστρέφει στο υπαίθριο κοι-
νοτικό πάρκο- ησυχαστήριο Κάτω Πύρ-
γου Τηλλυρίας, στις 26, 27 και 28 Αυ-
γούστου. 25 καλλιτέχνες με 11 προτάσεις
πάνε στον Πύργο για να δώσουν στο
τέλος του Αυγούστου μία άλλη διάσταση,
όπως κάθε καλοκαίρι άλλωστε τα τελευ-
ταία έξι χρόνια. Την Παρασκευή 26 Αυ-
γούστου Καλωσόρισμα- dj playlist και
ακολουθούν Art Performance | Βήμα
σε νέους καλλιτέχνες και Νιψον ανομή-
ματα μη μόναν όψιν από τον Σταύυρo
Ξ. Πέτρου και Σωματικό Θέατρο – Κλόουν
The New Reality Show από την Ομάδα
Γιασεμίν. Ερμηνεία: Άννη Σοφοκλέους,
Ναταλία Παναγιώτου. Συνεχίζει η θεα-
τρική παράσταση «Το Ρόδο της Δαμα-
σκού» από τη θεατρική Σκηνή Παρέμ-
βασις. Ερμηνεία Ευανθια Πολυβιου, κι-
νησιολογια: ΜαριναΚλεανθουςκαι σκη-
νοθεσία: Μαρίνα Αθανασιου-Τακη. Α-
κολουθεί η θεατρική παράσταση «Οξυ-
γόνο» του Ivan Vyrypaev από τη Σόλο
για Τρεις. Ερμηνεία: Αντωνία Χαραλά-
μπους, Φοίβος Παπακώστας και η μου-
σικός Αναστασία Δημητριάδου.
Σκηνοθεσία: Χριστόδουλος Ανδρέου. Η
μέρα τελειώνει με το μουσικό αναλόγιο
«ΚΑΝΕΝΑΣ» με τους Μαρινα Κατσαρή
και Βαγγέλη Γέττο. Το Σάββατο, στις
11:00 το πρωί ανοιχτή συζήτηση «Τα
στερεότυπα στο κυπριακό θέατρο. Συ-
ντονίζει: ΛέαΜαλένη. Ακολουθούν Μου-
σική αφήγηση Αντ//ηχώ των Γιώργου
Μηνά και Γιώργου Παπακωνσταντίνου,
η θεατρική παράσταση «Λυσιστρατης
Ανάγνωση» των ΤΕΧΝΩΝ Θέατρο, σε

ερμηνεια Τερέζας Ευριπιδου, Φώτης
Φωτίου, το «Τελικα η Λεμεσός κάμνει
σεξ;» με τις Εύη Καρσερα και Αρίστη
Σπύρου, η θεατρική παράσταση «Νο-
σταλγία» με την Πέννυ Φοινιρη και τον
Αντρέα Μακρή, σε σκηνοθεσία: Αχιλλέας
Γραμματικόπουλος και το solo
performance «I said bi bi» της Ναταλιας
Παναγιώτου και grooves by dj
WanderWonder. Είσοδος: €20. Πληρο-
φορίες: facebook: @antiskino |
instagram: antiskino

Μαραθώνιος Θερινών Προβολών
Συνεχίζεται ο Μαραθώνιος Θερινών

Προβολών στο κινηματοθέατρο Κων-
στάντια, στη Λευκωσία με τις ταινίες
«Το Τέλειο Αφεντικό» στις 24 Αυγούστου
και στις 10 Σεπτεμβρίου,«Η Λεοπάρδαλη
του Χιονιού» στις 26 Αυγούστου και 8
Σεπτεμβρίου, «Για την Κιάρα» στις 27
Αυγούστου και 9 Σεπτεμβρίου και «Οι
Έρωτες της Αναΐς» στις 28 Αυγούστου
και 7 Σεπτεμβρίου. Οι προβολές πραγ-
ματοποιούνται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις
9:00 μ.μ. Είσοδος 5 ευρώ. Για άτομα με
αναπηρίες, η είσοδος είναι δωρεάν. Δια-
δικτυακά εισιτήρια (6 ευρώ) μέσω της
ιστοσελίδας tickethour (πληροφορίες
για tickethour 77777040)

Πολιτιστική Αποκέντρωση
Στο πλαίσιο του προγράμματος Πο-

λιτιστικής Αποκέντρωσης 2022 «Η Τέχνη
στις Κοινότητες» του υφυπουργείου Πο-
λιτισμού διοργανώνονται στο κοινοτικό
πάρκο Δωρού δωρεάν εργαστήρια χα-
ρακτικής από τη Σχολή Χαρακτικής Χα-

μπήτην Κυριακή 28 Αυγούστου. Επίσης,
θα δοθεί διάλεξη από τον χαράκτη Χαμπή
με τίτλο «Εκτοπισμός-Εσωτερική εξορία».
Παρέμβαση ανθρώπων των γραμμάτων
και των τεχνών, προσφύγων στην κα-
ταγωγή. Στον χώρο θα φιλοξενηθεί και
μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στην Κύπρο,
τη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία με το Μου-
σικό Σχήμα «Εξ αδιαιρέτου» και τον Λα-
ογραφικόΌμιλο Λεμεσού. Πληροφορίες:
99545629. Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού
& Σχολή-Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή.

Επίσης, στο Πισσούρι στις 28 Αυγού-
στου και στο Μενοικοστις 31 Αυγούστου
θα ανέβει η παράσταση «Το θαυμαστό
ταξίδι του Σκιάχτρου» σε διασκευή κει-
μένουκαι σκηνοθεσία ΛουκίαςΑντωνίου.
Επιμέλεια κειμένου: Ομάδα ΚΟΥΚΛΟ ι-
στορίες. Μουσική/ Στίχοι: Δημήτρης
Σπύρου. Κούκλες/ Σκηνικά: Λουκία Α-
ντωνίου. Παίζουν/ Εμψυχωτές κούκλας:
Άντρεα Αγαθοκλέους, Γρηγόρης Πετρή,

Μαρία Κωνσταντίνου, Λουκία Αντωνίου.
Η παράσταση είναι βασισμένηστο βιβλίο
«Ο Μάγος του Οζ» του Φρανκ Μπάουμ.
Πρόκειται για μία μουσικο-κουκλοθεα-
τρική παράσταση για μικρούς και με-
γάλους, με την τεχνική του επιτραπέζιου
κουκλοθεάτρου. Διοργανώνεται επίσης
η δράση «Μουσική Αλλιώς»– Εκπαιδευ-
τικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες
με θέμα την όπερα και τον αυτοσχεδια-
σμό με τους Κωνσταντίνα Χρίστου, Τάσο
Αποστόλου και Σταύρο Λάντσια, στις
Κοινότητες Αυγόρου και Λιοπετρίου,
καθώς και η μουσική παράσταση «Ο
ήχος μιας πόλης: αφιέρωμα στη μουσι-
κή/καλλιτεχνική σκηνή της Θεσσαλο-
νίκης», με το μουσικό σχήμα «Μακρύ-
δρομος», με ερμηνευτές τη Φρειδερίκη
Τομπάζου, τον Δημήτρη Μεσημέρη, την
Κατερίνα Παράσχου, τον Ανδρέα Ελεσ-
νίτσαλη, τον Δημήτρη Σουρουλλά και
τον Πάρη Παράσχο, στις Κοινότητες

Πέρα Χωρίου Νήσου, Βαβατσινιάς, Κελ-
λακίου, Ξυλοφάγου και Βορόκληνης. Η
είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις θα είναι
ελεύθερη.

«Music for the Mind and Heart»
Το Τεχνόπολις 20 παρουσιάζει για

πρώτη φορά στο κοινό της Πάφου τον
κορυφαίο πιανίστα και διακεκριμένο συν-
θέτη Σταύρο Λάντσια, τη Δευτέρα 29 Αυ-
γούστου. Για τον Σταύρο Λάντσια το
πιάνο αποτελεί τη δική του «φωνή», το
μέσο για να δημιουργήσει τις μελωδικές
συνθέσεις του βασισμένες στο συναί-
σθημα, δημιουργώντας μια όμορφη και
μαγική ατμόσφαιρα. Μερικά από τα έργα
του που θα παρουσιαστούν είναι το «Βαλς
των Ματιών» και «ο Θάνατος του Ταύρου»,
καθώς και διασκευές έργων του Σοπέν
και του Χατζιδάκι, έργα γεμάτα εικόνες
και άπειρα συναισθήματα. Η συναυλία
θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο

της Τάλας, στις 8:00 μ.μ., με την πανο-
ραμική θέα και το ηλιοβασίλεμα της Πά-
φου να προσφέρουν μια μαγική εμπειρία.
Προκρατήσειςαπαραίτητες. Πληροφορίες,
κρατήσεις & εισιτήρια: 70002420.

16ο Φεστιβάλ Θεάτρου
Το Φεστιβάλ Θεάτρου της θεατρικής

ομάδας Παράβαση Λυμπιών επιστρέφει
με πέντε παραγωγές από Κύπρο και Ελ-
λάδα, από τις 24 Αυγούστου μέχρι και
την 1η Σεπτεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Λυμπιών. Η αρχή γίνεται την Τε-
τάρτη 24 και την Παρασκευή 26 Αυγού-
στου με τη νέα παράσταση της Παρά-
βασης, που είναι η «Λυσιστράτη» του
Αριστοφάνη σε κυπριακή διασκευή του
Σοφοκλή Σοφοκλέους και σκηνοθεσία
των Αντωνίας Χαραλάμπους και Πολυ-
ξένης Σάββα.Την Κυριακή 28 Αυγούστου
σειρά παίρνει το Κορινθιακό Θέατρο
«Βασίλης Ρώτας» με το έργο του Ζαν
Κλοντ Καριέρ «Η ταράτσα» σε σκηνο-
θεσία- διασκευή Ισίδωρου Σταμούλη. Α-
κολουθεί τη Δευτέρα 29 Αυγούστου ο
Θεατρικός Όμιλος Δήμου Δερύνειας με
την παράσταση «Η μουσική συναντά το
θέατρο», σε σκηνοθεσία - γενική επιμέλεια
Χρίστου Καραΐσκου. Την Τετάρτη 31
Αυγούστου ηΘεατρική Ομάδα Ομόνοιας
Άσσιαςπαρουσιάζει το έργο του Δημήτρη
Ψαθά «Ο κουτσομπόλης», σε σκηνοθεσία
Ανδρέα Νικολαΐδη. Η αυλαία πέφτει την
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου με τη Θεατρική
Ομάδα «Παρωδία», με το έργο του Δω-
ρόθεου Δωροθέου «ΤρισβούννιΛαβΣτό-
ρις», σε σκηνοθεσία του ιδίου.Πολιτιστικό
Κέντρο Λυμπιών, 8:30 μ.μ. Πληροφορίες
99787090.

Το Τεχνόπολις 20 παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό της Πά-
φου τον κορυφαίο πιανίστα και διακεκριμένο συνθέτη Σταύρο Λά-
ντσια, τη Δευτέρα 29 Αυγούστου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Τέχνη στις Κοινότητες» διοργα-
νώνονται στο κοινοτικό πάρκο Δωρού δωρεάν εργαστήρια χαρακτι-
κής από τη Σχολή Χαρακτικής Χαμπή την Κυριακή 28 Αυγούστου.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Την ώρα που το κράτος προσεγγίζει,
μάλλον με κάποια επιφυλακτικότητα
τις προτάσεις εξαγοράς της Τράπεζας
Κύπρου από το αμερικανικό επενδυτικό
ταμείο Lone, μια άλλη σχολή σκέψης,
πιο επιχειρηματική, αξιολογεί θετικά
τις εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό
τομέα της Κύπρου. Παράγοντες του ε-
πιχειρηματικού κόσμου και του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα που μιλούν στην
«Κ» αποτιμούν εκ πρώτης όψεως θετικά
το επενδυτικό ενδιαφέρον της Lone
Star για την Τράπεζα Κύπρου και περι-
γράφουν το πώς οι κινήσεις εξυγίανσης
της, αλλά και οι επιδόσεις της στην μεί-
ωση των ΜΕΔ, ήταν τελικά ατού, που
την ανέδειξαν ως καλή επενδυτική ε-
πιλογή. Στην εξίσωση βάζουν και τον
ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικο-
νομίας, την πρόσφατη αναβάθμισή της
από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s κα-
θώς και τον εντοπισμό κοιτάσματος
φυσικού αερίου στο τεμάχιο 6 από την
κοινοπραξία ENI- TOTAL. Τώρα το κατά
πόσο η Lone Star βάσει και αυτών των
δεδομένων, θα επιστρέψει με 4η προ-
σφορά (η 3η ήταν στο €1,51/μετοχή)
είναι κάτι που αναμένεται να δούμε
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε ανακοίνωσή
της η Τράπεζα Κύπρου προτρέπει έντονα
τους μετόχους της να μην προβούν σε
οποιαδήποτε κίνηση στο παρόν στάδιο,
ενώ η μετοχή της Τράπεζας στο Χρη-
ματιστήριο κατέγραψε χθες νέα άνοδο.
Πάντως, πέραν της συγκεκριμένης ε-
πενδυτικής πρότασης, υπάρχει σύμφωνα
με πηγές, ενδιαφέρον τόσο στον τρα-
πεζικό τομέα και γενικότερα κεφάλαιο
που αναζητεί επενδυτικές ευκαιρίες
στην περιοχή. 

Ψήφος εμπιστοσύνης
Η αναβάθμιση των προοπτικών της

Κύπρου στο Ba1 και από σταθερές σε
θετικές, ήταν σίγουρα στα συν των τε-
λευταίων ημερών για την κυπριακή οι-
κονομία. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση
του ρυθμού ανάπτυξης στο 6% για το
α’ εξάμηνο του 2022, ενώ λίγο αργότερα

ήρθε η ανακοίνωση εντοπισμού κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου. Είναι γεγονός
ότι τα γεγονότα που επισυνέβησαν δια-
δοχικά σε διάστημα μερικών ημερών,
συμπτωματικά ή όχι, συνέθεσαν μια
θετική εικόνα για την κυπριακή οικο-
νομία. Οι προτάσεις λοιπόν της Lone
Star για εξαγορά του μεγαλύτερου χρη-
ματοπιστωτικού ιδρύματος της Κύπρου,
θεωρείται για πολλούς ξεκάθαρα ως ψή-
φος εμπιστοσύνης στην κυπριακή οι-
κονομία. Μιλώντας στην «Κ» ο Μιχάλης
Αντωνίου γενικός διευθυντής της ΟΕΒ
ανέφερε ότι σε μια περίοδο που οι ε-
πενδύσεις στα χρηματοπιστωτικά είναι
ίσως οι λιγότερο επικερδείς σε σχέση

με άλλες επενδύσεις, ένεκα των επιτο-
κίων, το γεγονός ότι η μεγαλύτερη συ-
στημική τράπεζα της Κύπρου προσελ-
κύει το επενδυτικό ενδιαφέρον ενός
παγκόσμιου κολοσσού, είναι σημάδι ε-
μπιστοσύνης στην πορεία και του χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος του τόπου.
Την ίδια ώρα ο Μάριος Τσιακκής, γ.γ.
του ΚΕΒΕ, προσθέτει στην συζήτηση
άλλα δύο σημεία: τον ρόλο της εξυγίαν-
σης του τραπεζικού ιδρύματος, καθώς
και το προφίλ του επενδυτή. 

Η εθελούσια και τα ΜΕΔ
Είναι γνωστό για τους γνώστες του

αντικειμένου, ότι προτάσεις για εξαγορά
γίνονται σε δύο περιόδους - είτε όταν
τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά,
είτε όταν τα δεδομένα δείχνουν ότι υ-
πάρχει προοπτική. Όταν οι επιδόσεις
είναι εξαιρετικές, τότε οι προτάσεις ε-
ξαγοράς γίνονται σπανιότερα και πιο
δύσκολα. Για την περίπτωση της Τρά-
πεζας Κύπρου, θεωρείται ότι την χα-
ρακτηρίζει καλύτερα η δεύτερη περί-
πτωση, αυτή της προοπτικής. Αξιολο-
γώντας την κατάσταση αρμόδιες πηγές
περιγράφουν στην «Κ» την σημασία

του καλού προφίλ της Τράπεζας και
της σοβαρής δουλειάς που έγινε εσω-
τερικά και στην διαχείριση που την α-
νέδειξε τελικά ως ελκυστική επένδυση
για τον αμερικανικό επενδυτικό οργα-
νισμό. Ξεκινώντας από την μείωση
του ποσοστού των Μη Εξυπηρετούμε-
νων Δανείων που φτάνουν πλέον σε
μονοψήφιο αριθμό, την ολοκλήρωση
του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης
προσωπικού τον Ιούλιο 2022 (μείον
550 άτομα), και το κλείσιμο καταστη-
μάτων (86 καταστήματα παγκύπρια).
Στα θετικά και το ενδεχόμενο οριακής
αύξησης των επιτοκίων, που θα ενι-
σχύσει την επικερδότητα των τραπε-
ζών, οι νέες διαδικασίες παροχής δα-
νείων, η καλή εικόνα του νέου δανει-
σμού που μειώνει σημαντικά τον κίν-
δυνο παρουσίασης νέων ΜΕΔ, καθώς
επίσης και η βελτίωση των ισολογισμών
της τράπεζας, το καλύτερο θεσμικό
και νομικό πλαίσιο και βεβαίως, η ψη-
φιοποίηση. Ήδη πέραν του 90% των
συναλλαγών στην Τράπεζα Kύπρου
μπορούν πλέον να διενεργηθούν μέσα
από τα εναλλακτικά κανάλια, χωρίς
φυσική παρουσία στο κατάστημα. Γε-

νικότερα, η προσπάθεια της Τράπεζας
Κύπρου για βαθύτερη εξυγίανση και
αποδοτικότερη λειτουργία της Τράπεζας
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και
να αντιμετωπίσει και τον αυξανόμενο
ανταγωνισμό, θεωρούνται κινήσεις οι
οποίες αξιολογούνται θετικά από δυ-
νητικούς επενδυτές και έχουν μερίδιο
στο ενδιαφέρον της Lone Star. Οι ίδιες
πηγές αναφέρουν ότι παρά την πρόοδο,
η Τράπεζα Κύπρου έχει ακόμα δρόμο
για μείωση των ΜΕΔ, ενώ θεωρείται
σημαντικό βαρίδι για ένα επενδυτή, ο
όγκος των ακινήτων που έχει συγκε-
ντρώσει σαν αποπληρωμή χρεών, κα-
θώς και το κόστος προσωπικού. 

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η «πολιορκία» που δέχεται από τον πε-
ρασμένο Μάϊο η Τράπεζα Κύπρου προ-
κειμένου να εξαγορασθεί από την Lone
Star Funds, καθώς και η ομόφωνη α-
πόρριψη των τριών προτάσεων που υ-
ποβλήθηκαν, από το διοικητικό συμ-
βούλιο, εκ των πραγμάτων δεν κλείνουν
το θέμα που έχει δημιουργηθεί για το
ιδιοκτησιακό μέλλον του τραπεζικού
οργανισμού. 

Παρά το γεγονός ότι επικρατεί μια
νηνεμία από τις 16 Ιουνίου, με την
Lone Star Funds να μην έχει κάνει την
επόμενη κίνησή της, διάχυτη είναι η
ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι.
Μια εξαγορά που εκ των πραγμάτων
επεκτείνεται και πέραν των καθαρά ε-
πιχειρηματικών διεργασιών. Λαμβά-
νοντας υπόψη πως η «επίθεση» εξα-
γοράς αφορά μια από τις μεγαλύτερες
τράπεζες της Κύπρου, δικαιολογημένα,
τα όσα διαδραματίζονται στο προσκήνιο
αλλά και το παρασκήνιο, τυγχάνουν
της προσοχής και σε πολιτικό επίπεδο.

Τα αισθήματα που έχουν προκληθεί
τείνουν να μετατραπούν σε ανησυχία
από μια ενδεχόμενη εξαγορά της τρά-
πεζας, της οποίας κυρίαρχος παίκτης
θα είναι ένα μεγάλο Fund το οποίο,
όπως πιστεύεται, θα ακυρώσει την δια-
σπορά που υπάρχει στις μετοχές της
τράπεζας. Επί του προκειμένου οι πο-
λιτικές ανησυχίες που υπάρχουν και
εντός της κυβέρνησης πηγάζουν από
την διαπίστωση πως η τράπεζα είναι
ευάλωτος στόχος εξαγοράς εξ ου και
η πρόταση του αμερικάνικου Fund.

Βλέπουν κινδύνους
Πηγές με τις οποίες μίλησε η «Κ»

και για ευνόητους λόγους θέλησαν να
διατηρήσουν την ανωνυμία τους, θε-
ωρούν πως η πρόταση εξαγοράς της

Τράπεζας Κύπρου ενέχει κινδύνους
πρώτα και κύρια για την ίδια την τρά-
πεζα. Η συγκεκριμένη εκτίμηση εδρά-
ζεται σε δυο παράγοντες. Πρώτον στο
ότι η Lone Star είναι ένα Fund καθαρά
ξένων συμφερόντων και δεύτερον κι-
νήθηκε για απόκτηση του πλήρους ε-
λέγχου μιας τράπεζας, κίνηση που μπο-
ρεί να είναι καθαρά κερδοσκοπική ή
ευκαιριακού χαρακτήρα.

Αλλαγή πλαισίου
Η πρόταση εξαγοράς της Τράπεζας

Κύπρου όπως προκύπτει από τα γεγο-
νότα είναι η κορυφή του παγόβουνου
στα όσα φαίνεται να προκαλούν ανη-
συχία και σε πολιτικούς κύκλους. Η
μεγάλη εικόνα που υπάρχει στο πολι-
τικό παρασκήνιο αλλά και εντός της

κυβέρνησης είναι η θωράκιση του τρα-
πεζικού συστήματος της χώρας από
παρόμοιες κινήσεις εξαγοράς κυπρια-
κών τραπεζών. Το πνεύμα που επικρατεί
σε πολιτικό επίπεδο, όπως έλεγαν στην
«Κ» πηγές με γνώση των κινήσεων που
γίνονται, είναι η πιθανότητα μια εξα-
γορά «να μην έχει σχέση με τα κυπριακά
συμφέροντα» υπενθυμίζοντας πως μια
τράπεζα είναι ένα συστημικό κομμάτι
της όλης οικονομίας. Σε μια προσπάθεια
να περιορισθούν οι όποιοι κίνδυνοι
που ενδεχομένως να προκύψουν από
ανάλογες επιθετικές κινήσεις σε τρα-
πεζικούς οργανισμούς, το Υπουργείο
Οικονομικών έχει ετοιμάσει νομοσχέδιο
το οποίο περιέχει ασφαλιστικές δικλεί-
δες προκειμένου να περιοριστούν οι
κίνδυνοι εκτροχιασμού.

Τα συν και τα πλην από την πρόταση της Lone Star

Προβληματισμός από κινήσεις εξαγοράς της BOC
Οι ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί σε πολιτικό επίπεδο και η νομοθετική εισαγωγή βέτο από ΥΠΟΙΚ για εξαγορές τραπεζών

Σε πολιτικό και κυβερνητικό επίπεδο φαίνεται να επικρατεί ανησυχία από τις κινήσεις που εκδηλώνονται και στόχο έχουν τον πλήρη έλεγχο της Τράπεζας Κύπρου.

<<<<<<

Στον απόηχο της πρότασης
εξαγοράς από την Lone
Star Funds, τραπεζικοί κύ-
κλοι έλεγαν στην «Κ» πως
στο επιχειρηματικό παρα-
σκήνιο είχε εκδηλωθεί, κα-
τά καιρούς, ενδιαφέρον α-
πό ελληνικές τράπεζες, το
οποίο ωστόσο δεν πήρε
σάρκα και οστά.

<<<<<<

Στα θετικά η καλή εικόνα του
νέου δανεισμού που μειώνει
σημαντικά τον κίνδυνο πα-
ρουσίασης νέων ΜΕΔ, καθώς
επίσης και η βελτίωση των ι-
σολογισμών της τράπεζας.

Σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Κύπρου προτρέπει έντονα τους μετόχους της να μην προβούν σε οποιαδήποτε κίνηση στο παρόν στάδιο, ενώ η μετοχή της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο
κατέγραψε χθες νέα άνοδο.

<<<<<<

Τα γεγονότα που επισυνέ-
βησαν διαδοχικά σε διάστη-
μα μερικών ημερών, συ-
μπτωματικά ή όχι, συνέθε-
σαν μια θετική εικόνα για
την κυπριακή οικονομία.

Το προφίλ 
του επενδυτή

Ένα ζήτημα που έχει συζητηθεί
είναι και το προφίλ του επενδυ-
τή και κατά πόσο ένα επενδυτι-
κό ταμείο είναι τελικά ιδανικό
ώστε να αναλάβει την διαχείρι-
ση ενός τραπεζικού ιδρύματος. 
Η Lone Star διαχειρίζεται 21 ι-
διωτικά επενδυτικά κεφάλαια
και κεφάλαια που ξεπερνούν
συνολικά τα 85 δισεκατομμύρια
δολάρια. 
Ωστόσο, γνώστες στον τομέα
των επενδύσεων αναφέρουν ό-
τι το ιδανικό επενδυτικό ενδια-
φέρον προέρχεται από τραπεζι-
κό οργανισμό, έτσι ώστε να με-
ταφέρει την τεχνογνωσία, την
εμπειρία και να βοηθήσει καλύ-
τερα την τράπεζα. 
Από την άλλη, θεωρείται ότι ένα
ταμείο που επενδύει σε
distressed assets δεν εγγυάται
μακροπρόθεσμη δέσμευση ό-
πως για παράδειγμα εάν η ε-
πένδυση αφορούσε ένα στρα-
τηγικό επενδυτή. 
Σε κάθε περίπτωση, αναφέρουν
οι ίδιες πηγές, μια κάθετα αρνη-
τική στάση σε επενδυτική πρό-
ταση μπορεί να εξυπακούεται
με χαμένες ευκαιρίες. 
Ως εκ τούτου, το ιδεώδες θα ή-
ταν κάθε πρόταση να εξεταστεί
με προσοχή τόσο από το διοικη-
τικό συμβούλιο όσο και από α-
νεξάρτητους συμβούλους όσο
και από τον επόπτη για το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Φλερτ από 
την Ελλάδα
Ένα ζήτημα που τυγχάνει ευ-
ρείας συζήτησης στο παρασκή-
νιο είναι η απουσία αντίδρασης
ελληνικών τραπεζών μετά την
δημοσιοποίηση της πρότασης
εξαγοράς της τράπεζας Κύ-
πρου. Όπως σημείωναν τραπε-
ζικές πηγές στην «Κ», κατά και-
ρούς εκφραζόταν κάποιο εν-
διαφέρον από ελλαδικής πλευ-
ράς σε επιχειρηματικούς κύ-
κλους, ωστόσο, δεν προχώρη-
σε. 
Λαμβάνοντας υπόψη και τις κι-
νήσεις που έγιναν από την
Eurobank προς την Ελληνική
Τράπεζα, αυτό το οποίο σημει-
ώνουν τραπεζικοί κύκλοι είναι
«πως σίγουρα υπάρχει ενδια-
φέρον από ελληνικής πλευράς
για το κυπριακό τραπεζικό σύ-
στημα». Υπό το πρίσμα πως το
ελληνικό ενδιαφέρον είναι κα-
λοδεχούμενο δεν παραγνωρί-
ζονται ταυτόχρονα και εμπει-
ρίες του παρελθόντος με την
διαχείριση που έτυχαν κυπρια-
κές τράπεζες την εποχή Αν-
δρέα Βγενόπουλου ή με το κού-
ρεμα των ελληνικών ομολόγων. 
Στο πνεύμα αυτό συνιστάται ιδι-
αίτερη προσοχή και η κάθε πε-
ρίπτωση εξαγοράς με τα δικά
της χαρακτηριστικά θα πρέπει
να μελετάται με προσοχή. 
Ζητήματα που όπως υποστηρί-
ζεται καλύπτει το υπό ετοιμα-
σία νομοσχέδιο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» το
νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική Υ-
πηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Μια
από τις σημαντικές πρόνοιες του υπό
ετοιμασία νομοσχεδίου είναι ότι δίνει
την πολιτική εξουσία στον εκάστοτε
Υπουργό Οικονομικών, να έχει τον τε-
λευταίο λόγο. Δηλαδή να δίνει την έ-
γκριση της κυβέρνησης μόνο εάν οι
όροι εξαγοράς τραπεζικών οργανισμών
διασφαλίζονται σε ένα ευρύ πλαίσιο
και σφαιρικά για τα εθνικά συμφέροντα
της Κύπρου. Στην ουσία θα πρόκειται
για ένα βέτο του ΥΠΟΙΚ, κάτι που
ισχύει και σε άλλες χώρες. Με το ση-

μερινό πλαίσιο το κράτος δεν έχει ρόλο
σε μια περίπτωση εξαγοράς ακόμα και
αν πρόκειται για μια συστημική τρά-
πεζα που όπως σημείωναν πηγές μπο-
ρεί ενδεχομένως να εξαγορασθεί από

συμφέροντα που δεν ταυτίζονται με
αυτά τηςΚύπρου, να χρησιμοποιήσουν
τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας
για άλλους σκοπούς, ή να την διαλύ-
σουν σημείωναν οι ίδιες πηγές.

Βέτο ΥΠΟΙΚ



Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Με τον βιώσιμο τουρισμό και την προτίμηση σε
φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς
και καταλύματα να κερδίζουν έδαφος στις προ-
τιμήσεις των τουριστικών αγορών, η αλλαγή
κουλτούρας στον τουριστικό κλάδο εκτιμάται
μάλλον ως επιβεβλημένη. Φυσικά, μια τέτοια
αλλαγή δεν ωθείται μόνο από την τάση της ε-
ποχής, αλλά κυρίως από το κόστος ενέργειας
το οποίο έχει εκτοξευθεί και για μια ξενοδο-
χειακή μονάδα συγκεντρώνει γύρω στο 20-
30% του λειτουργικού της κόστους. Αυτό το
αυξημένο λειτουργικό κόστος «υποχρεώνει»
τις ξενοδοχειακές μονάδες να εξετάσουν σοβαρά
το θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
κάτι που αφενός θα τους εξασφαλίσει την α-
παραίτητα εξοικονόμηση του κόστους και α-
φετέρου θα αναβαθμίσει την εικόνα τους του-
ριστικά και περιβαλλοντικά. 

Μιλώντας στην «Κ» ο γενικός διευθυντής
του ΠΑΣΥΞΕ Φιλόκυπρος Ρουσσουνίδης, έκανε
λόγο για την ανάγκη αλλαγής της υφιστάμενης
νομοθεσίας σε σχέση με την εγκατάσταση φω-
τοβολταϊκών, ώστε να επιτρέπεται σε κοντινή
απόσταση εκτός του τουριστικού πυρήνα, η
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. «Το virtual net
metering είναι πολύ σημαντικό γιατί θα συ-
γκρατήσει το κόστος και θα παραμείνουμε α-
νταγωνιστικοί». Αυτό θα είναι και το αντικείμενο
επικείμενης προγραμματισμένης συνάντησης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
με την Υπουργό Ενέργειας περί τα μέσα Σε-

πτεμβρίου. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής,
θα τεθούν επί τάπητος οι τρόποι μείωσης της
ηλεκτρικής ενέργειας και του κόστους ενέργειας
για τις τουριστικές επιχειρήσεις, κάτι που θε-
ωρείται ως μείζονος σημασίας, προκειμένου
να παραμείνει ανταγωνιστική η βιομηχανία.
Θέμα συζήτησης θα αποτελέσει, όπως έχει
προαναφερθεί, και η απλοποίηση των χρονο-
βόρων διαδικασιών για την εγκατάσταση φω-
τοβολταϊκών, καθώς και άλλοι τρόποι για εξοι-
κονόμηση ενέργειας. 

Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν
παραδείγματα άλλων ανταγωνιστικών χωρών
όπως η Ελλάδα, οι οποίες έχουν μειώσει το ε-
νεργειακό κόστος των ξενοδοχείων, γεγονός
το οποίο σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΞΕ, προσδίδει
ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά
την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν οι
τουριστικές επιχειρήσεις. 

Στο μεταξύ πρόσφατα το Υπουργικό Συμ-
βούλιο ανακοίνωσε την επιδότηση της αύξησης
της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος που περι-
λαμβάνει και τους εμπορικούς καταναλωτές.
Η συγκεκριμένη επιδότηση περιλαμβάνει και
τα ξενοδοχεία (εμπίπτουν στην κατηγορία Με-
γάλοι Εμπορικοί Καταναλωτές). Σχολιάζοντας
σχετικά ο κ. Ρουσσουνίδης ανέφερε ότι η συ-
γκεκριμένη επιδότηση δεν καλύπτει σε καμία
περίπτωση την κατανάλωση ενός ξενοδοχείου.
Ως εκ τούτου θεωρούν ότι η λύση του virtual
net metering, είναι μονόδρομος. 

Υπενθυμίζεται ότι η εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκού σε άλλο σημείο από το σημείο κα-
τανάλωσης, και ο συμψηφισμός με το υπο-
στατικό για τους μεγάλους εμπορικούς κατα-
ναλωτές έχει αποτελέσει αίτημα του συνδέσμου
μεγάλων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας
(μέλος του οποίου και ο Σύνδεσμος Τουριστικών
Επενδύσεων, ΣΤΕΚ), ενώ είχε τεθεί επιτακτικά
σε επιστολή του συνδέσμου προς τον πρόεδρο
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.
Είναι γεγονός, το οποίο αποδεικνύεται και από
δεδομένα τελευταίας έρευνας της ΟΕΒ, ότι οι
υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης
είναι από τους πλέον ενεργοβόρους κλάδους
στην Κύπρο, με ψηλό δείκτη ετήσιων εκπομπών
Co2, κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής
αποβλήτων. 
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Το ρίσκο της κλιματικής κρίσης Μια αναλαμπή πριν από την ύφεση
Ακούγεται άδικο, γιατί η Ευρώπη
έχει κάνει όσα κανείς άλλος στον
κόσμο για την αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης μετά τη 10ετία
του 1970, αλλά η κλιματική κρίση
δεν αναγνωρίζει σύνορα, ούτε α-
πωθείται ούτε επαναπροωθείται,
και η Γηραιά Ηπειρος βρίσκεται
στο επίκεντρό της. Το φετινό κα-
λοκαίρι άνοιξε με πυκνά, διαδοχικά
κύματα καύσωνα κυρίως στη δυ-
τική και στη νοτιοδυτική Ευρώπη,
ανέβηκε μερικούς βαθμούς και η
θερμοκρασία της Μεσογείου, μέσα
σε δύο μήνες κάηκαν και 700.000
εκτάρια ευρωπαϊκά δάση. Και τώ-
ρα, ο Αύγουστος τελειώνει με ένα
σπάνιο, αν όχι πρωτοφανή, συν-
δυασμό ξηρασίας και καταιγίδων.
Οι όροι του προβλήματος πλέον
δεν εξαρτώνται από κανέναν με-
μονωμένα, ούτε καν από ολόκληρη
την Ευρώπη.

Ουδείς (πλην ίσως κάποιων
τραμπικών...) αμφιβάλλει για το
ανθρωπογενές της κλιματικής
κρίσης. Εκπέμποντας περίπου 52
δισ. μετρικούς τόνους διοξείδιο
του άνθρακα και άλλα αέρια του
θερμοκηπίου κάθε χρόνο, έχουμε
τυλίξει ασφυκτικά τη Γη με μια

«κουβέρτα αερίων» και την υπερ-
θερμαίνουμε. Τα τελευταία 200
χρόνια, η θερμοκρασία του πλα-
νήτη έχει αυξηθεί περίπου 0,85ο
Κελσίου – και το 75% αυτής της
αύξησης σημειώθηκε τον τελευ-
ταίο μισόν αιώνα. Στο επίκεντρο
της υπερθέρμανσης βρίσκεται η
Ευρώπη.

Στη Γαλλία, τα νερά στα ποτά-
μια δεν επαρκούν για να ψυχρά-
νουν τους πυρηνικούς αντιδρα-
στήρες και η χώρα γίνεται από ε-
ξαγωγέας εισαγωγέας ηλεκτρικού
ρεύματος. Η Ιταλία βλέπει τις υ-
δροηλεκτρικές μονάδες της να α-
δρανούν λόγω της ξηρασίας, αλλά
ταυτόχρονα σφοδρές καταιγίδες
παίρνουν ανθρώπινες ζωές και
προκαλούν μεγάλες υλικές κατα-
στροφές. Ανάλογα φαινόμενα πλη-
θαίνουν και επεκτείνονται. Τα α-
ντίθετα ακραία καιρικά φαινόμενα
αλληλοσυνδέονται κι αλληλοεπι-
δρούν, οι καταστροφές που προ-
καλεί το ένα μεγεθύνουν τις κα-
ταστροφές που θα επιφέρει το άλ-
λο. Η πρόληψη γίνεται προτεραι-
ότητα.

Είναι θέμα απλής, κοινής λο-
γικής. Πρώτος στόχος πρέπει να

είναι η δραστική μείωση των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Δυστυχώς, ο πόλεμος στην Ου-
κρανία και οι συνέπειές του στην
ενεργειακή οικονομία έχουν πάει
πίσω αυτήν την προσπάθεια σε
ολόκληρη την Ευρώπη: Αντί να
συζητά για την ταχεία απόσυρση
του αερίου, αγωνιά αν θα έχει αρ-
κετό φυσικό αέριο, το πληρώνει
όσο όσο και χαρακτηρίζει πράσινες
τις επενδύσεις σε αυτό το ορυκτό
καύσιμο. Δεύτερος στόχος είναι
η ενίσχυση της ανθεκτικότητας
των υποδομών στις ακραίες (αλλ’
όχι σπάνιες, πλέον...) συνθήκες
της κλιματικής κρίσης. Φωνή σύ-
νεσης, η έκκληση της διευθύντριας
του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα,
για επενδύσεις 3-6 τρισ. δολ. σε
πράσινη ενέργεια και υποδομές
παγκοσμίως, κάθε χρόνο έως το
2050 – αντί για μόλις 630 εκατ.
που γίνονται σήμερα.

Πού εντοπίζονται οι κύριες δυ-
σκολίες; Θα πείτε –σωστά– στα
ευρύτερα και βαθιά διακλαδωμένα
κατεστημένα συμφέροντα του άν-
θρακα, των ορυκτών καυσίμων.
Συμφέροντα που ενισχύονται στις
σημερινές συνθήκες κρίσης – εν-

δεικτική είναι η εκτίμηση του
ΔΝΤ, ότι τα αυταρχικά καθεστώτα
των σεΐχηδων, οι οποίοι έτυχε να
γεννηθούν πάνω σε κοιτάσματα
πετρελαίου στη Μέση Ανατολή,
θα έχουν επιπλέον ουρανοκατέ-
βατα κέρδη 1,3 τρισ. δολ. στην
4ετία έως το 2026. Υπάρχουν, ω-
στόσο, και άλλες μεγάλες δυσκο-
λίες.

Αν μας έλεγαν ότι ένα αερο-
πλάνο έχει 20% πιθανότητες να
πέσει, δεν θα παίρναμε το ρίσκο
να πετάξουμε με αυτό. Αν, όμως,
ακούμε ότι υπάρχουν 20% πιθα-
νότητες η άνοδος της θερμοκρα-
σίας να ξεπεράσει τους 3 ή 4 βαθ-
μούς Κελσίου τις προσεχείς 10ετίες
και η Γη να γίνει αβίωτη για τον
άνθρωπο, άρρητα, χωρίς να το
παραδεχτούμε ευθέως, συμπερι-
φερόμαστε με τρόπο που δείχνει
ότι ανέμελα παίρνουμε το ρίσκο,
που απειλεί τα δικαιώματα και τη
ζωή μελλοντικών γενιών. Αυτή η
ανήθικη συμπεριφορά ίσως αλ-
λάξει αν κατανοήσουμε ότι η κρίση
απειλεί και τη δική μας ζωή. Αρκεί,
βεβαίως, να προλάβουμε.

kallitsiskostas@yahoo.com

Αν και, συνολικά, το ΑΕΠ του δεύ-
τερου τριμήνου της Ευρωζώνης
σημείωσε μια προς τα πάνω έκ-
πληξη (0,7% σε τριμηνιαία βάση
έναντι της συναινετικής εκτί-
μησης του Reuters για 0,2%), οι
προοπτικές παραμένουν ζοφερές.
Ανάμεσα σε δύο διασταυρούμενα
πυρά, από τη μια με το επιδει-
νούμενο σοκ στον ενεργειακό
εφοδιασμό και από την άλλη με
τη σύσφιγξη των συνθηκών δα-
νεισμού σε όλο τον κόσμο, εξα-
κολουθούμε να προβλέπουμε ότι
η Ευρωζώνη θα περιπέσει σε ύ-
φεση το δεύτερο εξάμηνο του
τρέχοντος έτους. Μετά δύο κα-
λοκαίρια ταξιδιωτικής αναταρα-
χής που σχετίζονται με την παν-
δημία του κορωνοϊού, το 2022
οι τουρίστες ανυπομονούσαν να
επιστρέψουν στους αγαπημένους
τους προορισμούς. Η τόνωση
των ταξιδιωτικών υπηρεσιών
στη Γαλλία βοήθησε στην άνοδο
του ΑΕΠ κατά 0,5% σε τριμηνιαία
βάση το δεύτερο τρίμηνο, υπερ-
βαίνοντας την εκτίμησή μας για
0,2%, και υπεραντιστάθμισε την
πτώση του 0,2% του πρώτου τρι-
μήνου. Τόσο το ΑΕΠ της Ισπανίας

(1,1% σε τριμηνιαία βάση το δεύ-
τερο τρίμηνο, μετά το 0,2% κατά
το πρώτο τρίμηνο) όσο και της
Ιταλίας (1,0% μετά το 0,1%) επι-
ταχύνθηκαν σημαντικά. Η Ισπα-
νία, ενώ υστερεί σε σχέση με
την υπόλοιπη Ευρωζώνη στην
ανάκαμψη από την ύφεση του
κορωνοϊού, επωφελήθηκε από
τα σταθερά κέρδη στην εγχώρια
κατανάλωση και τις επενδύσεις.
Η εικόνα φαίνεται λιγότερο ρό-
δινη στο ψυχρότερο βόρειο τμή-
μα της Ευρώπης, το οποίο εξαρ-
τάται περισσότερο από τη βιο-
μηχανική παραγωγή και τις ει-
σαγωγές ρωσικού φυσικού αε-
ρίου. Το πραγματικό γερμανικό
ΑΕΠ διαμορφώθηκε σταθερά
στο 0,0% σε τριμηνιαία βάση το
δεύτερο τρίμηνο, δείχνοντας ε-
πιβράδυση από το ανοδικά ανα-
θεωρημένο 0,8% το πρώτο τρί-
μηνο.

Αντικατοπτρίζοντας την α-
κόμη σταθερή υποκείμενη ζή-
τηση, η ιδιωτική κατανάλωση
φαίνεται να διατηρήθηκε σε
καλά επίπεδα το δεύτερο τρίμη-
νο. Αυτό συμβαίνει παρά το σο-
βαρό σοκ του πραγματικού ει-

σοδήματος που προέρχεται από
τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού
–σε μεγάλο βαθμό λόγω του αυ-
ξανόμενου κόστους εισαγωγών–
και παρά το γεγονός ότι στα ο-
νομαστικά εισοδήματα υπήρξαν
μόνο μέτρια κέρδη (σε αντίθεση
με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο). Η αύξηση των κρατικών
δαπανών πιθανότατα συνέβαλε
επίσης στην ανάπτυξη το δεύ-
τερο τρίμηνο.  

Πάντως, η Ευρωζώνη θα έρθει
αντιμέτωπη με έναν δύσκολο
χειμώνα. Ακόμη και με την κι-
νητοποίηση της Ε.Ε. να μειώσει
την κατανάλωση φυσικού αερίου
προκειμένου να αυξήσει τα επί-
πεδα αποθήκευσης προς τον χει-
μώνα, η απόφαση της Μόσχας
να μειώσει δραματικά τον εφο-
διασμό της υπογραμμίζει τον
σοβαρό κίνδυνο ελλείψεων ε-
νέργειας κατά τους κρύους μήνες,
που θα μπορούσαν να αναγκά-
σουν τα εργοστάσια να σταμα-
τήσουν την παραγωγή για να έ-
χουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα
να ζεστάνουν τα σπίτια τους.    

* Οικονομολόγοι της Berenberg Bank.

Αυξημένο 20-30%
το κόστος ενέργειας 
για τα ξενοδοχεία
Επανέρχεται το ζήτημα του virtual net metering, 
βλέπουν την Υπουργό Ενέργειας τον Σεπτέμβριο

<<<<<<<

Ζητούν απλοποίηση 
των διαδικασιών για 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
και τρόπους εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Σύμφωνα με τελευταία έρευνα της ΟΕΒ, ο κλάδος εστίασης και φιλοξενίας είναι από τους πλέον ενεργοβόρους κλάδους στην Κύπρο, με ψηλό δείκτη ετήσιων εκπο-
μπών Co2, κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής αποβλήτων.

Το ενεργειακό 
αποτύπωμα 
των ξενοδοχείων

Oι επιχειρήσεις του κλάδου (5.869) κατα-
ναλώνουν συνολικά 511.168.000 κιλοβα-
τώρες, ενώ για κάθε επιχείρηση ξεχωρι-
στά η κατανάλωση υπολογίζεται στις
87.096 κιλοβατώρες. Για σκοπούς σύγκρι-
σης να αναφέρουμε ότι η μέση ηλεκτρική
κατανάλωση για μια επιχείρηση στον το-
μέα της ενημέρωσης και επικοινωνίας εί-
ναι 50.098 κιλοβατώρες, οι επιχειρήσεις
μεταφοράς και αποθήκευσης 36.828 κι-
λοβατώρες και μια επιχείρηση στον τομέα
του χονδρικού/λιανικού εμπορίου κατα-
ναλώνει κατά μέσο όρο 24.100 κιλοβατώ-
ρες. Επιπλέον, οι ετήσιες εκπομπές CO2
για τα πεντάστερα και τετράστερα ξενο-
δοχεία στην Κύπρο είναι γύρω στις
222.000. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ε-
τησίως, η κατανάλωση ενέργειας ανά δια-
νυκτέρευση στα εποχιακά τετράστερα, α-
νέρχεται σε 22,9 κιλοβατώρες και ανά δω-
μάτιο σε 7.454 κιλοβατώρες. Ανά m2 η ε-
τήσια κατανάλωση ενέργειας ανέρχεται
σε 150,6 κιλοβατώρες. Σημειώνεται ότι
βάσει υπολογισμών του Υπουργείου Ε-
νέργειας, η μέση κατανάλωση για κάθε
νοικοκυριό είναι γύρω στις 400 κιλοβατώ-
ρες τον μήνα. 
Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για την
κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας α-
νά δραστηριότητα, τα οποία είναι περίπου
τα ίδια τόσο για τα τετράστερα όσο και για
τα πεντάστερα ξενοδοχεία. Συγκεκριμέ-
να, για τα εποχιακά τετράστερα, ο ηλε-
κτρικός εξοπλισμός απορροφά το 40%
της ενέργειας που καταναλώνει η μονά-
δα, ο κλιματισμός/εξαερισμός απορροφά
το 31% της κατανάλωσης ενέργειας, η πα-
ροχή ζεστού νερού το 18%, ενώ ο φωτι-
σμός το 5%. Αντίστοιχα για τα εποχιακά
πεντάστερα η κατανάλωση ενέργειας κα-
τανέμεται σε 30% για τον ηλεκτρικό εξο-
πλισμό, σε 36% για τον κλιματισμό, 10%
για παροχή ζεστού νερού, 6% για φωτι-
σμό και 3% για θέρμανση. Όσον αφορά
την παραγωγή αποβλήτων, προκύπτει ότι
κάθε διανυκτέρευση στα τετράστερα ξε-
νοδοχεία αντιστοιχεί σε 2,6 κιλά απόβλη-
τα και 3,2 κιλά για κάθε διανυκτέρευση
στα πεντάστερα.
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Αλήθεια και ψέμα 
Η σύγκρουση της αλήθειας με το
ψέμα όσο περνάει ο καιρός γί-
νεται όλο και πιο έντονη. Αρχί-
σαμε να τη βιώνουμε με τις ε-
κλογές στην Αμερική τo 2017
και μετά συνεχίστηκε με το
Brexit. Τώρα έχουμε πάει σε άλ-
λο επίπεδο αφού σειρά έχουν
πάρει αμφιλεγόμενα δημοσιεύ-
ματα και εργαλειοποίηση μη
κυβερνητικών οργανώσεων. Αν
δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο
τότε οι ενδιαφερόμενοι πολύ α-
πλά επεμβαίνουν στη προσω-
πική ζωή όπως έγινε στην πε-
ρίπτωση της Φιλανδής Πρωθυ-
πουργού. Προσπάθησαν να την
πλήξουν χρησιμοποιώντας ένα
βίντεο που διασκέδαζε με τους
φίλους της. Δυστυχώς, φαίνεται
ότι όλα τα παραπάνω έχουν ένα
κοινό παρονομαστή : την απο-
δόμηση δυτικών ηγετών που
στάθηκαν απέναντι στη Ρωσία.
Είναι κρίμα γιατί βρίσκονται
πολλοί που είναι διατεθειμένοι
να κάνουν κακό στην πατρίδα
τους συμμετέχοντας σε μια τέ-
τοια προσπάθεια άμεσα ή έμ-
μεσα. Άμεσα έχοντας οικονο-
μικές συναλλαγές οπότε και
γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουν
και έμμεσα έχοντας ιδεολογικές
προκαταλήψεις μη γνωρίζοντας
πού συμμετέχουν.  Οι τελευταίοι
είναι και πιο επικίνδυνοι γιατί
δεν έχουν την αίσθηση του κιν-
δύνου αφού πραγματικά νιώ-

θουν ότι αυτό που πιστεύουν
είναι η πραγματικότητα. Πώς
αλλάζει η κατάσταση ώστε να
μπορέσουμε να επιστρέψουμε
στην κανονικότητα; Πρέπει τα
κόμματα σε όλες τις δυτικές χώ-
ρες να αλλάξουν βάζοντας ως
προτεραιότητα την ενότητα και
την αγάπη για την πατρίδα. Πρέ-
πει να μπορούν να συνεργάζο-
νται τουλάχιστον στα μεγάλα
εθνικά θέματα και την ίδια ώρα
να περιθωριοποιήσουν ακραία
στοιχεία που κρατάνε ελέω ψή-
φων. Τέλος, χρειάζονται πραγ-
ματικοί ηγέτες! 

Άνθρωποι οι οποίοι πρώτα
θα εμπνεύσουν όλους τους ψη-
φοφόρους να ξαναεμπιστευτούν
τους πολιτικούς και δεύτερον
να εμπνεύσουν ικανά μέλη της
κοινωνίας να ασχοληθούν με
την πολιτική. Έχουμε αφήσει
τις τύχες των παιδιών μας σε
πολιτικούς που δεν ξέρουν πώς
να λύσουν μια απλή μαθηματική
πράξη, πόσο μάλλον να λύσουν
τα προβλήματά μας. Γι’ αυτό λοι-
πόν η ψήφος είναι η δύναμή
μας, και με τη δύναμή μας μπο-
ρούμε να σταματήσουμε την
παράνοια στην οποία έχουμε ει-
σέλθει και να τελειώνει η σύ-
γκρουση μεταξύ αλήθειας και
ψέματος.

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

Ένα αλλιώτικο καλοκαιρινό πάρτι διοργα-
νώθηκε στην παραλία Σκούταροι στο Πα-
ραλίμνι με στόχο την ενημέρωση και ευ-
αισθητοποίηση του κοινού για την πλα-
στική ρύπανση των θαλασσών μας. Η εκ-
δήλωση διοργανώθηκε την Κυριακή, 21
Αυγούστου 2022, από τον Κυπριακό Σύν-
δεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) στα
πλαίσια του Έργου “Keep our Sand and
Sea Plastic Free”. To Υφυπουργείο Τουρι-
σμού και ο Δήμος Παραλιμνίου ήταν υπο-
στηρικτές της εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγ-

ματοποιήθηκε Live link με μουσική, δια-
γωνισμοί με πλούσια δώρα και διάφορα
παιχνίδια. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή και ελ-
πιδοφόρα ήταν η συμμετοχή των μικρών
μας φίλων που με μεγάλη προθυμία ανέ-
λαβαν να καθαρίσουν την παραλία. Η πα-
ραλία Σκούταροι στο Παραλίμνι είναι η
2η «Παραλία Χωρίς Πλαστικά» που διορ-
γανώθηκε από το Έργο “Κeep our Sand
and Sea Plastic Free” σε συνεργασία με
το Δήμο Παραλιμνίου με στόχο να ενθαρ-
ρύνει και διευκολύνει τους επισκέπτες
της να αποφεύγουν την χρήση του πλα-
στικού μιας χρήσης κατά την παραμονή

τους στην παραλία, με απώτερο σκοπό
την μείωση της πλαστικής ρύπανσης των
θαλασσών μας. Μια πρωτοβουλία που α-
γκαλιάστηκε από το κοινό και μόνο θετικά
αποτελέσματα θα έχει για την τουριστική
βιομηχανία και όχι μόνο.  

Οι χιλιάδες ακροατές του Live link, τόσο
από την παραλία, όσο και από το ραδιόφωνο
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για
τις δράσεις του Έργου, να κατανοήσουν
τις επιπτώσεις της πλαστικής ρύπανσης
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία και να διασκεδάσουν με υπεύθυνο
τρόπο.  

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα σχόλια
των επισκεπτών της παραλίας και στόχος
των διοργανωτών είναι να πραγματοποι-
ηθούν αντίστοιχες εκδηλώσεις σε ακόμη
περισσότερες παραλίες. Όπως δήλωσε η
Συντονίστρια του Έργου “Κeep our Sand
and Sea Plastic Free”, Παναγιώτα Κουτσό-
φτα: «Ακόμη και η αλλαγή μιας μικρής κα-
θημερινής συνήθειάς μας, μπορεί να κάνει
μεγάλη διαφορά για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα,
εάν ένα άτομο και μόνο χρησιμοποιεί ε-
παναχρησιμοποιήσιμο παγούρι για το
νερό του, αντί πλαστικά μπουκάλια, μπο-

ρούν να εξοικονομηθούν μέχρι και 156
μπουκάλια νερού/χρόνο. Αναλογιστείτε
πόσο μεγάλη αλλαγή μπορεί να γίνει αν
όλοι χρησιμοποιούμε επαναχρησιμοποι-
ήσιμα παγούρια για το νερό». 

Το Έργο “ Keep our Sand and Sea Plastic
Free” είναι μια πρωτοβουλία του TUI Care
Foundationσε συνεργασία με τον Κυπριακό
Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) με
στόχο να φέρει μαζί την τουριστική βιο-
μηχανία, τους τουρίστες και τους ντόπιους
για να αναλάβουν δράση για μείωση της
κατανάλωσης των πλαστικών μιας χρήσης,
ώστε να ελαττωθεί η πλαστική ρύπανση. 

Με μπροστάρη τη Λεμεσό, η Κύπρος
προσδοκεί να μπει ψηλά στο χάρτη
των κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων
πόλεων της Ευρώπης, ανέφερε ο υφυ-
πουργός Έρευνας, Καινοτομίας και
Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκ-
κινος, σημειώνοντας ότι οι τεχνοκράτες
έχουν ήδη «σηκώσει τα μανίκια» για
τη συμμετοχή του Δήμου Λεμεσού στο
πρόγραμμα EU Mission Cities, για τις
100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες
πόλεις της ΕΕ. 

Το θέμα απασχόλησε, το μεσημέρι
της Τρίτης, σύσκεψη στο Δημοτικό
Μέγαρο Λεμεσού, όπου ο Υφυπουργός
και οι συνεργάτες του συζήτησαν τρό-
πους συνεργασίας με τις δημοτικές
Αρχές, ώστε να ανταποκριθεί η πόλη

στις προκλήσεις που απαιτούνται για
εξασφάλιση κονδυλίων από το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει
σε 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες
πόλεις έως το 2030, σε τομείς όπως η
ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων,
οι μεταφορές, τα κτίρια κ.λπ. Συγχαί-
ροντας το Δήμο Λεμεσού για την επι-
τυχία εξασφάλισης συμμετοχής, μέσω
διαγωνιστικής διαδικασίας, ο κ. Κόκ-
κινος είπε πως η συνεργασία του Υφυ-
πουργείου είναι δεδομένη «γιατί πι-
στεύω ότι δεν είναι μόνο θέμα κλιματικά
ουδέτερης και έξυπνης Λεμεσού, αλλά
κλιματικά ουδέτερης και έξυπνης Κύ-
πρου». «Μέσα στο πλαίσιο της ευρύ-
τερης στρατηγικής της Πολιτείας για
διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πο-
λιτών, μέσα από υποδομές πόλεων, και
όχι μόνο, για την έξυπνη Κύπρο, πι-
στεύω ότι αυτός είναι ένας δίαυλος για
να τρέξουμε γρήγορα, να πειραματι-
στούμε, να διεκδικήσουμε μαζί κον-
δύλια και έργα τα οποία, ξεκινώντας
από την πόλη της Λεμεσού, θα βάλουν
την Κύπρο ψηλά στο χάρτη των κλι-
ματικά ουδέτερων πόλεων της Ευρώ-
πης», συμπλήρωσε. Σημείωσε, τέλος,

ότι «οι τεχνοκράτες μας έχουν ήδη ση-
κώσει τα μανίκια και πιστεύω ότι θα
καταφέρουμε, με αυτά που συμφωνή-
σαμε σήμερα και με τις τακτικές συ-
ναντήσεις που θα έχουμε για να πα-
ρακολουθούμε την εξέλιξη, η Λεμεσός
να πετύχει τους στόχους της και κατ’
επέκταση η Κύπρος». 

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος
Νίκος Νικολαΐδης, δήλωσε ότι το συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα
εντατικό και απαιτητικό και μια μεγάλη
πρόκληση για την πόλη, αφού θα πρέπει
να καταρτιστεί ένας στρατηγικός σχε-
διασμός, με συγκεκριμένες δράσεις
και έργα, «που όταν υλοποιηθούν θα
οδηγήσουν τη Λεμεσό, την επόμενη
οκταετία, σε αυτό το καθεστώς της έ-

ξυπνης και κλιματικά ουδέτερης πόλης».
«Συμφωνήσαμε με τον Υφυπουργό ότι
θα υπάρξει μια συνεργασία σε στρα-
τηγικό επίπεδο, σε επίπεδο δημιουργίας
μιας κατευθυντήριας επιτροπής, η ο-
ποία θα συντονίσει όλες τις δράσεις
με τα κυβερνητικά τμήματα, με εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, με ερευνητικά κέ-
ντρα, με τον ιδιωτικό τομέα και την
κοινωνία των πολιτών», είπε ο κ. Νι-
κολαϊδης, προσθέτοντας ότι η κοινωνία
των πολιτών πρέπει να είναι συμμέτοχη
σε αυτές τις διαδικασίες, «ούτως ώστε
να μπορέσει η πόλη μας να υποβάλει
έγκαιρα αυτόν τον στρατηγικό σχε-
διασμό και έγκαιρα να αρχίσει να διεκ-
δικεί κονδύλια από την ΕΕ για την υ-
λοποίηση αυτών των δράσεων». Υπέ-

δειξε ακόμη πως ό,τι έχει να ωφεληθεί
η Λεμεσός από αυτά τα έργα και δρά-
σεις, θα διοχετευθεί και στις υπόλοιπες
πόλεις της Κύπρου, καθώς στόχος του
προγράμματος και των 100 πόλεων
που συμμετέχουν, είναι να επηρεάσουν
θετικά και τις υπόλοιπες πόλεις της
Ευρώπης. 

Με τη σημερινή σύσκεψη έγινε ένα
σημαντικό βήμα, είπε ο Νίκος Νικο-
λαΐδης και ευχαρίστησε τον Υφυπουργό
και τους συνεργάτες του για τη συνερ-
γασία. Υπενθυμίζεται ότι ρόλο επιστη-
μονικού συντονιστή της συμμετοχής
του Δήμου Λεμεσού στο πρόγραμμα
EU Mission Cities ανέλαβε το Ινστιτούτο
Κύπρου.

ΚΥΠΕ

<<<<<<

Oσοι βρέθηκαν την Κυριακή
στην παραλία Σκούταροι στο
Παραλίμνι είχαν την ευκαιρία
να συμμετάσχουν σ΄ ένα δια-
φορετικό πάρτι. Η παραλία Σκούταροι στο Παραλίμνι είναι η 2η «Παραλία Χωρίς Πλαστικά» που διοργανώθηκε από το Έργο “Κeep our Sand and Sea Plastic Free” σε

συνεργασία με το Δήμο Παραλιμνίου.

Ξεπέρασαν τα 12 tcf οι συνολικές ποσότητες ΦΑ 
Οι νέες ανακαλύψεις ενισχύουν το δυναμικό της κυπριακής ΑΟΖ δίνοντας μια νέα πνοή στο ενεργειακό πρόγραμμα

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Οι επίσημες ανακοινώσεις Λευκωσίας
και ΕΝΙ για την ποσότητα Φυσικού Α-
ερίου (ΦΑ) που εντοπίσθηκε στον στόχο
«Cronos-1» του τεμαχίου 6, αν και α-
πέχουν από τις αρχικές προσδοκίες,
δικαιολογημένα προκαλούν κλίμα ευ-
φορίας. Τα 2,5 tcf που ανακοινώθηκαν
διατηρούν ζωντανή την δυναμική του
τεμαχίου 6 δίνοντας προοπτικές να ε-
ξελιχθεί σε ένα δεύτερο κοίτασμα Α-
φροδίτη. Η νέα γεώτρηση που ανακοι-
νώθηκε στο στόχο «Zeus-1», ταυτόχρονα
με την επισημοποίηση των αποτελε-
σμάτων του Cronos-1, ενδεχομένως να
αυξήσει τις ενεργειακές προοπτικές
του τεμαχίου 6. Τουλάχιστον αυτό δεί-
χνουν πρώτον τα δεδομένα που έχει η
κοινοπραξία του τεμαχίου 6 καθώς δεύ-
τερον η εκτός αρχικού προγραμματι-
σμού γεώτρηση σε κοντινό σημείο από
το στόχο «Cronos-1». Εκτός από την

στήλη ΦΑ 260 μέτρων που εντόπισε
το γεωτρύπανο «Tungsten Explorer»,
τα δεδομένα που αντλήθηκαν επέβαλαν
την αλλαγή σχεδίων με παραμονή του
γεωτρύπανου στην περιοχή αντί του
αρχικού σχεδιασμού για μετακίνησή
του, σε άλλο τεμάχιο της κοινοπραξίας,
πιθανότατα στο 8. Τόσο η εταιρεία όσο
και η κυβέρνηση συνεχίζουν να δια-
τηρούν χαμηλούς τόνους χωρίς ωστόσο
να κρύβουν την ικανοποίησή τους για
την ποσότητα ΦΑ που εντοπίσθηκε. Ι-
κανοποίηση που πηγάζει από τις προ-
οπτικές που δημιουργούνται από το ε-
νεργειακό δυναμικό της ΑΟΖ, το οποίο

σχετίζεται άμεσα και με τον παράγοντα
ενεργειακής κρίσης που μαστίζει την
Ευρώπη.

Το ταμείο
Παρά τα διθυραμβικά σχόλια μετά

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
στο στόχο «Cronos-1» το συγκεκριμένο
κοίτασμα αν αξιολογηθεί μεμονωμένα,
τότε αναμφίβολα πρόκειται για ένα κοί-
τασμα μεσαίου μεγέθους που εάν δεν
υπήρχαν άλλες παράμετροι, πολύ δύ-
σκολα θα έφθανε στο στάδιο να χαρα-
κτηρισθεί εμπορεύσιμο. Στην προκει-
μένη περίπτωση η αξιολόγηση του κοι-

τάσματος γίνεται αθροιστικά, συμβάλ-
λοντας έτσι σημαντικά στο ενεργειακό
δυναμικό της ΑΟΖ που είναι η μεγάλη
εικόνα. Για να γίνουν περισσότερο κα-
τανοητές οι προοπτικές του κυπριακού
ενεργειακού προγράμματος θα πρέπει
κάποιος να εξετάσει συνολικά τις επι-
δόσεις της ΑΟΖ από τότε που ξεκίνησαν
οι έρευνες και τα αποτελέσματα των
εργασιών που πραγματοποιήθηκαν. 

«Αφροδίτη»
Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση πραγ-

ματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου
2011 στο τεμάχιο 12 από την αμερικά-

νικη Noble Energy. Τον Ιούνιο του 2015
η αδειούχος εταιρεία του 12 ανακοίνωσε
ότι η ανάπτυξη του κοιτάσματος «Α-
φροδίτη», η αξιολόγηση του οποίου κα-
ταδεικνύει ποσότητες φυσικού αερίου
της τάξης των 4,5 τρισεκατομμυρίων
κυβικών ποδών (Tcf), είναι οικονομικά
βιώσιμη και ακολούθως υπέβαλε Σχέδιο
Ανάπτυξης και Παραγωγής. Το συγκε-
κριμένο κοίτασμα μέχρι σήμερα παρα-
μένει αναξιοποίητο και λέγεται πως η
ανάπτυξή του θα ξεκινήσει το 2024.

Ο «Γλαύκος»
Μετά την πρώτη γεώτρηση στο τε-

μάχιο 12 και τα ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα που ανακοινώθηκαν ακολού-
θησε μια περίοδος αστοχιών που λίγο
έλειψε να τερματίσει άδοξα το ενερ-
γειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Η αναγέννηση επήλθε κατά
τον τρίτο γύρο αδειοδοτήσεων που
προκήρυξε η κυβέρνηση. Στις 16 Δε-
κεμβρίου 2016 μεταξύ άλλων εντός της
κυπριακής ΑΟΖ εισήλθε και η
ExxonMobil, στην οποία παραχωρή-
θηκε το τεμάχιο 10, στο οποίο προη-
γουμένως η γαλλική TOTAL είχε πραγ-
ματοποιήσει έρευνες χωρίς αποτελέ-
σματα. Δυο χρόνια μετά πραγματοποι-

ήθηκε η πρώτη ερευνητική γεώτρηση
στο στόχο «Δελφύνη», η οποία ωστόσο
δεν εντόπισε κοίτασμα σε εμπορεύσιμη
κατάσταση. Η δεύτερη προσπάθεια
πραγματοποιήθηκε στο στόχο «Γλαύ-
κος» και ήταν επιτυχής. Σύμφωνα με
επίσημες ανακοινώσεις το κοίτασμα
που εντοπίσθηκε υπολογίζεται από 5
έως 8 tcf ΦΑ. Στο συγκεκριμένο κοί-
τασμα πραγματοποιήθηκε επιβεβαιω-
τική γεώτρηση τα αποτελέσματα της
οποίας αναμένονται.

«Καλυψώ» 
Πολύ πριν τις ικανοποιητικές επι-

δόσεις του «Γλαύκου» στο τεμάχιο 10,
η ιταλική ENI πραγματοποίησε την
πρώτη επιβεβαιωτική γεώτρηση στο
στόχο «Καλυψώ», στο τεμάχιο 6. Οι ερ-
γασίες άρχισαν την πρώτη μέρα του
2018 και ολοκληρώθηκαν δυο μήνες
αργότερα. Επίσημες ανακοινώσεις για
τα αποτελέσματα των εργασιών δεν
έχουν γίνει. Ωστόσο, αξιωματούχοι της
ιταλικής ΕΝΙ προσδιόριζαν την ποσό-
τητα ΦΑ που εντοπίσθηκε από 6 έως
8 tcf ποσότητα υπερβολική, σύμφωνα
με ανεπίσημες πηγές στη Λευκωσία
οι οποίες κάνουν λόγο για κοίτασμα
που στην καλύτερη περίπτωση κυμαί-
νεται κοντά στα 2 tcf ΦΑ. 

«Cronos-1»
Η γεώτρηση στο στόχο «Cronos-1»

είναι η δεύτερη στο τεμάχιο 6 και αυτή
που σημάδεψε την επιστροφή της γαλ-
λο-ιταλικής κοινοπραξίας στην κυπρια-
κή ΑΟΖ, μετά το μορατόριουμ εργασιών
λόγω πανδημίας. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Κ», η επιλογή του συγκε-
κριμένου στόχου έγινε από τα ενθαρ-
ρυντικά σεισμικά δεδομένα που υπάρ-
χουν και έδειχναν ένα κοίτασμα ΦΑ
κοντά στα 4,5 tcf. Ποσότητα που δεν
επιβεβαιώθηκε με την εταιρεία και την
κυβέρνηση να αποφασίζουν μια δεύ-
τερη γεώτρηση στο στόχο «Zeus-1»
προκειμένου «να εκτιμηθούν με μεγα-
λύτερη ακρίβεια οι ποσότητες φυσικού
αερίου στο εν λόγω τεμάχιο». Τουτέστιν,
να διαπιστωθεί εάν ο βυθός του τεμα-
χίου 6 κρύβει και άλλο ΦΑ που δεν ε-
ντόπισε η γεώτρηση στο στόχο
«Cronos-1».

<<<<<<

Από το 2011 που ξεκίνησαν οι
γεωτρήσεις εντός της κυ-
πριακής ΑΟΖ έχουν εντοπι-
σθεί τέσσερα κοιτάσματα
ΦΑ. Το Αφροδίτη με 4,5 tcf,
το Καλυψώ με 2 tcf περίπου,
το Γλαύκος με 5 έως 8 tcf και
ο «Cronos-1» με 2,5 tcf. Η ενεργειακή κρίση που έχει σκεπάσει την Ευρώπη ενδεχομένως να οδηγήσει τις εταιρείες που βρίσκονται εντός της ΑΟΖ σε ένα κοινό

σχεδιασμό ανάπτυξης των κοιτασμάτων που έχουν εντοπισθεί.

Προς αλλαγή 
σχεδιασμών 
στην ΑΟΖ

Η γεώτρηση στον «Cronos-1» εν-
δεχομένως να διαφοροποιήσει τη
φιλοσοφία εμπορικής ανάπτυξης
του τεμαχίου 6 και να επηρεάσει
τον ευρύτερο σχεδιασμό και στην
υπόλοιπη ΑΟΖ. Ήδη σε εταιρεία
και κυβέρνηση φαίνεται να επι-
κρατεί το σενάριο ενός συνολικού
έργου ανάπτυξης του τεμαχίου 6,
το οποίο έχει όλα τα φόντα, σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις που γίνο-
νται, να μετατραπεί σε ένα δεύτε-
ρο Αφροδίτη, από πλευράς ποσο-
τήτων, στη χειρότερη περίπτωση.
Περισσότερο περίπλοκες φαντά-
ζουν οι συνθήκες να συμβεί κάτι
ανάλογο και με το σύνολο των κοι-
τασμάτων που έχουν εντοπισθεί.
Μετά την ενεργειακή κρίση που έ-
χει ξεσπάσει η πιεστική ανάγκη
για νέες πηγές ενέργειας ενδεχο-
μένως να παρακάμψουν εμπόδια
που υπήρχαν μέχρι χθες, λένε πη-
γές στη Λευκωσία, και να σπρώ-
ξουν τις εταιρείες σε ένα κοινό
μοντέλο ανάπτυξης είτε με τη δη-
μιουργία υποδομών επεξεργασίας
του ΦΑ επί κυπριακού εδάφους εί-
τε με επίσπευση των διαδικασιών
δημιουργίας του αγωγού EastMed. 

Δίαυλος για να «πετάξει» η Κύπρος ψηλά στο χάρτη των κλιματικά ουδέτερων χωρών
<<<<<<

Μπροστάρης η Λεμεσός, που
συμμετέχει στο πρόγραμμα
EU Mission Cities.

Καλοκαιρινό πάρτι… με σκοπό!
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Νέος εμπορικός διάδρομος Ευρώπης - Ασίας
Με κόμβους Ινδία, Ισραήλ, Εμιράτα και πύλη τον Πειραιά, ανταγωνίζεται τον κινεζικό Δρόμο του Μεταξιού

Το στοίχημα

Ενας νέος εμπορικός διάδρομος με λι-
μάνια, θαλάσσιες μεταφορές, οδικές και
σιδηροδρομικές συνδέσεις θα ενώνει
εφεξής την Ασία με την Ευρώπη, την
Αραβική Θάλασσα και την Ανατολική
Μεσόγειο, με κύριους κόμβους σύνδεσης
την Ινδία, τα Αραβικά Εμιράτα και το
Ισραήλ. Θα είναι ο τρίτος σύνθετος διά-
δρομος του είδους με ισχυρό τον ρόλο
της Ινδίας και θα ανταγωνιστεί τον κι-
νεζικό νέο Δρόμο του Μεταξιού. Πα-
ράλληλα, θα αναπληρώνει τα κενά στον
περσικής επιρροής Διάδρομο Μεταφοράς
Βορρά - Νότου (INSTC), προσφέροντας
στην Ινδία εναλλακτική οδό εμπορίου
ώστε να μην εξαρτώνται οι εμπορικές
μεταφορές της από το Ιράν και τη Ρωσία.
Οπως επισημαίνει η  ιστοσελίδα
thenationalnews.com, ο νέος αυτός διά-

δρομος εμπορικών μεταφορών όχι μόνο
μετασχηματίζει το εμπόριο ανάμεσα
στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, στη
Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, αλλά
στην πορεία θα επαναπροσδιορίσει τη
γεωπολιτική στο νότιο άκρο της Ευρα-
σίας. 

Ορισμένες πτυχές του νέου εμπορικού
διαδρόμου συμφωνήθηκαν στην πρό-
σφατη σύνοδο κορυφής στην οποία πα-
ρευρέθησαν οι ηγέτες Ινδίας, Ισραήλ,
Αραβικών Εμιράτων, αλλά και ο πρόεδρος
των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, χωρίς, ωστόσο,
να αποτελεί εγχείρημα αμερικανικής ε-
μπνεύσεως ή επιρροής. Σύμφωνα με
πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Μέ-
σης Ανατολής, ο Ινδο-Αραβο-Μεσογει-
ακός διάδρομος είναι το αποτέλεσμα
συνεργασίας και από κοινού μελέτης

ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
στην Ινδία και στο Ισραήλ μέσω «διμε-
ρών εταιρικών σχέσεων και κοινών ε-
πενδύσεων δημοσίου και ιδιωτικού το-
μέα»

Ο νέος εμπορικός διάδρομος θα δίνει
δυνατότητα στα προϊόντα που θα κα-
ταφθάνουν από τα Εμιράτα στη δυτική
ακτή της Ινδίας να μεταφέρονται σιδη-
ροδρομικώς με τη γραμμή που διέρχεται
μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ιορδανίας
και καταλήγει στο λιμάνι της Χάιφας,
στη μεσογειακή ακτή του Ισραήλ. Και
από εκεί ακολουθεί η θαλάσσια οδός
που συνδέει τη Χάιφα με την ευρωπαϊκή
ενδοχώρα στο λιμάνι του Πειραιά ή σε
μεγάλα λιμάνια της Ιταλίας, από τον Τά-
ραντα μέχρι την Τεργέστη. Με τη με-
ταφορά των προϊόντων μέσω Ελλάδας,

ο νέος εμπορικός διάδρομος θα φτάνει
στις μεγαλύτερες αγορές και στα μεγα-
λύτερα κέντρα μεταποίησης της Ευρώ-
πης, μεταφέροντας τα προϊόντα της Ιν-
δίας από τη Βομβάη στο λιμάνι του Πει-
ραιά σε 10 ημέρες. Η πιο πρόσφατη ε-
ξέλιξη στην ανάπτυξη του νέου διαδρό-
μου ήταν στις 14 Ιουλίου η αγορά του
λιμανιού της Χάιφας στο Ισραήλ από
κοινοπραξία της οποίας ηγούνται οι ιν-
δικές εταιρείες Adani Ports και Special
Economic Zone. Το φαβορί για την αγορά
του λιμανιού της Χάιφας ήταν αρχικά
κοινοπραξία της οποίας ηγείται η DP
World των Αραβικών Εμιράτων. Η επι-
τυχία της ινδικής κοινοπραξίας  θεω-
ρείται, ωστόσο, η κάλλιστη δυνατή ε-
ξέλιξη, καθώς σταθεροποιεί τον νέο ε-
μπορικό διάδρομο.

Ο νέος διάδρομος αποτελεί σαφώς
απάντηση στο εξίσου φιλόδοξο σχέδιο
που δρομολογεί η Κίνα και είναι σε ε-
ξέλιξη εδώ και περίπου οκτώ χρόνια:
τον νέο Δρόμο του Μεταξιού, όπως ε-
πικράτησε να λέγεται αυτό το δίκτυο
λιμανιών που κατασκεύασαν εταιρείες
της Κίνας και το οποίο επεκτείνεται από
τη νοτιοανατολική Ασία προς δυσμάς.
Κάποιοι στο Νέο Δελχί αντιμετωπίζουν
το κινεζικό σχέδιο με καχυποψία, θεω-
ρώντας ότι οδηγεί σε ένα είδος από θα-
λάσσης πολιορκίας της Ινδίας, καθώς
εκτείνεται από τα λιμάνια της Βιρμανίας
και του Μπανγκλαντές στην ανατολική
πλευρά της Ινδίας, μετά στη Σρι Λάνκα
στη νότια πλευρά της Ινδίας και στο
Πακιστάν στη δυτική πλευρά της Ιν-
δίας.

Συμμαχία Νέου Δελχί με Τελ Αβίβ και αραβικές επενδύσεις 
Η απάντηση του Νέου Δελχί σε αυτήν τη
στρατηγικής σημασίας πρόκληση, την
αίσθηση ότι περικυκλώνεται θαλάσσια
από την Κίνα, ήταν ο σύνθετος διάδρομος
INSTC, ένας ιρανικής επιρροής εξίσου πε-
ρίπλοκος εμπορικός διάδρομος, που συν-
δέει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω του
Ιράν, της Κεντρικής Ασίας και της Ρωσίας.
Κομβικό του στοιχείο είναι η κατασκευή
λιμένος βαθέων υδάτων στις ακτές του
Ιράν στην Τσαμπαχάρ, αλλά και οι οδικές
και σιδηροδρομικές αρτηρίες προς τον
βορρά από την Τσαμπαχάρ μέσω του ι-
ρανικού εδάφους και του Αφγανιστάν

στην κεντρική Ασία. Γεωπολιτικοί κίνδυνοι
και οικονομικές κρίσεις, που έχουν πλήξει
την περιοχή τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν,
όμως, αποτρέψει την ολοκλήρωση αυτού
του διαδρόμου. Ως εκ τούτου, το Νέο Δελχί
αναγκάστηκε να βρει διεξόδους, καθώς
θεωρεί εκ των πραγμάτων προβληματική
την εξάρτησή του από έναν και μόνον ε-
μπορικό δρόμο για τη σύνδεση Ασίας με
Ευρώπη όταν στο επίκεντρο αυτού του
διαδρόμου βρίσκονται το Ιράν και η Ρωσία,
οι δύο χώρες στις οποίες έχουν επιβάλει
κυρώσεις οι χώρες της Δύσης. Και τη διέ-
ξοδο προσφέρει ο τρίτος αυτός διάδρομος,

Ινδίας, Αραβικών Εμιράτων και Μεσογείου,
στον οποίο είναι, άλλωστε, η Ινδία ο ένας
από τους δύο μεγαλύτερους εταίρους.

Η πύλη του τρίτου διαδρόμου στην
Ευρώπη είναι το Ισραήλ, που αποτελεί ε-
ταίρο της Ινδίας στην καινοτομία, στη
γεωργία και στην τεχνολογία υδάτων. Ση-
μαντικός είναι, παράλληλα, και ο ρόλος
των Αραβικών Εμιράτων, καθώς το Αμπου
Ντάμπι ήταν αυτό που καθόρισε την πο-
ρεία του διαδρόμου το 2017, όταν υπέ-
γραψε 14 συμφωνίες με το Νέο Δελχί, με-
ταξύ των οποίων πολλές σχετικές με τις
θαλάσσιες μεταφορές, τα logistics στη

μεταφορά φορτίου και στις αποθήκες. Η
συνεισφορά των  Εμιράτων στον νέο ε-
μπορικό διάδρομο έχει επικεντρωθεί κυ-
ρίως στην ανάπτυξη των logistics και των
υποδομών διανομής. Πολλές εξέχουσες
εταιρείες των Εμιράτων, όπως η DP World,
εταιρεία logistics και διαχείρισης λιμένων,
ο κατασκευαστικός κολοσσός Emaar
Group, αλλά και ο όμιλος λιανικών πω-
λήσεων Sharaf Group, έχουν αναλάβει
κεντρικά έργα στο εγχείρημα των 7 δισ.
δολ. Σε ό,τι αφορά, άλλωστε, το Ισραήλ,
εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία
έχει συνδράμει στην πρόοδο του συστή-

ματος παραγωγής τροφίμων της Ινδίας
με την καινοτομία του στον τομέα της
τεχνολογίας αγροτικής παραγωγής και
διαχείρισης υδάτων, και έχει βοηθήσει
να αυξηθεί η ινδική παραγωγή τροφίμων
σε επίπεδα ρεκόρ. Ενδεικτική της συνερ-
γασίας ανάμεσα στις δύο χώρες είναι η
50-50 κοινοπραξία που έχουν δημιουργήσει
η ισραηλινή βιομηχανία ποτιστικών συ-
στημάτων και συστημάτων άρδευσης
Metzer με την ινδική βιομηχανία παρα-
γωγής αγωγών Skipper παράγοντας από
κοινού εξαρτήματα για συστήματα άρ-
δευσης.

Η πρόβλεψη

Τα στερεότυπα

«Αλλάζει ο τρόπος που βλέπει την Ινδία
ο κόσμος, υπάρχει ελπίδα από την Ινδία
και ο λόγος είναι οι δεξιότητες του 1,3
δισ. Ινδών». Με αυτά τα λόγια τη Δευτέρα
15 Αυγούστου υποσχόταν ο Ινδός πρω-
θυπουργός Ναρέντρα Μόντι να μετα-
τρέψει την Ινδία σε ανεπτυγμένη χώρα
μέσα στα επόμενα 25 χρόνια. Ηταν η ε-
ορταστική του ομιλία για την επέτειο
των 75 ετών από τις 15 Αυγούστου 1947
και την ανεξαρτητοποίηση της χώρας,
που έδωσε τέλος σε σχεδόν δύο αιώνες
βρετανικής αποικιοκρατίας. Δύσκολο
να το αμφισβητήσει κανείς όταν η ινδική
διασπορά έχει απλωθεί σε όλο τον κόσμο,
με νέους Ινδούς να σπουδάζουν σε με-
γάλα διεθνή πανεπιστήμια και να ανα-

λαμβάνουν θέσεις ισχύος στον επιχει-
ρηματικό κόσμο. Ανάμεσά τους ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Google Σουντάρ
Πιτσάι, της Microsoft Σάτια Ναντέλα
και ο επικεφαλής του Twitter Παράγκ
Αγρκαουάλ.

Στα 75 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει
από το τέλος της αποικιοκρατίας, η Ινδία
έχει εξελιχθεί σε δυναμικά αναπτυσσό-
μενη οικονομία και όλα δείχνουν ότι
έχει αναπτύξει τη δυναμική για να αφήσει
πίσω της την Κίνα κάποια στιγμή μέσα
στα επόμενα χρόνια. Η Παγκόσμια Τρά-
πεζα αναβάθμισε προσφάτως την Ινδία
από το καθεστώς της χώρας χαμηλού
εισοδήματος σε χώρα μεσαίου εισοδή-
ματος. Ο χαρακτηρισμός υποδηλώνει

πως η χώρα έχει κατά κεφαλήν ΑΕΠ από
1.036 έως 12.535 δολ. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, σύ-
ντομα ο πληθυσμός της Ινδίας θα υπερβεί
εκείνον της Κίνας, που αρχίζει να πα-
ρουσιάζει παθογένειες ανεπτυγμένης
οικονομίας και ειδικότερα υπογεννητι-
κότητα. Το ΑΕΠ της Ινδίας υπερβαίνει

τα 2,8 τρισ. δολ. και οι οικονομικοί α-
ναλυτές συγκλίνουν στην πρόβλεψη
πως μέσα στα επόμενα 25 χρόνια θα
έχει αναδειχθεί σε τρίτη μεγαλύτερη οι-
κονομία στον κόσμο. Η ανοδική πορεία
της Ινδίας μέσα στα 75 χρόνια της ανε-
ξαρτησίας της μπορεί να θεωρηθεί ε-
ντυπωσιακή.

Το 1947 ο ιστορικός πρώτος πρωθυ-
πουργός της, Τζαβαχαρλάλ Νεχρού, δή-
λωνε στους Ινδούς πως «υπάρχει μια
σπάνια στιγμή στην Ιστορία που κάνουμε
ένα βήμα και πηγαίνουμε από το παλιό
στο καινούργιο, όταν μια εποχή τελειώνει
και αποκτά φωνή ένα έθνος μετά από
μακροχρόνια καταπίεση». Στην πραγ-
ματικότητα, όμως, στη χώρα επικρατούσε

το χάος. Το προσδόκιμο ζωής για τους
άνδρες ήταν μόλις 37 χρόνια και για τις
γυναίκες 36 χρόνια, και μόλις το 12%
του πληθυσμού γνώριζε γραφή και α-
νάγνωση. Σήμερα το προσδόκιμο ζωής
είναι κατά μέσον όρο τα 70 έτη, ενώ το
ποσοστό των Ινδών που γνωρίζουν γρα-
φή και ανάγνωση έχει φτάσει στο 74%
για τους άνδρες και στο 65% για τις γυ-
ναίκες. Σε μεγάλο βαθμό η Ινδία οφείλει
τον θεαματικό μετασχηματισμό της στις
μεταρρυθμίσεις που υιοθέτησε τη δε-
καετία του 1990 ο τότε πρωθυπουργός
Ναρασίμχα Ράο και ο υπουργός Οικο-
νομικών Μανμοχάν Σινγκ, ανοίγοντας
τη χώρα στο ξένο επενδυτικό κεφάλαιο
έπειτα από μια οξύτατη κρίση χρέους.

Παράλληλα, όμως, η Ινδία κα-ταγρά-
φει έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό
δισεκατομμυριούχων. Σήμερα αριθμεί
τουλάχιστον 100, ενώ στην αρχή της
χιλιετίας δεν είχε παρά μόνο εννέα. Α-
νάμεσά τους οι μεγιστάνες Γκαουτά Α-
ντάνι, με πλούτο 130 δισ. δολ, σύμφωνα
με το Forbes, και Μουκές Αμπάνι, ιδρυ-
τής της Reliance Industries, με πλούτο
95 δισ. δολ. Η ανάδυση τόσων μεγιστά-
νων προσελκύει, πάντως, δριμύτατη
κριτική ως απόδειξη της διαρκώς διευ-
ρυνόμενης ανισότητας στη χώρα, με
το πλουσιότερο 10% των πολιτών της
να ελέγχει το 80% του πλούτου της,
σύμφωνα με την οργάνωση κατά της
ανισότητας Oxfam.

Το στοίχημα του Ινδού πρωθυ-
πουργού, Ναρέντρα Μόντι, ό-
πως έχει επανειλημμένως τονί-
σει, είναι να «σπάσει τον φαύ-
λο κύκλο της φτώχειας» στην
Ινδία, αλλά σύμφωνα με την
Παγκόσμια Τράπεζα και με τα
τελευταία στοιχεία ακόμη και
σήμερα το 60% του πληθυ-
σμού της, κάπου 1,3 δισ. άτομα,
ζουν με λιγότερο από 3,10 δολ.
την ημέρα.

Ανάμεσα στους οικονομικούς
αναλυτές που προεξοφλούν τη
σταδιακή αποδυνάμωση της Κί-
νας στο διεθνές στερέωμα, η
Νταμπίσα Μόγιο, πρώην σύμ-
βουλος της βρετανικής κυβέρ-
νησης και νυν μέλος του διοικη-
τικού συμβουλίου στη Chevron,
προέβλεψε προσφάτως πως
«το χρέος της Κίνας και το δημο-
γραφικό της πρόβλημα θα είναι
σε πολύ προβληματικά επίπεδα
μέσα στα επόμενα 10 χρόνια».

<<<<<<

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανα-
βάθμισε προσφάτως την Ιν-
δία στο καθεστώς χώρας με-
σαίου εισοδήματος.

Εντυπωσιακά βήματα ανάπτυξης, μεγιστάνες και διεύρυνση της ανισότητας στην Ινδία

e-shops!

Σχολιάζοντας την παλαιότερη
εικόνα της Ινδίας και την καχυ-
ποψία που ενέπνεε στη Δύση,
ο Ροχάν Βενκάτ, σύμβουλος
του ινδικού Κέντρου Ερευνών
Πολιτικής, τόνισε πως «ήταν
βαρύτατα χρωματισμένη από
τις προκαταλήψεις της Δύσης
για την Ανατολή, κάποιες από
τις οποίες μπορεί να είχαν κά-
ποια βάση, αλλά πάρα πολλές
από αυτές δεν ήταν παρά απλά
στερεότυπα».
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Ενα από τα πλέον σημαντικά
για το μέλλον πειράματα βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας (RRF)
από το οποίο η ελληνική οικο-
νομία περιμένει 22 δισ. ευρώ
έως το 2026. Αυτά πρέπει να
προστεθούν στα άλλα χρημα-
τοδοτικά προγράμματα από την
Ευρώπη, με συνέπεια την επό-
μενη τριετία μεγάλο μέρος του
ΑΕΠ, πάνω από 20%, να καλύ-
πτεται από ευρωπαϊκούς πό-
ρους.

Ηδη έχουν ενταχθεί συγκε-
κριμένα έργα, ενώ τον επόμενο
μήνα οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες
θα αξιολογήσουν το ελληνικό
αίτημα για την καταβολή της
δεύτερης δόσης, ύψους 1,97
δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δη-
μιουργία του Ταμείου ήταν ση-
μαντική εξέλιξη συνολικά για
την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ε-
νωση πρώτη φορά δανείζεται
750 δισ. από τις αγορές προκει-
μένου να τα μοιράσει κυρίως
στα πιο αδύναμα μέλη της, ως
απευθείας χρηματοδότηση και
δάνεια. 

Η Ελλάδα είναι η χώρα που
αναλογικά θα λάβει την υψη-
λότερη χρηματοδότηση, περί-
που 17% του ΑΕΠ της. Θα βρεθεί
με χρηματοδότηση πρωτοφα-
νούς ύψους, διαπίστωση που
επαναφέρει την (παλιά) αντί-
θεση απέναντι σε ισχυρό κρά-
τος, δηλαδή σε κυβέρνηση που
θέτει κανόνες. 

Κάποιοι δεν θέλουν κανόνες.
Ωστόσο, είναι μεγάλη –πιθανόν
τελευταία– ευκαιρία για τη χώ-
ρα, προκειμένου να ισχυροποι-
ήσει την οικονομία της με ε-
πενδύσεις, προοπτική που ήταν
ανέφικτη μόλις δύο χρόνια πριν. 

Σημειώνεται ότι τα έργα αυτά
και η χρηματοδότησή τους δεν
είναι «απεριόριστης διάρκειας».
Αν δεν υλοποιηθούν σύμφωνα
με τις προβλέψεις, χάνονται. Ε-
πιπλέον, οι κανόνες που έχουν

υιοθετηθεί είναι συγκεκριμένοι
και δεν επιτρέπουν διευθετήσεις
που πιθανόν να επιθυμούσαν
όσοι έχουν συνηθίσει να καρ-
πώνονται επιχορηγήσεις.

Το πολιτικό «πρόβλημα» προ-
κύπτει επειδή δεν θα δοθούν
σε λίγους. Το έργο με τον με-
γαλύτερο προϋπολογισμό αφο-
ρά τη «δανειακή στήριξη Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας», που έχει προϋπολο-
γισμό 11,7 δισ. Πρόκειται για
χαμηλότοκα δάνεια με επιδό-
τηση από το Ταμείο Ανάκαμψης,
τα οποία δίνονται μέσω των
τραπεζών. Τα κεφάλαια αυτά
δίνονται με τραπεζικά κριτήρια,
συνήθως μαζί με τραπεζικό δα-
νεισμό και κεφάλαια του ιδιώτη,
για επενδύσεις που στην πλει-
ονότητά τους σχετίζονται είτε
με την πράσινη είτε με την ψη-
φιακή μετάβαση.

Το δεύτερο μεγαλύτερο έργο
είναι το «Εξοικονομώ», που ε-
πιδοτεί την ενεργειακή ανα-
βάθμιση κατοικιών, επίσης η
διά βίου μάθηση και το εθνικό
σύστημα αναβάθμισης δεξιο-
τήτων. Ακολουθεί η ψηφιοποί-
ηση των Αρχείων του Κράτους,
η μεταρρύθμιση των ενεργών
πολιτικών απασχόλησης...

Περισσότερα από 300 έργα
εντάσσονται σε 105 ευρύτερες
δράσεις και πρέπει να ολοκλη-
ρωθούν μέχρι το 2026. Είναι
μάλιστα τόσο στενά τα περι-
θώρια ελιγμών, ώστε τα έργα
συνοδεύονται από περισσότε-
ρους από 550 επιμέρους στό-
χους ή ορόσημα για την πρόοδό
τους και τα οποία ελέγχονται
πριν από την εκταμίευση των
δόσεων. Τίποτε από όλα αυτά
δεν ικανοποιεί τον κύκλο συμ-
φερόντων, που ήθελε χαλαρούς
κανόνες. Λίγοι θέλουν στην
πράξη διαφάνεια, πολλοί προ-
τιμούν το «πάρτι» που έζησε η
χώρα από την εποχή του Σχε-
δίου Μάρσαλ έως τα πακέτα
Ντελόρ και άλλες επιχορηγή-
σεις. 
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Μια κοινωνία που θέλει
επιδοτήσεις χωρίς κανόνες

Κατά τουλάχιστον 1,3 τρισ. δολ. θα αυ-
ξηθούν τα έσοδα των πετρελαιοπαρα-
γωγών χωρών της Μέσης Ανατολής μέσα
στα επόμενα τέσσερα χρόνια, χάρη στην
εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου.
Οπως επισημαίνει το ΔΝΤ, οι χώρες αυτές
συγκεντρώνουν υπερκέρδη που αυξά-
νουν τα κεφάλαια των κρατικών επεν-
δυτικών τους ταμείων και διευρύνουν
τις δυνατότητές τους. 

Οι χώρες του Κόλπου έχουν ορισμένα
από τα πλουσιότερα και πιο δυναμικά
κρατικά επενδυτικά ταμεία στον κόσμο.
Ανάμεσά τους το κρατικό επενδυτικό
ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF), η
Επενδυτική Αρχή του Κατάρ, η αλυσίδα
από επενδυτικά οχήματα του Αμπου
Ντάμπι όπως το Mubadala και το ADQ
και η Επενδυτική Αρχή του Κουβέιτ. Στη
διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, το PIF
με κεφάλαια ύψους 620 δισ. δολ. και υπό
τη διοίκηση του Σαουδάραβα πρίγκιπα

Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επένδυσε πάνω
από 7,5 δισ. δολ. σε μετοχές αμερικανικών
κολοσσών, μεταξύ των οποίων των
Amazon, PayPal και BlackRock. Το PIF
αναμένεται να επωφεληθεί στον μέγιστο
βαθμό από την άνοδο του πετρελαίου,
καθώς η Σαουδική Αραβία υπολογίζει
πως θα συγκεντρώσει για το σύνολο του
έτους δημοσιονομικό πλεόνασμα αντί-
στοιχο με το 5,5% του ΑΕΠ της. Θα πρό-
κειται για το πρώτο πλεόνασμά της μετά
το 2013, ενώ αναμένεται επίσης να ση-
μειώσει αύξηση ΑΕΠ 7,6% που θα είναι
ο ταχύτερος ρυθμός ανάπτυξής της για
μία δεκαετία.

Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία των
χωρών του Κόλπου επέδειξαν, άλλωστε,
μεγάλη κινητικότητα στη διάρκεια των

πρώτων κυμάτων της πανδημίας προ-
κειμένου να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη
πτώση των μετοχών. Στη διάρκεια της
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης,
επίσης, εκμεταλλεύθηκαν τη μεγάλη α-
στάθεια των χρηματιστηρίων για να συ-
γκεντρώσουν σημαντικά μερίδια σε ε-
πιχειρήσεις του δυτικού κόσμου που βρί-
σκονταν σε δεινή οικονομική κατάσταση. 

Τα τελευταία χρόνια τα περισσότερα
από αυτά τα κρατικά επενδυτικά ταμεία
έχουν επικεντρωθεί σε μετοχές εταιρειών
τεχνολογίας, υγείας και καθαρής ενέρ-
γειας, καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν
να συνδυάσουν τα μεγάλα κέρδη από
τις επενδύσεις με τη διαφοροποίηση
των οικονομιών τους και την ανάπτυξη
νέων βιομηχανιών. Οπως χαρακτηριστικά

τονίζει ο Τζιχάντ Αζούρ, διευθυντής του
ΔΝΤ για θέματα Μέσης Ανατολής και
Κεντρικής Ασίας, οι χώρες του Κόλπου
έχουν εκμεταλλευτεί την τελευταία αυτή
συγκέντρωση υπερκερδών «για να επεν-
δύσουν στο μέλλον», που δεν είναι άλλο
από τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ε-
νέργειας. Τις καλεί μάλιστα να επιταχύ-
νουν περισσότερο τη στροφή τους σε
τομείς όπως η υψηλή τεχνολογία στο ε-
σωτερικό των οικονομιών τους, καθώς
μόνον έτσι θα μπορέσουν να αναβαθμί-
σουν την παραγωγικότητά τους. Ο ίδιος
συνιστά πάντως στις πετρελαιοπαρα-
γωγές χώρες του Κόλπου να παραμείνουν
στον δρόμο της δημοσιονομικής πει-
θαρχίας και των μεταρρυθμίσεων που
μεθοδεύουν την απεξάρτηση των οικο-

νομιών τους από το πετρέλαιο. Παρα-
δοσιακά οι οικονομίες των χωρών του
Κόλπου ακολουθούν τις μεταβολές στις
τιμές του πετρελαίου και οι δημόσιες
δαπάνες αποτελούν τον κύριο μοχλό της
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το α-
ποτέλεσμα είναι, όμως, να ακολουθούνται
οι περίοδοι εκρηκτικής ανάπτυξης συχνά
από υφέσεις. Σε αυτή τη φάση η θεαμα-
τική αύξηση των πετρελαϊκών εσόδων
τους έπεται μιας μακράς περιόδου υπο-
τονικής ανάπτυξης σε όλες τις χώρες
του Κόλπου που αναγκάστηκαν να αυ-
ξήσουν τον δανεισμό τους και τα χρέη
τους, να αντλήσουν κεφάλαια από τα
συναλλαγματικά τους διαθέσιμα, αλλά
και να επιβραδύνουν κάποια επενδυτικά
σχέδιά τους.

«Εκρηξη» των πετρελαϊκών
εσόδων για τις χώρες του Κόλπου
Θα αυξηθούν κατά 1,3 τρισ. δολ. σε 4 χρόνια λόγω εκτόξευσης των τιμών πετρελαίου

H Σαουδική Αραβία λόγω των πετρελαϊκών εσόδων υπολογίζει να συγκεντρώσει για το σύνολο του έτους δημοσιονομικό πλεόνασμα αντίστοιχο
με το 5,5% του ΑΕΠ της. Θα πρόκειται για το πρώτο πλεόνασμά της μετά το 2013, ενώ αναμένεται να σημειώσει αύξηση ΑΕΠ 7,6%, που θα είναι ο
ταχύτερος ρυθμός ανάπτυξής της για μία δεκαετία.

<<<<<<

Ενισχύονται τα κεφάλαια 
των κρατικών επενδυτικών
τους ταμείων και διευρύνονται
οι δυνατότητές τους. 

Αλμα των ενοικίων 
μέσω Airbnb στο Λονδίνο
Σε υψηλότατα επίπεδα κυμαίνεται το
κόστος ενοικίασης ενός ολόκληρου
σπιτιού στο Λονδίνο στην πλατφόρμα
Airbnb, η οποία συνδέει τους τουρίστες
και επισκέπτες με τους ιδιοκτήτες δω-
ματίων, διαμερισμάτων και οικιών. Η
ζήτηση έχει εκτοξευθεί μεν, η κατα-
χώριση καταλυμάτων, ωστόσο, υστερεί
και δεν έχει φθάσει τα προ πανδημίας
επίπεδα. Η ανάκαμψη από τον κορω-
νοϊό σημαίνει πως στη βρετανική πρω-
τεύουσα μια μέση τιμή για τη διανυ-
κτέρευση σε ένα ολόκληρο σπίτι δια-
μορφώνεται σε επίπεδα περίπου 25%
υψηλότερα από ό,τι ήταν το 2019, σύμ-
φωνα με το Inside Airbnb, το οποίο
συλλέγει δεδομένα από καταχωρίσεις
στον ιστότοπο της Airbnb. Εν τω με-
ταξύ, επειδή πλέον σε ορισμένους κλά-
δους μειώνεται η τηλεργασία, οι ερ-
γαζόμενοι επιστρέφουν στο γραφείο
και αναζητούν στέγη σε πολυτελείς
γειτονιές, όπως αυτές του Ουεστμίν-

στερ, του Κένσινγκτον και του Τσέλσι.
Οι περιοχές αυτές, οι οποίες θεωρούνται
και οι ακριβότερες της πόλης, έχουν
ενδιαφέρον και για τους επισκέπτες.
Ενα σπίτι στο Ουεστμίνστερ κοστίζει
περίπου 256 στερλίνες τη βραδιά με
τα δεδομένα του Μαΐου, ήτοι περίπου
300 ευρώ. Τα δεδομένα της υπηρεσίας
Inside της Airbnb περιορίζονται στη
μέση τιμή για ένα ολόκληρο διαμέρισμα
ή σπίτι, που είναι διαθέσιμο για 90 η-
μέρες ή περισσότερες στον ιστότοπο.
«Τα μεμονωμένα δεδομένα δεν αντι-
κατοπτρίζουν με ακρίβεια τη δραστη-
ριότητα στην πλατφόρμα Airbnb», δή-
λωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Σχε-
δόν οι μισοί χρήστες του Λονδίνου εί-
παν ότι η Airbnb τους εξοικονόμησε
χρήματα και πως η πλατφόρμα μας
είναι ευέλικτη, ενόσω η ζήτηση για
καταλύματα στις πόλεις ανακάμπτει
και η προσφορά στέγης ανανεώνεται
συνολικά».

Από πλευράς της κυβέρνησης του

Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή εξετάζει
τους περιορισμούς στις βραχυπρόθε-
σμες μισθώσεις ως μέρος μιας ανα-
σκόπησης των επιπτώσεων που έχουν
πλατφόρμες όπως η Airbnb σε κατοί-
κους δημοφιλών τουριστικών προο-
ρισμών, συμπεριλαμβανομένου του
Λονδίνου. Οι νέοι κανόνες θα μπο-
ρούσαν να περιλαμβάνουν επιθεωρή-
σεις ακινήτων για την επιβολή κανο-
νισμών σχετικά με τον θόρυβο, την
ασφάλεια και την αντικοινωνική συ-
μπεριφορά, ανέφεραν κυβερνητικοί
εκπρόσωποι. «Ιστότοποι για διακοπές,
όπως η Airbnb, έχουν βοηθήσει στην
τόνωση του τουρισμού σε ολόκληρη
τη χώρα, αλλά πρέπει να διασφαλί-
σουμε ότι αυτό δεν θα εκδιώξει τους
κατοίκους από τις κοινότητές τους»,
δήλωσε ο υπουργός Στέγασης Στιούαρτ
Αντριου, όταν ξεκίνησε η σχετική δια-
βούλευση τον περασμένο μήνα. «Α-
ναλαμβάνουμε ήδη δράση για να α-
ντιμετωπίσουμε το ζήτημα των δεύ-
τερων σπιτιών, καθώς και των άδειων

σε ορισμένες περιοχές, δίνοντας τη
δυνατότητα στα τοπικά κοινοτικά
συμβούλια να χρεώνουν έως και τον
διπλάσιο δημοτικό φόρο». Ειδικότερα,
το συμβούλιο της κομητείας του Βό-
ρειου Γιορκσάιρ, δημοφιλούς επιλογής
των τουριστών χάρις στα εθνικά του
πάρκα, πρότεινε την εισαγωγή του
δημοτικού φόρου το 2024.

Αν και οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, ο
αριθμός των καταχωρίσεων καταλυ-
μάτων στο Λονδίνο δεν έχει επανέλθει
στα προ πανδημίας επίπεδα, όπως δεί-
χνουν τα στοιχεία της Inside Airbnb.
Υπήρχαν περίπου 14.000 ολόκληρα α-
κίνητα διαθέσιμα στον ιστότοπο στο
Λονδίνο τον Μάιο, περίπου το ένα
τρίτο κάτω από τα επίπεδα-ρεκόρ του
2020. Η μέση ημερήσια τιμή για ένα
δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λονδίνο, τέ-
λος, ήταν περίπου 151 λίρες τον Απρί-
λιο, ήτοι σχεδόν 177 ευρώ, σύμφωνα
με προκαταρκτικά στοιχεία που συ-
γκέντρωσε η εταιρεία ερευνών STR.

BLOOMBERG 

<<<<<<

Μια μέση τιμή για τη διανυ-
κτέρευση σε ένα ολόκληρο
σπίτι διαμορφώνεται σε επί-
πεδα περίπου 25% υψηλό-
τερα από ό,τι το 2019.

Η ανάκαμψη της ζήτησης για στέγη στο Λονδίνο οφείλεται τόσο στην άνοδο του τουρι-
σμού όσο και στο γεγονός ότι μειώθηκε η τηλεργασία και οι εργαζόμενοι επιστρέφουν
στο γραφείο.

Τέλος εποχής για τις νεοφυείς
επιχειρήσεις της Σίλικον Βάλεϊ
Οι νεαροί βασιλιάδες της Silicon Valley
εγκαταλείπουν τις νεοφυείς εταιρείες
τους. Με συναισθηματικά φορτισμένες
ευχές και ελπίδες, αποχαιρετούν τις ε-
ταιρείες που ίδρυσαν και διηύθυναν.
Τις τελευταίες εβδομάδες, παραιτήθηκε
ο Μπεν Ζίλμπερμαν, συνιδρυτής της
ψηφιακής πλατφόρμας Pinterest, ο Τζο
Γκέμπια, συνιδρυτής της Airbnb, ανα-
κοίνωσε την επικείμενη αποχώρησή
του από το τιμόνι της εταιρείας του και
ο Απούρβα Μέτα, ιδρυτής της εφαρμο-
γής κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων
Instacart, είπε ότι μέσα στο έτος θα
τερματίσει τη θητεία του ως εκτελε-
στικού προέδρου της εταιρείας. Παραι-
τήθηκαν, άλλωστε, φέτος οι ιδρυτές
των Twitter, Peloton, Medium και
MicroStrategy.

Οι παραιτήσεις αυτές σηματοδοτούν
το τέλος μιας εποχής για τις νεοφυείς
εταιρείες, οι οποίες την περασμένη δε-
καετία αναδύθηκαν από τη Σίλικον

Βάλεϊ με μεγάλες χρηματιστηριακές α-
ξίες και αντιπροσωπεύουν μια εποχή.
Τα τελευταία χρόνια, οι επενδυτές το-
ποθέτησαν τεράστια ποσά χρημάτων
σε αυτές τις νεοφυείς, που έγιναν γνω-
στές ως «μονόκεροι», αξίας δηλαδή
ενός δισ. δολ. και άνω, και οι ιδρυτές
τους έχουν αντιμετωπισθεί ως μεγάλοι
οραματιστές. Ως ιδρυτές των εταιρειών
τους είχαν δώσει μάχες για να διασφα-
λίσουν πως θα έχουν προνομιακά δι-
καιώματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
των εταιρειών τους και τις διατήρησαν
υπό τον έλεγχό τους. Αποτέλεσαν μια
καινούργια γενιά επιχειρηματιών δια-
φορετική από την προηγούμενη, που
συχνά αντικαθίστατο από πιο έμπειρα
στελέχη και σε κάποιες περιπτώσεις ε-
ξαναγκάζονταν να πουλήσουν το μερίδιό
τους. Ωστόσο η φετινή δραματική πτώ-
ση των χρηματιστηρίων έπληξε τις ε-
ταιρείες τους πολύ και όλα άρχισαν να

αλλάζουν. Οι επενδυτές εγκατέλειψαν
τις νεοφυείς και ανάγκασαν τις νέες
αυτές εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ σε
μειώσεις κόστους και προσεκτική αλ-
λαγή πορείας. Και δεν φεύγουν ακριβώς
με ψηλά το κεφάλι. Οι μετοχές της
Pinterest έχουν σημειώσει συνολική
πτώση 60% στους τελευταίους 12 μήνες,
της Airbnb πτώση 25% και της Instacart
40%.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεγκ ενσαρκώνει
πλήρως το σύγχρονο πρότυπο του νε-
αρού επιχειρηματία. Ηταν θρασύς,
χωρίς να σέβεται τα ήθη της επιχειρη-
ματικής κοινότητας και κατάφερε να
διατηρήσει αλώβητα τα συμφέροντά
του στο Facebook, δημιουργώντας μια
«σχολή» από νέους επιχειρηματίες με
ανάλογα προνόμια και ανάλογη αντι-
μετώπιση από τους επενδυτές. Παρέ-
μεναν στο τιμόνι της επιχείρησής τους
ακόμη κι όταν αυτή είχε αναπτυχθεί
και αναπτύξει δεξιότητες που τους υ-
περέβαιναν. Διατήρησαν όλοι τις εται-
ρείες τους εκτός χρηματιστηρίου για
όσο περισσότερο μπορούσαν, ενώ όλοι
έδειχναν κατανόηση στα σφάλματά
τους, κάτι που σπανίως συνέβη σε γυ-

ναίκες αντίστοιχές τους. Και κάποιοι
από αυτούς βγήκαν εκτός ελέγχου. Ο
Ανταμ Νιούμαν, για παράδειγμα, ξόδευε
αλόγιστα με αποτέλεσμα να εκπαρα-
θυρωθεί το 2018 από την εταιρεία του,
WeWork, μολονότι διατηρούσε πλειο-
ψηφικό πακέτο. Ο Τράβις Καλάνιτς ο-
μοίως απεπέμφθη από την Uber το 2017
παρά τον μεγάλο όγκο μετοχών που
είχε στην κατοχή του. Οπως αποδει-
κνύεται, η διοίκηση μιας εισηγμένης
εταιρείας με τα εμπιστευτικά καθήκοντα
που συνεπάγεται, τις επικρίσεις των α-
ναλυτών και τις ανακοινώσεις αποτε-
λεσμάτων τριμήνου είναι δύσκολη υ-
πόθεση. Εν μέσω των προβλημάτων
που έφερε η μεγάλη πτώση των αγορών,
οι ιδρυτές των νεοφυών εγκαταλείπουν
την εξουσία και τον έλεγχο που είχαν
άλλοτε διεκδικήσει. Και όπως επιση-
μαίνει ο 34χρονος επενδυτής Τρέις
Κοέν, αφού κατάλαβαν ότι τώρα πρέπει
να εργαστούν πολύ πιο σκληρά για
πολύ λιγότερα, οι ιδρυτές των νεοφυών
«αφήνουν κάποια στελέχη να αναλά-
βουν το τιμόνι της εταιρείας τους και
να την αναπτύξουν με άλλου είδους κί-
νητρα».

<<<<<<

Τα τελευταία χρόνια, 
οι επενδυτές τοποθέτησαν
τεράστια ποσά σε αυτές τις
startups και οι ιδρυτές τους
έχουν αντιμετωπισθεί ως 
μεγάλοι οραματιστές.

O Τζο Γκέμπια, συνιδρυτής της Airbnb, ανακοίνωσε την επικείμενη αποχώρησή του από το
τιμόνι της εταιρείας του, ενώ φέτος έχουν ήδη παραιτηθεί οι ιδρυτές των Twitter, Peloton,
Medium και MicroStrategy.
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Η ξηρασία επιτείνει την ενεργειακή κρίση 
Στερεύουν τα ποτάμια απειλώντας ευρωπαϊκές υδροηλεκτρικές μονάδες και πυρηνικούς σταθμούς

Ανησυχεί το Οσλο

Της ΡΟΥΜΠΊΝΑΣ ΣΠΑΘΉ

Πριν από τέσσερα χρόνια υποχώρησε
τόσο η στάθμη του νερού στον Ρήνο
ώστε ο εμβληματικός ποταμός, που α-
ποτελεί πυλώνα της οικονομίας στη Γερ-
μανία αλλά και στην Ολλανδία και στην
Ελβετία, έπαψε να είναι πλωτός σε όλα
τα σημεία του. Η κατάσταση οδήγησε
σε διακοπές στο πλωτό εμπόριο καυσί-
μων, πρώτων υλών και τροφίμων και σε
ζημίες ύψους 5 δισ. ευρώ. Το φετινό κα-
λοκαίρι όχι απλώς επαναλαμβάνεται το
ίδιο καταστρεπτικό σκηνικό, αλλά γε-
νικεύεται στη στάθμη των υδάτων ανά
την Ευρώπη, απειλώντας με πολύ μεγα-
λύτερο αντίκτυπο στις οικονομίες της.

Η Γηραιά Ηπειρος αντιμετωπίζει μια

ξηρασία που τείνει να στερέψει τα πο-
τάμια, να στεγνώσει τα κανάλια και να
εξαντλήσει τα αποθέματα στις υδροη-
λεκτρικές εγκαταστάσεις της. Από τη
Νορβηγία και την Ελβετία μέχρι τη Σερ-
βία και τη Ρουμανία οι Αρχές ανησυχούν
και σπεύδουν να λάβουν μέτρα, καθώς
και από τον Ρήνο μέχρι τον Δούναβη
και τον Πάδο τα ποτάμια στερεύουν.
Αυτό σημαίνει πως η Ευρώπη κινδυνεύει
να στερηθεί μια καίρια πηγή ενέργειας
εν τω μέσω της ενεργειακής κρίσης, να
χάσει τους πλωτούς διαύλους σημαντι-
κού τμήματος του εμπορίου, συμπερι-
λαμβανομένης και της μεταφοράς των
καυσίμων, και να δεχθεί πλήγμα ακόμη
και σε εξειδικευμένους τομείς του του-
ρισμού της και της γαστρονομίας της.

Ειρωνεία της τύχης ότι οι ποταμοί και
τα κανάλια εμπεριέχονται στο σχέδιο
της Ε.Ε. για στροφή στην πράσινη οι-
κονομία αφού η μεταφορά των εμπο-
ρευμάτων μέσω ποταμών είναι λιγότερο
ρυπογόνος.

Ο πιο ηχηρός κώδωνας κινδύνου
ήρθε στην αρχή της εβδομάδας από τη
Νορβηγία, όταν ο υπουργός Ενέργειας
και Πετρελαίου, Τεργέ Οσλαντ, ανακοί-
νωσε πως τα αποθέματα νερού στις υ-
δροηλεκτρικές εγκαταστάσεις της χώρας
έχουν μειωθεί τόσο ώστε η χώρα θα
διακόπτει εφεξής τις εξαγωγές ενέργειας
στην Ε.Ε. όταν θα υποχωρούν τα νερά
κάτω από ένα επίπεδο, προκειμένου να
διασφαλίσει επάρκεια για την ηλεκτρο-
δότηση των νοικοκυριών και των επι-

χειρήσεών της. Σε αντίθεση με ό,τι συμ-
βαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
στη σκανδιναβική χώρα αυξήθηκε κατά
25% η εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας επειδή περιορίζεται η χρήση
ορυκτών καυσίμων και ενθαρρύνεται
η στροφή στα ηλεκτροκίνητα οχήματα.
Η Ευρώπη χάνει, έτσι, έναν σταθερό
προμηθευτή της σε ενέργεια τη στιγμή
ακριβώς που αναζητά εναλλακτικούς
πόρους στην προσπάθειά της να υπο-
καταστήσει το μάλλον αναντικατάστατο
ρωσικό αέριο.

Η είδηση συνέπεσε με τις δίδυμες
και εξίσου δυσοίωνες ανακοινώσεις  της
γαλλικής ενεργειακής Electricite de
France και της γερμανικής Uniper. Η
γαλλική ενεργειακή ανακοίνωσε ότι θα

μειωθεί η παραγωγή της στους πυρηνι-
κούς σταθμούς της κοντά στους ποτα-
μούς Ροδανό και Γκαρόν καθώς η στάθμη
του νερού έχει υποχωρήσει και έχει αυ-
ξηθεί η θερμοκρασία του, με αποτέλεσμα
να μην είναι πλέον κατάλληλο για την
ψύξη των πυρηνικών αντιδραστήρων.
Το νέο εμπόδιο έρχεται σε μια στιγμή
που περίπου οι μισοί πυρηνικοί αντι-
δραστήρες της Γαλλίας είναι εκτός λει-
τουργίας εξαιτίας εργασιών συντήρησης.
Την ίδια ημέρα, η γερμανική Uniper α-
νακοίνωσε ότι θα αναγκαστεί μάλλον
να μειώσει την παραγωγή σε δύο μονάδες
της που λειτουργούν με άνθρακα, καθώς
διακόπτεται η μεταφορά του καυσίμου
μέσω του Ρήνου λόγω μεγάλης υποχώ-
ρησης της στάθμης του νερού.

Η λειψυδρία γονατίζει την ιταλική αγροτική παραγωγή
Αναμφίβολα η διακοπή του πλωτού ε-
μπορίου μέσω του Ρήνου θα είναι πολύ
πιο καθοριστική για τις οικονομίες της
Γερμανίας ιδιαιτέρως, αλλά και της Ολ-
λανδίας και της Ελβετίας. Την ίδια στιγμή,
όμως, η μείωση της στάθμης του νερού
στον ποταμό Πάδο στα χαμηλότερα ε-
πίπεδα που έχουν καταγραφεί τα τελευ-
ταία 70 χρόνια πλήττει την οικονομία
της Ιταλίας τόσο στην αγροτική παρα-
γωγή της, στον τουρισμό της, ακόμη και
στη γαστρονομία της.

Πρωτίστως επειδή η κοιλάδα του Πά-
δου αντιπροσωπεύει περίπου το 30%

της αγροτικής παραγωγής της χώρας
και τώρα πλήττεται από ακραία υψηλές
θερμοκρασίες και ξηρασία. Το αποτέ-
λεσμα είναι να μειώνεται η σοδειά του
καλαμποκιού και των ηλιοτροπίων, και
να αναγκάζονται οι αγρότες να περιο-
ρίσουν τη σπορά αφού δεν επαρκούν
τα νερά του Πάδου για την άρδευση.
Στο δέλτα που σχηματίζει ο ποταμός νό-
τια της Βενετίας, η ανεπάρκεια του νερού
έχει προκαλέσει ένα είδος μαρασμού
στα φύκια. Το χειρότερο, όμως, είναι
πως δεν υπάρχει αρκετό νερό ούτε αρκετό
οξυγόνο για να αναπτυχθούν οι αχιβάδες

και τα μύδια. Και όπως πολύ χαρακτη-
ριστικά τονίζουν σε ιταλικά ΜΜΕ οι α-
γρότες και οι ψαράδες της περιοχής, κα-
θώς μειώνονται οι αχιβάδες και τα μύδια
θα λείψει από τους Ιταλούς και από τους
τουρίστες η περίφημη μακαρονάδα με
θαλασσινά, ένα από τα πιο διάσημα και
δημοφιλή πιάτα της ιταλικής κουζίνας,
τα spaghetti alle vongole. Σύμφωνα με
τους ψαράδες της περιοχής, από την
αρχή του φετινού καλοκαιριού έχει χαθεί
περίπου το 30% των αχιβάδων της πε-
ριοχής και κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς
δουλειά τουλάχιστον 2.300 ψαράδες και

άλλες ειδικότητες σχετικές με την καλ-
λιέργεια των όστρακων. Γι’ αυτό και οι
ενώσεις όλων αυτών των εργαζομένων
σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη πο-
λιτική συγκυρία ζητούν παρέμβαση της
κυβέρνησης.

Οι άνθρωποι του τουρισμού, αντιθέ-
τως, παρακαλούν απλώς να βρέξει, γιατί
ακόμη και ο τουρισμός πλήττεται από
την πτώση της στάθμης των υδάτων
στους ποταμούς και στα κανάλια της
Ευρώπης. Το πρόβλημα έγινε αισθητό
προσφάτως στην πόλη Πάσαου της Βαυ-
αρίας, που είναι γνωστή ως «η πόλη των

τριών ποταμών» καθώς  σχηματίζει εκεί
δέλτα ο Δούναβης, που συναντιέται με
τα νερά του ποταμού Ιν από τα νότια
και του Ιλιτς από τα βόρεια. Και όμως η
πόλη κινδυνεύει να χάσει τη φήμη της
και την τουριστική της αίγλη. Στα τέλη
Ιουλίου, ένα κρουαζιερόπλοιο μήκους
135 μέτρων με περισσότερους από 130
επιβάτες, που κανονικά θα έπρεπε να
πλεύσει στα νερά των τριών ποταμών,
βρήκε εμπόδιο στην πολύ χαμηλή στάθμη
τους. Ετσι οι τουρίστες αναγκάστηκαν
να πετάξουν με πτήση από το Βουκου-
ρέστι.

Η Σερβία

Στη Γαλλία

«Οι ποταμοί της Ευρώπης δεν πρόκειται
να απαξιωθούν ως δίαυλοι μεταφοράς,
αλλά μάλλον θα είναι λιγότερο αξιόπιστες
πλωτοί οδοί στο μέλλον». Αυτή είναι η
πρόβλεψη του Φρεντ Χάτερμαν, ειδικού
επί θεμάτων υδροκλιματικών κινδύνων
στο Ινστιτούτο Κλιματικών Ερευνών του
Πότσνταμ. Μια πρόβλεψη δυσοίωνη και
ανησυχητική, καθώς στο σύνολό τους
οι ποταμοί της Ευρώπης συνεισφέρουν
περίπου 80 δισ. ευρώ κυρίως ως πλωτοί
δίαυλοι μεταφοράς, καθώς διαμέσου
τους μεταφέρονται τόνοι εμπορευμάτων
που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον έναν
τόνο ετησίως για κάθε πολίτη της Ε.Ε.
Αναμφίβολα, όμως, ο Ρήνος είναι ο ση-
μαντικότερος ποταμός της Ευρώπης και

για τους Γερμανούς προσεγγίζει τη διά-
σταση του μυθολογικού συμβόλου. Α-
ποτελεί πυλώνα της οικονομίας της Γερ-
μανίας, της Ολλανδίας και της Ελβετίας
επί αιώνες

Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη
μεταφορά άνθρακα στις γερμανικές μο-
νάδες παραγωγής ενέργειας και είναι η
φυσική σύνδεση ενός δικτύου εσωτερι-
κών υδάτινων οδών της Ευρώπης. Πε-
ρίπου 58 εκατ. άνθρωποι ζουν στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Ρήνου και τον εκ-
μεταλλεύονται για πόσιμο νερό, για άρ-
δευση, για τη μεταποίηση και την πα-
ραγωγή ενέργειας. Προπαντός, είναι α-
ναντικατάστατος για μερικές βιομηχανίες,
όπως η χαλυβουργία Thysssenkrupp και

η χημική βιομηχανία BASF, καθώς απο-
τελεί την πλωτή οδό μέσα από την οποία
μεταφέρονται στις βιομηχανίες καύσιμα,
ντίζελ, άνθρακας, αλλά και πρώτες ύλες.
Είναι  επιπλέον αναντικατάστατος δε-

δομένων των απηρχαιωμένων υποδομών
της Γερμανίας, του συνήθως υπερφορ-
τωμένου σιδηροδρομικού της δικτύου
με το κυκλοφοριακό του χάος και του ε-
ξίσου υπερφορτωμένου οδικού δικτύου
της χώρας. Θα χρειάζονταν, άλλωστε,
τουλάχιστον 110 φορτηγά για να μετα-
φέρουν το φορτίο που μεταφέρει ένα
μέσο μεταφορικό πλοιάριο μέσα από τα
νερά του Ρήνου και ας μην ξεχνάμε ότι
μετά την πανδημία η Γερμανία χρειάζεται
80.000 οδηγούς φορτηγούς.

Αυτή τη στιγμή, τα νερά του Ρήνου
βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο από
εκείνο στο οποίο είχαν υποχωρήσει πριν
από ακριβώς τέσσερα χρόνια, το καλο-
καίρι του 2018. Σύμφωνα με το οικονομικό

ινστιτούτο του Κιέλου, τότε η διακοπή
του εμπορίου στον ποταμό αφαίρεσε πε-
ρίπου 0,4% από το συνολικό ΑΕΠ της
Γερμανίας. Κατά με τον Νιλς Γιάνσεν,
οικονομολόγο του ινστιτούτου του Κιέλου,
η ζημία που είχε προκαλέσει τότε η
πτώση των υδάτων αποτελεί την πρώτη
ένδειξη για να αρχίσουμε να υπολογίζουμε
σήμερα τις ζημίες που θα υποστεί η γερ-
μανική και πιθανώς και η ευρωπαϊκή οι-
κονομία επειδή ακριβώς στερεύει ο Ρήνος.
Διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα του
προβλήματος, η Thyssenkrupp έχει στε-
λεχώσει ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων
και αποτιμά καθημερινώς την κατάσταση,
ενώ η BASF αναζητά εναλλακτικούς δι-
αύλους για τη μεταφορά πρώτων υλών

και καυσίμων στις μονάδες της. Ο Ρήνος
συνδέεται με τον Δούναβη μέσω κανα-
λιού, έχει μήκος 1.287 χιλιόμετρα και
διασχίζει τις βιομηχανικές ζώνες της Ελ-
βετίας και της Γερμανίας προτού εκβάλει
στη Βόρεια Θάλασσα στο πολύβουο
λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία.
Σε ό,τι αφορά τον Δούναβη, η πτώση
των υδάτων του έχει προκαλέσει συνα-
γερμό σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία.
Στις τρεις χώρες εκτελούνται εσπευσμένα
εργασίες βυθοκόρησης, μέτρησης του
βυθού και του βάθους, για να διαπιστωθεί
η δυνατότητα των πλοίων να περάσουν
μέσα από τα νερά του ποταμού. Το  α-
ποτέλεσμα είναι να περιμένουν τα πλοία
στην ουρά επί μέρες.

Σκιαγραφώντας την ανησυχία
της Νορβηγίας για τις επιπτώ-
σεις από τη μείωση των αποθε-
μάτων νερού, ο υπουργός Πε-
τρελαίου και Ενέργειας, Τεργέ
Οσλαντ, τόνισε στην αρχή της
εβδομάδας πως «η κυβέρνηση
θα διακόπτει τις εξαγωγές ε-
νέργειας, όταν τα αποθέματα
μειώνονται σε πολύ χαμηλά ε-
πίπεδα».

Ανήσυχος για τα επίπεδα των
υδάτων στον Δούναβη, ο υ-
πουργός Υποδομών της Σερ-
βίας ανέφερε πως «είναι κρίσι-
μο για την προσφορά ενέργει-
ας να παραμείνει πλωτός ο
Δούναβης, καθώς τα πλοία
φορτηγά μεταφέρουν μέσω
του ποταμού άνθρακα για την
τροφοδοσία των μονάδων πα-
ραγωγής ενέργειας όταν μειώ-
νεται η παραγωγή στις υδροη-
λεκτρικές εγκαταστάσεις».

<<<<<<

Γύρω από τον ποταμό, 
58 εκατ. άνθρωποι ζουν και
τον εκμεταλλεύονται για 
πόσιμο νερό, άρδευση, τη
μεταποίηση και την παραγω-
γή ενέργειας.

Συναγερμός στη Γερμανία, κινδυνεύει η μεταφορά πρώτων υλών και καυσίμων μέσω του Ρήνου 

Στην αρχή της εβδομάδας, ο ε-
νεργειακός κολοσσός της Γαλ-
λίας, EdF, ανακοίνωσε ότι μειώ-
νει προσωρινά την παραγωγή
στους πυρηνικούς σταθμούς
της στους ποταμούς Ροδανό
και Γκαρόν, καθώς η άνοδος
της θερμοκρασίας των υδάτων
τους τα καθιστά ακατάλληλα
για την ψύξη των πυρηνικών α-
ντιδραστήρων.
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Γρίφος η διάσωση
των ενεργειακών της Βρετανίας

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικός αριθμός
αναδυόμενων χωρών με «ομόλογα
σκουπίδια» εκμεταλλεύθηκε εις το έ-
πακρον το χαμηλό κόστος του δανει-
σμού για να εκδώσει μεγάλο όγκο χρέ-
ους. Από τον Μάρτιο, όμως, οπότε άρ-
χισε η επιθετική στροφή της Federal
Reserve σε περιοριστική νομισματική
πολιτική, οι εκδόσεις χρέους των ανα-
δυόμενων χωρών έχουν μειωθεί ση-
μαντικά εξαιτίας του κινδύνου επιθε-
τικών αυξήσεων των επιτοκίων που α-
ντιμετωπίζουν όσες χώρες καταβάλλουν
υψηλό κόστος για να δανειστούν.

Ορισμένες εξ αυτών απουσιάζουν
πλήρως από την αγορά χρέους. Η Βρα-
ζιλία, για παράδειγμα, δεν έχει εκδώσει
ομόλογα σε σκληρό νόμισμα από τον
Ιούνιο του 2021, ενώ σχεδόν εξίσου
μεγάλη είναι και η απουσία χωρών
όπως η Αίγυπτος και το Ομάν από τις
αγορές χρέους. «Οι συνθήκες χρημα-
τοδότησης παραμένουν αρνητικές για
όσες χώρες έχουν υψηλό κόστος δα-
νεισμού», σχολίασε μιλώντας στο

Bloomberg ο  Μαρτσέλο Ασαλίν, επι-
κεφαλής του τομέα χρέους αναδυόμε-
νων αγορών στη William Blair
International. Οπως διευκρινίζει ο ίδιος,
είναι ήδη σαφής η εικόνα στην πρω-
τογενή αγορά χρέους όπου είναι «πολύ
λίγη η δραστηριότητα για αυτήν την
κατηγορία». 

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέ-
ντρωσε το Bloomberg, από την αρχή
του έτους οι χώρες με υψηλό κόστος
δανεισμού εξέδωσαν χρέος σε σκληρό
νόμισμα αξίας μόλις 18 δισ. δολ., κυρίως
εξαιτίας της μεγάλης αστάθειας στην
αγορά ομολόγων του αμερικανικού δη-

μοσίου. Στη συνάντηση που θα έχουν
οι κεντρικές τράπεζες στο Τζάκσον
Χολ στο τέλος της εβδομάδας αναμέ-
νεται να τοποθετηθούν υπέρ μιας πιο
επιθετικής στροφής σε περιοριστική
πολιτική και το κλίμα που θα δημιουρ-
γήσουν θα μειώσει ενδεχομένως πε-
ραιτέρω τη ρευστότητα στην αγορά.
Πιθανότατα θα εξωθήσουν ορισμένες
αναδυόμενες χώρες να αναστείλουν
τα σχέδιά τους για εκδόσεις χρέους
και να στραφούν σε άλλες επιλογές,
όπως ήδη έχουν κάνει, για παράδειγμα,
η Γκάνα και το Ελ Σαλβαδόρ. Η Γκάνα
προσέφυγε στο ΔΝΤ ζητώντας οικο-
νομική στήριξη, ενώ το Ελ Σαλβαδόρ
σχεδιάζει να κάνει χρήση των «ειδικών
τραβηχτικών δικαιωμάτων» από τα κε-
φάλαια του ΔΝΤ. Στο μεταξύ, η Αίγυπτος
εξέδωσε τον Μάρτιο τα πρώτα της ο-
μόλογα σε γιεν. 

Ετσι, οι μεγαλύτερες επενδυτικές
τράπεζες του κόσμου, που αναλαμβά-
νουν ανάδοχοι στις εκδόσεις χρέους,
όπως οι Morgan Stanley, JPMorgan

και Goldman Sachs, έχουν όλες ανα-
θεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις
τους για τις εκδόσεις χρέους των ανα-
πτυσσόμενων χωρών και των αναδυό-
μενων αγορών σε ό,τι αφορά το τρέχον
έτος. Εκτιμούν μάλιστα πως θα είναι
ιδιαιτέρως περιορισμένη η δραστηριό-
τητα του είδους μέσα στον Σεπτέμβριο
μολονότι πρόκειται για τον μήνα που
συνήθως σημειώνεται η μεγαλύτερη
κινητικότητα στις εκδόσεις κρατικών
ομολόγων με υψηλές αποδόσεις. Συ-
νήθως τον Σεπτέμβριο οι αναδυόμενες
χώρες σπεύδουν να εκμεταλλευτούν
το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυ-
τών που αναδιατάσσουν το χαρτοφυ-
λάκιό τους μετά τη θερινή παύση. Είναι
ενδεικτικό ότι την τελευταία πενταετία
οι αναδυόμενες με «ομόλογα σκουπίδια»
εξέδωσαν τον Σεπτέμβριο τίτλους αξίας
8,7 δισ. δολ. Κανέναν άλλο από τους
12 μήνες δεν έχει εκδοθεί τόσο μεγάλος
όγκος χρέους, σύμφωνα με την
Goldman Sachs. 

BLOOMBERG

Κλειστές για αναδυόμενες
χώρες οι αγορές ομολόγων
Η αύξηση επιτοκίων καθιστά απαγορευτικά υψηλό το κόστος δανεισμού

Από την αρχή του έτους οι χώρες με υψηλό κόστος δανεισμού εξέδωσαν χρέος σε σκληρό νόμισμα αξίας μόλις 18 δισ. δολ., κυρίως εξαιτίας της μεγάλης αστάθειας στην αγορά ομολό-
γων του αμερικανικού δημοσίου.

<<<<<<

Αρκετές αναπτυσσόμενες 
οικονομίες δεν έχουν προ-
χωρήσει σε νέες εκδόσεις
για διάστημα άνω του ενός 
έτους.

Oι ενεργειακοί όμιλοι του Ηνωμένου
Βασιλείου περιμένουν με αγωνία
τη διάσωσή τους από το κράτος.
Με τον μέσο λογαριασμό ηλεκτρι-
κού ρεύματος να έχει ήδη αυξηθεί
κατά 50% πάνω από τα επίπεδα του
2021, εταιρείες τύπου EDF και
Centrica επιδιώκουν οι πολιτικοί
να συγκατανεύσουν σε ένα πακέτο
βοήθειας, το οποίο θα μπορούσε
να υπερβεί τα 100 δισ. στερλίνες.
Ωστόσο, μια συμφωνία σαν κι αυτή
χρειάζεται να γίνει στη βάση του
δούναι και λαβείν. Οι προμηθευτές
ηλεκτρικού ρεύματος και οι πολι-
τικοί τείνουν να συγκλίνουν σε ένα
πλαίσιο συναίνεσης, σύμφωνα με
το Reuters. Υπό το πρίσμα αυτό,
τα 29 εκατομμύρια νοικοκυριά της

Βρετανίας θα λαμβάνουν λογαρια-
σμούς ρεύματος με ανώτατο όριο
αυτό το οποίο ισχύει σήμερα και
είναι 1.971 στερλίνες. Οι ιδιωτικές
τράπεζες ή η κυβέρνηση στη συ-
νέχεια θα χορηγήσουν δάνεια σε
ένα ταμείο, το οποίο θα δίνει προ-
καταβολή στους προμηθευτές τη
διαφορά ανάμεσα στις τιμές χον-
δρικής και σε όσες πληρώνουν οι
πελάτες τους. Σε δεύτερη φάση οι
προαναφερθείσες εταιρείες θα την
επιστρέφουν στο ταμείο, ενόσω η
ενεργειακή κρίση θα υποχωρεί, με
το να χρεώνουν υψηλότερο τίμημα
στην πελατεία τους σε βάθος δε-
καετίας ή και πέραν αυτής.

Η ιδέα είναι απλή και αναγκαία,
αλλά το κόστος της είναι τεράστιο.
Το να μπορέσει να καλυφθεί η δια-
φορά ανάμεσα στις τιμές φυσικού
αερίου και τους λογαριασμούς των
χρηστών θα απαιτηθούν τουλάχι-

στον 2.000 στερλίνες ανά νοικοκυ-
ριό. Εάν οι τιμές χονδρικής διατη-
ρηθούν σε υψηλά επίπεδα για δύο
χρόνια, όπως δείχνουν οι τάσεις,
τότε το αθροιστικό κόστος θα φθά-
σει τα 116 δισ. στερλίνες, δηλαδή
με το σχεδόν 5% του ΑΕΠ του Η-
νωμένου Βασιλείου. Προσεγγίζει
δε τα 133 δισ. λίρες, τα οποία είχαν
δοθεί σε ρευστό από τη βρετανική
κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της
διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρί-
σης για την αρωγή του τραπεζικού
κλάδου. Δεν προκαλεί έκπληξη το
γεγονός ότι τα στελέχη των ομίλων
κοινής ωφελείας επιμένουν να το-
νίζουν ότι η μία συνθήκη και η άλλη
είναι διαφορετικές ανάμεσα στο
2008 και το 2022. Ισχυρίζονται ότι
το εν λόγω σχήμα αφορά τη σωτηρία
των πελατών και όχι των δικών
τους επιχειρησιακών μοντέλων,
προσθέτοντας ότι είναι οι πελάτες
που θα επιστρέψουν τελικά και τα
χρήματα. Εάν ιδιωτικά χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα στη Βρετανία,
όπως η Barclays, διοχετεύουν πι-
στώσεις στο ταμείο, τότε το σχήμα
δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύ-
ξηση του δημοσίου χρέους, το οποίο
ήδη βρίσκεται στο σχεδόν 100%
του ΑΕΠ.

Οι πολιτικοί θα μπορούσαν να
μειώσουν τα κόστη αυξάνοντας
τους εφάπαξ φόρους σε ενεργεια-
κούς κολοσσούς, όπως η ΒΡ. Ακόμη
κι έτσι, όμως, θα δημιουργηθεί μία
δυσχερής κατάσταση, όταν οι κα-
ταναλωτές συνειδητοποιήσουν ότι
πληρώνουν και φόρο και το κόστος
της ενέργειας επίσης. Οι κυβερνή-
σεις θα μπορούσαν να μειώσουν
το κόστος δανεισμού, δίδοντας εγ-
γυήσεις στις τράπεζες έναντι ζη-
μιών. 

Εντούτοις, τέλος, ίσως κάτι τέτοιο
να καθιστούσε δυσκολότερο να α-
ποφευχθεί η ενσωμάτωση του χρέ-
ους στους ισολογισμούς του κρά-
τους.

<<<<<<

Οι εταιρείες χρειάζονται
ένα πακέτο άνω των 100
δισ. στερλινών. 

Ερχονται τα ιπτάμενα ηλεκτρικά ταξί
Το να φανταστούμε μια καθημερινότητα
στο πλαίσιο της οποίας οι άνθρωποι κυ-
κλοφορούν με ιπτάμενα αυτοκίνητα
είναι κάτι που απέχει ακόμη πάρα πολύ
από εμάς. Ωστόσο, όπως αναφέρουν σε
σχετικό άρθρο το περιοδικό Fortune
και η εφημερίδα The Wall Street Journal,
ορισμένες επιχειρήσεις δεν πτοούνται
και θέλουν να επενδύσουν σε αυτό το
ίσως αβέβαιο μέλλον. Μία από αυτές
είναι η αμερικανική αεροπορική εταιρεία
United Airlines, η οποία στοιχηματίζει
10 εκατ. δολάρια σε ιπτάμενα ταξί. Ο α-
ερομεταφορέας έχει διαθέσει μια προ-
καταβολή για 200 ιπτάμενα ταξί τεσσά-
ρων επιβατών από την Archer Aviation,
μια νεοφυή εταιρεία του κλάδου με έδρα
το Σαν Φρανσίσκο. Η Archer Aviation
δραστηριοποιείται σε αυτό το είδος του
υβριδικού αεροσκάφους/ταξί.

Για να είμαστε ειλικρινείς, η Ομο-

σπονδιακή Υπηρεσία Αεροπλοΐας των
ΗΠΑ δεν έχει ακόμη εγκρίνει αυτά τα
οχήματα για να ξεκινήσουν να μετα-
φέρουν επιβάτες, αλλά η προκαταβολή
αποτελεί μια υποστηρικτική χειρονομία
από τη United ως προς το ότι η τεχνο-
λογία είναι έγκυρη. Η American Airlines
πέρυσι, άλλωστε, ανακοίνωσε ότι θα ε-
πενδύσει 25 εκατ. δολάρια σε μια ξε-
χωριστή εταιρεία ηλεκτρικών αεροσκα-
φών, αλλά αυτά τα χρήματα φέρεται να
μην έχουν δοθεί ακόμη, όπως αναφέρει
η Wall Street Journal. Το όραμα για
αυτά τα αεροσκάφη είναι ότι θα μετα-
φέρουν πελάτες στις πόλεις με κομβικά
αεροδρόμια, επιτρέποντας στους αν-
θρώπους να παρακάμπτουν τους πο-

λυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους και
να χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά
τον χρόνο τους. Επειδή πρόκειται για
ηλεκτρικά αεροσκάφη, θα υπήρχε και
μεγάλο όφελος περιβαλλοντικό, διότι
η χρήση τους θα περιόριζε τις εκπομπές
άνθρακα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία
Αεροπλοΐας των ΗΠΑ δηλώνει πως σχε-
διάζει να ενσωματώσει τις εν λόγω πτή-
σεις στα υπάρχοντα πρότυπα συμβα-
τικών δρομολογίων – οι περισσότερες
πτήσεις αναμένεται να πραγματοποι-
ούνται μεταξύ 2.000 και 3.000 ποδών
υπεράνω του επιπέδου του εδάφους,
ενώ οι προδιαγραφές για τους πιλότους
θα απηχούν τις ισχύουσες. Κατά την ε-
κτίμηση της νεοφυούς Archer, η πιστο-
ποίηση της τεχνολογίας της για τα αε-
ροταξί θα πραγματοποιηθεί μέχρι τα
τέλη του 2024. Οι δοκιμαστικές πτήσεις
για το αεροσκάφος της ξεκίνησαν τον
προηγούμενο Δεκέμβριο.

«Αυτή η ανακοίνωση σηματοδοτεί
μια νέα σημαντική φάση στη σχέση μας
με την Archer», δήλωσε ο Μάικλ Λέσκι-
νεν, πρόεδρος της United Airlines
Ventures, που ασχολείται με καινοτόμες
επενδύσεις. «Γινόμαστε μάρτυρες ενός
σημείου καμπής όπου οι καταναλωτές,
οι επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής είναι όλοι ευθυγραμμισμένοι
για να δώσουν προτεραιότητα στην τε-
χνολογία που μειώνει τον αντίκτυπο
της κλιματικής αλλαγής». Τα αεροσκάφη
eVTOL (ηλεκτρική κάθετη απογείωση
και προσγείωση) της Archer έχουν τη
δυνατότητα να απογειώνονται και να
προσγειώνονται όπως τα ελικόπτερα,
άρα αυτό σημαίνει πως δεν απαιτείται
διάδρομος προσγείωσης. Είναι σχεδια-
σμένα να είναι πιο αθόρυβα από τα αυ-
τοκίνητα ή ακόμη και από τις μονάδες
κλιματισμού και έχουν αυτονομία 60
μιλίων, ταξιδεύοντας με ταχύτητες έως
και 150 μιλίων την ώρα. Οι επιβάτες θα
κάνουν κράτηση μέσω έξυπνων κινητών
τηλεφώνων, όπως αναφέρει τέλος η ε-
ταιρεία.

Τα eVTOL έχουν τη δυνατότητα να απογειώνονται και να προσγειώνονται όπως τα ελικό-
πτερα. Είναι σχεδιασμένα να είναι πιο αθόρυβα από τα αυτοκίνητα ή ακόμη και από τις μο-
νάδες κλιματισμού και έχουν αυτονομία 60 μιλίων, ταξιδεύοντας με ταχύτητες έως και
150 μιλίων την ώρα.

<<<<<<

Η αμερικανική αεροπορική
United Airlines επενδύει 10
εκατ. δολάρια στα αεροσκά-
φη eVTOL της Archer.

Νέος ζωονοσογόνος
παράγοντας απειλεί
τη δημόσια υγεία
Μία νέα απειλή για τη δημόσια υγεία
αναδύθηκε στην Κίνα και οι ερευνη-
τές, παρότι καθησυχαστικοί, την πα-
ρακολουθούν με προσοχή. Ο νέος ιός
Λάνγκια (LayV) εντοπίστηκε για πρώτη
φορά στα τέλη του 2018 στις βορει-
οανατολικές κινεζικές επαρχίες Σα-
ντόνγκ και Χενάν, αλλά αναγνωρί-
στηκε από τους ειδικούς μόλις την
περασμένη εβδομάδα. Οι επιστήμονες
εκτιμούν ότι και αυτός μεταπήδησε
στον άνθρωπο από ζώα.

Οι υγειονομικές αρχές της Ταϊβάν
παρακολουθούν τη μετάδοσή του ε-

πιχειρώντας ταυτόχρονα να «ξεκλει-
δώσουν» τα μυστικά του. Αναζητώντας
τη δεξαμενή από την οποία προήλθε
ο Λάνγκια, οι ερευνητές εντόπισαν
ιικό RNA στο 25% των άγριων μυγα-
λών, ενός είδους μικρού θηλαστικού
που θυμίζει ποντίκι και απαντάται σε
όλον τον κόσμο, υποδεικνύοντας ότι
αυτές συνιστούν την προέλευσή του.
Ο ιός ανιχνεύθηκε, ωστόσο, και στο
5% των οικόσιτων σκύλων και στο
2% των εριφίων. 

Τα πρώτα στοιχεία των ερευνών
δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση

New England Journal of Medicine.
Tα συχνότερα συμπτώματα που προ-
καλεί στον άνθρωπο είναι πυρετός,
βήχας, κόπωση, απώλεια όρεξης και
μυαλγία, με τον πυρετό να έχει κα-
ταγραφεί σε όλα τα κρούσματα. Μέχρι
στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένας
θάνατος από τη λοίμωξη. 

Ο καθηγητής Ουάνγκ Λινφά, από
την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Duke -ΝUS της Σιγκαπούρης, που συ-
νυπογράφει τη μελέτη, δήλωσε ότι
προς το παρόν δεν έχουν σημειωθεί
θανατηφόρα ή πολύ σοβαρά κρού-
σματα της νόσου και δεν υπάρχει λό-
γος πανικού.

Ωστόσο, παραμένουν ακόμη πολλά
αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με
τον νέο ιό, όπως αν μεταδίδεται α-
πευθείας μεταξύ ανθρώπων. Τα πε-
ρισσότερα από τα 35 καταγεγραμμένα
κρούσματα αφορούσαν αγρότες, ενώ
ανάμεσά τους υπήρχαν και κάποιοι
βιομηχανικοί εργάτες. Η ιχνηλάτηση
του στενού περιβάλλοντος 15 κρου-
σμάτων δεν επιβεβαίωσε απευθείας
μετάδοση του ιού μεταξύ ανθρώπων. 

Οι επιστήμονες που πραγματοποί-
ησαν τη γενετική αποκωδικοποίηση
του LayV  κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι ανήκει στην κατηγορία των χε-
νιπαϊών, όπως οι ιοί Χέντρα και Νίπα.
Ο πρώτος προσβάλλει άλογα και αν-
θρώπους και εμφανίστηκε στην Αυ-
στραλία, ενώ ο δεύτερος έχει επανει-
λημμένως προκαλέσει επιδημίες στη
Νοτιοανατολική Ασία. Και οι δύο πα-
θογόνοι παράγοντες έχουν υψηλή
θνητότητα.

<<<<<<

Ο ιός Λάνγκια (LayV) εντο-
πίστηκε στην Κίνα για πρώ-
τη φορά στα τέλη του 2018,
αλλά αναγνωρίστηκε μόλις
την περασμένη εβδομάδα. 

Ο ιός Langya εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις βορειοανατολικές επαρχίες Σαντόνγκ
και Χενάν. Παραμένει ασαφές εάν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
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Φαίνεται απίστευτο και όμως δεν μπορεί
πλέον να αποκλειστεί. Η καρδιά της
βιομηχανικής Ευρώπης, η Γερμανία,
κινδυνεύει από σταδιακή αποβιομη-
χάνιση, καθώς το ιλιγγιώδες κόστος
της ενέργειας, που αυξάνεται αδιάκοπα
σε καθημερινή βάση, μπορεί να οδη-
γήσει σε μαζική έξοδο επιχειρήσεων
από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευ-
ρώπης. Η ενεργειακή κρίση έχει πλήξει
περισσότερο τη Γερμανία, οι τιμές της
ενέργειας αυξάνονται ταχύτερα στη
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία και
οι βιομηχανίες παραγωγής εξαρτημά-
των αυτοκινήτων, χημικές βιομηχανίες
και βιομηχανίες χάλυβα αγωνίζονται
να αντεπεξέλθουν στο ιλιγγιώδες κό-
στος της ενέργειας. Η κυβέρνηση έχει
λάβει μέτρα για να περιορίσει κάπως
τις αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας
για τα νοικοκυριά, αλλά οι επιχειρήσεις
δεν είναι προστατευμένες και πολλές
θα αναγκαστούν να μεταβιβάσουν την
ακρίβεια στους καταναλωτές ή ακόμη
και να κλείσουν.

Μέσα στους τελευταίους δύο μήνες,

μόνον οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας
και του φυσικού αερίου υπερδιπλασιά-
στηκαν στη Γερμανία, με την τιμή της
ηλεκτρικής ενέργειας να έχει υπερβεί
τα 540 ευρώ η μεγαβατώρα, όταν μόλις
πριν από δύο χρόνια δεν υπερέβαινε
τα 40 ευρώ. «Ο πληθωρισμός των τιμών
της ενέργειας είναι πολύ πιο δραματικός
εδώ στη Γερμανία από άλλες χώρες»,
σχολιάζει ο Ραλφ Στόφελς, διευθύνων
σύμβουλος της BIW Isolierstoffe GmbH,
βιομηχανίας που παράγει εξαρτήματα
σιλικόνης για αυτοκίνητα, για την αε-
ροδιαστημική αλλά και για βιομηχανία
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευ-
ών. Ο Ραλφ Στόφελς φτάνει στο σημείο
να εξομολογηθεί στο Bloomberg τον
φόβο του πως επίκειται «σταδιακή α-
ποβιομηχάνιση της Γερμανίας».

«Οι τιμές της ενέργειας αποτελούν
δυσβάσταχτο βάρος για πολλές βιομη-
χανίες εντάσεως ενέργειας που δρα-
στηριοποιούνται και ανταγωνίζονται
στην παγκόσμια αγορά», τονίζει ο Μα-
τίας Ρους, εκπρόσωπος της Evonik
Industries AG, δεύτερης μεγαλύτερης

στον κόσμο βιομηχανίας χημικών με
μονάδες παραγωγής σε 27 χώρες. Δεν
φαίνεται πάντως να έχει μεγάλες πι-
θανότητες επιτυχίας η ιδέα να μετα-
φερθεί η βιομηχανία σε άλλη χώρα. Υ-
πάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις πως η Γερ-
μανία αρχίζει να χάνει έδαφος ως προς
τη θέση της ως βιομηχανικής χώρας.
Τους πρώτους έξι μήνες του έτους αυ-
ξήθηκαν οι εισαγωγές χημικών κατά
περίπου 27% σε σύγκριση με την α-
ντίστοιχη περίοδο του περασμένου έ-
τους και το ίδιο χρονικό διάστημα μει-

ώθηκε η εγχώρια παραγωγή χημικών
κατά σχεδόν 8%. Η μεγαλύτερη βιο-
μηχανία χαλκού στην Ευρώπη, Aurubis
AG, που έχει  έδρα στο Αμβούργο, σκο-
πεύει να ελαχιστοποιήσει τη χρήση
φυσικού αερίου και να μεταβιβάσει το
κόστος της ενέργειας στους πελάτες.
Η βιομηχανία ζάχαρης Suedzucker AG
έχει εκπονήσει σχέδια εκτάκτου ανά-
γκης για την περίπτωση που η Ρωσία
διακόψει πλήρως την παροχή αερίου
στη Γερμανία. Η αυτοκινητοβιομηχανία
BMW AG επισπεύδει τις προετοιμασίες

της για το ενδεχόμενο ελλείψεων ε-
νέργειας. Εχει 37 μονάδες που παρά-
γουν θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια
σε Γερμανία και Αυστρία και λειτουρ-
γούν με φυσικό αέριο. Τώρα εξετάζει
το ενδεχόμενο να χρησιμοποιεί εφεξής
τις εγχώριες εταιρείες κοινής ωφελείας.
Και τέλος, η βιομηχανία συσκευασιών
Delkeskamp Verpackungswerke GmbH
σχεδιάζει να κλείσει μία μονάδα της,
που σημαίνει ότι 70 άνθρωποι θα χά-
σουν τη θέση εργασίας τους.

BLOOMBERG

Τα τελευταία στοιχεία για τη Γερμανία,
που προέρχονται από το Ομοσπονδιακό
Γραφείο Εργασίας (τον αντίστοιχο τ.
ΟΑΕΔ), αφορούν τον μήνα Ιούνιο. Σύμ-
φωνα με αυτά, παραμένουν κενές πε-
ρίπου 7.600 θέσεις εργασίας στον του-
ρισμό και την εστίαση, όπως αναφέρει
σε δημοσίευμά της η Deutsche Welle.
Το Ινστιτούτο της γερμανικής οικονο-
μίας εκτιμά ότι μόνο το 2020, πρώτο
έτος της πανδημίας, είχαν αποχωρήσει
από τον κλάδο περίπου 216.000 εργα-
ζόμενοι. Ενα μέρος από αυτές τις θέσεις
δεν έχει καλυφθεί ακόμη. Ωστόσο, υ-
πάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα
στα μεμονωμένα κρατίδια της Γερμα-
νίας. Τα λιγότερα προβλήματα κατα-
γράφονται  στο κρατίδιο της Βόρειας
Ρηνανίας-Βεστφαλίας, το πολυπληθέ-
στερο της χώρας. Στην Κολωνία, τη με-
γαλύτερη πόλη του κρατιδίου με πα-
ράδοση στη διασκέδαση, οι επιχειρη-
ματίες του τουρισμού και της εστίασης
λένε ότι εύκολα βρίσκουν κόσμο για
να αναπληρώσουν τις όποιες αποχω-
ρήσεις. Στον αντίποδα, οι Βαυαροί συ-

νάδελφοί τους δηλώνουν αδυναμία να
προσλάβουν το απαραίτητο προσωπικό.
Στην πόλη Βίρτσμπουργκ, για παρά-
δειγμα, το 83,6% των διαθέσιμων θέ-
σεων εργασίας στον κλάδο δεν έχει κα-
λυφθεί. Αλλά και στο ανατολικογερμα-
νικό κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία
παραμένει κενό το 60% των θέσεων
εργασίας σε τουρισμό και εστίαση, πα-
ρότι πρόκειται για περιοχή με παράδοση
στις δραστηριότητες αυτές.

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα
του Ινστιτούτου, που είχε δημοσιευθεί
στα τέλη Ιουλίου, το 2020 περίπου
34.800 άνθρωποι που εργάζονταν στον
κλάδο άλλαξαν επάγγελμα και άρχισαν
να δουλεύουν ως πωλητές ή ταμίες σε

σούπερ μάρκετ. Περίπου 27.000 προ-
τίμησαν δουλειές γραφείου (γραμμα-
τειακή υποστήριξη και συναφή επαγ-
γέλματα), ενώ άλλοι τόσοι απασχολού-
νται πλέον στον κλάδο των συστημάτων
διαχείρισης τροφοδοτικής αλυσίδας.
«Το κριτήριο της εργασιακής ασφάλειας
γινόταν όλο και πιο σημαντικό στη
διάρκεια της κρίσης», επισημαίνει η υ-
πεύθυνη της έρευνας Πάουλα Ρίσιους.
«Βέβαια παίζουν ρόλο και άλλοι παρά-
γοντες, όπως ένα σταθερό ωράριο ερ-
γασίας, ώστε να υπάρχει ισορροπία α-
νάμεσα στην επαγγελματική και την
προσωπική ζωή».

Κατά συνέπεια, συμπεραίνει η ερευ-
νήτρια του Ινστιτούτου, οι εργοδότες
θα μπορούσαν να γίνουν πιο ελκυστικοί,
προσφέροντας «ατομικούς λογαρια-
σμούς χρόνου εργασίας» για μια πιο
ευέλικτη διαχείριση του ωραρίου και,
γενικότερα, καλύτερες συνθήκες ερ-
γασίας. Αλλά ακόμη και αυτά τα μέτρα
δεν αρκούν για να εξαλείψουν το πρό-
βλημα. «Λόγω των δημογραφικών εξε-
λίξεων, τα επόμενα χρόνια θα διαθέ-

τουμε ούτως ή άλλως λιγότερο εργατικό
δυναμικό», διευκρινίζει στην Deutsche
Welle η Πάουλα Ρίσιους. «Η Γερμανία
δεν θα μπορέσει να επιλύσει το πρό-
βλημα αυτό χωρίς περισσότερη μετα-
νάστευση και χωρίς ευρύτερο πλαίσιο
παρεμβάσεων που θα διευκολύνει, για
παράδειγμα, την απασχόληση και τη
φροντίδα των παιδιών».

Στους επόμενους μήνες οι συνεχώς
αυξανόμενες τιμές της ενέργειας θα
προκαλέσουν νέα μείωση της τουρι-
στικής κίνησης και ο κλάδος θα δοκι-
μαστεί ακόμη περισσότερο, υποστηρίζει
ο Ολαφ Σέπε, πρόεδρος του Γερμανικού
Συνδέσμου Ξενοδόχων και Εστιατόρων
στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου. «Ο
κόσμος θα προτιμήσει ένα ζεστό μπάνιο
από ένα ζεστό φαγητό», δηλώνει χα-
ρακτηριστικά ο Σέπε στο Γερμανικό
Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) και εκφράζει
φόβους ότι κάποιες ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις θα αναγκαστούν να κλεί-
σουν. «Την άνοιξη του 2023 ο κλάδος
θα είναι εντελώς διαφορετικός απ’ ό,τι
σήμερα», υποστηρίζει. 

Το ιστορικό Βασιλικό Παλάτι στην
παλιά πόλη της Μαδρίτης έχει βυ-
θιστεί στο σκοτάδι. Ο εξωτερικός
φωτισμός ενός από τα πιο διάσημα
αξιοθέατα της ισπανικής πρωτεύ-
ουσας έχει σβήσει – το ίδιο και η
υπέροχη πρόσοψη του Τεάτρο Ρεάλ,
της διάσημης όπερας της Μαδρίτης.
Η απόφαση της ισπανικής κυβέρ-
νησης συνασπισμού Σοσιαλδημο-
κρατών και του αριστερού κόμματος
Podemos για την κατανάλωση η-
λεκτρικής ενέργειας σε εθνικό ε-
πίπεδο γίνεται κιόλας αισθητή,
όπως αναφέρει η Deutsche Welle.
Σύμφωνα με τον διαχειριστή του
δικτύου Red Eléctrica, η ζήτηση η-
λεκτρικής ενέργειας σε εθνικό ε-
πίπεδο μειώθηκε κατά μέσον όρο
5% τις πρώτες ημέρες σε σύγκριση

με την προηγούμενη εβδομάδα.
Από τις 10 Αυγούστου, οπότε τέθηκε
σε ισχύ το σχέδιο εξοικονόμησης
ενέργειας της Ισπανίας, εκατομ-
μύρια λάμπες παραμένουν σβηστές
τις νυχτερινές ώρες σε ολόκληρη
τη χώρα. Και αυτό δεν αφορά μόνο
τον εξωτερικό φωτισμό χιλιάδων
δημόσιων κτιρίων στην Ισπανία –
οι βιτρίνες σε πάνω από 900.000
καταστήματα πρέπει επίσης να
κλείνουν τα φώτα από τις 10 το
βράδυ. Βέβαια, εξαιτίας των υψηλών
τιμών του ηλεκτρικού, πολλοί κα-
ταστηματάρχες είχαν ήδη πάρει
σχετικά μέτρα εθελοντικά πριν από
την επίσημη απόφαση. Τώρα, βέ-
βαια, αυτό έχει γίνει υποχρεωτικό.

Το ισπανικό σχέδιο δεν περι-
λαμβάνει μόνο το σβήσιμο των προ-

βολέων σε βιτρίνες και εμπορικά
καταστήματα. Ορια έχουν τεθεί ε-
πίσης και στον κλιματισμό δημό-
σιων κτιρίων, επαγγελματικών χώ-
ρων, γραφείων και αεροδρομίων.
«Η μείωση κατά έναν και μόνο βαθ-
μό σημαίνει εξοικονόμηση κατα-
νάλωσης κατά 7%», λέει η υπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τε-
ρέζα Ριμπέρα. Επομένως κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες τα κλιματι-
στικά μπορούν να ψύχουν μέχρι
τους 27 βαθμούς. Ωστόσο, υπάρ-
χουν και εξαιρέσεις στον συγκε-
κριμένο κανονισμό, όπως για πα-
ράδειγμα για εστιατόρια και μπαρ,
τα οποία επιτρέπεται να κλιματί-
ζονται στους 25 βαθμούς. Εξαιρέσεις
υπάρχουν επίσης για τα κομμωτή-
ρια, τα γυμναστήρια και άλλες ε-
γκαταστάσεις με αθλητικές δρα-
στηριότητες, καθώς και για τα ξε-
νοδοχεία.

Τον χειμώνα, η θέρμανση σε ό-
λους τους δημόσια προσβάσιμους
χώρους θα περιορίζεται στους 19
βαθμούς. Επιπλέον, για να αποφευ-
χθεί η κατασπατάληση ενέργειας,

οι πόρτες εισόδου δεν μπορούν
πλέον να παραμένουν ανοιχτές, ό-
ταν χρησιμοποιούνται οι μονάδες
κλιματισμού ή η θέρμανση, όπως
συνηθίζεται σε πολλά καταστήματα,
όπως αναφέρει η DW. Η συγκεκρι-
μένη απόφαση είναι το πρώτο μέτρο
του σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουρ-
γού Πέδρο Σάντσεθ για την εφαρ-
μογή του σχεδίου εκτάκτου ανάγκης
της Ε.Ε. για το φυσικό αέριο. Το
σχέδιο αυτό απαιτεί από τα 27 κρά-
τη-μέλη να μειώσουν την κατανά-
λωση φυσικού αερίου. Οι περισσό-
τερες χώρες συμφώνησαν σε μεί-
ωση κατά 15%. Για την Ισπανία,
τέλος, η οποία εξαρτάται πολύ λι-
γότερο από το ρωσικό φυσικό αέριο
από ό,τι η Γερμανία, για παράδειγμα,
συμφωνήθηκε 7%.

Αποδίδουν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στην Ισπανία 
<<<<<<

Η ζήτηση σε εθνικό 
επίπεδο μειώθηκε κατά 
μέσον όρο 5% τις πρώ-
τες ημέρες σε σύγκριση
με την προηγούμενη 
εβδομάδα.

<<<<<<

Χιλιάδες κενές θέσεις 
εργασίας στον κλάδο – 
Μεγάλα τα προβλήματα 
στη Βαυαρία. 

<<<<<<

Η τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας έχει υπερβεί τα
540 ευρώ η μεγαβατώρα,
όταν μόλις πριν από δύο 
χρόνια δεν υπερέβαινε τα
40 ευρώ.

Το ιστορικό Βασιλικό Παλάτι, στην παλιά πόλη της Μαδρίτης, στο
σκοτάδι. Από τις 10 Αυγούστου, οπότε τέθηκε σε ισχύ το σχέδιο ε-
ξοικονόμησης ενέργειας της Ισπανίας, εκατομμύρια λάμπες παρα-
μένουν σβηστές τις νυχτερινές ώρες σε ολόκληρη τη χώρα.

Εργαζομένους στον τουρισμό και την εστίαση ψάχνει η Γερμανία

Το Ινστιτούτο της Γερμανικής Οικονομίας εκτιμά ότι μόνο το 2020, πρώτο έτος της πανδη-
μίας, είχαν αποχωρήσει από τον τουριστικό κλάδο 216.000 εργαζόμενοι. Μέρος από αυτές
τις θέσεις δεν έχει καλυφθεί ακόμη.

Κίνδυνος 
αποβιομηχάνισης
για τη Γερμανία 
λόγω ενέργειας
Δυσβάσταχτο το βάρος των τιμών ρεύματος
και αερίου για τις επιχειρήσεις

Γερμανικές βιομηχανίες παραγωγής εξαρτημάτων αυτοκινήτων, χημικές βιομηχανίες και βιομηχανίες χάλυβα αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στο ιλιγγιώδες κόστος της ενέργειας.



Στο προσκήνιο έφερε η Γαλλία το θέμα
της κατάχρησης ιδιωτικών αεροσκα-
φών από διασημότητες και μεγιστάνες,
μετά την πρόταση της κυβέρνησης
Μακρόν για περιορισμούς σε αυτό το
ελιτίστικο μεταφορικό μέσον σε όλη
την ευρωπαϊκή επικράτεια.

Πρόταση για περιορισμό των πτή-
σεων με ιδιωτικά αεροσκάφη κατέθεσε
ο υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας,
Κλεμάν Μπον. «Πιστεύω ότι η Ε.Ε.
πρέπει να αναλάβει δράση», είπε ο κ.
Μπον, που επεσήμανε από το βήμα
της Εθνοσυνέλευσης ότι το ένα δέκατο
των πτήσεων στη Γαλλία γίνονται με
ιδιωτικά αεροσκάφη. Ο Γάλλος υπουρ-
γός εξετάζει διάφορες προτάσεις, όπως
την ένταξη εταιρειών ενοικίασης ι-
διωτικών αεροσκαφών στο σύστημα
ποσοστώσεων εκπομπών καυσαερίων,
που βρίσκεται υπό σχεδιασμό στην
Ε.Ε. Εναλλακτικά, τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε. θα μπορούν να μη δίνουν άδεια
πτήσης σε ιδιωτικά αεροσκάφη, τα ο-
ποία σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν
πτήσεις πολύ μικρών αποστάσεων.

Ιστοσελίδες ειδικευμένες στην πα-
ρακολούθηση πτήσεων ιδιωτικών α-
εροσκαφών έχουν καταλήξει στο συ-
μπέρασμα ότι «μεγάλοι ρυπαντές» ε-
ξαιτίας των ιδιωτικών τους τζετ είναι
η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ και ο
Γάλλος δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ
Αρνό. Χρήστες του Ιντερνετ κατηγό-
ρησαν πρόσφατα τον σκηνοθέτη Στί-
βεν Σπίλμπεργκ για «έγκλημα κατά
του περιβάλλοντος», για τη συχνή χρή-
ση του τζετ του.

Υποκύπτοντας στην πίεση του κοι-
νού, η Σουίφτ αποκάλυψε την περα-
σμένη εβδομάδα ότι δανείζει τακτικά
το αεροσκάφος της και δεν ευθύνεται
έτσι αποκλειστικά για το τεράστιο α-
ποτύπωμα άνθρακα που αυτό έχει. Ο

τραγουδιστής της ραπ Ντρέικ από τη
μεριά του δέχθηκε οξεία κριτική όταν
αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποίησε πρό-
σφατα το τζετ του για πτήση 15 λεπτών
από το Τορόντο στο Χάμιλτον του Κα-
ναδά, που θα μπορούσε να είχε γίνει
με τρένο σε λιγότερο από μία ώρα.

REUTERS

Η επικρατέστερη υποψήφια για την η-
γεσία του βρετανικού Συντηρητικού
Κόμματος, η υπουργός Εξωτερικών Λιζ
Τρας, ευθύνεται, ως πρώην υπουργός
Περιβάλλοντος, για περικοπές χρημα-
τοδότησης ύψους εκατομμυρίων στερ-
λινών σε έργα για την αντιμετώπιση
της ρύπανσης υδάτινων πόρων. Η Τρας,
η οποία κατείχε το χαρτοφυλάκιο του
υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων
και Αγροτικών Θεμάτων κατά την πε-
ρίοδο 2014-2016, ήταν επικεφαλής της
εποπτικής αρχής η οποία επαναξιολό-
γησε τα περιβαλλοντικά προγράμματα
του υπουργείου της το 2015 και περιό-
ρισε τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος κατά 235 εκατομμύρια
στερλίνες. Μεταξύ των κονδυλίων που
περικόπηκαν συμπεριλαμβάνονται και
24 εκατομμύρια στερλίνες για την προ-
στασία των υδάτινων πόρων, όπως
είναι η εποπτεία των επιχειρήσεων ύ-
δρευσης προκειμένου να αποτρέπεται
η απόρριψη λυμάτων, την περίοδο
2014-2015 και 2016 -2017. Η περικοπή
των πόρων επί θητείας Λιζ Τρας αντι-
προσωπεύει το 25% των μειώσεων της
χρηματοδότησης που έγιναν στον συ-
γκεκριμένο τομέα από το 2010. Τότε
η κρατική επιχορήγηση περιβαλλοντι-
κών προγραμμάτων ανερχόταν σε 120
εκατομμύρια στερλίνες, ενώ το 2020
δεν ξεπερνούσε τα 40 εκατομμύρια
στερλίνες.

Στοιχεία που αναλύθηκαν για λο-
γαριασμό του Εργατικού Κόμματος υ-
ποδεικνύουν ότι από το 2016 ο όγκος
των λυμάτων που απορρίπτονται σε
Αγγλία και Ουαλλία υπερδιπλασιάστηκε
από 14,7 συμβάντα διαρροής σε 29,3
το 2021. Η περιβαλλοντική οργάνωση
Greenpeace αναφέρει χαρακτηριστικά
ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι «η
Λιζ Τρας έχει λύματα στα χέρια της».

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος απηύ-
θυνε έκκληση προς την κυβέρνηση
να υπαναχωρήσει στην απόφασή της
και να μην προχωρήσει στην περικοπή
της χρηματοδότησης. Ομως, οι οργα-
νώσεις προστασίας του περιβάλλοντος
ζητούν πολύ περισσότερα και ειδικό-

τερα επιθυμούν ο επόμενος Βρετανός
πρωθυπουργός να δώσει στην υπηρε-
σία την εξουσία ουσιαστικού ελέγχου
των εταιρειών ύδρευσης όσον αφορά
τα λύματα και να μην απαιτείται απλώς
η κατάθεση αναφορών τέτοιων συμ-
βάντων από τις ίδιες.

Πριν από μερικές ημέρες έγινε γνω-
στό ότι οι μηχανισμοί μέτρησης των
λυμάτων στο 24% των αγωγών υπερ-
χείλισης, στα δημοφιλέστερα θέρετρα
της Αγγλίας και της Ουαλλίας, είναι ε-
λαττωματικοί ή εντελώς ανύπαρκτοι,
γεγονός που σημαίνει ότι οι Βρετανοί
κολυμπούσαν ολόκληρο το καλοκαίρι
μέσα στα λύματα χωρίς να το γνωρί-
ζουν. Την περασμένη χρονιά, ο επι-

κεφαλής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
Τζέιμς Μπίβαμ κάλεσε την κυβέρνηση
να αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση
λέγοντας ότι η ανεπάρκεια προσωπικού
καθιστά αδύνατους τους επαρκείς ε-
λέγχους της ποιότητας των νερών στα
ποτάμια της χώρας. Ο σκιώδης υπουρ-
γός Περιβάλλοντος του Εργατικού Κόμ-
ματος Τζιμ Μακμάχον, μετά την ανα-
κοίνωση των στοιχείων για την καθα-
ρότητα των παράκτιων υδάτων, δή-
λωσε: «Οι υποδομές του δικτύου ύ-
δρευσης λειτουργούν στα όριά τους,
με δισεκατομμύρια λίτρα νερού να χά-
νονται καθημερινά και λύματα να ει-
σέρχονται μέσα στο δίκτυο. Το γεγονός
ότι η Λιζ Τρας είναι η υπεύθυνη για
τις περικοπές χρηματοδότησης προς
την Υπηρεσία Περιβάλλοντος δείχνει
όχι μόνο την αδυναμία πρόβλεψης
που έχει, αλλά και την ανικανότητα
αναγνώρισης της ανάγκης προσαρ-
μογής στις νέες συνθήκες».
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Σχεδόν 1.300 άνθρωποι έφθασαν τη
Δευτέρα στη Βρετανία με 27 βάρκες,
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό προ-
σφύγων και μεταναστών που έχουν
διασχίσει φέτος τη Μάγχη σε 22.600.
Την ίδια εποχή πέρυσι, ο αριθμός ήταν
12.500. Επειτα από τρεις ημέρες χωρίς
αφίξεις, οι 1.295 άνδρες, γυναίκες και
παιδιά που κατέφθασαν στις βρετανικές
ακτές τη Δευτέρα ήταν οι περισσότεροι
από κάθε άλλη ημέρα μετά το 2018,
όταν η βρετανική κυβέρνηση ξεκίνησε

να δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία. Οι
απόπειρες διάσχισης της Μάγχης συ-
νεχίζονται παρά τις ολοένα επιθετικό-
τερες και πολυέξοδες προσπάθειες της

Βρετανίας, που αποσκοπούν στο να
φοβηθούν οι επίδοξοι μετανάστες. Το
Λονδίνο έχει χορηγήσει 120 εκατομ-
μύρια στερλίνες στη Ρουάντα προκει-

μένου να αποστέλλει εκεί τους αιτούντες
άσυλο. «Είναι σαφές ότι το απάνθρωπο
σχέδιο της κυβέρνησης να μεταχειρί-
ζεται τους ανθρώπους σαν σακιά και

να τους στέλνει στη Ρουάντα δεν κάνει
απολύτως τίποτα», είπε ο διευθυντής
του βρετανικού Συμβουλίου για τους
Πρόσφυγες, Ενβερ Σόλομον. «Ο λόγος
είναι ότι αυτά τα φρικτά σχέδια δεν α-
ντιμετωπίζουν τους λόγους για τους
οποίους οι άνθρωποι έρχονται στη Βρε-
τανία. Οι πολύ μεγάλοι αριθμοί ανθρώ-
πων που διασχίζουν τη Μάγχη είναι
άνδρες, γυναίκες και παιδιά που φεύ-
γουν από τον πόλεμο και την καταπίεση
σε χώρες όπως το Αφγανιστάν και η
Συρία. Οι στατιστικές του ίδιου του
βρετανικού κράτους δείχνουν ότι στα
τρία τέταρτα των αιτήσεων ασύλου
χορηγείται καθεστώς προστασίας».

Οι δύο υποψήφιοι για την πρωθυ-
πουργία της Βρετανίας, Ρίσι Σουνάκ
και Λιζ Τρας, έχουν δεσμευθεί ότι θα
προχωρήσουν τη συνεργασία με τη
Ρουάντα, η οποία έχει ήδη δαπανήσει
τα πρώτα 120 εκατομμύρια στερλίνες
του προγράμματος χωρίς να έχει υπο-
δεχθεί κανέναν μετανάστη. 

GUARDIAN

Ρεκόρ διασχίσεων της Μάγχης από πρόσφυγες

Δικαστική προσφυγή Τραμπ 
Για να σταματήσει η εξέταση των απόρρητων εγγράφων που είχε στην κατοχή του

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ
Τραμπ, προσέφυγε δικαστικά εναντίον
του υπουργείου Δικαιοσύνης της χώρας
του ζητώντας να σταματήσει να εξετάζει
τα απόρρητα επίσημα έγγραφα που ε-
ντόπισε η αστυνομία στην έπαυλή του,
στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα. Οι συ-
νήγοροι του Τραμπ είχαν επιχειρήσει
να καθυστερήσουν με νομικά μέσα και
την εξέταση των πρώτων διαβαθμι-
σμένων εγγράφων, που είχε υποχρεωθεί
να παραδώσει ο ίδιος στις Αρχές τον
Ιανουάριο του 2022.

Χθεσινό δημοσίευμα των New York
Times διευκρινίζει ότι οι 26 κούτες με
έγγραφα που απέσπασε η αστυνομία
από το Μαρ-α-Λάγκο στην επιδρομή
της 8ης Αυγούστου δεν ήταν οι πρώτες.
Αμέσως μετά την αποχώρηση του Τρα-
μπ από την εξουσία, οι Αρχές άρχισαν
να του ζητούν τα επίσημα έγγραφα
που είχε πάρει μαζί του. Τελικά, τον

Ιανουάριο παρέδωσε 15 κούτες, στις
οποίες περιλαμβάνονταν έγγραφα από
τη CIA, την υπηρεσία ηλεκτρονικών
παρακολουθήσεων NSA και το FBI, τα
οποία αφορούσαν σειρά ζητημάτων
που άπτονται της εθνικής ασφάλειας
των ΗΠΑ.

Η υπηρεσία αρχειοθέτησης που πα-
ρέλαβε τα έγγραφα αυτά ενημέρωσε,
λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα τους,
το υπουργείο Δικαιοσύνης. Κλιμάκιο
του υπουργείου μετέβη στην έπαυλη
του Τραμπ τον Ιούνιο, αλλά έφυγε σχε-
δόν με άδεια χέρια, καθώς οι συνεργάτες

του τέως προέδρου παρέδωσαν μόνο
μερικές δεκάδες έγγραφα επιπλέον. Η
αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση
της 8ης Αυγούστου ήταν η τρίτη πράξη
του δράματος.

Στη μήνυση που κατέθεσε τη Δευ-
τέρα, ο Τραμπ ζητεί να διοριστεί ανε-
ξάρτητος εξεταστής, που θα κρίνει
ποια από τα έγγραφα στις 26 κούτες
μπορούν να διαβάσουν οι Αρχές και
ποια όχι. Ενα διαβατήριο εν ενεργεία
και τρία ληγμένα που περιλαμβάνονταν
στα έγγραφα έχουν ήδη επιστραφεί
στον τέως πρόεδρο.

«Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση δεν
έχει προσφέρει νομιμοποίηση της ι-
στορικής απόφασής της να πραγμα-
τοποιήσει επιδρομή στο σπίτι ενός
προέδρου ο οποίος ήταν απόλυτα συ-
νεργάσιμος», ανέφερε η μήνυση. «Το
ένταλμα για έρευνες στο Μαρ-α-Λάγκο
στις 8 Αυγούστου εκδόθηκε από ομο-
σπονδιακό δικαστήριο, μετά τη θεμε-
λίωση εύλογων υποψιών», απάντησε
το υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Η επιδρομή έγινε λόγω υποψιών για
παραβίαση τριών ποινικών διατάξεων.
Η πρώτη αφορά την παρεμπόδιση της

Δικαιοσύνης, αφού συνήγορος του
Τραμπ είχε υπογράψει έγγραφο που
βεβαίωνε ψευδώς ότι ο Τραμπ έχει ε-
πιστρέψει όλα τα έγγραφα. Η δεύτερη
την κλοπή κρατικού αρχειακού υλικού
και η τρίτη αφορά το άρθρο του νόμου
περί κατασκοπείας, για τη «συλλογή,
διαβίβαση ή απώλεια πληροφοριών
σχετικών με την άμυνα της χώρας».

Η άμεση απάντηση του Τραμπ στην
επιδρομή δεν ήταν νομικής φύσης. Η-
ταν να κινητοποιήσει τους ένοπλους
υποστηρικτές του.

NYT, THE GUARDIAN, WP

«Κλιματικό έγκλημα» 
η κατάχρηση 
των ιδιωτικών τζετ

«Λύματα στα χέρια έχει η Τρας»

<<<<<<<

Ζητεί να διοριστεί 
ανεξάρτητος εξεταστής,
που θα κρίνει ποια 
από τα έγγραφα μπορούν
να διαβάσουν οι Αρχές.

<<<<<<<

Περίπου 1.300 
σε μία ημέρα και συνολικά
22.600 φέτος, αριθμός 
διπλάσιος από πέρυσι.

Στη μήνυση που κατέθεσε τη Δευτέρα, ο Τραμπ ζητεί να διοριστεί ανεξάρτητος εξεταστής, που θα κρίνει ποια από τα έγγραφα στις 26
κούτες μπορούν να διαβάσουν οι Αρχές και ποια όχι. 

Οι απόπειρες διάσχισης της Μάγχης συνεχίζονται παρά τις επιθετικές και πολυέξοδες
προσπάθειες της Βρετανίας για την αποτροπή των μεταναστών.

Σειρά προτάσεων για περιορισμό των πτή-
σεων κατέθεσε ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος της Γαλλίας Κλεμάν Μπον, τονίζοντας
ότι η Ε.Ε. πρέπει να αναλάβει δράση.

<<<<<<<

«Μεγάλοι ρυπαντές»
η τραγουδίστρια Τέιλορ
Σουίφτ, ο Γάλλος δισεκα-
τομμυριούχος Μπερνάρ 
Αρνό και ο ράπερ Ντρέικ.

<<<<<<<

Η Greenpeace καταγγέλλει
την υποψήφια των 
Συντηρητικών για μεγάλες
περικοπές στην προστασία
των υδάτινων πόρων.

Η ξηρασία πλήττει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα
Δραματική ξηρασία πλήττει την Ευρώπη,
σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις,
η χειρότερη των τελευταίων πέντε αι-
ώνων, επηρεάζοντας όλους τους τομείς
της ανθρώπινης δραστηριότητας, από
την εσωτερική ναυσιπλοΐα, μέχρι τη
γεωργία, τη διατροφική ασφάλεια, την
επάρκεια υδροηλεκτρικής ενέργειας
κ.ά. Αυτό ανακοίνωσε χθες αξιωμα-
τούχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, επι-
βεβαιώνοντας τα στοιχεία του Ευρω-
παϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας που
δόθηκαν πριν από μερικές ημέρες στη
δημοσιότητα. Σύμφωνα με αυτά, το
47% της έκτασης της Ε.Ε. βρίσκεται
σε κατάσταση «προειδοποίησης» με
ελλιπή υγρασία εδάφους, ενώ το 17%
είναι ήδη σε κατάσταση συναγερμού,

καθώς οι άνυδρες συνθήκες επηρεάζουν
τη βλάστηση. 

«Η μεγάλη ξηρασία, η οποία επηρε-
άζει μεγάλες περιοχές της Ευρώπης
από την αρχή του τρέχοντος έτους, ε-
νισχύεται διαρκώς και επιδεινώθηκε

σημαντικά μετά τις αρχές Αυγούστου»,
ανέφερε η έκθεση, προβλέποντας ότι
δεν αναμένεται ύφεση του φαινόμενου
στη δυτική Ευρώπη και στη Μεσόγειο
τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο. 

Οι διαδοχικοί καύσωνες που έπληξαν
τη Γηραιά Ηπειρο ολόκληρο το φετινό
καλοκαίρι, επιδείνωσαν την ξηρασία
και προκάλεσαν μύρια δεινά όπως γι-
γαντιαίες δασικές πυρκαγιές, λειψυδρία,
προβλήματα δημόσιας υγείας και άλλα.
Πράγματι, όπως επιβεβαίωσαν και τα
τελευταία στοιχεία του Παρατηρητη-
ρίου, ζούμε τη μεγαλύτερη ξηρασία
των τελευταίων 500 ετών, ανέφερε
χθες ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής. Οι συνέπειες της ξηρασίας
σε πολλές καλλιέργειες είναι δραματικές.

Η παραγωγή αραβοσίτου αναμένεται
να είναι κατά 16% χαμηλότερη από
τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας,
ενώ οι σοδειές σόγιας και ηλιοτρόπιου
αναμένεται να μειωθούν κατά 15% και
12%, αντιστοίχως.

Σημαντικές είναι οι ελλείψεις στην
υδροηλεκτρική ενέργεια, ενώ η χαμηλή
στάθμη των νερών στους ποταμούς ε-
πηρεάζει τα πυρηνικά εργοστάσια πα-
ραγωγής ενέργειας δυσχεραίνοντας
τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης
τους. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων
στους ευρωπαϊκούς ποταμούς, επίσης,
δημιούργησε προβλήματα στην εσω-
τερική ναυσιπλοΐα, όπως η μεταφορά
φορτίων, κυρίως άνθρακα και πετρε-
λαίου, στον Ρήνο. 

<<<<<<<<

Είναι η χειρότερη 
των τελευταίων πέντε 
αιώνων στην Ευρώπη 
και, σύμφωνα με τους επι-
στήμονες, δεν αναμένεται
ύφεση μέχρι τον Νοέμβριο.
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Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Με ναρκοθετημένο πεδίο έτοιμο να ε-
κραγεί μοιάζει η αγορά ενέργειας, καθώς
η πολύμηνη και χωρίς διαφαινόμενο
χρονικό ορίζοντα ενεργειακή κρίση έχει
εξαντλήσει τις αντοχές νοικοκυριών και
επιχειρήσεων. Οι καταναλωτές ακόμη
και μετά τις κρατικές επιδοτήσεις, που
τον Αύγουστο έφτασαν στα 337 ευρώ
η μεγαβατώρα, δυσκολεύονται να απο-
πληρώσουν τον λογαριασμό ρεύματος,
οι ανεξόφλητες οφειλές προς τις εταιρείες
προμήθειας έχουν χτυπήσει «κόκκινο»,
υποχρεώνοντας τη ΡΑΕ να επισημάνει
στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ τον
κίνδυνο κατάρρευσης της αγοράς και
νέων «κανονιών», ενώ η συνεχιζόμενη
αύξηση των τιμών διογκώνει συνεχώς
το κόστος των κοινωνικών μέτρων στή-
ριξης, φέρνοντας το οικονομικό κυβερ-
νητικό επιτελείο αντιμέτωπο με τον κίν-
δυνο ενός δημοσιονομικού εκτροχια-
σμού.

Εκτίναξη οφειλών
Οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί άνω

των 45 ημερών έχουν αυξηθεί σε ποσο-
στό 45% από 20% την προ κρίσης πε-
ρίοδο, που σημαίνει ότι σχεδόν ένας
στους δύο καταναλωτές δυσκολεύεται
ή αδυνατεί να πληρώσει τον λογαριασμό
ρεύματος ακόμη και μετά την επιδότηση.
Μέσα σε ένα χρόνο οι διακανονισμοί έ-
χουν υπερδιπλασιαστεί και σε απόλυτα
ποσά έχουν σχεδόν πενταπλασιαστεί,
λόγω των υψηλών τιμών, ενώ οι ληξι-
πρόθεσμες οφειλές καταναλωτών προς
τους παρόχους με βάση τους υπολογι-
σμούς της ΡΑΕ ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ
και αναδεικνύονται δυνητικά σε παρά-
γοντα αποσταθεροποίησης της αγοράς.  

Το ζήτημα ανέδειξε ο πρόεδρος της
ΡΑΕ με επιστολή του προς την πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΝ στις 28 Ιουλίου, επι-
σημαίνοντας μάλιστα τον «κίνδυνο δη-
μιουργίας νέων οφειλών, που θα παρα-
μείνουν ανείσπρακτες, καθώς είναι πλέον
επιτρεπτή η αλλαγή προμηθευτή χωρίς
την εξόφληση ή έστω τον διακανονισμό
προηγούμενων οφειλών. «Ο κλάδος της
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αντι-
μετωπίζει οξύτατα προβλήματα χρημα-
τοοικονομικής ρευστότητας, που απει-
λούν τη βιωσιμότητα των δραστηριο-
ποιούμενων επιχειρήσεων και δύναται
να οδηγήσουν τους συμμετέχοντες στην
έξοδο από την αγορά, με απώτερη συ-
νέπεια την υποβάθμιση του ανταγωνι-

στικού της χαρακτήρα και τη διαμόρ-
φωση εκ νέου (μετά το 2011 και τις υ-
ποθέσεις Energa - Hellas Power) συν-
θηκών ολιγοπωλίου ή/και μονοπωλίου».

Οι μετακινήσεις
Καταφύγιο από τις υψηλές τιμές α-

ναζητούν οι καταναλωτές μέσω της αλ-
λαγής παρόχου. Οι μετακινήσεις από
πάροχο σε πάροχο έχουν αυξηθεί από
τις περίπου 25.000 τον μήνα πριν από
ένα χρόνο σε 50.000 με 60.000. Τα στοι-
χεία του ΔΕΔΔΗΕ δείχνουν να έχει αυ-
ξηθεί σημαντικά και ο αριθμός των μπα-
ταχτσήδων, οι οποίοι βρίσκουν κατα-
φύγιο στην Καθολική Υπηρεσία, η οποία
έχει προβλεφθεί με νόμο για να στεγάσει
καταναλωτές που τους έχει καταγγελθεί
η σύμβαση μέχρι να βρουν νέο πάροχο.

Ενας αριθμός 35.500 καταναλωτών προ-
στέθηκε στην εν λόγω Υπηρεσία μέσα
στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ανεβά-
ζοντας το συνολικό πελατολόγιό της
στις 182.000 στο τέλος Ιουνίου, που την
καθιστά πέμπτο μεγαλύτερο πάροχο
της αγοράς.

Το νέο ράλι της τιμής του φυσικού
αερίου προεξοφλεί ακόμη υψηλότερες
τιμές ρεύματος για το επόμενο διάστημα
και περαιτέρω επιδείνωση της κατά-
στασης στην αγορά. Οι τιμές που ανα-
μένεται να ανακοινώσουν σήμερα οι
πάροχοι για τις καταναλώσεις του Σε-
πτεμβρίου θα είναι σημαντικά υψηλό-
τερες από αυτές του Αυγούστου. Η τιμή
του φυσικού αερίου έφτασε τα 246 ευρώ
η μεγαβατώρα στο TTF της Ολλανδίας,
ενώ οι τιμές στα μακροπρόθεσμα συμ-
βόλαια για το επόμενο εξάμηνο κινούνται
στα επίπεδα των 248-253 ευρώ η μεγα-
βατώρα, προεξοφλώντας διαρκή επι-
δείνωση της αγοράς. Λαμβάνοντας υ-
πόψη αυτά τα δεδομένα και τρέχοντας
διάφορα μοντέλα προβλέψεων για τις
τιμές στη χονδρεμπορική αγορά δια-
μορφώνουν τα τιμολόγια του Σεπτεμ-
βρίου. Οι τιμές που θα αρχίσουν να α-

νακοινώνονται από αργά το απόγευμα
θα κινούνται στην περιοχή των 70 λε-
πτών η κιλοβατώρα, όταν τον Αύγουστο
μόλις δύο εταιρείες είχαν προσφέρει τι-
μές άνω των 60 λεπτών. Το ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στη ΔΕΗ, η οποία συ-
γκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο α-
γοράς και τον Αύγουστο είχε δώσει τη
χαμηλότερη τιμή, στα 48,6 λεπτά την
κιλοβατώρα, με τις πληροφορίες να φέ-
ρουν την επιχείρηση να διαμορφώνει
τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου ακόμη
και πάνω από τα 70 λεπτά.

Το κόστος της επιδότησης
Για την κυβέρνηση η συγκράτηση

των τιμών στα επίπεδα των 15-17 λεπτών
η κιλοβατώρα, όπως έχει δεσμευθεί, ση-
μαίνει αύξηση της επιδότησης από τα
337 ευρώ η μεγαβατώρα σε πάνω από
500 ευρώ και συνολικά για τον μήνα σε
πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. Εάν δεν υπάρξει
αποκλιμάκωση των τιμών, ο λογαριασμός
των επιδοτήσεων το τελευταίο τετράμηνο
του έτους αναμένεται να φτάσει τα 6
δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τον λογαριασμό
για το σύνολο του έτους σε πάνω από
10 δισ. ευρώ.

Με τροποποιήσεις, αστερίσκους και
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα
υλοποίησης ενέκρινε η ΡΑΕ το επι-
καιροποιημένο δεκαετές πρόγραμμα
ανάπτυξης του εθνικού συστήματος
μεταφοράς φυσικού αερίου που υ-
πέβαλε ο ΔΕΣΦΑ μετά και την ολο-
κλήρωση της δημόσιας διαβούλευ-
σης. Το κόστος των νέων έργων που
εγκρίνονται σύμφωνα με τη ΡΑΕ δεν
ξεπερνάει τα 42 εκατ. ευρώ και συ-
νεπώς η επίπτωσή τους στη μέση
χρέωση είναι πολύ περιορισμένη.
Η αύξηση του κόστους των ήδη προ-
γραμματισμένων έργων ανέρχεται
σε 196 εκατ. ευρώ, αλλά είναι ανα-
πόφευκτη, δεδομένης της διεθνούς
συγκυρίας. 

Η ΡΑΕ δεν ενέκρινε το έργο τρο-
φοδοσίας των Ιωαννίνων μέσω ει-
κονικού αγωγού υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου μικρής κλίμακας
(ssLNG), όπως επίσης και τις υπο-
δομές εικονικού αγωγού υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου για την τρο-
φοδοσία των περιοχών της Πόρειας,
του Ασπρους και του Περδίκκα.

Η ΡΑΕ διαπιστώνει σημαντική
διολίσθηση των χρονοδιαγραμμάτων
των έργων σύνδεσης χρηστών με
το δίκτυο. Ως προς τον αγωγό Δυτικής
Μακεδονίας αναφέρει ότι η ολοκλή-
ρωση του έργου έχει μετατοπιστεί
κατά ένα έτος, για τον Σεπτέμβριο
του 2024, και το κόστος έχει αυξηθεί
κατά 167 εκατ. ευρώ, και επισημαίνει
ότι η καθυστέρηση αυτή επιβάλλει
την εφαρμογή κοστοβόρας μεταβα-
τικής λύσης τροφοδοσίας των δι-
κτύων διανομής για ακόμη έναν χει-
μώνα. Η ΡΑΕ έκανε αποδεκτή την
αύξηση του κόστους για τα έργα
σύνδεσης με το FSRU της Dioriga
Gas από τα 9,9 εκατ. ευρώ σε 15
εκατ. ευρώ, αλλά όχι τη μετατόπιση
του χρονοδιαγράμματος από το 2023
στον Μάρτιο του 2025, καθώς δεν
συνάδει με τα χρονοδιαγράμματα
της Dioriga Gas. Η Αρχή καλεί τις
εταιρείες ΔΕΣΦΑ και Dioriga GAS

σε κοινή συνάντηση για την οριστι-
κοποίηση του χρονοδιαγράμματος,
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το μεταξύ
τους υπογεγραμμένο ARCA. Το έργο
του διασυνδετήριου αγωγού με τη
Βόρεια Μακεδονία εγκρίνεται υπό
την προϋπόθεση του market test,
δηλαδή δέσμευσης ικανής δυναμι-
κότητας από χρήστες ώστε η κατα-
σκευή του να μην αυξήσει τις χρε-
ώσεις του συστήματος, δεδομένου
ότι ο αγωγός θα εξυπηρετήσει την
ασφάλεια εφοδιασμού της Βόρειας
Μακεδονίας και όχι της Ελλάδας. Το
κόστος κατασκευής έχει αυξηθεί
από 51 σε 67 εκατ. ευρώ και το χρο-
νοδιάγραμμα υλοποίησής του έχει
μετατεθεί από τον Ιούνιο του 2024
στον Ιούλιο του 2025. Οι μεταβολές
αυτές κρίνονται από τη ΡΑΕ αποδε-
κτές, καθώς η αύξηση του κόστους
οφείλεται στη γενική αύξηση των
πρώτων υλών και η μετατόπιση του
χρονοδιαγράμματος στην πορεία
του εν εξελίξει market test. 

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Απαισιόδοξοι για τις προοπτικές στο ε-
πιχειρείν εμφανίζονται οι οικονομικοί
διευθυντές (CFO) από 18 ευρωπαϊκές
χώρες που συμμετείχαν στη φετινή έκ-
δοση της έρευνας European CFO Survey
της συμβουλευτικής εταιρείας Deloitte.
Η Ισπανία και η Ελλάδα εμφανίζουν τα
μεγαλύτερα ποσοστά απαισιοδοξίας με
66% και 53% αντιστοίχως. Μετά την
εκδήλωση του πολέμου κυριαρχεί ένα
ισχυρό κλίμα απαισιοδοξίας και αβε-
βαιότητας για τη συντριπτική πλειονό-
τητα των CFO, που δεν αναμένουν ότι
θα βελτιωθεί άμεσα το οικονομικό κλί-
μα.

Οι CFO σε εταιρείες καταναλωτικών
αγαθών καθώς και στην αυτοκινητο-
βιομηχανία εμφανίζονται ως οι πλέον
απαισιόδοξοι, με τον υψηλό πληθωρισμό,
σε συνδυασμό με το γεωπολιτικό ρίσκο
και τα προβλήματα στην εφοδιαστική
αλυσίδα, να αποτελούν τις μεγαλύτερες

πηγές αβεβαιότητας. 
Αντιθέτως, στον κλάδο του τουρισμού

η πλειονότητα των οικονομικών διευ-
θυντών εμφανίζεται αισιόδοξη θεωρώ-
ντας ότι η αβεβαιότητα μειώθηκε την
άνοιξη του 2022 –οπότε πραγματοποι-
ήθηκε η έρευνα– σε 66%, από 77% το
φθινόπωρο του 2021. Ταυτόχρονα, αι-
σιόδοξοι και για την αύξηση των εσόδων,
τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τον α-
ριθμό προσλήψεων παραμένουν οι CFOs
αν και η πλειονότητα προβλέπει επι-
δείνωση των λειτουργικών περιθωρίων.

Στην Ελλάδα, 53% των οικονομικών
διευθυντών νιώθουν λιγότερο αισιόδοξοι
για τις προοπτικές της εταιρείας τους,
με το ποσοστό αυτό να έχει αυξηθεί
κατά 31% συγκριτικά με πριν από τρεις
μήνες. Το 76% των ερωτηθέντων αξιο-
λογεί το επίπεδο της εξωτερικής χρη-
ματοπιστωτικής και οικονομικής αβε-
βαιότητας ως υψηλό, με το 66% αυτών
να θεωρεί το υψηλότερο κόστος μετα-
φορών ως το κύριο πρόβλημα της εφο-
διαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, το 64%
των Ελλήνων CFO που συμμετείχαν
στην έρευνα της Deloitte πιστεύει ότι
θα υπάρξει αύξηση εσόδων τους επό-
μενους 12 μήνες, ενώ ένας στους δύο
εκτιμά ότι ο αριθμός των εργαζομένων
τους θα αυξηθεί το επόμενο δωδεκά-
μηνο.  

«Οι επιχειρήσεις πλέον, εν μέσω αλ-
λεπάλληλων, συμμετρικών και πρωτο-
φανών κρίσεων της ευρωπαϊκής αλλά

και της παγκόσμιας οικονομίας, καλού-
νται εκ νέου να προσαρμοστούν σε μια
απαιτητική πραγματικότητα. Και να
χαράξουν μια στρατηγική που θα λαμ-
βάνει υπόψη τις γεωπολιτικές ανατα-
ραχές και πληθωριστικές πιέσεις, αλλά
θα βασίζεται στον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό και θα ενσωματώνει κριτήρια
ESG και δράσεις ενάντια στην κλιματική
αλλαγή. Είναι ίσως μια από τις πιο α-
παιτητικές περιστάσεις των τελευταίων
δεκαετιών που βλέπουμε ότι επηρεάζει
τους επιχειρηματικούς ηγέτες, οι οποίοι
εμφανίζονται πιο απαισιόδοξοι από ό,τι
ήταν τα τελευταία επτά χρόνια, καθώς
έρχονται αντιμέτωποι με έναν εξωτερικό
και επικίνδυνα αποσταθμηστικό παρά-
γοντα, το ξέσπασμα του πιο σοβαρού
πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο», σχολιάζει ο Πανα-
γιώτης Χορμοβίτης, Partner, Financial
Advisory, CFO Program Leader, Deloitte.

Στη Ρεβυθούσα και στη νέα πλωτή δε-
ξαμενή αποθήκευσης (FSU), και όχι στην
Ιταλία, θα εγκατασταθούν τελικά τα
στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου
που βάσει του σχεδίου της Ε.Ε. θα πρέπει
να διατηρήσει η Ελλάδα για τον ερχόμενο
χειμώνα. Ελλείψει διαθέσιμης υπόγειας
αποθήκης, η Ελλάδα βάσει του ευρω-
παϊκού σχεδίου για την ασφάλεια εφο-
διασμού σε φυσικό αέριο υποχρεούται
να διατηρήσει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα
αποθέματα της τάξης του 15% της συ-
νολικής της κατανάλωσης. Η εγκατά-
σταση του νέου FSU στη Ρεβυθούσα έ-
δωσε τη δυνατότητα στη χώρα να απο-
φύγει το υψηλό κόστος αποθήκευσης
των αποθεμάτων στην Ιταλία αλλά και
να διασφαλίσει την άμεση διαθεσιμότητά
τους σε περίπτωση ανάγκης. Ετσι, η
ΡΑΕ τροποποίησε μετά την ολοκλήρωση
της διαβούλευσης το αρχικό σχέδιο προ-
ληπτικής δράσης για την ασφάλεια ε-
φοδιασμού και προτείνει να λειτουργήσει
η νέα πλωτή αποθήκη της Ρεβυθούσας
ως χώρος διατήρησης των αποθεμάτων
ασφαλείας. 

Η υποχρέωση αφορά τις μονάδες η-
λεκτροπαραγωγής χωρίς δυνατότητα
λειτουργίας με εναλλακτικό του φυσικού
αερίου καυσίμου και για ποσότητες 0,57
τεραβατώρες για διάστημα πέντε μηνών
και συγκεκριμένα από 1ης Νοεμβρίου
2022 έως τον Μάρτιο του 2023. Το σχέδιο
προβλέπει επίσης δυνατότητα χρήσης
των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της
πεντάμηνης αποθήκευσης, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι οι ποσότητες θα αναπλη-
ρωθούν όχι αργότερα από 14 ημέρες
από τη στιγμή που τα αποθέματα θα έ-
χουν μειωθεί κατά το ήμισυ. Οι παρα-
γωγοί που λειτουργούν αυτής της κα-
τηγορίας μονάδες φυσικού αερίου θα

πρέπει το αργότερο μέχρι την 1η Οκτω-
βρίου 2022 να υποβάλουν στον ΔΕΣΦΑ
δήλωση προμηθευτή αποθέματος ασφα-
λείας. Στην Ιταλία ή και σε άλλη χώρα
της Ε.Ε. που θα επιλέξουν οι ίδιοι, υπό
την προϋπόθεση ότι το κόστος τήρησης
και μεταφοράς δεν θα είναι υψηλότερο
από το αντίστοιχο στην Ιταλία, ή εάν α-

ποδείξουν ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα
στη γειτονική χώρα, θα πρέπει να απο-
θηκεύσουν οι εισαγωγείς φυσικού αερίου
εμπορικά αποθέματα συνολικού ύψους
1,14 TWh για το ίδιο διάστημα. Οι πο-
σότητες υπολογίστηκαν βάσει της μέ-
γιστης τεχνικά δυνατότητας εισαγωγής
φυσικού αερίου στο σημείο εισόδου της
Νέας Μεσημβρίας όπου εισέρχεται στο
σύστημα το αζέρικο αέριο μέσω του
TAP, αφού το LNG που θα αποθηκευθεί
στην Ιταλία θα φθάνει στο ελληνικό σύ-
στημα μέσω εικονικής αντίστροφης
ροής. Η ΡΑΕ έχει υπολογίσει το εκτιμώ-
μενο κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης
στις εγκαταστάσεις της Ιταλίας μεταξύ
8-17 εκατ. ευρώ. Το κόστος αυτό θα α-
ποζημιώνεται, όπως και το κεφαλαιουχικό
κόστος διατήρησης αποθεμάτων, από
το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού που α-
νακτάται από τους καταναλωτές φυσικού
αερίου. Το κόστος προμήθειας βαρύνει
αποκλειστικά τις εταιρείες και σε σημε-
ρινές τιμές κυμαίνεται στα 220 ευρώ η
μεγαβατώρα.

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ 

Στο «κόκκινο» η αγορά ενέργειας, 
τιμές-σοκ στα νέα τιμολόγια 
Ενας στους δύο καταναλωτές αδυνατεί να εξοφλήσει τον λογαριασμό ρεύματος

<<<<<<

Προειδοποίηση ΡΑΕ για κα-
τάρρευση της αγοράς και για
νέα «κανόνια» – Κίνδυνος δη-
μοσιονομικού εκτροχιασμού. 

<<<<<<

Ωστόσο, το 64% περιμένει ε-
νίσχυση εσόδων και ένας
στους δύο αύξηση προσλή-
ψεων το επόμενο 12μηνο.

<<<<<<

Η νέα πλωτή δεξαμενή έδω-
σε τη δυνατότητα στη χώρα
να αποφύγει το υψηλό κό-
στος αποθήκευσης των απο-
θεμάτων στην Ιταλία.

Καταφύγιο από τις υψηλές τιμές αναζητούν οι καταναλωτές μέσω της αλλαγής παρόχου. Οι μετακινήσεις από πάροχο σε πάροχο έχουν αυ-
ξηθεί από περίπου 25.000 τον μήνα πριν από ένα χρόνο σε 50.000 με 60.000. 

Το κόστος των νέων έργων που εγκρί-
νονται, σύμφωνα με τη ΡΑΕ, δεν ξε-
περνάει τα 42 εκατ. ευρώ.

Με αστερίσκους πέρασε 
το 10ετές πρόγραμμα
ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Στη Ρεβυθούσα τα στρατηγικά αποθέματα αερίου

Η Ελλάδα βάσει του ευρωπαϊκού σχεδίου
για την ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό α-
έριο υποχρεούται να διατηρήσει αποθέμα-
τα της τάξης του 15% της συνολικής της κα-
τανάλωσης.

Λιγότερο αισιόδοξοι πλέον οι Ελληνες οικονομικοί διευθυντές για το επιχειρείν 

Οι CFO από 18 ευρωπαϊκές χώρες σε εταιρείες καταναλωτικών αγαθών καθώς και στην αυ-
τοκινητοβιομηχανία εμφανίζονται ως οι πλέον απαισιόδοξοι.

Αλμα 43,1% τον Ιούνιο 
κατέγραψε ο τζίρος 
της βιομηχανίας 
Με διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης
«έτρεξε» η εγχώρια βιομηχανία τον
Ιούνιο, καταγράφοντας άλμα τζίρου
της τάξης του 43,1%. Η άνοδος αυτή
αντανακλά τις αυξήσεις των τιμο-
λογίων στις οποίες προχώρησαν οι
βιομηχανίες προκειμένου να αντι-
σταθμίσουν τη μεγάλη άνοδο του
ενεργειακού κόστους και των πρώ-
των υλών. Ειδικότερα, όπως ανα-
κοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρ-
χή, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Ερ-
γασιών στη Βιομηχανία (σύνολο
εγχώριας και εξωτερικής αγοράς)
του μηνός Ιουνίου 2022 ενισχύθηκε
κατά 43,1% σε σύγκριση με τον α-
ντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2021,
έναντι αύξησης 22,7% που σημει-
ώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκρι-
ση του έτους 2021 με το 2020. Σε
μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης
Κύκλου Εργασιών στη βιομηχανία
του Ιουνίου παρουσίασε αύξηση
6,4% συγκριτικά με τον αντίστοιχο
δείκτη του Μαΐου 2022. Σε επίπεδο
12μήνου, ο μέσος Γενικός Δείκτης
Ιουλίου 2021 - Ιουνίου 2022 παρου-
σίασε αύξηση 36,8% σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του δω-
δεκαμήνου Ιουλίου 2020 - Ιουνίου
2021, έναντι αύξησης 2,6% που ση-
μειώθηκε κατά τη σύγκριση των α-
ντίστοιχων προηγούμενων δωδε-
καμήνων. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ,

η ετήσια αύξηση του Γενικού Δείκτη
Κύκλου Εργασιών κατά 43,1% τον
Ιούνιο προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών
των επιμέρους τομέων της βιομη-
χανίας:

• Αύξηση κατά 43,6% του Δείκτη
Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυ-
ρίως οι μεταβολές των δεικτών των
διψήφιων κλάδων: παραγωγής ο-
πτάνθρακα και προϊόντων διύλισης
πετρελαίου, παραγωγής βασικών
μετάλλων, παραγωγής χημικών ου-
σιών και προϊόντων, βιομηχανίας
τροφίμων.

• Αύξηση κατά 4,4% του Δείκτη
Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λα-
τομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε
κυρίως από τις μεταβολές των δει-
κτών των διψήφιων κλάδων: εξό-
ρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλη-
σης αργού πετρελαίου και φυσικού
αερίου – υποστηρικτικών δραστη-
ριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχεί-
ων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών
των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 45,6% του Δείκτη
Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγο-
ράς.

• Αύξηση κατά 39,1% του Δείκτη
Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Α-
γοράς.
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Του ΠΡΟΚOΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛAΟΥ

Περισσότερες από 80 ψηφιακές εφαρμογές
ενεργοποίησε τα τελευταία χρόνια η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκο-
λύνοντας κυρίως το έργο των επιχειρήσεων
και των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν
χρειάζεται να μεταβούν στην εφορία. Πλέον
οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα
να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους από
τον υπολογιστή τους, ενώ εντός του επό-
μενου έτους ουσιαστικά οι εφορίες θα λει-
τουργούν περισσότερο ως κέντρα εξυπη-
ρέτησης φορολογουμένων. Παράλληλα οι
εφαρμογές έχουν οδηγήσει τα τελευταία
χρόνια στην αύξηση των εσόδων. Και αυτό
καθώς οι φορολογούμενοι ενημερώνονται
πλέον άμεσα για τις υποχρεώσεις τους,
ενώ εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία πλη-
ρωμής λαμβάνουν μηνύματα προκειμένου
να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Από
το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι
η συνεισφορά των νέων τεχνολογιών την
τελευταία διετία αύξησε σημαντικά τα
έσοδα του Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα βελ-
τίωσε και την εισπραξιμότητα των φόρων.
Από το 2019 μέχρι και σήμερα έχει περιο-
ρισθεί ο ρυθμός αύξησης των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών. Η σύνθεση των οφειλών
προς την εφορία είναι τελείως διαφορετική
σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια,
τονίζουν χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα,
πολλοί φορολογούμενοι που δεν μπορούν
να αποπληρώσουν τον φόρο εισοδήματος
ή τον ΕΝΦΙΑ εντάσσονται στις πάγιες ρυθ-
μίσεις του υπουργείου Οικονομικών απο-
πληρώνοντας την οφειλή τους σε 24 δόσεις.
Δηλαδή, ο μεγάλος αριθμός οφειλετών που
αφήνουν απλήρωτες τις υποχρεώσεις τους
και δεν τις εντάσσουν σε κάποια ρύθμιση
είναι εξαιρετικά μικρός πλέον. Ουδείς,
όπως αναφέρουν, μπορεί να κρυφτεί, καθώς
τα εργαλεία που υπάρχουν εμφανίζουν ά-
μεσα το σύνολο των περιουσιακών στοι-

χείων τους. Ο ρυθμός αύξησης των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών έχει πέσει στα 200-
300 εκατ. ευρώ μηνιαίως, από 1 δισ. ευρώ
που ήταν πριν από το 2018. 

ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ
Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστά εισπρα-

ξιμότητας (εμπρόθεσμες πληρωμές) έχουν
ανέβει σε όλες τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα,
στον ΦΠΑ από 83% που ήταν στα τέλη του
2019 έχει ανέβει στο 88%, στον φόρο εισο-
δήματος από 68,4% έχει ανέλθει στο 73%,
ενώ στον ΕΝΦΙΑ από 74% στο 75,3%. Ειδικά
στον ΕΝΦΙΑ πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων
αφήνουν τις οφειλές τους να λήξουν και τις
εντάσσουν στην πάγια ρύθμιση του υπ. Οι-
κονομικών ή πληρώνουν με καθυστέρηση
κάποιων μηνών. Για παράδειγμα, τον πε-
ρασμένο Μάιο 800.093 ιδιοκτήτες ακινήτων
δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ,
κάτι που έπραξαν τον επόμενο μήνα, ενώ
άλλοι όπως προαναφέρθηκε ενέταξαν το
χρέος τους σε 24 δόσεις και τις πληρώνουν
μέχρι στιγμής κανονικά. Οι συνεχείς οχλήσεις
από την εφορία αλλά και το γεγονός ότι η
ΑΑΔΕ έχει άμεση πρόσβαση στους τραπε-
ζικούς λογαριασμούς έχουν «αναγκάσει»
τους φορολογουμένους να τακτοποιούν τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Το σύστημα Eispraxis      
Από τον Σεπτέμβριο μέχρι και το τέλος

του επόμενου έτους η ΑΑΔΕ ρίχνει στη
μάχη κατά της φοροδιαφυγής τη νέα ηλε-
κτρονική εφαρμογή Eispraxis, αυτοματο-
ποιημένο σύστημα επιστροφών φόρου, ε-
φαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω
tablets (ElenxisLive), ψηφιακής υποβολής
δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, αυτόματης
ενημέρωσης Ε9 για όσες δηλώσεις υπο-
βάλλονται μέσω του myProperty και ψη-
φιακής έκδοσης φορολογικής ενημερότητας
σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το
προφίλ οφειλετών. Στο μέλλον, ενδεχομένως

μετά το 2024, θα είναι έτοιμη και η εφαρμογή
προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης
και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics).
Για παράδειγμα, θα προωθηθεί η εφαρμογή
μεθόδων μηχανικής μάθησης για τη βελ-
τίωση της στόχευσης των ελέγχων, κα-
τευθύνοντας τους επιτόπιους και τους ου-
σιαστικούς ελέγχους για την αποτελεσμα-
τική διερεύνηση περιστατικών απάτης και
την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλή-
ματος. Ειδικότερα:1.  Eispraxis. Το νέο σύ-
στημα θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί
έναν ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε οφειλέτη,
ο οποίος θα περιλαμβάνει πληροφορίες
και στοιχεία για τις οφειλές του, τα εισο-
δήματα, τα περιουσιακά στοιχεία του και
τις συναλλαγές του. To Eispraxis θα αντλεί
πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα πε-
ριουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από το
σύστημα «Εργάνη», το ΓΕΜΗ και το Μη-
τρώο των Πολιτών. Στη συνέχεια, και αφού
θα κάνει ανάλυση των στοιχείων, θα ενερ-
γοποιεί αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών
λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων,
πλειστηριασμούς και συμψηφισμούς επι-
στροφών φόρων με οφειλές. Επίσης θα α-
ξιολογείται η οικονομική δυνατότητα του
οφειλέτη για την αποπληρωμή του χρέους
και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύ-
ματα τακτοποίησης της εκκρεμότητας και
προειδοποιήσεις για λήψη αναγκαστικών
μέτρων. Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία
που θα συλλέγονται, θα επιλέγονται υπο-
θέσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κρι-
τηρίων ανάλυσης κινδύνου με σκοπό την
προτεραιοποίηση των πλέον εισπράξιμων
ληξιπρόθεσμων οφειλών της φορολογικής
διοίκησης. Θα παρακολουθούνται η πορεία
και το είδος των οφειλών, καθώς και οι ε-
νέργειες για την είσπραξή τους. Θα δημι-
ουργηθεί βάση δεδομένων σε πραγματικό
χρόνο για την εικόνα του οφειλέτη και των
οφειλών και λοιπών συνδεδεμένων στοι-
χείων, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση

συμψηφισμών και ρυθμίσεων, η αποστολή
ορθών ειδοποιήσεων και η λήψη κατάλ-
ληλων μέτρων. Τέλος θα υπάρξουν αυτο-
ματοποιημένη διαδικασία επιστροφών και
συμψηφισμών από διάφορες πηγές (φο-
ρολογικά χρέη, ασφαλιστικά χρέη, τελωνεία,
παρακράτηση μέσω φορολογικής ενημε-
ρότητας και βεβαίωσης οφειλής) και σύν-
δεση όλων των τρόπων εξόφλησης στον
ίδιο τίτλο. Tα στοιχεία που θα έχει στη διά-
θεσή της η εφορία:

– Από το Μητρώο των Πολιτών θα είναι
εφικτή η λήψη πιστοποιητικού οικογενει-
ακής κατάστασης και ειδικότερα:

– Από το σύστημα «Εργάνη» θα ανα-
ζητούνται στοιχεία εργασιακής κατάστασης
του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη η-
μερομηνία με βάση τον ΑΦΜ του.

– Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Ε-
πιχείρησης.

– Στοιχεία Σύστασης Εταιρειών στην
ΥΜΣ από το πληροφοριακό σύστημα ΓΕ-
ΜΗ.

2. Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα
επιστροφών φόρου με υλοποίηση ψηφιακής
διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων που είναι
ενήμερα χωρίς αίτηση.

3. Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής
υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που
υποβάλλονται χειρόγραφα.

4.  Ενεργοποίηση εφαρμογής ψηφιακής
υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.
Μέσω της πλατφόρμας και οι δηλώσεις
φόρου κληρονομιάς θα ολοκληρώνονται

από το γραφείο του συμβολαιογράφου,
όπως ήδη συμβαίνει για τις γονικές παροχές
και τις αγοραπωλησίες ακινήτων. Ετσι οι
φορολογούμενοι θα γλιτώσουν από τις ε-
πισκέψεις και την ταλαιπωρία στην εφορία.
Σημειώνεται ότι για τις κληρονομιές δεν
ισχύει το αφορολόγητο όριο των 800.000
ευρώ που εφαρμόζεται για γονικές παροχές
και δωρεές προς τους συγγενείς της α΄ κα-
τηγορίας (γονείς, παιδιά, παππούδες, για-
γιάδες, εγγόνια).

5.  Αυτόματη ενημέρωση Ε9 για όσες
δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του
myProperty και ενεργοποίηση ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝ-
ΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδι-
κασία.

6.  Επικαιροποίηση και επέκταση της
εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων
φόρου χρηματικής δωρεάς και γονικής πα-
ροχής.

7.  Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενη-
μερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κρι-
τήριο το προφίλ οφειλετών. Ουσιαστικά
η ΑΑΔΕ παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης
φορολογικής ενημερότητας ψηφιακά ακόμα
και για αυτούς που έχουν βεβαιωμένες ο-
φειλές και το προφίλ (μέσω του risk analysis)
τους αποδεικνύει ότι επί χρόνια αποπλη-
ρώνουν τους φόρους τους χωρίς καθυστέ-
ρηση.

8. Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδι-
κασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων
στους λογαριασμούς των φορολογουμένων
ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους

χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε δι-
οικητικής διαδικασίας.

Eκτιμήσεις ακινήτων
Ακόμη μία ψηφιακή εφαρμογή, που

σύντομα αναμένεται να προστεθεί στις
υπηρεσίες προς τον πολίτη αλλά και στους
υποψήφιους επενδυτές ακινήτων, αφορά
το νέο ηλεκτρονικό σύστημα μαζικών ε-
κτιμήσεων (CAMA). To σύστημα θα λαμ-
βάνει και θα ενσωματώνει τις επικρατού-
σες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και
τις τάσεις της αγοράς. To έργο συγκε-
ντρώνει στοιχεία που επηρεάζουν την
αξία των ακινήτων από όλες τις διαθέσιμες
πηγές, όπως π.χ. υπηρεσίες και φορείς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα (με έμ-
φαση στα σχετικά στοιχεία του Κτημα-
τολογίου και της ΑΑΔΕ), καθώς και ανοιχτά
δεδομένα. Ειδικότερα: 

α) Δεδομένα αξιών ακινήτων (π.χ. αξίες
συμβολαίων, μισθωτικές αξίες, εκτιμη-
θείσες αξίες, αξίες απαλλοτρίωσης). 

β) Δεδομένα χαρακτηριστικών ακινή-
των (π.χ. χρήσης γης, επιφάνεια ακινήτων,
όροφος, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό,
σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος
κ.λπ.). 

Το έργο αποτελεί ένα πολυχρηστικό,
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
το οποίο θα συμβάλει στον προσδιορισμό
των αντικειμενικών αξιών ακινήτων,
αφού θα παρέχει δεδομένα ακινήτων και
αξιών (data inventory) εντοπισμένων γε-
ωχωρικά.

Στενεύει ο ηλεκτρονικός
κλοιός γύρω από 
τους φοροφυγάδες
Οκτώ νέα ψηφιακά «όπλα» στη μάχη αύξησης των δημοσίων εσόδων 
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Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

H Ελλάδα βγήκε από το ειδικό καθεστώς
της «ενισχυμένης εποπτείας», όπου
βρισκόταν –μόνη αυτή– τα 4 τελευταία
χρόνια, μετά την έξοδό της από τα 8ετή
μνημόνια και επέστρεψε στην κανο-
νικότητα ενός ευρωπαϊκού κράτους
ή… σχεδόν, καθώς τα ομόλογά της ε-
ξακολουθούν να είναι εκτός επενδυ-
τικής βαθμίδας.

Είναι ασφαλώς μια επιτυχία, ιδίως
αν θυμηθεί κανείς πόσες φορές έφτασε
στο χείλος του γκρεμού, μιας άτακτης
χρεοκοπίας και εξόδου από το ευρώ.
Από χθες, 20 Αυγούστου, οι Ευρωπαίοι

εταίροι της χώρας και δανειστές της,
έχοντας ρυθμίσει το χρέος της ώστε
να είναι βιώσιμο και έχοντας κρίνει ι-
κανοποιητική την εφαρμογή μιας σει-
ράς μεταρρυθμίσεων, που οι ίδιοι υ-
πέδειξαν, χαλαρώνουν την παρακο-
λούθηση της οικονομικής πολιτικής
και επιστρέφουν «τα κλειδιά» στην ελ-
ληνική κυβέρνηση. 

Μια ελευθερία και μια πρόκληση
ταυτόχρονα, υποστηρίζουν οι αναλυτές,
καθώς σημειώνουν ότι 12 χρόνια μετά
την επώδυνη ένταξη στα μνημόνια
θεραπεύτηκαν κάποια, αλλά όχι όλα
τα προβλήματα που οδήγησαν σε αυτά.
H Eλλάδα, από πολλές απόψεις, παρα-

μένει ο αδύναμος κρίκος στην Ευρω-
ζώνη. 

Επομένως, με ή χωρίς ενισχυμένη
εποπτεία, πολλά πρέπει ακόμη να αλ-
λάξουν και όσα άλλαξαν προς το κα-
λύτερο πρέπει να διαφυλαχθούν.

«Η έξοδος δεν πρέπει να προκαλέσει
εφησυχασμό και δημοσιονομική χα-
λάρωση», σχολιάζει ο Φραγκίσκος Κου-
τεντάκης, επικεφαλής του Γραφείου
Προϋπολογισμού του Κράτους στη
Βουλή, αναδεικνύοντας αυτό που είναι
ο κρυφός φόβος πολλών, πίσω από την
αναμφισβήτητη ικανοποίηση για το
τέλος της εποπτείας: τον κίνδυνο, δη-
λαδή, να επιστρέψουμε σε πολιτικές

του παρελθόντος, με αλόγιστες παροχές,
που θα εκτροχιάσουν δημοσιονομικά
τη χώρα. Ο εκλογικός ορίζοντας, που
είναι πλέον βραχύς, επιτείνει αυτές τις
ανησυχίες.

Το ερώτημα αν το πολιτικό προσω-
πικό της χώρας είναι ώριμο και έχει
πάρει το μάθημά του από τα μνημόνια
ή παραμένει στις λογικές του παρελ-
θόντος προβληματίζει. Ποιο είναι το
μάθημα; Ο επικεφαλής του οικονομικού
γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης
Πατέλης, το λέει ξεκάθαρα μιλώντας
στην «Κ»: «Με το τέλος της 12ετούς
πορείας εποπτείας κλείνει ένα οδυνηρό
κεφάλαιο για τη χώρα μας. Το μάθημα

είναι απλό: όταν ξοδεύει κανείς χωρίς
να έχει, αργά ή γρήγορα  έρχεται ο λο-
γαριασμός. Μπροστά μας είναι ο στόχος
της επενδυτικής βαθμίδας το 2023, μια
ακόμη σφραγίδα αξιοπιστίας. Οικονο-
μική ανεξαρτησία σημαίνει και εθνική
ανεξαρτησία».

Ο κ. Πατέλης τονίζει, πάντως, πα-
ράλληλα ότι το τέλος της ενισχυμένης
εποπτείας είναι και στιγμή εθνικής υ-
περηφάνειας, καθώς η χώρα τα κατά-
φερε, σε πείσμα των προβλέψεων πολ-
λών «ειδικών». «Δεν πρέπει να ξεχά-
σουμε ποτέ τις δυσκολίες, τον πόνο,
τις θυσίες, την επιμονή. Ποτέ ξανά ε-
ποπτεία», λέει.

<<<<<<

Οικονομική ανεξαρτησία
σημαίνει και εθνική 
ανεξαρτησία, λέει ο 
κ. Πατέλης – Μπροστά μας
είναι ο στόχος της επενδυτι-
κής βαθμίδας το 2023.

Η εποπτεία έληξε, οι προκλήσεις παραμένουν
Η επιστροφή στην κανονικότητα δεν πρέπει να προκαλέσει εφησυχασμό και δημοσιονομική χαλάρωση, προειδοποιούν οι αναλυτές

Οι 7 μεγάλες
διαρθρωτικές
αδυναμίες
Τα 8 μνημονιακά χρόνια και τα 4 της ε-
νισχυμένης εποπτείας πέτυχαν έναν
βασικό στόχο, τη δημοσιονομική εξυ-
γίανση, την επιστροφή σε πρωτογενή
πλεονάσματα και την επιβολή ενός κά-
ποιου εκσυγχρονισμού στις δαπάνες
και τα έσοδα του Δημοσίου. Μια σειρά
από μεταρρυθμίσεις δρομολογήθηκαν
επίσης, όπως π.χ. στο ασφαλιστικό. Ω-
στόσο, τα μνημόνια δεν απάλλαξαν τη
χώρα  από πολλές από τις μεγάλες της
διαρθρωτικές αδυναμίες.  Δεν τη με-
τέτρεψαν σε μια χώρα με υγιείς βάσεις
βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο καθηγητής Νίκος Βέττας, γενικός
διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών,  σχολιάζει
σχετικά: «Η έξοδος από την ενισχυμένη
εποπτεία σηματοδοτεί ευνοϊκότερες
προοπτικές για την οικονομία μας
κατά την επόμενη δεκαετία από την
προηγούμενη. Δεν σημαίνει όμως πως
έχουν διορθωθεί χρόνιες αδυναμίες
και ελλείμματα. 

Η οικονομία μας έχει υψηλό δημόσιο
χρέος, δεν έχει ακόμη κερδίσει την ε-
πενδυτική βαθμίδα και χρηματοδο-
τείται σχετικά ακριβά. Από μια οπτική,
η σημασία της εξόδου είναι μάλλον
πολιτική: όσοι θα κάνουν επιμέρους
επιλογές πολιτικής, μπορεί να μη χρει-
άζονται τη συμφωνία των εταίρων, έ-
χουν όμως την ευθύνη για τα κρίσιμα
μεγέθη της οικονομίας. Εκτός τυπικής
εποπτείας, αλλά εντός ευρωπαϊκού
πλαισίου και σε επικίνδυνη παγκόσμια
συγκυρία, είναι κρίσιμο να εφαρμό-
ζονται πολιτικές που υποστηρίζουν
συστηματικά υψηλούς ρυθμούς ανά-
πτυξης. 

Εκτός των άλλων, η αύξηση της κα-
τανάλωσης χρειάζεται ακόμη πιο γρή-
γορη αύξηση επενδύσεων και εξαγω-
γών. Ενώ η ενίσχυση του κοινωνικού
κράτους προϋποθέτει καλή διαχείριση
του δημόσιου ταμείου».

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι πολλά
από τα χαρακτηριστικά της σημερινής
ελληνικής οικονομίας θυμίζουν ανη-
συχητικά τα χρόνια προβλήματά της.
Μεταξύ άλλων αναφέρουν τα εξής:

1. Παραμένει μια χώρα, στην οικο-
νομία της οποίας κυριαρχούν σε μεγάλο
βαθμό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και οι αυτοαπασχολούμενοι, κάτι που
μεταφράζεται σε μειωμένη παραγωγι-
κότητα και  σε χαμηλές αμοιβές. Το
ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων
φτάνει το 27,9%, υπερδιπλάσιο του
μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
κάτι που της δίνει την πρώτη θέση.
Μπορεί οι επενδύσεις να αυξήθηκαν
σημαντικά τον προηγούμενο χρόνο
και τους πρώτους μήνες φέτος, αλλά
εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι συνε-
χίζεται και η αθρόα προσθήκη ατομικών
επιχειρήσεων, καφετέριες, εστιατόρια
κ.τ.λ. Ο τουρισμός παραμένει το μο-
ναδικό μεγάλο όπλο της οικονομίας,
κάτι που συνιστά, όμως, ταυτόχρονα
κίνδυνο, όπως φάνηκε στην πανδημία.
Επίσης, πληθαίνουν οι προβληματισμοί
για τη μονοκαλλιέργεια αυτή και τις

αρνητικές συνέπειές της στη ζωή των
κατοίκων της χώρας.

2. Η φοροδιαφυγή παραμένει επίσης
ακμαία, παρά την κάποια πρόοδο που
σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Το
λεγόμενο «κενό ΦΠΑ», δηλαδή ο ΦΠΑ
που δεν εισπράττεται, μειώθηκε πράγ-
ματι από 31,5% το  2017  σε 29% το
2018 και σε 25,8% το 2021. Ωστόσο, η
χώρα παραμένει στη δεύτερη χειρότερη
θέση μετά τη Ρουμανία (με 34,9%), ενώ
ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης
είναι στο 10,3%. Εν ολίγοις, το 2021 η
χώρα έχασε έσοδα από ΦΠΑ 5,35 δισ.
ευρώ, που θα μπορούσαν να είχαν
κάνει τη διαφορά στην κάλυψη σημα-
ντικών κοινωνικών αναγκών.

3. Τα δημοσιονομικά ξέφυγαν βε-
βαίως από την καταστροφική πορεία
που είχαν πάρει το 2009, αλλά το δη-
μόσιο χρέος παραμένει το πρώτο με
διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ενωση,  φτά-
νοντας το 193,3% του ΑΕΠ, έναντι
88,1% του μέσου όρου της Ε.Ε. Μόνο
χάρη στις ρυθμίσεις των δανειστών
μας θεωρείται το χρέος αυτό βιώσιμο,
αλλά οι ανησυχίες παραμένουν, όπως
άλλωστε προκύπτει από το γεγονός
ότι η χώρα δεν έχει ακόμη επενδυτική
βαθμίδα και ότι το κόστος δανεισμού
της είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη
– με την Ιταλία ενίοτε να παίρνει τα
αρνητικά πρωτεία. Η απόδοση του 10ε-
τούς ομολόγου κινείται στην περιοχή
του 3,5%, ενώ το αντίστοιχο γερμανικό
βρίσκεται στο 1%. Το γεγονός ότι η
κυβέρνηση εκμεταλλεύθηκε την άρση
των περιορισμών του Συμφώνου Στα-
θερότητας, λόγω κορωνοϊού, για να
πραγματοποιήσει μια από τις μεγαλύ-
τερες δαπάνες στην Ε.Ε. για μέτρα στή-
ριξης, με αποτέλεσμα να εκτοξεύσει
το πρωτογενές έλλειμμα το 2021  στο
5% του ΑΕΠ (έναντι 3,3% μέσου όρου
στην Ε.Ε.), δεν ενθουσίασε πολλούς
από τους εταίρους μας, δεδομένου του
παρελθόντος της χώρας. Γι’ αυτό και
η επιστροφή στα πρωτογενή πλεονά-
σματα το 2023, που υπόσχεται τώρα
η κυβέρνηση, θα είναι κρίσιμη, ιδίως
για τις αγορές.

4. Στην αγορά εργασίας η βελτίωση
είναι τεράστια, καθώς η ανεργία μει-
ώθηκε από το 28% το 2013 στο 12,3%
τον Ιούνιο, αλλά και πάλι το ποσοστό
είναι το δεύτερο υψηλότερο μετά την
Ισπανία στην Ε.Ε., όπου ο μέσος όρος
είναι 6%. Επίσης, η Ελλάδα παραμένει
η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό α-
πασχόλησης  στην Ε.Ε. Μόνο το 62,7%
του πληθυσμού 20-64 ετών συμμετέχει
στην αγορά εργασίας, έναντι 73,1%
κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.

5. Οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν
να μειώσουν δραστικά το ποσοστό των
μη εξυπηρετούμενων δανείων από
48,5% τον Δεκέμβριο του 2016 σε 12,1%
το πρώτο τρίμηνο φέτος, αλλά και πάλι
το ποσοστό είναι το υψηλότερο στην
Ευρωζώνη, όπου ο μέσος όρος είναι
2%. Το κυριότερο, όπως έχει πει κατ’
επανάληψη ο διοικητής  της Τράπεζας
της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας,

είναι ότι τα κόκκινα αυτά δάνεια δεν
εξαφανίστηκαν, απλώς μεταφέρθηκαν
στις εταιρείες διαχείρισης και το ζη-
τούμενο τώρα είναι να λειτουργήσουν
οι τελευταίες αποτελεσματικά, αξιο-
ποιώντας τη νομοθεσία για τη ρύθμιση
οφειλών.

6. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών επανεμφανίσθηκε
δυναμικά με την ανάκαμψη της οικο-
νομίας  και με ποσοστό 8,3% του ΑΕΠ
το 2021 είναι το υψηλότερο στην Ε.Ε.,
όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 3%.

Οι αναλυτές θυμούνται ότι τα δίδυμα
ελλείμματα, δημοσιονομικό και εξω-
τερικό, θεωρήθηκαν υπεύθυνα για τη
χρεοκοπία της χώρας και η επανεμφά-
νισή τους αποτελεί ασφαλώς πηγή α-
νησυχίας. Παρότι η χώρα βελτιώνει
τις επιδόσεις της στον τομέα των εξα-
γωγών, οι εισαγωγές παραμένουν πολύ
υψηλότερες σε όγκο και εύκολα εκτο-
ξεύονται, μαζί με το έλλειμμα. Είναι
το τίμημα που πληρώνει η χώρα κάθε
φορά που αναπτύσσεται, καθώς η κα-
τανάλωση, αλλά και οι επενδύσεις περ-
νούν από τις εισαγωγές. Πόσο μάλλον
τώρα, με την αλματώδη αύξηση των
τιμών των καυσίμων.

7. Ο πληθωρισμός έχει γίνει ξανά ε-
φιαλτικός και παρότι δεν είναι ελληνικό
φαινόμενο, η εκτόξευσή του πάνω από
τον μέσο όρο της Ε.Ε. (προβλέπεται
στο 8,9% φέτος έναντι 8,3% στην Ε.Ε.)
δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, σε
μια χώρα που βίωσε απώλεια του 25%
του ΑΕΠ της στα μνημονιακά χρόνια,
με αντίστοιχες μειώσεις μισθών και
συντάξεων. 

<<<<<<

Τα δημοσιονομικά ξέφυγαν
βεβαίως από την καταστρο-
φική πορεία που είχαν πάρει
το 2009, αλλά το δημόσιο
χρέος παραμένει το πρώτο
με διαφορά στην Ευρωπαϊκή
Ενωση.

«Να μην επαναλάβουμε
τα λάθη του παρελθόντος»
«Αν λάβουμε υπόψη μας ότι δύο φορές
κατά το παρελθόν, το 2012 και κυρίως
το 2015, η συντριπτική πλειονότητα
των αναλυτών και ακαδημαϊκών οικο-
νομολόγων πίστευε ότι η Ελλάδα δεν
θα τα κατάφερνε να παραμείνει στο ευ-
ρώ, είναι μεγάλη επιτυχία το γεγονός
ότι σήμερα επιστρέφει στην κανονικό-
τητα», σχολιάζει ο διοικητής της Τρά-
πεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας,
μιλώντας στην «Κ». Εχοντας ο ίδιος
ζήσει από πρώτο χέρι την εμπειρία των
δύσκολων μνημονιακών χρόνων, ως υ-
πουργός Οικονομικών και κεντρικός
τραπεζίτης, ο κ. Στουρνάρας εφιστά,
ωστόσο, την προσοχή: «Πρέπει να προ-
σέξουμε», λέει, «να μην επαναλάβουμε
τα λάθη του παρελθόντος που μας ο-
δήγησαν στα μνημόνια. Δεν πρέπει να
αντιστρέψουμε τα σωστά μέτρα των

μνημονίων, π.χ. στο ασφαλιστικό, στη
φορολογία και τη δημοσιονομική δια-
χείριση, που εξασφάλισαν δημοσιονο-
μική ισορροπία». Κατά τον κεντρικό
τραπεζίτη, η Ελλάδα έχει σήμερα μια
μεγάλη ευκαιρία να εκμεταλλευθεί τις
συνθήκες βιωσιμότητας του χρέους,
που εξασφάλισαν τα 3 μνημόνια  και
να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις,
ώστε να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα
και να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης 3%
κατά μέσο όρο την προσεχή 10ετία.
Προϋπόθεση για την επενδυτική βαθ-
μίδα, τονίζει ο ίδιος, είναι «να επιστρέ-
ψουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα από
το επόμενο έτος και να επιταχύνουμε
τις μεταρρυθμίσεις, ιδίως αυτές που α-
φορούν την κατάργηση της γραφειο-
κρατίας στον δημόσιο τομέα και τις ε-
πενδύσεις στο τρίγωνο της γνώσης».

Πιο χαλαρές
οι αξιολογήσεις

Στην ίδια κατηγορία με την
Ισπανία, την Πορτογαλία,
την Κύπρο και την Ιρλαν-
δία, όλες χώρες που είχαν
μνημόνια και παρακολου-
θούνται στο πλαίσιο απλής
εποπτείας μέχρι να εξο-
φλήσουν το 75% του χρέ-
ους τους, μπήκε από χθες
η Ελλάδα. 
Οι αξιολογήσεις θα γίνο-
νται κάθε εξάμηνο, αντί
του τριμήνου που ίσχυε
στο πλαίσιο της ενισχυμέ-
νης εποπτείας και αναμέ-
νεται να είναι πιο χαλαρές.
Η 1η αξιολόγηση στο πλαί-
σιο αυτό  θα γίνει στα μέσα
Οκτωβρίου, με την 1η έκ-
θεση να αναμένεται στα
μέσα Νοεμβρίου. Η εξό-
φληση του 75% του χρέ-
ους της Ελλάδας τοποθε-
τείται στο 2059. 
Οπως είπε ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας,  η έξοδος από την
ενισχυμένη εποπτεία  «ε-
νισχύει τη θέση της Ελλά-
δας στις διεθνείς αγορές,
παρέχει πρόσθετη ώθηση
στην αναπτυξιακή δυναμι-
κή της και την προσέλκυση
επενδύσεων, προσδίδει
βαθμούς ελευθερίας στην
άσκηση οικονομικής πολι-
τικής, στο πλαίσιο βέβαια
των υφιστάμενων κανόνων
που ισχύουν για όλα τα ευ-
ρωπαϊκά κράτη-μέλη και
φέρνει πιο κοντά την επί-
τευξη και του τελευταίου
στόχου που έχουμε θέσει,
αυτού της ανάκτησης της
επενδυτικής βαθμίδας».
«Η ανθεκτικότητα της ελ-
ληνικής οικονομίας έχει
βελτιωθεί ουσιαστικά»,
σχολίασε εξάλλου η Κομι-
σιόν στη σχετική ανακοί-
νωσή της.
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Των ΔHΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦAΒΑ 
και ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Αποθεματοποίηση ντίζελ και υγραερίου,
όπου αυτό είναι δυνατό, αναζήτηση
συμβολαίων για αγορά φορτίων υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου, προκειμένου
να πραγματοποιηθούν swap με αέριο
από τη ΔΕΠΑ, αλλά και εξασφάλιση
των απαραίτητων μεταφορικών και άλ-
λων μέσων για τα παραπάνω, είναι με-
ρικά από τα σχέδια που υλοποιούν με-
γάλες ελληνικές ενεργοβόρες βιομηχα-
νίες, που χρησιμοποιούν ως καύσιμο
φυσικό αέριο. Και αυτό με στόχο να
μην αναγκαστούν να διακόψουν την
παραγωγή εάν η Ρωσία αποφασίσει να
κλείσει τη στρόφιγγα του φυσικού αε-
ρίου προς την Ευρώπη. Αν και όλοι α-
πεύχονται ένα τέτοιο ενδεχόμενο, φαί-
νεται πως οι περισσότεροι εκ των με-
γάλων παικτών έχουν προχωρήσει σε
σημαντικό βαθμό την προετοιμασία
για χρήση εναλλακτικών καυσίμων, ό-
που αυτό είναι δυνατό.

Οι ενεργοβόρες μονάδες
Πολλά από τα μεγάλα ελληνικά χυ-

τήρια που χρησιμοποιούν στην παρούσα
φάση φυσικό αέριο, έχουν τη δυνατό-
τητα να κάψουν και ντίζελ ή υγραέριο.
Ετσι, όσοι έχουν αποθηκευτικές δεξα-
μενές τις γεμίζουν ή τις έχουν ήδη γε-
μίσει και το ίδιο συμβαίνει και με το υ-
γραέριο. Οι τσιμεντοβιομηχανίες, που
χρησιμοποιούν κυρίως ρεύμα, βρίσκο-
νται σε μάλλον καλύτερη θέση, ωστόσο
πολλές μονάδες εξ αυτών μπορούν να
χρησιμοποιούν ως καύσιμο και κοκ ή
pellet και αντίστοιχα εξετάζουν τη δυ-
νατότητα να προσφύγουν σε τέτοιες
λύσεις εάν χρειαστεί. Δυσκολότερη
είναι η περίπτωση για τις βιομηχανίες
εκείνες για τις οποίες το φυσικό αέριο
αποτελεί πρώτη ύλη. Τέτοιες είναι οι
μονάδες παραγωγής λιπασμάτων που
χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως πρώ-
τη ύλη για αζωτούχα λιπάσματα και συ-
νήθως αντιπροσωπεύει περίπου το 80%
του κόστους παραγωγής.

Σε πολλές περιπτώσεις έχει γίνει ήδη
αποθεματοποίηση ντίζελ αλλά σε άλλες
αποτελεί ακόμη σενάριο εργασίας. Οπως
όμως και στην περίπτωση των μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο
που μπορούν να λειτουργήσουν και με
καύσιμο diesel, έτσι και στη βιομηχανία
τα logistics του εφοδιασμού δεν μπορούν

να θεωρούνται δεδομένα. Για παρά-
δειγμα, όσοι επιδιώκουν να προμηθευ-
τούν φορτία υγροποιημένου φυσικού
αερίου στη διεθνή σποτ αγορά και να
τα μεταφέρουν διά θαλάσσης στην Ελ-
λάδα, με σκοπό να προβούν σε swap
(ανταλλαγή) με τη ΔΕΠΑ ώστε με τη
σειρά της να τους παραδώσει αέριο στις
μονάδες τους, πρέπει να λύσουν το
θέμα των slot και της διαθεσιμότητας
αποθηκευτικού χώρου στην αίθουσα
στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρε-
βυθούσα.

Τα εναλλακτικά αυτά σχέδια είναι
απολύτως απαραίτητα προκειμένου να
μη σταματήσει ολοσχερώς η βιομηχα-
νική παραγωγή, κάτι που θα σήμαινε
απώλεια αρκετών ποσοστιαίων μονάδων
από το ΑΕΠ. Ωστόσο δεν αποτελούν
και πανάκεια, αφού η πλήρης υποκα-
τάσταση του φυσικού αερίου για την
κάλυψη όλων των βιομηχανικών ανα-
γκών δεν είναι δυνατή σε τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα, σημειώνουν οι ει-
δικοί. Οσον αφορά το θέμα του αυξη-

μένου κόστους που συνεπάγονται πολ-
λές από αυτές τις κινήσεις, για την ώρα
οι ανησυχίες είναι περιορισμένες καθώς
διατηρείται η δυνατότητα των παρα-
γωγών να μετακυλίουν τις αυξήσεις
στους πελάτες τους. Αλλά κάτι τέτοιο
δεν μπορεί να συντηρηθεί επί μακρόν,
καθώς νομοτελειακά κάποια στιγμή το
αυξημένο κόστος θα πλήξει την ίδια
τη ζήτηση, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Τα τρόφιμα
«Plan B» επεξεργάζονται και καταρ-

τίζουν και οι βιομηχανίες τροφίμων,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθα-
νόν έναν από τους δυσκολότερους χει-
μώνες των τελευταίων δεκαετιών. Δύ-
σκολος όχι από πλευράς μετεωρολογι-
κών συνθηκών, καθώς αυτές είναι α-
δύνατον να προβλεφθούν από τα μέσα
Αυγούστου –εκτός και αν κάποιος πι-
στεύει στα μερομήνια– αλλά από πλευ-
ράς ενεργειακής επάρκειας.

Και μπορεί τον περυσινό χειμώνα οι
βιομηχανίες να είχαν να αντιμετωπίσουν
το πολύ αυξημένο κόστος του φυσικού
αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας,
φέτος όμως δεν αποκλείεται να βρεθούν
αντιμέτωπες με διακοπές στην παροχή
του φυσικού αερίου.

Αν και πολλά υψηλόβαθμα στελέχη
της βιομηχανίας τροφίμων εμφανίστηκαν
αισιόδοξα, μιλώντας στην «Καθημερινή»
της Κυριακής, εκτιμώντας ότι δεν θα υ-
πάρξει τελικά πρόβλημα επάρκειας φυ-
σικού αερίου, δεν έκρυψαν την ανησυχία
τους, μη μπορώντας να αποκλείσουν
αυτό το ενδεχόμενο. Η διακοπή της λει-
τουργίας τους, ειδικά για ορισμένους
κλάδους, όπως αυτούς της παραγωγής
ευαλλοίωτων τροφίμων ή τροφίμων με
πολύ μικρή διάρκεια ζωής, όπως είναι
για παράδειγμα το φρέσκο γάλα, ακόμη
και για 1-2 ώρες δεν θεωρείται καν α-
πευκταίο σενάριο, αλλά μη υπαρκτό,
καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε καταστρο-

φή της παραγωγής, αλλά και του ίδιου
του εξοπλισμού. Μεγάλες βιομηχανίες
του κλάδου, όπως είναι για παράδειγμα
η ΔΕΛΤΑ, τα εργοστάσια της οποίας δου-
λεύουν με φυσικό αέριο έχουν εδώ και
χρόνια το λεγόμενο διπλό σύστημα (dual).
Διαθέτουν δηλαδή και δεξαμενές με πε-
τρέλαιο, τις οποίες μάλιστα διατηρούν
πάντα γεμάτες, οι οποίες μπορούν να
αντικαταστήσουν, εάν χρειαστεί, το φυ-
σικό αέριο.

Στην εγκατάσταση δεξαμενών πε-
τρελαίου προκειμένου να είναι έτοιμες
για χρήση σε περίπτωση διακοπής της
παροχής φυσικού αερίου προχώρησε
πρόσφατα η «Μέλισσα Κίκιζας». Η συ-
γκεκριμένη επένδυση, ύψους 100.000
ευρώ, ξεκίνησε τον Μάιο και αφορά το
εργοστάσιό της στη Λάρισα (μύλος και
μακαρονοποιείο), με το χρονοδιάγραμμα
να προβλέπει ότι θα είναι έτοιμη στα
τέλη Αυγούστου.

Αυτό, βεβαίως, που ανησυχεί και δι-

καιολογημένα τις βιομηχανίες δεν είναι
το κόστος μιας τέτοιας επένδυσης, σε
περίπτωση που δεν είχαν ήδη δεξαμενές
πετρελαίου, αλλά το εάν θα υπάρχει ε-
πάρκεια και στο εν λόγω καύσιμο και
σε ποια τιμή. Και μόνο η διακοπή στην
παροχή φυσικού αερίου αναμένεται να
εκτινάξει σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη την
τιμή του πετρελαίου, ακριβώς λόγω της
αυξημένης ζήτησης.

Σε αντίστοιχες κινήσεις εγκατάστασης
συστημάτων χρήσης πετρελαίου για τη
λειτουργία των μονάδων τους προχωρούν
και άλλες βιομηχανίες τροφίμων που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των
αλλαντικών και των τυροκομικών προϊ-
όντων, ενώ εναλλακτικές λύσεις αναζη-
τούν και οι εταιρείες του πτηνοτροφικού
κλάδου, οι οποίες, μάλιστα, έχουν μεγάλες
ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, τόσο
για τα εκκολαπτήρια όσο στη συνέχεια
και για το στάδιο της μεταποίησης και
τυποποίησης των προϊόντων.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Ελκυστικά παραμένουν τα σταθερά ε-
πιτόκια των στεγαστικών δανείων, τα
οποία λειτουργούν ως  ανάχωμα στην
αυξημένη αβεβαιότητα που προκαλεί
η άνοδος του πληθωρισμού και η ανο-
δική τάση των κυμαινόμενων επιτοκίων.
Αυτό επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη,
που εξηγούν ότι ήδη η αύξηση των ε-
πιτοκίων λειτουργεί αρνητικά στην ψυ-
χολογία των νοικοκυριών και την πρό-
θεση για την αγορά κατοικίας. Ετσι το
«κλείδωμα» του επιτοκίου για μακρά
χρονική περίοδο παραμένει σήμερα
συμφέρουσα λύση για όσους θέλουν
να κάνουν την κίνηση για νέο στεγα-
στικό δάνειο, χωρίς το άγχος της ανόδου
των επιτοκίων.

Δεν ισχύει το ίδιο για τα νοικοκυριά
που έχουν δάνεια από το παρελθόν και
ήταν τα τελευταία χρόνια συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους. Οι συμβάσεις αυτών
των δανείων και εφόσον οι δανειολήπτες
απέφυγαν την επιμήκυνση της διάρκειας
των οφειλών τους, έχουν  κλείσει την
περίοδο τοκοφορίας και οι οφειλέτες
αποπληρώνουν πλέον κυρίως κεφάλαιο
και λιγότερο τόκους. Με τον τρόπο αυτό,
όπως εξηγούν αρμόδια τραπεζικά στε-
λέχη, δεν θα επηρεαστούν αισθητά από
την άνοδο των επιτοκίων και αυτός
είναι και ο λόγος που παρά την ανησυχία
που υπάρχει δεν διαπιστώνεται κύμα
μετατροπής αυτών των δανείων, δηλαδή
των συμβάσεων κυμαινόμενου επιτοκίου
σε σταθερό. 

Να σημειωθεί ότι «παρακολουθώ-
ντας» την άνοδο των επιτοκίων της
ΕΚΤ, το euribor 3μήνου βάσει του οποίου

τιμολογείται το 90% περίπου του δα-
νειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών,
διαμορφώνεται πλέον στο 0,351%. Την
ίδια στιγμή το euribor 1 χρόνου, που
αποτυπώνει την τάση των επιτοκίων
τον προσεχή χρόνο, διαμορφώνεται
στο 1,146% προεξοφλώντας την περαι-
τέρω άνοδο των επιτοκίων που έχει ήδη
προαναγγελθεί από την ΕΚΤ για τον Σε-
πτέμβριο, μετά και την επιμονή του
πληθωρισμού σε νέο ύψος ρεκόρ τον
Ιούλιο – και συγκεκριμένα στο 8,9% για
την Ευρωζώνη (11,3% για την Ελλάδα).

Κόντρα στην ανοδική τάση των κυ-
μαινόμενων επιτοκίων παραμένουν τα
σταθερά επιτόκια, τα οποία με βάση τα
τιμολόγια που ισχύουν αυτή τη στιγμή
διαμορφώνονται από 2,9% για μικρής
διάρκειας 3ετών και φθάνουν έως και

4,20% για μεγάλης διάρκειας 30 ετών.
Συγκεκριμένα, το σταθερό επιτόκιο

για 3 χρόνια της Eurobank διαμορφώ-
νεται στο 2,90%, για 5 χρόνια στο 3,10%,
για 10 χρόνια στο 3,50%, για 15 χρόνια
στο 3,70%, για 20 χρόνια στο 3,90%,
για 25 χρόνια στο 4% και για 30 χρόνια
στο 4,20%.

Το σταθερό επιτόκιο για 10 έτη της
Εθνικής Τράπεζας διαμορφώνεται από

3,30% έως 3,70%, το σταθερό για 15
έτη διαμορφώνεται από 3,55% έως
3,95%, για 20 έτη από 3,80% έως 4,10%,
για 25 έτη από 3,95% έως 4,25% και το
σταθερό επιτόκιο για 30 έτη διαμορ-
φώνεται από 4,10% έως 4,40%. 

Το σταθερό επιτόκιο της Alpha Bank
για τα πρώτα 5 έτη διαμορφώνεται στο
3,20%, το σταθερό 10 ετών στο 3,40%,
το σταθερό 15 ετών στο 3,60%, 20 ετών

στο 3,80%, 25 ετών στο 4% και  το στα-
θερό για 30 έτη στο 4,20%, επιτόκια
που προσαυξάνονται κατά 0,20% σε
περίπτωση χρηματοδότησης άνω του
60% της εκτιμώμενης αξίας του ακινή-
του.

Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει επι-
τόκια σταθερά από 3,35% έως 4% για
διάρκεια από 3 έως 30 έτη, ενώ το κυ-
μαινόμενο επιτόκιο της Τράπεζας δια-

μορφώνεται με βάση το euribor 1 μηνός
–που παραμένει οριακά ακόμη σε αρ-
νητικό έδαφος– πλέον περιθωρίου, που
ξεκινάει από 2,65% και φθάνει έως
3,75%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την
υπόλοιπη διάρκεια του δανείου, μετά
τη σταθερή περίοδο, εφαρμόζεται κυ-
μαινόμενο επιτόκιο, το οποίο για τις υ-
πόλοιπες τράπεζες βασίζεται στο euribor

3μήνου προσαυξημένο κατά 3,3% ή
3,75% για την Εθνική Τράπεζα, κατά
3% έως 3,20% (ανάλογα με το ύψος του
δανείου) για την Alpha Bank, κατά 1,70%
έως 3,60% για τη Eurobank. Εκτός από
την επιβάρυνση κατά 0,12% για την ει-
σφορά του ν. 128, τα επιτόκια των στε-
γαστικών δανείων που αναφέρουν στα
τιμολόγιά τους οι τράπεζες είναι ενδει-
κτικά, καθώς η τελική επιβάρυνση για
τον πελάτη είναι συνάρτηση του ποσού
του δανείου σε σχέση με την εμπορική
αξία του ακινήτου, της εισοδηματικής
κατάστασης του πελάτη, αλλά και της
σχέσης που διατηρεί με την τράπεζα.

Αρμόδια τραπεζικά στελέχη εξηγούν
ότι η άνοδος των interest swap rates
έχει αυξήσει το κόστος για τις τράπεζες
προκειμένου να κλειδώσουν τα επιτόκια
για μεγάλες σταθερές διάρκειες, όπως
τα 10, τα 20 ή ακόμη και τα 30 χρόνια.
«Τα επιτόκια που ίσχυαν τους περασμέ-
νους μήνες ήταν δυσανάλογα χαμηλά
με την εξέλιξη του κόστους χρήματος»,
σημειώνουν, με αποτέλεσμα η τράπεζα
μετά βίας να είναι σε θέση να καλύψει
το κόστος για την αντιστάθμιση του
κόστους της. Ακόμη και μετά τις αυξήσεις
στις οποίες προχώρησαν το δίμηνο Ι-
ουνίου - Ιουλίου, τα σημερινά σταθερά
επιτόκια αποτελούν, σύμφωνα με τους
αρμοδίους της στεγαστικής πίστης, «πα-
ράθυρο ευκαιρίας» για όσους θέλουν
να «κλειδώσουν» τη δόση του στεγα-
στικού τους δανείου σε χαμηλά επίπεδα
για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς
με βάση τις προβλέψεις η άνοδος στα
επιτόκια αυτής της κατηγορίας μπορεί
να φτάσει έως και τη 1 μονάδα έως τα
τέλη του χρόνου.

Ελκυστικά, παρά τις αυξήσεις, παραμένουν τα σταθερά επιτόκια των στεγαστικών δανείων

<<<<<<

Αυτή τη στιγμή διαμορφώ-
νονται από 2,9% για μικρής
διάρκειας 3ετών και φθά-
νουν έως και 4,20% για με-
γάλης διάρκειας 30 ετών. Παρά την ανησυχία που υπάρχει, δεν διαπιστώνεται κύμα μετατροπής συμβάσεων κυμαινόμενου επιτοκίου σε σταθερό. 

Το Plan B της βιομηχανίας για τον ρωσικό χειμώνα
Οι ενεργοβόρες μονάδες γεμίζουν τις δεξαμενές τους με ντίζελ και υγραέριο σε περίπτωση που κλείσει η στρόφιγγα του αερίου

<<<<<<

Οι τσιμεντοβιομηχανίες, που
χρησιμοποιούν κυρίως ρεύ-
μα, εξετάζουν να λειτουργή-
σουν με κοκ ή pellet. Πολλά από τα μεγάλα ελληνικά χυτήρια που χρησιμοποιούν στην παρούσα φάση φυσικό αέριο έχουν τη δυνατότητα να κάψουν και ντίζελ ή

υγραέριο. Ετσι, όσοι έχουν αποθηκευτικές δεξαμενές τις γεμίζουν ή τις έχουν ήδη γεμίσει, και το ίδιο συμβαίνει και με το υγραέριο.

Ως εφιαλτική αντιμετωπίζεται η πιθα-
νότητα διακοπής της παροχής φυσικού
αερίου στην Ελλάδα, αφού αυτό θα σή-
μαινε μείωση αρκετών ποσοστιαίων
μονάδων από το ΑΕΠ εξαιτίας της δια-
κοπής της βιομηχανικής παραγωγής
που θα μπορούσε να επιφέρει. Ακόμη
και η προ μερικών εβδομάδων πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση
της κατανάλωσης φυσικού αερίου υ-
πολογίζεται πως θα είχε λίαν επιζήμιες
επιπτώσεις για την ελληνική βιομηχα-
νία, σύμφωνα με την επιτροπή ενέρ-

γειας του ΣΕΒ. Η ελληνική βιομηχανία
αντιμετωπίζει ήδη πολύ υψηλές τιμές
ενέργειας και αυξημένο κόστος για
την επίτευξη των κλιματικών στόχων
που έχει θέσει η Ευρώπη, επισημαίνει
ο ΣΕΒ, και «η επιπλέον επιβολή ενός
στόχου μείωσης της κατανάλωσης φυ-
σικού αερίου κατά 15% θα θέσει σε
κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της βιο-
μηχανίας». Εξηγεί, δε, ότι οι δυνατό-
τητες περιορισμού της κατανάλωσης
φυσικού αερίου είναι πολύ περιορι-
σμένες, ιδίως σε σημαντικούς κλάδους

έντασης ενέργειας, με εξαιρετικά δυ-
σμενείς συνέπειες σε καθοριστικές α-
λυσίδες αξίας, τόσο για την ελληνική
όσο και για την ευρωπαϊκή οικονομία
και κοινωνία. «Η χρήση του φυσικού
αερίου δεν μπορεί να μειωθεί βραχυ-

πρόθεσμα χωρίς να διαταραχθεί η λει-
τουργία τους», σύμφωνα με την επι-
τροπή ενέργειας του ΣΕΒ, αφού σε ο-
ρισμένους κλάδους «η αναγκαστική
μείωση της παραγωγής θα έχει ως συ-
νέπεια σειρά αρνητικών επιπτώσεων,
την ίδια στιγμή που η βιομηχανία με
σημαντικές επενδύσεις επιχειρεί, ήδη,
να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες τεχνο-
λογίες για την εξοικονόμηση ενέργει-
ας».

Η επιτροπή σημειώνει ακόμη ότι
ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις

θα υποστούν σοβαρές συνέπειες, διότι
το κόστος παραγωγής τους επηρεάζεται
έμμεσα λόγω της υψηλής συμμετοχής
του φυσικού αερίου (άνω του 70%)
στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Εκφράζει επίσης τη διαφωνία της
με τη βάση σύγκρισης για τη μείωση
της κατανάλωσης κατά 15%, που είναι
η τελευταία πενταετία βάσει της σχε-
τικής πρότασης της Κομισιόν, από την
οποία ωστόσο η χώρα μας πέτυχε ε-
ξαίρεση. Η τελευταία πενταετία, επι-
σημαίνει η επιτροπή του ΣΕΒ, είναι

μια περίοδος κατά την οποία, εκτός
από την πανδημία του κορωνοϊού, η
ελληνική βιομηχανία είχε να αντιμε-
τωπίσει και την πτώση της ζήτησης
που προκάλεσαν η δημοσιονομική κρί-
ση και η εφαρμογή των μνημονίων.
Ως εκ τούτου, η βιομηχανική παραγωγή,
άρα και η κατανάλωση ενέργειας, ήταν
ήδη μειωμένη, δηλαδή στην περίπτωση
της Ελλάδας ο ευρωπαϊκός στόχος για
μείωση της κατανάλωσης φυσικού α-
ερίου κατά 15%, προσεγγίζει στην
πραγματικότητα το 25%.

Εφιαλτική η μείωση της κατανάλωσης αερίου κατά 15% που ζητεί η Ε.Ε.
<<<<<<

Θα θέσει σε κίνδυνο 
την ομαλή λειτουργία της
βιομηχανίας, λέει ο ΣΕΒ.

Και χρήση
βιομάζας
Αλλες κινήσεις που γίνονται και
σε κάποιες περιπτώσεις είχαν
αποφασισθεί και ξεκινήσει πο-
λύ πριν από την τρέχουσα ενερ-
γειακή κρίση είναι η χρήση της
βιομάζας για την παραγωγή ε-
νέργειας. Με αυτό τον τρόπο οι
βιομηχανίες μειώνουν την ε-
ξάρτησή τους από τις συμβατι-
κές μορφές ενέργειας και ταυ-
τόχρονα μειώνουν το περιβαλ-
λοντικό τους αποτύπωμα. Χαρα-
κτηριστικό είναι το παράδειγμα
της «Κρι Κρι», η οποία ολοκλή-
ρωσε φέτος τη μονάδα βιοαερί-
ου – επένδυση ύψους 6 εκατ.
ευρώ. Στη μονάδα αυτή, που
βρίσκεται εντός των εγκαταστά-
σεων της γαλακτοβιομηχανίας
στις Σέρρες, χρησιμοποιούνται
τα υγρά απόβλητα και τα παρα-
προϊόντα του εργοστασίου, κυ-
ρίως ο ορός γάλακτος που απο-
μένει μετά την παρασκευή του
γιαουρτιού. Το παραγόμενο βιο-
αέριο χρησιμοποιείται στη μο-
νάδα συμπαραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας και θερμότητας,
η ηλεκτρική ενέργεια πωλείται
στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η
παραγόμενη θερμότητα χρησι-
μοποιείται στις εγκαταστάσεις
της «Κρι Κρι» συμβάλλοντας στη
μείωση της χρήσης φυσικού αε-
ρίου. Επίσης, η εταιρεία έχει ε-
γκαταστήσει στη στέγη της μο-
νάδας στις Σέρρες φωτοβολταϊ-
κά συστήματα για ιδιόχρηση, ι-
σχύος 1 MW. Μονάδα παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας με
χρήση βιομάζας σχεδιάζει η
Creta Farms, αξιοποιώντας τα
λύματα που έχει στις εγκατα-
στάσεις της. Πρόκειται για ε-
πένδυση ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα η εταιρεία σχεδιά-
ζει την εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκών συστημάτων στις ορο-
φές των εργοστασίων της, κα-
θώς και σε κάποια οικόπεδα
που έχει αποκτήσει πέριξ της
μονάδας της στο Ρέθυμνο.
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Του ΘAΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Μελέτη... σκοπιμότητας για καθένα ξε-
χωριστά από τα μέτρα στήριξης που έ-
χουν πέσει στο τραπέζι ως υποψήφια
για να ενταχθούν στο πακέτο του Σε-
πτεμβρίου διενεργεί το οικονομικό ε-
πιτελείο, καθώς η εκρηκτική πορεία
της τιμής του φυσικού αερίου στενεύει
ολοένα και περισσότερο τα δημοσιο-
νομικά περιθώρια. Νούμερο 1 προτε-
ραιότητα παραμένει η επιδότηση του
ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, ο δη-
μοσιονομικός χώρος που θα απαιτηθεί
γι’ αυτή την επιδότηση τόσο για φέτος
όσο και για του χρόνου είναι κυριολε-
κτικά απροσδιόριστος. Μοιραία λοιπόν,
παραμένει στον «αέρα» και το τελικό
περιεχόμενο του πακέτου.

Τα καλά νέα από το μέτωπο των φο-
ρολογικών εσόδων, αλλά και από την
πορεία του τουρισμού –ουσιαστικά στο
εξάμηνο «πιάσαμε» τα αντίστοιχα έσοδα
του 2019– επιτρέπουν στο οικονομικό
επιτελείο να αισιοδοξεί ότι μέχρι το
τέλος του χρόνου θα δημιουργηθεί πρό-
σθετος δημοσιονομικός χώρος, που θα
κυμαίνεται από 1,5 έως 2 δισ. ευρώ. Ενα
φαινομενικά πολύ μεγάλο ποσό, όμως,
μπορεί να «ροκανιστεί» αισθητά εάν η
τιμή του φυσικού αερίου κινηθεί στα
σημερινά ή και σε ακόμη υψηλότερα
επίπεδα. Στο οικονομικό επιτελείο γνω-
ρίζουν ότι είχε προϋπολογιστεί να δια-
τεθεί «καθαρός» δημοσιονομικός χώρος
(δηλαδή χρήματα του κρατικού προϋ-
πολογισμού) της τάξεως των 800-850
εκατ. ευρώ για να επιδοτηθεί το ρεύμα
σε ολόκληρο το β΄ εξάμηνο της φετινής

χρονιάς και τώρα προκύπτει ότι αυτά
τα χρήματα μπορεί να φτάσουν για λι-
γότερο από τρεις μήνες. Αυτό λοιπόν
είναι και το πρώτο ερώτημα που θα πρέ-
πει να απαντηθεί μέσα στις μέρες που
μεσολαβούν μέχρι τη Διεθνή Εκθεση
Θεσσαλονίκης: ποιος είναι ο δημοσιο-
νομικός χώρος που μπορεί να περισσέψει
μετά την εξασφάλιση της επιδότησης
του ηλεκτρικού ρεύματος. Για το 2022,
δύο είναι οι βασικές προτεραιότητες
για την κυβέρνηση: να καλυφθούν οι
πολύ αυξημένες ανάγκες για θέρμανση
και να στηριχτούν τα φτωχότερα νοι-
κοκυριά, που θα χτυπηθούν περισσότερο
από τις πολύ μεγάλες ανατιμήσεις στα
τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης.
Εκεί τα σενάρια είναι πολύ συγκεκρι-
μένα:

1. Η στήριξη των φτωχότερων νοι-
κοκυριών καλύπτεται μόνο με άμεσες
εισοδηματικές ενισχύσεις, καθώς οι μει-
ώσεις στους έμμεσους φόρους στα τρό-
φιμα δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το
επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η συ-
γκράτηση των τιμών. Ετσι, προτεραι-
ότητα αναμένεται να δοθεί στη λεγόμενη
επιταγή ακρίβειας, η οποία μπορεί να
καλύψει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
(σ.σ. χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με
αναπηρία, οικογένειες με χαμηλό εισό-
δημα και παιδιά) οι οποίες πλήττονται
περισσότερο από τον εκρηκτικό πλη-
θωρισμό των τροφίμων, που έχει ήδη
εκτοξευθεί στο 13% με πιθανότητα πε-
ραιτέρω αύξησης από τον Σεπτέμβριο.
Η χρηματοδότηση μιας επιταγής ακρί-
βειας απαιτεί δημοσιονομικό χώρο της
τάξεως των 200-300 εκατ. ευρώ, ανάλογα

με το ποσό που θα δοθεί αλλά και τον
αριθμό των δικαιούχων.

2. Η ενίσχυση των νοικοκυριών για
την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης
είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο
για τη φετινή χρονιά. Κατ’ αρχήν απαιτεί
επιδότηση της τιμής του φυσικού αερίου,
αφού τα περίπου 600.000 νοικοκυριά
που θερμαίνονται με φυσικό αέριο θα
παραλάβουν εξωφρενικούς λογαρια-
σμούς από τον Οκτώβριο και τον Νο-
έμβριο εάν παραμείνουν οι τιμές του
αερίου στα επίπεδα των 240-250 ευρώ
ανά μεγαβατώρα. Επιδοτήσεις για το
φυσικό αέριο (είτε άμεσα από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό είτε και έμμεσα
από τη ΔΕΠΑ) αναμένεται ότι θα ενσω-
ματωθούν στο πακέτο των μέτρων στή-
ριξης και αυτό που εκκρεμεί είναι να

φανεί η έκταση της επιδότησης. Από
εκεί και πέρα, ψηλά στη λίστα με τις
προτεραιότητες είναι η καταβολή του
αυξημένου επιδόματος θέρμανσης. Είναι
ένα μέτρο με ελεγχόμενο δημοσιονομικό
κόστος, μια και λόγω των εισοδηματικών
κριτηρίων μπορεί να προσδιοριστεί με
αρκετή ακρίβεια η περίμετρος. Τα τελικά
ποσά θα αποτελέσουν συνάρτηση της
τιμής και του πετρελαίου. Με τα σημε-
ρινά δεδομένα, το πετρέλαιο θέρμανσης
κινείται στα επίπεδα του κλεισίματος
της περυσινής χειμερινής περιόδου,
ήτοι σε 1,5-1,6 ευρώ ανά λίτρο.

Για τα καύσιμα κίνησης, το ενδεχό-
μενο ενός fuel pass 3 είναι ανοικτό,
αλλά όχι δεδομένο, καθώς με την απο-
κλιμάκωση των τιμών και την πτώση
της μέσης πανελλαδικής τιμής της α-
μόλυβδης στα 2 ευρώ, η επιδότηση των
καυσίμων κίνησης δεν αποτελεί μεγα-
λύτερη προτεραιότητα σε σχέση με τη
θέρμανση ή τη διατροφή. Από την άλλη,
η παράταση της επιδότησης του πε-
τρελαίου κίνησης στην... πηγή έχει και

άλλα χαρακτηριστικά. Το πετρέλαιο κί-
νησης είναι επαγγελματικό καύσιμο
και στο οικονομικό επιτελείο θέλουν
με κάθε τρόπο να συγκρατήσουν το με-
ταφορικό κόστος των προϊόντων, το ο-
ποίο μετακυλίεται στη λιανική. Επίσης,
με το πετρέλαιο κίνησης, το οικονομικό
επιτελείο αντιμετωπίζει την εξής δυ-
σκολία: απόσυρση της επιδότησης θα
ανεβάσει την τιμή λιανικής κατά 15 λε-
πτά.  

Τα μέτρα του 2023
Η κοστολόγηση των μέτρων και των

προτεραιοτήτων του 2023 επίσης προ-
ϋποθέτει μελέτη σκοπιμότητας αφού
ήδη ο προϋπολογισμός της χρονιάς έχει
φορτωθεί με μια σειρά από... προαπαι-
τούμενα. Και πάλι, «πρωταγωνιστής»
είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεδομένου
ότι το 2023 πρέπει να εμφανίσουμε
πρωτογενές πλεόνασμα, ο διαθέσιμος
δημοσιονομικός χώρος θα είναι πολύ
περιορισμένος. Αν μάλιστα εγγραφεί
και ένα κονδύλι άνω του 1,5 δισ. ευρώ

για την επιδότηση του ρεύματος μέσα
στο α΄ εξάμηνο, τα περιθώρια θα γίνουν
ασφυκτικά. Επίσης, τα προαπαιτούμενα
δεν τελειώνουν με το ρεύμα. Οι αυξήσεις
στις συντάξεις είναι δεδομένο ότι θα
πρέπει να δοθούν, ενώ με την εκτόξευση
του πληθωρισμού αλλά και τη διαφαι-
νόμενη ταχύτερη ανάπτυξη, το κονδύλι
που θα πρέπει να δοθεί ανεβαίνει αρκετά.
Επίσης, οι μειωμένοι συντελεστές των
ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να
παραταθούν, ενώ πρέπει να εξασφαλι-
στούν και 450 εκατ. ευρώ για την κα-
τάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
για τους δημοσίους υπαλλήλους και
τους συνταξιούχους. Ως εκ τούτου, είναι
αμφίβολο αν θα μπορέσει η κυβέρνηση
να δεσμεύσει από τώρα δημοσιονομικό
χώρο για άλλα μέτρα που ακούγονται,
όπως η περικοπή του τέλους επιτηδεύ-
ματος. Και αυτό διότι θα πρέπει να υ-
πάρχουν «ελαστικότητες» στον προϋ-
πολογισμό του 2023, δεδομένου ότι το
απρόοπτο με τα σημερινά δεδομένα θα
είναι το πολύ πιθανό. 
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«Κλείδωσαν»
επιταγή ακρίβειας
και επίδομα
θέρμανσης
Στήριξη των φτωχότερων
νοικοκυριών στο πακέτο της ΔΕΘ

Ψηλά στη λίστα με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η καταβολή αυξημένου επιδόματος θέρμανσης. Αποτελεί μέτρο με ελεγχόμενο δημοσιονομικό κόστος, καθώς λόγω των ει-
σοδηματικών κριτηρίων μπορεί να προσδιοριστεί με αρκετή ακρίβεια η περίμετρος.

<<<<<<

Το ενδεχόμενο ενός fuel
pass 3 είναι ανοικτό.
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Αναζητούν 
το νέο 
Ελντοράντο
στο YouTube
Πολλοί προσπαθούν, αλλά λίγοι
είναι εκείνοι που τα καταφέρνουν

Του ΝΙΚΟ ΓΚΡΑΝΤ

Η ιδέα του 33χρονου Μίτσελ προέκυψε
πέρυσι βλέποντας κάποια βίντεο που
προωθούσαν μαθήματα για το πώς να
δημιουργήσει κανείς τα λεγόμενα κα-
νάλια «χρυσωρυχεία» (cash cow), τα ο-
ποία συχνά φτιάχνονται μέσω μιας δια-
δικασίας που ονομάζεται YouTube
automation. Ετσι, γράφτηκε σε ένα μά-
θημα, στη συνέχεια σε ένα άλλο και σε
ένα άλλο. Πλήρωσε επίσης για υπηρε-
σίες καθοδήγησης. Ο Μίτσελ ξόδεψε
περίπου 15.000 δολάρια για το εγχείρημά
του στο YouTube, συναντώντας εμπόδια
σε κάθε στάδιο: μαθήματα που του δί-
δαξαν ελάχιστα, freelancers που έκλεβαν
περιεχόμενο και τακτικές αύξησης του
κοινού που τον έφεραν σε μπελάδες
με το YouTube.

«Αδειο πορτοφόλι»
«Εκανα μια προσπάθεια με τρία μα-

θήματα και με έναν ειδικό παράλληλα,
και το μόνο που κέρδισα ήταν ένα άδειο
πορτοφόλι», λέει ο Μίτσελ.

Το YouTube automation έχει οδη-
γήσει σε μια βιομηχανία με online
influencers που προσφέρουν σεμινάρια
και ευκαιρίες για γρήγορο χρήμα. Ομως,
όπως συμβαίνει συχνά με τις υποσχέσεις
για γρήγορο κέρδος σε διαδικτυακές
επιχειρήσεις, η διαδικασία του YouTube
automation μπορεί να αποδειχθεί οι-
κονομική αιμορραγία για τους επίδοξους
επιχειρηματίες του Διαδικτύου και μα-
γνήτης για τους ποζεράδες που πωλούν
μη χρήσιμες υπηρεσίες.

Δεν είναι δύσκολο να βρει κανείς
ένα βίντεο που ταιριάζει στο μοντέλο
του YouTube automation, αν και είναι
δύσκολο να πει κανείς με βεβαιότητα
πόσα από αυτά υπάρχουν. Συνήθως έ-
χουν έναν αόρατο αφηγητή και έναν
πιασάρικο τίτλο. Μοιράζονται ειδήσεις,
εξηγούν ένα θέμα ή προσφέρουν μια
λίστα Top 10 για διασημότητες ή αθλη-
τές. Συχνά συγκεντρώνουν υλικό όπως
βιντεοκλίπ και φωτογραφίες από άλλες
πηγές. Μερικές φορές αντιμετωπίζουν
προβλήματα με τους κανόνες περί πνευ-
ματικών δικαιωμάτων.

Ο όρος «You Tube automation» είναι
λίγο αδόκιμος. Συνήθως σημαίνει την
ανάθεση εργασιών σε freelancers και
όχι τη στήριξη σε μια αυτοματοποιη-

μένη διαδικασία. Δεν είναι καθόλου
καινούργια ιδέα αλλά τελευταία έχει
γίνει ολοένα και πιο δημοφιλής. Η α-
νάθεση εργασιών επιτρέπει στους χρή-
στες να διαχειρίζονται πολλαπλά κα-
νάλια, χωρίς τα χρονοβόρα καθήκοντα
της συγγραφής σεναρίων, της ηχογρά-
φησης voice-overs ή της επεξεργασίας
βίντεο. Και η διαδικασία συχνά προ-
βάλλεται ως ένας ασφαλής τρόπος για
να βγάλει κανείς χρήματα. Για να ξε-
κινήσει κάποιος χρειάζεται απλώς χρή-
ματα – για μαθήματα καθοδήγησης και
παραγωγούς βίντεο.

Τα μαθήματα καθοδηγούν τους χρή-
στες να βρουν θέματα που αποζητούν
οι viewers. Τους λένε να προσλάβουν
freelancers από διαδικτυακές αγορές
όπως το Fiverr και το Upwork, όπου α-
νεξάρτητοι εργολάβοι προσφέρονται
να διαχειριστούν τα κανάλια τους και
να παράγουν βίντεο που κοστίζουν
κάτω από 30 έως και πάνω από 100 δο-
λάρια, ανάλογα με τις τιμές των
freelancers. Και εκεί είναι που πολλοί
αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

Κανάλια - χρυσωρυχεία
Τα κανάλια - χρυσωρυχεία μπορούν

να αποκομίσουν δεκάδες χιλιάδες δο-
λάρια σε μηνιαία έσοδα από διαφημίσεις,
ενώ τα μη δημοφιλή μπορεί να μη βγά-
λουν τίποτα. Το YouTube μοιράζεται
τα διαφημιστικά έσοδα με τον ιδιοκτήτη
ενός καναλιού εφόσον το κανάλι απο-
κτήσει 1.000 συνδρομητές και 4.000
ώρες προβολής. Τα κερδοφόρα κανάλια
παίρνουν το 55% των χρημάτων που
αποφέρουν τα βίντεό τους – εάν δηλαδή
καταφέρουν να αποσπάσουν τόσο με-
γάλο ενδιαφέρον. Το YouTube αρνήθηκε
να σχολιάσει τη διαδικασία automation.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Μίτσελ
πλήρωσε 500 δολάρια για ένα μάθημα
με τίτλο «Tube Mastery and
Monetization» του Ματ Παρ, ο οποίος
έλεγε ότι έβγαζε 30.000 δολάρια τον
μήνα στο YouTube. Ανέφερε ότι επι-
τυχημένοι μαθητές του κέρδιζαν 20.000
δολάρια τον μήνα.

Το μάθημα περιλάμβανε βίντεο σχε-
τικά με διάφορες πτυχές του YouTube
automation, συμπεριλαμβανομένης
της επιλογής του πιο προσοδοφόρου
θέματος, της ανάθεσης της εργασίας
σε τρίτους και της χρήσης λέξεων-κλει-

διών για να είναι πιο εύκολο να βρεθούν
τα βίντεο στο YouTube. Ο Παρ εξηγούσε
επίσης πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι
του YouTube.

Ομως ο Μίτσελ λέει ότι το μάθημα
είχε κενά – έλειπαν πληροφορίες σχε-
τικά με τη δημιουργία βίντεο υψηλής
ποιότητας με καλά σενάρια. Αυτός και
άλλοι μαθητές παραπονέθηκαν επίσης
σε μια ιδιωτική ομάδα στο Facebook
ότι το περιεχόμενο του μαθήματος του
Παρ ήταν διαθέσιμο δωρεάν στη σελίδα
του στο YouTube. «Ουσιαστικά πουλάει
όνειρα», λέει ο Μίτσελ. Ο Παρ δεν α-
πάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Πώς ξεκίνησε
Ο Μίτσελ, ο οποίος ζήτησε από τους

New York Times να μην αποκαλύψουν
τον τόπο διαμονής του, ξεκίνησε το
πρώτο του κανάλι, το Bounty Lux, με
θέμα τον πλούτο και τις διασημότητες,
το περασμένο φθινόπωρο. Πλήρωσε έ-
ναν freelancer που βρήκε στο Fiverr
2.000 δολάρια για 20 βίντεο. Το YouTube
κατέβασε ένα από αυτά τα βίντεο, που
αφορούσε τον Ντουέιν Τζόνσον, το ο-
ποίο περιείχε περιεχόμενο κλεμμένο

από άλλο κανάλι, προκαλώντας διαμάχη
με τον freelancer. Το Bounty Lux δεν
έβγαζε χρήματα και πάλευε για να βρει
κοινό, οπότε ο Μίτσελ το εγκατέλειψε.

Αργότερα αγόρασε ένα μάθημα αξίας
1.500 δολαρίων και ξόδεψε περισσότερα
από 3.000 δολάρια για να διδαχθεί από
έναν influencer της Pivotal Media, τον
Βίκτορ Κατρίνα. Πλήρωσε άλλα 3.000
δολάρια για να φτιάξει η ομάδα του Κα-
τρίνα κάποια βίντεο, αλλά, όπως λέει,
οι ιδέες και τα σενάρια ήταν παρμένα
από άλλα κανάλια.

Αφού ο freelancer του εξαφανίστηκε
για πέντε ημέρες, ο Μίτσελ αποφάσισε
να σταματήσει να επενδύει στο κανάλι

χωρίς κέρδος. Ο Κατρίνα δήλωσε ότι
αν ανακάλυπτε ποτέ ότι κάποια από
τις ομάδες του παραφράζει σενάρια άλ-
λων ανθρώπων, θα την αντικαθιστούσε.
«Δεν είμαι καθόλου τέλειος, ούτε και
το πρόγραμμα», είπε ο Κατρίνα. «Και
έχω επιστρέψει ευχαρίστως χρήματα
σε όσους είτε είχαν οικονομικές δυ-
σκολίες είτε θεώρησαν ότι το πρόγραμ-
μα δεν ανταποκρινόταν στα στάνταρ
τους».

Δεν υπάρχει μυστικό
Ο Γιούρι βαν Χοφβέγκεν, ένας 21χρο-

νος Ολλανδός δημιουργός γνωστός στο
Διαδίκτυο ως Youri Automation, λέει
ότι ορισμένοι άνθρωποι είχαν μη ρεα-
λιστικές προσδοκίες σχετικά με την α-
νεύρεση επιτυχίας στο YouTube.

«Θέλουν να πληρώσουν 200 δολάρια
και να βγάλουν 20.000 δολάρια μέχρι
την επόμενη εβδομάδα», σημειώνει.
«Δεν υπάρχει κανένα μυστικό, καμία
μαγική στρατηγική. Αρκεί να καταβάλεις
την απαιτούμενη προσπάθεια». Τα μα-
θήματα δημιούργησαν προβλήματα
στον Μίτσελ. Ενας freelancer στην ο-
μάδα ενός γκουρού στο Facebook του

είπε να αγοράσει κερδοφόρα κανάλια
από μια εταιρεία που συγκέντρωνε ψεύ-
τικους viewers από bots. Ο Μίτσελ έ-
δωσε στον freelancer 5.000 δολάρια
για να παραγάγει περίπου 60 βίντεο,
σχετικά με τα κρυπτονομίσματα και
την online κερδοφορία.

Πνευματικά δικαιώματα
Το YouTube αφαίρεσε γρήγορα από

ένα από τα κανάλια τη δυνατότητα να
βγάζει χρήματα. Το άλλο πάλευε για
μήνες να βρει κοινό πριν κάποιος ανε-
βάσει τρία πειρατικά βίντεο. Το YouTube
διέγραψε το κανάλι για παραβιάσεις
πνευματικών δικαιωμάτων. Ο freelancer
ισχυρίστηκε ότι κάποιος άλλος είχε α-
ναρτήσει τα βίντεο με σκοπό να υπο-
νομεύσει το κανάλι.

Ο Μίτσελ εξακολουθεί να εξετάζει
το ενδεχόμενο να πάρει δάνειο για να
αγοράσει ένα κανάλι YouTube αξίας
30.000 δολαρίων. «Είναι η τελευταία
άπελπις στρατηγική μου», λέει. «Απλώς
χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο».
Και ο Μίτσελ ίσως προσφέρει ένα μά-
θημα ή ένα δικό του εγχειρίδιο, όταν
βρει τι να διδάξει.

Ο Γιούρι βαν Χοφβέγκεν (φωτ.), ένας 21χρονος Ολλανδός δημιουργός γνωστός στο Διαδίκτυο ως Youri Automation, λέει ότι ορισμένοι άνθρωποι είχαν μη ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά
με την ανεύρεση επιτυχίας στο YouTube.

<<<<<<

Το YouTube automation 
έχει οδηγήσει σε μια βιομη-
χανία με online influencers
που προσφέρουν σεμινάρια
και ευκαιρίες για γρήγορο
χρήμα.

Αλλοι κερδίζουν και άλλοι όχι
Η Αλεξάνδρα Φασούλο από το Φορτ
Μάγερς της Φλόριντα και ο ξάδελφός
της ξόδεψαν 20.000 δολάρια για ένα
πρόγραμμα YouTube automation από
τον Κέιλεμπ Μποξ τον Μάρτιο του
2021. Σε αντάλλαγμα, η ομάδα του
Μποξ διαχειρίστηκε ένα κανάλι με
θέμα τις διασημότητες για την 29χρονη
Φασούλο και παρήγε βίντεο για πάνω
από έξι μήνες. 

Αλλά υπήρχαν προβλήματα ποιό-
τητας, όπως λέει η ίδια, και τα βίντεο
δεν κατάφεραν να κερδίσουν πολλούς
viewers. Ο Μποξ δεν ανταποκρίθηκε
σε αίτημα για σχολιασμό. Το κανάλι
απέφερε λιγότερα από 10 δολάρια την
ημέρα, οπότε όταν ήρθε η ώρα να πλη-
ρώσει για μια νέα παρτίδα βίντεο, το
εγκατέλειψε. «Αυτό είναι που κάνει
το automation να μην αξίζει τον κόπο
– βάζεις πολλά χρήματα εκ των προ-
τέρων», σημείωσε η Φασούλο.

Γρήγορα κλιπ
Ο Ντέιβ Νικ, ένας Σέρβος δημιουργός

του οποίου το πραγματικό όνομα είναι
Ντέγιαν Νίκολιτς, προωθεί το YouTube
automation από το 2019. Ο 20χρονος
Νίκολιτς εμφανίζεται σε τρία κανάλια
και λέει ότι έχει τέσσερα κανάλια με α-
θέατους αφηγητές και 12 στο YouTube
Shorts, έναν ανταγωνιστή του TikTok
με γρήγορα κλιπ. Ο Νίκολιτς λέει ότι έ-
βγαλε 1,4 εκατομμύριο δολάρια το 2021,
συμπεριλαμβανομένων των δικών του
μαθημάτων και υπηρεσιών καθοδήγη-
σης, και ότι έχει ήδη συγκεντρώσει 1
εκατομμύριο δολάρια φέτος. Το κύριο
έσοδο προήλθε από το μάθημά του,
αξίας 995 δολαρίων, το οποίο συνέβαλε
στο 70% του εισοδήματός του. «Δεν υ-
πάρχουν πολλοί που έχουν βγάλει πε-
ρισσότερα από δύο εκατομμύρια τον
χρόνο με το YouTube automation»,

λέει. Οι διαδικτυακές επιχειρηματικές
υπηρεσίες είναι «ο τρόπος με τον οποίο
φτάνει κανείς σε οκταψήφια νούμερα».

15 ώρες την ημέρα
Ο Νίκολιτς υποστηρίζει ότι αρκετοί

από τους μαθητές του έχουν καταφέρει
να βγάλουν πενταψήφιο ποσό τον μή-
να από το YouTube, αλλά δεν έχει α-
κριβή εικόνα για το πόσοι είναι αυτοί.
Τα βίντεο του Νίκολιτς στο YouTube
αναδεικνύουν τα χρήματα που έχει
κερδίσει ο ίδιος και πόσα θα μπορού-
σαν να περιμένουν να βγάλουν οι
viewers του. 

Στον λογαριασμό του στο Instagram
παρουσιάζει ταξιδιωτικούς προορι-
σμούς, Ρόλεξ και Πόρσε, καθώς και
κείμενα σχετικά με την οικοδόμηση
μιας επιχείρησης στο YouTube. Αλλά
ο Νίκολιτς λέει ότι η ζωή του «δεν
είναι μόνο λάμψη». «Περνάω σχεδόν
15 ώρες την ημέρα στον υπολογιστή
μου», τονίζει.

Ο Ντέγιαν Νίκολιτς λέει ότι έβγαλε 1,4 εκατ. δολ. το 2021, συμπεριλαμβανομένων των δι-
κών του μαθημάτων και υπηρεσιών καθοδήγησης.

<<<<<<

Αρκετοί από τους μαθητές
του Νίκολιτς έχουν καταφέ-
ρει να βγάλουν πενταψήφιο
ποσό τον μήνα από το
YouTube, όπως επισημαίνει
ο ίδιος.

Πουλάνε ο Eλον Μασκ και η Tesla
Ενα σημαντικό μέσο για να βγάλει κά-
ποιος χρήματα από βίντεο μέσω του
YouTube automation είναι να τρο-
φοδοτήσει την εμμονή του Διαδικτύου
με τον Ελον Μασκ, τον δισεκατομ-
μυριούχο της τεχνολογίας. 

Η Τζελίν Μπραντς από την πόλη
Ουρκ των Κάτω Χωρών ξεκίνησε το
κανάλι Elon Musk Rewind το περα-
σμένο φθινόπωρο. Μέρος του περιε-
χομένου του είναι ανακριβές, όπως
ένα πρόσφατο βίντεο που αναγγέλλει
την κυκλοφορία ενός smart-phone
της Tesla. 

Παρ’ όλα αυτά, η Μπραντς λέει ότι
έχει βγάλει 250.000 δολάρια από τότε
που ξεκίνησε. (Οι Times δεν μπόρεσαν
να επαληθεύσουν το ποσό.) 

Το κανάλι της περιλαμβάνει, εκτός
από ειδήσεις, και φήμες και εικασίες
σχετικά με τα επερχόμενα προϊόντα
της Tesla.

Προσφέρει επίσης ένα σεμινάριο
καθοδήγησης και πολλοί μαθητές
της έχουν ξεκινήσει και αυτοί κανάλια
για τον Ελον Μασκ, παρόλο που η
ίδια τους ζήτησε να μην το κάνουν.
Ανταγωνίζεται ακόμη και την αδελφή
της, η οποία έχει ένα κανάλι αφιερω-
μένο στον δισεκατομμυριούχο. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο «παίρ-
νει την κάτω βόλτα επειδή ο αντα-
γωνισμός είναι τόσο σκληρός», λέει
ο Νόα Μόρις, εκπαιδευτής στο μάθημα
της Μπραντς, Cash Cow Academy
Netherlands. Η Μπραντς άρχισε να
προσφέρει μαθήματα τον Δεκέμβριο
του 2020, μήνες αφότου πλήρωσε
1.000 δολάρια για ένα σεμινάριο στο
YouTube που αργότερα έμαθε ότι ή-
ταν απλώς ένα έγγραφο τεσσάρων
σελίδων. Είχε 1.700 μαθητές, οι πε-
ρισσότεροι από τους οποίους πλή-
ρωσαν 1.000 ευρώ για το μάθημά της,

όπως λέει.  Περίπου 100 με 200 από
αυτούς της είπαν ότι βγάζουν χρήματα
από το YouTube. «Αγαπώ τη δουλειά
μου», λέει η ίδια. «Δεν τη θεωρώ καν
δουλειά. Είναι σαν χόμπι για εμένα.
Είναι σαν παιχνίδι».

Ιδιοτροπίες αλγορίθμων
Η Μπραντς, ωστόσο, δεν είναι προ-

στατευμένη από τις ιδιοτροπίες των
αλγορίθμων του YouTube. Λέει ότι
το κανάλι της για τον Μασκ αποδίδει
7.500 ευρώ τον μήνα, από 50.000
ευρώ ή περίπου 50.000 δολάρια τον
Νοέμβριο.  

Οι πρώην μαθητές της είδαν επίσης
πτώση στο εισόδημά τους, σημειώνει
η ίδια. 

Πρόσφατα δημιούργησε 16 κανά-
λια σε μία μόνο εβδομάδα για να στα-
θεροποιήσει την επιχείρησή της. Το
δύσκολο τοπίο ώθησε ακόμη και ο-
ρισμένους από τους μαθητές της
Μπραντς να ξεκινήσουν να παρέχουν
τα δικά τους μαθήματα.

Από την πόλη Ουρκ των Κάτω Χωρών ξεκίνησε το κανάλι Elon Musk Rewind η Τζελίν
Μπραντς το περασμένο φθινόπωρο.

<<<<<<

Το κανάλι της Τζελίν 
Μπραντς, εκτός από ειδή-
σεις, περιλαμβάνει φήμες
και εικασίες σχετικά με 
τα επερχόμενα προϊόντα
της Tesla.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.9140               0.9300                 0.9195             -2.5730             “19,700”                0.9140                0.9240                0.9280                0.87

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1.1700               1.2850                 1.2602               7.3560           “138,956”                1.2600                1.2800                1.2750                2.00

ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3820               0.3940                 0.3903               0.0910               “4,471”                0.3820                0.3940                0.3840              -1.54

ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0.0000                0.0990                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0730               0.0740                 0.0732             -0.0170             “23,400”                0.0725                0.0740                0.0735              -2.00

ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                      0.0850               0.0850                 0.0850             -0.0110             “10,000”                0.0770                0.0880                0.0850              -0.58

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.7400               1.7600                 1.7468             -0.3160             “11,215”                1.7300                1.7700                1.7500                0.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                   1.6800               1.6800                 1.6800               0.6810                     458                1.6600                1.6800                1.6800                0.00

ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0570                0.0000                                                 

ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0155                0.0165                                                 

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

ΓΙΕΠ          “UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                                 0.0425                0.0000                                                 

ΕΛΛΗ         ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                               0.3700                0.0000                                                 

ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0.0000                0.0690                                                 

ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0370                                                 

ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0030                0.0035                                                 

ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                              0.0000                0.0005                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                                                                                                                                                        0.1910                0.2080                                                 

ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0315                                                 

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

ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0165                0.0175                                                 

ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0730                0.0800                                                 

ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0420                0.0500                                                 

ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.0000                0.7850                                                 

ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 

ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                  1.8800               1.9900                 1.9125               0.2620                     200                1.8900                1.9800                1.9900                0.00

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                                                                                                                                                                                        0.9100                1.0000                                                 

ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0.6400               0.6400                 0.6400             -1.0000               “5,000”                0.6350                0.6500                0.6400              -1.54

ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.3400                0.3820                                                 

ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.5800               2.6400                 2.6031             -0.2390             “31,965”                2.5800                2.6000                2.6000                0.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                             1.3500               1.3500                 1.3500             -3.0000               “1,000”                1.2900                1.3700                1.3500              -2.17

ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.1620                0.1980                                                 

ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                0.8500                                                 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0810                0.0880                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                     0.2860               0.2860                 0.2860               0.3500               “2,000”                0.2860                0.3100                0.2860                0.70

ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                      0.0535                0.0570                                                 

ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.2180                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Θ)                                                                                                                                                                                                1.1000                1.1100                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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  (AN, 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  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                                 0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

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

ΧΑΣΕ          “Ch. Charilaou Group Plc (AN, 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  (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                                                        56.6000             56.6000               56.6000               9.2060                     885              56.6000              61.0000              56.6000                0.18

ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 

                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                        61.0000             61.0000               61.0000               0.0000           “283,000”              60.0000              61.4900              61.0000                0.00

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 ΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Μακριά μαλλιά, βαμμένα, με κορδέλα,
σαν να βγήκαν μόλις από το κομμωτήριο.
Περιποιημένα άκρα, προσεγμένο μα-
κιγιάζ, όμορφα, γυμνασμένα κορμιά,
που εντυπωσιάζουν με την παρουσία
τους, παπούτσια σε ροζ ή φούξια από-
χρωση και αρκετά από τα απαραίτητα
γυναικεία αξεσουάρ. Θέαμα ούτως ή
άλλως αντιφατικό, με τη μάχη για τη
νίκη, τον πόνο, τον ιδρώτα, την κραυγή... 

Αυτές οι εικόνες, για την αθλητική
βιομηχανία αποτελούν ακόμη παρθένο
έδαφος. Τηλεόραση, διαφημιστές και
χορηγοί ανακαλύπτουν στον γυναικείο
αθλητισμό γοητευτικούς συνδυασμούς
και αρχίζουν να επενδύουν ολοένα και
περισσότερο πάνω του. Τα σπορ βρί-
σκουν μια άλλη εκδοχή τους, προαναγ-

γέλλοντας μια εμπορική επανάσταση
σε ένα κορεσμένο περιβάλλον.

Το ιστορικό ρεκόρ των 87.192 θεατών
του Γουέμπλεϊ, στον τελικό ποδοσφαίρου
Αγγλίας - Γερμανίας για το Euro 2022,
αλλά πολύ περισσότερο τα 17 εκατομ-
μύρια τηλεθεατών που παρακολούθησαν
τον αγώνα στο BBC One, κινητοποίησαν
κανάλια, ιστότοπους, στοιχηματικές ε-
ταιρείες και μεγάλα παγκόσμια brands.
Ολοι τους πείστηκαν πως υπάρχει ά-
πλετος χώρος για να κάνουν... παιχνίδι
και πως τα 30 εκατ. λίρες που πλήρωσε
η Barclays για να γίνει χορηγός της αγ-
γλικής γυναικείας Super League δεν
πήγαν χαμένα.

Σύμφωνα με τον Economist, o J.D.
O’ Lone, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων
της Heineken, μέγα χορηγού του
Champions League, δήλωσε ότι είναι
σημαντικό για την εταιρεία να συμμε-
τάσχει στη «στροφή προς την ισότητα
των φύλων στο ποδόσφαιρο». Δεν είναι

ωστόσο μόνο ο «βασιλιάς των σπορ»
που ελκύει τους... μνηστήρες για το
πάλαι ποτέ «ασθενές φύλο». Σχετική έ-
ρευνα του The Women’s Sport Trust έ-
δειξε ότι μέχρι τις 15/4/2022 ο συνολικός
αριθμός τηλεθεατών σε ομαδικά γυναι-
κεία σπορ έφτασε τα 17.900.000, όταν
το ίδιο διάστημα πέρυσι ήταν 6.700.000.
Δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 300%!

Το ποδόσφαιρο γυναικών και το
Woman’s Champions League κατείχε
τη μερίδα του λέοντος, με το ποσοστό
του να φτάνει το 58% και ακολούθησαν
το παγκόσμια πρωταθλήματα ράγκμπι
(25%) και κρίκετ (13%). FIFA και UEFA

κλείνουν τη μία μετά την άλλη συμφω-
νίες με χορηγούς ενώ η τηλεθέαση του
WNBA στην Αμερική αυξήθηκε κατά
50% το 2021 σε σύγκριση με το 2020,
με αποτέλεσμα η νέα συμφωνία για τα
τηλεοπτικά δικαιώματα να φτάσει τα
75 εκατ. δολάρια. Θεαματική πρόοδο,
εξάλλου, παρουσίασαν και οι ποιοτικοί
δείκτες των χαρακτηριστικών της τη-
λεθέασης.

Το πρώτο τρίμηνο του 2022, ο μέσος
τηλεθεατής έμεινε στην οθόνη του για
54 λεπτά περισσότερο σε μεταδόσεις
γυναικείου ομαδικού σπορ απ’ όσο πέ-
ρυσι. Σε μέσο χρόνο, τα 68 λεπτά του

2021 έχουν αυξηθεί σε 122, με το 33%
των τηλεθεατών να έχει δει τουλάχιστον
τρεις μεταδόσεις, ποσοστό διπλάσιο
από το περυσινό 17%.

Φυσικά αυτά τα νούμερα προϋπήρχαν
για ατομικά αθλήματα όπως το τένις ή
ο στίβος, όπου οι γυναίκες έχουν πα-
ρόμοια ή και μεγαλύτερη απήχηση από
τους άνδρες, με τα χρηματικά έπαθλα
στα μεγάλα τουρνουά να είναι ίδια. Εν-
δεικτική είναι και η δημοσκόπηση της
YouGov, σύμφωνα με την οποία οι τρεις
πιο γνωστές αθλήτριες στον κόσμο ήταν
όλες τενίστριες. Πολλοί είναι αυτοί που
αποδίδουν το μυστικό της επιτυχίας

στη φιλική προς τους χορηγούς φύση
του αθλήματος.

«Στην Ευρώπη, το γυναικείο ποδό-
σφαιρο θα αναπτυχθεί ταχύτερα από
οποιοδήποτε άλλο άθλημα την επόμενη
δεκαετία», αναφέρει ο Patrick Massey
της αθλητικής συμβουλευτικής εταιρείας

Portas Consulting, ενώ η Lynsey
Douglas, αναλύτρια στη Nielsen, τονίζει
πως ορισμένοι λάτρεις του γυναικείου
αθλητισμού δεν παρακολουθούν καθό-
λου ανδρικό, δίνοντας στους διαφημιστές
τον τρόπο να προσεγγίσουν ένα εντελώς
νέο κοινό.

Οι γυναίκες αντεπιτίθενται
Τα ομαδικά γυναικεία σπορ προαναγγέλλουν μια εμπορική «επανάσταση» στον αθλητισμό

<<<<<<

Σύμφωνα με φετινή έρευνα,
ο συνολικός αριθμός τηλεθε-
ατών σε ομαδικά γυναικεία
σπορ αυξήθηκε κατά 300%.

Το ιστορικό ρεκόρ των 87.192 θεατών του Γουέμπλεϊ, στον τελικό ποδοσφαίρου Αγγλίας - Γερμανίας για το Euro 2022, αλλά πολύ περισσό-
τερο τα 17 εκατομμύρια τηλεθεατών που παρακολούθησαν τον αγώνα στο BBC One, κινητοποίησαν κανάλια, ιστότοπους, στοιχηματικές ε-
ταιρείες και μεγάλα παγκόσμια brands. 
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Της ΧΑΝΑ ΣΕΟ

Καθώς διανύουμε ένα καλοκαίρι με θερ-
μοκρασίες-ρεκόρ, η ενυδάτωση είναι
πιο σημαντική από ποτέ. Αν δεν προ-
σλαμβάνουμε αρκετά υγρά για να πα-
ράγουμε επαρκή ιδρώτα κατά τη διάρκεια
μιας ζεστής ημέρας, μπορεί να είμαστε
πιο ευάλωτοι στη θερμοπληξία. Η αφυ-
δάτωση μπορεί να προκληθεί από υψηλές
θερμοκρασίες, αλλά μπορεί επίσης να
επιδεινώσει άλλες καταστάσεις που σχε-

τίζονται με τη ζέστη, όπως οι θερμικές
κράμπες.

Επομένως, η λήψη υγρών είναι ζωτικής
σημασίας, ωστόσο η ενυδάτωση δεν πε-
ριορίζεται μόνο στην απλή κατανάλωση
νερού. «Δεν υπάρχουν στοιχεία πίσω
από το επιχείρημα των οκτώ ποτηριών
την ημέρα», λέει ο δρ Νταν Νεγκοϊάνου,
νεφρολόγος στο Πανεπιστήμιο της Πεν-
συλβάνια. Για παράδειγμα, «το ότι τα
ούρα σας είναι σκούρα, δεν αποδεικνύει
ότι είστε αφυδατωμένοι». Για να είσαι
ενυδατωμένος πρέπει απλώς να κατα-
ναλώνεις τόσα υγρά ώστε να μη διψάς,
λέει ο Νεγκοϊάνου, και αυτή η ποσότητα
ποικίλλει για τον καθέναν.

Υπάρχουν πολλά ακόμη εκτός από

το σκέτο νερό που μας κρατούν ενυδα-
τωμένους, λένε οι ειδικοί: σε αυτά πε-
ριλαμβάνονται οι τροφές και τα ροφήματα
της αρεσκείας μας. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε μερικές προτάσεις.

Φρούτα και ροφήματα
«Νομίζουμε ότι πρέπει να πίνουμε

πολύ νερό όλη την ώρα, επειδή αυτό α-
κούμε συνέχεια», λέει η Ταμάρα Χιου
Μπάτλερ, επιστήμονας αθλητιατρικής
στο Wayne State University, η οποία ει-
δικεύεται στην ισορροπία των υγρών.
Αλλά κάθε τρόφιμο ή ρόφημα που έχει
περιεκτικότητα σε υγρά συμβάλλει στην
ενυδάτωση: «Το σώμα μας δεν ενδια-
φέρεται από πού προέρχεται η ενυδά-
τωση, χρειάζεται απλώς υγρά».

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι
ιδανικές πηγές επειδή όχι μόνο τείνουν
να έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό,
αλλά έχουν επίσης φυτικές ίνες, οι οποίες
παρέχουν άλλα οφέλη για τη διατροφή
και την υγεία μας. Τα καρπούζια και τα
πεπόνια είναι ιδιαιτέρως εύχυμα. Οι φρά-
ουλες, τα πορτοκάλια, τα σταφύλια, τα
αγγούρια και το σέλινο έχουν επίσης
μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό.  Τα
κάθε είδους ροφήματα μπορούν να είναι
ενυδατικά. Οι χυμοί, το γάλα, το τσάι
και ο καφές περιέχουν υγρά που μπορεί
να χρησιμοποιήσει το σώμα μας. Τα ρο-
φήματα με υψηλή περιεκτικότητα σε
ζάχαρη μπορεί να μην είναι η καλύτερη
διατροφική επιλογή, ωστόσο έρευνες
δείχνουν ότι είναι εξίσου αποτελεσματικά
με το νερό στην παροχή υγρών στον
οργανισμό μας. Στον καύσωνα, τα πα-
γωμένα επιδόρπια, όπως οι γρανίτες και
τα σορμπέ, είναι πρακτικά για την κα-
τανάλωση υγρών.

«Μπορούμε να επιτύχουμε και να υ-

περβούμε τις ημερήσιες ανάγκες μας σε
υγρά μέσω της κατανάλωσης ροφημάτων
και τροφίμων υψηλής υγρασίας χωρίς
να πιούμε ούτε ένα ποτήρι νερό», λέει
η Χιου Μπάτλερ σε ένα email.

Τα ροφήματα με καφεΐνη επίσης μπο-
ρούν να είναι ενυδατικά. Αν και η καφεΐνη
θεωρείται συχνά διουρητική ή αφυδατική
ουσία, έρευνες δείχνουν ότι η κατανά-
λωση καφέ ή άλλων καφεϊνούχων ποτών
έχει περίπου τα ίδια ενυδατικά ή αφυ-
δατικά αποτελέσματα με αυτά που θα
είχαμε αν απλώς πίναμε νερό.

Εάν καταναλώσουμε σημαντική πο-
σότητα καφεΐνης έπειτα από μεγάλο
χρονικό διάστημα αποχής από αυτήν,
μπορεί να βιώσουμε ένα μικρό επεισόδιο
αφυδάτωσης, λέει η Κέλι Χίντμαν, ερευ-
νήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα
στο Μπέρμιγχαμ, η οποία μελετάει τη
νεφρική λειτουργία και την κατακράτηση
υγρών. 

Μη φοβάστε τα αλμυρά
Πιθανότατα έχετε ακούσει ότι τα αλ-

μυρά τρόφιμα αφυδατώνουν, αλλά αυτό
δεν είναι απολύτως αληθές, λέει η Χί-
ντμαν. Το σώμα μας προσπαθεί διαρκώς
να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ αλατιού

και νερού, κάτι που κάνει με τη βοήθεια
μιας σειράς ορμονών. Μία από τις πιο
γνωστές είναι η αντιδιουρητική ορμόνη
ή ADH.

Οταν καταναλώνουμε πολλές αλμυρές
τροφές ταυτόχρονα, ο εγκέφαλός μας
εκκρίνει την ADH, η οποία με τη σειρά
της λέει στα νεφρά μας να κατακρατή-
σουν νερό, εμποδίζοντάς μας να απο-
βάλουμε τα περιττά υγρά με τα ούρα.
Ταυτόχρονα, ο εγκέφαλος εκκρίνει μια
άλλη ορμόνη, τη βαζοπρεσίνη, η οποία
συνδέεται με το αίσθημα της δίψας. Ολες
αυτές οι ορμόνες μαζί σηματοδοτούν
την ανάγκη μας για περισσότερα υγρά.
Αν αναζητάτε αλμυρές τροφές που ενυ-
δατώνουν, οι ελιές και τα τουρσιά είναι
αποδεκτές επιλογές, αν και είναι σπάνιο
οι άνθρωποι να τις καταναλώσουν σε
μεγάλες ποσότητες. Οι σούπες, ειδικά
οι ζωμοί, μπορούν επίσης να βοηθήσουν
στην πρόσληψη νερού.

Αυτό όμως που πραγματικά αφυδα-
τώνει είναι το αλκοόλ. «Το αλκοόλ κα-
ταστέλλει την ADH», λέει η Χίντμαν.
Ετσι, όταν το καταναλώνουμε «δεν πα-
ράγουμε αυτή την ορμόνη που λέει στα
νεφρά μας να επαναρροφήσουν νερό»,
με αποτέλεσμα όποια υγρά καταναλώ-

νουμε να φεύγουν κατευθείαν από μέσα
μας.

Παιδιά και ηλικιωμένοι
«Οι περισσότεροι από εμάς που λέμε

ότι είμαστε αφυδατωμένοι πιθανόν να
μην είμαστε», λέει η Χίντμαν. Υπάρχουν
ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι που
είναι λίγο αφυδατωμένοι. Αν παραπο-
νιέστε ότι έχετε μικρή ουροδόχο κύστη
ή απλώς ουρείτε πιο συχνά απ’ ό,τι θα
θέλατε, ίσως δεν χρειάζεται να κατανα-
λώνετε τόσο πολλά υγρά – διότι αυτά
απλώς διέρχονται από το σώμα σας. Ε-
κείνοι που πρέπει να είναι πιο επιμελείς
όσον αφορά την ενεργή ενυδάτωση είναι
τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα
με υποκείμενες ιατρικές παθήσεις, λέει
η Χίντμαν. Οι υπόλοιποι από εμάς πρέπει
απλώς να πίνουμε κάτι ή να τρώμε τροφές
πλούσιες σε υγρά όταν διψάμε, λέει η
Χιου Μπάτλερ, και να εμπιστευόμαστε
το ένστικτό μας. «Πιστεύω ότι τον κανόνα
“πίνετε όταν διψάτε” είναι δύσκολο να
τον αντικρούσει κανείς», λέει ο Νεγκοϊ-
άνου, εκτός αν υπάρχουν ιατρικές κα-
ταστάσεις ή εξαιρετικά σκληρά περι-
βάλλοντα που μπορεί να προκαλέσουν
μη φυσιολογική απώλεια νερού. 

Της ΜΟΛΙ ΠΙΤΕΡΣΟΝ*

Πώς μπορεί ο καπνός των πυρκαγιών
να επηρεάσει τον κίνδυνο εμφάνισης
καρκίνου του πνεύμονα; Και σε ποιο
βαθμό μπορεί να συγκριθεί με παρά-
γοντες όπως το παθητικό κάπνισμα;

Οταν ο καπνός των πυρκαγιών έ-
βαψε κόκκινο τον ουρανό της περιοχής
του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο το
καλοκαίρι του 2020, η Κάρι Ναντεάου,
γιατρός και ερευνήτρια στο Πανεπι-
στήμιο του Στάνφορντ, σκέφτηκε α-
μέσως τους πιο ευάλωτους ανθρώπους.
Κατά τη διάρκεια εκείνων των μηνών
–Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτω-
βρίου– παρακολούθησε την ποιότητα
του αέρα να φτάνει συστηματικά σε
επικίνδυνα για την υγεία επίπεδα για
όποιον δεν φορούσε μάσκα. Η Ναντε-
άου ανέφερε τότε σε ένα ανοιχτό πάνελ
ότι το να είσαι έξω και να αναπνέεις
αυτόν τον αέρα ήταν σαν να καπνίζεις
επτά τσιγάρα την ημέρα. Τώρα όμως
πιστεύει ότι οι επιπτώσεις είναι πιθανώς
χειρότερες. «Τα τσιγάρα τουλάχιστον
έχουν φίλτρα», λέει η Ναντεάου, η ο-
ποία διευθύνει το Κέντρο Ερευνας Αλ-
λεργίας και Ασθματος Sean N. Parker
στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Ενώ για τον καπνό του τσιγάρου,
ακόμη και τον παθητικό, έχει αποδει-
χθεί ότι προκαλεί καρκίνο του πνεύ-
μονα, δεν ισχύει το ίδιο για τον καπνό
των πυρκαγιών. Κάποιες λιγοστές με-
λέτες που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία
χρόνια έχουν βρει συσχετισμούς μεταξύ
των ατόμων που εκτίθενται στον καπνό
των πυρκαγιών και του καρκίνου του
πνεύμονα, αλλά καμία δεν έχει απο-
δείξει την αιτιώδη συνάφεια.

«Δεν γνωρίζουμε πολλά για τις μα-
κροπρόθεσμες επιπτώσεις των δασικών
πυρκαγιών στην υγεία», δηλώνει ο
Σκοτ Βάιχενταλ, επίκουρος καθηγητής
στο τμήμα επιδημιολογίας, βιοστατι-
στικής και εργασιακής υγείας του πα-
νεπιστημίου McGill στο Μόντρεαλ. Οι
ειδικοί γνωρίζουν ότι, ακόμη και βρα-
χυπρόθεσμα, η ρύπανση από σωματίδια
που προέρχονται από πυρκαγιές –συ-
μπεριλαμβανομένων μικροσκοπικών
ποσοτήτων στάχτης, σκόνης και αι-
θάλης– μπορεί να επιδεινώσει τα καρ-
διακά προβλήματα, να περιορίσει τη
λειτουργία των πνευμόνων και να ο-
ξύνει το άσθμα. Ετσι, ο καπνός από
τις πυρκαγιές μπορεί να επηρεάσει

την υγεία με παρόμοιο τρόπο, όπως
τα καυσαέρια ντίζελ ή ο καπνός από
τα τσιγάρα.

Τι περιλαμβάνει
Ο καπνός των πυρκαγιών μπορεί ε-

πίσης να περιλαμβάνει βαρέα μέταλλα,
όπως μόλυβδο και αρσενικό, καθώς
και επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως
βενζόλιο και αέριο φορμαλδεΰδης, τα
οποία υπάρχουν στον καπνό του τσι-
γάρου και μπορούν να προκαλέσουν
καρκίνο.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων, για παράδειγ-
μα, η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα,
στη δουλειά ή το σπίτι, μπορεί να αυ-
ξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου

του πνεύμονα κατά 20% έως 30%. Ο
υπολογισμός των κινδύνων για την υ-
γεία από τις πυρκαγιές, ωστόσο, είναι
πολύ πιο δύσκολος.

Το τι περιέχει ο καπνός και ποιοι
είναι οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία,
εξαρτάται εν μέρει από το τι κατέκαψε
η πυρκαγιά. Ο καπνός από την καύση
δέντρων και βλάστησης θα παρουσιά-
σει διαφορετικούς κινδύνους από αυτόν
που προέρχεται από την καύση σπι-
τιών, αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών συ-
σκευών ή αποθηκών.

Καθώς όμως οι πυρκαγιές εντείνο-
νται λόγω της κλιματικής αλλαγής, με-
γαλώνουν και εξαπλώνονται ταχύτερα,
οι ερευνητές έχουν αρχίσει πρόσφατα
να εστιάζουν σε ανθρώπους που εκτί-
θενται στον καπνό και τις πυρκαγιές
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ε-
μπειρογνώμονες από το Πανεπιστήμιο
Davis της Καλιφόρνιας παρακολουθούν
τους επιζώντες της πυρκαγιάς του 2018
στην κομητεία Butte. Και στο Πανε-
πιστήμιο McGill, ο Βάιχενταλ υπήρξε
μέλος μιας ομάδας που ανέλυσε αρχεία
δημόσιας υγείας του Καναδά περίπου
δύο δεκαετιών για να κατανοήσει κα-

λύτερα τις επιπτώσεις των πυρκαγιών
στην υγεία, με αφορμή εν μέρει τις
χρονιές με ρεκόρ πυρκαγιών στο Ο-
ντάριο και τη Βρετανική Κολομβία. 

Η μελέτη
Η μελέτη του Βάιχενταλ, η οποία

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The
Lancet τον Μάιο, έδειξε ότι όσοι ζούσαν
σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων
από κάποια πυρκαγιά την τελευταία
δεκαετία είχαν περίπου 5% περισσό-
τερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρ-
κίνο του πνεύμονα και 10% περισσό-
τερες πιθανότητες να εμφανίσουν ό-
γκους στον εγκέφαλο, σε σχέση με ό-
σους ζούσαν πιο μακριά.

Μέχρι σήμερα τα πληρέστερα στοι-
χεία που έχουμε για τη σύνδεση του
καρκίνου του πνεύμονα με τον καπνό
των πυρκαγιών προέρχονται από με-
λέτες σε πυροσβέστες.  Σε μια μελέτη
που δημοσιεύθηκε το 2019, η Κάθλιν
Ναβάρο, η οποία ερευνά περιβαλλο-
ντικά θέματα ασφάλειας στον χώρο
εργασίας για τους πυροσβέστες στο
Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Α-
σφάλειας και Υγείας, εκτίμησε με τους
συναδέλφους της ότι οι εποχικοί πυ-
ροσβέστες, οι οποίοι εργάζονται στην
πρώτη γραμμή τουλάχιστον επτά ε-
βδομάδες κάθε χρόνο για πέντε έως
25 χρόνια, είχαν αυξημένο κίνδυνο να
πεθάνουν από καρκίνο του πνεύμονα
κατά 8% έως 26% ως αποτέλεσμα της
έκθεσης στον καπνό. Οι πυροσβέστες
που εργάζονται διπλάσιο χρονικό διά-
στημα κάθε χρόνο, σύμφωνα με τους
υπολογισμούς τους, έχουν 13% έως
43% αυξημένο κίνδυνο να πεθάνουν
από καρκίνο του πνεύμονα κατά την
ίδια περίοδο.

Ακόμη και χωρίς να υπάρχει από-
δειξη ότι οι πυρκαγιές προκαλούν καρ-
κίνο του πνεύμονα στον πληθυσμό, η
Ναντεάου λέει ότι υπάρχουν πολλά
στοιχεία για την αναζήτηση ασφαλέ-
στερων πολιτικών προστασίας και τη
λήψη προληπτικών μέτρων ασφαλείας.
Και όταν ο καπνός είναι αισθητός, «θα
πρέπει να εκκενώνουμε. Δεν θα πρέπει
απλώς να παραμένουμε στην περιοχή
και να περιμένουμε».

* Η κ. Μόλι Πίτερσον είναι ερευνητική δημοσιο-
γράφος με έδρα το Λος Αντζελες και ειδικεύε-
ται στις αλληλεπιδράσεις του κλίματος, των φυ-
σικών καταστροφών και της δημόσιας υγείας.

Της ΠΟΛΑ ΣΠΑΝ

Οσο γερνάει ο παγκόσμιος πληθυσμός,
τα ποσοστά των πασχόντων από γε-
ροντική άνοια αυξάνονται. Οσα σκευ-
άσματα δοκιμάστηκαν μέχρι σήμερα
κατά του Αλτσχάιμερ είχαν απογοη-
τευτικά αποτελέσματα. Ετσι, οι επι-
στήμονες εκτιμούν ότι έφθασε η ώρα
να επιχειρήσουμε μια διαφορετική, αν
όχι θεραπευτική, αποτρεπτική προ-
σέγγιση. Τώρα, λένε οι ειδικοί, οφεί-
λουμε να επικεντρωθούμε στην πρό-
ληψη των παραγόντων κινδύνου για
άνοια, όπως η αρρύθμιστη υπέρταση,
η απώλεια της ακοής και το κάπνισμα. 

Ενας άλλος παράγοντας είναι η ε-
ξασθενημένη όραση. Μια νέα μελέτη,
η οποία δημοσιεύθηκε στην επιθεώ-
ρηση Journal of the American Medical
Association, διαπιστώνει ότι θα ήταν
εφικτή η αποτροπή του 62% των ση-
μερινών περιπτώσεων άνοιας με τη
μεταβολή κάποιων παραγόντων κιν-
δύνου. Εκατό χιλιάδες λιγότεροι άν-
θρωποι θα έπασχαν από άνοια εάν είχε
δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στη δια-
τήρηση της όρασής τους. 

Το 2017, η Επιτροπή Lancet, απο-
τελούμενη από ειδικούς όλων των το-
μέων της Ιατρικής, αφού ανέλυσε χι-
λιάδες μελέτες, κατέληξε σε οκτώ πα-
ράγοντες κινδύνου για την άνοια: υ-
πέρταση, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο,
κώφωση, κάπνισμα, παχυσαρκία, έλ-
λειψη σωματικής άσκησης, κατάθλιψη,
διαβήτης και έλλειψη κοινωνικών συ-
ναναστροφών. Το 2020, η λίστα ε-
μπλουτίσθηκε με την υπερβολική κα-
τανάλωση οινοπνεύματος, την ατμο-
σφαιρική ρύπανση και τις κρανιακές
κακώσεις. Η επιτροπή, μάλιστα, κατέ-
ληξε στο ότι το 40% των περιπτώσεων
άνοιας, θεωρητικώς, θα είχε αποτραπεί
ή καθυστερήσει εάν εξαλείφονταν
αυτοί οι παράγοντες. 

Ο δρ Τζόσουα Ερλιχ, οφθαλμίατρος
και ερευνητής Δημόσιας Υγείας στο
Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, που υ-
πογράφει την έρευνα, ευελπιστεί ότι
στη λίστα των κινδύνων θα προστεθούν
και τα προβλήματα όρασης. Γιατί τα
προβλήματα ακοής και όρασης πολ-
λαπλασιάζουν τον κίνδυνο άνοιας; Ο
δρ Ερλιχ εξηγεί ότι η έκπτωση αυτών
των δύο αισθήσεων επηρεάζει τις γνω-

σιακές δεξιότητες, περιορίζοντας τη
δυνατότητα του ασθενούς να συμμε-
τέχει σε φυσικές και κοινωνικές δρα-
στηριότητες. «Αν δεν μπορείς να δεις
τα χαρτιά της τράπουλας, δεν παίζεις
μπιρίμπα με τους φίλους σου», επιση-
μαίνει. Η κοινωνική απομόνωση απο-
τελεί ιδανικό υπόβαθρο για τον εκφυ-
λισμό του εγκεφάλου. 

Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλοι
παράγοντες που δημιουργούν προδιά-
θεση για άνοια και τους οποίους δεν
μπορούμε να αλλάξουμε: τα γονίδια,
το οικογενειακό ιστορικό, ή απλώς το
πέρασμα των ετών. Αρα, η καθυστέ-
ρηση εμφάνισης της νόσου ακόμα και
για μία δεκαετία, από τα 80 στα 90 χρό-
νια, θα είναι τεράστιο επίτευγμα.

Ποια τρόφιμα
μας κρατoύν
ενυδατωμένους
Μύθοι γύρω από το νερό και όσα
μπορούν να το αντικαταστήσουν

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι ιδανικές πηγές ενυδάτωσης επειδή όχι μόνο τείνουν να έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αλλά
έχουν επίσης φυτικές ίνες, οι οποίες παρέχουν άλλα οφέλη για τη διατροφή και την υγεία μας.

<<<<<<

Η αφυδάτωση μπορεί να
προκληθεί από υψηλές θερ-
μοκρασίες και να επιδεινώ-
σει καταστάσεις που σχετί-
ζονται με τη ζέστη, όπως οι
θερμικές κράμπες.

Πρόληψη, η μόνη
λύση για αποτροπή
της γεροντικής άνοιας

Μπορεί ο καπνός των πυρκαγιών 
να προκαλέσει καρκίνο του πνεύμονα;

<<<<<<

Το τι περιέχει ο καπνός και
ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυ-
νοι για την υγεία εξαρτάται
εν μέρει από το τι κατέκα-
ψε η πυρκαγιά.

Ο καπνός των πυρκαγιών έβαψε κόκκινο τον ουρανό της περιοχής του Κόλπου του Σαν
Φρανσίσκο το καλοκαίρι του 2020 για αρκετές εβδομάδες.

Η έκπτωση ακοής και όρασης μπορεί να ε-
πιφέρει κοινωνική απομόνωση, η οποία α-
ποτελεί ιδανικό υπόβαθρο για εγκεφαλικό
εκφυλισμό. 

<<<<<<

Εκατό χιλιάδες λιγότεροι 
άνθρωποι θα έπασχαν από 
άνοια εάν είχε δοθεί 
η απαιτούμενη προσοχή 
στην όρασή τους. 

Τριήμερος 
καύσωνας
Στην αγκαλιά του καύσωνα θα
βρίσκεται από σήμερα και μέ-
χρι την Κυριακή η χώρα, με το
θερμόμετρο να φτάνει κατά
τόπους και τους 39-40 βαθ-
μούς Κελσίου. Το θερμό πέπλο
αναπτύσσεται σήμερα από τα
δυτικά, όπου θα υπάρχει και
αρκετή ζέστη, κυρίως στην Αι-
τωλοακαρνανία, όπου θα φτά-
σει και τους 40 βαθμούς Κελ-
σίου. Στα ηπειρωτικά θα κινη-
θεί στους 38-39° C, σύμφωνα
με την Εθνική Μετεωρολογική
Υπηρεσία.
Στην Αττική οι πιο ζεστές ημέ-
ρες αναμένονται αύριο Παρα-
σκευή και το Σάββατο, με το
θερμόμετρο να φτάνει και
τους 39° C, πιθανόν κατά τό-
πους παραπάνω. Αύριο η μέγι-
στη τιμή της θερμοκρασίας
προβλέπεται να φθάσει στα η-
πειρωτικά τους 39 με 40° C και
τοπικά στη Θεσσαλία και την α-
νατολική Στερεά τους 41 βαθ-
μούς. Στα νησιά θα είναι μέχρι
36-37 βαθμούς Κελσίου.
Το Σάββατο η θερμοκρασία
στη δυτική και τη βόρεια χώρα
θα υποχωρήσει κατά 2 με 3
βαθμούς, αλλά στα ανατολικά
ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της
θα ανέβει ξανά στους 39-40°
C. Από τις απογευματινές ώρες
του Σαββάτου αναμένεται με-
ταβολή του καιρού από τα βο-
ρειοδυτικά, με καταιγίδες που
πιθανόν τοπικά θα είναι ισχυ-
ρές και θα συνοδεύονται από
ισχυρούς ανέμους.
Την Κυριακή (21.8.2022) η
θερμοκρασία θα σημειώσει αι-
σθητή πτώση σε όλη τη χώρα
και θα επανέλθει κοντά στα
κανονικά για την εποχή επίπε-
δα, με μέγιστη τιμή στις περισ-
σότερες περιοχές τους 32 με
35 βαθμούς Κελσίου. Στη βό-
ρεια Ελλάδα ο καιρός θα είναι
άστατος. Γενικά ο επερχόμε-
νος καύσωνας χαρακτηρίζεται
αναμενόμενος για την εποχή
και όχι μεγάλης διάρκειας, χω-
ρίς αυτό να σημαίνει πως δεν
απαιτείται προσοχή, ειδικά για
τα πιο ευάλωτα, από πλευράς
υγείας, άτομα.
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Του ΣΕΡΑΦΕΊΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗ

Η άλγεβρα των αγορών
απομακρύνει την ύφεση

Μέσα στη θερινή σύγχυση,
επιβάλλεται μια «βουτιά»
στην άλγεβρα των αγορών,
αφού θυμίσουμε ότι η λέξη
προέρχεται από την αρα-
βική «al-jabr», που σημαίνει
«επανένωση των σπασμέ-
νων μερών». Συνδέοντας
τα επιμέρους θέματα, πρέ-
πει να σημειωθεί πως οι πα-
ραδοσιακές ενδείξεις οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι
έρχεται ύφεση, διεθνώς. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι
στην αγορά ομολόγων οι
βραχυπρόθεσμες αποδόσεις
είναι υψηλότερες από τα ο-
μόλογα μεγαλύτερης διάρ-
κειας.  Ερχεται πανικός; Οχι
απαραίτητα. Οι αποδόσεις
των ομολόγων υπακούουν
στους κανόνες προσφοράς
και ζήτησης, αλλά συνήθως
οι δυνάμεις που διευκολύ-
νουν την ύφεση οδηγούν
επίσης στην αναστροφή
της. Πίσω από τις εξελίξεις
βρίσκονται η πορεία των ε-
πιτοκίων και η επιδίωξη
των μεγάλων κεντρικών
τραπεζών (Fed και ΕΚΤ) να
«μειώσουν τον ισολογισμό
τους», δηλαδή να περιορί-
σουν τον όγκο των ομολό-
γων που αγοράζουν. Συνή-
θως οι κεντρικές τράπεζες
απομακρύνουν το ενδεχό-
μενο κατάρρευσης των α-
γορών, π.χ. με αφορμή την
πανδημία, προσφέροντας
ρευστότητα στην οικονο-
μία, με τη λεγόμενη «ποσο-
τική χαλάρωση», που ση-
μαίνει αγορές περισσότε-
ρων ομολόγων. Γι’ αυτό πα-
ρά την πανδημία και το
«κλείσιμο» των οικονομιών,
τα χρηματιστήρια σημείω-
ναν άνοδο ανάλογα με τη
ρευστότητα που έριχναν
στις αγορές οι κεντρικές
τράπεζες. Η αλήθεια όμως
είναι ότι δεν έχουν περιο-
ρίσει τον ισολογισμό τους
και αν επιχειρήσουν να το
κάνουν ουσιωδώς επιστρέ-
φοντας στα προ COVID ε-
πίπεδα, οι επιπτώσεις στα
χρηματιστήρια μπορεί να
είναι αρνητικές. Υπάρχουν
ωστόσο και άλλοι μεγάλοι
παίκτες, όπως τα μεγάλα α-
σφαλιστικά ταμεία τα οποία
έχουν αναλάβει υποχρεώ-

σεις έναντι των συνταξιού-
χων υποσχόμενα μακρο-
χρόνια σταθερή απόδοση.
Η πτώση ομολόγων εξαιτίας
της ανόδου των επιτοκίων
επιτρέπει στα ασφαλιστικά
ταμεία να κινηθούν στην
αγορά ομολόγων εξασφα-
λίζοντας την απόδοση που
χρειάζονται. Θεωρητικά, οι
κυβερνήσεις έχουν κίνητρο
να αναγκάζουν τους επεν-
δυτές να χρηματοδοτούν
τα ελλείμματα με χαμηλό
επιτόκιο. Αλλά αυτό δεν
πρόκειται να οδηγήσει σε
χρεοκοπία ασφαλιστικούς
οργανισμούς, ούτε σε κρίση
συντάξεων, που είναι από
τους μεγαλύτερους φόβους
της εποχής. Συνεπώς, όλα
γίνονται με προσεκτικά βή-
ματα, αναζητώντας την ι-
σορροπία ανάμεσα στην α-
πόδοση των αγορών, στα
δημοσιονομικά ανοίγματα
για αποτροπή της ύφεσης,
στην επιβίωση των ασφα-
λιστικών ταμείων, αλλά και
στην αντιμετώπιση του
πληθωρισμού.

Η άνοδος του πληθωρι-
σμού είναι γεγονός και συ-
νήθως επηρεάζει τα χρημα-
τιστήρια επειδή περιορίζει
τα κέρδη των εταιρειών. Η
επικαιρότητα κατακλύζεται
με δημοσιεύματα ότι  εκτο-
ξεύονται οι τιμές πρώτων
υλών και καυσίμων και ότι
υπάρχουν ελλείψεις προ-
σωπικού που ανεβάζουν τις
αποδοχές των εργαζόμενων.
Και όμως τα αποτελέσματα
των εταιρειών δείχνουν δια-
τήρηση ή και βελτίωση της
κερδοφορίας. Γιατί; Οι πε-
ρισσότερες εταιρείες έχουν
τον τρόπο να μετακυλίσουν
την άνοδο του κόστους
στους καταναλωτές. Σωστό;
Εξαρτάται ποιος ρωτάει. Εί-
ναι καλή εξέλιξη για τους
μετόχους και τα χρηματι-
στήρια. Προφανώς αρνητικό
για τους καταναλωτές και
τους κεντρικούς τραπεζίτες,
οι οποίοι θα προτιμούσαν
τον περιορισμό του πληθω-
ρισμού άμεσα. Ολες οι εται-
ρείες μπορούν να μετακυ-
λίσουν στους πελάτες την
άνοδο κόστους; Μόνον οι
ισχυρές.

Με άνοδο έκλεισε την Τρίτη
το Χρηματιστήριο Αξιών Κύ-
πρου (ΧΑΚ) ωθούμενο για
άλλη μια φορά από την κι-
νητικότητα στις μετοχές της
Τράπεζας Κύπρου και ενώ
δεν έχει αποκλειστεί το εν-
δεχόμενο υποβολής νέας
πρότασης εξαγοράς από το

επενδυτικό ταμείο Lone Star.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε

με κέρδη σε ποσοστό 0,36%,
στις 73,41 μονάδες. Ο Δεί-
κτης FTSE/CySE 20 παρου-
σίασε επίσης αύξηση σε πο-
σοστό 0,34% κλείνοντας στις
44,03 μονάδες. Ο ημερήσιος
όγκος συναλλαγών διαμορ-
φώθηκε στις €479.734.

Με άνοδο έκλεισε ο δεί-
κτης της Κύριας Αγοράς σε

ποσοστό 0,56%. Τη μεγαλύ-
τερη πτώση κατέγραψαν οι
Επενδυτικές κατά 1,45% και
ακολούθησαν η Εναλλακτική
Αγορά με μείωση 0,40% και
τα Ξενοδοχεία με ζημιές
0,19%. Το μεγαλύτερο επεν-
δυτικό ενδιαφέρον προσέλ-
κυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας
Κύπρου με €175.109 (άνοδος
2% - τιμή κλεισίματος €1,27),
της Τσιμεντοποιίας Βασιλι-
κού με €83.209 (χωρίς μετα-
βολή - τιμή κλεισίματος €2,6),
της Logicom με €19.590 (χω-
ρίς μεταβολή - τιμή κλεισί-
ματος €1,75), της Ελληνικής
Τράπεζας με €18.113 (άνοδος
0,87 - τιμή κλεισίματος
€0,93), και της Κυπριακής
Εταιρείας Τσιμέντων με
€3.200 (πτώση 1,54% - τιμή
κλεισίματος €0,64).

Από τις μετοχές που έτυ-
χαν διαπραγμάτευσης, 3 κι-
νήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά
και 4 παρέμειναν αμετάβλη-
τες. Ο αριθμός των συναλ-
λαγών ανήλθε σε 154.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Στον σκληρό πυρήνα της κρίσης και των ε-
πιπτώσεων που θα έχει σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις η άνοδος του πληθωρισμού θα
μπουν σταδιακά οι τράπεζες τους προσεχείς
μήνες, καθώς εμπεδώνεται το κλίμα ακρίβειας
και σε συνδυασμό με την άνοδο των επιτο-
κίων, αναμένεται να φανούν οι επιπτώσεις
στο διαθέσιμο εισόδημα. Παρά το γεγονός
ότι τα αποτελέσματα εξαμήνου δείχνουν
ότι η πορεία μείωσης των κόκκινων δανείων
συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι μέχρι σήμερα
η κρίση δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα
στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων που
έχουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, ο
φόβος για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς
κόκκινων δανείων, έστω και μικρότερης κλί-
μακας, δεν έχει αποσοβηθεί. Την κατάσταση
παρακολουθεί στενά η ΤτΕ, πηγές της οποίας
επισημαίνουν ότι η αποτροπή εμφάνισης
νέων κόκκινων δανείων επιβάλλεται για τον
επιπλέον λόγο ότι οι τράπεζες έχουν σταδιακά
εξαντλήσει τα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» που
διέθεταν, με συνέπεια οι αντοχές του συ-
στήματος από ένα πιθανό νέο σοκ στην οι-
κονομία, λόγω της τρέχουσας ενεργειακής
κρίσης και της επίπτωσης που θα έχει σε ε-
πιχειρήσεις και νοικοκυριά, να δημιουργούν
προβληματισμό.

Τα στοιχεία του β΄ τριμήνου που ανακοί-
νωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες δεί-
χνουν περαιτέρω μείωση των κόκκινων δα-
νείων στα 11,2 δισ. ευρώ με παράλληλη μεί-
ωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων
(NPEs) σε μονοψήφιο ποσοστό. Με βάση τα
ίδια στοιχεία, οι τράπεζες κατέγραψαν αρ-
νητική ροή νέων μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων και οι βασικοί λόγοι είναι:

• Η συνέχιση της πολιτικής πωλήσεων
και των τιτλοποιήσεων δανείων.

• Ο θετικός αντίκτυπος που αφήνουν τα
προγράμματα «Γέφυρα 1» και «2», τα οποία
συνοδεύονται με αντικίνητρα για την απο-
φυγή κατάπτωσης της κρατικής επιδότησης
που έχει δοθεί.

Το πρόγραμμα «Γέφυρα 1», που αφορούσε
την επιδότηση των δανείων που είχαν υπο-
θήκη την πρώτη κατοικία, ξεκίνησε πριν
από δύο ακριβώς χρόνια, κατά την κορύφωση
του κύματος της πανδημικής κρίσης, και σε
αυτό εντάχθηκαν 151.625 στεγαστικά δάνεια
κατοικίας 73.233 δικαιούχων, ενώ το πρό-
γραμμα «Γέφυρα 2» ξεκίνησε περίπου ένα
χρόνο αργότερα και κάλυψε 17.511 επιχει-
ρηματικά δάνεια 9.908 δικαιούχων, που
είχαν πληγεί επίσης από την κρίση. Παρά
το γεγονός ότι η κρατική επιδότηση έχει
λήξει για την πλειονότητα αυτών των δανείων,
οι οφειλές αυτές παραμένουν στην «εντατική»,
καθώς όσοι δικαιούχοι μπήκαν στα δύο προ-
γράμματα θα πρέπει να αποπληρώνουν κα-
νονικά τη δόση των δανείων τους για χρονικό
διάστημα από 12 έως 18 μήνες, ώστε να μην

υποχρεωθούν να επιστρέψουν την κρατική
στήριξη. Με δεδομένο ότι οι δικαιούχοι των
«Γέφυρα 1» και «2» είχαν το δικαίωμα να ε-
νταχθούν σταδιακά στα δύο προγράμματα,
μετά και τη λήξη των προγραμμάτων ανα-
στολών πληρωμών, δηλαδή τα μορατόριουμ
που είχαν εφαρμόσει την περίοδο εκείνη οι
τράπεζες, η έξοδος από τα προγράμματα γί-
νεται επίσης σταδιακά από τις αρχές του
χρόνου και η δεσμευτική περίοδος προκει-
μένου να μη χάσουν την επιδότηση, θα αρ-
χίσει να λήγει τους προσεχείς μήνες και στις
αρχές του 2023. Ο όρος αυτός, που θεσπίστηκε
από το υπουργείο Οικονομικών ως βασικό

κίνητρο για την ενίσχυση της κουλτούρας
πληρωμών για όσους επωφελήθηκαν της
κρατικής επιδότησης, έχει αποτρέψει μέχρι
σήμερα την αθέτηση πληρωμών, αλλά το
ζητούμενο είναι κατά πόσον αυτά τα δάνεια,
που ήταν στην πλειονότητά τους ενήμερα,
θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται κανονικά
ακόμη και μετά τη λήξη της δεσμευτικής
περιόδου. Οι τράπεζες παραμένουν σε επι-
φυλακή για τη συμπεριφορά αυτών των δα-
νείων, ενώ σε εγρήγορση είναι και η ΤτΕ,
πηγές της οποίας βλέπουν πίσω από την α-
ποκλιμάκωση του στοκ των NPEs κάποια
πρώτα ανησυχητικά σημάδια, που υποδη-
λώνουν αντιστροφή της τάσης των προη-
γούμενων μηνών και επάνοδο σε καθαρή
εισροή νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων
κατά 300 εκατ. ευρώ, περίπου, για όλο το
τραπεζικό σύστημα. 

Η ανησυχία επικεντρώνεται στην αύξηση
των δανείων που είναι μεν ενήμερα, δηλαδή
δεν έχουν χαρακτηριστεί ακόμη κόκκινα,
αλλά εμφανίζουν μικρή καθυστέρηση (early
arrears), τα οποία αυξήθηκαν το α΄ εξάμηνο

του έτους κατά 1,6 δισ. ευρώ, αθροίζοντας
συνολικά τα 5,1 δισ. ευρώ. Η αύξηση σύμφωνα
με πληροφορίες προέρχεται από τα επιχει-
ρηματικά δάνεια και μπορεί να είναι ένδειξη
χειροτέρευσης της ποιότητας του ενεργητικού
το επόμενο τρίμηνο, όπως επισημαίνεται,
ενώ προβληματισμό αποτελεί επίσης ότι σε
αντίθεση με προηγούμενα τρίμηνα, όταν η
εισροή νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων
ήταν σχεδόν μοιρασμένη σε ροές από ενή-
μερα και από ενήμερα δάνεια που είχαν ρυθ-
μιστεί, πλέον η εισροή νέων αθετήσεων
προέρχεται κυρίως από ενήμερα δάνεια.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι διοικήσεις των
τεσσάρων συστημικών τραπεζών παρά την
εικόνα καθησυχασμού που εξέπεμψαν κατά
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του
β΄ τριμήνου, δεν παρέλειψαν να τονίσουν
ότι «παρακολουθούν την εξέλιξη των μη ε-
ξυπηρετούμενων δανείων στενά» και προ-
γραμματίζουν πρόσθετες προβλέψεις ύψους
400 εκατ. ευρώ η κάθε μία έως τα τέλη του
χρόνου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν
ενδεχόμενες εισροές τους προσεχείς μήνες.

«Κόκκινος» συναγερμός στις τράπεζες
Σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αύξησης των ΜΕΔ, καθώς εντείνεται το κύμα ακρίβειας 

<<<<<<

Συνεχίζεται 
το ενδιαφέρον για
μετοχές Τρ. Κύπρου.

Παράθυρο ευκαιρίας για την έξοδο στις
αγορές αναζητούν οι τράπεζες με την επι-
στροφή από την καλοκαιρινή ραστώνη σε
μια προσπάθεια να καλύψουν τους στόχους
για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων
για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις
(Minimum Requirements for Own Funds
and Eligible Liabilities), γνωστές ως MREL
που επιβάλλει ο SRB. Παράθυρο ευκαιρίας,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αποτελούν τα
θετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες για το β΄
τρίμηνο του έτους, τα οποία αποτέλεσαν
και αφορμή για μια πρώτη αποκλιμάκωση
των spreads από τα υψηλά επίπεδα που
είχαν καταγραφεί τους προηγούμενους μή-
νες, μετά το ξέσπασμα της γεωπολιτικής
κρίσης.

Να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες,
με εξαίρεση τη Eurobank που προχώρησε
στα τέλη Μαΐου στην έκδοση ομολόγου
της κατηγορίας senior preferred, ύψους
500 εκατ. ευρώ, ανέστειλαν τον προγραμ-
ματισμό τους για την έξοδο στις αγορές
μετά την εκτόξευση των spreads των ελ-
ληνικών ομολόγων και την άνοδο του κό-
στους δανεισμού, που κατέστησε πανάκριβη
την έκδοση τίτλων καθ’ όλη σχεδόν τη
διάρκεια του έτους. Τα περιθώρια όμως

πλέον στενεύουν και ο προγραμματισμός
επανέρχεται για το γ΄ και κυρίως το δ΄ τρί-
μηνο του έτους.

Εκτός από τη Eurobank, που πραγματο-
ποίησε έκδοση εντός του έτους και παράλ-
ληλα έχει τη δυνατότητα μη ανάκλησης
του ομολόγου Tier II των 950 εκατ. ευρώ
που έχει εκδώσει το 2018, αντικαθιστώντας
μέρος της απώλειας που θα έχει στα εποπτικά
της κεφάλαια, μικρότερη είναι και η πίεση
για την Εθνική Τράπεζα, που διαθέτει τους
υψηλότερους κεφαλαιακούς δείκτες μεταξύ
των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.
Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς δρομο-
λογούν τα σχέδιά τους για την έξοδο στις
αγορές με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν
αναλάβει έναντι του SRB και την ανοχή
που έχει επιδείξει ο επόπτης κατά τους
πρώτους μήνες του έτους λόγω της ανατα-
ραχής στις αγορές από τη γεωπολιτική κρί-
ση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες θα πρέπει να επιτύχουν
κεφαλαιακούς δείκτες κοντά στο 25%-26%
με την προσφυγή σε εναλλακτικές πηγές
κεφαλαίων –Tier II, senior preferred notes
ή ΑΤ1 τίτλων– σταδιακά έως το 2025. Παρά
το γεγονός ότι ο SRB έχει επιβάλει παρό-
μοιους στόχους για όλες τις ευρωπαϊκές

τράπεζες που παρακολουθεί, η χρονική
προθεσμία του 2025 έχει δοθεί στις ελληνικές
τράπεζες ύστερα από παράταση που έχει
ζητηθεί έναντι του 2023, που ισχύει για τις
ευρωπαϊκές. Οι στόχοι αυτοί παρακολου-
θούνται σε ετήσια βάση και το επόμενο ρα-
ντεβού με τις εποπτικές αρχές προβλέπεται
για τα τέλη του έτους.

Η πίεση γίνεται πιο επιτακτική λόγω της
αύξησης του δανειακού χαρτοφυλακίου
των τραπεζών και της ισχυρής πιστωτικής
επέκτασης που καταγράφουν και οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες το α΄ εξάμηνο μέσα
από νέες εκταμιεύσεις, ύψους 17 δισ. ευρώ,
που μετά τις αποπληρωμές δανείων οδήγησε
σε καθαρή πιστωτική επέκταση 5,1 δισ. ευ-
ρώ. Αυτό γιατί ο στόχος MREL είναι ουσια-
στικά ένας κινητός στόχος, που συνδέεται
με τη μεγέθυνση του δανειακού χαρτοφυ-
λακίου και τα στοιχεία σταθμισμένου ενερ-
γητικού (Risk Weight Assets - RWA) που έ-
χουν στον ισολογισμό τους οι τράπεζες.
Με τον τρόπο αυτόν, όσο αυξάνεται το δα-
νειακό χαρτοφυλάκιο μεγεθύνεται και ο
στόχος για κεφαλαιακές απαιτήσεις και οι
τράπεζες καλούνται να αυξήσουν τους κε-
φαλαιακούς τους δείκτες είτε απευθείας με
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου είτε μέσω
εναλλακτικών πηγών. Υπενθυμίζεται ότι

στο πλαίσιο της αύξησης των χορηγήσεών
της, η Alpha Bank προχώρησε σε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ
τον περασμένο Ιούνιο.

Ενδεικτικό της πίεσης που δέχονται οι
τράπεζες για την ενίσχυση των κεφαλαιακών
τους είναι η προσφυγή σε συνθετικές τιτ-
λοποιήσεις, δηλαδή σε τιτλοποιήσεις ενή-
μερων δανείων· μέσω των επιτοκίων επι-
τυγχάνεται η μείωση των RWA, δηλαδή
του παρονομαστή στην εξίσωση που κα-
θορίζει το ύψος των απαιτούμενων κεφα-
λαίων. Η επέκταση του προγράμματος των
συνθετικών τιτλοποιήσεων κατά 500 εκατ.
ευρώ που ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς
–έχει ήδη τιτλοποιήσει ενήμερα δάνεια ύ-
ψους 1,5 δισ. ευρώ– αποσκοπεί κυρίως στη
μείωση των στοιχείων σταθμισμένου ενερ-
γητικού εν μέσω αύξησης του δανειακού
χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε να περιορίσει
τις νέες ανάγκες για κεφάλαια. Η Τράπεζα
Πειραιώς είναι άλλωστε η πιο ευαίσθητη
τράπεζα σε θέματα κεφαλαιακών αναγκών
λόγω των υψηλών κόκκινων δανείων και
των εκτεταμένων πωλήσεων και τιτλοποι-
ήσεων δανείων που έχει πραγματοποιήσει
τα τελευταία χρόνια για την εξυγίανση του
ισολογισμού της.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

<<<<<<

Αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. το α΄
εξάμηνο τα δάνεια που είναι
μεν ενήμερα, αλλά εμφανίζουν
μικρή καθυστέρηση, φτάνοντας
συνολικά τα 5,1 δισ. ευρώ.

Αναζητούν παράθυρο ευκαιρίας για έξοδο στις διεθνείς αγορέςΜε άνοδο έκλεισε το ΧΑΚ 
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