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ΖΑΚ ΤΙΡΟΛ

«Βαρίδι» για το μέλλον οι επιδοτήσεις
«Αλήθεια, κανείς δεν θα πληρώσει;» διερωτάται για τις επιδο-
τήσεις λογαριασμών ενέργειας ο πρόεδρος της Σχολής Οικο-
νομικών της Τουλούζης, βραβευθείς με Νομπέλ Οικονομίας το
2014, Ζαν Τιρόλ. Προειδοποιεί ότι η οριζόντια επιδότηση επι-
βαρύνει τις μελλοντικές γενιές για να χρηματοδοτήσει την τρέ-
χουσα κατανάλωση και εγκλωβίζει τις κυβερνήσεις. Σελ. 14

ΑΜΡΙΤΑ ΣΕΝ

Ακριβή και το 2023 η ενέργεια
Η σαρωτική ενεργειακή κρίση, που ταλανίζει τη Γηραιά Ηπειρο,
ενδεχομένως να συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2023, προειδο-
ποιεί η εταιρεία συμβούλων Energy Aspects. «Αυτή δεν είναι υ-
πόθεση ενός χειμώνα και μόνον», παρατηρεί η Αμρίτα Σεν, επι-
κεφαλής αναλύτρια πετρελαίου στην εταιρεία, που δραστηριο-
ποιείται στη συμβουλευτική βιομηχανιών. Σελ. 12

ΚΛΑΟΥΣ ΡΕΓΚΛΙΓΚ

Προτεραιότητα το πρωτογενές πλεόνασμα
Η επιστροφή στα δημοσιονομικά πλεονάσματα το 2023 μέσω
μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής αποτελεί τον ασφαλέ-
στερο δρόμο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τονίζει
ο επικεφαλής του ESM, Κλ. Ρέγκλιγκ. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι
αυτό θα διαδραματίσει καθοριστικότερο ρόλο από άλλα που μας
ανησυχούν, όπως η αύξηση των επιτοκίων. Σελ. 16

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Συναλλαγματικές υποτιμήσεις 
Σε αυτή την συγκυρία οι οικονομίες
θα πρέπει να ακολουθήσουν την μοίρα
τους. Αυτή περιλαμβάνει την διολί-
σθηση στην ύφεση προκειμένου να
αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός. Ο-
ποιαδήποτε άλλη πολιτική θεωρείται
παράταιρη και ασύμβατή με την πα-
ρούσα κατάσταση. Το μάθημα αυτό
έλαβε πρόσφατα η Βρετανία, η οποία
είδε το εθνικό της νόμισμα να βουλιάζει
έναντι του δολαρίου καταγράφοντας
ιστορικό χαμηλό. Πρόσω ολοταχώς
για την απόλυτη ισοτιμία (1:1)  «φώ-
ναξαν» οι αγορές και όλοι πλέον πα-
ρακολουθούν με κομμένη την ανάσα.
Και αφού στην περίπτωση του ευρώ
είδαμε ακόμη και καθοδική διάσπαση
του 1:1 (0.96895 στις 24/9/22) ποιος
μπορεί να ελπίζει ότι στην περίπτωση
της στερλίνας η κατάσταση θα είναι
διαφορετική. 

Η διολίσθηση της βρετανικής λίρας
υπήρξε η απάντηση των αγορών στις
εξαγγελίες της νέο-εκλεγμένης πρω-
θυπουργού, η οποία δήλωσε πρόθεση
να ασκήσει επεκτατική δημοσιονομική
πολιτική, μειώνοντας τους φόρους
και αυξάνοντας τα κίνητρα για επεν-
δύσεις, σε μια προσπάθεια να τονώσει
την οικονομία. Σύμφωνα με τους οι-
κονομολόγους η πολιτική αυτή θα δη-
μιουργήσει ελλείμματα που στη συ-
νέχεια θα κληθεί να χρηματοδοτήσει
στα υφιστάμενα ψηλά επιτόκια με
όλα τα αρνητικά συνεπαγόμενα μιας
τέτοιας εξέλιξης. 

Η εξασθένιση των βασικών νομι-
σμάτων έναντι του δολαρίου είναι για
πολλούς αναλυτές ο ελέφαντας στο
δωμάτιο στην μάχη κατά του πληθω-
ρισμού. Η άνοδος των επιτοκίων από
μόνη της δεν πρόκειται να πετύχει

κανένα θετικό αποτέλεσμα καθόσον
χρόνο συνεχίζουν οι ισοτιμίες να διο-
λισθαίνουν καθιστώντας τις εισαγωγές
ακριβότερες. Η άνοδος των επιτοκίων
απλά θα συρρικνώνει το ΑΕΠ χωρίς
να πετυχαίνει την μείωση του πλη-
θωρισμού. Θα πρέπει συνεπώς η προ-
σοχή να στραφεί και στις συναλλαγ-
ματικές ισοτιμίες. Ως εδώ όλα καλά,
όμως οι κεντρικές τράπεζες, που έχουν
την πρωτοβουλία των κινήσεων αυτή
την περίοδο, δεν έχουν όρους εντολής
για την συναλλαγματική ισοτιμία παρά
μόνο επικεντρώνεται στην διασφάλιση
της σταθερότητας των τιμών. 

Η συγκράτηση της ισοτιμίας συν-
δέεται με τη πρόθεση των κυβερνή-
σεων να εφαρμόσουν πολιτικές δη-
μοσιονομικής πειθαρχίας. Η Λιζ Τρας
κρίθηκε πως σκοπεύει να κινηθεί προς
την αντίθετη κατεύθυνση και είδε

την ισοτιμία της στερλίνας να βου-
λιάζει. Στην ζώνη του ευρώ η κατά-
σταση δεν φαίνεται να διαφοροποιείται
ιδιαίτερα αφού από την έναρξη της
πανδημίας έχει ανασταλεί η ισχύς του
Συμφώνου Σταθερότητας (3% έλλειμμα
και 60% χρέος) με αποτέλεσμα αρκετές
χώρες να βρίσκονται ήδη σε παρα-
βίαση. Μάλιστα, σε κάποιο βαθμό, η
κατάσταση φαντάζει ως μη αναστρέ-
ψιμη, αφού η Κομισιόν επεξεργάζεται
προτάσεις για διαφοροποίηση του
Συμφώνου. Αν δεν το πράξει ένας ση-
μαντικός  αριθμός χωρών θα κληθεί
να αντιμετωπίσει τις αυστηρές κυρώ-
σεις που προνοούνται. 

Στο μέλλον όποιος «παίζει» με τα
δημόσια οικονομικά θα βλέπει το νό-
μισμά του να υποτιμάται εντείνοντας
τα προβλήματα στο μέτωπο της ακρί-
βειας. Αυτή η περίοδος που πολύ σω-

στά χαρακτηρίστηκε από τον πρόεδρο
Μακρόν ως «το τέλος της αφθονίας»,
οι κυβερνήσεις καλούνται να εφαρ-
μόσουν περιοριστική δημοσιονομική
πολιτική και να μηδενίσουν τα ελ-
λείμματα στους προϋπολογισμούς.
Μόνο τότε θα βρεθούν σε ομαλή συ-
μπόρευση με τις κεντρικές τράπεζες
που ακολουθούν αντίστοιχη νομισμα-
τική πολιτική.  

Καθώς προχωρούμε στα αίτια του
πληθωρισμού πέραν των τιμών της
ενέργειας και των προβλημάτων στις
εφοδιαστικές αλυσίδες θα πρέπει να
συμπεριλάβουμε και την υποτίμηση
των νομισμάτων. Η μάχη κατά του
πληθωρισμού δεν αφορά μόνο τις κε-
ντρικές τράπεζες αλλά πρωτίστως τις
κυβερνήσεις οι οποίες θα πρέπει να
συνδράμουν αναλαμβάνοντας το με-
ρίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. 

Με τη γνωστοποίηση ότι δεν θα υπο-
βάλει νέα προσφορά, η Lone Star
Funds έδωσε τέλος στο φλερτ για ε-
ξαγορά της Τράπεζας Κύπρου. Παρά
τις τρεις προσπάθειες για να προχω-
ρήσει το όλο εγχείρημα, δεν κατέστη
δυνατό να υπερπηδηθούν τα εμπόδια.

Η κίνηση της Lone Star έκανε κατορ-
θωτό να στραφούν τα διεθνή επεν-
δυτικά βλέμματα προς την Τράπεζα
Κύπρου, γεγονός που πλέον δεν α-
ποκλείει να δούμε παρόμοιες κινήσεις
από τράπεζες ή και επενδυτικά ταμεία.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η

«Κ», η Τράπεζα Κύπρου «συνεχίζει
να βρίσκεται στα ραντάρ» της Lone
Star. Ωστόσο, ό,τι νέο πιθανό να προ-
κύψει θα εκδηλωθεί μετά τις προε-
δρικές εκλογές του 2023 και βάσει
των οικονομικών συνθηκών που θα
υπάρχουν στην Κύπρο και στην πα-

γκόσμια σκηνή. Εξάλλου, η Lone Star
είναι «μεγάλο καράβι» και δεν ενδια-
φέρεται για μικρές επενδύσεις. Στο
μεταξύ, την Πέμπτη οδηγείται στην
ολομέλεια της Βουλής  το νομοσχέδιο
για τον έλεγχο των άμεσων ξένων ε-
πενδύσεων. Σελ. 3

Εργα πέραν
των 74 εκατ.
για την υγεία
Και τρεις μεταρρυθμίσεις
Σημαντικές μεταρρυθμίσεις και σειρά
επενδύσεων περιλαμβάνει ο άξονας
της υγείας, με συνολικούς πόρους 74,1
εκατ. ευρώ μέσω του Σχεδίου Ανά-
καμψης. Η τελευταία αξιολόγηση της
πορείας υλοποίησης των έργων έγινε
στις 23 Σεπτεμβρίου 2022. Αυτά αφο-
ρούν οκτώ έργα του ΟΚΥπΥ και άλλα
δέκα με φορείς υλοποίησης το υπ. Υ-
γείας και άλλους οργανισμούς. Σελ. 5

Δύσκολος
χειμώνας για
επιχειρήσεις
Βαρύ το κόστος ενέργειας
Το κόστος ενέργειας και των πρώτων
υλών προβληματίζει περισσότερο
τον επιχειρηματικό κόσμο. Σύμφωνα
με έρευνα της ΟΕΒ, παρά τον βαρύ
χειμώνα που προβλέπεται να πλήξει
την οικονομία, οι κυπριακές επιχει-
ρήσεις παρουσιάζονται μάλλον αι-
σιόδοξες για το επόμενο διάστημα.
Χωρίς πλάνο 4 στις 10 επιχειρήσεις,
ενώ 2 στις 10 προγραμματίζουν μεί-
ωση του κόστους τους. Σελ. 4

Απέδωσε
το άνοιγμα σε
αγορές της Ε.Ε.
Περισσότερες αφίξεις και έσοδα
Θετικά για τον τουρισμό της Κύπρου
εξελίσσεται το άνοιγμα στις ευρω-
παϊκές αγορές. Αυξάνονται τα ποσο-
στά των αφίξεων, αλλάζει το προφίλ
του τουρίστα και αυξάνονται τα του-
ριστικά έσοδα. Όπως αναφέρθηκε
στη γενική συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ,
το 40% των τουριστικών αφίξεων
στην Κύπρο προέρχονται από χώρες
της ΕΕ. Ικανοποίηση και για το μέχρι
στιγμής πτητικό πρόγραμμα την χει-
μερινή περίοδο. Σελ. 4

Με ουρά το τέλος του φλερτ
Lone Star - Τράπεζας Κύπρου
Παραμένει στα ραντάρ του Ταμείου υπό προϋποθέσεις, αλλά σίγουρα μετά τις προεδρικές

ΝΤΟΜΙΝΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η ενέργεια απειλεί
βιομηχανίες τροφίμων

Από τις γερμανικές ντομάτες έως το
σουηδικό ψωμί, η ενεργειακή κρίση
στην Ευρώπη απειλεί πλέον την επι-
βίωση πολλών κλάδων. Οι επιπτώσεις
στις προμήθειες τροφίμων και ποτών
αναμένεται να επιδεινωθούν τον χει-
μώνα, καθώς τα νοικοκυριά θα πρέ-
πει να ζεσταθούν, υποχρεώνοντας ε-
πιχειρήσεις και καταναλωτές να πά-
ρουν δύσκολες αποφάσεις. Σελ. 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαμάχη για τηλεργασία 
και παραγωγικότητα

Πόσο παραγωγικοί είναι οι εργαζό-
μενοι που δουλεύουν από το σπίτι; Οι
ίδιοι πιστεύουν πολύ, όμως οι προϊ-
στάμενοί τους έχουν αντίθετη άπο-
ψη. Ολο και περισσότερες εταιρείες
καλούν τους εργαζομένους τους να
επιστρέψουν στα γραφεία, αλλά ε-
κείνοι φαίνονται απρόθυμοι, με απο-
τέλεσμα οι εντάσεις στους χώρους
εργασίας να αυξάνονται. Σελ. 9

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Πιέσεις για πλαφόν
στο φυσικό αέριο

Συνεχίζονται οι πιέσεις προς την Κο-
μισιόν για επιβολή πλαφόν στο φυσι-
κό αέριο πάσης προελεύσεως, ενό-
ψει της συνεδρίασης των υπ. Ενέργει-
ας στις 30 Σεπτεμβρίου. Εχει ήδη κυ-
κλοφορήσει επιστολή, στην οποία ζη-
τείται από την Κομισιόν να έχει έτοιμη
έως την Παρασκευή την πρόταση για
το πλαφόν στο φυσικό αέριο, ώστε να
συζητηθεί στη συνάντηση. Σελ. 8

Ο υπερτουρισμός πνίγει την ΜαγιόρκαΚύματα σοκ
στις αγορές
από αυξήσεις
των επιτοκίων
Πλήθος κεντρικών τραπεζών α-
πό όλο τον κόσμο προχώρησε σε
τσουνάμι αυξήσεων επιτοκίων
την περασμένη εβδομάδα, σε
μια παγκόσμια μάχη κατά του
πληθωρισμού που προκαλεί κύ-
ματα σοκ στις χρηματοπιστωτι-
κές αγορές και στην οικονομία,
με τους επενδυτές να προετοι-
μάζονται για ένα περιβάλλον ό-
που η ανάπτυξη θα είναι σπάνια
και η πίστωση όλο και πιο δυσεύ-
ρετη και ακριβή. Μια «τέλεια κα-
ταιγίδα» μέτρων τόνωσης κατά
τη διάρκεια της πανδημίας, η ι-
σχυρή ζήτηση για αγαθά, το γε-
ωπολιτικό χάος και οι αναταρα-
χές της αλυσίδας εφοδιασμού
έχουν οδηγήσει σε άνοδο των
τιμών παγκοσμίως. Από τη Μογ-
γολία, το Βιετνάμ, τη Νότιο Α-
φρική, την Ευρώπη έως και τις
ΗΠΑ, οι κεντρικές τράπεζες αύ-
ξησαν τα επιτόκια και τα κόστη
δανεισμού, κάνοντας ξεκάθαρο
ότι ο πληθωρισμός είναι η μεγα-
λύτερη ανησυχία τους και θα κά-
νουν τα πάντα για να τον τιθα-
σεύσουν, όποιο και αν είναι το
κόστος στην ανάπτυξη και στην
οικονομία. Σελ. 10
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Κυκλοφοριακό χάος, προβλήματα στην πρόσβαση των παραλιών, αδυναμία των ταξί να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση, ενώ πα-
ράλληλα εντοπίζονται προβλήματα στην παροχή πόσιμου νερού. Η Μαγιόρκα, το νησί με το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεψιμότητας
στην Ευρώπη, έχει φθάσει στα όριά της. Οι εκκλήσεις για περιορισμό του μαζικού τουρισμού γίνονται ολοένα και πιο έντονες. «Δεν
μπορεί να συνεχιστεί αυτό», ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση, η οποία σκέφτεται μέχρι και την επιβολή μέτρων ώστε να αποτραπεί
το ενδεχόμενο κατάρρευσης. Σελ. 8
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Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Οι Compagnie Inflexions από τη Γαλλία,
προσκαλούν τους θεατές ν’ ακούσουν
και να χορέψουν την ποίηση και τον
ήχο, στη διαθεματική τους παράσταση
«As We Drove Short Short Horizon-Line»
και εμείς μιλήσαμε με την Claire Huber
για το πρότζεκτ που θα παρουσιαστεί
στο Buffer Fringe 22, που διοργανώνεται
στη Λευκωσία, από τις 5 έως τις 7 Ο-
κτωβρίου. Όταν πρόκειται να αρθρώσω
αυτές τις διαφορετικές γλώσσες (ήχος,
κίνηση, λέξη) σε μια παράσταση, τότε
προχωράω διαισθητικά με την ίδια δρα-
ματουργική σκέψη όπως στο κομμάτι:
να χτίζω γέφυρες, να βρίσκω συνέχειες
χωρίς να αλλάζω τις μοναδικότητες!
Έτσι δουλέψαμε με τον μουσικό Stalin
Blake και τη χορεύτρια Nastasja Stefanic
Kralj. Δεν πρόκειται για χορό στη μου-
σική ή για αναπαραγωγή μουσικής σ’
ένα ποίημα. Μάλλον: επεξεργασία γε-
φυρών και εντοπισμός ήδη υπαρχουσών
συνεχειών, εύρεση της σωστής θέσης
στην κοιλάδα από βουνό σε βουνό, λέει
η Claire.

–Τι μπορείς να μας πεις περισσότερο
για το πρότζεκτ σου στο Buffer Fringe
22;

–Για το «As we drove short short
horizon-lines», η επιθυμία μου ήταν να
ακούσω και να πειραματιστώ γύρω από
ρυθμούς που αποκαλούνται μερικές φο-
ρές «άνισοι ρυθμοί» και που συναντώνται
σε ολόκληρη τη βαλκανική χερσόνησο,
μέσω Ελλάδας και Βουλγαρίας, μέχρι τα
τουρκικά και κουρδικά εδάφη. Η πρό-
θεση δεν ήταν να ερμηνεύσουμε ένα
παραδοσιακό μουσικό κομμάτι. Δεν κρα-
τήσαμε πλήρως την ίδια τη μουσική, με
ενδιέφερε μάλλον μια συγκεκριμένη
μουσική και πολιτική σκέψη που ενυ-
πάρχει σε αυτούς τους ρυθμούς και τη
βρίσκω φανταστική: αυτοί οι ρυθμοί
αρθρώνουν διαφορετικές χρονικές λο-
γικές η μία μετά την άλλη. Αρθρώνουν
τη διαφορετικότητα χωρίς να τη συν-
δυάζουν σε πολυρυθμούς. Και «κρατάει»!
Αυτή ήταν η «μικροπολιτική» της δη-
μιουργίας του κομματιού: Να αρθρώνεις
– να χτίζεις γέφυρες, να βρίσκεις συνέ-
χειες χωρίς να αλλοιώνεις τις ιδιομορφίες,
μειώνοντας κάθε «ενσωμάτωση»!

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι ρυθμοί
προέρχονται από περιοχές με σύνορα
και γέφυρες, με διαφορετικά τοπία, πο-
λιτισμούς και γλώσσες – σε όλη τη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Α-
νατολή. Τοπία και ρυθμοί μπερδεύονται
σε μια τόσο μυστηριώδη αλχημεία. Το
«As we drove short short horizon-lines»,
το κομμάτι που παρουσιάζουμε στο
Buffer Fringe, ξεδιπλώνει τη ρυθμική
φαντασία αυτών των τοπίων: φέρνουμε
τους θεατές μαζί μας σε ένα ταξίδι στις
«κοντινές, σύντομες γραμμές των ορι-

ζόντων» τους μέσα από λέξεις, κινήσεις.
και ήχους.

–Πώς βρίσκεις την ισορροπία μεταξύ
ήχου, κίνησης και εικόνας; Αυτή η
εξίσωση είναι εύκολο να λυθεί και
από τον θεατή/τρια;

–Η κύρια δυσκολία, όταν δουλεύεις
καλλιτεχνικά με ήχους και κινήσεις ή
κινούμενες εικόνες ως χορός (δεν δου-
λεύω τόσο πολύ με τις εικόνες) είναι η
αδιάκοπη αλλαγή που πρέπει να γίνει
ανάμεσα στο κοίταγμα και το άκουσμα.
Εργάζεσαι με δύο διαφορετικές κατα-
στάσεις αντίληψης, μερικές φορές το
ένα μετά το άλλο, αλλά πιο συχνά ταυ-
τόχρονα. Και τότε, είναι αναπόφευκτο:
το μάτι υπερέχει από το αφτί… Υπάρχει
μια τέτοια ευαισθησία στην ακρόαση,
οι αντιλήψεις και οι σκέψεις ενσωμα-
τώνονται στο χρόνο, ανοίγει μια στάση
υποδοχής και άγρυπνης προσοχής σε
ό,τι δεν δίνεται αμέσως. Αυτό παρακά-
μπτεται εύκολα από την ταχύτητα και
την ανάλυση του ματιού.

Πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε
την ακρόαση ως στάση, ως καθεστώς
αντίληψης, σε ένα κομμάτι που έχει και
κάποια οπτικά και κινητικά στοιχεία;
Πώς ενεργοποιούμε το αφτί των θεατών;
Το κομμάτι που παρουσιάζουμε είναι
ένα ηχητικό κομμάτι. Όλα τα στοιχεία
(χορός, σκηνογραφία, σώματα…) ακού-
γονται. Προσκαλεί ν’ ακούσετε, αν μπορώ
να πω, επίσης αυτό που βλέπετε. Μόλις
ενεργοποιηθεί το αφτί ή ανοίξει μια κα-
τάσταση ακρόασης, μπορείτε να ακού-

σετε χορό, όχι μόνο επειδή ακούγεται,
αλλά και επειδή υπάρχει μια ρυθμικότητα
στις κινήσεις που μπορεί να γίνει αντι-
ληπτή ως μουσική, που γίνεται ορατή.
Έτσι δουλέψαμε και τα κοστούμια με
τον Zdravka Ivandija Kirigin: μάζες χρω-
μάτων που είναι πολύ ετερογενείς αλλά
επιλέγονται για να «δονούνται» μαζί,
ας πούμε, και να δημιουργούν έναν ο-
πτικό ρυθμό. Οι ρυθμοί έχουν συναι-
σθητική δυναμική, διατρέχουν όλες τις
τέχνες…

–Έχουν οι τέχνες ευδιάκριτα όρια
μεταξύ τους;

–Όταν δημιουργείς με ένα εύρος υ-
λικών, ήχων, κινήσεων και ποίησης, τί-
θεται το ερώτημα: τι τα διακρίνει το ένα
από το άλλο; Πράγματι, δεν λειτουργώ
με τον ίδιο τρόπο με τους ήχους όπως
με τις λέξεις ή τις κινήσεις του σώματος.
Καθεμία από αυτές τις γλώσσες έχει τις
δικές της λογικές και ικανότητες: ο χορός
έχει πολύ μεγαλύτερη ικανότητα να
κάνει το, χώρο να κινείται από τη μου-
σική, μπορείς να φτάσεις ταχύτητες και
επιταχύνσεις με μουσική που το βάρος
του σώματος δεν επιτρέπει, κ.λπ. Ανοί-
γουν διαφορετικές σφαίρες της φαντα-
σίας και της πραγματικότητας. Όταν
εργάζομαι με αυτές τις γλώσσες, υπάρχει
πάντα ένα μέρος της εργασίας που συ-
ντονίζεται με το τι μπορεί να κάνει μια
συγκεκριμένη γλώσσα. Είναι ένας πολύ
αισθησιακός διάλογος ανάμεσα σε ένα
υλικό και τις προθέσεις μου. Εκεί πάλι,
ακολουθώ κάποιες γραμμές. Μοιάζει

λίγο με τη γλυπτική του ξύλου: δεν το
κόβεις απλά! Υπάρχουν κάποιες φλέβες
στο ξύλο που «ακούει» ο γλύπτης. Όταν
πρόκειται να αρθρώσω αυτές τις δια-
φορετικές γλώσσες (ήχος, κίνηση, λέξη)
σε μια παράσταση, τότε προχωράω δι-
αισθητικά με την ίδια δραματουργική
σκέψη όπως στο κομμάτι: να χτίζω γέ-
φυρες, να βρίσκω συνέχειες χωρίς να
αλλάζω τις μοναδικότητες! Έτσι δου-
λέψαμε με τον μουσικό Stalin Blake και
τη χορεύτρια Nastasja Stefanic Kralj.
Δεν πρόκειται για χορό στη μουσική ή
για αναπαραγωγή μουσικής σ’ ένα ποί-
ημα. Μάλλον: επεξεργασία γεφυρών και
εντοπισμός ήδη υπαρχουσών συνεχειών,
εύρεση της σωστής θέσης στην κοιλάδα
από βουνό σε βουνό.

–Είναι εύκολο να χορέψει κανείς με
ένα ποίημα... Τι το κάνει άραγε δια-
φορετικό από ένα τραγούδι ή έναν
ρυθμό;

–Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με την
προφορικότητα: ένα τραγούδι είναι ήδη
γεμάτο ανάσα, φωνή και γενικά από σω-
ματική παρουσία. Τα ποιήματα ήταν
τραγούδια… Αλλά η προφορικότητα
έχει συρρικνωθεί δραστικά στις κοινω-
νίες μας. Η ποίηση έγινε γραπτή, κυρίως.
Και η γραπτή σφαίρα έχει άλλους κα-
νόνες…! Αυτή είναι η προφορικότητα
που αναζητώ στην απόδοση ποιημάτων.
Τι είδους ανάσες, φωνές, εντάσεις, κι-
νήσεις, ταχύτητες, δυναμικές, αρθρώσεις
δίνουν ζωή σε ένα ποίημα που θα τα
περιέχει στη γλώσσα του; Και πάλι κατά
μία έννοια: ποιες γραμμές της ζωής δια-
τρέχουν ένα ποίημα που μπορεί να γίνει
χορός και το αντίστροφο; Και οι δύο
πρέπει να επιτρέψουν αυτό το γίγνεσθαι.
Υπό αυτή την έννοια, μου θυμίζει αυτό
που λέει πολύ συχνά ο Stalin, ο μουσικός
μας: όταν δουλεύει, προσέχει να μην
είναι «τελειωμένη», ούτε «τελειωμένη»,
ούτε γεμάτη. Δεν πρέπει να συγκρατείται
από μόνο του, πρέπει να υπάρχει κενός
χώρος μέσα του ώστε να μπορεί να συν-
δεθεί με κάτι άλλο, για παράδειγμα με
έναν χορό. Αλλά φτάνει επίσης στο να
πει ότι θα πρέπει να υπάρχει χώρος για
την ακρόαση του κοινού, επομένως η
κατανόηση της ακρόασης ως συνεργασία
μεταξύ κοινού και μουσικής. Το βρίσκω
φανταστικό! Η σύνθεση ποιημάτων που
πρόκειται να ερμηνευθούν απαιτεί τον
ίδιο ασκητισμό και την ίδια φιλοξενία:
το ποίημα θα πρέπει να μπορεί να κρα-
τηθεί από μόνο του, να περικλείει τον
πλούτο μιας εμπειρίας, αλλά θα πρέπει
να αφήνει κενούς χώρους για να είναι
ευπρόσδεκτο ένα ξένο στοιχείο. Ένας
χορός, ένας ακροατής…

Περισσότερες πληροφορίες
www.bufferfringe.org

Τοπία και ρυθμοί μπερδεύονται σε μια μυστηριώδη αλχημεία
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Τanant a Toutéoon
Το Εργαστήρι Μουσικής Εκπαίδευσης και Έ-

ρευνας (IMER) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιο
Κύπρου, σε συνεργασία με το Pythia Trio διορ-
γανώνει τη συναυλία- παράσταση: «ΤΑΝΑΝΤ A
TOUTÉOON». Συνθέτριες/τες και ερμηνεύτριες
δημιουργούν μια συναυλία-παράσταση που ε-
παναπροσδιορίζειτα όρια της μουσικής ερμηνείας
έχοντας ως μέσο την πολύπλοκη φαντασία όσο
και το ανατρεπτικό χιούμορ. Μέσα από διευρυ-
μένες τεχνικές, κίνηση, λόγο και ανεξερεύνητα
ηχοχρώματα, το πιάνο μεταμορφώνεται σε μια
γιγαντιαία ηχητική πηγή. Ο ερμηνευτής παύει
να έχει μονοδιάστατη υπόσταση στη σκηνή,
προκαλώντας με μουσικά και εξωμουσικάστοιχεία
τόσο την αντίληψη όσο και την ακοή των ακρο-
ατών-θεατών. Ο τίτλος προέρχεται από το ομώ-
νυμο έργοτου Σταμάτη Πασόπουλουκαι πρόκειται
για την τελευταία φράση του Όρκου του Ιππο-
κράτη. Τρεις πιανίστες, οι Μυρτώ Ακρίβου, Ηρώ
Μενέγου, Θάλεια Παπαδοπούλου. Συνθέτριες/τες:
Γιώργος Βάβουλας, Μαρία Γούβαλη/Νάσια Θε-
ράποντος, Ανθή Δαμβουνέλη, Νίκη Κρασάκη,
Φανή Κοσώνα, Σταμάτης Πασόπουλος, Μιχάλης
Παρασκάκης, ΆντηςΣκορδής, Νικόλας Τζώρτζης.
Σάββατο 1 Οκτωβρίου, 8:00 μ.μ. Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευ-
κωσία. Είσοδος ελεύθερη.

Be Arielle F |Simon Senn
Στην ψηφιακή διάλεξη Be Arielle F |Simon

Senn, η οποία λειτουργεί τόσο ως αναπαράσταση
όσο και ως εξομολόγηση, ο Simon Senn, εικο-
νολήπτης και εικαστικός καλλιτέχνης από τη
Γενεύη, δείχνει πώς ο εικονικός κόσμος και ο
πραγματικός κόσμος δεν βρίσκονται πάντα σε
αντίθεση, αποκαλύπτοντας τις απροσδόκητες
συνδέσεις μεταξύ τεχνολογίας, αναπαράστασης,
φύλου και νομικού συστήματος. Η εμπειρία του
Simon Senn ξεκίνησε όταν αγόρασε το ψηφιακό

αντίγραφο ενός γυναικείου σώματος στο δια-
δίκτυο. Συνέχισε αναζητώντας τη γυναίκα της
οποίας  κατοικούσε «ψηφιακά» το σώμα. Στη
σκηνή, μεταφέρει την αλλόκοτη αυτή εμπειρία
στο κοινό. Θέατρο Ριάλτο, Σάββατο 1 Οκτωβρίου,
ώρα 8:30 μ.μ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του
Θεάτρου Ριάλτο και της Στέγης Χορού Λεμε-
σού.

Ο «Μικρός Πρίγκιπας» από το Piccolo
Το Θέατρο Piccolo παρουσιάζει το έργο του

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ «Ο Μικρός Πρίγκι-
πας», σε σκηνοθεσία Βασιλικής Ανδρέου. Μια
ξεχωριστή παράσταση που συνδυάζει την τεχνική
της life size κούκλας και των human puppets,

ιδανική για μικρούς και μεγάλους θεατές. Ο
μικρός πρίγκιπας, μέσα από το ταξίδι του, με-
ταφέρει στα παιδιά ανεκτίμητα μηνύματα και
ταυτόχρονα θυμίζει στους μεγάλους τι πραγματικά
έχει ουσία στη ζωή.Σκηνοθεσία/κούκλες: Βασιλική
Ανδρέου, διασκευή: Βασιλική Ανδρέου, Μάριος
Στυλιανού, μουσική επιμέλεια: Μάριος Στυλιανού.
Παίζουν: Μάριος Στυλιανού, Αθηνά Σάββα, Βα-
σιλική Ανδρέου. Παραστάσεις: Σάββατο 1, 8, 22
και 29 Οκτωβρίου στις 3:30 μ.μ. και Κυριακή 2,
9, 23, 30 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ. Flea Theatre,
Γιάννη Κορομία2, Καϊμακλί. Κρατήσεις: 94409100.

«Χορεύοντας στη Λουνάσα»
Η Θεατρική Ομάδα Persona εγκαινιάζει τη

σεζόν 2022-2023 με το βραβευμένο με τρία θε-
ατρικά βραβεία Tony αριστούργημα του Brian
Friel «Χορεύοντας στη Λουνάσα», σε σκηνοθεσία
Λέας Μαλένη. Το έργο εκτυλίσσεται στην Ιρ-
λανδία τη δεκαετία του ’50. Ένας νεαρός άντρας,
ο Μάικλ, επισκέπτεται το σπίτι που γεννήθηκε
και μεγάλωσε στη φανταστική πόλη του Μπά-
λιμπεγκ στο Ντόνεγκαλ. Εκεί, το μυαλό του τα-
ξιδεύει πίσω, στο καλοκαίρι του 1936, όταν ο
ίδιος ήταν μόλις επτά χρονών, και μεγάλωνε
περιτριγυρισμένος από την ανύπαντρη μητέρα
του και τις τέσσερις γεροντοκόρες θείες του με
παντελή απουσία της αρσενικής παρουσίας, α-
νασύροντας μέσα από τη μνήμη του την αρχή
του τέλους της οικογένειας και της θλιβερή διά-
λυσή της, λίγα χρόνια μετά. Μετάφραση: Άννα
Γιαγκιώζη - Λέα Μαλένη, σκηνοθεσία: Λέα Μα-
λένη. Πρωταγωνιστούν: Άννα Γιαγκιώζη, Μι-
καέλλα Θεοδουλίδου, Χριστιάνα Λάρκου, Αλέ-
ξανδρος Μαρτίδης, Μαριλύ Μήλια, Γιάννης Μί-
νως, Μανώλης Μιχαηλίδης και Παναγιώτα Πα-
παγεωργίου. Πρεμιέρα: Παρασκευή 30 Σεπτεμ-
βρίου, 8:30 μ.μ. Παραστάσεις κάθε Τετάρτη,
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8:30 μ.μ.
μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, τις Δευτέρες 10 & 17
Οκτωβρίου και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου.
Wherehaus 612, Μιχαήλ Κουσουλίδη 5, Παλ-
λουριώτισσα – Λευκωσία. κρατήσεις & πληρο-
φορίες: Τηλ. 70000138. 

Do you speak dance?
Το Do You Speak Dance? με τον Χρήστο Πο-

λυμενάκο προσφέρει εργαλεία και καλλιεργεί
τις δυνατότητες επικοινωνίας δημιουργικών, ε-
ρευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων με ε-
πίκεντρο τον χορό και το σώμα, με τη μέθοδο
body/word – Performance Writing του Χρήστου
Πολυμενάκου. Απευθύνεται σε επαγγελματίες,
σπουδαστές και ερασιτέχνες του ευρύτερου πε-
δίου του χορού και του σώματος: χορογράφους,

δραματουργούς, ερευνητές, δημοσιογράφους,
προγραμματιστές, ερμηνευτές, εκπαιδευτικούς,
arts managers, προγραμματιστές, performance
artists, γιατρούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας,
καθηγητές φυσικής αγωγής και συγγραφείς.
Είναι προσβάσιμοσε άτομα με κινητικές δυσκολίες
τα οποία μπορούν να γράφουν, κατόπιν συνεν-
νόησης.Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία
να εργαστούν πάνω σε τρέχοντα, μελλοντικά ή
παρελθοντικά εγχειρήματά τους, τα οποία αφο-
ρούν στην επικοινωνία χορογραφικής έρευνας,
εκπαιδευτικής δράσης ή δημιουργίας.Για δήλωση
ενδιαφέροντος, μαζί με το βιογραφικό σας, στείλτε
και ένα σύντομο σημείωμα απαντώντας στην
ερώτηση: Τι με φέρνει σε αυτό το εργαστήρι;
στο εμαιλ info@dancehouselefkosia.com με
θέμα DO YOU SPEAK DANCE? Για περισσότερες
πληροφορίες: info@dancehouselefkosia.com ή
τηλ. 22780960 (Δευτ.-Παρ. 10:00-13:00). Τρίτη
4/10 – Σάββατο 8/10 2022, 10:00-14:00 Στέγη
Χορού Λευκωσίας.

Πολιτιστικό Ημερολόγιο Λάρνακας
Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας συνε-

χίζεται η έκθεση «Έλληνες Ζωγράφοι και Χα-
ράκτες 19ος-20ός αιώνας» με έργα από τη συλ-
λογής Μαρίας και Χαράλαμπου Χριστοφόρου.
Διάρκεια έκθεσης έως 19 Νοεμβρίου 2022. Ώρες
Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 9:00 π.μ.–
1:00 μ.μ. & 4:00 μ.μ.– 7:00 μ.μ. Την Τετάρτη 28
Σεπτεμβρίου, στις 8:30 μ.μ. στο πλαίσιο του φε-
στιβάλ Κύπρια παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Γ. Λυκούργος «Ο Βισσινόκηπος» του Άντον
Τσέχωφ από το Θέατρο Τσέπης, σε σκηνοθεσία
Μάριου Θεοχάρους. Την Πέμπτη 29 & Κυριακή
2 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Πολυχώρου Δημι-
ουργικότητας & Πολιτισμού διοργανώνεται συ-
νέδριο με θέμα: «Το Κίτιον και οι Φοίνικες στη
Μεσόγεια Θάλασσα». Διοργανωτές: Δήμος Λάρ-
νακας και Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το «As we drove short short horizon-lines ξεδιπλώνει τη ρυθμική φαντασία αυτών των το-
πίων: φέρνουμε τους θεατές μαζί μας σε ένα ταξίδι στις «κοντινές, σύντομες γραμμές των ο-
ριζόντων» τους μέσα από λέξεις, κινήσεις. και ήχους, λέει η καλλιτέχνις Claire Huber.

Το Buffer Fringe και 
οι αναλαμπές του μέλλοντός μας

Τη «νεκρή» ζώνη ή τη γραμμή αντιπαράθεσης, στη Λευκωσία, τη
γνώρισα ως κάτοικος της ευρύτερης πόλης και επισκέπτης, ως ερ-
γαζόμενος στην παλιά πόλη, ως κάτοικός της, ως ένας από τους
δημοσιογράφους που κατέγραψαν κομμάτια της ιστορίας της την
περίοδο μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων και της προσπάθειας
της πόλης να ενώσει ξανά τα κομμάτια της.

Πέρα όμως από τα κλισέ της διαίρεσης, η τέχνη και το νέο, ο
πειραματισμός και η έκφραση όσων κάθε κοινωνία δεν βλέπει ή
αρνείται να δει, γεννιούνται σε χώρους όπως τη νεκρή ζώνη.
Χώρους που ξεπερνούν τον ρόλο που τους δίνουν οι πολιτικές
αρχές και οι κοινωνίες στις οποίες εφάπτονται. Και κάποια στιγμή
ανθίζουν σε κάτι περισσότερο από σχόλια επί του Κυπριακού.

Το φεστιβάλ παραστατικών τεχνών Buffer Fringe που επιστρέφει
στις 7 - 9 Οκτωβρίου είναι χώρος και προϊόν αυτής της δημιουργικής
ζύμωσης σε παρυφές και όρια, καταλαμβάνοντας και γεμίζοντας
με νόημα και ουσία την «ουδέτερη» ζώνη στην οποία οι δύο
κοινωνίες της Κύπρου αποφεύγουν συνήθως να μπουν και να α-
ξιοποιήσουν.

Το 2014 το φεστιβάλ έφερε φως και χρώμα στην τάφρο των
τειχών μεταξύ του Λήδρα Πάλας, του Σπιτιού της Συνεργασίας,
του προμαχώνα πάνω από την Πύλη Πάφου και των αρχοντικών
του παλιού αρμενικού μαχαλά στην οδό Τανζιμάτ πάνω από τα
τείχη. Σε αντίθεση με άλλες δικοινοτικές εκδηλώσεις και πρότζεκτ
που πάνε κι έρχονται στην περιοχή, το Buffer Fringe επιμένει
κάθε χρόνο, αλλάζει μορφή και πειραματίζεται.

Το όνομα του φεστιβάλ δανείστηκε αρχικά τον όρο fringe από
τα εναλλακτικά εκτός των συνηθισμένων διοργανώσεων όπως το
Edinburgh Fringe, παντρεύοντάς τον με τον χώρο απ’ όπου ξεκίνησε,
τη νεκρή ζώνη, ή buffer zone, που υπάρχει για να διαχωρίζει ως
ενδιάμεσο μαξιλαράκι ασφαλείας. Τα τελευταία χρόνια έχει εξελίξει
και τις δύο αυτές έννοιες για να αποκτήσει κυπριακό και διεθνή
χαρακτήρα.

Κάποιες χρονιές βρίσκεις τις παραστάσεις του στην περιοχή
του Λήδρα Πάλας, άλλες πετυχαίνεις παρεμβάσεις και παραστάσεις
στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας και στις δύο πλευρές. Τη
χρονιά της πανδημίας μπορούσες να συνδεθείς με τις παραστάσεις
και μέσω διαδικτύου.

Αν και τα πρώτα χρόνια η λογική και ο στόχος του φεστιβάλ
ήταν αυτός μιας δικοινοτικής προσπάθειας για γεφύρωση των χα-
σμάτων, πλέον έχει εξελιχθεί φέρνοντας καλλιτέχνες και περφόρμερς
από Ευρώπη και Μέση Ανατολή, με θεματικές πέρα από τον μι-
κρόκοσμο της Κύπρου αλλά που δεν θα μπορούσαν να προσεγγιστούν
με τον ίδιο τρόπο αλλού.

Η φετινή θεματική, Pockets (beyond), αφορά σύμφωνα με τους
διοργανωτές αυτά που κρύβουμε αλλά και φυλάμε σε «τσέπες»,
αυτά που κάποτε παραμένουν ξεχασμένα ή παραμελημένα, και τα
οποία μπορούν έτσι να διαφοροποιούνται από τα συνηθισμένα.

Πέρα λοιπόν από παραστάσεις που αγγίζουν τη διαίρεση και
τις εθνικές ταυτότητες της Κύπρου, στο πρόγραμμα έρχονται και
παραστάσεις που πραγματεύονται queer ταυτότητες, μεταξύ άλλων
από τον Λίβανο και την Ισπανία.

Τρεις διαφορετικοί επιμελητές και ομάδες επιμελητών από
Λίβανο, Κύπρο και Αυστραλία στήνουν διαφορετικές εμπειρίες
στις τρεις τοποθεσίες του Φεστιβάλ: το βιβλιοπωλείο Ρουστέμ, το
Θέατρο Πόλης και η περιοχή του Λήδρα Πάλας, σε τρεις διαφορετικές
«τσέπες» της Λευκωσίας, εξερευνώντας πώς οι ιστορίες μας βοηθούν
να βρούμε νόημα, εξερευνώντας ιδέες για την ταυτότητα και τους
χώρους όπου δημιουργούνται και εξερευνώντας τα σημεία όπου
διαφορετικές ταυτότητες συναντούνται.

Φέτος το πρόγραμμα περιλαμβάνει από μουσικές και λογοτεχνικές
παραστάσεις, τη συμμετοχή σε έργο για χαρτογράφηση της ιστορίας
και της εξέλιξης της Λευκωσίας, παραστάσεις με τη συμμετοχή
του κοινού. 

Η Λευκωσία και η Κύπρος έχουν χαρακτήρα και προσωπικότητα
πέρα από τα τουριστικά κλισέ, πέρα από τη διαίρεση και το conflict
porn, και ένα μέλλον πέρα από τα κοινωνικά και πολιτικά αδιέξοδα
των προηγούμενων γενεών. Το Buffer Fringe είναι μία από τις α-
ναλαμπές αυτού του μέλλοντος.
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residential

€300.000

• Εξαιρετική τοποθεσία κοντά 
 σε όλες τις υπηρεσίες. 
• Πρόσβαση με τα πόδια 
 στην παραλία Μάλαμα, 
 50μ. από τη λεωφόρο Κάππαρη.
• 3 ευρύχωρα υπνοδωμάτια, 
 το ένα en-suite.
• Πισίνα και αυλή.
• Εμβαδόν εσωτερικών χώρων 
 118τ.μ. και 8τ.μ. ακάλυπτες βεράντες.
• Εμβαδόν οικοπέδου 290τ.μ.
• Ιδανική για εξοχική κατοικία 
 ή επένδυση.

7777 5656
www.gogordian.com

Η ιδανική 
επενδυτική 
ευκαιρία!
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Έκλεισε στο παρόν στάδιο ο κύκλος των
προσφορών της Lone Star Funds για
την απόκτηση της Τράπεζας Κύπρου,
γνωστοποιώντας η πρώτη πως δεν θα
προχωρήσει σε νέα προσφορά για την
απόκτηση της τράπεζας που χτύπησε
την πόρτα της τρεις φορές από το Μάιο.
Η κίνηση της Lone Star έκανε κατορθωτό
να στραφούν τα διεθνή επενδυτικά
βλέμματα προς την Τράπεζα Κύπρου,
γεγονός που πλέον δεν αποκλείει να
δούμε παρόμοιες κινήσεις από τράπεζες
ή και επενδυτικά ταμεία. Εξάλλου, οι
φήμες για φλερτ μεταξύ της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας
Κύπρου παρόλο που έχουν διαψευστεί
και από τις δύο πλευρές, συνεχίζουν
και ακούγονται. Όπως επίσης, φήμες
ακούγονται πως έχουν γίνει ασκήσεις
από την Τράπεζα Κύπρου (δεν τις έχει

κάνει η ίδια, έχει δώσει την εργασία να
την κάνει άλλη διεθνής τράπεζα) για
πιθανή πώληση των εργασιών της που
βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του
Ομίλου. Όπως για παράδειγμα, θα μπο-
ρούσε να έχει ζητηθεί μία τέτοια άσκηση
για πώληση των ασφαλιστικών της ερ-
γασιών, πράγμα βεβαίως που δεν μπορεί
να επιβεβαιωθεί στο παρόν στάδιο και
είναι απλά μία υπόθεση.

Επιστρέφοντας στα της Lone Star
και της Τράπεζας Κύπρου, διαφαίνεται
πως οι Financial Times στο άρθρο τους
είχαν δίκιο. Μία ελκυστική τιμή δεν θα
μπορούσε από μόνη της να καταφέρει
το Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου να
εξετάσει σοβαρά μία νέα, τέταρτη πρό-
ταση, για εξαγορά της Τράπεζας. Το
1,80 ευρώ ανά μετοχή παραδείγματος

χάριν, που θα ήταν μία «τεντωμένη
προσφορά» (on the stretch side), αν
και θα την «καλοέβλεπαν» κάποιοι μέ-
τοχοι, πιθανώς δεν θα είχε αποτέλεσμα.
Η πολιτεία και η Διοίκηση της Τράπεζας
Κύπρου είχαν αποφασίσει να μην δώ-
σουν ένα κομμάτι που ενδεχομένως εί-
ναι στενά συνδεδεμένο με την κυπριακή
οικονομία και που έχει δεδομένα πολλών
κυπρίων πολιτών στα βιβλία της. «Ούτε
μία τιμολόγηση των 2 ευρώ ανά μετοχή
θα είχε αποτέλεσμα», σχολιάζουν χα-
ρακτηριστικά στην «Κ» κύκλοι που γνω-
ρίζουν από επενδύσεις.

Η Lone Star την Τρίτη 27 Σεπτεμ-
βρίου, τρεις ημέρες πριν φτάσει η κα-
ταληκτική ημερομηνία που θα μπο-
ρούσε το Ταμείο να δώσει νέα προσφορά
για την Τράπεζα Κύπρου, γνωστοποίησε

πως δεν θα το πράξει. «Το ενδιαφέρον
αποσύρθηκε», σχολίασαν χαρακτηρι-
στικά τραπεζικές πηγές. Όπως είναι
σε θέση να γνωρίζει όμως η «Κ», η Τρά-
πεζα Κύπρου «συνεχίζει να είναι στα
ραντάρ» της Lone Star. Ωστόσο, ό,τι
νέο πιθανό να προκύψει θα πραγμα-
τοποιηθεί μετά το πέρας των Προεδρι-
κών εκλογών του 2023 και βάσει των
οικονομικών συνθηκών που θα υπάρ-
χουν στην Κύπρο και στην παγκόσμια
σκηνή. Η Lone Star είναι «μεγάλο κα-
ράβι» εξάλλου και δεν ενδιαφέρεται
για μικρές επενδύσεις. Για τα Ταμεία
τέτοιου βεληνεκούς το ενδιαφέρον τους
περιορίζεται σε τράπεζες (γι’ αυτό «χτύ-
πησε» την Ελληνική Τράπεζα το 2018
και την Τράπεζα Κύπρου το 2022) και
δεν έχει ακουστεί για επενδύσεις σε

άλλο τομέα στην Κύπρο. Ενδεχομένως
να ενδιέφερε τη Lone Stan κάτι στον
ξενοδοχειακό τομέα, αλλά στο χρονικό
στάδιο που βρισκόμαστε δεν φαίνεται
να υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα για να
βάλουν εννιαψήφια νούμερα. Για οκτα-
ψήφια δεν παρουσιάζουν εύκολα εν-
διαφέρον, παρά μόνο αν έχουν συμπλη-
ρωματικό χαρακτήρα για άλλες υφι-
στάμενες επενδύσεις τους.

Αισιοδοξία στην Τράπεζα
Για την έκβαση των πραγμάτων και

την απόφαση του Ταμείου να μην επα-
νέλθει με νέα πρόταση, ήταν σχεδόν
σίγουρη η Διοίκηση της Τράπεζας Κύ-
πρου. Τις τελευταίες ημέρες όπως είναι
σε θέση να γνωρίζει η «Κ» υπήρχε διά-
χυτη μία αισιοδοξία εντός της τράπεζας,

κάτι που δεν θύμιζε το αίσθημα που υ-
πήρχε τον Αύγουστο για παράδειγμα.
Το νομοσχέδιο που θα έδινε τη δυνα-
τότητα στο κράτος και στην παρούσα
κατάσταση στο Υπουργείο Οικονομικών
να δράσει ως Αρμόδια Αρχή, έδρασε ως
«ασπίδα». Την Πέμπτη της 29ης Σε-
πτεμβρίου αναμένεται να ψηφιστεί στην
Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο
που μπήκε με τη μορφή κατεπείγοντος
και που θυμήθηκε η πολιτεία ότι έπρεπε
να έχει περάσει από τον Οκτώβρη του
2020. Θα μπορούσε ωστόσο να ανακόψει
την φόρα της Lone Star εάν είχε κάνει
τέταρτη προσφορά;

Το εν λόγω νομοσχέδιο δεν φαίνεται
να ανησυχούσε τη Lone Star. Όχι γιατί
η πρόταση θα γινόταν βάσει των ιρλαν-
δικών κανόνων εξαγοράς, άρα και δεν

θα είχε λόγο η κυπριακή πολιτεία να ε-
πέμβει. Αλλά, επειδή η Lone Star έχει
δείξει δείγματα γραφής και στο Εποπτικό
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (SSM), αλλά και στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) που έχει
προχωρήσει σε επενδύσεις εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εικάζεται πως,
ακόμα και αν η Αρμόδια Αρχή στην Κύ-
προ έφερε αντίσταση στην εξαγορά της
Τράπεζας Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή δεν θα έβρισκε τους ίδιους λόγους
για να «κόψει» την πιθανή εξαγορά. «Ε-
πικίνδυνη εξαγορά» ενδεχομένως να
ήταν αν ήθελε η Lone Star να εξαγοράσει
λιμάνια, τηλεπικοινωνίες και άλλες ευ-
αίσθητης σημασίας οργανισμούς. Η
Lone Star έχει ήδη επενδύσει σε τρά-
πεζες, στην μη συστημική γερμανική
IKB Deutsche Industriebank και στην
πορτογαλική συστημική Novo Bancο.

Σιγή ιχθύος
Μετά τις αρκετές –ομολογουμένως-

δηλώσεις για το χτύπημα της πόρτας
από τη Lone Star για την Τράπεζα Κύ-
πρου από τον Αύγουστο, τις τελευταίες
δύο εβδομάδες δεν υπήρχαν δηλώσεις
από την Πολιτεία περί του θέματος. Ό-
πως ακούστηκε, μεγάλο ρόλο έπαιξε η
επίσκεψη υψηλά ιστάμενων προσώπων
από την Ουάσινγκτον, οι οποίοι θέλησαν
να λάβουν γνώση για το «φλερτ» μεταξύ
BOC και Lone Star και για την όχι τόσο
θετική στάση της Πολιτείας στην προ-
σπάθεια της Lone Star να αποκτήσει
την Τράπεζα. Επί τούτου, τα υψηλά ι-
στάμενα πρόσωπα της Ουάσιγκτον θέ-
λησαν να ακούσουν δια ζώσης τις από-
ψεις για πιθανό «μπλοκάρισμα» αμερι-
κανικών επενδύσεων, όπως αυτή που
ήθελε να προχωρήσει η Lone Star. Αξίζει
να σχολιαστεί πως, ναι μεν δεν υπήρξε
αρνητική στάση από την Πολιτεία για
την έλευση της Lone Star για επενδυ-
τικούς σκοπούς, ωστόσο δεν «στρώθη-
καν και κόκκινα χαλιά». Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, ότι κάποια πρόσωπα από
την πολιτικοοικονομική σκηνή της Κύ-
πρου δεν θέλησαν καν να δουν την εκ-
προσώπηση της Lone Star είτε δια ζώσης,
είτε μέσω βιντεοκλήσεων, επικαλούμενοι
«φόρτο εργασίας».

Φλερτ με ουρά για Τράπεζα Κύπρου και Lone Star
Η Τράπεζα «συνεχίζει να είναι στα ραντάρ» του Επενδυτικού Ταμείου, αλλά με κινήσεις πιθανώς μετά τις Προεδρικές του 2023

<<<<<<

Μία ελκυστική τιμή δεν θα
μπορούσε από μόνη της να
καταφέρει το Συμβούλιο της
Τρ. Κύπρου να εξετάσει σο-
βαρά μία νέα, τέταρτη πρό-
ταση. Είχαν δίκιο οι FT.

Το νομοσχέδιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων που θα περάσει στην Ολομέλεια της Πέμπτης 29 Σεπτεμβρίου δεν φαίνε-
ται να ανησυχούσε τη Lone Star.

Επεσε η μετοχή
Oπως ήταν αναμενόμενο, μετά την
παύση του ενδιαφέροντος στο παρόν
στάδιο για την απόκτηση της Τράπεζας
Κύπρου από το Ταμείο, το Χρηματιστή-
ριο αντέδρασε αναλόγως. Οι ζημιές
για την Τράπεζα Κύπρου πάνω στη με-
τοχή της ξεπέρασαν το 8% και έκλει-
σε η τιμή στο 1,27 ευρώ ανά μετοχή, έ-
ναντι 1,43 ευρώ που έκλεισε μία ημέ-
ρα πριν, την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου
2022. Η Τράπεζα Κύπρου με δική της
ανακοίνωση το απόγευμα της Τρίτης,
λίγες ώρες μετά την άρνηση της Lone
Star να επανέλθει με τέταρτη πρότα-
ση, σημείωσε πως το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Τράπεζας επιδεικνύει με-
γάλη εμπιστοσύνη στις μελλοντικές
προοπτικές της και παραμένει δε-
σμευμένο στην επίτευξη της στρατηγι-
κής του ως ένα πιστωτικό ίδρυμα με
ανθεκτική κερδοφορία, ικανό να στη-
ρίξει περαιτέρω την κυπριακή οικονο-
μία. «Το Διοικητικό Συμβούλιο παρα-
μένει πεπεισμένο για την ικανότητά
του Συγκροτήματος να υλοποιήσει
τους στρατηγικούς του στόχους, παρέ-
χοντας ισχυρές αποδόσεις για τους
μετόχους μεσοπρόθεσμα και μακρο-
πρόθεσμα», κατέληξε.



Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Αύξηση του κόστους ενέργειας και α-
γοράς πρώτων υλών αναμένεται το ε-
πόμενο εξάμηνο, παράγοντες που ήδη
κατατάσσονται από τις επιχειρήσεις
ως το σημαντικότερο πρόβλημα που
καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα.
Ωστόσο, παρά τις εκτιμήσεις αυτές,
11% των επιχειρήσεων προβλέπει αύ-
ξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης
για τους επόμενους έξι μήνες, ενώ μόλις
το 37% των επιχειρήσεων στην Κύπρο
εκτιμάότι το επόμενο εξάμηνο το κέρδος
της επιχείρησης τους θα μειωθεί. Ιδι-
αίτερη εντύπωση προκαλεί επίσης το
γεγονός ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις ε-
κτιμούν ότι παρά τις αυξήσεις του κό-
στους το επόμενο εξάμηνο, η κερδο-
φορία τους θα παραμείνει ανεπηρέαστη.
Πρόκειται για τα αποτελέσματα της τε-
λευταίας έρευνας που πραγματοποιείται
από την CMRC CYPRONETWORK LTD
του ομίλου CYPRONETWORK, σε συ-
νεργασία και με την χορηγία της Ομο-
σπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων
(ΟΕΒ), η οποία καταδεικνύει ότι παρά
τον βαρύ χειμώνα που προβλέπεται να
πλήξει την οικονομία, οι κυπριακές ε-
πιχειρήσεις παρουσιάζονται μάλλον αι-
σιόδοξες για το επόμενο διάστημα. Με-
ταξύ αυτών μεγάλη μερίδα εντοπίζεται
στον τομέα του τουρισμού. Μάλιστα οι
επιχειρήσεις στον τουριστικό κλάδο
μαζί με το λιανικό εμπόριο, ήταν η πλει-
οψηφία όσων επιχειρήσεων παρουσία-
σαν αύξηση της κερδοφορίας, σε σύ-
γκριση πάντα με την προηγούμενη πε-
ρίοδο. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο
Ιουνίου/Ιουλίου 2022 σε δείγμα 252 ε-
πιχειρήσεων. Πρόκειται για έρευνα πο-
σοτική. Αυτό σημαίνει ότι αποτυπώνο-
νται οι τάσεις και οι εκτιμήσεις μεν,
χωρίς διερεύνηση και ερμηνεία μέσα
από τις ερωτήσεις δε. Καταγράφονται
ωστόσο σημαντικά στοιχεία που σκια-
γραφούν το επιχειρηματικό τοπίο στην
Κύπρο.

Το τοπ 10 των προβλημάτων
Καταγράφονται για παράδειγμα, τα

βασικότερα προβλήματα για το επιχει-
ρείν. Στην πρώτη θέση κατατάσσεται
βεβαίως το κόστος των πρώτων υλών
και το κόστος ενέργειας το οποίο απα-

σχολεί 7 στις 10 επιχειρήσεις. Μάλιστα,
το κόστος ενέργειας έχει αυξηθεί για 9
στις 10 επιχειρήσεις καταδεικνύοντας
την ανάγκη για επένδυση σε ΑΠΕ. Πα-
ράλληλα, 8 στις 10 βλέπουν αύξηση του
κόστους των πρώτων υλών έναντι του
6% που δηλώνει ότι έχει μειωθεί. Στις
υποδείξεις των επιχειρήσεων, ακολουθεί
η στελέχωση, εξεύρεση ανθρώπινου
δυναμικού με 49%, με ελαφρώς πιο κάτω
ποσοστά η μείωση ρευστότητάς και η
γραφειοκρατία με 43% και 41% αντί-
στοιχα. Με μικρότερα ποσοστά έχουν
αναφερθεί επίσης στα σημαντικότερα
προβλήματα η έλλειψη πρώτων υλών
με 31%, η μείωση κύκλου εργασιών με
27%, οι τραπεζικοί περιορισμοί/απαι-
τήσεις με 23%, θέματα με προμηθευτές
καθώς και το κόστος προσωπικού με
21%, και με μικρότερα ποσοστά η εικόνα
της Κύπρου στο εξωτερικό και η χρη-
ματοδότηση από τράπεζες. Την ίδια

ώρα μειωμένη διακύμανση εισπράξεων
και ρευστότητας παρουσιάζει το 46%
των επιχειρήσεων, και μείωση των ε-
πενδύσεων για το 25%. Αυξήθηκε πα-
ράλληλα το κόστος του εργατικού δυ-
ναμικού για το 34% των επιχειρήσεων,
ενώ σχετικά σταθερή παραμένει η αξία
της επιχείρησης. 

Με αρνητικό πρόσημο
Αρνητικό πρόσημο παίρνει η διακύ-

μανση του κύκλου εργασιών. Συγκε-
κριμένα, τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις
ανέφεραν ότι ο κύκλος εργασιών έχει
μειωθεί, ενώ τρεις στις δέκα επιχειρήσεις,
παρέμειναν στα ίδια επίπεδα το τελευ-
ταίο εξάμηνο. Την ίδια ώρα το 24%
έκανε λόγο για αύξηση του κύκλου ερ-
γασιών σε χαμηλά ωστόσο ποσοστά.
Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία αυτών
των επιχειρήσεων είδαν αύξηση της
τάξης του 1-10%. Μια δεύτερη ματιά

στα αποτελέσματα δείχνει ότι η μείωση
του κύκλου εργασιών κυμαίνεται στις
περισσότερες περιπτώσεις μεταξύ 21-
30%. Αρνητικός ο δείκτης και για την
κερδοφορία των εταιρειών, με το 53%
να αναφέρει ότι έχει, το 31% να αναφέρει
ότι παραμένει το ίδιο, ενώ αύξηση κα-
ταγράφει μόλις το 13%.

Παραμένουν αισιόδοξοι
Παρά τις επερχόμενες αυξήσεις στο

κόστος και την προβλεπόμενη επιδεί-
νωση του επιχειρηματικού κλίματος,
ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρή-
σεων επιλέγει να βλέπει το ποτήρι μι-
σογεμάτο. Σύμφωνα με τα ευρήματα
της έρευνας, το 28% του δείγματος ε-

κτιμά ότι ο κύκλος εργασιών τους θα
αυξηθεί το επόμενο εξάμηνο, ενώ 30%
θεωρεί ότι θα παραμείνει ο ίδιος. Βάσει
των πιο πάνω προκαλεί μάλλον εντύ-
πωση το γεγονός ότι μόνο τρεις στις
δέκα εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα
μειωθεί. Σχολιάζοντας το οξύμωρο των
αποτελεσμάτων σε σχέση με τις δρα-

ματικές εξελίξεις στην οικονομία τις τε-
λευταίες μέρες, ο πρόεδρος της ΟΕΒ α-
νέφερε ότι η έρευνα έγινε την περίοδο
Ιουλίου. Εξέφρασε παράλληλα την βε-
βαιότητα ότι ο βαρύς χειμώνας της οι-
κονομίας στην Ευρώπη σίγουρα θα πλή-
ξει και την Κύπρο. Το ποια θα είναι
τελικά η πραγματικότητα για το κυ-
πριακό επιχειρείν το επόμενο διάστημα,
θα διαφανεί στα αποτελέσματα της ε-
πόμενης έρευνας που θα πρέπει να α-
ναμένεται μετά τις προεδρικές εκλογές
Φεβρουαρίου. 

Λιγοστές επενδύσεις
Προκαλεί επίσης εντύπωση το γε-

γονός ότι παρά τις επικείμενες αυξήσεις
και αυξανόμενες προκλήσεις, το 41%
των επιχειρήσεων δεν διαθέτει συγκε-
κριμένο πλάνο το επόμενο εξάμηνο. Οι
υπόλοιπες επιχειρήσεις προγραμματί-
ζουν, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή νέων

προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριο-
τήτων (σχεδόν 3 στις 10). Ένταση προ-
ωθητικών ενεργειών για το 19% και μεί-
ωση κόστους για το 18%. Μία στις δέκα
επιχειρήσεις αναμένεται να αλλάξει τον
τρόπο λειτουργίας της, ενώ το 7% να
προχωρήσει σε συρρίκνωση της. Στο
ίδιο ποσοστό και τα πλάνα για επενδύ-
σεις. Όσον αφορά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν σήμερα, οι επιχειρήσεις
επενδύουν στην εκπαίδευση του προ-
σωπικού (1 στις 5). Εξίσου σημαντική
παρουσιάζεται και η εξεύρεση νέων με-
θόδων προώθησης προϊόντων με πο-
σοστό 17% καθώς και η μηχανοργάνωση
με 14%. Ακολουθούν η πρόσληψη εξει-
δικευμένου προσωπικού και η εισαγωγή
συστημάτων μέτρησης/ παρακολούθη-
σης με 11%, η εξεύρεση κεφαλαίων με
8%, η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων, συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις
και αλλαγή οργανωτικής δομής με 7%.
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Eρχονται 
αυξήσεις, 
αισιόδοξες 
οι επιχειρήσεις
Το κόστος ενέργειας και των πρώτων υλών 
προβληματίζει τον επιχειρηματικό κόσμο

Μέτρα της 
κυβέρνησης

Σχετικά με τη βοήθεια των μέ-
τρων της κυβέρνησης για ενίσχυ-
ση των επιχειρήσεων, μόλις μία
στις δέκα επιχειρήσεις (11%) θε-
ωρούν ότι βοήθησαν πολύ, ενώ
δύο στις δέκα επιχειρήσεις (23%)
θεωρούν ότι τα μέτρα βοήθησαν
αρκετά. Η πλειοψηφία των επι-
χειρήσεων με ποσοστό 66% φαί-
νεται να μην έχουν μείνει ικανο-
ποιημένες από την βοήθεια που
έτυχαν μέσω των μέτρων στήρι-
ξης της κυβέρνησης. Σημειώνεται
επίσης ότι οι επιχειρήσεις στον
κλάδο του τουρισμού, έδειξαν πο-
λύ μεγαλύτερα ποσοστά θετικής
ανταπόκρισης σε σχέση με άλ-
λους τομείς.

Τα σημαντικότερα προβλήματα για τις κυπριακές επιχειρήσεις 

Κόστος πρώτων υλών 

και ενέργειας 68%

1

Στελέχωση, εξεύρεση

ανθρώπινου δυναμικού 49%

2

Τραπεζικοί λογαριασμοί/

απαιτήσεις 23% 

Κόστος προσωπικού 21%

Προμηθευτές 21%

Γραφειοκρατία 41% 

4

Μείωση 

ρευστότητας 43% 

3

Έλλειψη πρώτων 

υλών 31%

5

Μείωση κύκλου 

εργασιών 27%

Εικόνα της Κύπρου

στο εξωτερικό 20%

Χρηματοδότηση από 

τράπεζες 18%

<<<<<<<

Χωρίς πλάνο 4 στις 10 
επιχειρήσεις για το επόμενο
εξάμηνο, ενώ 2 στις 
10 προγραμματίζει τη 
μείωση του κόστους της. 

<<<<<<<

Το επόμενο εξάμηνο 
αναμένεται ότι το κόστος
ενέργειας θα αυξηθεί, 
όπως και το κόστος αγοράς
των πρώτων υλών.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τον Ιούνιο του 2021 στο πλαίσιο του
43ου συνεδρίου του Παγκύπριου Συν-
δέσμου Ξενοδόχων, ίσως ήταν η πρώτη
φορά που έγινε επίσημα ξεκάθαρο ότι
οι αγορές της Ρωσίας και της Βρετανίας
δεν θα είναι πλέον μονόδρομος για την
κυπριακή τουριστική βιομηχανία. Στο
πλαίσιο του συνεδρίου, ο υφυπουργός
Τουρισμού είχε διαμηνύσει ότι μέσα
στους επόμενους δώδεκα μήνες, οι
προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρω-
θούν στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία
θα δώσει ένα σταθερό πλαίσιο ταξιδίου,
ώστε να κερδηθούν μερίδια τουριστικής
πίτας όταν ξεκλειδώσει ο τομέας το
2022. 

Την θέση υποστήριξε τότε και ο ΠΑ-
ΣΥΞΕ. Η ίδια θέση εκφράστηκε και
κατά την χθεσινή έκτακτη γενική συ-

νέλευση του ΠΑΣΥΞΕ, τόσο από τον
πρόεδρό του Χάρη Λοϊζίδη, όσο και σε
επίπεδο Υφυπουργείου, εφόσον μέχρι
στιγμής η επένδυση στις ευρωπαϊκές
αγορές μας βγήκε σε καλό. Συγκεκρι-
μένα, το 40% των τουριστικών αφίξεων

στην Κύπρο προέρχονται από χώρες
της ΕΕ, ενώ σε σχέση με το 2019, πρό-
κειται για αύξηση της τάξης του 22%
ή 160 χιλιάδες τουρίστες περισσότεροι
σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.
Εκτιμάται λοιπόν ότι μέχρι τέλος του

χρόνου, η ευρωπαϊκή αγορά θα καλύψει
γύρω στο 25% των αφίξεων από την
ρωσική αγορά. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,
την μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με
το 2019 σημείωσε η Πολωνία με

+134%. Ακολουθεί η Γαλλία με ποσοστό
αύξησης 100%, οι αφίξεις από Δανία
και Ουγγαρία αυξήθηκαν κατά 70%,
στο +57% είναι οι αφίξεις από Αυστρία,
+52% η Ιταλία, 26% η Γερμανία και
22% η Τσεχία.  

Ψηλά οι χειμερινές πτήσεις
Ικανοποίηση επικρατεί και για το

μέχρι στιγμής πτητικό πρόγραμμα την
χειμερινή περίοδο. Σύμφωνα με στοι-
χεία τα οποία ανακοίνωσε στην έκτακτη
γενική συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ, ο Σάβ-
βας Περδίος, τον φετινό χειμώνα και
συγκεκριμένα τον Δεκέμβρη είναι προ-
γραμματισμένες σε εβδομαδιαία βάση
πέραν των 230 πτήσεων σε ευρωπαϊ-
κούς προορισμούς. Συγκεκριμένα πρό-
κειται για 65 πτήσεις από το Ηνωμένο
Βασίλειο, 38 από το Ισραήλ, 25 από
Γερμανία, 23 από την Πολωνία, 14 από
τον Λίβανο, 13 από την Αυστρία, 13
από τη Ρουμανία, 12 από την Μολδαβία,
10 από την Ουγγαρία, 8 από την Ιταλία,
6 από την Γαλλία, 6 από την Σερβία
κ.ο.κ.

Ο Υφυπουργός επισήμανε ότι το
πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών
για τον φετινό χειμώνα είναι πολύ

κοντά στο πρόγραμμα του 2019, χωρίς
να υπολογίζεται η Ρωσία και η Ουκρα-
νία, ως αποτέλεσμα της δουλειάς που
έχει γίνει μαζί με το Υπουργείο Μετα-
φορών και την Hermes Airports.

Ιδιαίτερα για τη Ρωσία, ανέφερε ότι

το 2023 δεν θα είναι έκπληξη πλέον
ότι η χώρα θα είναι και πάλι απούσα
από τις αγορές. 

Περισσότερα έσοδα
Ενώ πριν από την πανδημία το 70%

του τουρισμού μας ήταν μέσω οργα-
νωτών ταξιδίων και το 30% μεμονω-
μένοι ταξιδιώτες, πλέον ισορροπούν
στο 50%-50%. Αυτό σημαίνει στην ου-
σία περισσότερη διαδραστικότητα με-
ταξύ των τουριστών και της κυπριακής
κοινωνίας, επιχειρήσεων και εμπειριών.
Για παράδειγμα, περισσότεροι τουρίστες
πλέον θα ενοικιάσουν αυτοκίνητο, θα
δουν περιοχές της χώρας μας και σί-
γουρα θα αφήσουν περισσότερα χρή-
ματα στο νησί μας, ανέφερε ο Σάββας
Περδίος. 

Αυτή η αλλαγή στο προφίλ των του-
ριστών φαίνεται να συνδέεται με την
αύξηση των τουριστικών εσόδων, που
αποτελεί βεβαίως τον μεγάλο στόχο
για τους φορείς του τουρισμού.  Όπως
ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ,  από
πέρσι άρχισε να διαφαίνεται μια θετική
απόκλιση στην σύγκριση των αφίξεων
και των εσόδων σε σχέση με τα επίπεδα
του 2019. Συγκεκριμένα, το 2021 οι α-
φίξεις κινήθηκαν στο 50% του 2019
και τα έσοδα στο 57%. Τα δεδομένα
για την φετινή χρονιά δείχνουν ότι τα
έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του 2022
βρίσκονται στο 83% του 2019. Την ίδια
ώρα οι αφίξεις οκταμήνου βρίσκονται
γύρω στο 75% της αντίστοιχης περιόδου
του 2019. Αυτό δίνει το συμπέρασμα
ότι τα έσοδα είναι σε καλύτερη πορεία
από τις αφίξεις, κάτι που αποτελεί όπως
ανέφερε ο κ. Λοιζίδης, στρατηγικό στό-
χο για τον τουρισμό. 

Μας βγήκε το άνοιγμα στις ευρωπαϊκές αγορές
Αυξάνονται τα ποσοστά των αφίξεων, αλλάζει το προφίλ του τουρίστα, περισσότερα και τα έσοδα - Ικανοποίηση για χειμερινές πτήσεις

<<<<<<

Ενώ πριν από την πανδημία
το 70% του τουρισμού μας
ήταν μέσω οργανωτών ταξι-
δίων και το 30% μεμονωμέ-
νοι ταξιδιώτες, πλέον ισορ-
ροπούν στο 50%-50%.Η αύξηση των μεμονωμένων τουριστών φαίνεται να συνδέεται με την αύξηση των τουριστικών εσόδων, που αποτελεί βεβαίως τον μεγά-

λο στόχο για τους φορείς του τουρισμού.

<<<<<<

Ο Υφυπουργός επισήμανε 
ότι το πρόγραμμα των αερο-
πορικών εταιρειών για τον
φετινό χειμώνα είναι πολύ
κοντά στο πρόγραμμα του
2019, χωρίς να υπολογίζεται
η Ρωσία. 



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Eνα χρόνο και πλέον μετά την  έγκριση του Σχε-
δίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ)
από την ΕΕ, σε πορεία υλοποίησης βρίσκεται
ένας σημαντικός άξονας  πολιτικής που αφορά
την δημόσια υγεία και πολιτική προστασία -
διδάγματα από την πανδημία. Με συνολικούς
πόρους 74,1 εκατ. ευρώ, ο άξονας υγείας πε-
ριλαμβάνει αριθμό σημαντικών μεταρρυθμίσεων
αλλά και επενδύσεων στόχος των οποίων είναι
να «μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές
επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και να κατα-
στούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες
περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα
προετοιμασμένες σε μελλοντικές προκλήσεις
αλλά και στις ευκαιρίες της πράσινης και της
ψηφιακής μετάβασης». Ένα χρόνο μετά, το Υ-
πουργείο Υγείας καθώς και οι αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη υλοποίησης
των προνοιών του σχεδίου που ετοίμασε η κυ-
βέρνηση, πραγματοποίησαν την τελευταία α-
ξιολόγηση υλοποίησης των έργων που αφορούν
την υγεία. 

Η «Κ» παρουσιάζει τα στοιχεία που τέθηκαν
κατά τη συνάντηση αξιολόγησης στις 23 Σε-
πτεμβρίου 2022 και αφορούν οκτώ έργα του
ΟΚΥπΥ και άλλα δέκα με φορείς υλοποίησης
το Υπουργείο Υγείας και άλλους οργανισμούς.

Το ΣΑΑ για Υγεία
Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

περιλαμβάνει τρεις  μεταρρυθμίσεις που αφο-
ρούν:

-Το Εθνικό Κέντρο κλινικής τεκμηρίωσης
και βελτίωσης της ποιότητας – ανάπτυξη / προ-
σαρμογή κλινικών προτύπων και πρωτοκόλλων
και δημιουργία Μονάδας για την επίβλεψη και
διατήρησή τους (€3 εκ).

-Την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επι-
τήρηση (έλεγχος & καταγραφή) της κατανά-
λωσης αντιβιοτικών εντός των νοσοκομείων
και της παρακολούθησης νοσοκομειακών λοι-
μώξεων (€0,4 εκ).

-Τη σταδιακή προσαρμογή για την εισαγωγή
μοντέλου αποζημίωσης με βάση την ποιότητα
στην πρωτοβάθμια και νοσηλευτική περίθαλ-
ψη (€0,3 εκ.)

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε επενδύσεις-έργα
υποδομής, τόσο σε δημόσια όσο και ιδιωτικά
νοσηλευτήρια. Συγκεκριμένα προνοεί:

-Δημιουργία νέων εγκαταστάσεων για το
Κέντρο Αίματος και προμήθεια σύγχρονης τε-
χνολογίας (€4,3 εκ.).

-Καινοτόμο Σύστημα Τεχνολογιών Πληρο-
φορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Δημόσιας Υγείας
Κύπρου (€5,7 εκ.).

-Σχέδιο χορηγιών για αγορά/ αντικατάσταση
ιατρικού εξοπλισμού σε δημόσια και ιδιωτικά
νοσηλευτήρια (€5 εκ.).

-Σχέδιο διαπίστευσης δημόσιων και ιδιωτικών
νοσοκομείων (€2,5 εκ.).

Δημόσια νοσηλευτήρια
Στο κομμάτι των επενδύσεων το ΣΑΑ περι-

λαμβάνει και ένα επιπλέον έργο, την
βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των
δημόσιων νοσηλευτηρίων της Κύπρου με ε-
γκεκριμένο κόστος €46,5 εκ. Από την τελευταία
αξιολόγηση προκύπτει μια σημαντική αναθε-
ώρηση των διαθέσιμων πόρων σε οκτώ έργα
που έχουν σχεδιαστεί. Το νέο κόστος ανέρχεται
στα 71 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά:  

-Δημιουργία ή και επέκταση μονάδων αιμο-
κάθαρσης στα νοσοκομεία Πάφου και Λεμεσού
με αρχικό κόστος €6,1 εκ. Νέο κόστος €13 ε-
κατ.

-Δημιουργία Νέου Νοσοκομείου Ψυχικής Υ-
γείας με αρχικό κόστος €6,8 εκ. Νέο κόστος
€9,6 εκατ.

-Ενίσχυση του Μακάριου Νοσοκομείου για
να προσφέρει πλήρη θεραπεία σε παιδιά για
όλες τις περιπτώσεις με αρχικό κόστος €23,4
εκ. Νέο κόστος €33 εκατ.

-Επέκταση του τμήματος Επεμβατικής Α-
κτινολογίας, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού
εξοπλισμού, με αρχικό κόστος €1,5 εκ. Νέο κό-
στος € 2 εκατ.

-Ενίσχυση των τμημάτων Ατυχημάτων & Ε-
πειγόντων Περιστατικών σε όλα τα δημόσια
νοσοκομεία με αρχικό κόστος €1,7 εκ. Νέο κό-
στος €3,7 εκατ.

-Ενίσχυση των Γενικών Νοσοκομείων Πάφου
και Λεμεσού με αρχικό κόστος €4,7 εκ. Νέο
κόστος €8,8 εκατ.

-Κατασκευή μονάδας Covid-19 στο Νοσο-
κομείο Αμμοχώστου το κόστος του οποίου πα-
ραμένει στο €1,5 εκατ. που ήταν ο αρχικός υ-
πολογισμός.

-Δημιουργία μονάδας μεταδοτικών ασθενειών
στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού το κόστος
του οποίου παραμένει στα €0,7 εκατ. που ήταν
ο αρχικός υπολογισμός.

Από τα  έργα σε δημόσια νοσηλευτήρια
έχουν ολοκληρωθεί τα δυο (Μονάδα COVID

και αιμοκάθαρση νοσοκομείου Πάφου). Η υ-
λοποίηση των υπόλοιπων έργων συνεχίζεται
ενώ σε τέσσερα έργα υπάρχει καθυστέρηση

στην αναβάθμιση  της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων.

Μεταρρυθμίσεις
Στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων στην

Υγεία το ΣΑΑ περιλαμβάνει άλλα δέκα έργα το
σύνολο των οποίων όπως παρουσιάσθηκε στην
ενημέρωση της 23ης Σεπτεμβρίου βρίσκονται
σε εξέλιξη. Το Υπουργείο Υγείας είναι φορέας
υλοποίησης δυο έργων, το Τμήμα Ιατρικών Υ-
πηρεσιών και Δημόσιας Υγείας τρία έργα,  το
Γενικό Χημείο του Κράτους ένα έργο, ο ΟΑΥ
ένα έργο και Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας
επίσης ένα έργο.
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Η συρρίκνωση στην Ευρωζώνη επιδεινώνεται Η εύθραυστη συμμαχία των «3» στην Ιταλία
O πόλεμος του Πούτιν και η επακόλουθη
άνοδος των τιμών της ενέργειας επη-
ρεάζουν σοβαρά την ευρωπαϊκή οι-
κονομία. Μετά τη βουτιά της κατανα-
λωτικής εμπιστοσύνης σε χαμηλά ε-
πίπεδα ρεκόρ, όλο και περισσότερες
επιχειρήσεις αρχίζουν να αισθάνονται
την πίεση. Αντιμετωπίζοντας τις υ-
περβολικά υψηλές τιμές της ενέργειας,
οι καταναλωτές έχουν λιγότερα χρή-
ματα να ξοδέψουν σε άλλα αγαθά και
υπηρεσίες. Επιπλέον, η σταδιακή διο-
λίσθηση της αμερικανικής οικονομίας
προς την ύφεση και τα συνεχιζόμενα
προβλήματα στην Κίνα συνεχίζουν
να αμαυρώνουν τις προοπτικές των
εξαγωγών.

Καθώς οι διευθυντές προμηθειών
στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γίνονται
ολοένα και προσεκτικότεροι, οι σύν-
θετοι δείκτες παραγωγής (ΡΜΙ) υπο-
χώρησαν περαιτέρω κάτω από τη γραμ-
μή επέκτασης/συστολής των επιπέδων
των 50 μονάδων στις σχετικές έρευνες
του Σεπτεμβρίου, φτάνοντας στα χα-
μηλά επίπεδα 20 μηνών, στις 48,2 μο-
νάδες, μετά τις 48,9 μονάδες τον Αύ-
γουστο στην Ευρωζώνη. Στο Ηνωμένο
Βασίλειο, ο δείκτης παραγωγής στον
ιδιωτικό τομέα υποχώρησε επίσης στα

χαμηλά 20 μηνών, στις 48,4 μονάδες,
από τις 49,6 μονάδες τον Αύγουστο.
Οι λεπτομέρειες του PMI επιβεβαιώ-
νουν τις εκτιμήσεις μας ότι τόσο η Ευ-
ρωζώνη όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο
πιθανότατα περιέπεσαν σε ύφεση ήδη
κατά το τρίτο τρίμηνο και θα υποστούν
μια πιο σημαντική μείωση του πραγ-
ματικού ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του
χειμώνα. 

Στην Ευρωζώνη, οι νέες παραγγελίες
για αγαθά και υπηρεσίες ελαττώθηκαν
ραγδαία για τρίτο συνεχόμενο μήνα,
φθάνοντας στη χαμηλότερη τιμή από
τον Απρίλιο του 2013, εκτός από πε-
ριόδους περιορισμών πανδημίας, σύμ-
φωνα με την S&P Global. Δεν αποτελεί
έκπληξη το γεγονός ότι η μεταποίηση
είναι σε χειρότερη κατάσταση από
τον τομέα των υπηρεσιών. Στην Ευ-
ρωζώνη, ο δείκτης μεταποιητικής πα-

ραγωγής υποχώρησε σε χαμηλά επί-
πεδα 28 μηνών, στις 46,2 μονάδες τον
Σεπτέμβριο, από τις 46,5 μονάδες τον
Αύγουστο, ενώ ο δείκτης δραστηριό-
τητας υπηρεσιών υποχώρησε σε ναδίρ
19 μηνών, στις 48,9 μονάδες, μετά τις
49,8 τον Αύγουστο. Η Γερμανία φαί-
νεται πως πληρώνει το τίμημα, μια
και έχει εξαρτηθεί περισσότερο από
το ρωσικό αέριο στο παρελθόν εν συ-
γκρίσει με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές
χώρες. Ο γερμανικός σύνθετος δείκτης
παραγωγής σημείωσε χαμηλό 28 μη-
νών, στις 45,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο,
από τις 46,9 μονάδες τον Αύγουστο.  

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα νέα άσχη-
μα. Εν μέσω μείωσης της παραγωγής,
οι περιορισμοί της προσφοράς ελατ-
τώνονται, σύμφωνα με τις προκαταρ-
κτικές έρευνες PMI. Εκτός από την ε-
νέργεια, οι εταιρείες αναφέρουν επίσης
κάποια άμβλυνση των πληθωριστικών
πιέσεων. Επιπλέον, τέλος, η αγορά ερ-
γασίας δείχνει ανθεκτική, με τη συ-
νιστώσα της απασχόλησης στον δείκτη
PMI της Ευρωζώνης να παραμένει α-
μετάβλητη τον Σεπτέμβριο.

* Ο κ. Χόλγκερ Σμίεντινγκ είναι οικονομολόγος
της Berenberg Bank.

Η ιταλική πολιτική σκηνή έχει ξεκάθαρα
μετατοπιστεί δυναμικά προς τα δεξιά.
Ενας συνασπισμός κομμάτων υπό την
ηγεσία της εθνικίστριας Τζόρτζια Με-
λόνι, του αμφισβητία της Ε.Ε. Ματέο
Σαλβίνι, καθώς και του καταδικασθέ-
ντος πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο
Μπερλουσκόνι, εξασφάλισε μια σαφή
κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις ε-
θνικές εκλογές της περασμένης Κυ-
ριακής. Παρά την επίδειξη ενότητας
στην πορεία της εκστρατείας, οι τρεις
εταίροι διαφωνούν σε πληθώρα ζητη-
μάτων, από τις ρωσικές κυρώσεις έως
τις δημοσιονομικές δαπάνες. Ο αντα-
γωνισμός κινδυνεύει να υπονομεύσει
την ικανότητα του επιβαρυμένου με
χρέη κράτους να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα της ενέργειας, το οποίο είναι
και το σοβαρότερο στο πλαίσιο της
κρίσης στην Ευρωζώνης. Η νέα κυ-
βέρνηση θα αντικαταστήσει την προη-
γούμενη της εθνικής ενότητας με πρω-
θυπουργό τον πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ
Μάριο Ντράγκι, η οποία διήρκεσε μόλις
18 μήνες – οι ακροδεξιοί Οι Αδελφοί
της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι, η ο-
ποία είναι πλέον πολύ πιθανό να γίνει
η πρώτη πρωθυπουργός της χώρας. Η
45χρονη πολιτικός, η οποία ξεκίνησε

τη σταδιοδρομία της στα 15 της χρόνια
ως μέλος του νεοφασιστικού «Κοινω-
νικού Κινήματος της Ιταλίας», έχει
μπροστά της δρόμο ανηφορικό. Η ά-
νοδος των τιμών της ενέργειας απο-
σταθεροποιεί μεγάλα τμήματα της ι-
ταλικής οικονομίας, οδηγώντας τα εν-
δεχομένως σε περιορισμούς και ύφεση.
Η κρίση πλέον απειλεί την επιβίωση
120.000 εταιρειών και θέτει εν κινδύνω
370.000 θέσεις εργασίας.

Ο Μάριο Ντράγκι διέθεσε πάνω από
40 δισ. ευρώ για την καταπολέμηση
του αυξανόμενου πληθωρισμού, ο ο-
ποίος προέρχεται από την ακριβή ε-
νέργεια. Ωστόσο, οι παρατεταμένες
υψηλές τιμές της θα απαιτούσαν πε-
ραιτέρω δράση. Ο ηγέτης της Λέγκας
του Βορρά, Ματέο Σαλβίνι, πρώην ευ-
ρωσκεπτικιστής, που έχει στηρίξει

πρόεδρο Πούτιν, τάσσεται υπέρ του
δανεισμού 30 δισ. ευρώ για την επι-
δότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος. Ο Μπερλουσκόνι, ο οποίος
ήταν επίσης κοντά στον Ρώσο ηγέτη,
θα ήθελε να αυξήσει τις ελάχιστες συ-
ντάξεις στα 1.000 ευρώ τον μήνα, με
δυνητικό κόστος 31 δισ. ευρώ ετησίως.
Με δημόσιο χρέος 2,8 τρισ. ευρώ,, δη-
λαδή περίπου 150% του ΑΕΠ, και α-
ποδόσεις 10ετών κρατικών ομολόγων
να έχουν διπλασιαστεί στο 4% μέσα
σε έξι μήνες, η Ιταλία δεν μπορεί να
αντέξει να επεκτείνει περαιτέρω τα
δημοσιονομικά της.

Η Μελόνι, η οποία δήλωσε τη Δευ-
τέρα ότι ήθελε να ενώσει την Ιταλία,
υποστηρίζει τις κυρώσεις κατά της
Ρωσίας και δήλωσε ότι η χώρα θα τη-
ρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες
της Ε.Ε. Οι σύμβουλοί της ισχυρίζονται
πως η νέα κυβέρνηση θα μπορούσε
να περιορίσει πρόγραμμα για την α-
νακούφιση της φτώχειας και να χρη-
ματοδοτήσει μείωση φορολογίας. Αλλά
η φαινομενικά πιο συνετή προσέγγιση
της Μελόνι μπορεί να ανατραπεί εάν
οι σύμμαχοί της την πιέσουν να εκ-
πληρώσουν τις δικές τους προεκλογικές
υποσχέσεις. 

Τρεις μεταρρυθμίσεις και 
πέντε επενδύσεις στην υγεία
Τα έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η πορεία 
εκτέλεσής τους και οι αλλαγές στο σύστημα δημόσιας υγείας

<<<<<<<

Στα έργα που αφορούν τα 
νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ περιλαμ-
βάνονται οκτώ δράσεις για 
τις οποίες το αρχικό κόστος 
ήταν €46,4 εκατ. Ωστόσο, από 
την τελευταία αξιολόγηση 
προκύπτει αύξηση των αρχικών
δαπανών σε κάποια έργα.

Η τελευταία αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των έργων του ΣΑΑ για την υγεία πραγματοποιήθηκε στις 23
Σεπτεμβρίου 2022.

<<<<<<

Η προεκλογική ενότητα 
είναι εξαιρετικά αβέβαιο 
ότι θα συνεχιστεί μετά 
τον σχηματισμό της τρικομ-
ματικής κυβέρνησης.

<<<<<<

Τον Αύγουστο οι νέες παραγ-
γελίες για αγαθά και υπηρε-
σίες ελαττώθηκαν ραγδαία,
για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Eργα μεταρρυθμίσεων 
και πρόοδος
Το Υπουργείο Υγείας καλείται να υλοποιήσει
τον Σχεδιασμό Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
και την επιτήρηση της κατανάλωσης αντιβιο-
τικών εντός των νοσοκομείων και της παρα-
κολούθησης νοσοκομειακών λοιμώξεων. Το
κόστος του έργου ανέρχεται στα €0,4 εκατ.
και έχει γίνει αγορά υπηρεσιών συμβούλου
ο οποίος ολοκλήρωσε τη σύνταξη των τεχνι-
κών προδιαγραφών. Το δεύτερο έργο αφορά
νέες εγκαταστάσεις για το Κέντρο Αίματος
συνολικής δαπάνης €4,32 εκατ. Το έργο προ-
κηρύχθηκε τον περασμένο Μάιο, έχουν υπο-
βληθεί οκτώ προσφορές και η έναρξη των
εργασιών αναμένεται τον Ιανουάριο του
2023. Στα σημαντικά έργα των μεταρρυθμί-
σεων η αλλαγή του μοντέλου αποζημίωσης
για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φο-
ρέας υλοποίησης του έργου είναι ο ΟΑΥ με
συνολική δαπάνη €0,28 εκατ. Εν προκειμέ-
νω έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για υ-
πηρεσίες από εμπειρογνώμονες για την ανά-
πτυξη των μοντέλων αποζημίωσης, το προ-
σχέδιο μοντέλου αποζημίωσης, γίνεται επε-
ξεργασία του προτεινόμενου μοντέλου απο-
ζημίωσης. Από τα σημαντικά, επίσης, έργα
στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων και αυτό
της ανάπτυξης διασυνοριακών υπηρεσιών υ-
γείας με συνολική δαπάνη €1,94 εκατ. Στό-
χος του έργου η απρόσκοπτη διασυνοριακή
φροντίδα υγείας και η ασφαλής πρόσβαση
σε πληροφορίες για την υγεία των ασθενών
μεταξύ των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειο-
νομικής περίθαλψης. Το έργο θα υλοποιηθεί
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το επόμενο
βήμα είναι η αποστολή αιτήματος προς το Ευ-
ρωπαϊκό Δίκτυο Ηλεκτρονικής Υγείας για έ-
ναρξη της διαδικασίας διασύνδεσης του Ε-
θνικού Σημείου Επαφής για Ηλεκτρονική Υ-
γεία Κύπρου ((NCPeH) με αντίστοιχα από άλ-
λα κράτη μέλη. 
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Ο ηγέτης 
του Ελληνισμού

Πόσο καιρό είχαμε να νιώσουμε περήφανοι για Έλληνα
Πρωθυπουργό;  Μετά από την εξαιρετική εμφάνιση
του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο των Ηνω-
μένων Πολιτειών που καταχειροκροτήθηκε για την
ομιλία του από τους Αμερικανούς, ήρθε και η ομιλία
του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για
να επιστεγάσει την ηγετική παρουσία του στα δυο
πιο σημαντικά φόρα για τον Ελληνισμό αυτή τη στιγμή.
Η παρουσία του έδειξε ότι η Ελλάδα είναι καλά προε-
τοιμασμένη ώστε να αποκρούσει οποιαδήποτε εξω-
τερική απειλή και την ίδια ώρα είναι καλά προετοι-
μασμένη για να προστατεύσει τα συμφέροντα και
την κυριαρχία του συνόλου του Ελληνισμού, συμπε-
ριλαμβανομένης και της Κύπρου. 

Όσοι μέχρι και τώρα κατηγορούσαν την Ελλάδα
ότι έχει ξεχασμένη την Κύπρο, θα πρέπει να αλλάξουν
ρητορική γιατί πολύ απλά με τις δυο αυτές εμφανίσεις
ο Έλληνας Πρωθυπουργός απέδειξε ότι η Κύπρος βρί-
σκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα της Ελληνικής Κυ-
βέρνησης. Ξέρω ότι αυτό δεν βολεύει πολιτικά κάποιους,
όμως για την Ελλάδα η Κύπρος είναι το σημαντικότερο
κομμάτι του Ελληνισμού. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε
την πολεμική διάθεση του Ερντογάν και μαζί θα πα-
λέψουμε για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον
εισβολέα στα πλαίσια πάντα των αποφάσεων του συμ-
βουλίου ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για μια δι-
κοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, όπου όλοι οι Κύπριοι
θα ζουν ελεύθεροι χωρίς καταπίεση από το καθεστώς
της Τουρκίας. 

Η Ελλάδα έχει αποδείξει διαχρονικά και με όλες
τις Κυβερνήσεις την αφοσίωσή της πάνω στο Κυπριακό
πρόβλημα και μια δίκαιη λύση. Ελλάδα και Κύπρος
μοιράζονται κοινούς αγώνες και κοινά οράματα. Ο
ρόλος που θα έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο το
επόμενο διάστημα θα είναι σημαντικός όχι μόνο για
την ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά για την ασφάλεια
του συνόλου του δυτικού κόσμου. Ο Μητσοτάκης από
το βήμα της ΔΕΘ ήταν σαφής : «Νταηλίκια με την Ελ-
λάδα Γιοκ». Οι στιγμές που ζούμε εκτός από ιστορικές
είναι και κρίσιμες, οπότε θα πρέπει ενωμένοι και με
ψυχραιμία να πορευτούμε για το μέλλον του Ελληνι-
σμού.

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχειρή-
σεων.

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Με-
ταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους
ότι «λαμβάνοντας υπόψη το τοξικό
κλίμα που έχει διαμορφωθεί λόγω
και της προεκλογικής περιόδου,
δεν έχουν άλλη επιλογή από το να
τερματίσουν οποιεσδήποτε δια-
πραγματεύσεις με τη διαχειρίστρια
εταιρεία Hermes τόσο για την ε-
πίτευξη συμβιβασμού για την κα-
τασκευή της Φάσης 2 στα αερο-
δρόμια Λάρνακας και Πάφου καθώς

και να αναστείλουν την εφαρμογή
κινήτρων αεροπορικής επιβατικής
κίνησης για την περίοδο 2022-
2030».

«Είναι με λύπη που παρατηρούμε
για μια ακόμη φορά ότι σοβαρότατα
θέματα που αφορούν την οικονομία
της χώρας, που επηρεάζουν τα ει-
σοδήματα και τις θέσεις εργασίας,
γίνονται αντικείμενο μικροπολιτι-
κής εκμετάλλευσης και λαϊκισμού»,
αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση
τα Υπουργεία Οικονομικών και Με-
ταφορών με την οποία σχολιάζουν

τη σύμβαση παραχώρησης των α-
εροδρομίων Λάρνακας και Πάφου
και τη δημόσια συζήτηση που βρί-
σκεται σε εξέλιξη, κατά την οποία,
μεταξύ άλλων, όπως αναφέρουν
«αφήνονται υπονοούμενα με σκοπό
τη σπίλωση προσωπικοτήτων και
την αποδόμηση υπηρεσιών του
κράτους», σημείωσαν σε σχετική
ανακοίνωση.

Τα δύο Υπουργεία αναφέρουν
ότι «λανθασμένα αναφέρεται ευ-
ρέως ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
έχει εξασφαλίσει υπέρ της απόφαση
με την οποία μπορεί να υποχρεώσει
τη διαχειρίστρια εταιρεία να κα-
τασκευάσει τη Φάση 2 των αερο-
δρομίων ή, εναλλακτικά, η Δημο-
κρατία να λάβει αποζημίωση».

Προσθέτουν ότι «η πραγματι-
κότητα είναι ότι η διαχειρίστρια ε-
ταιρεία είχε προσφύγει σε διαδι-
κασία ταχείας επίλυσης διαφορών
όπου είχε απορριφθεί το αίτημά
της να προχωρήσει σε βελτιωτικές
εργασίες στα αεροδρόμια και να
μεταθέσει επ’ αόριστον την κατα-
σκευή της Φάσης 2».

«Κατόπιν αυτής της εξέλιξης,
τον Φεβρουάριο 2021, η Κυπριακή
Δημοκρατία εκκίνησε διαδικασία
διαιτησίας με σκοπό να υποχρεώσει
τη διαχειρίστρια εταιρεία, είτε να
εκτελέσει τις εργασίες της Φάσης
2, είτε να αποζημιώσει τη Δημο-
κρατία ανάλογα», σημειώνουν.

Επίσης, αναφέρουν ότι η πιο πά-
νω διαιτησία βρίσκεται σε αναστολή
καθώς διερευνάται ένας ενδεχό-
μενος συμβιβασμός μεταξύ Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και διαχειρίστριας

εταιρείας, σύμφωνα με τον οποίο
η Hermes θα κατασκευάσει τη Φά-
ση 2, θα της δοθεί μια επέκταση
στη διάρκεια της σύμβασης παρα-
χώρησης ώστε να μπορέσει να ε-
ξασφαλίσει χρηματοδότηση από
τις τράπεζες και σε αντάλλαγμα θα
αποποιηθεί μια σειρά απαιτήσεων
που έχει ενάντια στο κράτος.

Προσθέτουν ότι στις συζητήσεις
με τη διαχειρίστρια εταιρεία συμ-
μετέχουν εκπρόσωποι του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, του Υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ-
γων και της Νομικής Υπηρεσίας
της Δημοκρατίας.

Στην κοινή ανακοίνωση τα Υ-
πουργεία Οικονομικών και Μετα-
φορών αναφέρουν ότι «ουδεμία
συμφωνία υπάρχει για τη χρονική
επέκταση της σύμβασης» και προ-
σθέτουν ότι «εφόσον οι μελέτες
δείξουν ότι η αξία των απαιτήσεων
που προτίθεται να αποποιηθεί η
Hermes είναι τουλάχιστον ίση με
την αξία της χρονικής επέκτασης
της σύμβασης, θα υπογραφεί συμ-
φωνία κατανόησης, η οποία θα
προωθηθεί στην Κεντρική Επιτρο-
πή Αλλαγών και Απαιτήσεων, ακο-
λούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο
και στη συνέχεια στη Γενική Διεύ-
θυνση Ανταγωνισμού της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, η οποία εφαρ-
μόζει ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια
για την τελική έγκριση».

Αναφέρουν ότι με αυτή τη δια-
δικασία διασφαλίζεται το δημόσιο
συμφέρον και προσθέτουν πως
«προαπαιτούμενο οποιασδήποτε
συμφωνίας συμβιβασμού αποτελεί

η κατάληξη σε αξίες τόσο για την
ενδεχόμενη επέκταση της σύμβα-
σης παραχώρησης όσο και για τις
απαιτήσεις της Hermes».

«Είναι απορίας άξιο πως, παρότι
η διαδικασία αποτίμησης των πιο
πάνω αξιών είναι ιδιαίτερα πολύ-
πλοκη και απαιτείται εργασία μηνών
από ειδικούς, στον ημερήσιο Τύπο
αναρτώνται νούμερα, στη βάση
δήλωσης του Γενικού Ελεγκτή, προ-
φανώς χωρίς καμία τεκμηρίωση
και εμπεριστατωμένη μεθοδολο-
γία», υπογραμμίζουν.

Τα Υπουργεία Οικονομικών και
Μεταφορών αναφέρουν ότι μαζί
με τη Νομική Υπηρεσία της Δημο-
κρατίας «εφαρμόζουν πιστά τη δια-
δικασία αποτίμησης που έχουν υ-
ποδείξει οι εξωτερικοί νομικοί σύμ-
βουλοι που έχει διορίσει η Νομική
Υπηρεσία και οι οποίοι έχουν στην
ομάδα τους δικηγόρους εξειδικευ-
μένους σε θέματα κρατικών ενι-
σχύσεων».

Σημειώνουν πως οι ίδιοι εξωτε-
ρικοί νομικοί σύμβουλοι χειρίζονται,
εκ μέρους της Δημοκρατίας, την
προσφυγή σε διαιτησία που βρί-
σκεται σε αναστολή.

Αναφέρουν επίσης ότι σύμφωνα
με την υποδειχθείσα διαδικασία,
η Νομική Υπηρεσία έχει συμβληθεί
με ειδικούς νομικούς εμπειρογνώ-
μονες για την αξιολόγηση, με βάση
τη σύμβαση παραχώρησης, των α-
παιτήσεων της διαχειρίστριας ε-
ταιρείας Hermes και τις πιθανότητες
επιτυχίας τους.

Προσθέτουν ότι το αποτέλεσμα
της αξιολόγησής τους θα χρησιμο-

ποιηθεί από τον χρηματοοικονομικό
σύμβουλο, ο οποίος έχει διοριστεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για
να αποτιμήσει τόσο την αξία της
ενδεχόμενης επέκτασης της διάρ-
κειας της σύμβασης παραχώρησης
όσο και την αξία των απαιτήσεων
της διαχειρίστριας εταιρείας.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι θα
γίνει χρήση, από το Υπουργείο Με-
ταφορών, υπηρεσιών εξειδικευμέ-
νου συμβούλου αεροπορικών κι-
νήσεων, απαραίτητων για την τεκ-
μηρίωση των οικονομικών προβλέ-
ψεων.

Με βάση τα πιο πάνω, σύμφωνα
με τα Υπουργεία Οικονομικών και
Μεταφορών, «προκαλεί έκπληξη
και ερωτηματικά η προτροπή του
Γενικού Ελεγκτή προς την Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή για απόρριψη
του αιτήματος αποδέσμευσης κον-
δυλίου για χρηματοοικονομικό σύμ-
βουλο όταν η διαδικασία που έχει
ο ίδιος προτείνει είναι ουσιαστικά
ίδια με αυτή που εφαρμόζεται από
τα Υπουργεία Οικονομικών, Μετα-
φορών, Επικοινωνιών και Έργων
και της Νομικής Υπηρεσίας της Δη-
μοκρατίας».

Αναφορικά με τη διαδικασία α-
πευθείας ανάθεσης στον χρημα-
τοοικονομικό σύμβουλο, τα Υπουρ-
γεία Οικονομικών και Μεταφορών
αναφέρουν στην κοινή τους ανα-
κοίνωση ότι αυτή είναι «καθόλα
σύννομη και συμβατή με τις εθνικές
νομοθεσίες και το κοινοτικό κε-
κτημένο» και «ακολουθήθηκε, κα-
τόπιν υπόδειξης της Νομικής Υπη-
ρεσίας της Δημοκρατίας».

Τερματίζονται οι διαπραγματεύσεις με 
τη Hermes για Φάση 2 στα αεροδρόμια
Τα Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών κάνουν λόγο για τοξικό κλίμα λόγω της προεκλογικής περιόδου

Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Είναι συγκλονιστικό και μόνο να το φα-
νταστείς. Ενα διαστημόπλοιο με δια-
στάσεις λίγο μικρότερες από ένα Ι.Χ.
αυτοκίνητο μετατρέπεται σε βέλος και
διασχίζει 12 εκατομμύρια χιλιόμετρα,
σε ένα ταξίδι 10 μηνών, για να πέσει
με ταχύτητα 20.000 χιλιομέτρων την
ώρα πάνω σε ένα αστεροειδή με διάμε-
τρο 160 μέτρων και να πετύχει τον στόχο
του με ακρίβεια δέκα μέτρων! Πρόκειται
για την αποστολή του DART, δηλαδή
«βέλος» στα αγγλικά, η οποία στέφθηκε
με επιτυχία λίγο μετά τις 2 τα ξημερώ-
ματα χθες ώρα Ελλάδας. 

Το πρόγραμμα Double Asteroid
Redirection Test (DART) της NASA είναι
ένα επιστημονικό πείραμα που σχεδιά-
ζεται για πολλά χρόνια και στηρίζεται
στη συνεργασία ομάδων από πολλές
χώρες, ανάμεσά τους και μία από το
Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ. «Ο στόχος
του πειράματος DART είναι να εξετά-
σουμε κατά πόσον με τη μέθοδο αυτή
της πρόσκρουσης πάνω σε αστεροειδείς
αυτού του μεγέθους μπορούμε να αλ-
λάξουμε με ασφάλεια την τροχιά τους,
έτσι ώστε να δράσουμε αναλόγως εάν
χρειαστεί ποτέ. 

Είναι η πρώτη φορά που πραγματο-
ποιείται κάτι τέτοιο και γι’ αυτό η ση-
μασία της όλης επιχείρησης και της τε-
λικής επιτυχούς κατάληξης είναι πολύ
μεγάλη», λέει στην «Κ» ο Κλεομένης
Τσιγάνης, καθηγητής στο Τμήμα Φυ-
σικής του ΑΠΘ και επικεφαλής της ο-
μάδας που συνέβαλε στο πείραμα.

Αναφερόμενος στο μακρύ ταξίδι του
DART σημειώνει πως υπήρχαν ορισμένοι
χειρισμοί από τη βάση της NASA τους
προηγούμενους μήνες, αλλά τις τέσσερις
τελευταίες ώρες πριν από την πρόσκρου-
ση, και ειδικά αφότου το διαστημόπλοιο
απέκτησε οπτική επαφή με τους αστε-
ροειδείς, το σκάφος κινήθηκε από μόνο
του με σύστημα αυτόματης έξυπνης
πλοήγησης. Σε τι συνίσταται η συμβολή
των επιστημόνων του ΑΠΘ; «Η ομάδα
μας έχει μια συσσωρευμένη εμπειρία
από τη μελέτη της δυναμικής αυτών
των αστεροειδών, ειδικά όσον αφορά
τη μοντελοποίηση της κίνησής τους.
Με βάση αυτό μελετούμε την κίνηση
των δύο αστεροειδών τόσο πριν όσο
και μετά την πρόσκρουση. Μάλιστα,
καθώς θα συλλέγουμε τα πραγματικά
στοιχεία μετά την πρόσκρουση, θα προ-
σπαθήσουμε να εξηγήσουμε την κίνηση
των σωμάτων και πόσο επέδρασε τελικά
η σύγκρουση με το σκάφος», εξηγεί ο
κ. Τσιγάνης.

Το σχέδιο 
Το πείραμα DART αφορούσε ένα σύ-

στημα αστεροειδών, με έναν πιο μεγάλο,
τον Δίδυμο, με διάμετρο 800 μέτρων,
κι έναν μικρότερο, τον Δίμορφο, με διά-

μετρο 160 μέτρων. Ο Δίμορφος είναι
δορυφόρος του Διδύμου, εκτελώντας
μια πλήρη περιστροφή κάθε 12 ώρες.
«Ο στόχος του πειράματος ήταν να κτυ-
πήσουμε τον Δίμορφο, να του δώσουμε
λίγη παραπάνω ορμή και ενέργεια, έτσι
ώστε να τροποποιηθεί η τροχιά του,
για παράδειγμα να κάνει την περιστροφή
σε 11 ώρες και 40 λεπτά», σημειώνει ο
καθηγητής του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιγάνη, τις επό-
μενες δύο-τρεις εβδομάδες θα έχουμε
μια εικόνα για το ποια είναι η μεταβολή
της τροχιακής περιόδου. Ηδη πάντως
έχει καταγραφεί αυξημένη λάμψη στον
Δίμορφο, καθώς και διασπορά θραυ-
σμάτων. «Πιο ολοκληρωμένη εικόνα θα
πάρουμε από το ευρωπαϊκό σκάφος
ΗΡΑ, το οποίο θα εκτοξευθεί το 2024
και θα φτάσει στον Δίμορφο το 2026
για να τον παρατηρήσει από κοντά,
ώστε να δούμε ακριβώς τις συνέπειες
της πρόσκρουσης. Μάλιστα το ΗΡΑ
προγραμματίζεται να απελευθερώσει
και δύο μικρά δορυφορικά διαστημικά
σκάφη, έτσι ώστε να λάβουμε μια το-
μογραφία του Δίμορφου από τα ραντάρ
τους. Και σε αυτό το πρόγραμμα συμ-
μετέχει η ομάδα μας», λέει στην «Κ» ο
κ. Τσιγάνης.

Η συγκεκριμένη μέθοδος που δοκι-

μάστηκε με επιτυχία μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για την άμυνα του πλανήτη
μας. «Εάν εντοπίσουμε έναν αστεροειδή
που θα μπορούσε να γίνει απειλή για
τη Γη, μπορούμε να την εφαρμόσουμε
ώστε να τροποποιηθεί η τροχιά του. Α-
παιτείται όμως έγκαιρη εκτίμηση, 2-3
χρόνια πριν. Στην περίπτωση αυτή, και
μια μικρή αλλαγή της τροχιάς του με-
γεθύνεται εκθετικά», σημειώνει ο κα-
θηγητής Φυσικής του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μέχρι
σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου
30.000 αστεροειδείς κάθε μεγέθους. Η
εκτίμηση είναι πως ειδικά όσοι έχουν
διάμετρο άνω του ενός χιλιομέτρου έ-
χουν εντοπιστεί στο σύνολό τους, έχει
αναλυθεί η πορεία τους και δεν αποτε-
λούν απειλή για τη Γη, τουλάχιστον για
τα επόμενα 100 χρόνια. Ομως, όσον α-
φορά τους μικρότερους αστεροειδείς,
μεγέθους 150-200 μέτρων, που είναι

και οι περισσότεροι, υπολογίζεται πως
γνωρίζουμε μόνο το 40%. Γι’ αυτό είναι
σημαντική η διαδικασία εντοπισμού
τους και λεπτομερούς καταγραφής της
τροχιάς τους.

Διαστημικά προγράμματα 
Τα διαστημικά προγράμματα έχουν

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ο Κλεομέ-
νης Τσιγάνης και η ομάδα του ΑΠΘ μπή-
καν στον σχεδιασμό του προγράμματος
από το 2014, η ίδια η αποστολή σχε-
διαζόταν αρκετά χρόνια πριν. Η διεύ-
θυνση και η χρηματοδότηση της απο-
στολής ανήκε στη NASA, η κατασκευή
του σκάφους έγινε από επιστήμονες
του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και
ειδικά από το Εργαστήριο Εφαρμοσμέ-
νης Φυσικής, που διηύθυνε ο Σταμάτης
Κριμιζής, ενώ στο σύνολο του έργου
συνεργάστηκαν επιστημονικές ομάδες
από πολλές χώρες.

Πιο ισχυρή η άμυνα του πλανήτη 
Ο Κλεομένης Τσιγάνης μιλάει στην «Κ»  για την ελληνική συμμετοχή στην εξολόθρευση αστεροειδούς

<<<<<<

Σύμφωνα με τους επιστήμο-
νες, μέχρι σήμερα έχουν κα-
ταγραφεί περίπου 30.000 
αστεροειδείς κάθε μεγέθους.

<<<<<<

Με τη δημόσια συζήτηση
που βρίσκεται σε εξέλι-
ξη, «αφήνονται υπονοού-
μενα με σκοπό τη σπίλω-
ση προσωπικοτήτων και
την αποδόμηση υπηρε-
σιών του κράτους».

Του AΛΕΞ ΧΟΓΚΟΥΝΤ

Oι νέοι και ταλαντούχοι καλλιτέχνες
αφθονούν, ελάχιστοι όμως απο-
λαύουν της αναγνώρισης ενός παι-
διού - θαύματος με το όνομα Αντρές
Βαλένθια. Τους πίνακές του αγο-
ράζουν βαθύπλουτοι συλλέκτες,
ενώ τον Ιούνιο έκανε την πρώτη
του ατομική έκθεση στην γκαλερί
σύγχρονης Τέχνης Chase, στο Σόχο
της Νέας Υόρκης. Καθένα από τα
35 έργα πωλήθηκε μεταξύ 50.000
και 125.000 ευρώ, ένα δημοπρα-
τήθηκε στο Χονγκ Κoνγκ έναντι
165.000 ευρώ, ενώ ένα άλλο έναντι
230.000 ευρώ σε φιλανθρωπικό
γκαλά στο Κάπρι.

Ο νεαρός καλλιτέχνης δήλωσε
πρόσφατα ότι είναι ευτυχής που
μπορεί να σκορπίζει χαρά με την
τέχνη του. Για να κάνει τη δήλωσή
του στάθηκε, μάλιστα, μπροστά
στο έργο του «Ο καθηγητής», έναν
πίνακα κυβιστικής τεχνοτροπίας,
λάδι και ακρυλικό, ύψους περίπου
120 εκ., ακριβώς όσο και ο δημι-
ουργός του.

Ο Αντρές Βαλένθια, ο «μικρός
Πικάσο» όπως τον αποκαλούν, εί-
ναι δέκα ετών. Την έμπνευσή του
αντλεί από έργα των Ζαν Μισέλ
Μπασκιά και Τζορτζ Κόντο, από
τα Πόκεμον, την «Γκερνίκα» του
Πικάσο και τα στρατιωτάκια με τα
οποία παίζει. Ο ιδιοκτήτης της γκα-
λερί, Μπέρνι Τσέις, κοιτάζει υπε-
ρήφανος τον μικρό ζωγράφο και
λέει: «Συνεργάστηκα με σπουδαί-
ους καλλιτέχνες, όπως ο διάσημος
φωτογράφος Πίτερ Μπερντ και ο
Κένι Σαρφ. Οι δυνατότητες του Α-
ντρές είναι πολύ μεγαλύτερες».

Ο Αντρές μπορεί να απολαμβά-
νει τη φήμη του, αλλά ταυτόχρονα
είναι μαθητής της πέμπτης δημο-
τικού και πρέπει καθημερινά να
μελετάει τα μαθήματά του. Η μη-
τέρα του, Ελσα Βαλένθια, σχεδιά-
στρια κοσμημάτων, τονίζει: «Ο
γιος μου είναι καλλιτέχνης, αλλά

πάνω απ’ όλα είναι ένα παιδί».
Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει ότι η
ίδια και ο σύζυγός της, ο δικηγόρος
και μάνατζερ του Κουβανού πυγ-
μάχου Φρανκ Σάντσεθ, δεν συνέ-
βαλαν στην ανάδειξή του ως ξε-
χωριστού ζωγράφου. Την προβολή
του μικρού ανέθεσαν σε σημαντι-
κούς επαγγελματίες επί των δη-
μοσίων σχέσεων.  

Η καλλιτεχνική σταδιοδρομία
του Αντρές ξεκίνησε στα τέσσερά
του, όταν οι γονείς του παρατή-
ρησαν ότι περνούσε ώρες προ-
σπαθώντας να αντιγράψει με α-
κρίβεια τα έργα άλλων ζωγράφων.
Λίγο αργότερα άρχισε να πουλάει

έργα του φιλοτεχνημένα με νερο-
μπογιά σε φίλους και συγγενείς,
έναντι 20 δολαρίων. 

Κάπως έτσι πληροφορήθηκε
για το ταλέντο του ο γκαλερί στας
Μπέρνι Τσέις. Kάθε φορά που τον
επισκεπτόταν ο Αντρές, αγόραζε
και μια ζωγραφιά του έναντι 100
δολαρίων. Σταδιακά η φήμη του
άρχισε να εκτοξεύεται, με πίνακές
του να πωλούνται σε διασημότητες
όπως η Σοφία Βεργκάρα και ο Τσά-
νινγκ Τέιτουμ.

Πολλοί τεχνοκριτικοί και γκα-
λερίστες αντιμετωπίζουν με σκε-
πτικισμό τον ενθουσιασμό για τον
μικρό ζωγράφο, τονίζοντας ότι εν-
δέχεται να μη διαρκέσει. «Η ζωή
κάθε νέου καλλιτέχνη αλλάζει ρι-
ζικά. Είναι τουλάχιστον αστείο να
επενδύσει κανείς στον πίνακα ενός
παιδιού, ελπίζοντας ότι έπειτα από
πολλές δεκαετίες θα διατηρείται
ή και θα έχει αυξηθεί η αξία του»,
σχολιάζουν.

Ενας 10χρονος Πικάσο

<<<<<<

Πίνακες του Αντρές 
Βαλένθια πωλούνται 
έναντι 50.000 έως και
230.000 ευρώ.

Ο Αντρές Βαλένθια σχεδιάζει στο υπόγειο στούντιο της γκαλερί σύγχρονης Τέ-
χνης Chase, στο Σόχο της Νέας Υόρκης.

Ο στόχος του πειράματος ήταν να κτυπηθεί ο Δίμορφος, να του δοθεί λίγη παραπάνω ορμή και ενέργεια, έτσι ώστε να τροποποιηθεί η τροχιά
του, για παράδειγμα να κάνει την περιστροφή σε 11 ώρες και 40 λεπτά. 

Το πείραμα DART αφορούσε ένα σύστημα α-
στεροειδών, με έναν πιο μεγάλο, τον Δίδυ-
μο, με διάμετρο 800 μέτρων, κι έναν μικρό-
τερο, τον Δίμορφο, με διάμετρο 160 μέτρων.

H τελευταία συμπαγής εικόνα του Δίμορ-
φου, 12 χιλιόμετρα και 2 δευτερόλεπτα πριν
από τη σύγκρουση.
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e-shops!

Βαρύ θα είναι το τίμημα του πολέ-
μου για την Ευρωζώνη σύμφωνα
με τον ΟΟΣΑ, που προειδοποιεί
πως πολλές χώρες-μέλη της θα διο-
λισθήσουν σε ύφεση στη διάρκεια
των χειμερινών μηνών και ενδε-
χομένως θα παραμείνουν σε ύφεση
όλο το 2023. Ανάμεσά τους η Γερ-
μανία, που ήδη δέχεται καίριο
πλήγμα από την ενεργειακή κρίση
και τη διακοπή της παροχής ρω-
σικού αερίου και σύμφωνα με τον
ΟΟΣΑ θα δει το ΑΕΠ της να συρ-
ρικνώνεται κατά 0,7% μέσα στο ε-
πόμενο έτος. 

Σε έκθεσή του με τίτλο «Πλη-
ρώνοντας το τίμημα του πολέμου»,

ο διεθνής οργανισμός προειδοποιεί
πως η ύφεση θα έχει μεγαλύτερο
βάθος και διάρκεια αν η Ρωσία μει-
ώσει περαιτέρω την παροχή ενέρ-
γειας, κάτι που έχει ήδη δρομολο-
γηθεί. Προβλέπει απότομη προ-
σγείωση της ανάπτυξης της Ευ-
ρωζώνης σε ένα ισχνό 0,3% το ε-
πόμενο έτος.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ακόμη
και με τα υφιστάμενα επίπεδα πλη-
ρότητας των ταμιευτήρων φυσικού
αερίου στην Ευρώπη, περίπου στο
80% με 90% δηλαδή, δεν θα επαρ-
κούν για να κινήσουν την οικονομία
της Ευρωζώνης για έναν συνήθη
ευρωπαϊκό χειμώνα. Σε περίπτωση

βαρύτερου χειμώνα, θα επιδεινωθεί
η ανεπάρκεια ενέργειας με απο-
τέλεσμα να εκτοξευθούν περαιτέρω
οι τιμές του φυσικού αερίου, όπως
επίσης το ίδιο θα συμβεί και στην
περίπτωση που η Ε.Ε. δεν κατα-
φέρει να εξασφαλίσει ενεργειακούς
πόρους από άλλους προμηθευτές. 

Στην περίπτωση αυτή ο ΟΟΣΑ

πιθανολογεί αύξηση των τιμών
του φυσικού αερίου κατά 50% σε
παγκόσμιο επίπεδο από το πρώτο
τρίμηνο του επόμενου έτους και
παράλληλη αύξηση των τιμών του
πετρελαίου κατά 10%. Εκτιμά πως
το σοκ θα έχει διάρκεια τουλάχι-
στον ενός έτους και θα μειώσει
την ανάπτυξη της Ευρωζώνης κατά
1,5 ποσοστιαία μονάδα.

Ιδιαίτερη μνεία κάνει ο διεθνής
οργανισμός για την Ιταλία, που ε-
κτιμά ότι στο σύνολο του τρέχοντος
έτους θα σημειώσει ανάπτυξη 3,4%,
αλλά θα γνωρίσει απότομη επιβρά-
δυνση σε ένα ισχνό 0,4% το 2023.
Ερωτώμενος σχετικά με το μήνυμα

του ΟΟΣΑ στη νέα κυβέρνηση που
προέκυψε από τις εκλογές της Κυ-
ριακής και προβληματίζει τις Βρυ-
ξέλλες, ο γενικός γραμματέας του
διεθνούς οργανισμού, Ματίας Κόρ-
μαν, τόνισε πως «στην παρούσα
συγκυρία το καλύτερο είναι να δια-
τηρήσει ισχυρούς δεσμούς αλλη-
λεγγύης με την υπόλοιπη Ευρώπη».
Οσον αφορά την παγκόσμια οικο-
νομία, ο ΟΟΣΑ υπολογίζει πως η
ανάπτυξη θα είναι 3% φέτος, αλλά
θα επιβραδυνθεί στο 2,2% το επό-
μενο έτος, ενώ από 2,5% που ήταν
η εκτίμησή του για την ανάπτυξη
των ΗΠΑ το 2022, τώρα την υπο-
λογίζει στο 1,5%. 

Κυκλοφοριακό χάος, προβλήματα στην
πρόσβαση των παραλιών του νησιού,
αδυναμία των ταξί να καλύψουν την
αυξημένη ζήτηση, ενώ παράλληλα ε-
ντοπίζονται προβλήματα στην παροχή
πόσιμου νερού. Η Μαγιόρκα, το νησί
με το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεψι-
μότητας στην Ευρώπη, έχει φθάσει
στα όριά της (αν δεν τα έχει κιόλας ξε-
περάσει). Οι εκκλήσεις για περιορισμό
του μαζικού τουρισμού γίνονται ολοένα
και πιο έντονες, όπως αναφέρει σχετικό
άρθρο της Deutsche Welle. «Δεν μπορεί
να συνεχιστεί αυτό», ανακοίνωσε η
τοπική κυβέρνηση, η οποία σκέφτεται
μέχρι και την επιβολή μέτρων ώστε να
αποτραπεί το ενδεχόμενο κατάρρευσης. 

Οι παραθεριστές αντί να απολαμ-
βάνουν την ηρεμία του νησιού και τα
μοναδικά τοπία της Μαγιόρκας, όπως
και τις γραφικές πόλεις Ντεϊά και Βα-
ντεμόσα, βρίσκονται κολλημένοι στην
κίνηση πίσω από το τιμόνι ενός αμαξιού.
Πολλοί δημοφιλείς προορισμοί του νη-
σιού έχουν κατακλυστεί από γραφεία
με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Και φυ-

σικά, μετά το μποτιλιάρισμα, η εξα-
ντλητική προσπάθεια αναζήτησης θέ-
σης στάθμευσης. Η κατάσταση, όμως,
γίνεται πολλές φορές και επικίνδυνη,
διότι συχνά οι έξοδοι κινδύνου, όπως
και πολλοί δρόμοι είναι αποκλεισμένοι
λόγω της έλλειψης θέσεων στάθμευ-
σης.

Στην γραφική πόλη Ντεϊά ο δήμαρ-

χος Λουίς Απεστέγκια κρούει τον κώ-
δωνα του κινδύνου για την κατάσταση
που επικρατεί, μια και χιλιάδες παρα-
θεριστές κατακλύζουν την περιοχή.
Στη Σα Φοραδάδα, την οποία επισκέ-
πτονται πλήθη τουριστών κάθε βράδυ
για να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα,
η πρόσβαση μπορεί να χαρακτηριστεί...

επικίνδυνη. Ο στενός δρόμος εν μέσω
κυκλοφοριακής συμφόρησης μπορεί
να γίνει εφιαλτικός για όλους. «Αν δεν
βρούμε σύντομα λύση, κάποια στιγμή
θα συμβεί σοβαρό ατύχημα», δηλώνει
ο κ. Απεστέγκια.

Η έλλειψη νερού στην περιοχή είχε
ως αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ κά-
ποια μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η
ολική έλλειψη πόσιμου νερού. Βυτιο-
φόρα τροφοδοτούν την περιοχή λόγω
της πολύμηνης ξηρασίας, που οδήγησε
στο άδειασμα των πηγαδιών. Εχει α-
παγορευθεί να γεμίζουν οι ιδιοκτήτες
τις πισίνες τους, όπως και το πότισμα
ιδιωτικών κήπων. Η κυβέρνηση του
νησιού είχε αποφασίσει στο παρελθόν
ένα μορατόριουμ που περιορίζει τον
αριθμό των τουριστικών κλινών σε
430.000. Επιπλέον, μόνο τρία κρουα-
ζιερόπλοια την ημέρα επιτρέπεται
πλέον να δένουν στο νησί. Λόγω των
μέτρων κατά την περίοδο της πανδη-
μίας τα δύο προηγούμενα χρόνια, η
συζήτηση για το υπερβολικό ποσοστό
τουρισμού είχε μπει προσωρινά στον

πάγο. Φέτος όμως το νησί κοντεύει να
βουλιάξει από τους επισκέπτες, όπως
αναφέρει η DW. Τον Ιούλιο και τον Αύ-
γουστο η πληρότητα του νησιού βρι-
σκόταν στο 100%. Ούτε ο πόλεμος στην
Ουκρανία, ούτε ο πληθωρισμός, ούτε
το χάος στις πτήσεις στην Ευρώπη
μπόρεσαν να ανακόψουν το τεράστιο
κύμα τουριστών.

«Μετά την άρση των περιορισμών
του ιού, η ανάγκη για διακοπές ήταν
μεγάλη», αναφέρει η Μαρία Φροντέρα,
πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων της
Μαγιόρκας. Ενώ οι ξενοδόχοι τρίβουν
τα χέρια τους, η τοπική κοινωνία δυ-
σαρεστείται ολοένα και περισσότερο.
Η περιβαλλοντική ομάδα Terraferida
(Τραυματισμένη Γη) ξεκίνησε την εκ-
στρατεία «SOS Residentes» για να ε-
πιστήσει την προσοχή στο ότι πολλοί
ντόπιοι καταπιέζονται από τον μαζικό
τουρισμό. «Ο συνωστισμός ξεπερνάει
κάθε όριο», υπογραμμίζουν οι περι-
βαλλοντολόγοι της Terraferida. «Ηρθε
η ώρα να λάβουμε αντίμετρα, ειδάλλως
τελειώσαμε».

Της ανταποκρίτριάς μας στις Βρυξέλλες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΓΚΑ

Συνεχίζονται οι πιέσεις προς την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για την επιβολή ανώ-
τατου ορίου τιμών στο φυσικό αέριο
πάσης προελεύσεως, ενόψει της έκτα-
κτης συνεδρίασης των Ευρωπαίων υ-
πουργών Ενέργειας στις 30 Σεπτεμ-
βρίου. Μεταξύ των υπουργών Ενέργειας
έχει κυκλοφορήσει μια επιστολή προς
υπογραφή, στην οποία ζητείται από
την Κομισιόν να έχει έτοιμη έως την
Παρασκευή την πρόταση για το πλαφόν
στο φυσικό αέριο, ώστε να συζητηθεί
κατά τη διάρκεια της συνάντησης. «Το
ανώτατο όριο τιμών που είχε ζητηθεί
εξαρχής από έναν ολοένα αυξανόμενο
αριθμό κρατών-μελών είναι το μοναδικό
μέτρο που θα βοηθήσει να μετριαστούν
οι επιπτώσεις του πληθωρισμού», α-
ναφέρει το κείμενο. «Το πλαφόν θα
πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις χον-
δρικές συναλλαγές φυσικού αερίου και
όχι μόνο στην εισαγωγή από συγκε-
κριμένες περιοχές», εξηγεί στη συνέ-
χεια. «Το πλαφόν είναι προτεραιότητα
και μπορεί να υποστηριχθεί από άλλες
προτάσεις για την ενίσχυση της οικο-
νομικής εποπτείας στην αγορά του φυ-

σικού αερίου και την ανάπτυξη εναλ-
λακτικών σημείων αναφοράς για την
τιμολόγηση του αερίου στην Ευρώπη»,
προσθέτει. 

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύ-
ριακου, η ελληνική, η ιταλική, η βελγική
και η πολωνική αντιπροσωπεία υπο-
στήριξαν ενεργά την προσπάθεια συλ-
λογής των υπογραφών, ωστόσο ο τε-
λικός αριθμός των υπογραφόντων δεν
είχε γίνει γνωστός. Σύμφωνα με διπλω-
ματικές πηγές, τη στήριξή τους έχουν
δηλώσει μέχρι στιγμής η Μάλτα, η Ρου-
μανία, η Κροατία, η Λετονία, η Σουηδία,
η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Πορτο-
γαλία. Η επιστολή αναμενόταν να φτά-
σει στα χέρια της Επιτροπής το αργό-
τερο μέχρι σήμερα. Πιθανότατα οι Βρυ-
ξέλλες να εξετάσουν τη βραχυπρόθεσμη
αντιμετώπιση των υψηλών τιμών του
φυσικού αερίου μέσω συνομιλιών με

τις προμηθεύτριες χώρες και όχι μέσω
του περιορισμού των εισαγωγών. 

Οι νέες κυρώσεις
Το Σαββατοκύριακο, εκπρόσωποι

των εθνικών κυβερνήσεων συμμετείχαν
σε διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή με αντικείμενο το επόμενο πα-
κέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το ο-
ποίο αναμένεται να κατατεθεί επίσημα
αυτή την εβδομάδα. Διπλωματικές πηγές
ανέφεραν ότι θεωρούν απίθανη τη συ-
μπερίληψη ενός πλαφόν στις τιμές της
ρωσικής πυρηνικής ενέργειας και του
πετρελαίου στη νέα δέσμη κυρώσεων,
ενώ διευκρίνισαν ότι η θέσπιση ανώ-
τατου ορίου τιμών για το πετρέλαιο βρί-
σκεται ακόμα υπό συζήτηση. 

Η έγκριση αναμένεται πριν από την
τακτική συνεδρίαση των υπουργών Ε-
ξωτερικών της Ε.Ε. στα μέσα Οκτωβρίου,
σύμφωνα με δηλώσεις Ευρωπαίου α-
ξιωματούχου στην ιστοσελίδα Euractiv. 

Την προηγούμενη εβδομάδα η Πο-
λωνία, οι χώρες της Βαλτικής και η Ιρ-
λανδία είχαν καταθέσει πρόταση για
ευρύτερες και αυστηρότερες κυρώσεις
κατά της Μόσχας που θα έθεταν στο
στόχαστρο την πυρηνική ενέργεια, τα
είδη πολυτελείας, τους τεχνολογικούς
τομείς της ρωσικής οικονομίας, όπως
και τις ρωσικές τράπεζες, καθώς ζήτησαν
τον αποκλεισμό της πλειονότητάς τους
από το σύστημα SWIFT.

Καθώς υπάρχουν ανησυχίες για τη
συντήρηση των πυρηνικών σταθμών

σε ολόκληρη την Ευρώπη, ένα πλαφόν
στην πυρηνική ενέργεια θα έπληττε
τις δραστηριότητες που σχετίζονται
με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
τόσο στη Ρωσία όσο και στο εξωτερικό,
με αποτέλεσμα να μη χαίρει υποστή-
ριξης από ορισμένα κράτη-μέλη. Τα
πυρηνικά αποτελούν τομέα-κλειδί για
χώρες όπως η Γαλλία και η Βουλγαρία,
ενώ η Ουγγαρία βρίσκεται εν μέσω ερ-
γασιών για την επέκταση του πυρηνι-
κού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στο Πακς, η οποία πραγμα-
τοποιείται με ρωσική στήριξη.

«Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από
το πλαφόν στις τιμές της πυρηνικής
ενέργειας, αλλά απ’ όσο γνωρίζουμε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει απο-

κλείσει ακόμη τίποτα γύρω από αυτό
το θέμα», δήλωσε Ευρωπαίος διπλω-
μάτης στο Euractiv.

Τέλος, η ιδέα ενός πλαφόν για τις
ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, η οποία
είχε αρχικά τεθεί στο τραπέζι σε συνε-
δρίαση του G7, δεν έχει κερδίσει την
υποστήριξη των κρατών-μελών. Σύμ-
φωνα με το πρακτορείο Bloomberg, τα
κράτη-μέλη αναζητούν κοινό έδαφος
και πιθανότατα θα καθυστερήσουν την
εφαρμογή μιας συμφωνίας, μέχρι να ο-
ριστικοποιηθεί ένα ευρύτερο πακέτο
κυρώσεων. Η Κύπρος και η Ουγγαρία
είναι μεταξύ των χωρών που έχουν εκ-
φράσει την αντίθεσή τους στην πρόταση
για πλαφόν στο πετρέλαιο.

Ο ΟΟΣΑ «βλέπει» ύφεση σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης
<<<<<<

Η Γερμανία θα δει
το ΑΕΠ της να συρρικνώ-
νεται κατά 0,7%
μέσα στο επόμενο έτος.

<<<<<<

Συνωστισμός, κυκλοφοριακή
συμφόρηση και ελλείψεις
νερού στο νησί, το οποίο
βουλιάζει από επισκέπτες.

<<<<<<

Επιστολή προς την Κομισιόν
για να συζητηθεί το θέμα κα-
τά τη διάρκεια της συνάντη-
σης στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σε έκθεσή του με τίτλο «Πληρώνοντας το τίμημα του πολέμου»,
ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί πως η ύφεση θα έχει μεγαλύτερο βάθος και
διάρκεια αν η Ρωσία μειώσει περαιτέρω την παροχή ενέργειας.

Χάος στη Μαγιόρκα λόγω υπερτουρισμού

Οι εκκλήσεις για περιορισμό του μαζικού τουρισμού γίνονται ολοένα και πιο έντονες, όπως α-
ναφέρει σχετικό άρθρο της Deutsche Welle. «Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό», ανακοίνωσε η
τοπική κυβέρνηση, η οποία σκέφτεται μέχρι και την επιβολή μέτρων ώστε να αποτραπεί το εν-
δεχόμενο κατάρρευσης.

Εντείνονται
οι πιέσεις
για πλαφόν
στο φυσικό αέριο
Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Πολωνία
υποστηρίζουν τη νέα πρωτοβουλία

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εκπρόσωποι των εθνικών κυβερνήσεων συμμετείχαν σε διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αντικείμενο το επόμενο πακέτο κυρώ-
σεων κατά της Ρωσίας, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί επίσημα αυτή την εβδομάδα. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι θεωρούν απίθανη τη συμπερίληψη ενός πλαφόν στις τιμές της
ρωσικής πυρηνικής ενέργειας και του πετρελαίου στη νέα δέσμη κυρώσεων.
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Η ευημερία της διεθνούς οικονομίας
τις τελευταίες δεκαετίες στηρίχθηκε
σε μια ιαπωνική εφεύρεση, έναν
αρνητικό αριθμό που συνήθως α-
ναπαριστά απώλεια ή έλλειψη. Τα
αρνητικά επιτόκια μετά την κε-
ντρική τράπεζα της Ιαπωνίας υιο-
θετήθηκαν από τις αντίστοιχες της
Ελβετίας, της Σουηδίας και της Δα-
νίας, αλλά και την ΕΚΤ, και άλλαξαν
τον κόσμο. Το διεθνές σύστημα
στηριζόταν σε μια καινοτομία που
εξόργιζε τους Γερμανούς τραπεζίτες
και όσους διαχειρίζονταν μεγάλα
ποσά αποταμίευσης, η απόδοση
των οποίων έγινε μηδαμινή και έ-
πρεπε πλέον να επενδυθούν σε ε-
πιχειρηματικές δραστηριότητες,
σε ακίνητα, στην αγορά.

Την εβδομάδα αυτή, με την ά-
νοδο επιτοκίων σε πολλές χώρες
εξαλείφθηκαν τα αρνητικά επιτόκια,
που επιβιώνουν πλέον μόνο στην

Ιαπωνία, αφού τα επιτόκια είναι α-
νοδικά και θετικά με στόχο την α-
ντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Για ένα διάστημα περίπου είκοσι
ετών και επειδή η ελίτ φοβήθηκε
τις συνέπειες από την κρίση 2007-
09, οι κεντρικοί τραπεζίτες χρησι-
μοποίησαν το όπλο των χαμηλών
επιτοκίων για να τονώσουν την οι-
κονομία, την παραγωγή και την α-
πασχόληση. Ο πληθωρισμός δεν
αποτελούσε πλέον απειλή και τα
πραγματικά επιτόκια έγιναν αρ-
νητικά, δηλαδή τα επιτόκια ήταν
τόσο χαμηλά που αν αφαιρεθεί ο
αναμενόμενος πληθωρισμός έφθα-
ναν κάτω από το μηδέν. Η χαρά
των χρηματιστηριακών αγορών...

Με την έξαρση σήμερα του πλη-
θωρισμού, τα επιτόκια αυξάνονται
και κάποιοι εκτιμούν ότι θα φθά-
σουν ακόμα υψηλότερα, ώστε να

εξομαλυνθούν οι πληθωριστικές
πιέσεις. Στο ορατό μέλλον οι κα-
ταθέτες θα έχουν καλύτερες απο-
δόσεις, αλλά σαφώς υψηλότερες
θα παραμείνουν οι αποδόσεις κερ-
δοφόρων επενδύσεων.

Η εποχή των αρνητικών επιτο-
κίων ευνοούσε τους υπερχρεωμέ-
νους, αλλά παρ’ όλα αυτά υπάρχουν
χώρες που οδηγήθηκαν στη χρε-
οκοπία. Η Ελλάδα και η Αργεντινή
έπεσαν έξω σε περίοδο χαμηλών
επιτοκίων κυρίως για λόγους πο-
λιτικών αστοχιών, λαϊκισμού και
ανικανότητας. Θεωρητικά, το βο-
λικό περιβάλλον αρνητικών επι-
τοκίων διευκολύνει τις κυβερνήσεις,
αλλά δεν προσφέρει κίνητρα για
μεταρρυθμίσεις, και όταν επικρα-
τούν ψηφοθηρικές πολιτικές η κα-
ταστροφή είναι βέβαιη. Κάτι ανά-
λογο συμβαίνει σήμερα στην Τουρ-
κία, που είναι η μοναδική χώρα
στην οποία το επιτόκιο μειώθηκε
κατά μία μονάδα, στο 12%, σε μια
οικονομία με πληθωρισμό τουλά-
χιστον 85%.

Το 2010 και τα επόμενα χρόνια
η τραπεζική χρηματοδότηση στην
Ευρωζώνη μειωνόταν σταθερά και
άρχισε να ανακάμπτει από το 2016
χάρη στην πολιτική αρνητικών ε-
πιτοκίων. Βέβαια ταυτόχρονα με
αυτά, οι κεντρικές τράπεζες διο-
χέτευαν στην αγορά τρισεκατομ-
μύρια ενισχύοντας τις επενδύσεις
σε ομόλογα, ακίνητα και μετοχές.
Ετσι δημιουργήθηκε η ευημερία
της εποχής, ενώ το στοίχημα σή-
μερα είναι να αποσοβηθεί ο κίν-
δυνος του πληθωρισμού, που είναι
μια άδικη επιβάρυνση, και να μπει
η οικονομία σε ανάπτυξη.

Η πολιτική των αρνητικών επι-
τοκίων μπορεί να ανήκει πλέον
στο παρελθόν, αλλά τίποτα δεν α-
ποκλείει να χρησιμοποιηθεί και
πάλι ως εργαλείο ανάταξης των οι-
κονομιών. Εως τότε πρέπει να (ξα-
να)μάθουμε να ζούμε με θετικά ε-
πιτόκια, στον γενναίο κόσμο υψη-
λών επιτοκίων που επέστρεψε. Οι
τράπεζες θα κερδίζουν από τα δά-
νεια, οι επιχειρήσεις θα πειραμα-
τίζονται σε νέες μεθόδους, οι κυ-
βερνήσεις θα προωθούν(;) μεταρ-
ρυθμίσεις για την καλύτερη αξιο-
ποίηση των κρατικών πόρων. Αυτές
είναι οι προσδοκίες στην αφετηρία
κάθε νέας εποχής, που σπάνια ε-
πιβεβαιώνονται.

Στην πράξη, ύστερα από μακρά
περίοδο χαμηλών επιτοκίων, μπαί-
νουμε σε άλλη εποχή. Τα κεφάλαια
θα είναι πιο σπάνια, όμως χάρη
στην τεχνολογία η παραγωγικότητα
δεν περιορίζεται. Αυτό που αλλάζει
είναι ουσιαστικά οι τομείς στους
οποίους δημιουργείται η μεγαλύ-
τερη κερδοφορία.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Επιστροφή στον κόσμο
των υψηλών επιτοκίων

Του ΣΕΡΑΦΕIΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΔΗ

Το ενδεχόμενο να υπάρξουν δια-κοπές
στην ηλεκτροδότηση έχει πυροδοτήσει
κύμα πανικού στις τράπεζες ανά την
Ευρώπη, οι οποίες έχουν βγάλει από τα
συρτάρια τους τα σχέδια που είχαν υι-
οθετήσει ή είχαν καταστρώσει για να
αντιμετωπίσουν την πανδημία. Οπως
αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Bloomberg, ήδη στη Βρετανία έχουν
αρχίσει συζητήσεις με τη συμμετοχή
τραπεζών, με θέμα το πώς θα κινηθούν
τον φετινό χειμώνα, ενώ η τηλεργασία
βρίσκεται στην πρώτη θέση των προ-
τεινόμενων μέτρων. Την ίδια στιγμή,
οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι έχουν
στραφεί στη Νότια Αφρική και στα
μέτρα που παίρνουν οι τοπικές επιχει-
ρήσεις, σε μια χώρα που οι διακοπές
ρεύματος είναι συχνό φαινόμενο. Η μεί-
ωση της θερμοκρασίας στα υποκατα-
στήματα και στους χώρους γραφείων,
η μετρημένη χρήση φώτων, σαφώς και
είναι κάτι που θα εφαρμοσθεί σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, όμως μια ενδεχόμενη
διακοπή στο ηλεκτρικό ρεύμα κρύβει
έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο: το να επι-
φέρει προβλήματα στα κέντρα δεδομέ-
νων των τραπεζών, ένα ενδεχόμενο το
οποίο θα είναι καταστροφικό, καθώς
από αυτά εξαρτάται όλη η λειτουργία
ενός τραπεζικού οργανισμού. 

Σύμφωνα με τον Αντριου Ρόγκαν, δι-
ευθυντή στο τμήμα επιχειρηματικής
ανθεκτικότητας, στην ένωση ομίλων
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της
Βρετανίας, UK Finance, και η οποία

είναι εκ των συντονιστών στις συζη-
τήσεις στο Λονδίνο, όλες οι τράπεζες
ανεξαρτήτως μεγέθους έχουν επικε-
ντρωθεί στην αντιμετώπιση της ενερ-
γειακής κρίσης. Επί του παρόντος, όπως
τονίζει, δεν υπάρχει κάποια αίσθηση
πανικού, εφόσον κάθε τράπεζα προ-
σπαθεί να διασφαλίσει την ομαλή λει-
τουργία της. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η
κυβέρνηση καταστρώνει σχέδια επί
χάρτου για ένα χειμώνα στον οποίο η
έλλειψη σε προμήθειες φυσικού αερίου
θα οδηγήσει σε μπλακ άουτ στον κόσμο
των επιχειρήσεων και στα νοικοκυριά.
Η Γαλλία από την πλευρά της, προκει-
μένου να αποφύγει τις διακοπές, θα α-
παιτήσει από επιχειρήσεις, νοικοκυριά
και τις τοπικές αρχές να μειώσουν την
κατανάλωσή τους. Την ίδια ώρα, η Γερ-
μανία κρατικοποιεί τον ενεργειακό κο-
λοσσό της Uniper, ώστε να αποτρέψει

την πτώχευσή της και μαζί την κατάρ-
ρευση του ενεργειακού της κλάδου (μιας
και πολλοί μιλούν για το ενδεχόμενο
να συμβεί σήμερα στην ενέργεια ό,τι
είχε προκύψει με τη Lehman Brothers
το 2007/2008). Για τις μεγάλες πολυε-
θνικές τράπεζες το πρόβλημα είναι α-
κόμη οξύτερο, από τη στιγμή που δια-
τηρούν υποκαταστήματα και γραφεία
σε διάφορες πόλεις της Γηραιάς Ηπείρου.
Οπως ανέφερε ο επικεφαλής για τη Γερ-
μανία της JP Morgan, Στέφαν Μπεχρ,
τα μεγάλα γραφεία διαθέτουν εφεδρικές
γεννήτριες, ωστόσο υπάρχει το ενδε-
χόμενο να γίνει μετακίνηση προσωπικού
σε κάποια χώρα, σε περίπτωση που υ-
πάρξει επιδείνωση των προβλημάτων
σε κάποια άλλη. 

Στην Ελβετία η UBS έχει αποφασίσει
να υπάρξει δραστική μείωση της θερ-
μοκρασίας στα κτίριά της. Στη Δανία

οι τράπεζες σκέφτονται να προμηθεύουν
με κουβέρτες τους εργαζομένους, ενώ
η Deutsche Bank ανακοίνωσε μες στο
καλοκαίρι ότι αναστέλλει τη λειτουργία
των κλιματιστικών και κόβει το ζεστό
νερό στα γραφεία της στη Γερμανία.
Σύμφωνα με τη κλαδική ένωση UK
Finance, οι μεγάλες τράπεζες διαθέτουν
γεννήτριες και άλλες πηγές ενέργειας,
οι οποίες δύνανται να τις διατηρήσουν
εν λειτουργία για 72 ώρες.

Οπως υπογραμμίζει ο επικεφαλής
της, Αντριου Ρόγκαν, υπό εξέταση βρί-
σκονται περιοχές με μικρότερο κίνδυνο
διακοπών, προκειμένου να δημιουργη-
θούν επιχειρησιακά κέντρα, ενώ, όπως
συμπληρώνει, η πανδημία και η εμπειρία
που αποκόμισαν, έχει καταστήσει τις
τράπεζες καλύτερα προετοιμασμένες. 

Οι τράπεζες στη Νότια Αφρική δια-
θέτουν μεγάλη εμπειρία επί του θέματος,

καθώς διακοπές ρεύματος συμβαίνουν
κατά κόρον.

Η Investec έχει εγκαταστήσει πολ-
λαπλά συστήματα συνεχούς παροχής
ρεύματος, ενώ διαθέτει και εφεδρικές
γεννήτριες πετρελαίου πρωτίστως για
να προστατέψει τα κέντρα δεδομένων,
όπως αναφέρει ο διευθυντής λειτουργίας
Στούαρτ Σπένσερ. Η εταιρεία έχει σύμ-
βαση με τρεις ηλεκτρολόγους μηχανι-
κούς στο Γιοχάνεσμπουργκ και το πε-
τρέλαιο που έχει φθάνει για να λειτουρ-
γήσουν οι γεννήτριες για πολλές ημέρες.
«Το κέντρο δεδομένων είναι ο πυρήνας
για την επιβίωση μιας τράπεζας», έχει
δηλώσει σε συνέντευξή του. «Εάν ο κλι-
ματισμός δεν λειτουργεί, οι σέρβερ μπο-
ρεί να υπερθερμανθούν, να κλείσουν
ανεξέλεγκτα και η επαναλειτουργία
τους είναι σωστός εφιάλτης», σύμφωνα
με τον ίδιο. 

Συνολικά 70 δισ. δολάρια διεγρά-
φησαν φέτος από τον πλούτο του
Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ιδρυτή του
Facebook και της μετεξέλιξής του
Meta, όπερ σημαίνει πως υποχώ-
ρησε σε κατάταξη διεθνώς και βρέ-
θηκε στην 20ή θέση ανάμεσα στους
ζάπλουτους του κόσμου, όπως α-
ναφέρει το Business Insider. Οπως
αποτυπώνεται στον δείκτη δισε-
κατομμυριούχων του Bloomberg,
ο Ζούκερμπεργκ ξεκίνησε το 2022
με περιουσία ύψους 125 δισ. δο-
λαρίων. Εκτοτε, όμως συρρικνώ-
θηκε κατά περίπου 55%, στα 55,3
δισ. δολάρια. Το Forbes, από την
πλευρά του, εκτιμά πως η περιουσία
του ανέρχεται σ 53,4 δισ. δολάρια.
Το τελευταίο 12μηνο ήταν ιδιαίτερα
ταραχώδες για τη Meta, υπό την
αιγίδα της οποίας βρίσκονται το
Facebook, το Instagram, το
WhatsApp και το Oculus, διότι ο
Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε πως η
εταιρεία θα μπει στο πεδίο του «με-
τασύμπαντος» και θα υπάρξει μία
εκ θεμελίων αλλαγή του εμπορικού
σήματος συντόμως.

Επειτα, η Facebook ανακοίνωσε
την πρώτη μείωση στον αριθμό
χρηστών στην ιστορία της κατά
το τελευταίο τρίμηνο του 2021, χά-
νοντας περίπου ένα εκατομμύριο
ημερήσιους χρήστες. Επίσης, η ε-
ταιρεία δέχθηκε πλήγματα μετά
την κατάθεση της πρώην υπαλλή-
λου της Φράνσις Χόγκεν, η οποία
δημοσίευσε εσωτερικά έγγραφα.
Σε αυτά καθίστατο σαφές, μεταξύ
άλλων, ότι το Instagram συνέβαλε
στην αύξηση των διατροφικών δια-
ταραχών και σκέψεων περί αυτο-

κτονίας σε ανήλικα κορίτσια. Τα
καθαρά έσοδα της εταιρείας συρ-
ρικνώθηκαν κατά 36% ή 3 δισ. δο-
λάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2022
σε ετήσια βάση. Η εταιρεία δήλωσε
τον Απρίλιο ότι είχε επενδύσει πε-
ρίπου 10 δισ. δολάρια γύρω από το
«μετασύμπαν» το 2021 και πως α-
πασχολεί τουλάχιστον 10.000 άτομα
σε αυτόν τον κλάδο. «Η δραστη-
ριοποίηση στο “μετασύμπαν” δεν
θα συμβάλει ουσιωδώς στην εται-
ρεία μέχρι τουλάχιστον τα τέλη
της δεκαετίας· στην πραγματικό-
τητα, κατά πάσα πιθανότητα σε
αυτή τη δεκαετία θα δημιουργείται
η βάση του και έπειτα, τη δεκαετία
του 2030, αυτό θα συνεισφέρει πολ-
λά κέρδη», δήλωσε τον Μάιο ο Ζού-
κερμπεργκ.

Πόσο παραγωγικοί είναι οι εργαζόμενοι,
ενόσω εκτελούν τα καθήκοντά τους,
δουλεύοντας από το σπίτι; Οι ίδιοι πι-
στεύουν πολύ, όμως οι προϊστάμενοί
τους έχουν μάλλον αντίθετη άποψη. Ε-
ρευνα του ηλεκτρονικού κολοσσού της
Microsoft, η οποία πραγματοποιήθηκε
με τη συμμετοχή 20.000 εργαζομένων
από 11 συναπτές χώρες, φέρνει στο φως
τις προκλήσεις και τα προβλήματα της
τηλεργασίας, η οποία καθιερώθηκε κατά
τη διάρκεια της πανδημίας του κορω-

νοϊού. Πλέον, καθώς όλο και περισσότερες
μεγάλες εταιρείες καλούν τους εργαζο-
μένους τους να επιστρέψουν, όπως και
στο παρελθόν, στα γραφεία, εκείνοι φαί-
νεται πως είναι όντως απρόθυμοι, με α-
ποτέλεσμα οι εντάσεις στους χώρους ερ-
γασίας να αυξάνονται. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας της Microsoft,
ενώ το 87% των εργαζομένων νιώθει ότι
δουλεύει εξίσου ή και περισσότερο α-
ποτελεσματικά από το σπίτι, το 80% των
προϊσταμένων διαφωνεί.

Πρόκειται για μία διαφωνία η οποία
πρέπει να επιλυθεί, καθώς οι χώροι ερ-
γασίας πιθανότατα δεν θα επιστρέψουν

στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν
από την πανδημία, όπως είπε στο BBC
ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft,
Σάτια Ναντέλα. «Πρέπει να ξεπεράσουμε
αυτή τη λεγόμενη «παράνοια παραγω-
γικότητας», επειδή όλα τα δεδομένα που
έχουμε, δείχνουν ότι πάνω από το 80%
των ανθρώπων αισθάνονται πολύ πα-
ραγωγικοί, εκτός από τους διευθυντές
τους, που πιστεύουν ότι δεν είναι παρα-
γωγικοί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια
πραγματική αποσύνδεση με ό,τι αφορά
τις προσδοκίες και το πώς αισθάνονται».
Σύμφωνα με τον Ναντέλα, αλλά και τον
Ράιαν Ροσλάνσκι, επικεφαλής του δικτύου

επαγγελματικών του LinkedIn, που επίσης
ανήκει στη Microsoft, οι εργοδότες α-
ντιμετωπίζουν ίσως τη μεγαλύτερη αλ-
λαγή στα εργασιακά πρότυπα που έχει
καταγραφεί στην ιστορία. Ο αριθμός των
θέσεων αποκλειστικής τηλεργασίας που
«ανέβηκαν» στο LinkedIn αυξήθηκε κατά
τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά σύμ-
φωνα με τον Ροσλάνσκι, τα στοιχεία δεί-
χνουν πως η προσφορά τέτοιων θέσεων
έχει φθάσει στο αποκορύφωμά της. Από
τα 14-15 εκατ. θέσεις εργασίας που βρί-
σκονται συνήθως στο LinkedIn, περίπου
το 2% ήταν για εξ αποστάσεως εργασία
πριν από την πανδημία. Πριν από μερι-

κούς μήνες το ποσοστό ήταν 20% και έ-
κτοτε έχει μειωθεί στο 15%. Οι εργαζό-
μενοι της Microsoft μπορούν να δουλεύ-
ουν από το σπίτι έως και το 50% του χρό-
νου τους, αλλά για να αυξήσουν την τη-
λεργασία πρέπει να πάρουν έγκριση ή
να γυρίσουν σε μερική απασχόληση. Αλ-
λες εταιρείες δυσκολεύονται να επιβάλουν
νέες εργασιακές συνθήκες. Η Apple συ-
νάντησε αντιστάσεις, όταν κάλεσε τους
υπαλλήλους της να επιστρέψουν στο
γραφείο τρεις ημέρες την εβδομάδα από
τον Σεπτέμβριο, ενώ ο επικεφαλής της
Tesla, Ελον Μασκ, απαίτησε από τους
υπαλλήλους του να περνούν τουλάχιστον
40 ώρες την εβδομάδα στο γραφείο, στέλ-
νοντας το μήνυμα: «Εάν δεν εμφανιστείτε,
θα υποθέσουμε ότι έχετε παραιτηθεί».

O διευθύνων σύμβουλος της Starbucks,
Χάουαρντ Σουλτς, δεν καταφέρνει να ε-
παναφέρει τους εργαζομένους του στο
γραφείο, παρότι, όπως έχει πει, είναι δια-
τεθειμένος ακόμη και να παρακαλέσει
γονατιστός. «Απέτυχα, παρ’ όλες τις προ-
σπάθειές μου, να επαναφέρω τους αν-
θρώπους μας στη δουλειά. Τους έχω πα-
ρακαλέσει. Είπα ότι θα γονατίσω. Θα
κάνω πουσάπ. Ο,τι θέλετε. Γυρίστε πίσω»,
έλεγε το καλοκαίρι σε φόρουμ των New
York Times.

Πολλές εταιρείες, τέλος, στην προ-
σπάθειά τους να πείσουν τους υπαλλή-
λους τους να επιστρέψουν στο γραφείο,
έπειτα από δύο και πλέον χρόνια τηλερ-
γασίας, προσφέρουν περισσότερα κίνη-
τρα, όπως δωρεάν γεύματα και διάφορες
άλλες διευκολύνσεις στους χώρους ερ-
γασίας τους.

<<<<<<

Πολλές εταιρείες στην προ-
σπάθειά τους να πείσουν τους
υπαλλήλους τους να επιστρέ-
ψουν στο γραφείο, προσφέ-
ρουν περισσότερα κίνητρα.

<<<<<<

Η Ελλάδα και η Αργεντινή
έπεσαν έξω σε περίοδο
χαμηλών επιτοκίων κυ-
ρίως για λόγους πολιτι-
κών αστοχιών, λαϊκισμού
και ανικανότητας.

<<<<<<

Βγάζουν από τα συρτάρια
τους τα έκτακτα μέτρα
της πανδημίας, εξετάζουν
το μοντέλο Νότιας Αφρικής
με τα συχνά μπλακ άουτ.

Διαμάχη για την τηλεργασία
σε μεγάλες επιχειρήσεις
Το 87% των υπαλλήλων νιώθει ότι είναι παραγωγικό, οι εργοδότες τους διαφωνούν

Διακοπές ρεύματος τον χειμώνα
φοβούνται οι ευρωπαϊκές τράπεζες
Καταστρώνουν επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης

Στην Ελβετία η UBS έχει αποφασίσει να υπάρξει δραστική μείωση της θερμοκρασίας στα κτίριά της. Στη Δανία οι τράπεζες σκέφτονται να
προμηθεύουν με κουβέρτες τους εργαζομένους, ενώ η Deutsche Bank ανακοίνωσε μέσα στο καλοκαίρι ότι αναστέλλει τη λειτουργία των
κλιματιστικών και κόβει το ζεστό νερό στα γραφεία της στη Γερμανία.

Μειώθηκε η περιουσία
του Μαρκ Ζούκερμπεργκ
κατά 70 δισ. δολάρια

<<<<<<

Υποχώρησε στην 20ή
θέση στον δείκτη
δισεκατομμυριούχων
του Bloomberg.

Η Apple συνάντησε αντιστάσεις όταν κάλεσε τους υπαλλήλους της να επιστρέψουν στο γρα-
φείο τρεις ημέρες την εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο, ενώ ο Ελον Μασκ, απαίτησε από τους
υπαλλήλους του να περνούν τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα στο γραφείο, στέλνοντας
το μήνυμα: «Εάν δεν εμφανιστείτε, θα υποθέσουμε ότι έχετε παραιτηθεί».
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Τσουνάμι αύξησης επιτοκίων παγκοσμίως
Από το Βιετνάμ έως τις ΗΠΑ οι κεντρικές τράπεζες συντονίζονται στη μάχη κατά του πληθωρισμού

Το μήνυμα

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Πλήθος κεντρικών τραπεζών από όλο
τον κόσμο προχώρησε σε τσουνάμι αυ-
ξήσεων επιτοκίων την περασμένη εβδο-
μάδα, σε μια παγκόσμια μάχη κατά του
πληθωρισμού που προκαλεί κύματα σοκ
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην
οικονομία, με τους επενδυτές να προε-
τοιμάζονται για ένα περιβάλλον όπου η
ανάπτυξη θα είναι σπάνια και η πίστωση
όλο και πιο δυσεύρετη και ακριβή.

Μια «τέλεια καταιγίδα» μέτρων τό-
νωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
η ισχυρή ζήτηση για αγαθά, το γεωπο-
λιτικό χάος και οι αναταραχές της αλυ-
σίδας εφοδιασμού έχουν οδηγήσει σε
άνοδο των τιμών παγκοσμίως.

Από τη Μογγολία, το Βιετνάμ, τη
Νότιο Αφρική, την Ευρώπη έως και τις
ΗΠΑ, οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν

τα επιτόκια και τα κόστη δανεισμού την
περασμένη εβδομάδα, κάνοντας πιο ξε-
κάθαρο από ποτέ στην τρέχουσα κρίση,
ότι ο πληθωρισμός –τον οποίο είχαν
λανθασμένα χαρακτηρίσει «προσωρινό
φαινόμενο» ένα χρόνο πριν– είναι η με-
γαλύτερη ανησυχία τους και θα κάνουν
τα πάντα για να τον τιθασεύσουν, όποιο
και αν είναι το κόστος στην ανάπτυξη
και συνεπώς στην οικονομία. Oπως μά-
λιστα εκτιμούν οι αναλυτές, η συγχρο-
νισμένη και αστραπιαία αύξηση των ε-
πιτοκίων διεθνώς της περασμένης ε-
βδομάδας είναι απίθανο να σηματοδο-
τήσει το τέλος της «εκστρατείας» των
κεντρικών τραπεζών κατά του πληθω-
ρισμού, παρόλο που διατρέχουν τον ο-
λοένα και αυξανόμενο κίνδυνο να οδη-
γήσουν τις οικονομίες τους σε ύφεση.
Η Ιζαμπελ Σνάμπελ, το μέλος της εκτε-
λεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, δήλωσε

μάλιστα ότι εάν σταματήσει η σύσφιγξη
λόγω ύφεσης, η ΕΚΤ θα έχανε την αξιο-
πιστία της στη μάχη κατά του πληθω-
ρισμού.

Οι μεγαλύτερες κινήσεις την εβδομάδα
που πέρασε περιλάμβαναν τη σουηδική
Riksbank, η οποία εξέπληξε με άνοδο
100 μονάδων βάσης, ενώ η Federal
Reserve αύξησε το επιτόκιο αναφοράς
κατά 75 μονάδες βάσης για τρίτη συνε-

χόμενη συνεδρίαση και στο εύρος του
3,00%-3,25%, και έθεσε την κορυφή στο
4,60% το 2023. Η Ινδονησία ήταν επίσης
πιο επιθετική από ό,τι αναμενόταν (+
50 μ.β.) και το Βιετνάμ έκανε μια σπάνια
κίνηση με αύξηση κατά 100 μ.β., ενώ η
Ελβετία τερμάτισε το πείραμα της Ευ-
ρώπης με τα αρνητικά επιτόκια και προ-
χώρησε στη μεγαλύτερη αύξηση στην
ιστορία της, από το -0,25% στο +0,5%.
Η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε το βασικό
της επιτόκιο κατά μισή ποσοστιαία μο-
νάδα περαιτέρω και στο υψηλότερο ε-
πίπεδο των τελευταίων 14 ετών, στο
2,25%.

Δύο εβδομάδες νωρίτερα η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη με-
γαλύτερη αύξηση των επιτοκίων από
τον Ιανουάριο του 1999 και τη «γέννηση»
του ευρώ, αυξάνοντας τα τρία βασικά
επιτόκια της ΕΚΤ κατά 75 μονάδες βάσης,

φέρνοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο
0,75%, το επιτόκιο των πράξεων κύριας
αναχρηματοδότησης στο 1,25% –το υ-
ψηλότερο επίπεδο από το 2011– καθώς
και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής
χρηματοδότησης στο 1,50%. Σε δύο ε-
βδομάδες περίπου από σήμερα, και κατά
τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου εκτιμάται
ευρέως πως θα προχωρήσει σε νέα με-
γάλη αύξηση κατά 50 μ.β. ή 75 μ.β., ενώ
όπως δηλώνουν ανοιχτά αξιωματούχοι
της και δήλωσε ρητά και η πρόεδρος
της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ πρόσφατα,
οι αυξήσεις θα συνεχιστούν. Και όλα
αυτά τη στιγμή που αυτόν τον μήνα η
Παγκόσμια Τράπεζα έκρουσε τον κώδωνα
του κινδύνου προειδοποιώντας πως οι
αυξήσεις των επιτοκίων από τις κεντρικές
τράπεζες σε όλο τον κόσμο θα μπορούσαν
να προκαλέσουν παγκόσμια ύφεση το
2023.

Ο κίνδυνος από τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής
Σύμφωνα με αναλυτές, το σημερινό σκη-
νικό θυμίζει έντονα τις μαύρες μέρες του
2010 όταν η επιβολή λιτότητας σε χώρες
της Ευρωζώνης οδήγησε την περιοχή
σε ύφεση. Τότε ήταν η δημοσιονομική
πολιτική, τώρα η νομισματική.

«Είναι ξεκάθαρο ότι ένας από τους
μοχλούς της ύφεσης εκείνης της περιόδου,
που ήταν ισχυρότερη από ό,τι περίμεναν
όλοι, ήταν το γεγονός ότι όλοι υποτιμή-
σαμε το μέγεθος των δημοσιονομικών
πολλαπλασιαστών. Και αυτό συνέβη ε-
πειδή στις αρχές της δεκαετίας του 2010
οι συνθήκες ήταν ώριμες για μεγαλύτερο

από τον συνηθισμένο αντίκτυπο της δη-
μοσιονομικής σύσφιγξης στη δραστη-
ριότητα. Και, μεταξύ αυτών των συνθη-
κών, το γεγονός ότι όλες οι χώρες εφάρ-
μοσαν τη σύσφιγξη ταυτόχρονα ήταν
σημαντικό», όπως σχολιάζουν οι αναλυτές
της Bank of America. «Εχοντας αυτό
κατά νουν και μετά τις ταυτόχρονες και
επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων των τε-
λευταίων εβδομάδων παγκοσμίως, ανα-
ρωτιόμαστε αν βλέπουμε κάτι παρόμοιο
με το 2010 αυτή τη στιγμή στην περί-
πτωση της νομισματικής πολιτικής».

Κάτι ανάλογο επισήμανε και ο πρώην

επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου Μορίς Ομπστφελ-
ντ σε άρθρο του στο Peterson Institute
for International Economics. Εάν ο πλη-
θωρισμός είναι, τουλάχιστον εν μέρει,
παγκόσμιο φαινόμενο χάρη στην πα-
γκοσμιοποίηση και εάν κάθε κεντρική
τράπεζα δεν λάβει δεόντως υπόψη τις
ενέργειες των υπολοίπων κεντρικών
τραπεζών, τότε υπάρχει σημαντικός κίν-
δυνος να καταλήξουν όλες συλλογικά
να κάνουν πάρα πολλά. «Οι ασυντόνιστες
νομισματικές πολιτικές κινδυνεύουν να
προκαλέσουν ιστορική ύφεση στην πα-

γκόσμια οικονομία», όπως τονίζει. Με
άλλα λόγια, εάν όλες αγνοήσουν τις ε-
πιπτώσεις που προκαλεί η πολιτική τους,
θα καταλήξουν όλοι μεμονωμένα να κά-
νουν πάρα πολλά. Οι κεντρικοί τραπεζίτες
μπορεί να αγνοούν την πιο άμεση και
βέβαιη επίπτωση της παγκοσμιοποίησης
για την άσκηση της νομισματικής πο-
λιτικής: ότι πρέπει να λάβουν υπόψη
τους τι κάνουν οι υπόλοιπες κεντρικές
τράπεζες. Αυτό μπορεί εύκολα να έχει
τεράστιο κόστος.

Θα πρέπει συνεπώς να λάβουν υπόψη
τον τρόπο με τον οποίο οι δυναμικές ε-

νέργειες άλλων κεντρικών τραπεζών
είναι πιθανό να μειώσουν τις παγκόσμιες
πληθωριστικές δυνάμεις που αντιμετω-
πίζουν από κοινού. Διαφορετικές οικο-
νομίες θα χρειαστούν διαφορετικούς
βαθμούς νομισματικής αυστηρότητας
στο μέλλον. Εάν οι κεντρικές τράπεζες
ακολουθήσουν συλλογικά μια πιο ήπια
τροχιά σύσφιγξης, ωστόσο κοινοποιώντας
με σαφήνεια τις συντονισμένες προθέσεις
τους, θα αποφύγουν τις υπερβολικές θυ-
σίες στην παραγωγή και στην απασχό-
ληση πέρα από αυτό που απαιτείται για
τη μείωση του πληθωρισμού.

Θα συνεχίσει

Ο φόβος

«Υψηλότερα για περισσότερο διάστημα»
είναι το νέο μότο των κεντρικών τρα-
πεζών, ειδικά της Fed και της ΕΚΤ, καθώς
επικεντρώνονται στην αποκατάσταση
της σταθερότητας των τιμών. Οπως
σχολιάζουν οι αναλυτές, οι δύο μεγάλες
κεντρικές τράπεζες «είναι σε αποστολή
καταστολής του πληθωρισμού, όποιο
και αν είναι το κόστος».

Σύμφωνα με τη Société Générale, α-
παιτούνται περισσότερες μεγάλες αυ-
ξήσεις επιτοκίων προκειμένου η Fed
να φτάσει το επιτόκιο στο 4,4% αργότερα
φέτος (επιπλέον 125 μονάδες βάσης σε
αυξήσεις για φέτος) και στο 4,6% το
2023. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οικονομο-

λόγοι της αναμένουν νέα αύξηση των
επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης τον
Νοέμβριο, ακολουθούμενη από αύξηση
50 μ.β. τον Δεκέμβριο και 25 μ.β. στις
αρχές του 2023, με στόχο το τελικό ε-
πιτόκιο στο 4,5-4,75%. Η ανάπτυξη και
η απασχόληση θα είναι τα θύματα αυτού
του επιθετικού καθεστώτος επιτοκίων,
με μια οικονομία που αμαυρώνεται από
υποβαθμισμένη ανάπτυξη και αύξηση
της ανεργίας. Νέα αύξηση κατά 75 μ.β.
τον Νοέμβριο βλέπει και η Goldman
Sachs από τη Fed, ενώ θα ακολουθήσει
αύξηση κατά 50 μ.β. τον Δεκέμβριο και
25 μ.β. τον Φεβρουάριο φέρνοντας το
επιτόκιο στο εύρος του 4,5%-4,75%. Η

πορεία των επιτοκίων το 2023 θα εξαρ-
τηθεί κυρίως από δύο ζητήματα, όπως
σημειώνει. 

Το πρώτο είναι πόσο γρήγορα επι-
βραδύνονται η ανάπτυξη, οι προσλήψεις
και ο πληθωρισμός. Το δεύτερο ζήτημα
είναι εάν η Fed θα είναι πραγματικά ι-
κανοποιημένη με αυτά τα επίπεδα επι-
τοκίων και πρόθυμη να επιβραδύνει ή

να διακόψει τη σύσφιγξη, ενώ ο πλη-
θωρισμός εξακολουθεί να είναι άβολα
υψηλός. Σε ό,τι αφορά την ΕΚΤ, η Société
Générale αναφέρει πως είναι και αυτή
αποφασισμένη να τιθασεύσει τον πλη-
θωρισμό και, παρά τις εμπροσθοβαρείς
αυξήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει,
πιθανότατα θα συνεχίσει να αυξάνει
τα επιτόκια έως το α΄ εξάμηνο του 2023.
H γαλλική τράπεζα εκτιμά πως οι ακόμη
επιδεινούμενες προοπτικές για τον πλη-
θωρισμό θα αναγκάσουν την ΕΚΤ να
συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια πάνω
από το ουδέτερο έδαφος το επόμενο
έτος, ακόμη και ενόψει της αποδυνά-
μωσης ανάπτυξης.

«Αυξάνουμε έτσι τις προσδοκίες μας
για τα επιτόκια σε δύο αυξήσεις κατά
50 μονάδες βάσης φέτος, με τρεις αυ-
ξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης το 2023»,
όπως τονίζει. Οι αγορές αποτιμούν πλέον
ότι το τελικό επιτόκιο καταθέσεων της
ΕΚΤ θα διαμορφωθεί στο 2,5% μέχρι
τον Ιούλιο του 2023, προβλέποντας πε-
ραιτέρω επιθετικές αυξήσεις.

Από την πλευρά της, η Capital
Economics επικαιροποίησε τις εκτιμή-
σεις της και πλέον προβλέπει πως στα
τέλη του 2022 το επιτόκιο της ΕΚΤ θα
έχει αυξηθεί στο 2%, ενώ το τελικό ε-
πιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 3% το 2023
παρόλο που η οικονομία της Ευρωζώνης

θα εισέλθει σε ύφεση, και αυτό λόγω
της ισχύος και του εύρους της πληθω-
ριστικής πίεσης καθώς και της αποφα-
σιστικότητας των υπευθύνων χάραξης
πολιτικής να μειώσουν τον πληθωρισμό.
Αυτό το επίπεδο θα είναι κοντά στο
3,25% του 2008, πριν από τη χρηματο-
πιστωτική κρίση, ενώ το ιστορικό υψηλό
ήταν στο 3,75% το 2000-2001. «Αμφι-
βάλλουμε ότι μια ύφεση θα εμπόδιζε
την ΕΚΤ», όπως σημειώνει ο οίκος. Δε-
δομένου ότι οποιαδήποτε ύφεση θα ο-
φείλεται εν μέρει σε σοκ προσφοράς
και όχι σε αδύναμη ζήτηση, είναι απί-
θανο να μειώσει σημαντικά τις πιέσεις
στις τιμές.

<<<<<<

H σουηδική Riksbank εξέπλη-
ξε με άνοδο 100 μονάδων βά-
σης, ενώ η Fed αύξησε το επι-
τόκιο αναφοράς κατά 75 μο-
νάδες βάσης για τρίτη συνε-
χόμενη συνεδρίαση.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα μπορεί να χρειαστεί να αυ-
ξήσει τα επιτόκια σε επίπεδο
που να περιορίζει την οικονο-
μική ανάπτυξη προκειμένου να
μειώσει τη ζήτηση και να κατα-
πολεμήσει τον απαράδεκτα υ-
ψηλό πληθωρισμό», είπε σε ο-
μιλία της την περασμένη εβδο-
μάδα η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κρι-
στίν Λαγκάρντ.

O Τζερόμ Πάουελ τόνισε πως η
Fed είναι «αποφασισμένη» να
μειώσει τον πληθωρισμό από
τα υψηλότερα επίπεδα των τε-
λευταίων τεσσάρων δεκαετιών
και θα «συνεχίσει τις αυξήσεις
μέχρι να τελειώσει η δουλειά»,
ακόμη και με τον κίνδυνο αύξη-
σης της ανεργίας και επιβρά-
δυνσης της ανάπτυξης.

<<<<<<

Σε τι ύψος εκτιμούν
ότι θα φτάσουν τα επιτόκια
οι διεθνείς οίκοι.

Σε αποστολή καταστολής του πληθωρισμού, όποιο κι αν είναι το κόστος

«Ακριβώς όπως παρερμήνευ-
σαν τους παράγοντες που προ-
κάλεσαν τον πληθωρισμό το
2021, οι κεντρικές τράπεζες
μπορεί τώρα να υποτιμούν την
ταχύτητα με την οποία ο πλη-
θωρισμός θα μπορούσε να υ-
ποχωρήσει καθώς οι οικονο-
μίες τους επιβραδύνουν», ανέ-
φερε ο Μορίς Ομπστφελντ, α-
νώτερος συνεργάτης στο
Peterson Institute for
International Economics και
πρώην επικεφαλής οικονομο-
λόγος του ΔΝΤ.
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Οι πιέσεις λόγω ενεργειακών ελλεί-
ψεων είναι ένα μακροχρόνιο πρό-
βλημα, που θα καταστήσει την Ευ-
ρώπη φτωχότερη και λιγότερο α-
νταγωνιστική, ενώ θα την επιβα-
ρύνει με υψηλότερο δημόσιο χρέος.
Η αντιμετώπισή του, ταυτόχρονα
με την ανάσχεση του υψηλού πλη-
θωρισμού, θα προκαλέσει φθορές
που θα επουλωθούν σταδιακά. Οι
ενεργειακές κρίσεις συνήθως προ-
ξενούν τραύματα σε βάθος χρόνου,
όπως επισημαίνει η Χέλεν Τόμσον
στο βιβλίο της «Disorder: Hard
Times in the 21st Century». Ας πά-
ρουμε την κρίση στη Διώρυγα του
Σουέζ το 1956, όταν η Βρετανία, η
Γαλλία και το Ισραήλ ματαίωσαν
την εισβολή τους στην Αίγυπτο,
αφότου οι ΗΠΑ εξέφρασαν την  α-
ντίθεσή τους. Αυτό βοήθησε να
πειστούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες
να στραφούν στη Σοβιετική Ενωση
για προμήθειες υδρογονανθράκων,
ενώ τις συνέπειες της επιλογής
τους τις βλέπουμε σήμερα. Ή, ας
σκεφθούμε τον πόλεμο του Γιομ
Κιπούρ το 1973. Αυτός οδήγησε
σε τεράστιες αυξήσεις στις τιμές

του αργού πετρελαίου, τροφοδο-
τώντας τον υψηλό πληθωρισμό, ο
οποίος ανακόπηκε μόνο με εργαλείο
τη σκληρή μονεταριστική πολιτική
και τις τρομερές υφέσεις και στις
δύο όχθες του Ατλαντικού στις αρ-
χές της δεκαετίας του 1980. Η ει-
σβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην
Ουκρανία είναι πιθανό να προκα-
λέσει ένα παρόμοιο μακροχρόνιο
τραύμα και η Γηραιά Ηπειρος δεί-
χνει ιδιαίτερα εκτεθειμένη.

Οι αναλυτές υπηρεσιών κοινής
ωφελείας της Goldman Sachs υπο-
λογίζουν ότι οι πελάτες τους θα
πρέπει να πληρώσουν 1,3 τρισ.
ευρώ περισσότερα το 2023 εν συ-
γκρίσει με το 2021, ακόμη κι αν οι
τιμές περιορίζονται σε επίπεδα τέ-
τοια, που αποτρέπουν στους πα-
ραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να
σωρεύσουν υπερβολικά κέρδη. Φυ-
σικά, κι άλλα μέρη του κόσμου έ-
χουν τρωθεί, αλλά οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες και η Κίνα τα πάνε καλύτερα.
Η Αμερική είναι η μεγάλη νικήτρια,

γιατί καλύπτει το κενό της Ρωσίας
προμηθεύοντας την Ευρώπη με α-
έριο σχιστόλιθου σε εξωφρενικές
τιμές. Η Κίνα δεν παράγει πολύ πε-
τρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά βρί-
σκεται σε καλύτερη θέση από την
Ευρώπη, παρατηρεί ο Αλαστερ Σάιμ,
διευθυντής τμήματος ερευνών πα-
γκόσμιας αγοράς ενέργειας της
Citigroup. Η χώρα μείωσε ορισμένες
εισαγωγές φυσικού αερίου και κά-
λυψε το κενό με εξόρυξη εγχώριου
άνθρακα. Επιπλέον, αγόρασε ρω-
σικό πετρέλαιο με έκπτωση σε σχέ-
ση με την τιμή της διεθνούς αγοράς.
Αντιθέτως, η Ευρώπη κατέβαλλε
πάντα υψηλό τίμημα για το ρωσικό
φυσικό αέριο, αφού αγνοούσε τα
προειδοποιητικά μηνύματα της ει-
σβολής στη Γεωργία από τον Πούτιν
και της προσάρτησης της Κριμαίας
το 2014. Δεν είναι μόνο οι βραχυ-
πρόθεσμες τιμές που εκτινάσσονται
στα ύψη. Η τιμή του φυσικού αερίου
φέτος τον χειμώνα είναι περίπου
215 ευρώ η μεγαβατώρα, ήτοι ε-
πταπλάσια από πέρυσι, ενώ και το
αέριο παράδοσης τον χειμώνα του
2023 εξακολουθεί να κοστίζει κοντά
στα 200 ευρώ η μεγαβατώρα. Επι-
πλέον, η Ευρώπη για να πείσει τους
προμηθευτές φυσικού αερίου από
τη Βόρεια Αφρική, ας πούμε,  να
αυξήσουν την παραγωγή, θα χρει-
αστεί να δεσμευτεί με μακροπρό-
θεσμα συμβόλαια σε υψηλές τιμές,
ενώ θα κατασκευάζει ακριβούς α-
γωγούς και άλλες υποδομές. Οι Ευ-
ρωπαίοι ηγέτες, φυσικά, θα επιτα-
χύνουν την εξάπλωση της πράσινης
ενέργειας. Εντούτοις, καθώς η Α-
μερική και η Κίνα αυξάνουν επίσης
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
η κατασκευή αιολικών πάρκων και
φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν
θα είναι τόσο φθηνή όσο πριν.

Ολα αυτά θα διαβρώσουν την α-
νταγωνιστικότητα της Ευρώπης.
Η Ευρωζώνη, η οποία στο παρελθόν
είχε μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα,
τώρα εμφανίζει υψηλό έλλειμμα.
Οι χαμηλότερες συναλλαγματικές
ισοτιμίες μπορούν να αντισταθμί-
σουν μερικά μειονεκτήματα. Το ευ-
ρώ και η λίρα Αγγλίας, τέλος, έχουν
υποχωρήσει 10% και 13%, αντί-
στοιχα, έναντι του δολαρίου μέχρι
στιγμής φέτος. Αλλά η υποτίμηση
κάνει την Ευρώπη φτωχότερη και
δεν θα συνδράμει από μόνη της
κλάδους έντασης ενέργειας, όπως
ο χάλυβας, τα χημικά και το χαρτί,
που έχουν ήδη περικόψει την πα-
ραγωγή τους.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Μακροχρόνιες οι πληγές
στην Ευρωζώνη

Του ΟYΓΚΟ ΝΤIΞΟΝ  / REUTERS BREAKINGVIEWS

Από τις γερμανικές ντομάτες έως το σου-
ηδικό ψωμί, η ενεργειακή κρίση στην
Ευρώπη απειλεί πλέον την επιβίωση
κλάδων, οι οποίοι πόρρω απέχουν από
τα προφανέστερα θύματά της, όπως
είναι αφενός οι εταιρείες κοινής ωφέλειας
αφετέρου οι πιο ενεργοβόρες επιχειρή-
σεις. Μάλιστα, οι επιπτώσεις στις προ-
μήθειες τροφίμων και ποτών αναμένεται
να επιδεινωθούν, καθώς οι θερμοκρασίες
θα υποχωρούν και τα νοικοκυριά θα
πρέπει να ζεσταθούν, υποχρεώνοντας
επιχειρήσεις και καταναλωτές να πάρουν
δύσκολες αποφάσεις. Η ζυθοποιία
Huyghe, που παράγει την μπίρα Delirium
Tremens σε ένα χωριό του Βελγίου, σκέ-
φτηκε να σταματήσει την παραγωγή
της, όταν η τιμή του υγρού διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) που χρησιμοποιεί
για να κάνει τις μπίρες της αφρώδεις,
αυξήθηκε κατά 13 φορές. Τώρα ελπίζει
ότι ένα δικαστήριο, το οποίο αναμένεται
να αποφανθεί σήμερα Τετάρτη, θα α-
πορρίψει την ανωτέρα βία την οποία ε-
πικαλέστηκε προμηθευτής της. «Εχω
αρκετό διοξείδιο του άνθρακα για να

αντέξω μέχρι και μία ημέρα πριν από
την απόφαση», είπε στο Bloomberg ο
Αλέν ντε Λαέτ, ιδιοκτήτης της οικογε-
νειακής επιχείρησης, καθώς έψαχνε για
μια εναλλακτική της τελευταίας στιγμής.
«Ισως χρειαστεί να σταματήσω την πα-
ραγωγή μέχρι να βρω το εναλλακτικό
σχέδιο και αυτό είναι κάτι το οποίο θα
συμβεί πρώτη φορά μετά το 1906».

Τα προβλήματα της βελγικής ζυθο-
ποιίας είναι το αποτέλεσμα μιας αλυσίδας
από ατυχίες, που δείχνουν πως στην
ευρωπαϊκή οικονομία όλα συνδέονται
μεταξύ τους. Ο νορβηγικός γίγαντας
των λιπασμάτων Yara International διέ-
κοψε την παραγωγή αμμωνίας σε ερ-
γοστάσιό του στην Ολλανδία. Αυτό με
τη σειρά του επηρέασε αρνητικά τη
Nippon Gases, που είναι προμηθευτής
της Huyghe και η οποία ανέβασε την
τιμή του διοξειδίου του άνθρακα στις
3.350 ευρώ ανά τόνο από τα 250 ευρώ
προηγουμένως. Και η Huyghe δεν είναι
η μόνη. Η μεγάλη ζυθοποιία Carlsberg

δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστεί να μει-
ώσει σημαντικά ή και να σταματήσει
την παραγωγή μπίρας στην Πολωνία
λόγω έλλειψης υγρού διοξειδίου του άν-
θρακα. Μερικές ακόμα βελγικές ζυθο-
ποιίες επηρεάζονται επίσης από την
κατάσταση, ενώ παράλληλα οι ανησυχίες
για τη μετάδοση της κρίσης διογκώνο-
νται. «Πριν από μερικούς μήνες η βιο-
μηχανία λειτουργούσε σαν ελβετικό
ρολόι», δήλωσε στο Bloomberg ο Κρισάν
Μοντγκάλ, επικεφαλής της ένωσης Βέλ-
γων ζυθοποιών. «Λόγω της νέας κατά-
στασης, με την αύξηση των τιμών του
φυσικού αερίου τα προβλήματα εξα-
πλώνονται στην αλυσίδα». Η αμμωνία,
η οποία παράγεται με φυσικό αέριο,
είναι μια βιομηχανία που έχει πληγεί
σοβαρά από τη μείωση των ροών από
τη Ρωσία. Αρκετά εργοστάσια σταμά-
τησαν τη λειτουργία τους με αποτέλεσμα
τουλάχιστον το ήμισυ της παραγωγικής
δυνατότητας της Ευρώπης να έχει τεθεί
εκτός αγοράς. Οι επιπτώσεις είναι σο-

βαρές για τη βιομηχανία των λιπασμά-
των, αλλά και για το διοξείδιο του άν-
θρακα, που αποτελεί  υποπροϊόν της
παραγωγικής διαδικασίας.

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι κρί-
σιμο για τη βιομηχανία των τροφίμων.
Χρησιμοποιείται για την αναισθησία
των ζώων προς σφαγή, στη συσκευασία
προκειμένου να παρατείνει τη διάρκεια
ζωής των προϊόντων, αλλά και στον
ξηρό πάγο που διατηρεί τα τρόφιμα πα-
γωμένα κατά τη μεταφορά τους. Για τη
Wittenberg Gemuese, που παράγει ντο-
μάτες, φράουλες και πιπεριές στη Γερ-
μανία, τα προβλήματα στην παραγωγή
αμμωνίας σημαίνουν ότι δεν έχει τη
θέρμανση και το ζεστό νερό που χρει-
άζεται για τη λειτουργία των θερμοκη-
πίων της. Η γερμανική εταιρεία βασίζεται
στην SKW Piesteritz για τη θέρμανση,
καθώς και το διοξείδιο του άνθρακα,
αλλά βρέθηκε στον αέρα όταν ο μεγα-
λύτερος παραγωγός αμμωνίας και ουρίας
της Γερμανίας διέκοψε την παραγωγή

την περασμένη εβδομάδα. «Χωρίς θέρ-
μανση τίποτα δεν λειτουργεί εδώ», δη-
λώνει ο Κέβιν βαν Ιτζπέρεν, διευθυντής
των τεράστιων εγκαταστάσεων παρα-
γωγής. «Ημασταν τυχεροί επειδή οι θερ-
μοκρασίες ήταν ήπιες την τελευταία ε-
βδομάδα. Αν αυτό συνέβαινε αργότερα
μέσα στη χρονιά, θα είχαμε τεράστιες
απώλειες».

Εν κατακλείδι, στη Σουηδία η Pagen,
μία από τις μεγαλύτερες αρτοβιομηχανίες
της χώρας, προειδοποιεί για τους κιν-
δύνους που αντιμετωπίζει ο κλάδος από
το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, αλλά
και τις διακοπές ρεύματος. Η διακοπή
ενός δευτερολέπτου στην ηλεκτροδό-
τηση τον Ιούνιο επηρέασε την παραγωγή
της Pagen για τέσσερις εβδομάδες, δή-
λωσε η επικεφαλής επικοινωνίας και
βιωσιμότητας Μπέριθ Απελγκρεν, εξη-
γώντας ότι τυχόν επαναλαμβανόμενα
μπλακ άουτ θα έχουν αδιανόητες συ-
νέπειες.

BLOOMBERG

Ο αμερικανικός κολοσσός αναψυ-
κτικών της PepsiCo έπαυσε να πα-
ράγει Pepsi Cola, 7UP και Mountain
Dew στη Ρωσία σχεδόν έξι μήνες
αφότου είχε δηλώσει πως θα δια-
κόψει την παραγωγή και τις πω-
λήσεις στη χώρα – και αυτό θα συ-
νέβαινε ως αντίδραση στη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία. Αξίζει να
σημειωθεί πως η ανακοίνωση περί
διακοπής έγινε αφότου το ειδησε-
ογραφικό πρακτορείο Reuters ε-
πισκέφθηκε πάμπολλα σούπερ μάρ-
κετ, καταστήματα λιανικής και γυ-
μναστήρια στη Μόσχα και σε άλλες
περιοχές, όπου και εντόπισε συ-
σκευασίες πλαστικές και μεταλλικές
με αναψυκτικά της PepsiCo και η-
μερομηνίες Ιουλίου και Αυγούστου.
Τα εν λόγω προϊόντα είχαν παρα-
χθεί σε εργοστάσια εντός της Ρω-
σίας.

Σε δήλωσή του εκπρόσωπος της
PepsiCo ανέφερε πως τα συμπυ-
κνώματα, τα οποία χρησιμοποιού-
νται για την παρασκευή των ανα-
ψυκτικών Pepsi Cola, Mirinda, 7Up
και Mountain Dew, σταμάτησαν
να παράγονται στη Ρωσία. Προσέ-
θεσε ακόμα ότι αυτή η απόφαση
συμβαδίζει με την αρχική ανακοί-
νωση του ομίλου φέτος τον Μάρτιο,
αν και αρνήθηκε να δώσει ενημε-
ρωμένα στοιχεία σχετικά με τις
πωλήσεις των αγαθών του και με
το εάν είχαν παύσει. Η μέχρι πρό-
τινος συνεχιζόμενη παραγωγή, πά-
ντως, σημαίνει ότι τα αεριούχα
ποτά της PepsiCo είναι ευρέως δια-
θέσιμα στη Μόσχα, αλλά και στο
Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Απω Α-
νατολή, καθώς και στο Κρασνό-
γιαρσκ της Σιβηρίας – τα συμπε-
ράσματα προκύπτουν από έρευνα
του Reuters. Γυμναστήριο στη Μό-
σχα ανέφερε πως η τελευταία πα-

ραγγελία του ήταν στα μέσα Αυ-
γούστου. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι
η Δύση δεν έχει επιβάλει κυρώσεις
στα τρόφιμα και τα ποτά λόγω Ου-
κρανίας, αλλά το ότι εξακολουθούν
τα αναψυκτικά της PepsiCo να είναι
διαθέσιμα δείχνει πόσο περίπλοκη
είναι η απόσυρσή τους από τη ρω-
σική αγορά – άλλωστε αυτά απο-
τελούσαν ορισμένα από τα ελάχιστα
δυτικά προϊόντα που ήταν προ-
σβάσιμα και προ της διάλυσης της
ΕΣΣΔ.

REUTERS

«Τα καυσόξυλα είναι ο νέος χρυσός», δη-
λώνει στην αμερικανική εφημερίδα
Washington Post ο Φραντς Λενινγκχάκε,
ένας 62χρονος Γερμανός από τη Βρέμη,
που έχει παραγγείλει μια ξυλόσομπα για
να βγάλει τον χειμώνα, επειδή υπολογίζει
ότι φέτος θα πληρώσει για ενέργεια 4.500
ευρώ από 1.500 ευρώ πέρυσι. Καθώς οι
Ευρωπαίοι βλέπουν τις τιμές του ρεύματος
και του φυσικού αερίου να εκτινάσσονται,
και τον κίνδυνο μπλακ άουτ, ελλείψεων
και δελτίου στην κατανάλωση να ελλο-
χεύει, πολλοί καταφεύγουν σε αυτή τη
λύση έσχατης ανάγκης. Οι ξυλόσομπες
και οι φούρνοι που καίνε ξύλα έχουν ε-
ξαντληθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Και εκεί που οι οικονομικά στριμωγμένοι
καταναλωτές βλέπουν τα καυσόξυλα σαν

τον «νέο χρυσό», οι κλέφτες και οι κάθε
λογής απατεώνες βλέπουν μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία. Πλέον φορτία με καυ-
σόξυλα εξαφανίζονται από τις καρότσες
παρκαρισμένων φορτηγών και επιτήδειοι
στήνουν ψεύτικες ιστοσελίδες, όπου πα-
ριστάνουν τους εμπόρους ξύλων για να
εξαπατήσουν καταναλωτές οι οποίοι α-
πεγνωσμένα αναζητούν μια λύση ενόψει
του χειμώνα.

Ακόμα και την ώρα που η Ευρώπη
«καιγόταν» από τους καύσωνες του κα-
λοκαιριού, καταναλωτές σε πανικό συ-
γκέντρωναν αποθέματα σε καυσόξυλα
για τον χειμώνα, με αποτέλεσμα οι τιμές
τους να εκτοξευθούν. Στο χωριό Αγκ της

Ουγγαρίας, δύο ώρες νοτιοδυτικά από
τη Βουδαπέστη, η Νικολέτα Κέλεμαν
λέει ότι οι τιμές των ξύλων, που χρησι-
μοποιεί σχεδόν αποκλειστικά για τη θέρ-
μανσή της τον χειμώνα, έχουν πλέον δι-

πλασιαστεί. Το ξύλο ενός δέντρου κοστίζει
σήμερα σχεδόν όσο μισός μισθός, ο ο-
ποίος ανέρχεται κατά μέσον όρο στα 250
ευρώ τον μήνα στο χωριό. «Φαντάζομαι
ότι θα καταλήξουμε να καίμε τα έπιπλα»,

λέει η Κέλεμαν. Στα δάση γύρω από τη
Στουτγκάρδη της Γερμανίας οι κλοπές
ξύλων έχουν αυξηθεί, σύμφωνα με τον
Γκετζ Μπούλοου φον Ντένεβιτζ, υπεύθυνο
για τη διαχείριση του δάσους στην πε-
ριοχή. «Ερχονται με ένα τρέιλερ ή ένα
τρακτέρ, ένα φορτηγό και έναν γερανό,
έχουν επαγγελματικό εξοπλισμό, κόβουν
τα ξύλα και φεύγουν. Επικρατεί θράσος»,
λέει. Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι
το παράνομο κόψιμο ξύλων αλλά και οι
εκπομπές των παλιών φούρνων που καίνε
ξύλα είναι κάθε άλλο παρά φιλικές προς
το περιβάλλον πρακτικές. Αλλά πολλοί
νιώθουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή.

Στη Βρετανία, μια πρόσφατη έρευνα
έδειξε ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις
δεν θα ανάψει τη θέρμανση φέτος τον
χειμώνα. Το κόστος του φυσικού αερίου
στη Βρετανία έχει αυξηθεί κατά 96% και
του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 54% τον
τελευταίο χρόνο. Στη Γερμανία, ο Νόρ-
μπερτ Σκρόμπεκ, ένας καπνοδοχοκαθα-
ριστής στο Βερολίνο, λέει ότι είδε τη ζή-
τηση για τις υπηρεσίες του να εκτινάσ-
σεται, διότι οι Γερμανοί βάζουν ξανά σε
λειτουργία παλιές σόμπες και προμη-
θεύονται νέες. 

Ο Βιντσέντς Σενφέλντερ, ένας 41χρο-
νος επιστήμονας από το Βερολίνο, κάλεσε
τον Σκρόμπεκ να επιθεωρήσει την παλιά
σόμπα του διαμερίσματός του. Κατα-
σκευασμένη το 1880, δεν είχε χρησιμο-
ποιηθεί εδώ και δεκαετίες, όμως ο Σεν-
φέλντερ φοβάται για ελλείψεις στο φυσικό
αέριο τον χειμώνα και θέλει να έχει μια
εναλλακτική λύση. Η κατάσταση τού θυ-
μίζει τα παιδικά του χρόνια στην Ανα-
τολική Γερμανία, όπου ήταν συνήθεις
οι διακοπές ρεύματος. «Τελευταία φορά
που έζησα τέτοια αβεβαιότητα ήταν ως
παιδί τη δεκαετία του ’80», θυμάται, εν
κατακλείδι.

<<<<<<

Οι ξυλόσομπες και
οι φούρνοι που καίνε ξύλα
έχουν εξαντληθεί σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

<<<<<<

Η κρίση στην ενέργεια
διαβρώνει την ανταγωνι-
στικότητά της και την
καθιστά φτωχότερη.

<<<<<<

Η διακοπή ενός δευτερολέ-
πτου στην ηλεκτροδότηση ε-
πηρέασε την παραγωγή της
σουηδικής αρτοβιομηχανίας
Pagen για 4 εβδομάδες.

Στις ξυλόσομπες καταφεύγουν
οι Ευρωπαίοι για να βγει ο χειμώνας
Εκτοξεύθηκε η τιμή των καυσόξυλων λόγω της ενεργειακής κρίσης

Η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη
απειλεί τις βιομηχανίες τροφίμων
Ντόμινο επιπτώσεων πλήττει την παραγωγή μπίρας, ντομάτας, αλλά και του ψωμιού

Η μεγάλη ζυθοποιία Carlsberg δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστεί να μειώσει σημαντικά ή και να σταματήσει την παραγωγή μπίρας στην Πο-
λωνία λόγω έλλειψης υγρού διοξειδίου του άνθρακα.

Η PepsiCo σταμάτησε
την παραγωγή
προϊόντων στη Ρωσία

<<<<<<

Σχεδόν έξι μήνες
αφότου είχε δηλώσει
πως θα διακόψει
τις πωλήσεις στη χώρα.

Οι Γερμανοί βάζουν ξανά σε λειτουργία παλιές σόμπες και προμηθεύονται νέες.
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Η σαρωτική ενεργειακή κρίση, η οποία τα-
λανίζει τη Γηραιά Ηπειρο από τη μία άκρη
της έως την άλλη, ενδεχομένως να συνε-
χιστεί μέχρι το τέλος του 2023, καθώς η
περιοχή αντιμετωπίζει έντονη ζήτηση και
μείωση της προσφοράς, η οποία επιδει-
νώθηκε από τον πόλεμο της Ρωσίας στην
Ουκρανία, προειδοποιεί η εταιρεία συμ-
βούλων Energy Aspects. «Αυτή δεν είναι
υπόθεση ενός χειμώνα και μόνον», όπως
χαρακτηριστικά παρατηρεί η Αμρίτα Σεν,
επικεφαλής αναλύτρια πετρελαίου στην
εν λόγω εταιρεία, που δραστηριοποιείται
στη συμβουλευτική βιομηχανιών. 

Η αγορά χρειάζεται τη Ρωσία για να ι-
σορροπήσει, όχι μόνο για τον χειμώνα
που ξεκινά, αλλά πιθανώς και για την ε-

πόμενη χειμερινή περίοδο, στα τέλη του
2023. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
ανέτρεψε τις ροές ενέργειας και έφερε τα
πάνω κάτω στην παγκόσμια αγορά, ανε-
βάζοντας τις τιμές του φυσικού αερίου
στην Ευρώπη και καθιστώντας αναγκαία
τη λήψη δραστικών μέτρων, όπως η κρα-
τικοποίηση του μεγαλύτερου εισαγωγέα
φυσικού αερίου της Γερμανίας. Το πετρέ-

λαιο αναμένεται να εμφανίσει περαιτέρω
αστάθεια το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος
έτους, όπως σημειώνει η κ. Σεν, μιλώντας
στο Bloomberg, λόγω παραγόντων όπως
οι ανησυχίες για πιθανή ύφεση και τα πε-
ριοριστικά μέτρα για την ανάσχεση του
κορωνοϊού στην Κίνα. Το αργό πιθανότατα
θα κινηθεί πάνω από τα 90 δολάρια το βα-
ρέλι βραχυπρόθεσμα, πριν ανέλθει περίπου
στα 120 δολάρια το βαρέλι έως το τέλος
του τρέχοντος έτους, εκτίμησε η αναλύτρια.
Οι τιμές του πετρελαίου τύπου Brent στην
αγορά του Λονδίνου κινούνται αυτή την
εποχή κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι και
είναι σχεδόν 30% χαμηλότερες από τα υ-
ψηλά επίπεδα του φετινού Ιουνίου. Οι βα-
σικές εξελίξεις της αγοράς, τις οποίες πα-

ρακολουθούν οι επενδυτές, αφενός έχουν
να κάνουν με το προτεινόμενο πλαφόν
στην τιμή του ρωσικού αργού, αφετέρου
με το πόσο επιπλέον ρωσικό πετρέλαιο
θα απορροφηθεί από την Κίνα και την
Ινδία, μόλις τεθεί σε ισχύ το εμπάργκο
από μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης τον
Δεκέμβριο. Σύμφωνα με την Αμρίτα Σεν,
οι μεγάλοι καταναλωτές της Ασίας έχουν
τη δυνατότητα να απορροφήσουν επιπλέον
βαρέλια ρωσικού αργού, αλλά οι πιθανές
τραπεζικές κυρώσεις ενδέχεται να περιο-
ρίσουν τις ροές. «Περιμένουμε πολύ πε-
ρισσότερο ρωσικό πετρέλαιο να μεταφερθεί
προς την Ασία, να αλλάξει “ταμπέλα” και
να διοχετευτεί αλλού», λέει εν κατακλείδι
η αναλύτρια.

Επιβράδυνση για άλλον ένα μήνα κατα-
γράφει τον Σεπτέμβριο η επιχειρηματική
δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, γεγονός
το οποίο συνιστά ακόμη μία ένδειξη
ότι το ενδεχόμενο να επέλθει ύφεση
στην περιοχή φαντάζει όλο και περισ-
σότερο πιθανό. Ειδικότερα, και αναφο-
ρικά με τις επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στον κλάδο της μεταποί-
ησης, το πλήγμα από την ενεργειακή
κρίση και την εκτίναξη των τιμών των
καυσίμων παραμένει βαρύ. Την ίδια
ώρα, στον κλάδο παροχής υπηρεσιών
παρατηρείται κάμψη στα έσοδα των ε-
ταιρειών του, δεδομένου ότι πλέον, ε-
ξαιτίας της εκτόξευσης του κόστους
διαβίωσης, οι καταναλωτές περιορίζουν
τις δαπάνες τους.

Σύμφωνα, τώρα, με τα προκαταρκτικά
στοιχεία της S&P Global, ο σύνθετος
Δείκτης Διευθυντών Προμηθειών (ΡΜΙ)
για τον κλάδο της μεταποίησης και των
υπηρεσιών στην περιφέρεια των χωρών

της Ευρωζώνης υποχώρησε περαιτέρω
τον Σεπτέμβριο στις 48,2 μονάδες, από
τις 48,9 μονάδες του Αυγούστου, αγγί-
ζοντας ουσιαστικά επίπεδα, εναρμονι-
ζόμενα με τις εκτιμήσεις αναλυτών και
οικονομολόγων. Εκ παραλλήλου, ο Σε-
πτέμβριος σηματοδοτεί τον τρίτο δια-
δοχικό μήνα κατά τον οποίο ο εν λόγω
δείκτης παραμένει υπό του ορίου των
50 μονάδων, το οποίο διαχωρίζει τη
συρρίκνωση από την επέκταση της ε-
κάστοτε οικονομικής δραστηριότητας.
Ο υποδείκτης, ο οποίος καταγράφει τη
δραστηριότητα του μεταποιητικού κλά-
δου, διολίσθησε σε επίπεδα ναδίρ από
τον Ιούνιο του 2020, στις 48,5 μονάδες,

από τις 49,6 μονάδες τον Αύγουστο, χα-
μηλότερα, δηλαδή, των προβλέψεων
για 48,7 μονάδες. 

Σε χαμηλά επίπεδα από τον Φεβρου-
άριο του 2021 διαμορφώθηκε και ο υ-
ποδείκτης για τον κλάδο παροχής υπη-
ρεσιών, ενώ υστερούσε και αυτός από
τις προβλέψεις αναλυτών. Ειδικότερα,
εξασθένησε στις 48,9 μονάδες από τις
εκτιμήσεις για 49,8 μονάδες για τον
μήνα Σεπτέμβριο.

Ο δε επιμέρους δείκτης, ο οποίος κα-
ταγράφει την πορεία της ζήτησης, δια-
μορφώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδά
του από τον Νοέμβριο του 2020, ενώ υ-
ποχώρηση στις 46 μονάδες από τις 46,9
μονάδες τον Αύγουστο εμφάνισε ο δεί-
κτης για τις νέες επιχειρήσεις. «Η ύφεση
στην Ευρωζώνη βρίσκεται καθ’ οδόν,
από τη στιγμή που οι εταιρείες αναφέ-
ρουν επιδείνωση στο επιχειρηματικό
περιβάλλον και οι πιέσεις στις τιμές ε-
ντείνονται, πιέσεις οι οποίες έχουν να

κάνουν με την άνοδο του ενεργειακού
κόστους», επισημαίνει ο Κρις Ουίλιαμ-
σον, προϊστάμενος οικονομολόγος της
S&P Global. «Αν και υπήρξαν ορισμένες
ενδείξεις χαλάρωσης στα προβλήματα
στις εφοδιαστικές αλυσίδες, το επίκεντρο
της ανησυχίας έχει σαφώς μετατοπιστεί
από αυτές σε όσα συμβαίνουν στην ε-
νέργεια και στο αυξανόμενο κόστος
διαβίωσης, το οποίο όχι μόνον πλήττει
τη ζήτηση, αλλά και περιορίζει τη με-
ταποιητική παραγωγή και τη δραστη-
ριότητα του κλάδου των υπηρεσιών σε
ορισμένες περιπτώσεις», συμπληρώνει
ο κ. Ουίλιαμσον.

Σε δημοσκόπηση, την οποία είχε
πραγματοποιήσει νωρίτερα στη διάρκεια
του τρέχοντος μηνός το ειδησεογραφικό
πρακτορείο Ρόιτερς, οι συμμετέχοντες
φαίνεται πως σε ποσοστό της τάξεως
του 60% προβλέπουν ότι μέσα σε ορί-
ζοντα δώδεκα μηνών θα κάνει την εμ-
φάνισή της η ύφεση.

Υπό εξέταση θέτει ο γερμανικός κολοσσός
αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen
το ενδεχόμενο να μεταφέρει την πα-
ραγωγή του από τη Γερμανία στην Α-
νατολική Ευρώπη, εάν συνεχιστούν οι
ελλείψεις στην προμήθεια του φυσικού
αερίου. Οι προειδοποιήσεις της εταιρείας
αποτελούν μία ακόμη ένδειξη ότι η ε-
νεργειακή κρίση, η οποία πυροδοτήθηκε
από την εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία, απειλεί να αλλάξει τον βιομη-
χανικό χάρτη της Ευρώπης και να υπο-
χρεώσει τη Γερμανία, την ατμομηχανή
της Γηραιάς Ηπείρου, να έλθει κοντύτερα
στην αποβιομηχάνιση. Από την πλευρά
της η Volkswagen, η μεγαλύτερη αυ-
τοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, δή-
λωσε ότι η μεταφορά της παραγωγής
είναι μία από τις επιλογές που έχει με-
σοπρόθεσμα εάν οι ελλείψεις φυσικού
αερίου αποδειχθεί πως έχουν μεγάλη
διάρκεια, πέραν αυτού του χειμώνα.

Ο όμιλος, στον οποίο συμπεριλαμβά-
νονται δώδεκα πασίγνωστα εμπορικά
σήματα, διαθέτει μεγάλα εργοστάσια
στη Γερμανία, αλλά και στην Τσεχία και
στη Σλοβακία, δηλαδή σε χώρες που
είναι από τις περισσότερο εξαρτημένες
από το ρωσικό φυσικό αέριο επί του ε-
δάφους της Γηραιάς Ηπείρου. «Ως με-
σοπρόθεσμες εναλλακτικές εστιάζουμε
στην πιο τοπική παραγωγή, στη μετα-
φορά παραγωγικής ικανότητας ή στις

τεχνικές εξεύρεσης εναλλακτικών λύ-
σεων, παρόμοιες με όσες ήδη εφαρμό-
ζονται στο πλαίσιο των προκλήσεων
που προξενούν οι ελλείψεις ημιαγωγών
και άλλα πρόσφατα προβλήματα στην
εφοδιαστική αλυσίδα», δήλωσε ο Γκενγκ
Γου, επικεφαλής αγορών της Volkswagen,
σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο Bloomberg. Η απόφαση της Ρω-
σίας να περιορίσει τις προμήθειες φυ-
σικού αερίου στην Ευρώπη έχει γεννήσει
ανησυχίες πως η Γερμανία μπορεί να
οδηγηθεί στην επιβολή δελτίου για την
κατανομή των καυσίμων της σε νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις τους κρύους
μήνες του χειμώνα. Η πρόσφατη είδηση
ότι οι γερμανικές αποθήκες φυσικού α-
ερίου έχουν γεμίσει στο 90% νωρίτερα
από το χρονοδιάγραμμα κατευνάζει τους
φόβους για έντονες ελλείψεις αυτόν τον
χειμώνα, αλλά η ίδια χώρα αντιμετωπίζει
μια πρόκληση για την αναπλήρωση των
εξαντλημένων αποθεμάτων το επόμενο

καλοκαίρι, εάν δεν υπάρχουν προμήθειες
από τη Ρωσία. Η γερμανική εταιρεία κα-
τασκευής πλαστικών Covestro δεν α-
ναμένει ελλείψεις φυσικού αερίου αυτόν
τον χειμώνα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα
κάνει επενδύσεις για να αναπτυχθεί
στην Ευρώπη λόγω του υψηλού ενερ-
γειακού κόστους της περιοχής, σύμφωνα
με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Μάρ-
κους Στέιλμαν. Οι αγορές που τελούν
υπό ζωηρή ανάπτυξη, βρίσκονται κυρίως
στην Ασία, όπου οι τιμές είναι αρκετά
χαμηλότερες, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οπως είπε εκπρόσωπος της
Volkswagen στο Bloomberg, η νοτιο-

δυτική Ευρώπη ή οι παράκτιες ζώνες
της βόρειας Ευρώπης, περιοχές που έ-
χουν καλύτερη πρόσβαση σε φορτία υ-
γροποιημένου φυσικού αερίου από τη
θάλασσα, θα μπορούσαν να είναι ανά-
μεσα στους κερδισμένους σε οποιαδή-
ποτε μεταφορά της παραγωγής. Ο όμιλος
της Volkswagen λειτουργεί ήδη εργο-
στάσια αυτοκινήτων στην Πορτογαλία,
στην Ισπανία και στο Βέλγιο, χώρες
που φιλοξενούν τερματικούς σταθμούς
για την παραλαβή υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου. Μια παρατεταμένη άνοδος
των τιμών της ενέργειας μπορεί τελικά
να μεταμορφώσει το οικονομικό τοπίο

της Ευρώπης, έχει δηλώσει ο Σιμόνε
Ταλιαπιέτρα, του ιδρύματος Μπρίγκελ.
«Ορισμένοι κλάδοι οικονομικής δρα-
στηριότητας θα υποστούν σοβαρές πιέ-
σεις και θα πρέπει να επανεξετάσουν
την παραγωγή τους στην Ευρώπη», α-
νέφερε προσφάτως. Εν τω μεταξύ, ήδη,
υπάρχουν ενδείξεις πως η βιομηχανική
θέση της Γερμανίας υποχωρεί. Τους
πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους
ο όγκος των εισαγωγών χημικών αυξή-
θηκε κατά περίπου 27% σε σχέση με
την ίδια περίοδο πέρυσι. Ταυτόχρονα,
η παραγωγή χημικών μειώθηκε, με αυ-
τήν του Ιουνίου να υποχωρεί σχεδόν

8% σε σύγκριση με τα ισχύοντα πέρυσι
τον Δεκέμβριο.

«Οι πολιτικοί πρέπει να περιορίσουν
την ανεξέλεγκτη έκρηξη στις τιμές του
φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ε-
νέργειας», σχολίασε ο Τόμας Στεγκ, ε-
πικεφαλής των εξωτερικών σχέσεων
του ομίλου της αυτοκινητοβιομηχανίας
Volkswagen, «διαφορετικά, ιδιαίτερα
οι μικρές και οι μεσαίες ενεργοβόρες ε-
πιχειρήσεις θα έχουν μεγάλα προβλή-
ματα στην αλυσίδα εφοδιασμού και θα
πρέπει να μειώσουν ή και να παύσουν
εξ ολοκλήρου τη δική τους παραγωγή».

BLOOMBERG

H ενέργεια θα παραμείνει ακριβή και το 2023
<<<<<<

Υψηλή η ζήτηση στην Ευρώπη,
μειωμένη η προσφορά. Η αγο-
ρά χρειάζεται τη Ρωσία για να
ισορροπήσει, τονίζουν ειδικοί.

<<<<<<

Το ενδεχόμενο να επέλθει ύ-
φεση στην περιοχή φαντάζει
όλο και περισσότερο πιθανό.

<<<<<<

Ορισμένοι κλάδοι οικονομι-
κής δραστηριότητας θα υπο-
στούν σοβαρές πιέσεις και
θα πρέπει να επανεξετάσουν
την παραγωγή τους.

Το αργό πιθανότατα θα κινηθεί πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι βραχυπρό-
θεσμα, πριν ανέλθει περίπου στα 120 δολάρια το βαρέλι έως το τέλος του τρέ-
χοντος έτους, εκτιμά η αγορά.

Συνεχίζεται η επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη

Ο δείκτης που καταγράφει τη δραστηριότητα του μεταποιητικού κλάδου στην Ευρωζώνη
διολίσθησε σε επίπεδα ναδίρ από τον Ιούνιο του 2020, στις 48,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο,
από τις 49,6 μονάδες τον Αύγουστο.

Σύννεφα
αποβιομηχάνισης
της Γερμανίας
λόγω ενέργειας
Στο τραπέζι η μεταφορά μονάδων
σε περιοχές με πρόσβαση στο LNG

Η Volkswagen, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, δήλωσε ότι η μεταφορά της παραγωγής είναι μία από τις επιλογές που έχει μεσοπρόθεσμα εάν οι ελλείψεις φυσικού
αερίου αποδειχθεί πως έχουν μεγάλη διάρκεια, πέραν αυτού του χειμώνα.
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Τόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για καλούς
εργαζομένους στη Γερμανία, ώστε οι ι-
σορροπίες στην αγορά εργασίας έχουν
ανατραπεί πλήρως. Παραδοσιακά, οι
εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν ότι πολλές
εταιρείες δεν μπαίνουν καν στον κόπο
να τους απαντήσουν –έστω και αρνη-
τικά– έπειτα από μια συνέντευξη για
δουλειά. Ομως στη Γερμανία οι όροι έ-
χουν αντιστραφεί, καθώς οι υποψήφιοι
εργαζόμενοι είναι εκείνοι που «σνο-
μπάρουν» τις εταιρείες. 

Η πρακτική ονομάζεται «ghosting»
και κατά κανόνα γίνεται από τις εταιρείες
προς τους υποψήφιους εργαζομένους.
Εδώ και χρόνια, άτομα που περνούν
από συνεντεύξεις διαμαρτύρονται ότι
οι υπεύθυνοι προσλήψεων δεν φροντί-
ζουν στη συνέχεια να επικοινωνήσουν
μαζί τους, έστω για να τους ενημερώσουν
ότι έχουν απορριφθεί. Oμως στη Γερ-
μανία, όπου μία στις δύο επιχειρήσεις
αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προ-
σωπικού, η δουλειά των τμημάτων προ-
σωπικού έχει καταστεί δυσχερέστατη. 

Πλέον το φαινόμενο των υποψήφιων
εργαζομένων που «εξαφανίζονται» έ-
πειτα από τις συνεντεύξεις έχει γίνει
καθημερινό.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγ-
ματοποιήθηκε ανάμεσα σε 400 υπεύ-

θυνους προσλήψεων σε ποικίλες γερ-
μανικές επιχειρήσεις από την ιστοσελίδα
αναζήτησης εργασίας Indeed, ένας
στους δύο δήλωσε ότι αυτή η τάση έχει
αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο. Ο ένας
στους τέσσερις λέει ότι του συμβαίνει
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα,
ενώ ένας στους δέκα ισχυρίζεται ότι
χάνει έναν υποψήφιο εργαζόμενο την
ημέρα. Οι άνδρες υποψήφιοι είναι εκείνοι
που «εξαφανίζονται» συχνότερα.

Μάλιστα, ένας στους πέντε υπεύθυ-
νους προσλήψεων λέει ότι είχε εργα-
ζομένους που εξαφανίστηκαν ακόμα
και αφότου αποδέχθηκαν μια πρόταση
για δουλειά, ενώ στο 7% έχει τύχει να
προσλάβουν κάποιον, ο οποίος απλώς
δεν εμφανίστηκε την πρώτη του ημέρα
στη δουλειά – και προφανώς ούτε και
τις επόμενες. Τα στοιχεία αυτά αποτυ-
πώνουν με τον πιο έκδηλο τρόπο τις
μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που α-
ντιμετωπίζουν οι γερμανικές επιχειρή-
σεις, υπό συνθήκες γήρανσης του πλη-
θυσμού αλλά και αλλαγής των συμπε-
ριφορών που επέφερε η πανδημία. «Οι
εργαζόμενοι συχνά έχουν να διαλέξουν
ανάμεσα σε αρκετές καλές επιλογές, ό-
πως γινόταν παλιά με τις εταιρείες», ε-
ξηγεί ο Τιμ Βερχόεβεν, ειδικός προσλή-
ψεων της Indeed, σύμφωνα με το ειδη-

σεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοι-

χεία που έχει δημοσιεύσει το οικονομικό
ινστιτούτο Ifo, σχεδόν μία στις δύο ε-
ταιρείες στη Γερμανία αναγκάζεται να
περιορίσει τις δραστηριότητές της γιατί
δεν βρίσκει προσωπικό. Οι μεγαλύτερες
ελλείψεις σημειώνονται στον τομέα πα-

ροχής υπηρεσιών, ενώ το πρόβλημα
είναι ιδιαίτερα οξυμένο στον ξενοδο-
χειακό κλάδο. Σε αυτόν τον τομέα οι
δύο στις τρεις επιχειρήσεις δηλώνουν
ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις
προσωπικού. Αυτή τη στιγμή και στο
άμεσο μέλλον η γενιά όσων γεννήθηκαν
αμέσως μετά τη λήξη του B  ́Παγκοσμίου
Πολέμου και έως το 1964 προχωρεί σε
συνταξιοδότηση. Συνεπώς, το έγκριτο
οικονομικό ινστιτούτο της Γερμανίας
IW υπολογίζει ότι η χώρα θα χάσει τα
επόμενα 15 χρόνια πάνω από 5 εκατ.
εργαζομένους. Μόνο φέτος το εργατικό
δυναμικό θα συρρικνωθεί κατά τουλά-
χιστον 300.000 άτομα, καθώς αυτοί που
συνταξιοδοτούνται είναι περισσότεροι
από εκείνους που ξεκινούν τη λεγόμενη
παραγωγική ηλικία. Εως το 2029 η συρ-

ρίκνωση του εργατικού δυναμικού σχε-
δόν θα διπλασιαστεί και θα φθάσει τα
650.000 άτομα. Νομοθεσία, η οποία ψη-
φίστηκε το 2020 για να ενθαρρύνει την
έλευση 400.000 ξένων εργαζομένων
στη Γερμανία τον χρόνο, προσείλκυσε
μόνο 30.000 άτομα το πρώτο έτος. 

Τα προηγούμενα χρόνια η χώρα μπο-
ρούσε να προσελκύσει μετανάστες από
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
με δέλεαρ τους υψηλούς μισθούς της,
όμως, ενόσω οι αποδοχές αυξάνονται
σε άλλες περιοχές του κόσμου, η ροή
αυτών των εργαζομένων σταδιακά ε-
πιβραδύνεται.

Στην περίπτωση των Ηνωμένων Πο-
λιτειών, όπως αναφέρεται στην ιστο-
σελίδα της εταιρείας στελέχωσης
Venture Beat, μια πρόσφατη έρευνα έ-

δειξε ότι σε σύνολο 1.000 εργαζομένων
το 84% είχε «εξαφανιστεί» από εργοδότη
δυνητικό ή κανονικό τουλάχιστον μία
φορά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
Ποιος είναι, όμως, ο λόγος; Ενας λόγος
είναι πως η συμπεριφορά αυτή απαντά-
ται συνήθως σε όσους ψάχνουν δουλειά
πρώτη φορά, σύμφωνα με άλλη έρευνα.
Το 31% των νέων υποψηφίων το «είχε
σκάσει», ενώ το ποσοστό μεταξύ πιο έ-
μπειρων επαγγελματιών ήταν 12%. Ε-
πιπλέον, το 55% όσων αναζητούν ερ-
γασία δηλώνει ότι «εξαφανίζεται» διότι
υπάρχει πληθώρα θέσεων εργασίας εν
συγκρίσει με τις προ πανδημίας ευκαι-
ρίες. Τέλος, η «εξαφάνιση» ως συμπε-
ριφορά απαντάται συνήθως σε όσους
αναζητούν δουλειά σε ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων.

Οι εργαζόμενοι
«σνομπάρουν»
τις γερμανικές
επιχειρήσεις
Υποψήφιοι «εξαφανίζονται» ακόμα
και αφότου αποδέχονται την εργασία

<<<<<<<

Πλήρης ανατροπήστην αγο-
ρά εργασίας, φέτος το εργα-
τικόδυναμικό θα συρρικνω-
θεί κατά τουλάχιστον
300.000 άτομα.

Μία στις δύο εταιρείες στη Γερμανία αναγκάζεται να περιορίσει τις δραστηριότητές της γιατί δεν βρίσκει προσωπικό. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις σημειώνονται στον τομέα παροχής υπη-
ρεσιών, ενώ το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο στον ξενοδοχειακό κλάδο, όπου δύο στις τρεις επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Μεγαλόπνοα είναι τα σχέδια του κρα-
τικού ταμείου επενδύσεων της Νορ-
βηγίας, το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια
της τάξεως του 1,2 τρισ. δολαρίων και
το οποίο έθεσε ως στόχο τις μηδενικές
εκπομπές ρύπων με ορίζοντα το 2050.
Αυτό σημαίνει ότι έως τότε θα έχει
στην κατοχή του μερίδια επιχειρήσεων
οι οποίες δεν θα εκπέμπουν καθόλου
ρύπους, επιδιώκοντας να αποφύγει
την παγίδα της καθυστέρησης κατά
τη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης
σε ένα μέλλον καθαρό. Οπως αναφέρει
χαρακτηριστικά το ειδησεογραφικό
πρακτορείο Bloomberg, αυτή η παγίδα
είναι και «ο μεγαλύτερος χρηματοοι-

κονομικός κίνδυνος για το νορβηγικό
επενδυτικό ταμείο». Μόλις το 10% των
εταιρειών, στις οποίες έχει αποκτήσει
μετοχές ο οργανισμός, έχουν θέσει ως
δικό τους στόχο να εξαλείψουν πλήρως
τους ρύπους τους με ορίζοντα το 2050,

σύμφωνα με άρθρο των ανώτατων α-
ξιωματούχων του νορβηγικού ταμείου,
Νικολάι Τάνγκεν και Καρίν Σμιθ Ιχε-
νάτσο, στην εφημερίδα της Dagens
Naeringsliv. 

Από την πλευρά του, το ταμείο α-
ναμένεται πως θα ασκήσει πιέσεις στις
εταιρείες όπου συμμετέχει, ούτως ώστε
να ενεργοποιηθούν. Συγκεκριμένα,
θα τους ζητήσει να ορίσουν ενδιάμε-
σους κλιματικούς στόχους, καθώς και
να εκπονήσουν σχέδια για άμεση και
έμμεση μείωση των εκπεμπόμενων α-
ερίων ρύπων του θερμοκηπίου, τους
οποίους παράγουν μέσω των δραστη-
ριοτήτων τους. Το κρατικό ταμείο θα

ξεκινήσει από τις εταιρείες με το με-
γαλύτερο αποτύπωμα εκπομπών και,
μολονότι η προτιμώμενη λύση είναι
να υπάρξει πρόοδος, χωρίς να χρειαστεί
αποεπένδυση από συγκεκριμένες ε-
ταιρείες, μια τέτοια εκδοχή δεν απο-
κλείεται ως έσχατη λύση. Οπως χαρα-
κτηριστικά σημειώνουν οι Τάνγκεν
και Σμιθ Ιχενάτσο, «το να πουλήσουμε
τις συμμετοχές μας σε ρυπογόνες ε-
πιχειρήσεις, γνωρίζουμε πως δεν πρό-
κειται να επιλύσει το πρόβλημα της
κρίσης, που αφορά την κλιματική αλ-
λαγή». Και προσθέτουν: «Θα εξετά-
σουμε, ωστόσο, την πώληση μεριδίων
εταιρειών, που αποτελούν με τη δράση

τους σοβαρό κίνδυνο για το κλίμα και
το περιβάλλον, ειδικά αν δεν έχουν
καταρτίσει σχέδια για να επιτύχουν
πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα και
η συμμετοχή μας σε αυτές δεν οδηγεί
πουθενά στο μέλλον». Το υπουργείο
Οικονομικών της Νορβηγίας ανέφερε
σε έγγραφό του στις αρχές του έτους
ότι θα ήθελε να δει το κρατικό επεν-
δυτικό ταμείο της χώρας, το μεγαλύ-
τερο στον κόσμο, να χρησιμοποιεί την
επενδυτική του ισχύ, ώστε να προ-
σφέρει κίνητρα στις εταιρείες να ευ-
θυγραμμίζουν τη δραστηριότητά τους
προς την κατεύθυνση των μηδενικών
εκπομπών. 

Οποιος θέλει να μάθει πώς πάει η γερ-
μανική οικονομία, δεν έχει παρά να
μετρήσει τους πελάτες στο ενεχυρο-
δανειστήριο του Νίκολαους Μπόντε.
Αν στο κατάστημά του στο Ζίγκμπουρ-
γκ έξω από τη Βόννη έρχονται ελάχιστοι
πελάτες, τότε η χώρα πάει καλά. Οταν
όμως οι πελάτες το κατακλύζουν, τότε
όλα δείχνουν πως υπάρχει κρίση, όπως
αναφέρεται σε σχετικό άρθρο της
Deutsche Welle. Αυτόν τον μήνα το ε-
νεχυροδανειστήριο του Νίκολαους
Μπόντε είναι γεμάτο: «Το ενεχυροδα-
νειστήριο είναι δείκτης. Οι άνθρωποι
έρχονται όταν υπάρχει υψηλή ανεργία
ή σοβαρά οικονομικά προβλήματα»,
λέει ο ίδιος. Παλαιότερα, ο Γερμανός
επιχειρηματίας δραστηριοποιείτο στους
πλειστηριασμούς κατασχεμένων ακι-
νήτων. Το 1994 ο ίδιος και ο πατέρας
του δημιούργησαν το ενεχυροδανει-
στήριο στο Ζίγκμπουργκ, μια πόλη κο-

ντά στη Βόννη, η οποία αριθμεί περίπου
40.000 κατοίκους.

Ο Νίκολαους Μπόντε μετράει τον
οικονομικό σφυγμό της γερμανικής
οικονομίας εδώ και σχεδόν τρεις δε-
καετίες. Η επερχόμενη κρίση θα ωφε-
λήσει, δίχως αμφιβολία, τον ενεχυρο-
δανειστή. Ωστόσο, εκφράζει σοβαρές
ανησυχίες: «Στο κατάστημά μας έρχο-
νται πολλοί ηλικιωμένοι και τώρα πλέον
και άνθρωποι της μεσαίας τάξης, κάτι
που δεν συνέβαινε πριν. Επιπλέον, έ-
χουμε πολλούς νέους πελάτες. Εκτός
από τους τακτικούς πελάτες, έρχονται
σε εμάς και άτομα με ασταθή εισοδή-
ματα, αλλά και άτομα που λαμβάνουν
κοινωνικά επιδόματα, τα οποία ανα-
ζητούν οικονομική στήριξη για να βγει
ο μήνας».

Κάποια από τα ενέχυρα πωλούνται
ή δημοπρατούνται. Το κατάστημα του
Νίκολαους Μπόντε είναι ένα από πε-

ρίπου 250 ιδιωτικά ενεχυροδανειστήρια
στη Γερμανία. Το επάγγελμα του ενε-
χυροδανειστή είναι από τα παλαιότερα
στη Γερμανία, ενώ το πρώτο γερμανικό
ενεχυροδανειστήριο δημιουργήθηκε
στο Αμβούργο πριν από σχεδόν 500
χρόνια, το 1560. Σε γενικές γραμμές,
τα ενεχυροδανειστήρια λειτουργούν
ως εξής: Δίνουν ένα συγκεκριμένο χρη-
ματικό αντίτιμο για αντικείμενα που
τους φέρνουν οι πελάτες, οι οποίοι έ-
χουν στη διάθεσή τους τρεις μήνες να

επιστρέψουν το αντίτιμο συν τόκους
και τέλη και να παραλάβουν το ενέχυρο.
Ενα παράδειγμα: Ο Νίκολαους Μπόντε
δίνει σε πελάτη 400 ευρώ για ένα κό-
σμημα. Υστερα από τρεις μήνες ο εν
λόγω πελάτης του επιστρέφει 448 ευρώ.
Διαφορετικά το πολύτιμο αντικείμενο
δημοπρατείται. Ο Γερμανός επιχειρη-
ματίας δηλώνει: «Σχεδόν το 96% των
πελατών παίρνει πίσω το ενέχυρο, ε-
πειδή αξίζει περισσότερο από ό,τι τους
δίνουμε για αυτό. Το αντίτιμο που δί-
νουμε είναι ένα κλάσμα της πραγμα-
τικής αξίας του ενέχυρου και οι άν-
θρωποι θέλουν να το κρατήσουν. Δια-
φορετικά θα μπορούσαν εξαρχής να
το πουλήσουν».

Εννέα από τα δέκα τιμαλφή που κα-
ταλήγουν στο χρηματοκιβώτιο του Νί-
κολαους Μπόντε είναι κοσμήματα.
Εχει όμως δανείσει πελάτες που έφεραν
ένα κρις κραφτ, ένα καρουζέλ, ακόμη

και ένα άλογο. Οπως λέει ο ενεχυρο-
δανειστής, αποφεύγει συσκευές όπως
κινητά τηλέφωνα, γιατί η απώλεια της
αξίας τους είναι πολύ μεγάλη.

Τι κάνει όμως τα ενεχυροδανειστήρια
τόσο ελκυστικά, ειδικά σε περιόδους
κρίσης: Για πολλούς ανθρώπους, δεν
είναι μόνο ο ευκολότερος, αλλά και ο
μόνος τρόπος να βρουν χρήματα: Χωρίς
εκκαθαριστικά, χωρίς δυσάρεστες ε-
ρωτήσεις, δείχνοντας μόνο την αστυ-
νομική ταυτότητα. «Μετρητά αμέσως,
διακριτικά και με επαγγελματισμό», α-
ναγράφεται στην ιστοσελίδα του ενε-
χυροδανειστηρίου Μπόντε. 

Κυρίως η διακριτικότητα βρίσκεται
στις προτεραιότητες του Νίκολαους
Μπόντε. Που σημαίνει, όπως λέει ο ί-
διος, ότι δεν χαιρετά πελάτες, ακόμη
κι αν τους συναντήσει στον δρόμο, για
να μην τους φέρει, ενδεχομένως, σε
δύσκολη θέση.

Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορ-
βηγίας διαχειρίζεται κεφάλαια της τάξεως
του 1,2 τρισ. δολαρίων.

«Πράσινοι» στόχοι από το κρατικό fund της Νορβηγίας

H κρίση στρέφει τους Γερμανούς στα ενεχυροδανειστήρια
<<<<<<

«Το ενεχυροδανειστήριο 
είναι δείκτης. Οι άνθρωποι
έρχονται όταν υπάρχουν 
σοβαρά οικονομικά προβλή-
ματα ή υψηλή ανεργία».

Σε περιόδους κρίσης τα ενεχυροδανειστή-
ρια αποτελούν για πολλούς ανθρώπους τον
μόνο τρόπο για να βρουν χρήματα.

<<<<<<

Εως το 2050 θα έχει 
στην κατοχή του μερίδια 
επιχειρήσεων, οι οποίες 
δεν θα εκπέμπουν καθόλου
ρύπους.
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Τι βλέπουν οι αγορές και ανησυχούν
για την Ελλάδα; Είναι γνωστό ότι ο
ESM, στα χέρια του οποίου είναι το
πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού χρέ-
ους, μας έχει δώσει μακρά περίοδο χά-
ριτος: Εως το 2033 δεν πληρώνουμε
τόκους. Επίσης, ότι η Ελλάδα θα μπει
στην ανηφόρα των μεγάλων αποπλη-
ρωμών μετά το 2043, δυστυχώς, οι νε-
ότερες γενιές θα αναστενάξουν μέχρι
το 2060. Τέλος, σημαντικό, τα ελληνικά
ομόλογα έχουν χρυσό χορηγό την ΕΚΤ:
επαναγοράζει όσα ελληνικά ομόλογα
αποφασίσει να πουλήσει οιοσδήποτε
ομολογιούχος και μηδενίζει το άμεσο
ρίσκο της χώρας.

Και όμως, η απόδοση του ελληνικού
10ετούς ομολόγου έχει ανέβει στο ε-
πίπεδο του 4,46%, πάνω από τρεις πο-
σοστιαίες μονάδες από τις αρχές του

έτους και σχεδόν μιάμιση μονάδα πάνω
από εκεί όπου βρισκόταν πριν από πε-
ρίπου ένα μήνα. Αυτή η αύξηση δεν
οφείλεται στη γενική άνοδο των επι-
τοκίων διεθνώς αλλά σε αιτίες με α-
ναφορά στην Ελλάδα. Απόδειξη είναι
ότι, τον τελευταίο μήνα, η απόδοση
του ελληνικού 10ετούς αυξάνεται πε-
ρισσότερο από τις αποδόσεις όλων
των άλλων ευρωπαϊκών ομολόγων: Το
spread του ελληνικού με το γερμανικό
10ετές ανέβηκε στις 2,525 μονάδες,
με το γαλλικό στις 1,96, με το ισπανικό
στις 1,39 μονάδες κ.ο.κ. Τι φταίει;

Δύο είναι οι νέοι κίνδυνοι που τι-
μολογούν οι αγορές και αποτυπώνονται
στις αυξημένες αποδόσεις των ομο-
λόγων μας. Ο ένας δεν εξαρτάται από
εμάς. Ο άλλος προκαλείται από το πο-
λιτικό σύστημα της χώρας μας.

Ο πρώτος κίνδυνος προέρχεται από
τα «γεράκια» της ΕΚΤ, που έχουν πάρει
το πάνω χέρι στη Φρανκφούρτη. Πλέον
των μεγάλων αυξήσεων που επιβάλλουν
στα επιτόκια της τράπεζας (οι οποίες
εφόσον συνεχιστούν έτσι θα σύρουν
την Ευρώπη σε μια βαθύτατη ύφεση),
τώρα πιέζουν να αντιστραφεί η ποσο-
τική χαλάρωση και να μετατραπεί σε
ποσοτικό σφίξιμο: Η ΕΚΤ, αντί να ε-

παναγοράζει στη δευτερογενή αγορά
ευρωπαϊκά ομόλογα, να αρχίσει να
πουλάει όσα ήδη έχει στο χαρτοφυλάκιό
της – όπως κάνει η Fed. Η Ελλάδα, που
ήταν η πλέον ευεργετημένη από τις
επαναγορές, θα υποστεί δραματικές
συνέπειες από την αντίστροφη διαδι-
κασία. Αυτός ο κίνδυνος είναι υπαρκτός.
Ο δεύτερος είναι εσωτερικής παραγω-
γής, καταγράφηκε στην τελευταία έκ-
θεση του οίκου Moody’s, είναι ο πο-
λιτικός κίνδυνος. Κατά τη γνώμη μου,
προκύπτει από δύο συνιστώσες: Η μία
είναι ότι η κυβέρνηση, με την πολιτική
συγκάλυψης στο σκάνδαλο των υπο-
κλοπών, αφενός περιορίζει τις πιθανό-
τητες αυτοδυναμίας της (ένα κρίσιμο
ποσοστό φιλελεύθερων ψηφοφόρων
απεχθάνεται παρακρατικές πρακτικές
σαν αυτές που συγκαλύπτονται στην

ΕΥΠ), αφετέρου γκρεμίζει κάθε πιθανή
γέφυρα συνεννόησης για κυβερνητική
συνεργασία με το τρίτο κόμμα. Ο κοι-
νωνικός μιθριδατισμός δουλεύει για
την υποβάθμιση του θέματος μεν, αλλά
αρκούν μικρές μετατοπίσεις ψηφοφό-
ρων για να γίνουν σημαντικές ανατρο-
πές στο πολιτικό σκηνικό. Η δεύτερη
συνιστώσα του πολιτικού κινδύνου
είναι η αφύπνιση μεγάλων τμημάτων
της κοινωνίας μας με σκληρό και ά-
σχημο τρόπο, αμέσως μετά τις εκλογές
της άνοιξης 2023, όταν όποια κυβέρ-
νηση σχηματιστεί θα υποχρεωθεί να
προχωρήσει σε μεγάλο και βίαιο δη-
μοσιονομικό σφίξιμο. Αν δεν το κάνει,
θα εκτραπεί η εκτέλεση του προϋπο-
λογισμού και, μαζί, η πορεία προς την
ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας – για
να πάψουν τα ομόλογά μας να συγκα-

ταλέγονται στην κατηγορία «σκουπί-
δια». Για να επιτευχθεί πρωτογενές
πλεόνασμα 1% του ΑΕΠ (από 2% έλ-
λειμμα φέτος και μετά τις εξαγγελίες
της Θεσσαλονίκης...), υπολογίζεται ότι
–από χέρι– θα πρέπει να γίνει ένα δη-
μοσιονομικό σφίξιμο της τάξης του
4%-5% του ΑΕΠ, σε μια χρονιά που η
μεγέθυνση του ΑΕΠ θα περιοριστεί σε
2,5%, έναντι 5,5%-6% φέτος. Μετά μια
διετία διανομής 57 δισ. ευρώ χωρίς αυ-
στηρά, δίκαια και αναπτυξιακά κριτήρια
και αφού θα έχει μεσολαβήσει μια πο-
λύμηνη περίοδος προεκλογικού εκμαυ-
λισμού, δεν θα είναι εύκολα τα πράγ-
ματα. Ούτε για την κοινωνική ηρεμία
ούτε για την πολιτική σταθερότητα.
Και γι’ αυτό ανησυχούν οι αγορές.

kallitsiskostas@yahoo.com

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Tου ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Οι ανησυχίες των αγορών
<<<<<<

Τα «γεράκια» της Φραν-
κφούρτης πιέζουν να
σταματήσουν οι επαναγορές
και να αρχίσουν
οι πωλήσεις ομολόγων!

Του ΒΑΣIΛΗ ΚΩΣΤΟYΛΑ

«Αλήθεια, κανείς δεν θα πληρώσει;» διε-
ρωτάται για τις επιδοτήσεις των λογα-
ριασμών ενέργειας ο πρόεδρος της Σχο-
λής Οικονομικών της Τουλούζης, βρα-
βευθείς με Νομπέλ Οικονομίας το 2014,
Ζαν Τιρόλ. Μιλώντας στην «Κ», προει-
δοποιεί ότι η οριζόντια κάλυψη των τι-
μολογίων επιβαρύνει τις μελλοντικές
γενιές για να χρηματοδοτήσει την τρέ-
χουσα κατανάλωση και συγχρόνως ε-
γκλωβίζει πολιτικά τις κυβερνήσεις για
το διάστημα που θα ακολουθήσει. Με
το βλέμμα και στις πολιτικές εξελίξεις
στην Ιταλία, ο Τιρόλ εμφανίζεται ανή-
συχος για το χρέος στην Ευρωζώνη και
εκφράζει την αγωνία του για το σενάριο
του στασιμοπληθωρισμού, μέσα από
ένα σπιράλ αυξήσεων σε τιμές και μι-
σθούς. Τονίζει δε ότι, σε αντίθεση με
τις ΗΠΑ, η ανάγκη για αύξηση των επι-
τοκίων δεν είναι τόσο έντονη στην Ευ-
ρώπη. Ο νομπελίστας οικονομολόγος
θεωρεί ότι η πράσινη οικονομία είναι
αναγκαία, όμως θα έχει κόστος και δεν
θα διευκολύνει την ανάπτυξη. «Το κράτος
παρεμβαίνει για να διορθώσει τις αστο-
χίες της αγοράς, δεν την αντικαθιστά

ως ένας μέτριος διαχειριστής επιχειρή-
σεων», σχολιάζει χαρακτηριστικά, ερω-
τηθείς για τις προδιαγραφές μιας επι-
τυχημένης μεταρρύθμισης στον δημόσιο
τομέα. Οσο για το μέλλον της παγκο-
σμιοποίησης; Αντιδρά με μια αφοπλι-
στική πλην πηγαία απάντηση: «Δεν ξέ-
ρω». Ομως, «ας μη γελιόμαστε, ακόμη
και μια επιβράδυνση θα συνοδευτεί από
μια πτώση του βιοτικού μας επιπέδου».
Σημειώστε ότι ο Γάλλος οικονομολόγος
θα απευθύνει στο Auditorium Theo
Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου,
την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, διάλεξη
με θέμα «Η οικονομική επιστήμη στην
υπηρεσία του κοινού καλού». Αφορμή
είναι η έκδοση στα ελληνικά του ομώ-
νυμου βιβλίου του, από τις Πανεπιστη-
μιακές Εκδόσεις Κρήτης.

– Υπάρχει ανησυχία ότι οι δαπάνες
του κράτους για τη στήριξη πολιτών
και επιχειρήσεων μπροστά στην
πανδημία, στην ενεργειακή κρίση
και στον πληθωρισμό θα γεννήσουν
μία άλλη κρίση, χρέους. Τελικά, ποι-
ος θα πληρώσει τον λογαριασμό;

– Η αύξηση του δημόσιου και ιδιω-
τικού χρέους στις ευρωπαϊκές χώρες
προκαλεί ανησυχία. Αντιμετωπίσαμε
διαδοχικά τη χρηματοπιστωτική κρίση,
την κρίση της Ευρωζώνης, την ύφεση
της COVID-19 και τώρα την κρίση της
Ουκρανίας. Κάθε φορά χάνουμε και λίγο
χώρο για ελιγμούς. Ο πληθωρισμός και
τα πρόσθετα κόστη που συνδέονται με
τον νέο ψυχρό πόλεμο (ενέργεια, επα-
νεξοπλισμός, λιγότερο διαφοροποιημέ-
νες αλυσίδες εφοδιασμού) θα έχουν το
κόστος τους. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα
σοκ θα είναι προσωρινά, αλλά δεν μπο-
ρούμε να το εγγυηθούμε πλήρως. Πάνω
απ’ όλα, πρέπει να καταπολεμήσουμε
την κλιματική αλλαγή – έχουμε χρονο-
τριβήσει 30 χρόνια τώρα και πλέον στε-
κόμαστε με την πλάτη στον τοίχο.

Τα κράτη βγαίνουν συστηματικά από
κρίσεις με περισσότερο χρέος, η απο-

γοήτευση ενισχύεται και η ανισότητα
μεγεθύνεται. Υπάρχουν όμως και καλά
νέα. Γνωρίζαμε, για παράδειγμα, ότι μια
μέρα θα υπήρχε μια μεγάλη παγκόσμια
πανδημία (και θα υπάρξουν άλλες), αλλά
η τεχνολογική πρόοδος κατέστησε δυ-
νατή την παραγωγή εμβολίων σε λίγους
μήνες – προηγουμένως θα χρειαζόταν
μια δεκαετία. Πολλοί θάνατοι και
lockdowns έχουν αποφευχθεί και αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι τα Εθνικά
Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ και το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο Ερευνας είχαν ε-
πενδύσει νωρίτερα στη θεμελιώδη ε-
πιστήμη που επέτρεψε την ταχεία α-
νάπτυξη εμβολίων.

Ετσι, ενώ η τρέχουσα κατάσταση θα
μπορούσε να είναι η τέλεια καταιγίδα,
υπάρχει επίσης ελπίδα, υπό την προϋ-
πόθεση όμως ότι θα επενδύουμε στο
μέλλον μας και δεν θα δανειζόμαστε
για να χρηματοδοτήσουμε την τρέχουσα
κατανάλωση. Οι λαϊκιστές είναι συχνά
πρόθυμοι να αφήσουν το έλλειμμα του
προϋπολογισμού να διολισθήσει, πε-
ριορίζοντας επενδύσεις που θα καθη-
σύχαζαν τους επενδυτές ότι οι χώρες
μας είναι φερέγγυες. Ανησυχούσα λι-
γότερο για το ιταλικό χρέος υπό τον
Ντράγκι. Η επιστροφή των δημαγωγικών
πολιτικών θα μπορούσε να δημιουργήσει
αρνητικές προσδοκίες. Φυσικά, η ΕΚΤ
θα εξακολουθούσε να είναι σε θέση να
νομισματοποιήσει το ιταλικό χρέος για
να σώσει την Ιταλία, αλλά αυτό θα τρο-
φοδοτούσε τον πληθωρισμό και μακρο-
πρόθεσμα το ευρώ ως σύνολο θα μπο-
ρούσε να χάσει την εμπιστοσύνη των
επενδυτών. Πρέπει να επενδύσουμε
μαζικά στην εκπαίδευση, στην έρευνα
και στην ανάπτυξη, στην πρόληψη των
χρόνιων ασθενειών, στη μείωση των
ανισοτήτων και ασφαλώς στην αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτήν
τη στιγμή υπάρχει προφανώς πόλεμος
στην Ευρώπη. Δεν βλέπω τους συμπο-
λίτες μας έτοιμους να κάνουν τις απα-
ραίτητες προσπάθειες. Αυτή είναι η

πραγματική μου ανησυχία, παρά το γε-
γονός ότι υπάρχουν τα μέσα για να
βγούμε από την κρίση.

– Δημοσιονομικοί κανόνες της Ευ-
ρωζώνης. Ποια είναι ενδεχομένως
η δική σας συνδρομή σε μια συζή-
τηση η οποία δεν έχει ακόμη αρχίσει
σε θεσμικό επίπεδο;

– Παρά τις ορισμένες βελτιώσεις που
είδαμε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση,
οι δημοσιονομικοί κανόνες είναι μάλλον
σκληροί. Εν μέρει επειδή δεν υπάρχει
μαγικός αριθμός εδώ – ένα χρέος στο
40% μπορεί να μην είναι βιώσιμο για
μια χώρα και μια άλλη μπορεί εύκολα
να αντέξει ένα χρέος 150%. Η βιωσιμό-
τητα του χρέους εξαρτάται από μια
σειρά παραγόντων: τον ρυθμό ανάπτυ-
ξης (ένα χρέος είναι πολύ πιο εύκολο
να εξυπηρετηθεί εάν το επιτόκιο είναι
χαμηλότερο από τον ρυθμό ανάπτυξης),
το ποιος κατέχει το χρέος (οι επενδυτές
ανησυχούν λιγότερο εάν ένα μεγάλο
ποσοστό του χρέος βρίσκεται στο εσω-
τερικό, καθώς η χώρα είναι λιγότερο
πιθανό να χρεοκοπήσει τους πολίτες

και τις τράπεζές της), την ικανότητα
αύξησης της δημοσιονομικής πίεσης
εάν χρειαστεί, τη λήξη του χρέους (οι
βραχυπρόθεσμες προθεσμίες είναι πιο
δύσκολο να καλυφθούν), την ονομαστική
αξία του νομίσματος του χρέους, μεταξύ
άλλων. Επίσης, τα ανοίγματα εκτός ι-
σολογισμού, όπως οι εγγυήσεις για α-
μοιβαίο χρέος της Ευρωζώνης ή για κρα-
τικές επιχειρήσεις, είναι μερικές φορές
δύσκολο να αξιολογηθούν – αντιθέτως,
οι συντάξεις, μια άλλη υποχρέωση εκτός
ισολογισμού, είναι πιο εύκολο να προ-
βλεφθούν.

Εν μέρει επειδή δεν είμαστε τόσο
καλοί στο να πούμε τι είναι ή τι δεν
είναι μια επένδυση. Οι δαπάνες για την
εκπαίδευση μπορεί να είναι μια τρομερή
επένδυση για το μέλλον μας, αλλά μπορεί
επίσης να είναι καθαρή κατανάλωση,
ανάλογα με το αν η αντίστοιχη δημόσια
υπηρεσία βελτιώνεται σε αναλογία με
τον προϋπολογισμό της εκπαίδευσης.

Ο έλεγχος των δημόσιων οικονομικών
είναι μια πολύπλοκη άσκηση και καμία
πολιτική δεν θα το λύσει. Ανεξάρτητα
εσωτερικά όργανα όπως τα Ελεγκτικά

Συνέδρια (Cour des comptes στη Γαλλία)
είναι χρήσιμα, αλλά οι συστάσεις τους
συχνά συνοδεύονται από πολύ λίγα α-
ποτελέσματα. Τα σενάρια για προσο-
μοιώσεις ακραίων καταστάσεων στα
δημόσια οικονομικά, που προετοιμά-
ζονται από ανεξάρτητες επιτροπές προ-
ϋπολογισμού και ακολουθούνται από
δημοκρατικό διάλογο, μπορεί να είναι
εποικοδομητικά – όπως και η δημιουργία
ανεξάρτητων δημόσιων παρατηρητη-
ρίων που προσπαθούν να μετρήσουν
τη μακροπρόθεσμη δημόσια απόδοση.
Αλλά –τελικά– μια εύρυθμη, ώριμη δη-
μοκρατία με ενημερωμένους πολίτες
είναι το καλύτερο φάρμακο κατά της
οικονομικής ολίσθησης.

– Η αδυναμία της αγοράς να συ-
γκρατήσει τις τιμές μπροστά στις
τρέχουσες συνθήκες επαναφέρει
τη συζήτηση για τον βαθμό παρέμ-
βασης του κράτους. Εχουμε παρα-
δείγματα ακόμη και για κρατικο-
ποιήσεις επιχειρήσεων στον ευαί-
σθητο τομέα της ενέργειας. Ποια
είναι η γνώμη σας;

– Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουμε
ένα άνευ προηγουμένου σοκ στις τιμές
της ενέργειας. Πρέπει να προστατεύ-
σουμε τους φτωχούς ενόψει της τερά-
στιας αύξησης της τιμής της ενέργειας.
Ωστόσο, δεν είμαι σίγουρος ότι οι δη-
μοκρατίες μας το κάνουν με τον σωστό
τρόπο. Η τιμολογιακή ασπίδα που τέθηκε
σε εφαρμογή σε πολλές χώρες (στη Γαλ-
λία δεν αυξήθηκε η τιμή του φυσικού
αερίου στην κατανάλωση και η τιμή
του ηλεκτρισμού αυξήθηκε πολύ λίγο)
ισοδυναμεί με το να στέλνει στους πο-
λίτες το εξής μήνυμα: «Οι τιμές του φυ-
σικού αερίου, του ηλεκτρισμού και του
πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί, είμαστε
συλλογικά εξαθλιωμένοι, αλλά δεν θα
υποστείτε καμία αύξηση στον λογαρια-
σμό σας». Αλήθεια, κανείς δεν θα πλη-
ρώσει; Ξεχνάμε τις μελλοντικές γενιές
που θα επιβαρυνθούν από το χρέος το

οποίο θα προκύψει. Είμαστε εκτός γραμ-
μής, ακόμη κι αν καταλαβαίνω την α-
πόφαση σε πολιτικούς όρους.

Επίσης ξεχνάμε εντελώς τον οικο-
λογικό στόχο. Η τιμολογιακή ασπίδα,
η οποία κοστίζει πολλά χρήματα στο
κράτος –24 δισ. ευρώ σε έναν χρόνο
στη Γαλλία– είναι μια πρόσθετη επιδό-
τηση στα ορυκτά καύσιμα και δεν α-
πευθύνεται σε απόρους, αφού όλοι ε-
πωφελούνται από αυτήν. Η προτιμώμενη
λύση του οικονομολόγου θα ήταν να
δώσει μια επιταγή στα νοικοκυριά που
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά να κρα-
τήσει ένα «σινιάλο τιμής» έτσι ώστε να
ενθαρρύνει την εξοικονόμηση στα ο-
ρυκτά καύσιμα. Ιδανικά, να συνδυάσει
και τα δύο, καθώς είναι σαφές ότι η α-
ποζημίωση δεν φτάνει ποτέ με τέλειο
τρόπο στον στόχο της. Μάλλον το έχουμε
παρακάνει με την τιμολογιακή ασπίδα
και θα είναι πολιτικά πολύ δύσκολο να
βγούμε από αυτό.

Απειλή ο στασιμοπληθωρισμός
– Η τρέχουσα κρίση των τιμών είναι
ένα θέμα για το οποίο έχουν εκφρα-
στεί πολλές και διαφορετικές από-
ψεις. Ποια είναι η δική σας ανάλυση;

Είναι παροδικός ο υψηλός πληθω-
ρισμός;

– Κάποιο μέρος του πληθωρισμού
είναι αισίως παροδικό: τα σοκ στις τιμές
της ενέργειας και των τροφίμων, η α-
ποδιοργάνωση των αλυσίδων εφοδια-
σμού και η κινεζική κρίση COVID. Επι-
πλέον, αντιμετωπίζουμε την πληθωρι-
στική πίεση που προέκυψε από τις προη-
γούμενες πολιτικές τόνωσης. Ομως αυτό
που πρέπει να αποφύγουμε είναι οι πλη-
θωριστικές προσδοκίες και το σπιράλ
τιμών-μισθών, ώστε να αποτραπεί η ε-
μπειρία του στασιμοπληθωρισμού που
είχαμε μετά το πετρελαϊκό σοκ του 1973.
Η αύξηση των επιτοκίων στις αρχές της
δεκαετίας του 1980 για να σπάσει το
πληθωριστικό σπιράλ της δεκαετίας
του ’70 ήταν κοινωνικά πολύ κοστοβόρο
και μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι
δεν θα χρειαστεί να ξαναζήσουμε ένα
τέτοιο επεισόδιο. Θα ήταν πολύ επικίν-
δυνη σήμερα η προσαρμογή των μισθών
στις τιμές. Η Ευρώπη υποφέρει από α-
ναπόφευκτη απώλεια αγοραστικής δύ-
ναμης. Το ερώτημα είναι πώς θα κατα-
νεμηθεί η ζημία μεταξύ εργαζομένων,
εταιρειών και μεταξύ των σημερινών
και των μελλοντικών φορολογουμένων.
Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή, ο πλη-
θωρισμός και η ύφεση θα ήταν ένας
πολύ ακριβός τρόπος για να γίνει αυτό.
Στις ΗΠΑ υπάρχει ένα πολύ ισχυρό μο-
μέντουμ, μια πολύ σφιχτή αγορά, και
μια ανάγκη να επιβραδυνθεί η δραστη-
ριότητα μέσω της αύξησης των επιτο-
κίων. Στην Ευρώπη, η αγορά είναι λι-
γότερο τεταμένη και οι χώρες μας έχουν
χάσει αγοραστική δύναμη. Η ανάγκη
για αύξηση των επιτοκίων δεν είναι
τόσο έντονη. Τούτου λεχθέντος, η τρέ-
χουσα διαφοροποίηση μεταξύ του πλη-
θωρισμού στην Ευρώπη και των πολύ
χαμηλών ονομαστικών επιτοκίων είναι
πραγματικά εντυπωσιακή.

• Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο
kathimerini.gr.

«Βαρίδι» για το μέλλον οι επιδοτήσεις ρεύματος
Η αύξηση δημόσιου και ιδιωτικού χρέους στην Ευρώπη προκαλεί ανησυχία, λέει στην «Κ» ο νομπελίστας οικονομολόγος Ζαν Τιρόλ

Υπάρχουν περιπτώσεις κατάχρησης ισχύος
– Θεωρείτε ότι μέρος των αυξήσεων ο-
φείλεται και στην απληστία ορισμένων
επιχειρήσεων –μονοπώλια ή ολιγοπώ-
λια– που εκμεταλλεύονται τη συγκυρία;
– Μπορεί πράγματι να υπάρχουν περι-
πτώσεις κατάχρησης ισχύος. Αλλά το
υποκείμενο φαινόμενο δεν σχετίζεται
με την ισχύ των εταιρειών στην αγορά.
Πάρτε την αγορά ηλεκτρικής ενέργει-
ας. Το «οριακό μέσο παραγωγής» είναι
συχνά μια τουρμπίνα αερίου. Με απλά
λόγια, όταν καταναλώνω μία κιλοβα-
τώρα, αυτή η κιλοβατώρα θα τροφο-
δοτείται από αέριο, από τις διαθέσιμες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από
πυρηνική ενέργεια και από μονάδες

υδραυλικής ενέργειας που ήδη δού-
λευαν σε πλήρη παραγωγή. Η τιμή του
φυσικού αερίου έχει αυξηθεί πολύ
τον τελευταίο χρόνο (κατά 10 φορές).
Από μόνη της, η αντίδραση των τιμών
χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας
αποτυπώνει απλώς τη σπανιότητα της
ηλεκτρικής ενέργειας. Φυσικά οι «υ-
πο-οριακές μονάδες ηλεκτροπαραγω-
γής» (ανανεώσιμες, πυρηνικές και υ-
δραυλικές) αποφέρουν πολύ μεγάλα
απροσδόκητα κέρδη (σε αντίθετη πε-
ρίπτωση θα είχαν ανεπιθύμητες απώ-
λειες εάν υπήρχε υπερβάλλουσα ηλε-
κτρική ενέργεια). Η Ευρώπη λοιπόν
τις φορολογεί.

<<<<<<

Μάλλον το έχουμε παρακάνει
με την τιμολογιακή ασπίδα
και θα είναι πολιτικά πολύ δύ-
σκολο να βγούμε από αυτό.

<<<<<<

Πρέπει να καταπολεμήσουμε
την κλιματική αλλαγή – έχου-
με χρονοτριβήσει 30 χρόνια
τώρα και πλέον στεκόμαστε
με την πλάτη στον τοίχο.

<<<<<<

Παρά τις ορισμένες βελτιώ-
σεις που είδαμε μετά τη
χρηματοπιστωτική κρίση,
οι δημοσιονομικοί κανόνες
είναι μάλλον σκληροί.

<<<<<<

Πρέπει να αποφύγουμε τις
πληθωριστικές προσδοκίες
και το σπιράλ τιμών-μισθών,
όπως τη δεκαετία του ’70.

Πρέπει να επενδύσουμε μαζικά στην εκπαίδευση, στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην πρόληψη των χρόνιων ασθενειών, στη μείωση των ανισοτήτων και ασφαλώς στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, σημειώνει ο Ζαν Τιρόλ.
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– Το Σύμφωνο Σταθερότητας
και Ανάπτυξης είναι υπό ανα-
θεώρηση. Ποιες θα έπρεπε να
είναι οι βασικές αρχές του νέου
συμφώνου;

– Το πιο σημαντικό πράγμα
που πρέπει να θυμόμαστε είναι
ότι χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό
συντονισμού των δημοσιονομικών
πολιτικών στη νομισματική Ενω-
ση. Εχουμε μία κεντρική νομι-
σματική πολιτική, αλλά μία απο-
κεντρωμένη δημοσιονομική πο-
λιτική, η οποία πρέπει να συντο-
νίζεται. Αυτό πρέπει να γίνει με
αποτελεσματικό τρόπο, δεν πρέπει
να είναι υπερβολικά περίπλοκο.
Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα
του υφιστάμενου συμφώνου. Eχει
καταστεί τόσο περίπλοκο, ώστε
πολλοί δεν καταλαβαίνουν πώς
λαμβάνονται συγκεκριμένες α-
ποφάσεις και αυτό δεν είναι καλό
για την αξιοπιστία στα εθνικά κοι-
νοβούλια και στις χρηματοπιστω-
τικές αγορές. Το σύμφωνο πρέπει

να είναι απλούστερο, πιο κατα-
νοητό και να παραμείνει πιστό
στον βασικό του στόχο: τη δια-
τήρηση της βιωσιμότητας του
χρέους σε όλα τα κράτη-μέλη.

– Ανησυχείτε ότι η Ευρώπη
θα έχει ύφεση σύντομα;

– Η κατάσταση δεν είναι εύ-
κολη. Οι περισσότεροι οικονομο-
λόγοι προβλέπουν ότι τα επόμενα
δύο με τρία τρίμηνα θα έχουμε
αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Μερικοί παρατηρητές, κυρίως
στις αγορές, προειδοποιούν ότι
ίσως έχουμε ύφεση όλο το 2023.
Αυτή δεν είναι η επικρατούσα ά-
ποψη, αλλά θα πρέπει να είμαστε
προετοιμασμένοι ότι τα επόμενα
τρίμηνα θα είναι δύσκολα. Οι τιμές
της ενέργειας είναι υψηλές και υ-
πάρχει έλλειψη στην προσφορά
ενέργειας, κάτι που θα μπορούσε
να οδηγήσει σε μείωση της πα-
ραγωγής. Η αγοραστική δύναμη
των νοικοκυριών υποχωρεί, πιέ-

ζοντας την κατανάλωση, και η
κατανάλωση είναι το μεγαλύτερο
μέρος της οικονομίας.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, είναι ση-
μαντικό να αναγνωρίσει κανείς
ότι δεν είναι όλα «μαύρα». Είχαμε
καλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη
από την αναμενόμενη το πρώτο
εξάμηνο και αυτό ισχύει επίσης
πάρα πολύ για την Ελλάδα. Στην
πραγματικότητα η Νότια Ευρώπη
τα πήγε πολύ καλύτερα από τη
Βόρεια Ευρώπη φέτος, σε μεγάλο

βαθμό χάρη σε μια επιτυχή του-
ριστική σεζόν. Επίσης βλέπουμε
μια πολύ ισχυρή αγορά εργασίας
στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες, με την ανεργία της Ευρω-
ζώνης να βρίσκεται στα χαμηλό-

τερα επίπεδα από την αρχή της
νομισματικής ένωσης. Αλλος θε-
τικός παράγων είναι ότι τα μέτρα
που υιοθετήθηκαν για την παν-
δημία, ιδίως το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, βοηθούν ε-

πίσης σε αυτή την περίοδο της
ενεργειακής κρίσης.

– Συνολικά είστε ικανοποιημέ-
νος από την ευρωπαϊκή αντί-
δραση στον πόλεμο και στην
ενεργειακή κρίση μέχρι στιγ-
μής; Ασκήθηκε κριτική ότι η
αντίδραση δεν ήταν τόσο απο-
τελεσματική όσο ήταν κατά
την πανδημία, ότι η Ευρώπη
καθυστερεί και δεν κάνει αρ-
κετά για τους πολίτες της και
ότι είναι ο μεγάλος χαμένος αυ-
τού του πολέμου. Τι νομίζετε;

– Δεν είναι αλήθεια ότι τα κράτη
δεν έχουν κάνει αρκετά. Εχουν
κάνει πολλά. Αυτή είναι μια δια-
φορετική κατάσταση από την
πανδημία. Βρισκόμαστε αντιμέ-
τωποι με μια απώλεια εισοδήμα-
τος, μέσω της επιδείνωσης των
όρων εμπορίου, που δεν μπορεί
να αντισταθμιστεί. Οι δημοσιο-
νομικές πολιτικές πρέπει να υπο-
στηρίξουν τα ευάλωτα νοικοκυριά

και τις επιχειρήσεις, αλλά δεν
μπορούν να καλύψουν πλήρως
τις απώλειες εισοδήματος για ό-
λους. Τα μέτρα πρέπει να είναι
στοχευμένα. Η ενεργειακή κρίση
πρέπει να αντιμετωπισθεί βασικά
σε επίπεδο κρατών.  Δεν μπορεί
να συνεχιστεί η δημιουργία τα-
μείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

– Μπορούν όμως να υιοθετη-
θούν κοινές πολιτικές.

– Αυτό είναι διαφορετικό. Η
υιοθέτηση συντονισμένων πολι-
τικών εξοικονόμησης ενέργειας
είναι πράγματι κρίσιμη, καθώς
μπορεί να απαλύνει το σοκ για
την οικονομία και να διευκολύνει
μια αποτελεσματική κατανομή
των πόρων. Ο συντονισμός θα
μπορούσε να είχε γίνει λίγο νω-
ρίτερα,  αλλά γίνεται τώρα. Η Ε-
πιτροπή θα παρουσιάσει τις προ-
τάσεις της και όλα τα κράτη κι-
νούνται τώρα λίγο έως πολύ σε
παρόμοια κατεύθυνση.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Την υιοθέτηση μιας συνετής δημοσιο-
νομικής πολιτικής, με επιστροφή σε
πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023,
και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων
θεωρεί ως τους σημαντικότερους πα-
ράγοντες για το μέλλον της ελληνικής
οικονομίας ο διευθύνων σύμβουλος του
ESM, Κλάους Ρέγκλιγκ. Μάλιστα, όπως
επισημαίνει στη συνέντευξή του στην
«Κ», οι παράγοντες αυτοί θα παίξουν
καθοριστικότερο ρόλο από άλλους που
μας ανησυχούν, όπως η αύξηση των ε-
πιτοκίων. Θα είναι δε αποφασιστικοί
για την επίτευξη της επενδυτικής βαθ-
μίδας, για την οποία ο κ. Ρέγκλινγκ α-
φήνει ανοιχτό το αν θα επιτευχθεί το
2023. Η θητεία του κ. Ρέγκλινγκ λήγει
στις 7 Οκτωβρίου. Επειτα από μια 12ετή
εμπειρία με επίκεντρο την ελληνική
κρίση βραβεύτηκε την περασμένη ε-
βδομάδα στην Αθήνα με το διεθνές βρα-
βείο Φιλελληνισμού Λόρδος Βύρων. Ο
βασικός στόχος, η διατήρηση της Ελ-
λάδας εντός της Ευρωζώνης, επετεύχθη,
λέει, θυμίζοντας πόσο κοντά φθάσαμε
το 2015 στο Grexit, όταν λίγοι πίστευαν
ότι η Ελλάδα θα φέρει εις πέρας ένα
τρίτο πρόγραμμα, όπως ο ίδιος είχε υ-
ποστηρίξει. Συμφωνεί, πάντως, κι αυτός
ότι η αναδιάρθρωση του χρέους θα μπο-
ρούσε να είχε γίνει νωρίτερα. Στο πλαίσιο
της επίσκεψής του εδώ συναντήθηκε
με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη
για τελευταία φορά υπό την παρούσα
ιδιότητά του και έλαβε διαβεβαιώσεις,
όπως λέει, ότι η χώρα θα επιστρέψει σε
πρωτογενή πλεονάσματα τον επόμενο
χρόνο. Υπάρχουν κι άλλα σημεία όπου
απαιτείται περαιτέρω πρόοδος κατά
τον επικεφαλής του ESM: Δικαιοσύνη,
τράπεζες, δημόσιες επιχειρήσεις, δια-
δικασίες πτώχευσης. Για την Ευρώπη
συνολικά ο κ. Ρέγκλινγκ προειδοποιεί
ότι τα επόμενα τρίμηνα θα είναι δύσκο-
λα, με πολλούς να περιμένουν ύφεση.
Σημειώνει, πάντως, ότι η ενεργειακή
κρίση είναι διαφορετική από την παν-
δημία, πρέπει να αντιμετωπισθεί σε ε-
πίπεδο κρατών-μελών και δεν μπορεί
να συνεχιστεί η δημιουργία ταμείων,
όπως του Ταμείου Ανάκαμψης.

– Τον περασμένο μήνα η Ελλάδα
βγήκε από το καθεστώς της ενισχυ-
μένης  εποπτείας. Επειτα από όλα
αυτά τα χρόνια, πόσο έτοιμη είναι
να επιστρέψει στην κανονικότητα
όπως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες;
Ποια θεωρείτε ότι ήταν τα κυριότερα
επιτεύγματα και πού υπάρχουν α-
κόμα καθυστερήσεις;

– Το ταξίδι ήταν μακρύ. Μακρύτερο
απ’ ό,τι έπρεπε να είναι. Και επώδυνο
για τον πληθυσμό. Επρεπε να αντιμε-
τωπιστούν σοβαρά προβλήματα κατά
την περίοδο προσαρμογής. Η ανταγω-
νιστικότητα είχε χαθεί, το δημοσιονο-
μικό και το εμπορικό έλλειμμα ήταν

πολύ μεγάλα και έπρεπε να διορθωθούν.
Ομως η Ελλάδα πέτυχε. Αφότου τελείωσε
το πρόγραμμα στήριξης, η οικονομική
επίδοση της Ελλάδας ήταν καλύτερη
από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, πα-
ρομοίως με τις άλλες χώρες που δανεί-
στηκαν από τον EFSF και τον ESM.
Μέσα από τις δυσκολίες προχωρήσαμε
χωρίς να ξεχάσουμε αυτό που ήταν ση-
μαντικό: τη δημιουργία ενός βιώσιμου
μέλλοντος με ευημερία για τον ελληνικό
λαό. Φυσικά, ακόμη και μετά την ενι-
σχυμένη εποπτεία, είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Και
αυτό ισχύει για κάθε χώρα. Για την Ελ-
λάδα είναι σαφές ότι η υιοθέτηση συ-
νετής δημοσιονομικής πολιτικής θα
είναι σημαντική για το μέλλον. Ο πρω-
θυπουργός –τον οποίο συνάντησα για
τελευταία φορά υπό την παρούσα ιδιό-
τητά μου– επιβεβαίωσε ότι το πρωτο-
γενές ισοζύγιο θα επιστρέψει σε πλεό-
νασμα τον επόμενο χρόνο.  Αυτό είναι
σημαντικό δεδομένου του υψηλού δη-
μόσιου χρέους αλλά και της σημασίας
για το μέλλον του στόχου να επιστρέψει
η Ελλάδα του χρόνου σε επενδυτική
βαθμίδα.

– Αυτή θα ήταν η βασική σας συμ-
βουλή στην κυβέρνηση;

– Είναι ένα σημαντικό σημείο. Φυσικά
υπάρχουν και άλλα που πρέπει να γίνουν
και τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα
της κυβέρνησης. Οι ελληνικές τράπεζες
έχουν κάνει πολλά, αλλά πρέπει να συ-
νεχίσουν να μειώνουν τα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνειά τους. Πρέπει να κατα-
στούν ισχυρότερες ώστε να υποστηρί-

ξουν την οικονομική ανάπτυξη παρέ-
χοντας πιστώσεις. Οι κρατικές επιχει-
ρήσεις πρέπει να συνεχίσουν να με-
ταρρυθμίζονται για να γίνουν πιο πα-
ραγωγικές. Η Ελληνική Εταιρεία Συμ-
μετοχών και Περιουσίας παίζει ένα ση-
μαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Οι
διαδικασίες πτώχευσης πρέπει να ε-
φαρμοστούν καλά. Η μεταρρύθμιση της
Δικαιοσύνης είναι επίσης σημαντική.
Αν οι ξένοι επενδυτές πειστούν ότι το
σύστημα Δικαιοσύνης λειτουργεί καλά,
η Ελλάδα θα καταστεί πιο ελκυστική
γι’ αυτούς ως προορισμός επενδύσεων.

– Πιστεύετε ότι η επενδυτική βαθμίδα
μπορεί να επιτευχθεί σύντομα;

– Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους

των οίκων αξιολόγησης,  αλλά γνωρί-
ζουμε από τις εκθέσεις τους και από τις
επαφές μαζί τους ότι η δημοσιονομική
κατάσταση είναι σημαντική γι’ αυτούς,
καθώς πρέπει να σταθμίσουν κατά πό-
σον το χρέος είναι βιώσιμο. Εξετάζουν
τη δημοσιονομική πορεία και την ε-
φαρμογή των μεταρρυθμίσεων, γιατί
αυτοί οι παράγοντες ενισχύουν την α-
ναπτυξιακή δυναμική μακροπρόθεσμα.
Και αυτή είναι αποφασιστικός παράγο-
ντας  για την αξιολόγηση της βιωσιμό-
τητας του χρέους. Υπάρχει ίσως πιθα-
νότητα να επιτύχει η Ελλάδα την επεν-
δυτική βαθμίδα τον επόμενο χρόνο. Ω-
στόσο, αυτό εξαρτάται επίσης από την
εξέλιξη των εγχώριων και των διεθνών
παραγόντων.

– Πιστεύετε ότι οι οίκοι θα πε-
ριμένουν για μια τέτοια απόφαση
μετά τις εκλογές; Η πολιτική στα-
θερότητα είναι σημαντικός παρά-
γοντας γι’ αυτούς;

– Αυτός είναι επίσης ένας σημαντικός
παράγοντας. Αλλά, πάλι, δεν μπορώ να
πω πότε ακριβώς θα δράσουν και δεν
θα δράσουν όλοι ταυτόχρονα.

– Ανησυχείτε ότι η Ελλάδα ίσως
βρεθεί σε δύσκολη θέση ξανά,  κα-
θώς η άνοδος των επιτοκίων θα μπο-
ρούσε να εκτροχιάσει τη βιωσιμό-
τητα του χρέους της;

– Οχι για τα επόμενα χρόνια, επειδή
η Ελλάδα έχει μεν το υψηλότερο ποσο-
στό χρέους στην Ευρώπη, αλλά πάνω

από το μισό χρέος της διακρατείται από
δημόσιους πιστωτές και ιδίως τον EFSF
και τον ESM. Ως εκ τούτου, ένα μεγάλο
μέρος του ελληνικού χρέους έχει μεγάλες
περιόδους ωρίμανσης και πολύ χαμηλά
επιτόκια.

Γι’ αυτό και το επιτοκιακό βάρος αυ-
τού του χρέους είναι σχετικά χαμηλό.
Επιπλέον, το 2018 λάβαμε μέτρα για να
προστατεύσουμε την Ελλάδα από μελ-
λοντικές αυξήσεις επιτοκίων. Ενα συ-
γκεκριμένο τμήμα του χρέους έχει στα-
θερά επιτόκια, που ως εκ τούτου δεν ε-
πηρεάζεται από τις αυξήσεις στα επι-
τόκια της αγοράς. Το πιο σημαντικό, ε-
πομένως, είναι να συνεχίσει η Ελλάδα
μια συνετή, υγιή δημοσιονομική πολι-
τική και να εφαρμόσει τις απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις για να διασφαλίσει μια
εύρωστη οικονομική ανάπτυξη κι ένα
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον.
Αυτοί είναι οι αποφασιστικοί παράγο-
ντες, περισσότερο από τη σύσφιξη των
νομισματικών συνθηκών.

– Συνολικά από την εμπειρία σας
θα λέγατε ότι έγινε καλή δουλειά
στην Ελλάδα, ότι βγήκε κάτι καλό
απ’ όλα αυτά; Μετανιώνετε για κά-
τι;

– Ο βασικός στόχος να κρατηθεί η
Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη επετεύχθη.
Και αυτό ήταν ένα πολύ καλό αποτέλε-
σμα. Φτάσαμε πολύ κοντά στο Grexit
το 2015. Οταν υποστήριξα δημοσίως
τότε ότι το τρίτο πρόγραμμα της Ελλάδας
θα μπορούσε να δουλέψει, λίγοι με πί-
στεψαν.  Αλλά δούλεψε.

Η αποχώρηση από την Ευρωζώνη
θα ήταν μια πραγματική οικονομική
καταστροφή για την ελληνική οικονομία
και για τον ελληνικό λαό. Θα ήταν επίσης
μια πολιτική καταστροφή για την Ευ-
ρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Θα είχε
αλλάξει τη φύση της νομισματικής έ-
νωσης. Κάτι τέτοιο θα μας είχε κατα-
στήσει ασθενέστερους διεθνώς, από
οικονομική αλλά και πολιτική άποψη.
Μαζί είμαστε πιο δυνατοί.

– Θα κάνατε κάτι διαφορετικά εάν
αρχίζατε πάλι από την αρχή;

– Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για
την κρίση του ευρώ. Οταν μαθαίνεις
στην πράξη υπάρχουν πράγματα που
εκ των υστέρων βλέπεις ότι θα μπορού-
σαν να είχαν γίνει διαφορετικά. Πολλοί
παρατηρητές σήμερα συμφωνούν ότι
η αναδιάρθρωση του χρέους το 2012
θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Αλλά
τότε δεν είχαμε ακόμα τους μηχανι-
σμούς. Ηταν η πρώτη φορά που συνέ-
βαινε κάτι τέτοιο σε μια νομισματική
ένωση. Ζούσαμε στιγμές άνευ προη-
γουμένου. Σήμερα είμαστε πολύ καλύ-
τερα προετοιμασμένοι. Και στον ESM
παίρνουμε πολύ στα σοβαρά τα μαθή-
ματα που μάθαμε. Εργαζόμαστε συνεχώς
για τη βελτίωση των γνώσεών μας και
της ετοιμότητάς μας.

Τα επόμενα τρίμηνα θα είναι δύσκολα, πολλοί περιμένουν ύφεση
<<<<<<

Είναι σημαντικό να
αναγνωρίσει κανείς ότι
δεν είναι όλα «μαύρα».
Είχαμε καλύτερη ανά-
πτυξη στην Ευρώπη
από την αναμενόμενη
το πρώτο εξάμηνο.

«Επιστρέψτε στα πρωτογενή πλεονάσματα»
Ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ λέει ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα μαζί με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων

<<<<<<

Η Ελλάδα πέτυχε. Αφότου
τελείωσε το πρόγραμμα
στήριξης, η οικονομική
επίδοση της Ελλάδας
ήταν καλύτερη από τον
μέσο όρο της Ευρωζώνης.

<<<<<<

Οι ελληνικές τράπεζες
έχουν κάνει πολλά,
αλλά πρέπει να συνεχίσουν
να μειώνουν τα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνειά τους.

<<<<<<

Αν οι ξένοι επενδυτές
πειστούν ότι το σύστημα
Δικαιοσύνης λειτουργεί
καλά, η Ελλάδα θα καταστεί
πιο ελκυστική.

Για την Ελλάδα είναι σαφές ότι η υιοθέτηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής θα είναι σημαντική για το μέλλον,
σημειώνει ο Κλάους Ρέγκλινγκ.
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Του ΘAΝΟΥ ΤΣIΡΟΥ

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι φθη-
νότερο από το φυσικό αέριο στο ξε-
κίνημα της φετινής χειμερινής πε-
ριόδου, αλλά η διαφορά μεταξύ των
δύο τιμών δεν θα είναι τόσο μεγάλη
ώστε να δικαιολογεί την απεγκατά-
σταση του καυστήρα φυσικού αερίου.
Ακόμη και αυτό, όμως, ισχύει μόνο
για τον Οκτώβριο, ενώ για τους επό-
μενους μήνες του χειμώνα ουδείς
μπορεί να κάνει από τώρα ασφαλείς
προβλέψεις. Η θέρμανση με το ηλε-
κτρικό ρεύμα, παρά τις πολύ μεγάλες
επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν, θα
είναι η ακριβότερη λύση για φέτος –
ειδικά αν επιλεγούν τα απλά θερμα-
ντικά σώματα–, ενώ όσοι στραφούν
σε αυτή δεν θα έχουν καν δικαίωμα

στο επίδομα θέρμανσης. Ρεύμα κα-
ταναλώνουν βέβαια και οι αντλίες
θερμότητας, οι οποίες παραμένουν
η φθηνότερη λύση –και η μόνη που
μπορεί να λειτουργήσει με δωρεάν
ενέργεια από τον ήλιο–, με τη διαφορά
όμως ότι η λειτουργία τους προϋπο-
θέτει να έχουν προηγηθεί πολύ ση-
μαντικές επενδύσεις. 

H ενεργειακή αναβάθμιση
Εγγυημένη απόδοση έχει –και θα

έχει ανεξάρτητα από την εξέλιξη των
τιμών μέσα στον χειμώνα– η ενερ-
γειακή θωράκιση του κτίσματος, καθώς
ακόμη και αν απαιτηθούν επενδύσεις
πολλών χιλιάδων ευρώ, η εξοικονό-
μηση που θα επιτευχθεί μπορεί να
φέρει πίσω τα χρήματα σε λιγότερο
από 6-7 χρόνια.

Η ανακοίνωση της τιμολογιακής
πολιτικής των παρόχων ηλεκτρικής
ενέργειας αλλά και η παρουσίαση της

επιδοματικής πολιτικής που θα ακο-
λουθηθεί από την κυβέρνηση τους ε-
πόμενους μήνες επιτρέπει στα νοι-
κοκυριά να κάνουν τις συγκρίσεις
τους και να αποφασίσουν ποια θα
είναι τελικώς η πηγή θέρμανσης που
θα επιλέξουν για τον φετινό χειμώνα.
Από τη στιγμή που μπήκαν όλες οι
παράμετροι στην «εξίσωση» (οριζόντια
επιδότηση και του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου, αλλά και κλιμακωτή
επιδότηση του ρεύματος), η εικόνα
που είχε σχηματιστεί αρχικά (δηλαδή
ότι το φυσικό αέριο θα είναι εντελώς
ασύμφορο) ανατρέπεται. Με τα ση-
μερινά δεδομένα η χρήση του ηλε-
κτρικού καλοριφέρ είναι αυτή που θα
εκτινάξει το κόστος της θέρμανσης,
κάτι που σημαίνει ότι τα νοικοκυριά
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσε-
κτικά στις επιλογές που θα κάνουν.
Απλοί μηχανισμοί θέρμανσης που λει-
τουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ.

ηλεκτρικά καλοριφέρ, ηλεκτρικές σό-
μπες κ.λπ.) καταναλώνουν μία κιλο-
βατώρα ρεύματος για να παραγάγουν
μία θερμική κιλοβατώρα. Και επειδή
μία κιλοβατώρα ρεύματος μπορεί να
κοστίζει ακόμη και 0,26-0,27 ευρώ αν
στην τελική τιμή συμπεριληφθούν
όλα τα στοιχεία (τιμολόγιο εταιρείας,
κρατική επιδότηση, μη ανταγωνιστικές
χρεώσεις και ΦΠΑ), είναι προφανές
ότι το κόστος για όποιον επιλέξει το
ρεύμα θα είναι ακόμη και υπερδιπλάσιο
σε σχέση με το αντίστοιχο του πε-
τρελαίου θέρμανσης ή του φυσικού
αερίου.

Ο λόγος; Μία θερμική κιλοβατώρα
που θα παραχθεί με πετρέλαιο θέρ-
μανσης μπορεί να κοστίζει 0,11-0,12
ευρώ (ανάλογα και με την απόδοση
του καυστήρα αλλά και τη συντήρηση
που έχει γίνει), ενώ με το φυσικό αέριο
η τιμή μπορεί να συγκρατηθεί τελικώς
και κάτω από 0,13 ευρώ, παρά το γε-

γονός ότι στο χρηματιστήριο του Αμ-
στερνταμ η τιμή του φυσικού αερίου
παρέμενε μέχρι και την Παρασκευή
πάνω από τα 180 ευρώ ανά μεγαβα-
τώρα. 

To πετρέλαιο θέρμανσης και το φυ-
σικό αέριο έχουν ακόμη ένα πλεονέ-
κτημα φέτος σε σχέση με το ηλεκτρικό
ρεύμα: εφόσον αυτοί που θα το επι-
λέξουν πληρούν τα εισοδηματικά κρι-
τήρια (εκτιμάται ότι θα τα πληρούν
τουλάχιστον 1,2 εκατομμύριο νοικο-
κυριά) θα λάβουν και το προσαυξημένο
κατά 16% σε σχέση με πέρυσι επίδομα
θέρμανσης. Αντιθέτως, με το ρεύμα
επίδομα θέρμανσης δεν υπάρχει, ενώ
ούτε θα προβλεφθεί power pass για
τον φετινό χειμώνα, δεδομένου ότι η
επιδοματική πολιτική του ρεύματος
εξαντλείται στο ποσό της μηνιαίας ε-
πιδότησης που αποτυπώνεται κάθε
μήνα στον λογαριασμό του ηλεκτρικού
ρεύματος. 

Ρευστή κατάσταση
Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό

από τα νοικοκυριά είναι ότι οι ισορ-
ροπίες που έχουν διαμορφωθεί αυτή
τη στιγμή αποτελούν σε πολύ μεγάλο
βαθμό «φωτογραφία της στιγμής» ή,
για την ακρίβεια, «φωτογραφία του Ο-
κτωβρίου». Το τι θα γίνει από τον Νο-
έμβριο και μετά –δηλαδή στην κρίσιμη
περίοδο που ο υδράργυρος θα έχει αρ-
χίσει να υποχωρεί και οι καταναλώσεις
να αυξάνουν– εξαρτάται σε πολύ μεγάλο
βαθμό από τις εξελίξεις στα διεθνή
χρηματιστήρια και ειδικά σε αυτό του
φυσικού αερίου. Για τη μόνη πηγή θέρ-
μανσης που μπορεί ένα νοικοκυριό να
«κλειδώσει» τιμή από τον Οκτώβριο
είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό
γίνεται με την αγορά μεγάλης ποσό-
τητας καυσίμου εφόσον κριθεί ότι η
τιμή κατά την έναρξη της σεζόν θα
είναι συμφέρουσα (προς το παρόν το
πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές κινείται
πτωτικά υπό τον φόβο της ύφεσης).
Για το φυσικό αέριο, όλα εξαρτώνται
από τις εξελίξεις στο χρηματιστήριο
του Αμστερνταμ αλλά και τις αποφάσεις
που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για να συγκρατήσει την τιμή του αερίου.
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ε-
κτίμηση του οικονομικού επιτελείου
ότι με τα 9 λεπτά οριζόντιας επιδότησης
που δίδονται για τον Οκτώβριο, πρα-
κτικά εξαντλούνται τα περιθώρια. Αυτό
σημαίνει ότι αν ανέβει η τιμή του φυ-
σικού αερίου πάνω από τα επίπεδα
των 185 ευρώ που βρίσκεται σήμερα,
δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι θα
ανέβει και η επιδότηση. Πρακτικά, λοι-
πόν, αν το φυσικό αέριο είναι σήμερα
«κοντά» με το πετρέλαιο θέρμανσης,
δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι το ίδιο
θα συμβαίνει και τους επόμενους μήνες.
Για το ρεύμα, από την άλλη, πρόθεση
είναι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας
να συγκρατηθεί στα επίπεδα του Ο-
κτωβρίου (περίπου 25 λεπτά θα βγαίνει
η τελική τιμή για νοικοκυριό που θα
καταναλώνει πάνω από 500 κιλοβα-
τώρες ανά μήνα), αλλά και αυτό εξαρ-
τάται από το αν θα υπάρχουν τα δια-
θέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και
το ποια θα είναι η κατάσταση στο Χρη-
ματιστήριο Ενέργειας.

Μεγάλο το κόστος
της ανεπαρκούς
μόνωσης της κατοικίας
Οποια πηγή θέρμανσης και αν επιλέξει το νοι-
κοκυριό, αν το διαμέρισμα ή η μονοκατοικία
δεν έχει επαρκή μόνωση, το τελικό κόστος
θα είναι έως και 70% υψηλότερο. Και αν μά-
λιστα γίνει και λάθος επιλογή με βάση τα νέα
δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί –δηλαδή
χρησιμοποιηθεί ως πηγή θέρμανσης το ρεύμα
και το απλό ηλεκτρικό καλοριφέρ–, το τελικό
κόστος για ολόκληρο τον χειμώνα μπορεί να
εκτοξευτεί ακόμη και πάνω από 3.000 ευρώ,
ακόμη και για ένα απλό διαμέρισμα των 100
τετραγωνικών.  Για να μπορέσει το νοικοκυριό
να κάνει τις σωστές επιλογές και τις συγκρίσεις
πρέπει να έχει υπόψη του ότι ένα σωστά μο-
νωμένο διαμέρισμα
μπορεί να χρειάζεται
45-50 θερμικές κιλο-
βατώρες ανά τετρα-
γωνικό μέτρο για ο-
λόκληρη τη σεζόν,
και ένα αντίστοιχο
μη μονωμένο διαμέ-
ρισμα (με παράθυρα
που μπάζουν αέρα,
χωρίς θερμοπρόσο-
ψη ή μόνωση στους
τείχους κ.λπ.) μπορεί
να απαιτεί ακόμη και 150 κιλοβατώρες ανά
τετραγωνικό μέτρο. Με βάση αυτό το δεδο-
μένο, ο υπολογισμός του κόστους θέρμανσης
για ολόκληρη τη σεζόν προκύπτει ανάλογα
με την πηγή θέρμανσης που θα επιλεγεί.

• Το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται
προς 1,3 ευρώ το λίτρο στο ξεκίνημα της
σεζόν, ενδεχομένως και χαμηλότερα. Αρα,
με τιμή κιλοβατώρας στα 11-12 λεπτά το μο-
νωμένο διαμέρισμα των 100 τετραγωνικών
θα μπορεί να βγάζει τη σεζόν με πετρέλαιο
αξίας 550 ευρώ (χωρίς να συνυπολογίζεται
το επίδομα θέρμανσης), ενώ για το μη μονω-
μένο το κόστος θα ξεπερνάει τα 1.750 ευρώ.

• Στο φυσικό αέριο, με τελική τιμή κιλο-
βατώρας 13 λεπτά μετά την αφαίρεση της ο-
ριζόντιας επιδότησης των 9 λεπτών, το κόστος
ξεπερνάει τις 2.150 ευρώ για το μη μονωμένο
διαμέρισμα και περιορίζεται κάτω από τα 700
ευρώ για το μονωμένο. Οι υπολογισμοί προ-
ϋποθέτουν βέβαια ότι η τιμή του φυσικού α-
ερίου δεν θα ξεπεράσει τα σημερινά επίπεδα
των 180-190 ευρώ.

• Στο ρεύμα –ειδικά με τις απλές συσκευ-
ές– θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Το μονωμένο
σπίτι θα χρειαστεί 1.150 ευρώ αν χρησιμο-
ποιηθούν ηλεκτρικές σόμπες και περίπου τα
μισά αν χρησιμοποιηθούν κλιματιστικά
inverter. Για τα μη μονωμένα σπίτια, τα ποσά
που προαναφέρθηκαν, υπερδιπλασιάζονται.  

<<<<<<

Αν η κατοικία δεν
έχει τη σωστή
μόνωση, το τελι-
κό κόστος θέρ-
μανσης θα είναι
έως και 70%
υψηλότερο.

Γρίφος η φθηνή θέρμανση τον χειμώνα
Τα συν και τα πλην πετρελαίου και φυσικού αερίου – Το ηλεκτρικό ρεύμα με διαφορά είναι η ακριβότερη επιλογή

<<<<<<

Η μόνη πηγή θέρμανσης
όπου μπορεί ένα νοικοκυ-
ριό να «κλειδώσει» τιμή
από τον Οκτώβριο είναι
το πετρέλαιο θέρμανσης.
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Συνέντευξη στη ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

Σε κόμβο για την έρευνα και την παρα-
γωγή φαρμάκων στην ευρύτερη περιοχή
της ΝΑ Ευρώπης αναδεικνύεται η Ελ-
λάδα μέσα από επενδύσεις συνολικού
ύψους 1,2 δισ. ευρώ που δρομολογούν
οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες σε
βάθος τετραετίας. Αυτό επισημαίνει σε
συνέντευξή του στην «Κ» ο Δημήτρης
Δέμος, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας και δι-
ευθύνων σύμβουλος της Demo, τονί-
ζοντας πως η ολοκλήρωσή τους θα α-
ναβαθμίσει τις δυνατότητες της ελλη-
νικής φαρμακοβιομηχανίας.  

– Σε αρκετές τοποθετήσεις σας έχετε
υποδείξει ως υπεύθυνο για την α-
νεξέλεγκτη πορεία της φαρμακευ-
τικής δαπάνης το φαινόμενο της υ-
ποκατάστασης των πιο οικονομικών
θεραπειών από ακριβότερες. Σε τι
βαθμό αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα
και τι επίπτωση έχει στον Ελληνα
ασθενή; 

– Αναμφίβολα η καινοτομία αποτελεί
την κινητήριο δύναμη της φαρμακο-
βιομηχανίας. Το υψηλό κόστος των
νέων φαρμάκων όμως σε συνδυασμό
με τη διαρκή αύξηση των αναγκών των
ασθενών καθιστούν επιτακτική την ε-
πίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην εν-
σωμάτωση της πραγματικής, ουσιαστι-
κής καινοτομίας, με αξιολόγηση του ο-
φέλους των νέων θεραπειών και την α-
ποζημίωση των νέων φαρμάκων με γνώ-
μονα το μέγιστο όφελος για τους ασθε-
νείς. Πρώτης γραμμής θεραπεία προσιτή
για όλους: είναι ένας δύσκολος γρίφος
μέσα σε ένα περιβάλλον ασφυκτικών
προϋπολογισμών, αλλά αυτό είναι το
ζητούμενο για όλα τα συστήματα υγείας.
Η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη
κατανάλωση νέων ακριβών φαρμάκων
στην Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει
τη χαμηλότερη χρήση οικονομικών γε-
νοσήμων. Αυτό θα πρέπει να μας προ-
βληματίζει, καθώς έπειτα από μια δε-
καετία μεταρρυθμίσεων στη φαρμα-
κευτική πολιτική, η ανεξέλεγκτη, συχνά
αδικαιολόγητη, υποκατάσταση των οι-
κονομικών καταξιωμένων φαρμάκων
από νεότερα ακριβότερα παραμένει το
σημαντικότερο πρόβλημα της φαρμα-
κευτικής πολιτικής, καθώς οδηγεί σε
διαρκή αύξηση της δαπάνης, επιβαρύ-
νοντας τη βιομηχανία –μέσω του
clawback– αλλά και τους ασθενείς. Βα-
σικοί παράγοντες που συντηρούν αυτή

την κατάσταση είναι η υστέρηση στην
εφαρμογή κανόνων και ελέγχων στη
συνταγογράφηση και η έλλειψη εργα-
λείων για τον εντοπισμό της αδόκιμης
χρήσης των φαρμάκων. Για παράδειγμα,
η Ελλάδα μέχρι πρόσφατα ήταν τελευ-
ταία στην Ε.Ε. στην εφαρμογή συστή-
ματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Εχουν, ομολογουμένως, γίνει σημαντικά
βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια,
αλλά θεωρώ ότι τώρα πρέπει να απο-
τελέσουν άμεση προτεραιότητα η ανά-
πτυξη του ατομικού ηλεκτρονικού φα-
κέλου και η αναβάθμιση των ψηφιακών
υποδομών του συστήματος φαρμακευ-
τικής φροντίδας.

– Προσφάτως εγκρίθηκαν 53 επεν-
δυτικά σχέδια που υλοποιούνται
από τις φαρμακευτικές εταιρείες ύ-
ψους 520 εκατ. ευρώ, τα οποία ε-
ντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Τι ακριβώς περιλαμβάνουν και τι
προστιθέμενη αξία έχουν για τον
κλάδο και την οικονομία;  

– Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
επενδύει τόσο στην παραγωγή όσο και
στην έρευνα, με στόχο την ενίσχυση
της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστι-
κότητάς της. Από τα 53 επενδυτικά έργα
που εγκρίθηκαν, τα 40 αφορούν έργα
έρευνας και ανάπτυξης και τα 13 επεν-
δύσεις σε παραγωγικές ή ερευνητικές
υποδομές. Πρόκειται για επενδύσεις
520 εκατ. ευρώ, με το 85% εξ αυτών να
αφορούν ελληνικές εταιρείες, οι οποίες
εντάσσονται στον ευρύτερο προγραμ-
ματισμό των ελληνικών φαρμακοβιο-
μηχανιών συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευ-
ρώ, σε βάθος τετραετίας. Περιλαμβάνουν
την αναβάθμιση των υφιστάμενων πα-
ραγωγικών εγκαταστάσεων, τη δημι-
ουργία δώδεκα νέων εργοστασίων, την
ανάπτυξη 29 νέων μονάδων παραγωγής
και 17 νέων ερευνητικών τμημάτων. H
ολοκλήρωσή τους θα αλλάξει το πρό-
σωπο της ελληνικής φαρμακοβιομηχα-
νίας διεθνώς και θα αναβαθμίσει τις δυ-
νατότητές της, μέσω της ανάπτυξης
βιολογικών θεραπειών, της παραγωγής
δραστικών ουσιών, της επικέντρωσης
σε νέες καινοτόμες φαρμακοτεχνικές
μορφές και συσκευές. Διαμορφώνονται
έτσι οι προϋποθέσεις για την ανάδειξη
της χώρας μας σε κόμβο για την έρευνα
και παραγωγή φαρμάκων στην ευρύτερη
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 

Παράλληλα, ο κλάδος αναπτύσσεται
με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την
ελληνική οικονομία και τους πολίτες,

καθώς δημιουργεί προστιθέμενη αξία
που μένει και επανεπενδύεται στη χώρα,
αλλά και μόνιμες, εξειδικευμένες και
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, που
δίνουν ευκαιρίες στο επιστημονικό προ-
σωπικό της χώρας, αναστρέφοντας το
brain drain.

– Eνα από τα πάγια αιτήματα της
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας εί-
ναι ο εξορθολογισμός της φαρμα-
κευτικής δαπάνης. Θεωρείτε ότι τα
νέα μέτρα για το φάρμακο κινούνται
προς αυτή την κατεύθυνση; 

– Η αύξηση του προϋπολογισμού πα-
ραμένει κύριο αίτημα για τη φαρμακο-
βιομηχανία στο σύνολό της, καθώς η
καθήλωση του προϋπολογισμού της
φαρμακευτικής δαπάνης, παρά τη συ-
νεχή αύξηση των αναγκών των ασθενών,
διαμορφώνει ένα ασφυκτικό περιβάλλον
που υπονομεύει την επάρκεια της αγοράς
και τη βιωσιμότητα πολλών προϊόντων.
Δεν επαρκεί όμως από μόνο του. Χρει-

άζεται παράλληλα εξορθολογισμός, κα-
θώς σημαντικό μέρος της αύξησης της
φαρμακευτικής δαπάνης συνδέεται με
την απουσία κανόνων και ουσιαστικού
ελέγχου στη συνταγογράφηση, που ο-
δηγεί σε αδικαιολόγητα υψηλούς ρυθ-
μούς υποκατάστασης των παλαιότερων
φθηνότερων από νεότερα ακριβότερα
φάρμακα.

Τα νέα μέτρα, όπως ο διακριτός προ-
ϋπολογισμός των ΦΥΚ, τα πρόσθετα

rebate, καθιστούν μεν δικαιότερο τον
επιμερισμό των επιβαρύνσεων της φαρ-
μακοβιομηχανίας, ωστόσο δεν αντιμε-
τωπίζουν δομικά το πρόβλημα της αύ-
ξησης της δαπάνης. Γι’ αυτό χρειάζεται
να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση του
συστήματος φαρμακευτικής φροντίδας,
η διασύνδεση της πληροφορίας που
σήμερα βρίσκεται κατακερματισμένη
σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων, η
εισαγωγή της ηλεκτρονικής συνταγο-

γράφησης στα νοσοκομεία. Αυτό θα ε-
πιτρέψει την αποτελεσματική χρήση
των πρωτοκόλλων, την επιτάχυνση των
διαπραγματεύσεων για την παραγωγή
ουσιαστικών εξοικονομήσεων, τον ε-
ντοπισμό και τη διόρθωση των αποκλί-
σεων σε πραγματικό χρόνο. Είμαστε ό-
μως στον σωστό δρόμο με τις παρεμ-
βάσεις που περιλαμβάνονται ήδη στο
πλαίσιο του προγράμματος RRF, και δη-
μιουργούν συνθήκες εξορθολογισμού
της φαρμακευτικής δαπάνης και δια-
μόρφωσης ενός σταθερού πλαισίου για
τη φαρμακευτική αγορά.

– Πιστεύετε ότι είναι εφικτή η επι-
στροφή της παραγωγής πρώτων υ-
λών αλλά και φαρμάκων πρώτης
γραμμής στην Ευρώπη;  

– Η δημιουργία υποδομών έρευνας,
ανάπτυξης και παραγωγής πρώτων υ-
λών στην Ευρώπη δεν είναι μόνο εφι-
κτή, αλλά και απαραίτητη. Η πανδημία
ανέδειξε τον ευάλωτο χαρακτήρα της
κατάστασης που είχε εδραιωθεί με τη
σχεδόν καθολική εξάρτηση των ευρω-
παϊκών κρατών από τρίτες χώρες, η ο-
ποία οδήγησε σε σημαντικές ελλείψεις
σε νοσοκομειακά φάρμακα. Η νέα ευ-
ρωπαϊκή πολιτική για την υγεία και τα
φάρμακα επικεντρώνεται στο κρίσιμο
θέμα της επάρκειας της Ευρώπης σε
τελικά φάρμακα και πρώτες ύλες που
θα διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων
σε ποιοτική περίθαλψη. Η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία μπορεί να δια-
δραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε
αυτή την κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια.
Ηδη κάνουμε επενδύσεις για την ανά-
πτυξη και παραγωγή πρώτων υλών στη
χώρα μας, θέτοντας τα θεμέλια για να
τοποθετηθεί η Ελλάδα στην καρδιά
της ευρωπαϊκής παραγωγής φαρμά-
κων.

Ερχονται
επενδύσεις
ύψους 1,2 δισ.
στο φάρμακο
Ο αντιπρόεδρος της ΠΕΦ
Δημήτρης Δέμος μιλάει στην «Κ»

<<<<<<

Διαμορφώνονται οι προϋπο-
θέσεις για την ανάδειξη της
χώρας μας σε κόμβο για την
έρευνα και την παραγωγή
φαρμάκων.

<<<<<<

Η αύξηση του προϋπολογι-
σμού της φαρμακευτικής
δαπάνης παραμένει κύριο
αίτημα για τη φαρμακοβιο-
μηχανία.

Ο κλάδος αναπτύσσεται με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και τους πολίτες, καθώς δημιουργεί προστιθέμενη αξία που μένει και επανεπενδύεται στη χώρα, αλλά
και μόνιμες, εξειδικευμένες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, που δίνουν ευκαιρίες στο επιστημονικό προσωπικό της χώρας, αναστρέφοντας το brain drain, σημειώνει ο Δημήτρης
Δέμος.

– Φοβάστε μήπως η αύξηση του ενερ-
γειακού κόστους οδηγήσει το επόμενο
διάστημα σε μείωση της παραγωγής ή
σε αναπροσαρμογή των επενδυτικών
πλάνων;
– Πράγματι, το πρόβλημα της αύξησης
του κόστους της ενέργειας απασχολεί
τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες.
Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν στάδια
της παραγωγικής διαδικασίας που χα-
ρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή ε-
νεργειακή κατανάλωση. Βάσει των αρ-
χικών μας εκτιμήσεων, η μέση αύξηση
στο κόστος παραγωγής λόγω της αύξη-
σης των τιμών ενέργειας και φυσικού
αερίου κυμαίνεται μεταξύ 100% και
150% ανάλογα με τη φαρμακοτεχνική
μορφή των προϊόντων και τη γραμμή
παραγωγής. Δυστυχώς το πρόβλημα
δεν εντοπίζεται μόνο στο ενεργειακό
κόστος αλλά αφορά και το κόστος των
πρώτων και βοηθητικών υλών, το κό-
στος των υλικών συσκευασίας, τα με-
ταφορικά κόστη κ.λπ. Η εξέλιξη αυτή
σε συνδυασμό με την καθήλωση των
τιμών λόγω της απαγόρευσης αυξήσε-
ων αλλά και με τις υπερβολικές επι-
στροφές rebate και clawback με τις ο-

ποίες επιβαρύνονται τα φάρμακα της
ελληνικής παραγωγής, θέτουν σε κίν-
δυνο τη βιωσιμότητα μιας σειράς οικο-
νομικών προϊόντων. που όμως είναι α-
παραίτητα για τη θεραπεία των ασθε-
νών. Εχουμε ενημερώσει εγκαίρως το
υπουργείο για το συγκεκριμένο πρό-
βλημα και θεωρούμε ότι θα βρεθούν
λύσεις ώστε να μη χρειαστεί να μπού-
με σε λογική μείωσης ή περικοπών
στην παραγωγή. Ως προς το επενδυτι-
κό πλάνο των φαρμακευτικών, θεωρώ
ότι η σοβαρότερη απειλή είναι τα μο-
ναδικά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ε-
ξαιρετικά υψηλά rebate & clawback με
τα οποία επιβαρύνεται η βιομηχανία. Η
τεράστια αυτή επιβάρυνση στρεβλώ-
νει τις τιμές, στερεί πόρους που σε άλ-
λη περίπτωση θα επενδύονταν στην α-
νάπτυξη και κατά συνέπεια υπονομεύ-
ει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελ-
ληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Είναι
σημαντικό να αντιληφθούμε επιτέ-
λους ότι η κατάσταση αυτή είναι από-
τοκο της εμφανούς υποχρηματοδότη-
σης της δημόσιας φαρμακευτικής δα-
πάνης που με τη σειρά της οδηγεί σε
καταστροφικές επιστροφές.

Αύξηση του ενεργειακού κόστους

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Προβληματισμό και ανησυχία για τον
τρόπο εφαρμογής εκφράζουν στελέχη
του τομέα της επενδυτικής μετανάστευ-
σης για την αιφνίδια, όπως αποδεικνύεται,
εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, που
αφορά την αλλαγή στο πρόγραμμα «χρυ-
σή βίζα». Ειδικότερα, θα θεσμοθετηθεί
η αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου
ποσού επένδυσης για αγορά ακινήτου
από τα 250.000 ευρώ που είναι σήμερα
στα 500.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο
θα επιχειρηθεί να αυξηθεί το διαθέσιμο
απόθεμα ακινήτων προς αγορά από εν-
διαφερόμενους Ελληνες.

Στην αγορά πάντως επικρατεί ανα-
βρασμός, καθώς εκτιμάται ότι θα πληγεί
η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας ως
επενδυτικού προορισμού, καθώς σήμερα
προσφέρει το πιο προσιτό πρόγραμμα.
«Χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία
ναι μεν έχουν επίσης όριο επένδυσης
τα 500.000 ευρώ, αλλά ειδικά η τελευταία
προσφέρει και την επιλογή της λήψης
της ιθαγένειας, μόλις ο επενδυτής συ-
μπληρώσει πέντε χρόνια από την εξα-
σφάλιση της άδειας παραμονής», ση-
μειώνει ο κ. Αλέξανδρος Ρισβάς, επικε-
φαλής του δικηγορικού γραφείου Ρισβάς
και Συνεργάτες που ειδικεύεται σε προ-
γράμματα επενδυτικής μετανάστευσης.
Κατά τον ίδιο, ιδιαίτερα κρίσιμο θα είναι
και το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή
στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι υπάρχουν
πολλές «ανοιχτές» αγοραπωλησίες αυτό
το διάστημα, που καθυστερούν λόγω
γραφειοκρατίας.

Πάντως, ήδη στο υπουργείο Ανάπτυ-

ξης μελετούν τα επιμέρους σενάρια για
την εφαρμογή του νέου ορίου, προκει-
μένου να μη διαταραχθεί η λειτουργία
του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο,
πρόθεση του υπουργείου είναι να μην
υπάρξει αιφνιδιασμός και το νέο πλαίσιο
να μην έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό ση-
μαίνει ότι όσες αιτήσεις λήψης άδειας
παραμονής υποβληθούν μέχρι την ισχύ
του νέου πλαισίου, θα γίνουν με το παλαιό
όριο των 250.000 ευρώ. Δεν αποκλείεται,
μάλιστα, ακριβώς αυτή η διαφοροποίηση
να οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των
αιτήσεων, καθώς θα αυξηθεί κατακόρυφα
ο αριθμός των ενδιαφερόμενων επεν-
δυτών που θα θελήσουν να εκμεταλλευ-
θούν αυτό το «παράθυρο» και να απο-
κτήσουν ένα πιο φθηνό ακίνητο.

Αλλη μία σημαντική παράμετρος α-
φορά την πιθανότητα να απαγορευθεί
η απόκτηση δύο ή και περισσότερων α-
κινήτων. Εν ολίγοις, οι 500.000 ευρώ θα
πρέπει να αφορούν αποκλειστικά και
μόνον ένα ακίνητο. Διαφορετικά θα μπο-
ρούσαν οι ενδιαφερόμενοι (κάτι που
πράττουν ορισμένοι σήμερα) να απο-
κτήσουν π.χ. πέντε διαμερίσματα των
100.000 ευρώ έκαστο, ακυρώνοντας
στην πράξη την πρόθεση της κυβέρνη-
σης να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων
στην αγορά. 

Το ερώτημα βέβαια είναι πόσα τέτοια
ακίνητα, αξίας τουλάχιστον 500.000
ευρώ, διατίθενται προς πώληση και πώς
θα αποφευχθούν νέες, απότομες «ανα-
προσαρμογές» αξιών σε διαμερίσματα

που σήμερα πωλούνται αντί π.χ. 400.000
ευρώ;

Δεν αποκλείεται πάντως να υιοθετηθεί
ένα μοντέλο ανάλογο με της Πορτογαλίας
(με την εξαίρεση της χορήγησης ιθαγέ-
νειας), βάσει του οποίου θα θεσπιστούν
και χαμηλότερα ελάχιστα όρια επένδυ-
σης, ειδικά για περιοχές της χώρας με
χαμηλή ανάπτυξη. Πρόκειται για μια
πρόταση που μελετάει ήδη το υπουργείο
Ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στη χώρα
της Ιβηρικής το ελάχιστο όριο διαμορ-
φώνεται σε 280.000 ευρώ για την αγορά
παλαιών ακινήτων (ηλικίας 30 ετών και
πάνω που χρήζουν ανακαίνισης), εφόσον
αυτά βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλό
ΑΕΠ ή αραιοκατοικημένες. Το ποσό αυτό
αυξάνεται σε 350.000 ευρώ για παλαιά
ακίνητα στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας.
Αν πρόκειται για ακίνητα ηλικίας μικρό-
τερης των 30 ετών, το όριο διαμορφώ-
νεται σε 500.000 ευρώ, ή 400.000 ευρώ
αν αυτά βρίσκονται σε περιοχές της χώ-
ρας με χαμηλή οικονομική ανάπτυξη ή
αραιοκατοικημένες. Σήμερα, το πρό-
γραμμα «χρυσή βίζα» υπολογίζεται ότι
έχει συνεισφέρει περίπου 2,5-3 δισ. ευρώ
από το 2014 που ξεκίνησε να εφαρμό-
ζεται. Ωστόσο, ορισμένοι από εκείνους
που τοποθετήθηκαν την περίοδο 2015-
2018, όταν τα ακίνητα ήταν πιο φθηνά
από σήμερα, έχουν σπεύσει να μεταπω-
λήσουν τα ακίνητά τους και να αποχω-
ρήσουν από την ελληνική αγορά, απο-
κομίζοντας σημαντικές υπεραξίες. Ετσι,
σε συνδυασμό και με τεχνικούς λόγους,
που άπτονται της ανανέωσης παλαιό-
τερων αδειών, ο αριθμός των αδειών
στο τέλος Ιουνίου διαμορφωνόταν σε
9.075, από 9.619 στις αρχές του έτους.

Σε 500.000 ευρώ το νέο όριο της επένδυσης για «χρυσή βίζα»

Σημαντικά αυξημένες ήταν οι κυ-
κλοφορίες νέων επιβατικών τον
Αύγουστο του 2022 σε σύγκριση
με τον Αύγουστο του 2021, αύξηση
όμως η οποία δεν οφείλεται σε κά-
ποια μαζική προσέλευση των πο-
λιτών στις εκθέσεις αυτοκινήτων
και στις παραγγελίες νέων οχημά-
των. Οφείλεται στο γεγονός ότι έ-
γιναν μαζικά κάποιες ταξινομήσεις,
με συνέπεια την αύξηση κατά 42,1%
του αριθμού των καινούργιων αυ-
τοκινήτων που κυκλοφόρησαν για
πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σημει-
ώνεται ότι ο μέσος χρόνος αναμονής
καινούργιου αυτοκινήτου δεν έχει
μειωθεί, αλλά παραμένει περίπου
στους 6 μήνες. Την ίδια ώρα κατα-
γράφεται οριακή μόνο αύξηση του
αριθμού των πωλήσεων εισαγόμε-
νων μεταχειρισμένων στοιχείων,
που δείχνει ότι οι καταναλωτές αρ-
χίζουν και περιορίζουν τις δαπάνες
τους και μάλιστα για μείζονες αγο-
ρές. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-
ΣΤΑΤ), τον Αύγουστο του 2022 κυ-
κλοφόρησαν για πρώτη φορά 16.055
αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχει-
ρισμένα εξωτερικού) έναντι 13.612
που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο
μήνα του έτους 2021, παρουσιάζο-
ντας αύξηση 17,9%. Ειδικά όσον
αφορά τα επιβατικά, τον Αύγουστο
του 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη
φορά στην Ελλάδα 13.883 αυτοκί-
νητα έναντι 11.286 τον Αύγουστο

του 2021, καταγράφοντας αύξηση
23%. Οι πωλήσεις των καινούργιων
επιβατικών αυξήθηκαν κατά 42,1%
(8.658 αυτοκίνητα φέτος έναντι
6.093 πέρυσι), ενώ των μεταχειρι-
σμένων κατά μόλις 0,6% (5.225 τον
φετινό Αύγουστο έναντι 5.193 τον
Αύγουστο του 2021).

Σε επίπεδο οκταμήνου καταγρά-
φεται αύξηση των πωλήσεων κατά
8,8% στα επιβατικά, με τις πωλήσεις
όμως των καινούργιων Ι.Χ. να είναι

μειωμένες κατά 0,6% σε σύγκριση
με το αντίστοιχο διάστημα του
2021, ενώ οι πωλήσεις των μετα-
χειρισμένων είναι αυξημένες το
ίδιο διάστημα κατά 25%. 

Τα μερίδια αγοράς των καινούρ-
γιων επιβατικών στο διάστημα Ια-
νουαρίου - Αυγούστου 2022 δια-
μορφώνονται ως εξής: Toyota 15%,
Hyundai 8,9%, Peugeot 8%,
Volkswagen 7,8%, Opel 6,3%, KIA
4,9%, Fiat 4,8%, Mercedes 4,8%,
BMW 3,8%, Suzuki 3,3% και όλες
οι λοιπές μάρκες συγκεντρώνουν
συνολικά το υπόλοιπο 32,5%.

Μείωση πωλήσεων 
καινούργιων Ι.Χ. στο 8μηνο

<<<<<<

Ο μέσος χρόνος αναμο-
νής καινούργιου αυτοκι-
νήτου δεν έχει μειωθεί,
αλλά παραμένει περίπου
στους 6 μήνες.

Σημαντική παράμετρος αφορά την πιθανότητα να απαγορευθεί η απόκτηση δύο ή και περισ-
σότερων ακινήτων. Εν ολίγοις, οι 500.000 ευρώ θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά και μό-
νον ένα ακίνητο.
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Ενισχύεται αισθητά
η εξωστρέφεια
της οικονομίας
Ενίσχυση της εξωστρέφειας της
ελληνικής οικονομίας διαπιστώνει
στο εβδομαδιαίο δελτίο της η
Alpha Bank με αφορμή τη δημο-
σίευση των στοιχείων για το ΑΕΠ
του δευτέρου τριμήνου του 2022
από την ΕΛΣΤΑΤ. Οπως επιση-
μαίνεται στο  εβδομαδιαίο δελτίο
οικονομικών εξελίξεων της Alpha
Bank, η αξία των εξαγωγών –τόσο
των αγαθών όσο και των υπηρε-
σιών– έχει αυξηθεί σημαντικά
από τις αρχές της προηγούμενης
δεκαετίας μέχρι σήμερα, ενώ ε-
πιπλέον η διάρθρωση των ελλη-
νικών εξαγωγών έχει μεταβληθεί
τα τελευταία χρόνια, με τις εξα-
γωγές αγαθών να κερδίζουν έδα-
φος έναντι των εξαγωγών υπηρε-
σιών.  Παράλληλα, αξιοσημείωτη
είναι η άνοδος των εξαγωγών προϊ-
όντων υψηλής τεχνολογίας, γε-
γονός που συνδέεται και με την
άνοδο των επενδύσεων και ειδι-
κότερα στο πεδίο της έρευνας και
τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια
στη χώρα μας,  αναφέρει το δελτίο
της Alpha Bank.

Συγκεκριμένα,  οι αναλυτές της
τράπεζας (επικεφαλής οικονομο-
λόγος Παναγιώτης Καπόπουλος)
επισημαίνουν τα εξής:

1. Η ονομαστική αξία των ελ-
ληνικών εξαγωγών αυξήθηκε σω-
ρευτικά κατά 52% το 2021 σε σύ-
γκριση με το 2010,  με την άνοδο
των εξαγωγών αγαθών να φθάνει
το 93,3%. Σημειώνεται ότι κατά
τη συγκεκριμένη περίοδο ο πλη-
θωρισμός ήταν μόλις 0,6% κατά
μέσο όρο.

2. Ως ποσοστό του ΑΕΠ οι εξα-
γωγές σχεδόν διπλασιάστηκαν τη
συγκεκριμένη περίοδο σε 40,6%
το 2021 από 21,8% το 2010, γεγο-
νός που αποδίδεται πάντως εν μέ-
ρει και στη συρρίκνωση του ελ-
ληνικού ΑΕΠ τη συγκεκριμένη
περίοδο εξαιτίας της ύφεσης.

3. Το μερίδιο των εξαγωγών α-
γαθών αυξήθηκε πάνω από το
50% του συνόλου των εξαγωγών
τη διετία  2020-2021. Αυτό ήταν

αποτέλεσμα τόσο της  αύξηση
των εξαγωγών αγαθών όσο και
της πτώσης των εξαγωγών υπη-
ρεσιών  που επέφερε η πανδημία.

4. Οι εξαγωγές αγαθών υψηλής
τεχνολογίας αυξήθηκαν σημαντι-
κά ως ποσοστό του συνόλου των
βιομηχανικών εξαγωγών  από 9,1%
το 2007 σε 13,2% το 2020.

Αναλύοντας τα στοιχεία του
ΑΕΠ του α΄ εξαμήνου,  το δελτίο
της Alpha Bank σημειώνει την ε-
ντυπωσιακή άνοδό του  κατά 7,8%,
με την ιδιωτική κατανάλωση να
αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα
της, καθώς αυξήθηκε κατά 11,4%
συνεισφέροντας 7,9 ποσοστιαίες
μονάδες. Ο ρυθμός μεγέθυνσης
της ελληνικής οικονομίας αναμέ-
νεται να διατηρηθεί ισχυρός και
το τρίτο τρίμηνο του έτους,  σύμ-
φωνα με τους αναλυτές της τρά-
πεζας, με αρωγό, όπως αναφέρουν,
τις εξαιρετικές επιδόσεις του του-
ρισμού αλλά και τα κυβερνητικά
μέτρα στήριξης με σκοπό την ε-
νίσχυση του διαθέσιμου εισοδή-
ματος και επομένως της ιδιωτικής
κατανάλωσης που είναι συγκριτικά
με το ΑΕΠ από τα υψηλότερα στην
Ευρώπη.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

«Μαχαίρι» στις δαπάνες για ρούχα και
είδη σπιτιού, αλλά και για τρόφιμα και η-
λεκτρικό ρεύμα, έχει βάλει η πλειονότητα
των νοικοκυριών στην Ελλάδα, με την
τάση αυτή μάλιστα να είναι αυξανόμενη
περίπου επτά μήνες μετά την έναρξη του
πολέμου στην Ουκρανία σε σύγκριση με
την άνοιξη. Οι καταναλωτές βλέπουν αν
μη τι άλλο ότι δεν υπάρχει αποκλιμάκωση
των εχθροπραξιών αλλά ούτε και απο-
κλιμάκωση των τιμών, κυρίως στο φυσικό
αέριο και στα τρόφιμα, γεγονός που φαί-
νεται να τους φοβίζει ενόψει του επερ-
χόμενου χειμώνα. Οι όποιες αγορές γί-
νονται με κριτήριο την τιμή, με την ποι-
ότητα να περνά σε δεύτερη μοίρα, ακόμη
και για την αγορά τροφίμων.

Σύμφωνα με την τελευταία κυλιόμενη
έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο
Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σε δείγμα 1.000 κατα-
ναλωτών, το 67% (έναντι 61% στη μέτρηση
του Απριλίου) έχει μειώσει συνολικά τις
αγορές σε τρόφιμα και εν γένει είδη σούπερ

μάρκετ. Ακόμη και οι αγορές που κάνει
είναι χαμηλότερης αξίας, με το 84% των
ερωτηθέντων να δηλώνει ότι κυνηγάει
περισσότερο προσφορές και εκπτώσεις
(έναντι 79% στη μέτρηση του Απριλίου
2022) και το 75% να επιλέγει φθηνότερα
προϊόντα, κάτι που φαίνεται και από την
αύξηση κατά 10% περίπου των προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας. Η έρευνα πραγματο-
ποιήθηκε από τις 29 Αυγούστου έως τις
2 Σεπτεμβρίου 2022.

Εκεί που φαίνεται ότι γίνονται οι με-
γαλύτερες περικοπές δαπανών είναι για
προσωπικά αντικείμενα, ρούχα και είδη
σπιτιού. Το 83% δηλώνει ότι έχει αναβάλει

αγορές για προσωπικά αντικείμενα, ρούχα
ή είδη σπιτιού (έναντι 75% στη μέτρηση
του Απριλίου). Πρόκειται για μια τάση
που συμπίπτει με μια χρονική συγκυρία
κατά την οποία η αγορά ανέμενε μεγα-
λύτερη κίνηση λόγω και της εκπτωτικής
περιόδου. Το 63% των ερωτηθέντων δη-
λώνει ότι έχει μειώσει το τελευταίο διά-
στημα την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. Το 44% αποφεύγει να κάνει αγορές
προκειμένου να έχει χρήματα σε περί-
πτωση εκτάκτου ανάγκης. Η τάση αυτή,
η οποία καταγράφηκε και την περίοδο
της κρίσης της πανδημίας, καταγράφεται
και σήμερα, αρκετά εντονότερα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
τα στοιχεία της έρευνας σχετικά με τα
κριτήρια με τα οποία αγοράζουν τρόφιμα
οι καταναλωτές. Ετσι, ενώ στα τέλη του
2019 και κατά τον πρώτο χρόνο της παν-
δημίας οι καταναλωτές επέλεγαν τρόφιμα
με βάση την ποιότητα και στη συνέχεια
με γνώμονα την υγιεινή και την ασφάλεια,
πλέον βασικό κριτήριο με μεγάλη από-
σταση από τα υπόλοιπα είναι η τιμή. Συ-
γκεκριμένα, με κριτήριο την τιμή επιλέγει
τρόφιμα το 62% των ερωτηθέντων, ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό τον περασμένο
Απρίλιο ήταν 52%. Με κριτήριο την ποι-
ότητα επιλέγει τρόφιμα μόλις το 20% των

ερωτηθέντων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
τον Απρίλιο του 2022 ήταν 27%.

Τον Απρίλιο του 2021 επέλεγε τρόφιμα
με κριτήριο την τιμή το 29% των κατα-
ναλωτών και με κριτήριο την ποιότητα
το 26%, ενώ τον Νοέμβριο του 2020 τα
κριτήρια αυτά συγκέντρωναν παρόμοιο
ποσοστό (29% με βάση την τιμή, 28% με
βάση την ποιότητα). Τον Απρίλιο του
2020, εν μέσω του πρώτου lockdown, οι
καταναλωτές έθεταν ως βασικό κριτήριο
την υγιεινή και την ασφάλεια των τρο-
φίμων (31%), ενώ τον Δεκέμβριο του 2019
έδιναν σημασία κυρίως στην ποιότητα
(37%) έναντι της τιμής (31%).

Η ονομαστική αξία των εξαγωγών
αυξήθηκε σωρευτικά κατά 52% το
2021 σε σύγκριση με το 2010.

Κόβουν δαπάνες και κυνηγούν
τις προσφορές οι καταναλωτές
Αγορές τροφίμων βάσει τιμής και όχι ποιότητας από το 75%, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

<<<<<<

Οι μεγαλύτερες περικοπές γί-
νονται σε προσωπικά αντικεί-
μενα, ρούχα και είδη σπιτιού.

* ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ SYMMETRON MARKET RESEARCH ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΩΝ 13-80.@lovefmcyprus
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 111.57 -1.2655

ALCOA CORP 34.72 0.7253

ALLEGHANY CRP 840.85 0.0059

ALTRIA GROUP 40.95 -1.2539

AMAZON COM 113.85 -1.129

AMER EXPRESS C 136.39 -0.7712

AMER INTL GROU 48.32 -0.1859

AMGEN 226.435 -0.1917

APPLE INC 151.055 0.189

BANK OF AMERIC 30.3958 -2.0438

BAXTER INTL IN 54 -1.6573

BOEING CO 125.9 -1.1308

BRISTOL MYERS  70.835 0.9765

CAMPBELL SOUP  47.23 -1.5632

CATERPILLAR IN 161.13 -0.9162

CIGNA CORP 277.4275 0.2267

CHEVRON 141.09 0.0922

CISCO SYSTEMS 40.305 -0.6777

CITIGROUP 42.42 -1.3259

CERVECERIAS 9.575 1.1088

COCA-COLA CO 56.695 -2.0304

COLGATE PALMOL 73.28 -2.2933

DANAOS CORP 57.245 2.2232

DIANA SHIPPING 3.884 0.1031

DOW INC 43.435 0.1037

DUPONT DE NMOU 49.74 -0.6194

ENTERGY CP 105.87 -2.702

EXXON MOBIL 85.67 2.0124

FEDEX CORP 143.55 0.4549

FORD MOTOR CO 11.745 -2.0434

INTL BUS MACHI 121.18 -0.6803

GENERAL DYNAMI 218.17 -1.0253

GENERAL ELEC C 63.595 -1.1733

GOLDM SACHS GR 289.15 -1.8566

HALLIBURTON CO 23.75 1.8876

HARTFORD FINL 61.38 1.237

HP INC 24.9 -0.2404

HOME DEPOT INC 267.495 0.3432

INTEL CORP 26.745 -0.8343

JOHNSON JOHNSO 164.99 -0.4285

JPMORGAN CHASE 105.34 -1.3578

LAZARD 31.62 -4.0364

MCDONALD’S COR 237.08 -2.7404

MERCK & CO 86.215 0.0406

MICROSOFT CP 235.37 -0.876

3M COMPANY 111.57 -1.2655

MORGAN STANLEY 78.59 -1.4669

NIKE INC CL B 95.61 -0.4685

NORFOLK SOUTHE 212.34 -1.1268

PFIZER INC 44.04 0.4791

PROCTER & GAMB 132.71 -2.2106

ROCKWELL AUTOM 210.04 -2.4974

SCHLUMBERGER L 33.98 0.3544

SOUTHERN 71.665 -2.0301

STEALTHGAS 2.65 3.1128

TSAKOS ENERGY 16.47 -0.5435

UNISYS CORP 7.49 -2.0915

UNITEDHEALTH G 507.99 -0.0728

US BANCORP 40.755 -0.7428

VERIZON COMMS 38.915 -0.0385

WALT DISNEY CO 95.525 -2.6447

WELLS FARGO &  39.775 -0.5874

WALMART INC 130.59 -0.5483

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 2654.60309 1.596

A.B.FOOD 1277 -0.777

ADMIRAL GRP 1950.92284 -2.635

ASHTEAD GRP. 3990.25 -1.067

ANTOFAGASTA 1058.21667 2.286

AVIVA 412.38 -1.446

ASTRAZENECA 9888.39828 -0.101

BABCOCK INTL 295.6 -2.827

BAE SYS. 800.9399 -1.426

BARCLAYS 161.41242 -3.097

BR.AMER.TOB. 3398.56886 -0.75

BARRATT DEVEL. 376.12563 -6.464

BERKELEY GP.HL 3263 -2.172

BR.LAND 346.31957 -5

BUNZL 2731.6569 -0.037

BP 430.7 0.267

BURBERRY GRP 1708.34247 1.66

BT GROUP 126.5684 -1.684

COCACOLA HBC A 1944.5 -0.18

CARNIVAL 749.01031 2.405

CENTRICA 77.00498 -3.551

COMPASS GROUP 1848.43474 0.8

CAPITA GROUP 27.40448 -3.997

CRH 2927 -0.913

DCC 4644.75 -0.667

DIAGEO 3857.46143 0.195

DIRECT LINE 184.3139 -2.627

EXPERIAN 2663.04612 -0.673

EASYJET 302.57 -0.265

FRESNILLO 717.03 -0.14

GLENCORE 467.733 3.275

GSK 1330.8 -0.634

HIKMA 1223.44524 2.604

HAMMERSON 19.0152 -1.36

HARGREAVES LS 889.9576 3.036

HSBC HLDGS.UK 502 -1.176

INTL CONSOL AI 103.24 0.375

INTERCON. HOTE 4433 1.533

3I GRP. 1125 -0.534

IMP.BRANDS 1891.5 0.185

INTERTEK GROUP 3766 -1.027

ITV 61.49962 -2.268

JOHNSON MATTHE 1824.5 -1.644

KINGFISHER 223.63249 -6.581

LAND SECS. 497.7155 -5.62

LEGAL&GEN. 237.95948 -3.673

LLOYDS GRP. 43.79 -3.176

MARKS & SP. 440 -0.68

MONDI 1394.98605 1.197

NATIONAL GRID 954.4 -4.048

NEXT 5296 -2.299

PROVIDENT FIN. 177 -1.667

PRUDENTIAL 916.8 -2.85

PERSIMMON 1233.60264 -4.165

PEARSON 867.1482 -0.394

RELX 2231 0.727

RIO TINTO 4773.23018 1.777

ROYAL MAIL 196.8612 -0.919

ROLLS-ROYCE HL 72.76893 -4.734

SAINSBURY(J) 189.8 -1.227

SCHRODERS 408.5 -1.519

SAGE GRP. 715 -2.159

ST JAMESS PLAC 1080.03666 1.032

SMITHS GROUP 1516.96739 -1.661

SMITH&NEPHEW 1004.4964 -0.347

SSE 1606.61 -7.301

STAND.CHART. 590.33203 0.928

SEVERN TRENT 2380.9245 -4.91

TRAVIS PERKINS 781.50265 -5.117

TESCO 219.62739 -0.689

TUI AG 133.65 -0.484

TAYLOR WIMPEY 92.1869 -7.22

UNILEVER 4070 -0.524

UTD. UTILITIES 927.4161 -5.668

VODAFONE GROUP 105.55894 -1.031

WPP 755.4 -0.841

WHITBREAD 2453 -2.98

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 25.49 1.03

RICHEMONT N 96.64 0.08

GEBERIT N1 414.1 -0.5

NOVARTIS N 74.39 0.55

ROCHE HOLDING  312.6 2.19

SGS N 2078 -2.9

SWATCH GROUP I 226 0.4

ADECCO N 27.47 -0.18

JULIUS BAER N 45.01 0.31

CS GROUP AG 3.964 -2.12

GIVAUDAN N 2947 -0.17

NESTLE SA 106.32 -0.19

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 474.9 0.61

SWISS RE N 72.56 -2.08

UBS GROUP N 14.585 -0.38

ZURICH INSURAN 402.9 1.08

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 127.3 -2.8

ALLIANZ SE 163.74 -2

BASF SE 39.495 -0.315

BAY MOT WERKE 71.76 -0.4

BEIERSDORF 101.45 0.45

BAYER N AG 48.255 -0.115

COMMERZBANK 7.556 -0.198

CONTINENTAL AG 47.84 0.15

DEUTSCHE BANK  8.128 -0.363

DEUTSCHE POST  30.355 0.355

DT BOERSE N 166.45 0.55

DT LUFTHANSA A 5.796 0.07

DT TELEKOM N 17.812 -0.022

E.ON  SE NA 7.824 -0.248

FRESENIUS MEDI 28.77 -0.65

FRESENIUS SE 21.6 -0.44

HEIDELBERGCEME 41 -0.18

HENKEL AG&CO V 60.22 -0.38

INFINEON TECH  23.22 0.225

K+S AG NA 19.285 0.29

MERCK KGAA 158.75 0.2

MUENCH. RUECK  241 -4.3

RWE AG 38.25 -0.55

THYSSENKRUPP A 5.15 -0.034

VOLKSWAGEN VZ 136.74 -1.48

VONOVIA SE 21.07 -0.38

SIEMENS N 97.92 -0.33

SAP SE 82.4 -0.47

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 33.88 0

AEGON 4.284 -0.21

ABN AMRO BANK 9.376 -1.35

AKZO NOBEL 56.22 -1.13

ARCELORMITTAL 21.225 1.31

ASML HOLDING 449.8 0.58

BOSKALIS WESTM 32.68 -0.06

GALAPAGOS 44.49 0.18

HEINEKEN 90.14 0.92

ING GROEP 8.926 -2.78

KONINKLIJKE DS 112.5 -0.66

KPN KON 2.831 -0.67

NN GROUP 40.13 0.8

KONINKLIJKE DS 112.5 -0.66

IMCD 120 -0.5

RANDSTAD 45.59 -1.66

RELX 24.84 1.31

UNIBAIL RODAM  42.415 -3.16

VOPAK 19.075 1.25

WOLTERS KLUWER 97.96 -0.12

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 0.99 1.04

ATLANTIA 22.64 22.61

AZIMUT HLDG 14.87 15.21

ENEL 4.30 4.54

ENI 10.75 10.73

GENERALI ASS 14.22 14.63

GEOX 0.71 0.73

INTESA SANPAOL 1.7272 -2.33

MEDIOBANCA 7.98 7.98

RCS MEDIAGROUP 0.66 0.67

PRYSMIAN 30.08 30.27

SNAM 4.26 4.43

STMICROELEC.N. 34.52 34.11

TELECOM ITALIA 0.19 0.18

TENARIS 13.13 12.75

TERNA 6.40 6.77

UNICREDIT 10.648 -2.1

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 3943 1.39

ASAHI GROUP HL 4660 1.24

ASTELLAS PHARM 1900 0.58

BRIDGESTONE CO 4857 0.7

CANON INC 3185 -0.5

CASIO COMPUTER 1275 0.08

CITIZEN WATCH 614 0.82

CREDIT SAISON 1694 -0.18

DAIWA SEC GROU 582.3 0.38

SUBARU 2379 -0.56

FUJIFILM HOLDI 6656 1.74

FUJITSU 15470 0.95

HINO MOTORS 620 0

HITACHI 6338 0.56

HONDA MOTOR 3355 1.61

IHI 3420 1.03

ISUZU MOTORS 1705 0.53

KAWASAKI HVY I 2314 -0.13

KAJIMA CORP 1404 -0.07

KEIO 5220 0.19

KOBE STEEL 626 -0.16

KONICA MINOLTA 463 0

JTEKT 957 1.48

MITSUB UFJ FG 692.6 0.79

MITSUBISHI COR 4163 1.07

MITSUBISHI ELE 1332.5 0.87

MITSUBISHI MOT 598 2.57

NEC CORPORATIO 4685 -0.64

NIKKON HLDG 2315 -0.69

NIKON CORP 1399 0.14

NIPPON SUISAN 4660 0.18

NISSAN MOTOR C 497.9 1.51

NOMURA HOLDING 489.3 0.12

NISSAN CHEMICA 6500 0.93

NIPPON PAPER I 891 

OBAYASHI CORP 946 -0.42

ODAKYU ELEC RA 1848 0.27

OJI HOLDINGS 542 0.56

OSAKA GAS 2227 0.77

RICOH CO LTD 1061 0.76

SECOM 8344 0.6

SEVEN & I HLDG 5900 0.77

SHARP CORP 893 -0.56

SHIMIZU CORP 723 -0.55

SHISEIDO 5058 2.47

SONY GROUP COR 9632 -0.52

SMFG 4226 0.38

SUMITOMO CHEM 514 0

SUZUKI 866 2.61

TAISEI CORP 4075 -0.12

TDK CORPORATIO 4750 1.5

TOBU RAILWAY 3385 0.45

TOKIO MARINE H 7796 1.87

TORAY INDUSTRI 725 0.25

TREND MICRO 7740 1.71

TOPY INDS LTD 1312 -0.68

TORAY INDUSTRI 725 0.25

TOSHIBA CORP 5152 -0.37

TOYOBO 1023 0

TOYOTA MOTOR C 1986 1.17

YAMAHA CORP 4790 -0.52

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 21.15 -0.66

AIR LIQUIDE 116.62 -0.22

ALSTOM 17.50 -0.26

AXA 23.30 -0.91

BNP PARIBAS 45.11 -2.38

BOUYGUES 26.81 -0.15

CAPGEMINI 155.95 0.55

CARREFOUR 14.83 1.4

CASINO GUICHAR 10.21 1.09

CREDIT AGRICOL 8.70 -1.74

DANONE 48.44 -0.35

DASSAULT SYSTE 34.85 -0.63

EDF 11.89 0

L’OREAL 325.75 -0.93

L.V.M.H. 604.20 -0.43

LAGARDERE 14.60 -2.01

MICHELIN 23.54 1.75

PERNOD RICARD 184.40 0.3

KERING 458.40 -3.1

PUBLICIS GROUP 48.59 -0.82

RENAULT 28.76 2.57

SAINT-GOBAIN 37.19 -0.79

SANOFI 77.45 0.01

SCHNEIDER ELEC 113.12 -0.93

SOCIETE GENERA 21.95 -0.7

SODEXO 77.62 1.07

TF1 6.05 -1.23

THALES 110.75 -1.29

VEOLIA ENVIRON 19.42 -3.05

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 22.18 0.5896

AENA SME 110 0.6865

ACERINOX 8.502 2.6316

ACCIONA 184.2 0.7659

AMADEUS 46.29 -0.473

BBVA 4.642 -2.0985

BANKINTER 5.752 -3.2627

CAIXABANK 3.372 -1.5762

DSTR INT ALIME 0.0119 -1.6529

ENDESA 16.335 -2.1563

ENAGAS 16.345 -2.3304

FERROVIAL 23.05 -0.13

FOMENTO DE CON 8.16 -1.4493

GRIFOLS 9.588 -4.9752

IBERDROLA 9.788 -2.12

INT AIRLINES G 1.14 1.0638

INDRA SISTEMAS 7.945 0.1892

INDITEX 21.18 0.8571

MAPFRE 1.603 -0.4348

MERLIN PROP 7.48 -3.2967

ARCELORMITTAL 21.295 1.6468

REPSOL 11.6 2.3831

BCO DE SABADEL 0.7166 -6.4735

BANCO SANTANDE 2.431 -2.6237

SACYR 2.158 1.6965

TELEFONICA 3.516 -1.3745

MEDIASET ES CO 2.39 -5.2339

TECNICAS REUN 6.12 -0.8907

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Επιστροφή των αγοραστών σημειώθηκε
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη συ-
ναλλακτική υποτονικότητα ωστόσο να
συνεχίζεται και να προβληματίζει τους
αναλυτές για την ισχύ και τη διατηρη-
σιμότητα της ανόδου. Αν και ενδοσυ-
νεδριακά ο Γενικός Δείκτης κατάφερε
να επανακτήσει τις 800 μονάδες, δεν
μπόρεσε τελικά να τις κρατήσει. Πάντως,
το βελτιωμένο κλίμα στις ευρωπαϊκές
αγορές πρόσφερε στήριξη στην εγχώρια
αγορά, τη στιγμή που η πλειονότητα
των blue chips σημείωσε σημαντικά
κέρδη, παρά τις προειδοποιήσεις διε-
θνών οίκων, όπως η Goldman Sachs
και η BlackRock, για περαιτέρω πιέσεις

στις μετοχές λόγω της έλευσης της ύ-
φεσης, η οποία και δεν έχει αποτιμη-
θεί.

«Οι αυξημένες διακυμάνσεις για το
επόμενο διάστημα αποτελούν πρόβλημα
αλλά και ευκαιρία», τονίζει η Depolas
Investment Services, προσθέτοντας
ότι η ίδια εξετάζει την ενίσχυση των
θέσεών της στο Χ.Α., αλλά δεδομένου
του κλίματος, αυτό θα πρέπει να γίνεται
σταδιακά και πάντα κατά περίπτωση
τίτλου. Οπως σημειώνει η χρηματιστη-
ριακή, οι πιθανές ανοδικές αντιδράσεις,
κατά την εκτίμησή της, είναι δύσκολο
να εδραιώσουν μια ανοδική τάση στην
παρούσα φάση, ενώ υπενθυμίζει ότι
το κάτω εύρος των εκτιμώμενων τιμών
για τον Γενικό Δείκτη τοποθετείται
στην περιοχή των 770 μονάδων.

Πιο αναλυτικά στα στατιστικά της
χθεσινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δεί-
κτης έκλεισε με άνοδο 0,72% στις 798,41
μονάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε
στα 64,4 εκατ. ευρώ. O δείκτης υψηλής
κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο
0,73% στις 1.919,11 μονάδες, ενώ στο
-0,28% και στις 1.272,46 μονάδες έκλεισε
ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά
ξεχώρισε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με κέρδη
5,57% και ακολούθησε η «Σαράντης»
στο +3,45%, ενώ κέρδη άνω του 2%
κατέγραψαν οι Lamda Development
και Motor Oil. Στον αντίποδα, απώλειες
άνω του 1% σημείωσαν οι ΑΔΜΗΕ,
Aegean και ΟΤΕ.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ά-
νοδο 0,95% στις 529,74 μονάδες, με

την Εθνική Τράπεζα να σημειώνει άνοδο
2,05%, τη Eurobank να κλείνει στο
+1,15% και την Τράπεζα Πειραιώς στο
+0,18%, ενώ αμετάβλητη σε 0,8470
ευρώ έκλεισε η Alpha Bank.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν
πειστεί ότι η διακράτηση μετρητών
και ιδιαίτερα δολαρίων συνιστά την
ενδεδειγμένη επιλογή ως επενδυτικό
καταφύγιο, σχολιάζει ο Δημήτρης Τζά-
νας, διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος
ΑΧΕΠΕΥ. Με τα δεδομένα αυτά, επι-
σημαίνει, η ανθεκτικότητα του ελλη-
νικού Χρηματιστηρίου διαρκώς εξα-
σθενεί συμπληρώνοντας ήδη πέντε
συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες, με
τον Γενικό Δείκτη να φλερτάρει με τη
χαμηλή επίδοση του έτους (779,20 μο-
νάδες στις 6 Ιουλίου), αλλά τα αντανα-

κλαστικά των αγοραστών να κινητο-
ποιούνται επαναφέροντάς τον στην
περιοχή των 800 μονάδων. Εξίσου ση-
μαντικό, όπως επισημαίνει ο αναλυτής,
είναι ότι στο τέλος της εβδομάδας ο-
λοκληρώνονται τα εξαμηνιαία αποτε-
λέσματα των ελληνικών εισηγμένων
εταιρειών που εκτιμάται πως θα κατα-
γράψουν συνολικά ιστορικά υψηλές ε-
πιδόσεις.

«Χωρίς αμφιβολία, οι “μαύροι κύκνοι”
του εξωτερικού περιβάλλοντος, συμπε-
ριλαμβανομένης και της έντασης των
ελληνοτουρκικών σχέσεων, στερούν
από το ελληνικό Χρηματιστήριο την
ευκαιρία να διαγράψει μια θετική πορεία
στη θέση των διψήφιων φετινών απω-
λειών του Γενικού Δείκτη που ήδη κα-
ταγράφονται», καταλήγει ο κ. Τζάνας.

Με απώλειες ολοκλήρωσαν χθες τη
συνεδρίαση τα ευρωπαϊκά χρημα-
τιστήρια, διότι οι επενδυτές προχώ-
ρησαν σε μαζικές πωλήσεις τίτλων,
φοβούμενοι για ύφεση υπό συνθήκες
σκληρότερης νομισματικής πολιτικής
από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες.
Οι δε μετοχές των βρετανικών εται-
ρειών στο Λονδίνο εξασθένησαν ε-
ξαιτίας του οικονομικού σχεδίου της
νέας κυβέρνησης της Λιζ Τρας, το
οποίο προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες
στις αγορές και την καταβύθιση της
στερλίνας έναντι του δολαρίου την
Τρίτη – χθες, πάντως, η λίρα Αγγλίας
ανέκαμψε.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX
600 έκλεισε με -0,13%, στο Λονδίνο
ο FTSE 100 με -0,52%, με -0,72% ο
DAX στη Φρανκφούρτη, αγγίζοντας
τα επίπεδα ναδίρ του Νοεμβρίου
2020, στο Παρίσι ο CAC 40 ολοκλή-
ρωσε τη συνεδρίαση με -0,27%, με
-1,16% ο FTSE MIB στο Μιλάνο και
με -0,84% ο IBEX στη Μαδρίτη. Αργά
χθες πριν από το κλείσιμο της αγοράς
οι δείκτες Dow Jones και S&P 500
εμφάνιζαν πτώση 0,63% και 0,55%
αντιστοίχως, αν και νωρίτερα ο S&P
500 είχε ενισχυθεί 1,7% – ωστόσο,
σχόλια στελεχών της Fed ότι χρει-
άζονται ακόμη πολλές αυξήσεις στο
κόστος δανεισμού άλλαξαν το κλί-
μα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη χθε-
σινή συνεδρίαση ο πανευρωπαϊκός
STOXX 600 ναι μεν έκλεισε με πτώση
0,13%, αλλά κατά τη διάρκεια των
συναλλαγών είχε ανέλθει έως 1,3%.
Τα δε κέρδη, τα οποία εξασφάλισε
ο κλάδος της εξόρυξης, της ενέργειας
και της παροχής υπηρεσιών περί-
θαλψης ισοφαρίστηκαν από τη σο-
βαρή πτώση των μετοχών των τρα-
πεζών και των ομίλων κοινής ωφε-
λείας.

«Η σταθεροποίηση της στερλίνας
επετεύχθη χάρις στις προσδοκίες
του επενδυτικού κοινού ότι η Τρά-
πεζα της Αγγλίας θα συσφίξει έτι
περαιτέρω τη νομισματική πολιτική
της. Υπάρχει ένας επαρκής χώρος
για να απογοητεύσει η τράπεζα όσους
προσβλέπουν σε συνεχείς αυξήσεις
επιτοκίων, κι αν συμβεί αυτό, η στερ-

λίνα θα υποχωρήσει εκ νέου ως προς
το δολάριο», παρατηρεί ο Θέμος Φω-
τάκης, διευθυντής ερευνών χρημα-
ταγοράς στην Barclays στο Λονδίνο.
Ο STOXX 600 κατά τις τελευταίες
τέσσερις συνεδριάσεις παρουσίασε
κάμψη της τάξεως του 4,4% αθροι-
στικά, διότι τα απογοητευτικά δε-
δομένα από τη δραστηριότητα της
Ευρωζώνης και σε συνδυασμό με
νέες αυξήσεις επιτοκίων τροφοδό-
τησαν την ανησυχία για οικονομική
ύφεση. Τέλος, το ευρώ υποχώρησε
0,3% προς το δολάριο στα 0,9583
δολάρια.

REUTERS, BLOOMBERG

Δεν κατάφερε να κρατήσει 
τις 800 μονάδες το Χρηματιστήριο
Στις 798,41 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης, σημειώνοντας άνοδο 0,72%

<<<<<<<

O όγκος συναλλαγών 
διαμορφώθηκε στα 64,4 
εκατ. ευρώ, με το βελτιωμέ-
νο κλίμα στην Ευρώπη να 
ενισχύει τον τζίρο.

Απώλειες στις αγορές 
υπό τον φόβο της ύφεσης

<<<<<<

Ο πανευρωπαϊκός STOXX
600 έκλεισε με πτώση
0,13%, αλλά κατά τη διάρ-
κεια των συναλλαγών 
είχε ανέλθει έως 1,3%.

Το ευρώ υποχώρησε 0,3% ως προς το
δολάριο, στα 0,9583 δολάρια.

Οι αυξημένες διακυμάνσεις για το επόμενο διάστημα αποτελούν πρόβλημα αλλά και ευκαιρία για επενδυτές που θα κάνουν προσεκτι-
κές επιλογές, τονίζουν χρηματιστηριακοί αναλυτές.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0,9400               0,9600                 0,9520             -1,7990                42.216                0,9400                0,9600                0,9500              -2,06

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1,2500               1,3100                 1,2699           -10,0260              117.677                1,2500                1,2600                1,2700              -8,63

ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0,4140               0,4140                 0,4140             -1,3500                  1.200                0,4140                0,4300                0,4140              -3,72

ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                          0,0900               0,0900                 0,0900             -0,7490                  2.815                0,0815                0,0880                0,0900                0,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0,0710               0,0710                 0,0710             -0,4750                  1.847                0,0000                0,0710                0,0710              -6,58

ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0,0765                0,0910                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1,7600               1,7600                 1,7600               1,0700                       51                1,7500                1,7600                1,7600                0,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1,5800                1,6800                                                 

ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0,0000                0,0000                                                 

ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0,0000                0,0170                                                 

ΑΚΕΠ         ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                            0,0000                0,0220                                                 

ΓΙΕΠ          UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)                                                                                                                                                                                    0,0425                0,0470                                                 

ΕΛΛΗ         ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                               0,3400                0,0000                                                 

ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0,0650                0,0700                                                 

ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0,0000                0,0365                                                 

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               0,2040                 0,2039               0,3910                  2.059                0,1910                0,0000                0,1910              -4,50

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                                                                                                                                                                                                                             0,0175                0,0190                                                 

ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0,0000                0,0810                                                 

ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                             0,0460               0,0460                 0,0460               0,4000                  2.000                0,0420                0,0000                0,0460                9,52

ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0,0000                0,7700                                                 

ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0,0000                0,0000                                                 

ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        0,0000                1,9900                                                 

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                                                   0,5650               0,5700                 0,5696               0,9580                15.355                0,5650                0,5700                0,5650                0,89

ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                             0,3800               0,3800                 0,3800             -2,5320                  2.249                0,3800                0,4300                0,3800              -7,32

ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                2,5600                2,6000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1,3300                1,4100                                                 

ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0,1620                0,0000                                                 

ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0,0000                0,8800                                                 

ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0,2440                0,0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0,0000                1,1300                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0,0810                0,0890                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0,2760                0,2980                                                 

ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                0,0650               0,0715                 0,0657             -0,5160                20.500                0,0660                0,0715                0,0715              -0,69

ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0,0000                0,2420                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1,0300               1,0300                 1,0300             -0,2520                     500                1,0300                1,0500                1,0300                0,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                                                        68,0000             69,0000               68,8457           684,5690                  1.983              69,0000                0,0000              69,0000              11,29

ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 

                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                        65,0000             65,0000               65,0000           -20,0000                  1.050              65,0000              69,0000              65,0000                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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Στη... δίνη της ενεργειακής κρίσης
βρίσκεται και ο αθλητισμός. Η ε-
ξοικονόμηση ενέργειας και οι ανα-
νεώσιμες πηγές μπορεί να αποτε-
λούν λύσεις για το θέμα που θα α-
νακύψει, αλλά δεν έχουν προχωρή-
σει οι απαιτούμενες επενδύσεις
ώστε οι εγκαταστάσεις να μπορέ-
σουν να χρησιμοποιηθούν αυτόν
τον δύσκολο χειμώνα. Στην πρό-
σφατη συνάντηση των γενικών
γραμματέων Αθλητισμού της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης συζητήθηκε η
ανάγκη λήψης μέτρων, προκειμένου
να μην μπει ο αθλητισμός στο... ψυ-
γείο. Τα αθλήματα που πλήττονται
περισσότερο είναι αυτά του υγρού
στίβου. Ενα κολυμβητήριο χρειά-

ζεται ενέργεια για να θερμανθεί και
εφέτος η ενέργεια «μεταφράζεται»
σε πολλά χρήματα, τα οποία δεν
μπορούν να εξοικονομηθούν. Στη
Γαλλία, ήδη, δεκάδες κολυμβητήρια
έχουν αναστείλει τη λειτουργία
τους. Ενεργοβόρα είναι και τα πα-
γοδρόμια. Ενέργεια όμως απαιτείται
και σε αθλήματα όπως το ποδόσφαι-
ρο. Κάποιες χώρες σχεδιάζουν να
μεταφέρουν τη διεξαγωγή αγώνων
τις μεσημεριανές ώρες, προκειμένου
να μη χρησιμοποιούνται οι προβο-
λείς. «Μια ευρωπαϊκή δέσμη μέτρων
αποκλειστικά για τις αθλητικές ε-
γκαταστάσεις είναι περισσότερο
από ποτέ αναγκαία, προκειμένου
να διατηρηθεί ζωντανός ο αθλητι-
σμός στην Ευρώπη. Από κει και πέ-
ρα, κάθε χώρα ανάλογα με την προ-

τεραιότητα που δίνει στον αθλητι-
σμό θα πρέπει να δει πώς θα προ-
σαρμοστεί στις νέες συνθήκες ε-
νεργειακής κρίσης», μας είπε ο γε-
νικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώρ-
γος Μαυρωτάς.  

Η «ναυαρχίδα του ελληνικού α-
θλητισμού», το ΟΑΚΑ, ήδη ανακοί-
νωσε μια σειρά πρωτοβουλιών ώστε
να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας,
ενώ έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός
για την πλήρη ενεργειακή αναβάθ-
μιση. «Μία από τις άμεσες ενέργειες
αποτελεί η προτροπή προς τους ερ-
γαζομένους και τους μισθωτούς για
τη μείωση της κατανάλωσης της η-
λεκτρικής ενέργειας. Εχουμε θέσει
ως στόχο να τη μειώσουμε κατά
10% σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2019», δήλωσε στην
«Κ» ο συντονιστής γενικός διευθυ-
ντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χα-
λιορής. Ακόμα περισσότερα προ-
βλήματα αντιμετωπίζουν οι περιοχές
της Βόρειας Ελλάδας, εκεί όπου το
ψύχος είναι μεγαλύτερο. Στα Ιωάν-
νινα τα έξοδα του κολυμβητηρίου
πέρυσι άγγιξαν τα 300.000 ευρώ,
ενώ εφέτος θα φθάσουν τις 500.000.
Το ΠΕΑΚΙ ήταν το πρώτο Εθνικό Α-
θλητικό Κέντρο που ολοκλήρωσε
τον διαγωνισμό για την ενεργειακή
αναβάθμιση, αλλά ο ανάδοχος, λόγω
της αύξησης των οικοδομικών υλι-
κών, δεν μπόρεσε να προχωρήσει
στην κατασκευή. «Το θέμα μας έχει
απασχολήσει και ως περιφέρεια
αλλά και ως διοίκηση του ΠΕΑΚΙ,
διότι στα Ιωάννινα ο χειμώνας είναι
βαρύς και τα έξοδα υπερδιπλασιά-
ζονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
έχουμε, στο κολυμβητήριο θα χρει-
αστούμε 500.000 ευρώ για θέρμανση
και φωτισμό. Το πρόβλημα θα είχε
λυθεί εάν είχε υλοποιηθεί η κατα-
σκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου
για την ενεργειακή αναβάθμιση.
Θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση
από την πολιτεία, διότι ο υπάρχων
προϋπολογισμός δεν αρκεί να αντι-
μετωπίσει αυτή την κρίση και δεν
θέλουμε να κλείσουμε τις εγκατα-
στάσεις. Προσπαθούμε να βρούμε
λύσεις για να μην κλείσουμε», μας
είπε ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητι-
σμού και αντιπρόεδρος του ΠΕΑΚΙ,
Χάρης Λαζάνης.

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ

Toυ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

Τελευταία σκηνή, τελευταίο πλάνο. Ο
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, δακρυσμένος,
παραλαμβάνει το τρόπαιο του MVP για
τον τελικό του Ευρωμπάσκετ. Θα μπο-
ρούσε να είναι ο ιδανικός επίλογος στο
«Hustle», είναι όμως το πιο χαρούμενο
τέλος σε μια πολύ δύσκολη διετία για
τον Ισπανό μπασκετμπολίστα. Ενα σε-
νάριο που δεν γράφτηκε σε κάποιον υ-
πολογιστή, αλλά από την ίδια τη ζωή
και την καριέρα ενός παίκτη που ήταν
μαθημένος να είναι ένας ρολίστας ανα-
πληρωματικός, μέχρι που έγινε πρωτα-
γωνιστής· και στη μεγάλη οθόνη και
στα παρκέ.

Πριν από τη διοργάνωση και πριν
από την κατάκτηση του χρυσού μεταλ-
λίου από τους Ισπανούς, ο Χουάντσο
Ερνανγκόμεθ είχε γίνει περισσότερος
γνωστός, κυρίως σε όσους δεν ασχο-

λούνται με το ΝΒΑ, ως Μπο Κρουζ. Ετσι
τον σύστησε μέσω του Netflix και του
«Hustle» ο Ανταμ Σάντλερ, στην ταινία
που δείχνει τον σκάουτερ των Φιλαδέλ-
φεια 76ερς να ανακαλύπτει ένα ακα-
τέργαστο μπασκετικό διαμάντι στη Μα-
γιόρκα της Ισπανίας, που έπαιζε στους
δρόμους βάζοντας στοιχήματα και την
προσπάθεια που κάνει με δικά του έξοδα,
καθώς η ομάδα τον «έκοψε», να τον με-
τατρέψει από οικοδόμο σε επαγγελματία
μπασκετμπολίστα και να τον καθιερώσει
στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Ακόμη και εδώ όμως, μοιάζει να συ-
νωμότησαν οι πλανήτες για να φτάσει
ο ρόλος μέχρι τον 26χρονο Ισπανό, αφού
το αρχικό σενάριο –όπως ανέφερε ο
Independent– ήθελε τον Σάντλερ να
μην ταξιδεύει στην Ισπανία, αλλά στην
Κίνα και να εντοπίζει εκεί ένα παιδί-
θαύμα. Ωστόσο το Netflix στην Κίνα δεν
προβάλλεται και έτσι ζήτησε από τον
παραγωγό και πρωταγωνιστή να προ-
σαρμόσει την ιστορία του είτε στη Λα-
τινική Αμερική είτε στην Ευρώπη, όπως

και έγινε. Στην ταινία, ο Μπο Κρουζ,
βιώνει συνεχείς απογοητεύσεις και α-
πορρίψεις μέχρι τελικά να καταφέρει να
βρει στέγη, όχι στους 76ερς, αλλά στους
Σέλτικς, στους οποίους βέβαια έχει α-
γωνιστεί και στην μπασκετική του ζωή,
όχι μόνο στην κινηματογραφική.

Συνεχείς, πάντως, ήταν και οι απο-
γοητεύσεις που έχει γνωρίσει τα δύο
τελευταία χρόνια της καριέρας του,
όπου έμοιαζε περισσότερο με τυχοδιώ-
κτη. Δεν ήταν μάλιστα λίγοι εκείνοι που

τον κατηγόρησαν ότι αποφάσισε να βά-
λει στο περιθώριο την παρουσία του
στα παρκέ, προκειμένου να πάρει τον
ρόλο στο «Hustle», καθώς τον Σεπτέμβριο
του 2020 πήρε άδεια από τους Τίμπερ-
γουλβς για να συμμετάσχει στα γυρί-
σματα της ταινίας. Ετσι αυτή τη διετία
φοράει τη φανέλα των Μινεσότα Τί-
μπεργουλβς (2020-2021), Μπόστον Σέλ-
τικς (2021-2022), Σαν Αντόνιο Σπερς
(2022), Γιούτα Τζαζ (2022) και τελικά
στις 27 Ιουλίου του 2022 οι Ράπτορς τού

δίνουν την ευκαιρία, προσφέροντάς του
μονοετές veteran minimum contract.

Ακόμη και έτσι βέβαια παρέμεινε μα-
χητής. Μέσα στα γήπεδα άλλωστε με-
γάλωσε, αφού προέρχεται από μια οι-
κογένεια που ζει και αναπνέει για το
μπάσκετ. Ο μεγαλύτερος αδελφός του,
Γουίλι, που αναδείχτηκε MVP του Ευ-
ρωμπάσκετ, παίζει επίσης στο NBA (Νιου
Ορλεανς Πέλικανς), η μητέρα του, Μαρ-
γαρίτα Γκάιερ, κατέκτησε με την Ισπανία
το Ευρωμπάσκετ γυναικών 1993, ενώ
και ο πατέρας του έπαιζε για τη Ρεάλ
και την Εστουδιάντες.

Στην τελευταία σκηνή στο φιλμ της
ζωής του, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
είδε ότι happy end δεν έχει μόνο το Χό-
λιγουντ. Οπως και τον ίδιο, έτσι και την
εθνική ομάδα της Ισπανίας τούς είχαν...
ξεγραμμένους στο πρόσφατο Ευρωμπά-
σκετ. Οι «φούριας ρόχας», όμως, διέ-
ψευσαν τις προβλέψεις των ειδικών και
έφτασαν πανηγυρικά μέχρι την κορυφή
της Ευρώπης, ενώ ο ίδιος σημείωσε 27
πόντους με 2/2 βολές, 2/2 δίποντα, 7/9
τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και
2 λάθη στα 26:12 που έμεινε στο παρκέ,
συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο σύ-
στημα αξιολόγησης, κάτι που του επέ-
τρεψε να αναδειχθεί MVP του ματς, θυ-
μίζοντας τον άλλο του εαυτό τον... Μπο
Κρουζ.

Παρέλαση ΝΒΑ στο «Hustle»
Σχεδόν... όλος ο μαγικός κόσμος του

ΝΒΑ κάνει την εμφάνισή του στο
«Hustle». Παραγωγός, πλην του Ανταμ
Σάντλερ, ήταν και ο Λεμπρόν Τζέιμς,
ενώ από κει και πέρα μικρούς ή μεγα-
λύτερους ρόλους στην ταινία έχουν, με-
ταξύ άλλων, ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς,
ο Τράε Γιανγκ, ο Λούκα Ντόνσιτς, o Α-
ντονι Εντουαρντς, ο Τζόρνταν Κλάρσον,
ο Ααρον Γκόρντον, ο Σεθ Κάρι και ο συ-
μπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο
στους Μπακς, Κρις Μίντλετον. Επίσης
εμφανίζονται οι μύθοι του ΝΒΑ, Τζού-
λιους Ερβινγκ, Σακίλ Ο’ Νιλ, Τσαρλς
Μπάρκλεϊ και Ντερκ Νοβίτσκι. Οσον α-
φορά το καστ, τον Ανταμ Σάντλερ και
τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πλαισιώ-
νουν η Κουίν Λατίφα, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ,
ο Μπεν Φόστερ και η Χάιντι Γκάρντνερ.
Αν μη τι άλλο, το ΝΒΑ ξέρει πολύ καλά
πώς να «πουλάει» και να μεγεθύνει κάθε
φορά το προϊόν του...

Ο αθλητισμός εκπέμπει
SOS λόγω ενέργειας

Αυτόν τον χειμώνα η Ελλάδα θα κληθεί
να αντιμετωπίσει μια κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης.

Σενάριο γραμμένο από τη ζωή
Πώς ο Μπο Κρουζ του Netflix μετετράπη... στον MVP Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Ευρωμπάσκετ

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (δεξιά) αναδείχθηκε MVP του τελικού του Ευρωμπάσκετ κόντρα
στη Γαλλία, ενώ ο αδελφός του, Γουίλι, κατέκτησε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του
τουρνουά.

<<<<<<

Ο Ισπανός έγινε γνωστός
μέσα από ταινία και
«ανέστησε» την καριέρα του
με την εθνική της χώρας του.
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«Γευσιγνώστες» αποδεικνύονται τα έμ-
βρυα που βρίσκονται στη μήτρα της
μητέρας τους, καθώς όχι μόνο αντιλαμ-
βάνονται τις γεύσεις αλλά και αντιδρούν
σε αυτές. Αυτό είναι το συμπέρασμα
μελέτης του Πανεπιστημίου του Ντέραμ
που κατέγραψε τη θετική αντίδραση
των εμβρύων όταν οι μητέρες τους τρώνε
καρότο και τη δυσθυμία και το κλάμα
τους όταν καταναλώνουν πράσινα λα-
χανικά. 

Οι ερευνητές του βρετανικού πανε-
πιστημίου έλαβαν τρισδιάστατες υπε-
ρηχογραφικές απεικονίσεις από 110 ε-
γκύους, ηλικίας 18 έως 40 ετών, που
βρίσκονταν στην 32η και 36η εβδομάδα
της εγκυμοσύνης τους. Οι εξετάσεις
πραγματοποιήθηκαν περίπου 20 λεπτά
αφού οι γυναίκες είχαν καταναλώσει
ταμπλέτες που περιείχαν σκόνη καρότου
ή λαχανίδας (κέιλ), ενώ τους είχε ζητηθεί
να μην καταναλώσουν οτιδήποτε άλλο
τουλάχιστον μία ώρα πριν από την ε-
ξέταση.

Αναλύοντας τις εικόνες, οι ερευνητές
είδαν ότι τα έμβρυα, οι μητέρες των ο-
ποίων είχαν φάει καρότο, έμοιαζαν να
χαμογελούν ευχαριστημένα. Αντιθέτως

τα έμβρυα των γυναικών που είχαν κα-
ταναλώσει τα χάπια λαχανίδας έμοιαζαν
να κλαίνε ή τουλάχιστον να κάνουν
μορφασμούς δυσαρέσκειας.  Συγκρίνο-
ντας τα υπερηχογραφήματα με αυτά
που έλαβαν από μία ομάδα ελέγχου στην
οποία οι γυναίκες δεν είχαν καταναλώσει
τρόφιμα, οι ερευνητές κατέληξαν ότι η
πρόσληψη κάποιας γεύσης από την έ-
γκυο αρκούσε για να πυροδοτήσει την
αντίδραση του εμβρύου.

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ε-
πιθεώρηση «Psychological Science» και
είναι η πρώτη στον κόσμο που ερεύνησε
τον τρόπο αντίδρασης των εμβρύων
στη γεύση και την οσμή. Οι επιστήμονες
εκτιμούν ότι το έμβρυο μπορεί να αντι-
ληφθεί τη γεύση των τροφίμων που κα-
ταναλώνει η μητέρα είτε εισπνέοντας
είτε καταπίνοντας το αμνιακό υγρό στη
μήτρα. Οπως επισημαίνει η καθηγήτρια
Νάντια Ράισμαν, που συντόνισε τη με-
λέτη, «προηγούμενες έρευνες είχαν α-
σχοληθεί με το τι συμβαίνει με τις δια-
τροφικές επιλογές μετά τον τοκετό.
Ομως το ότι είδαμε τις εκφράσεις του
προσώπου των εμβρύων να αντιδρούν
στη γλυκιά και στην πικρή γεύση, είναι
κάτι που επιτυγχάνεται για πρώτη φορά».
Ο δρ Μπενουά Σαάλ, του Κέντρου Γεύσης
και Διατροφικής Συμπεριφοράς του Πα-
νεπιστημίου της Βουργουνδίας, τονίζει
ότι η μελέτη αποδεικνύει ότι το έμβρυο
αντιλαμβάνεται σχεδόν άμεσα τι ακριβώς
έχει φάει η μητέρα του και «έχει άποψη
για αυτό».

Ιχνη οπίου ανιχνεύθηκαν στο εσωτερικό
αγγείων που χρησιμοποιούσαν στις τα-
φικές τελετές οι Χαναανίτες, στο Ισραήλ.
Πρόκειται για την αρχαιότερη ένδειξη
που διαθέτουμε για τη χρήση του ναρ-
κωτικού αλλά και οποιασδήποτε άλλης
ψυχοτρόπου ουσίας. 

Τα ίχνη του οπίου ανακαλύφθηκαν
το 2012 στο εσωτερικό αγγείων της Υ-
στερης Εποχής του Χαλκού, σε ανασκαφή
που πραγματοποιείτο στο Τελ Γεχούντ,
του κεντρικού Ισραήλ. Τα αγγεία είχαν
σχήμα αναποδογυρισμένης παπαρούνας

και ήταν τοποθετημένα στο εσωτερικό
των τάφων Χαναανιτών. Κατά πάσα πι-
θανότητα, υποστηρίζουν οι αρχαιολόγοι,
το ναρκωτικό χρησιμοποιείτο στις τα-
φικές τελετές ή ίσως να αποτελούσε
προσφορά προς τον νεκρό, προκειμένου
να το απολαύσει στη μετά θάνατον ζωή.

Μια νέα μελέτη, που εκπονήθηκε
από το Ινστιτούτο Επιστημών Βάιζμαν,
το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ και την
Αρχαιολογική Υπηρεσία του Ισραήλ, βα-
σίζεται στην ανάλυση οργανικού ιζή-

ματος που ελήφθη από οκτώ αγγεία και
δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση
Archaeometry. Οπως διαπιστώθηκε, το
ίζημα περιείχε ίχνη οπίου, μέρος του ο-
ποίου είχε παραχθεί στη Μέση Ανατολή,
ενώ μια ποσότητα είχε παραχθεί στην
Κύπρο. Σύμφωνα με την επιστημονική
ανάλυση, το όπιο χρονολογείται στον
14ο αιώνα π.Χ.

Δεν είναι γνωστό ακριβώς με ποιον
τρόπο χρησιμοποιούσαν το ναρκωτικό
στις ταφικές τελετές. Ο Ρον Μπεερί, εκ
μέρους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
του Ισραήλ, επισημαίνει ότι «δεν απο-
κλείεται κατά τη διάρκεια της ταφικής
τελετής, που πραγματοποιούσαν είτε
οι συγγενείς του νεκρού είτε κάποιος
ιερέας για λογαριασμό τους, να γινόταν
μια προσπάθεια από τους παρισταμένους
να “ξυπνήσουν” τους νεκρούς, προκει-
μένου να τους υποβάλουν κάποιο αίτημα.
Αυτό θα μπορούσαν να το επιτύχουν ε-
φόσον έφθαναν σε μια κατάσταση έκ-
στασης χάρη στη χρήση του ναρκωτικού.
Εναλλακτικά, το όπιο τοποθετείτο δίπλα
στη σορό ώστε να υποβοηθήσει το ταξίδι
του νεκρού στη μετά θάνατον ζωή, όπου
θα συναντούσε τους συγγενείς του που
είχαν προαποβιώσει». 

Επιβεβαίωση
Η ανασκαφή του 2012 πραγματοποι-

ήθηκε με ταχύτητα, προκειμένου να ε-
ξαχθούν συμπεράσματα πριν από την
ανοικοδόμηση κατοικιών στο σημείο,
όπως προβλεπόταν. Την ανακάλυψη
των κεραμικών αγγείων έκανε η αρχαι-
ολόγος Εριόλα Τζεκοέλ, η οποία τόνισε
ότι επιβεβαιώνονται πλέον οι υποθέσεις

των συναδέλφων της, σύμφωνα με τις
οποίες το όπιο και η εμπορία του δια-
δραμάτισαν σημαντικό ρόλο στους πο-
λιτισμούς της Εγγύς Ανατολής.

Στους τάφους που βρέθηκαν στην
περιοχή είναι ενταφιασμένοι τόσο άνδρες
όσο και γυναίκες. Τα κεραμικά αγγεία
που περιείχαν όπιο χρησιμοποιούνταν
για τελετουργικά γεύματα από τους συγ-
γενείς του νεκρού. Στον τάφο τοποθε-
τούνταν, εκτός από τα αγγεία, τρόφιμα
και ποτά για τον νεκρό. Κάποια από
αυτά απολάμβαναν οι οικείοι του στο
πλαίσιο των τελετουργικών. Από γραπτά
κείμενα που ανευρέθησαν στην Εγγύς

Ανατολή διαπιστώνεται ότι οι Χαναανίτες
έδειχναν υπέρμετρο ζήλο για την ικα-
νοποίηση των αναγκών των νεκρών
τους, επειδή πίστευαν ότι αυτό θα εγ-
γυάτο την υγεία, την ασφάλεια και τη
μακροζωία των ζώντων. Δεν αποκλείεται,
λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο αντιλήψεων
να εντάσσεται και η ανάγκη τοποθέτησης
οπίου μέσα στους τάφους.  Δεν είναι,
ωστόσο, η μοναδική φορά που αρχαιο-
λόγοι αποκτούν στοιχεία για χρήση ναρ-
κωτικών ουσιών εκείνη την περίοδο.
Το 2020, ερευνητές εντόπισαν ίχνη κάν-
ναβης από τον 8ο αιώνα π.Χ. κοντά σε
βωμό ισραηλινού ναού, που χρησιμο-

ποιείτο πριν από 3.000 χρόνια, στην έ-
ρημο Νεγκέβ. 

Εμπόριο
Η ανακάλυψη των Ισραηλινών επι-

στημόνων αξιολογείται ως ιδιαίτερα ση-
μαντική, γιατί εκτός των άλλων μας α-
νοίγει ένα παράθυρο στα ταφικά έθιμα
της περιόδου αλλά και στο εμπόριό της.
Οι παπαρούνες φύονταν στη Μικρά
Ασία, ενώ κάποια από τα αγγεία που
βρέθηκαν ήταν κατασκευασμένα στην
Κύπρο. Ετσι, οι επιστήμονες διαπίστωσαν
πως το όπιο μεταφέρθηκε από τη Μικρά
Ασία στο Ισραήλ μέσω Κύπρου, γεγονός

που αποκαλύπτει πόσο σημαντικό ήταν
για τους λαούς εκείνης της εποχής. Μέχρι
στιγμής δεν υπάρχει καμία γραπτή πηγή
που να περιγράφει τον τρόπο χρήσης
ναρκωτικών στις ταφικές τελετές. 

Οπως τόνισε o Eλι Εσκοσίντο, επικε-
φαλής της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
του Ισραήλ, «οι νέες ερευνητικές ικα-
νότητες που διαθέτουμε μας έδωσαν
πρόσβαση σε πρωτόγνωρες γνώσεις και
απαντήσεις σε ερωτήματα, τις οποίες
δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Σή-
μερα, λοιπόν, μπορούμε να φανταστούμε
τι καταπληκτικά πράγματα θα έχουμε
την ευκαιρία να μάθουμε στο μέλλον».

Οπιο της Εποχής
του Χαλκού
στη Μέση Ανατολή
Αγνωστη η χρήση της ψυχοτρόπου
ουσίας στις αρχαίες ταφικές τελετές

<<<<<<

Ανάλυση οργανικού ιζήμα-
τος που ελήφθη από οκτώ
αγγεία τα οποία είχαν βρεθεί
στο εσωτερικό τάφων Χανα-
ανιτών αποκάλυψε ίχνη οπί-
ου χρονολογημένου στον
14ο αιώνα π.Χ.

Γευσιγνώστες από τη μήτρα 

<<<<<<

Tι δείχνει μελέτη   του Πανε-
πιστημίου  του Ντέραμ για
την αντίδραση των εμβρύων.

Τα αγγεία στα οποία βρέθηκαν ίχνη οπίου είχαν σχήμα αναποδογυρισμένης παπαρούνας και ήταν τοποθετημένα στο εσωτερικό τάφων Χαναανιτών. Πιθανόν το ναρκωτικό να αποτελούσε
προσφορά προς τον νεκρό, προκειμένου να το απολαύσει στη μετά θάνατον ζωή.

Τα έμβρυα που οι μητέρες τους είχαν φάει καρότο, έμοιαζαν να χαμογελούν, ενώ τα έμ-
βρυα όσων είχαν καταναλώσει τα χάπια λαχανίδας έμοιαζαν να κλαίνε.

Του ΜΙΤΣ ΣΜΙΘ

Συχνά οι εργάτες σε οικοδομικά έργα
μεταβάλλονται μονομιάς σε ερασιτέχνες
παλαιοντολόγους, καθώς σε πολύ μικρό
βάθος ανακαλύπτουν απολιθώματα. Η
σκαπάνη τους τα τελευταία χρόνια έχει
φέρει στο φως απολιθώματα δεινοσαύ-
ρων, οστά αλόγων που έζησαν πριν
από χιλιάδες χρόνια και ένα ολόκληρο
νεκροταφείο μαμούθ στη νότια Ντα-

κότα. Η ανακάλυψη των ευρημάτων
αυτόματα μετατρέπει το εργοτάξιο σε
επιστημονικό εργαστήριο. 

Είναι προφανής η συμβιωτική σχέση
ανάμεσα στην παλαιοντολογία και στα
κατασκευαστικά έργα. Καθώς τα δεύ-
τερα είναι πολύ περισσότερα από τους
παλαιοντολόγους, συχνά οι εργάτες εί-
ναι αυτοί που ανακαλύπτουν πρώτοι
τα παλαιολιθικά ευρήματα. Βέβαια, οι
επιστήμονες έχουν μια γενική ιδέα πού
μπορεί να υπάρχουν τέτοια ευρήματα:
σε τοποθεσίες όπου τα ιζήματα ή τα
στρώματα ιζηματογενών πετρωμάτων
βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια και
είναι πιθανό να αποκαλυφθούν αυτό-
ματα, λόγω της φυσικής διάβρωσης

του εδάφους ή κάποιων οικοδομικών
εργασιών. Η αλήθεια είναι ότι η μεγα-
λύτερη έκταση της Βόρειας Αμερικής
πληροί αυτά τα κριτήρια. 

Η ανακάλυψη απολιθωμάτων κατά
τη διάρκεια εργασιών δεν σηματοδοτεί
το «τέλος» του τεχνικού έργου. Συχνά,
οι επιστήμονες έχουν ολοκληρώσει
την έρευνά τους μέσα σε λίγες ημέρες.
Στην Καλιφόρνια, όπου η νομοθεσία
για την ενημέρωση των παλαιοντολό-
γων σχετικά με ευρήματα είναι αυστη-
ρότερη, οι εργάτες και οι παλαιοντολόγοι
συνυπάρχουν χωρίς προβλήματα όποτε

παραστεί ανάγκη. Στο Μίσιγκαν, όπου
τον Αύγουστο εντοπίσθηκαν οστά μα-
στοδόντων κατά τη διάρκεια επισκευής
ενός παλιού αρδευτικού δικτύου, οι
εργάτες δεν δίστασαν ούτε στιγμή να
ειδοποιήσουν τις Αρχές για το εύρημά
τους. Οπως τονίζει ο επόπτης του έργου,
Κεν Γιόνκερ, ο εντοπισμός των οστών
ήταν για τον ίδιο κάτι συνταρακτικό,
ένα δώρο. Ο εργολήπτης, που βρήκε
το πρώτο μηριαίο οστό, επέτρεψε στους
εργάτες την επόμενη ημέρα να βοη-
θήσουν τους επιστήμονες στην έρευνά
τους.  Οι ιδιοκτήτες της γης όπου γί-

νονταν τα έργα δώρισαν τα απολιθώ-
ματα στο μουσείο της πόλης Γκραντ
Ράπιντς, όπου οι ειδικοί τα προετοιμά-
ζουν ώστε να εκτεθούν. Τα οστά χρο-
νολογούνται πριν από 11.000 χρόνια,
σε μια περίοδο που το Μίσιγκαν ήταν
καλυμμένο από παγετώνες, και θεω-
ρούνται ιδιαίτερα σημαντικά. Οι επι-
στήμονες θα ερευνήσουν κατά πόσο
τα ζώα είχαν θανατωθεί από ανθρώ-
πους, με σκοπό να φαγωθούν. 

Λίγες ημέρες μετά τη σημαντική α-
νακάλυψη, η ζωή στο εργοτάξιο είχε
επιστρέψει στην κανονικότητα.

Από οικοδόμοι, παλαιοντολόγοι

Ερευνήτρια απολιθωμάτων σε τόπο ανασκαφής, στο Γκρέι του Τενεσί.

<<<<<<

Στο Μίσιγκαν, όπου εντοπί-
σθηκαν οστά μαστοδόντων
κατά την επισκευή ενός 
παλιού αρδευτικού δικτύ-
ου, οι εργάτες δεν δίστασαν 
να ειδοποιήσουν αμέσως 
τις Αρχές.

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα είναι τα συμπε-
ράσματα της κλινικής μελέτης μιας
καινοτόμου αντικαρκινικής θεραπείας
που χρησιμοποιεί έναν γενετικώς
τροποποιημένο ιό προκειμένου να
μολύνει και να σκοτώσει τα καρκινικά
κύτταρα. Η νέα θεραπεία βασίζεται
σε έναν αποδυναμωμένο ιό του έρ-
πητος (herpes simplex), που τροπο-
ποιήθηκε γενετικώς ώστε να προκαλεί
τον θάνατο των καρκινικών κυττά-
ρων.

Τα συμπεράσματα της μελέτης α-
νακοινώθηκαν στο συνέδριο της Ευ-
ρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκο-
λογίας. Ο επικεφαλής της επιστημο-
νικής ομάδας του βρετανικού Ινστι-
τούτου Αντικαρκινικής Ερευνας, κα-

θηγητής Κέβιν Χάρινγκτον, επισήμανε
ότι τα αποτελέσματα ήταν «εντυπω-
σιακά» και αφορούσαν πολλές μορφές
καρκίνου προχωρημένου σταδίου,
μεταξύ των οποίων του οισοφάγου
αλλά και μια σπάνια μορφή οφθαλ-
μικού καρκίνου. 

«Είναι σπάνια η καταγραφή τόσο
καλών αποτελεσμάτων στην πρώτη
φάση μιας κλινικής μελέτης, κυρίως
γιατί γίνεται μόνο για να διαπιστωθεί
η ασφάλεια της θεραπείας. Γι’ αυτόν
τον λόγο οι εθελοντές που συμμετεί-
χαν έπασχαν από πολύ προχωρημένο
καρκίνο, για την αντιμετώπιση του
οποίου οποιαδήποτε άλλη θεραπεία
ήταν αναποτελεσματική», τόνισε ο
καθηγητής.

Στην κλινική μελέτη συμμετείχαν
39 εθελοντές. Σε εννέα από αυτούς
χορηγήθηκε η καινοτόμος θεραπεία
με τον γενετικώς τροποποιημένο ιό
του έρπητος (RP2) και στους υπολοί-
πους δόθηκε η νέα θεραπεία συνδυα-
στικά με το αντικαρκινικό σκεύασμα
nivolumab. 

Τα κακοήθη νεοπλάσματα τριών
από τους εννέα που έλαβαν μόνο το
RP2 συρρικνώθηκαν. Οφέλη κατα-
γράφηκαν και στους επτά από τους
30 που έλαβαν τη συνδυαστική θε-
ραπεία, ενώ οι παρενέργειες που εμ-
φάνισαν ήταν ήπιες. Η χρήση γενε-
τικά τροποποιημένων ιών θα γίνει
ένα ισχυρό όπλο στον πόλεμο κατά
του καρκίνου.

Ο ιός του έρπητος μπορεί να νικήσει μορφές καρκίνου

Η νέα θεραπεία βασίζεται σε έναν αποδυ-
ναμωμένο ιό του έρπητος (herpes
simplex), που τροποποιήθηκε γενετικώς
ώστε να προκαλεί τον θάνατο των καρκινι-
κών κυττάρων.
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Υψηλά επιτόκια έως το
2025 «βλέπει» τώρα η Fed

Εν μέσω έντονων ανησυχιών
για την εξέλιξη του πληθω-
ρισμού, η αρμόδια επιτροπή
για τη χάραξη της νομισμα-
τικής πολιτικής των ΗΠΑ
(Fed) προέβη στην τρίτη κα-
τά σειράν αύξηση των επι-
τοκίων κατά 75 μ.β., με τη
συνολική αύξηση από τον
Μάρτιο 2022, οπότε ξεκίνησε
ο νέος κύκλος σύσφιγξης
της νομισματικής πολιτικής,
να ανέρχεται σε 300 μ.β. Α-
ντανακλώντας τη διάχυση
των πληθωριστικών πιέσε-
ων, ο δομικός δείκτης τιμών
καταναλωτή αυξήθηκε τον
Αύγουστο, προσεγγίζοντας
το υψηλό 40 ετών του Απρι-
λίου, ενώ ο κύριος δείκτης,
αν και υποχώρησε για δεύ-
τερο συνεχή μήνα –εν μέρει
λόγω της νέας μείωσης της
τιμής της βενζίνης– παρέ-
μεινε σημαντικά πιο πάνω
από τον μακροπρόθεσμο
πληθωριστικό στόχο της
τράπεζας. Παράλληλα, παρά
την επιβράδυνση της οικο-
νομικής δραστηριότητας, ό-
πως αυτή αποτυπώνεται, με-
ταξύ άλλων, στη μείωση του
ρυθμού αύξησης της κατα-
ναλωτικής δαπάνης και στη
σημαντική υποχώρηση της
δραστηριότητας στην αγορά
κατοικίας, η αγορά εργασίας
συνεχίζει να χαρακτηρίζεται
από ιδιαίτερα υψηλό βαθμό
στενότητας. Το ποσοστό α-
νεργίας παραμένει κοντά σε
χαμηλά ετών και ο αριθμός
των διαθέσιμων θέσεων ερ-
γασίας κοντά σε ιστορικά υ-
ψηλά, ενώ ο ρυθμός αύξησης
των μισθών διατηρείται αρ-
κετά υψηλότερος από τα προ
πανδημίας επίπεδα. 

Δεδομένων των ανησυ-
χιών για παγίωση υψηλού
πληθωρισμού στις μακρο-
πρόθεσμες προσδοκίες, ο ε-

πικεφαλής Τζερόμ Πάουελ
τόνισε για ακόμη μία φορά
στη συνέντευξη Τύπου ότι
η Fed παραμένει «ισχυρά
δεσμευμένη» στη διασφά-
λιση των συνθηκών σταθε-
ρότητας των τιμών, κάτι που
ενδεχομένως απαιτεί τη δια-
τήρηση περιοριστικής νο-
μισματικής πολιτικής «για
κάποιο διάστημα». Η απο-
φασιστικότητα της Fed εκ-
φράστηκε και μέσω των α-
ναθεωρημένων εκτιμήσεών
της για την πορεία των επι-
τοκίων, σύμφωνα με τις ο-
ποίες προβλέπεται περαιτέ-
ρω άνοδος κατά 125 μ.β. μέ-
χρι το τέλος του έτους (στο
4,4%) και επιπλέον αύξηση
25 μ.β. το 2023 (στο 4,6%),
ενώ για το 2024 και 2025,
αν και εκτιμάται μείωση (στο
3,9% και 2,9%, αντίστοιχα),
το fed funds rate αναμένεται
να διατηρηθεί υψηλότερα
από το επίπεδο μακροχρό-
νιας ισορροπίας, που προσ-
διορίζεται στο 2,5%.

Το «επιθετικό» μήνυμα
της Fed σε συνδυασμό με
τις νέες αυξήσεις στα επι-
τόκια από μεγάλες κεντρικές
τράπεζες (μεταξύ αυτών,
του Η.Β και της Ελβετίας)
που ενίσχυσαν τις ανησυ-
χίες για την πορεία της πα-
γκόσμιας οικονομίας, άσκη-
σε έντονες πιέσεις στα διε-
θνή χρηματιστήρια και στις
αγορές κρατικών ομολόγων.
Στις αγορές συναλλάγματος,
το δολάριο ενισχύθηκε ση-
μαντικά, με την ισοτιμία ευ-
ρώ/δολ. να υποχωρεί κάτω
από την περιοχή του 0,98
για πρώτη φορά από το
2002.

* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης
& Ερευνας Διεθνών Κεφαλαια-
γορών της Εurobank.

Μεγάλη πτώση κατέγραψε
την Τρίτη το Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου, παρασυρόμε-
νο από τις μεγάλες ζημιές πέ-
ραν του 8% της μετοχής της
Τράπεζας Κύπρου, μετά την
ανακοίνωση της Lone Star
ότι δεν θα προβεί σε νέα πρό-
ταση (4η στη σειρά) προς την
Τράπεζα Κύπρου. Ο Γενικός
Δείκτης έκλεισε στις 73,94
μονάδες, σημειώνοντας με-

γάλες απώλειες της τάξης του
3,36%. Η αξία των συναλλα-
γών διαμορφώθηκε στις
€202.576. 

Ο Δείκτης FTSE/CySE20 έ-
κλεισε στις 44,37 μονάδες, κα-
ταγράφοντας επίσης μεγάλη
πτώση σε ποσοστό 3,35%. Ό-
σον αφορά τους επιμέρους
χρηματιστηριακούς δείκτες,
κέρδη κατέγραψε ο δείκτης
της Εναλλακτικής Αγοράς σε
ποσοστό 0,01% και ο δείκτης
των Ξενοδοχείων κατά 0,69%.
Μεγάλες ζημιές σημείωσαν ο

δείκτης της Κύριας Αγοράς
κατά 4,39% και ο δείκτης των
Επενδυτικών κατά 3,53%. Το
μεγαλύτερο επενδυτικό εν-
διαφέρον προσέλκυσαν οι τίτ-
λοι της Τράπεζας Κύπρου με
€149.442 (τιμή κλεισίματος
€1,27 –πτώση 8,63%), της Ελ-
ληνικής Τράπεζας με €40.189
(τιμή κλεισίματος €0,95 – πτώ-
ση 2,06%), της The Cyprus
Cement με €8.745 (τιμή κλει-
σίματος €0,565 – άνοδος
0,89%), της Πανδώρα Επεν-
δύσεις με €1.345 (τιμή κλει-
σίματος €0,072 – πτώση
0,69%) και της Kythreotis
Holdings με €664 (τιμή κλει-
σίματος €0,38 – πτώση 7,32%).
Από τις μετοχές που έτυχαν
διαπραγμάτευσης, 2 κινήθη-
καν ανοδικά, 7 καθοδικά και
3 αμετάβλητες. Ο αριθμός των
συναλλαγών ανήλθε στις 135.

Εξάλλου, η Ελληνική Τρά-
πεζα, σε συνέχεια ανακοίνω-
σής της, ημερομηνίας 6 Σε-
πτεμβρίου 2022, ανακοίνωσε
ότι της έχει γνωστοποιηθεί
από τον κ. Ευγένιο Ευγενίου
ότι αποφάσισε να αποσύρει
την υποψηφιότητά του για ε-
κλογή ως Μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Τρά-
πεζας, στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της
Τράπεζας ημερ. 28 Σεπτεμ-
βρίου 2022, λόγω άλλων ε-
παγγελματικών υποχρεώσεων
που έχουν προκύψει.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Στους παράγοντες που διαμορφώνουν την
αξιολόγηση της Ελλάδας και που ουσιαστικά
εμπόδισαν την αναβάθμισή της την περα-
σμένη εβδομάδα, αναφέρεται ο οίκος
Moody’s, ενώ υπογραμμίζει τον δημοσιο-
νομικό κίνδυνο που μπορεί να επιφέρουν
οι εκλογές του επόμενου έτους και προει-
δοποιεί για την ανάγκη συνέχισης της συ-
νετής πολιτικής.

Η Moody’s δίνει την πιο αυστηρή βαθ-
μολογία στη χώρα μας, διατηρώντας από
τον Νοέμβριο του 2020 την αξιολόγηση
στο Βa3 με σταθερές προοπτικές και τρία
σκαλοπάτια κάτω από την επενδυτική βαθ-
μίδα, έναντι δύο με βάση την αξιολόγηση
της Fitch και μόλις ένα σύμφωνα με τις «ε-
τυμηγορίες» των S&P και DBRS.

Οπως αναφέρει, η Ελλάδα έχει αρκετές
πιστωτικές δυνάμεις αλλά και προκλήσεις.
Στα θετικά τοποθετεί το ισχυρό ιστορικό
εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,
το πολύ χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης του
χρέους και τις μέτριες ανάγκες δανεισμού.
Ωστόσο, όπως τονίζει, η Ελλάδα είναι αντι-
μέτωπη με πιστωτικά ρίσκα τη στιγμή που
το ολοένα και πιο δυσμενές μακροοικονομικό
περιβάλλον στην Ευρώπη αποτελεί ξεκάθαρα
κίνδυνο, καθώς η μείωση του πολύ υψηλού
επιπέδου χρέους εξαρτάται από μια συνετή
δημοσιονομική στάση για τα επόμενα χρό-
νια, ενώ απαιτείται διατήρηση της εστίασης
στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων
καθώς και η συνεχής εστίαση στη βελτίωση
του τραπεζικού τομέα.

Το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας και η
αξιολόγηση Ba3, όπως εξηγεί ο οίκος, κα-
θορίζεται από τέσσερις παράγοντες: την
οικονομική ισχύ, την ισχύ των θεσμών και
της διακυβέρνησης, τη δημοσιονομική ισχύ
και την ευαισθησία στον κίνδυνο διάφορων
γεγονότων, εγχώριων και εξωτερικών. Η
οικονομική ισχύς έχει βελτιωθεί και βαθ-
μολογείται πάνω από την αξιολόγηση της
χώρας (baa2). 

Υψηλότερα από την κρατική αξιολόγηση
είναι και η βαθμολογία της ισχύος των θε-
σμών και της διακυβέρνησης (ba1), ενώ η

δημοσιονομική ισχύς της αξιολογείται με
ba3, όπως και το αξιόχρεο. Τέλος, ο οίκος
βαθμολογεί την ευαισθησία της Ελλάδας
στον κίνδυνο γεγονότων στην κατηγορία
του «ba» (μεταξύ Ba2 και B1), που σημαίνει
ότι «υπόκεινται σε σημαντικό πιστωτικό
κίνδυνο», ειδικά όσον αφορά τον τραπεζικό
κλάδο. Ως προς την οικονομία, η Moody’s
επισημαίνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν

σημαντικά εμπόδια για τη διατήρηση της
ισχυρής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων
των διαρθρωτικά χαμηλών ποσοστών α-
ποταμίευσης και επενδύσεων. Η σημερινή
κυβέρνηση έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει
ορισμένες από τις προκλήσεις, ιδίως εκείνες
που συνδέονται με τις χαμηλές επενδύσεις,
ενώ η αποτελεσματική απορρόφηση των
κονδυλίων της Ε.Ε. θα είναι επίσης κρίσιμη
για την ενίσχυση των επενδύσεων και τη
μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη, επισημαίνει ο
οίκος. Ωστόσο η Ελλάδα αντιμετωπίζει ε-
πίσης ένα εξαιρετικά δυσμενές δημογραφικό
προφίλ, το οποίο επιδεινώθηκε κατά τα
χρόνια της κρίσης, με το μερίδιο του πλη-
θυσμού σε ηλικία εργασίας να εκτιμάται
ότι θα συρρικνωθεί σχεδόν κατά εννέα πο-
σοστιαίες μονάδες έως το 2050, σύμφωνα
την Eurostat. Αυτός είναι ο βασικός λόγος

πίσω από τη συγκριτικά αδύναμη μακρο-
πρόθεσμη δυνητική ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, ο οίκος
υπογραμμίζει την προσδοκία του για μείωση
του δείκτη χρέους από πολύ υψηλά επίπεδα,
καθώς και το ευνοϊκό προφίλ του. «Ο δείκτης
χρέους μειώθηκε στο 193,3% του ΑΕΠ στο
τέλος του 2021 από 206,3% το 2020 και
προβλέπουμε περαιτέρω μείωση τα επόμενα
χρόνια, βοηθούμενη από την αύξηση του
ονομαστικού ΑΕΠ και την επιστροφή στα
πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023», το-
νίζει η Moody’s. Ωστόσο, η Ελλάδα θα ε-
ξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα
χρέη παγκοσμίως τα επόμενα 3-5 χρόνια
και η βιωσιμότητα του χρέους της εξαρτάται
από τη στήριξη από τους επίσημους πιστω-
τές.

Για τις τράπεζες
Ο οίκος τονίζει πως ο τραπεζικός κλάδος

παραμένει μεγάλο «βαρίδι» σε ό,τι αφορά
την αξιολόγηση της Ελλάδας και την ευαι-
σθησία της στον κίνδυνο γεγονότων. Παρά
τις σημαντικές βελτιώσεις συνεχίζει να χα-
ρακτηρίζεται από συγκριτικά αδύναμη ποι-
ότητα ενεργητικού, χαμηλή κερδοφορία
και μεγάλο μερίδιο κεφαλαίων χαμηλότερης
ποιότητας με τη μορφή αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων.

Σημαντικό βάρος δίνει, τέλος, και στις
πολιτικές εξελίξεις που και αυτές καθορίζουν
την ευαισθησία της χώρας στα γεγονότα
κινδύνου. Οπως επισημαίνει, η Ελλάδα έχει
μια πιο σταθερή εσωτερική πολιτική κα-
τάσταση μετά τις γενικές εκλογές του Ιουλίου
2019, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη των
επόμενων κυβερνήσεων να ακολουθήσουν
συνετές δημοσιονομικές πολιτικές και να
εφαρμόσουν περαιτέρω θεσμικές και διαρ-
θρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. «Ο
σχηματισμός κυβέρνησης μετά τις επόμενες
εκλογές –που πιθανότατα θα διεξαχθούν
σε δύο γύρους τον Απρίλιο/Μάιο του 2023–
θα είναι δύσκολος αν κρίνουμε από τις τρέ-
χουσες δημοσκοπήσεις, γεγονός που ενέχει
τον κίνδυνο επιβράδυνσης της μεταρρυθ-
μιστικής δυναμικής», προειδοποιεί η
Moody’s.

Οι παράγοντες που φρέναραν
την αναβάθμιση από Moody’s 
Πώς αιτιολογεί ο οίκος τη διατήρηση της βαθμολογίας της Ελλάδας στο Βa3

Τέσσερις στις δέκα μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις φοβούνται ότι θα αναγκαστούν να
διακόψουν τη δραστηριότητά τους στο
μέλλον, ενώ το 6,5% αντιμετωπίζει άμεσα
τον κίνδυνο «λουκέτου». Πρόκειται για τα
υψηλότερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί
από όταν ξέσπασε η πανδημική κρίση και
δείχνουν, αν μη τι άλλο, ότι η ενεργειακή
και η πληθωριστική κρίση που ακολούθη-
σαν –και είναι ακόμη σε εξέλιξη– απειλούν
ίσως περισσότερο τη βιωσιμότητα των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων. Ετσι, αν και ο
δείκτης οικονομικού κλίματος των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων βελτιώθηκε σημα-
ντικά κατά το α΄ εξάμηνο του 2022, απόρ-
ροια της πλήρους επανόδου της οικονο-

μικής δραστηριότητας, της αυξημένης
τουριστικής κίνησης, αλλά και των μέτρων
στήριξης των επιχειρήσεων, οι εκτιμήσεις
για την υπόλοιπη χρονιά κάθε άλλο παρά
αισιόδοξες είναι. Εκτιμήσεις που δεν προ-
κύπτουν από μια αόριστη απαισιοδοξία,
αλλά από τη μειωμένη ρευστότητα των ε-
πιχειρήσεων, τη συσσώρευση οφειλών
και την αύξηση των τιμών η οποία ανα-
μένεται να προκαλέσει περαιτέρω μείωση
της ζήτησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο

δείκτης προσδοκιών διαμορφώνεται στις
48 μονάδες, στα επίπεδα δηλαδή του 2017,
όταν η οικονομία βίωνε ακόμη τις επιπτώ-
σεις της κρίσης χρέους και των capital
controls.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα οι-
κονομικού κλίματος των ΜμΕ που διενεργεί
το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ),
ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε

περαιτέρω το α΄ εξάμηνο του 2022 και δια-
μορφώθηκε στις 54,3 μονάδες έναντι 46,3
μονάδων το α΄ εξάμηνο του 2021 και 52,4
μονάδων το  β΄ εξάμηνο του 2021. Ωστόσο,
ο δείκτης δεν προσέγγισε τα προ πανδημίας
επίπεδα (66,6 μονάδες το β΄ εξάμηνο του
2019). Η ανάκαμψη που καταγράφεται για
το πρώτο εξάμηνο του 2022 επισκιάζεται
από τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας
που παρουσιάζουν οι μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, το 52,7% δηλώνει ότι τα
ταμειακά του διαθέσιμα μειώθηκαν ενώ
πρόβλημα ρευστότητας έχει το 37%. Από
αυτό το 37%, το 27,8% δηλώνει ότι δεν
έχει καθόλου ταμειακά διαθέσιμα και ένα
9,2% ότι τα ταμειακά του διαθέσιμα επαρ-
κούν για λιγότερο από έναν μήνα. Την ίδια
ώρα από την έρευνα προκύπτει ότι το
38,2% των ΜμΕ έχει τουλάχιστον μία λη-
ξιπρόθεσμη οφειλή. Ο βαθμός υπερχρέωσης
διαφοροποιείται ανάλογα με τον κλάδο
και το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι επι-
χειρήσεις εστίασης φαίνεται πως με δια-
φορά αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρό-
βλημα υπερχρέωσης, καθώς το 39,8% έχει
2 ή και περισσότερες ληξιπρόθεσμες ο-
φειλές. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις χωρίς
προσωπικό (33,5%) και οι επιχειρήσεις με
ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ
(32,2%). Βασική αιτία της μειωμένης ρευ-
στότητας, πέραν της συσσώρευσης υπο-
χρεώσεων και του μειωμένου τζίρου στη
διάρκεια της πανδημίας, είναι πλέον η αύ-
ξηση του κόστους παραγωγής και λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων. Με βάση τις απα-
ντήσεις των επιχειρήσεων το κόστος ε-
νέργειας έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά κατά
76%, το κόστος καυσίμων οχημάτων κατά
57,8%, το κόστος προμήθειας πρώτων
υλών και εμπορευμάτων κατά 43,5%, το
κόστος προμήθειας εξοπλισμού και μηχα-
νημάτων κατά 26,2%. Το 59,2% έχει ήδη
αυξήσει τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών
κατά το α΄ εξάμηνο του 2022, ενώ ένα
38,7% πρόκειται να αυξήσει τις τιμές κατά
το δεύτερο εξάμηνο.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

<<<<<<

Υπογραμμίζει τον δημοσιονομι-
κό κίνδυνο που μπορεί να επι-
φέρουν οι εκλογές και προειδο-
ποιεί για την ανάγκη συνέχισης
της συνετής πολιτικής.

Πιέσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

<<<<<<

Πρόβλημα ρευστότητας για 
το 37%, το 40% ανησυχεί 
για τη βιωσιμότητά του, σύμ-
φωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ.

Μεγάλη πτώση την Τρίτη
στο Χρηματιστήριο

Το 59,2% έχει ήδη αυξήσει τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών κατά το α΄ εξάμηνο του 2022, ενώ
ένα 38,7% πρόκειται να τις αυξήσει το β΄ εξάμηνο.

<<<<<<

Aπώλειες πέραν του
8% για Τράπεζα Κύ-
πρου μετά την ανα-
κοίνωση της Lone
Star ότι δεν θα προ-
βεί σε νέα πρόταση.
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