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ΕΛΛΑΔΑ

Δάνεια 3,5 δισ. για μικρές επιχειρήσεις
Δύο δανειοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν σύντομα και θα χρη-
ματοδοτήσουν επενδύσεις 3,5 δισ., σύμφωνα με τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη. Το πρώτο αφορά
τραπεζικά δάνεια 2,5 δισ. για ΜμΕ, ενώ το δεύτερο, ύψους 1
δισ., εστιάζει σε καινοτόμους, νεοφυείς επιχειρήσεις. Σελ. 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΒΕΑ

Να μη στηριζόμαστε στις επιδοτήσεις
«Στις κρίσεις η απάντηση από την πλευρά των επιχειρήσεων δεν
είναι η σιωπηλή επανάπαυση στις επιδοτήσεις και άλλα βοηθή-
ματα, αλλά η φυγή προς τα εμπρός. Οι κρίσεις προσφέρουν ευ-
καιρίες σε όσους έχουν ανήσυχο επιχειρηματικό πνεύμα και ο-
ξυδέρκεια». Αυτό δηλώνει η Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, η
οποία πρόσφατα εξελέγη πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Σελ. 18

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ανετράπη ο μίνι προϋπολογισμός
Μετά τον σεισμό που προκλήθηκε στις αγορές και στο εσωτερικό
της Βρετανίας, ο νέος υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ της
χώρας ανακάλεσε τα δύο τρίτα των φοροαπαλλαγών που προέ-
βλεπε το άκρως φιλελεύθερο οικονομικό πρόγραμμα της Πρωθυ-
πουργού Λιζ Τρας. Ο Τζέρεμι Χαντ ανακοίνωσε ότι δεν θα ισχύ-
σουν οι φοροαπαλλαγές ύψους 32 δισ. στερλινών. Σελ. 9

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη
Καθώς ο πληθωρισμός καλπάζει με
διψήφια νούμερα πολλοί αναλυτές
θέτουν εύλογα ερωτήματα σε σχέση
με την σκοπιμότητα διατήρησης της
σφιχτής νομισματικής πολιτικής ε-
πιδιώκοντας ένα κεντρικό στόχο πλη-
θωρισμού, που στην περίπτωση της
ΕΚΤ βρίσκεται στο 2%. Η αμφισβή-
τηση των ενέργειων της ΕΚΤ είναι
εύλογη αν αναλογιστούμε ότι η αύ-
ξηση στον πληθωρισμό οφείλεται
στην άνοδο των τιμών της ενέργειας
ως αποτέλεσμα γεωπολιτικών εξελί-
ξεων. Αξιωματούχοι της ΕΚΤ παρα-
δέχονται ότι ο νομισματικές πολιτικές
που εφαρμόζει η τράπεζα δεν μπο-
ρούν να επηρεάσουν τις τιμές της ε-
νέργειας ούτε και να αμβλύνουν τα
προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυ-
σίδες που έχουν αρνητικές συνέπειες
στην  προσφορά βασικών προϊόντων.

Οι πράξεις νομισματικής πολιτικής
αυτής της περιόδου στόχο έχουν να
περιορίσουν την ζήτηση για προϊόντα
και υπηρεσίες, συστατικό στοιχείο
που κατατάσσεται στην τελευταία
θέση των αιτιών του πληθωρισμού.
Η απάντηση στην κριτική που δια-
τυπώνεται είναι ότι δεν θα πρέπει οι
παράγοντες της οικονομίας να αφε-
θούν στο να «πιστέψουν» ότι η κα-
τάσταση στο μέτωπο του πληθωρι-
σμού είναι ανεξέλεγκτη. Γιατί αν κάτι
τέτοιο συνέβαινε θα εμφανιζόταν ο
κίνδυνος η συζήτηση να μεταφερθεί
στην αγορά εργασίας με αιτιάσεις
για άνοδο των πραγματικών μισθών,
μια εξέλιξη που θα έβαζε την οικο-
νομία της ευρωζώνης σε φαύλο κύκλο.
Συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι η άνο-
δος στα επιτόκια είναι αναπόφευκτη
με πρωταρχικό σκοπό να συγκρατήσει

τις προσδοκίες γύρω από τον κεντρικό
στόχο του 2%. Καθώς διανύουμε το
τέταρτο και καθοριστικό τρίμηνο
του έτους, η αβεβαιότητα στην αγορά
αυξάνεται με τις μόνες σταθερές να
είναι η διατήρηση του πληθωρισμού
σε διψήφια επίπεδα, η άνοδος των
επιτοκίων και η μείωση του ΑΕΠ σε
επίπεδα τεχνικής ύφεσης στην κα-
λύτερη περίπτωση. Τελευταίες εκτι-
μήσεις μάλιστα δίνουν τον πληθω-
ρισμό ψηλότερα από ό,τι αρχικά α-
ναμενόταν στο απαισιόδοξο σενάριο
γεγονός που ίσως προκαλέσει κάτι
περισσότερο από μιας περιορισμένης
έκτασης και τεχνικής φύσεως ύφεση.
Οι προσδοκίες για συνέχιση της α-
νόδου των επιτοκίων διαμορφώνει
ένα σκηνικό που εκτοξεύει το κόστος
δανεισμού για τις κυβερνήσεις σε ε-
πίπεδα που είχαν καιρό να κάνουν

την εμφάνισή τους. Οι χώρες αντι-
μετωπίζουν προβλήματα στην εξεύ-
ρεση οικονομικά βιώσιμων επιτοκίων
για αναχρηματοδότηση των αναγκών
τους. Η δυνατότητα δημιουργίας
νέων ελλειμάτων που θα χρειαστεί
να χρηματοδοτηθούν στα υφιστάμενα
επιτόκια έχει καταστεί μια εντελώς
απαγορευτική προοπτική. Η δημο-
σιονομική πολιτική καλείται να συμ-
βαδίσει με την νομισματική πολιτική
και να καταστεί περιοριστική σε α-
ντίθεση με ότι συνέβαινε κατά την
περίοδο της πανδημίας και των σκλη-
ρών lockdowns. Καθώς προσεγγί-
ζουμε τον χειμώνα οι πολίτες προ-
βληματίζονται για το κόστος της ε-
νέργειας.  Νοικοκυριά και επιχειρήσεις
θα κληθούν σύντομα να αναλάβουν
ένα επιπλέον κόστος για θέρμανση
σε μια περίοδο που το διαθέσιμο ει-

σόδημα βρίσκεται κάτω από μεγάλη
πίεση. Αρκετοί θα βρεθούν στην α-
νάγκη για κρατική στήριξη την ίδια
στιγμή που οι ευάλωτες οικονομίες
του νότου δεν θα έχουν την ευχέρεια
για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μέσα από
μια διαδικασία που θα μπορούσαν
να αναζητηθούν αμοιβαίες λύσεις
για ένα κοινό πρόβλημα.  Οι συσχε-
τισμοί εντός ΕΕ κάνουν απομακρυ-
σμένο το ενδεχόμενο για κοινή δρά-
ση.  Για κακή μας τύχη την μεγαλύ-
τερη πίεση αυτή την στιγμή δέχεται
η γερμανική οικονομία λόγω της α-
πώλειας του ρωσικού φυσικού αερίου.
Αυτό αναγκάζει την Γερμανία να χρη-
σιμοποιήσει την ισχυρή της οικονομία
για να ανταπεξέλθει των δυσκολιών
ενόψει του χειμώνα, στέλνοντας ου-
σιαστικά το μήνυμα «ο σώζων εαυτόν
σωθήτω».

Η αβεβαιότητα των γεωπολιτικών ε-
ξελίξεων, η αύξηση των επιτοκίων
και ο πληθωρισμός φαίνεται να έχουν
κόψει την όρεξη των καταναλωτών
για ζήτηση δανείων από τα πιστω-
τικά ιδρύματα. Ενώ κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2022 η ζήτηση των δα-
νείων κινήθηκε σε καλούς ρυθμούς
και σε δυο μόνο μήνες είχαν σημει-
ώσει ελαφρά μείωση, από τον Ιούλιο
παρατηρείται μία κάμψη. Την ίδια
ώρα οι τράπεζες φαίνεται να έχουν
«σφίξει τα λουριά», γιατί με τη με-

θοδολογία που χρησιμοποιούν για
παραχώρηση δανείων δεν θέλουν
σε καμία περίπτωση να επιτραπεί
η δημιουργία νέων μη εξυπηρετού-
μενων δανείων. Τραπεζικές πηγές
διατυπώνουν την εκτίμηση πως η
κάμψη θα συνεχιστεί, έστω και ε-
λαφρά. Εκτιμούν συγκεκριμένα ότι
ο χρόνος θα κλείσει με επιφυλακτι-
κότητα, όπως δηλαδή και ξεκίνησε
με την αστάθεια που έφερε ο πόλε-
μος της Ρωσίας στην Ουκρανία, και
θα συνεχισθεί και το 2023. Σελ. 3

Η αβεβαιότητα
κτυπά τη ζήτηση
για νέα δάνεια
Ελαφριά κάμψη από τον Ιούλιο και
ανησυχίες ότι θα συνεχισθεί και το 2023

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ποσό 777 εκατ. για
κτίριο της καγκελαρίας

Εντονες αντιδράσεις προκαλούν τα
σχέδια επέκτασης του κτιρίου της κα-
γκελαρίας, καθώς το κόστος του φαί-
νεται ιλιγγιώδες σε μια τόσο δύσκολη
εποχή για τους απλούς πολίτες. Πρό-
κειται για έργο κόστους 777 εκατ. ευ-
ρώ και έρχεται  την ώρα που η κυβέρ-
νηση ζητεί από τους πολίτες να εφαρ-
μόσουν «μέτρα» και να εξοικονομή-
σουν περισσότερη ενέργεια. Σελ. 9

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επιδότηση εισφορών
για πλήρη απασχόληση

Την επιδότηση σε ποσοστό των α-
σφαλιστικών εισφορών εργοδότη
και εργαζομένου σε περίπτωση με-
τατροπής σύμβασης από μερική σε
πλήρη απασχόληση προβλέπει διά-
ταξη του μίνι ασφαλιστικού νομοσχε-
δίου στην Ελλάδα. Στόχος ο περιορι-
σμός της αδήλωτης εργασίας, καθώς
μεγάλο μέρος της δηλωμένης ως με-
ρικής απασχόλησης αφορά θέσεις
πλήρους απασχόλησης. Σελ. 16

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η έλλειψη προσωπικού
κοστίζει 86 δισ. ευρώ

Οι ελλείψεις εξειδικευμένου προσω-
πικού πλήττουν μεγάλες γερμανικές
βιομηχανίες, από την Airbus SE μέχρι
τις BMW AG και BASF SE. Το 50% των
γερμανικών βιομηχανιών μειώνει την
παραγωγή εξαιτίας ανεπάρκειας προ-
σωπικού. Εκτιμάται πως οι ελλείψεις
αυτές και οι μειώσεις παραγωγής κο-
στίζουν στην οικονομία 86 δισ. ευρώ
τον χρόνο. Σελ.8

Σε ένα περιβάλλον επιταχυνόμενου
πληθωρισμού, ενεργειακής κρίσης,
μεγάλων κραδασμών στις αγορές και
προπαντός ενός ολέθριου πολέμου
με παγκόσμιες προεκτάσεις, έρχεται
να προστεθεί η στροφή των μεγάλων
κεντρικών τραπεζών σε περιοριστική
νομισματική πολιτική που εγκυμονεί
κινδύνους σε πολλά επίπεδα. Οι αλ-
λεπάλληλες και σε πολλές περιπτώσεις

κλιμακούμενες αυξήσεις των επιτο-
κίων επιβαρύνουν τις τραυματισμένες
οικονομίες ανά τον κόσμο, αλλά πρω-
τίστως απειλούν την αγορά ακινήτων,
που έχει γνωρίσει μία δεκαετία ιλιγ-
γιώδους ανάπτυξης και αύξησης των
τιμών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σε
σύντομο χρονικό διάστημα καθιστούν
δυσβάσταχτο το κόστος εξυπηρέτησης
των στεγαστικών δανείων και δυσχε-

ραίνουν περαιτέρω την αγορά κατοι-
κίας για όσους έβρισκαν ήδη απρό-
σιτες τις τιμές. Η επιδείνωση των οι-
κονομικών συνθηκών, πάντως, οδηγεί
ήδη σε κάποια διόρθωση στις τιμές
των ακινήτων, που έχουν αρχίσει να
υποχωρούν στις περισσότερες ευρω-
παϊκές μεγαλουπόλεις ή αναμένεται
να υποχωρήσουν μέσα στο επόμενο
έτος. Σελ. 10
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Υπό πίεση η ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων

Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις κυριάρχησαν στην 18η ετήσια σύνοδο του Economist
στη Λευκωσία. Διακεκριμένοι ομιλητές από διάφορες χώρες ανέλυσαν τις αιτίες και διατύπωσαν τις εισηγήσεις τους για αντιμετώπιση
των προκλήσεων. Την κατάσταση στην κυπριακή οικονομία σκιαγράφησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση
παραδίδει μια εύρωστη οικονομία με πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σημαντικά μειωμένη α-
νεργία, παρά τις κρίσεις του 2013 και του 2020. Σελ. 5

Κυπριακά και με βούλα
τα προϊόντα του τόπου
Μετά από ένα χρόνο εργασιών, δια-
βουλεύσεων και διαδικασιών, και ε-
ξετάζοντας παραδείγματα του εξω-
τερικού, έχει ετοιμαστεί το νέο brand
name για τα κυπριακά προϊόντα : το

Cyprus Made- Unique by origin. Α-
ναμένεται ότι τα πρώτα προϊόντα
που θα φέρουν το σήμα Cyprus Made,
θα κυκλοφορήσουν στην αγορά αρχές
του 2023. Σελ. 4

Deal 4 εκατ. ευρώ Χουλιώτη και REMU
Στον Όμιλο Χουλιώτη των
ZARA περνούν πέντε κατα-
στήματα που είχε στην κατο-
χή της η REMU και που βρί-
σκονται στη γωνία Μακαρίου
και Σπύρου Κυπριανού στη
Λευκωσία. Πωλήθηκε λίγο
κάτω από 4 εκατ. ευρώ το σύ-
μπλεγμα καταστημάτων απέ-
ναντι από το αστυνομικό τμή-
μα του Λυκαβηττού. Σελ. 4

Η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο του Economist
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο

Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Δεν με ενδιαφέρει τόσο να αλλάξω τη γνώ-
μη ατόμων που δεν είναι δεκτικά προς τα
δικαιώματα της LGBTQI+ κοινότητας. Το
βρίσκω πιο σημαντικό τα queer άτομα να
βλέπουν κάτι που να τα εκφράζει και να
τα αντιπροσωπεύει, να νιώσουν ορατότητα
και απενοχοποίηση» λέει η Εβίτα Ιωάννου,
που σκηνοθετεί την παράσταση «5 Lesbians
Eating a Quiche» των Άντριου Χόμπγκουντ
και Ίβαν Λίντερ  για δεύτερη σεζόν, σε μία
συμπαραγωγή του Κέντρου Παραστατικών
Τεχνών ΜΙΤΟΣ και της Εβίτας Ιωάννου. Η
Εβίτα λέει ακόμη πως την ενδιέφερε ότι ο
τίτλος «5 Lesbians Eating a Quiche», και
συγκεκριμένα η λέξη «λεσβία», θα εμφα-
νιζόταν σε δελτία Τύπου, banners, αφίσες
κτλ. Στην παράσταση παίζουν οι Νάγια Α-
ναστασιάδου, Έλενα Καλλινίκου, Λουκία
Πιερίδου, Νιόβη Χαραλάμπους και Γιολάντα
Χριστοδούλου. 

–Τι μπορεί να προσφέρει στην εποχή
μας το «Πέντε λεσβίες τρώνε κις»; 

–Πρωτοβουλίες που κάνουν τη ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητα πιο ορατή είναι πάντοτε απα-
ραίτητες, και πόσο μάλλον τη λεσβιακή
κοινότητα. Πρόσφατα επικοινώνησαν μαζί
μου η ακαδημαϊκός Νταϊάνα Γεωργίου και
η επιμελήτρια Ναταλία Δαμίγου-Παπώτη
ότι κάνουν έρευνα για το πώς και πόσο εμ-
φανίζεται η λέξη «λεσβία» στην ευρύτερη
δημόσια σφαίρα στην Κύπρο – από καλ-
λιτεχνικές παραγωγές μέχρι ακαδημαϊκές
έρευνες και πρωτοβουλίες κάθε είδους.
Δεν υπήρχε τίποτα εκτός από το «5 Lesbians
Εating a Quiche» και μία παρουσίαση που
έκανε η ίδια η Νταϊάνα το 2017, που ονο-
μαζόταν «The Future is Lesbian». Καμία
άλλη παράσταση, κανένα βιβλίο και κανένα
paper για αμιγώς λεσβιακά ζητήματα. Το
θέατρο συγκεκριμένα στην Κύπρο έχει α-
νάγκη από LGBTQI+ ρεπερτόριο που να
παρουσιάζεται από LGBTQI+ άτομα. Οι
περισσότερες παραστάσεις με αυτή τη θε-
ματολογία γίνονται από straight άτομα, κι
όσο καλές κι αν είναι οι προθέσεις τους,
είναι σημαντικό οι ιστορίες, οι εμπειρίες
και τα βιώματα μιας κοινότητας να λέγονται
από τα άτομά της. Έτσι λέγονται και πιο
καλά, κατά την άποψή μου.

–Παρακολουθώντας την παράσταση
την προηγούμενη περίοδο παρατήρησα
ότι οι παραστάσεις απευθύνονταν σε
κοινό που ήταν ήδη δεκτικό σε έργα
με παρόμοια θεματολογία, νομίζεις ότι
αυτή η παράσταση μπορεί να φέρει έ-
στω και μια μικρή αλλαγή σε άτομα
που είναι ακόμη μη δεκτικά ως προς
τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότη-
τας;

–Δεν με ενδιαφέρει τόσο να αλλάξω τη
γνώμη ατόμων που δεν είναι δεκτικά προς
τα δικαιώματα της LGBTQI+ κοινότητας.

Το βρίσκω πιο σημαντικό τα queer άτομα
να βλέπουν κάτι που να τα εκφράζει και
να τα αντιπροσωπεύει, να νιώσουν ορα-
τότητα και απενοχοποίηση. Αυτό πιστεύω
είναι που φέρνει την αλλαγή. Το κοινό μας
όμως δεν ήταν μόνο queerκαι ανοικτόμυαλα
άτομα, η παράσταση κέρδισε όλες τις
ηλικίες και σεξουαλικότητες!

–Σκηνοθετώντας το έργο αυτό θέλησες
να προβοκάρεις το κοινό; 

–Δεν ήθελα απαραίτητα να προβοκάρω
το κοινό, αλλά με ενδιέφερε το ότι ο τίτλος
«5 Lesbians Eating a Quiche», και συγκε-
κριμένα η λέξη «λεσβία», θα εμφανιζόταν
σε δελτία Τύπου, banners, αφίσες κτλ.

–Η λέξη λεσβία σήμερα, στο νεότερο
λεξιλόγιο, έχει το ίδιο άκουσμα όπως
πριν από κάποια χρόνια; 

–Η λέξη «λεσβία» σίγουρα εξακολουθεί
να έχει αρνητική βαρύτητα, αλλά νιώθω
πως σιγά σιγά αλλάζει αυτό, ειδικά στο νε-
αρότερο κοινό. Πρόσφατα με προσκάλεσαν
να λάβω μέρος στην Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη
Κύπρου σ’ ένα λύκειο στη Λεμεσό ως το
ανθρώπινο βιβλίο «λεσβία». Ήταν μια υ-
πέροχη εμπειρία, γιατί μίλησα με έφηβες

και εφήβους που χρησιμοποιούσαν τη λέξη
πολύ άνετα και απενοχοποιημένα και είχαν
γενικά πολύ ανοικτές απόψεις για τη σε-
ξουαλικότητα και το φύλο.

–Υπήρξαν αντιδράσεις για την παρά-
σταση; Ενόχλησε ίσως ο τίτλος;

–Όχι ιδιαίτερα! Παρατήρησα βέβαια
πως όταν μας έπαιρναν τηλέφωνο για κρα-
τήσεις, κάποια άτομα δίσταζαν να πουν
τον τίτλο. Υπάρχει ακόμη κόσμος που φο-
βάται ή ντρέπεται να πει τη λέξη «λεσβία». 

–Ποια είναι η πιο μεγάλη αλήθεια αυτού
του έργου, κατά τη γνώμη σου; 

–Όπως είπε και η Susan B. Anthony,
από την οποία πήρε το όνομά του το σω-
ματείο των λεσβιών στην παράσταση, «Ό-
ταν οι γυναίκες συσπειρώνονται είναι α-
δύνατο ν’ αποτύχουν».

–Είναι μια κοινωνική κωμωδία ή απλώς
κωμωδία; Έριξες βάρος στην κωμική
πλευρά των χαρακτήρων πάντως…

–Για μένα είναι απλώς μια κωμωδία, κι
αυτός είναι και ένας λόγος που επέλεξα
αυτό το έργο. Σπάνια βλέπουμε θέατρο,
σειρές, ταινίες, κ.λπ. με ΛΟΑΤΚΙ+ θεμα-
τολογία που να είναι κωμωδίες. Για παρά-
δειγμα, το ένα τρίτο των αμερικανικών τη-
λεοπτικών εκπομπών με γυναικεία queer
αναπαράσταση καταλήγουν σε δραματικό
τέλος. Μόνο το 8% των γυναικείων queer
χαρακτήρων στις τηλεοπτικές εκπομπές
των ΗΠΑ είχαν αίσιο τέλος, και μόνο το
5% σε όλο τον κόσμο. Φυσικά υπάρχει α-
κόμη πολλή βία και καταπίεση απέναντι
στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και είναι σημα-

ντικό αυτές οι ιστορίες να λέγονται, είναι
όμως εξίσου σημαντικό να λέγονται και ι-
στορίες με χιούμορ και θετικό μήνυμα,
όπως κάνει το «5 Lesbians Eating a Quiche».

–Είμαστε ακόμη ως κοινωνία τόσο
πίσω στα δικαιώματα των ομοφυλό-
φιλων γυναικών και εν γένει των
LGBTQI+ ατόμων;

–Πριν από περίπου ένα μήνα, έγινε μια
εκδήλωση στη Λεμεσό με θέμα τις οικο-
γένειες ομόφυλων ζευγαριών, που διορ-
γάνωνε η Accept–LGBT σε συνεργασία με
τις Πολύχρωμες Οικογένειες Κύπρου. Κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης, μπήκαν στην
αίθουσα κουκουλοφόροι και πέταξαν φυλ-
λάδια με το σλόγκαν «ΟΧΙ στην ανωμαλία»,
και διάφορα άλλα τέτοια. Την ίδια περίοδο,
ομόφυλο ζευγάρι εκδιώχθηκε από γνωστό
club της Λεμεσού επειδή τόλμησε να φι-
ληθεί. Αυτά είναι μόνο κάποια περιστατικά
που συνέβησαν πρόσφατα και έγιναν γνω-
στά, άρα ναι, είμαστε πίσω στο θέμα των
δικαιωμάτων. Από την άλλη όμως, το ότι
αυτά συζητιούνται και ότι γίνονται ολοένα
και περισσότερες πρωτοβουλίες (ακτιβι-
στικές, καλλιτεχνικές, κ.λπ.) από τη ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κοινότητα είναι σημαντικό. Προ-
χωράμε αργά αλλά σταθερά. Υπάρχει τε-
ράστια όρεξη και ανάγκη για αλλαγή, και
αυτό με κάνει αισιόδοξη.

Παραστάσεις:
22, 24, 25 Οκτωβρίου 2022, ώρα 8:30 μ.μ. και
23 Οκτωβρίου, ώρα 6:00 μ.μ.
WHEREHAUS 612, Μιχαήλ Κουσουλίδη 5, Λευ-
κωσία. Εισιτήρια: 
www.soldoutticketbox.com

Σπάνια βλέπουμε θέατρο με ΛΟΑΤΚΙ+ 
θεματολογία που να είναι κωμωδίες
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Οι «Θεριστές» της Λητώς Κάττου
Μέσα από την αχλή του τοπίου, οι Θεριστές

μοιάζουν να γλιστρούν αέρινα, περισσότερα
σαν φαντάσματα μνήμης παρά σαν απτά σώ-
ματα. Στον εκθεσιακό χώρο του Pylon Art &
Culture στη Λεμεσό, η Λητώ Κάττου ζωντανεύει
τους Θεριστές σαν μέσα από ένα ξόρκι. Τους
πλάθει μέσα από τα τοπία τους, μαζί με τα α-
ντικείμενα και τους συντρόφους τους, ενίοτε
μαζί με όψεις κτηρίων και αψίδων. Κάνει εμφανή
την παρουσία τους ανοίγοντας στιγμές στον
χρόνο και στον χώρο για να υφάνει νέα πλέγματα
ιστοριών μεταφέροντάς τους από τον κόσμο
τους στον δικό μας. Οι Θεριστές υποδεικνύουν
το πώς θα μπορούσε να επιχειρηθεί ένα νέο
είδος προσαρμογής. Ταυτόχρονα, τονίζουν τη
σημασία της γνώσης και της συμβολής των γυ-
ναικών στην υλοποίηση αυτής της προσαρμογής,
ενώ τα καλάθια τους σηματοδοτούν μια νέα
αρχή: συλλέγουν ενέργεια, δίνουν ζωή αλλά
λειτουργούν και ως μοντέλα που μας βοηθούν
να οραματιστούμε μια άλλη σχέση με τη φύση
διαμέσου της τεχνολογίας: από όπλο ελέγχου,
καταστολής και καταστροφής σε μέσο καλλιέρ-
γειας και πολιτισμού. Pylon Art & Culture, η
έκθεση θα διαρκέσει από τις 21 Οκτωβρίου έως
31 Δεκεμβρίου 2022. Αθηνών 1Α, Λεμεσός,
3041. Πληροφορίες τηλέφωνο 95950857

«Η Μαγεία της Κιθάρας» 
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Μουσικόραμα

παρουσιάζει τη “Μαγεία της Κιθάρας” με τον
Μάρκο Τριανταφυλλίδη σε μια μοναδική συ-
ναυλία στην Καστελιώτισσα. Απολαύστε μια
διαφορετική προσέγγιση της Ισπανικής και
λάτιν μουσικής, του Αργεντίνικου Τάγκο και
δημοφιλή έργα μέσα από μία σύγχρονη αισθη-
τική. Ταξιδέψτε με την μαγεία της κιθάρας με
τον εξαιρετικό καλλιτέχνη Μάρκο Τριανταφυλ-
λίδη που θα μας αποδείξει ότι το tango συνεχίζει

να είναι ένας ζωντανός τρόπος έκφρασης και
η ταυτότητα της Αργεντινής. Ένα δυναμικό ρε-
περτόριο που δεν θα αφήσει κανένα αδιάφορο.
Το κάθε κομμάτι έχει μια απίστευτη ενέργεια
και πάθος. Αίθουσα Καστελιώτισσα, την Τετάρτη
26 Οκτωβρίου 2022, στις 8:00 μ.μ. Αγίου Μάρωνα,
Πύλη Πάφου, Παλαιά Λευκωσία. Πληροφορίες
τηλέφωνο 99430654

«Ο Γιος» στο Θέατρο Ανεμώνα
Το θέατρο Ανεμώνα εγκαινιάζει τη νέα θε-

ατρική χρονιά με το έργο του Γάλλου συγγραφέα
Florian Zeller «Ο γιος». Το έργο ανεβαίνει σε
μετάφραση Κοραλίας Σωτηριάδου και τη σκη-
νοθεσία υπογράφει ο Βαρνάβας Κυριαζής. Το

έργο πραγματεύεται ένα φλέγον για κάθε γονιό
ζήτημα: τον τρόπο αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων των εφήβων. Στον «Γιο» (2018), ο
Φλοριάν Ζελλέρ, ολοκληρώνοντας την άτυπη
τριλογία του – «Μητέρα» (2010) και «Πατέρας»
(2012) –που ασχολείται με ευαίσθητα οικογε-
νειακά θέματα, ερευνά τον εσωτερικό πανικό
ενός προβληματικού δεκαεφτάχρονου και πυ-
κνώνει δυναμικά τις αντιδράσεις και τις ενοχές
των γονιών του. Ο συγγραφέας ανατέμνει τις
δυναμικές της σύγχρονης οικογένειας, δίνοντάς
μας ένα συνταρακτικό έργο με απρόβλεπτο φι-
νάλε, που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά των
θεατών. Θέατρο Ανεμώνα, την Παρασκευή 21-
Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, στις 8:30 μ.μ. και

Κυριακή στις 7:00 μ.μ. Καντάρας 17, Λατσιά,
Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφωνο 70007721.

«Lilies of the field»
Ο καλλιτεχνικός σύνδεσμος Cathrine-Art πα-

ρουσιάζει το δεύτερο έργο, με τίτλο «Lilies of
the field», στο πλαίσιο του πρότζεκτ TheExcluded
Form. Το πρότζεκτ παρέχει ένα τόπο συνάντησης
όπου δημόσιος χώρος και κοινό διασταυρώνονται
στην εικαστική παρέμβαση των καλλιτεχνών
Μαρίας Λιανού και Αλέξανδρου Χριστοφίνη. Η
εγκατάσταση θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη
του τετραώροφου κτιρίου που βρίσκεται υπό
ανακαίνιση στην οδό Ανεξαρτησίας 65, στη Λε-
μεσό. Το συγκεκριμένο εργοτάξιο έχει επιλεγεί

ως ο τόπος και η πλατφόρμα συνάντησης ανά-
μεσα στο μεγάλης κλίμακας έργο των δύο καλ-
λιτεχνών με τίτλο «Lilies of the field” και τους
περαστικούς. Στόχος της δράσης είναι να ενερ-
γοποιήσει μια άμεση συζήτηση μεταξύ της ε-
γκατάστασης και των κατοίκων και επισκεπτών
της πόλης της Λεμεσού. Δημιουργική ομάδα:
Eudes Ajot (επιμελητής), Αλέξης Βαγιανός και Έ-
λενα Κοτασβήλι (εικαστικοί). Καλλιτέχνες: Μαρία
Λιανού και Αλέξανδρος Χριστοφίνης. Ημέρα Ε-
γκαινίων: 21 Οκτωβρίου, ώρα 7:30 μ.μ., οδός Α-
νεξαρτησίας 65, Λεμεσός.

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε συνερ-

γασία με την Πρεσβεία της Αυστρίας γιορτάζουν
τη συμπλήρωση 60 χρόνων διπλωματικών σχέ-
σεων Αυστρίας – Κύπρου, παρουσιάζοντας μια
συναυλία με εμβληματικά έργα σπουδαίων συν-
θετών των δύο χωρών. Υπό τη διεύθυνση του
Gunter Neuhold, σε αυτή την όμορφη μουσική
συνέργεια συμμετέχουν δύο εξέχοντες λυρικοί
καλλιτέχνες από την Αυστρία, η σοπράνο Simona
Eisinger και o βαρύτονος Gunter Haumer. Ε-
μπνευσμένo από τις αντίστοιχες μουσικές πα-
ραδόσεις Κύπρου και Αυστρίας, το εορταστικό
πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική των Σόλωνα
Μιχαηλίδη, Johann Strauss και Franz Leh r:
έργα όπως η Αρχαïκή Σουίτα και η Άρια της
Ναυσικά του Σόλωνα Μιχαηλίδη και το κυπριακό
παραδοσιακό «Αροδαφνούσα» σε ενορχήστρωση
Άλκη Μπαλτά εμπνευσμένα από την ιστορία
και τον μύθο, καθώς και Βιενέζικη μουσική γε-
μάτη κομψότητα και ενέργεια, όπως αποσπά-
σματα από τις οπερέτες H νυχτερίδα και Η
εύθυμη χήρα. Λευκωσία: Δευτέρα 24 Οκτωβρίου
2022 - Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Λεμεσός:
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 - Παττίχειο Δημοτικό
Θέατρο, ώρα έναρξης συναυλιών 8:30 μ.μ. Πλη-
ροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy

Η Εβίτα Ιωάννου, που σκηνοθετεί το «5 Lesbians Eating a Quiche», λέει πως είναι σημαντικό οι ιστορίες, οι εμπειρίες και τα βιώματα μιας κοινότητας
να λέγονται από τα άτομά της. « Έτσι λέγονται και πιο καλά, κατά την άποψή μου».

Σαν όνειρο…
Χωράει άραγε σε τρεις βαλίτσες μια παράσταση; Τελικά χώρε-
σε… Τρεις βαλίτσες γεμάτες κοστούμια, καπέλα, αγωνίες, είδη
μακιγιάζ, συγκινήσεις, σκηνικά, χαρές, χρώματα… Όλα έτοιμα!
Το πρωί της 4ης Οκτωβρίου αναχωρούσαμε για το Γερεβάν της
Αρμενίας χωρίς καλά-καλά να ξέρουμε τι μας περίμενε. Ήταν το
πρώτο ταξίδι που θα κάναμε με το «STILL!», μετά από την πολύ
τιμητική πρόσκληση που δεχτήκαμε από το HIGHFEST, το με-
γαλύτερο φεστιβάλ τεχνών της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα
στην Ευρώπη. Η αγωνία μας τεράστια… Το «STILL!», εξάλλου,
φτιάχτηκε εξ αρχής με αυτή την προοπτική: να ταξιδέψει όσο
μακριά γίνεται και να το γνωρίσουν παιδιά σε κάθε γωνιά του
κόσμου, μιας και η φανταστική γλώσσα που δημιουργήθηκε
ειδικά για την παράσταση την καθιστά προσβάσιμη σε θεατές
κάθε εθνικότητας. 

Φτάσαμε στο Αεροδρόμιο Zvartnots του Γερεβάν νωρίς το α-
πόγευμα και κατευθυνθήκαμε προς το ξενοδοχείο μας. Η πόλη
έμοιαζε τόσο γνώριμη και ταυτόχρονα τόσο ξένη. Ένα μίγμα πο-
λιτισμών, μια συνύπαρξη Ανατολής και Δύσης… Το σοβιετικό
στοιχείο εμφανές στην αρχιτεκτονική… Οι μυρωδιές έντονες…
Ήταν σίγουρα μια καινούρια εμπειρία για όλες και όλους μας,
μια πόλη που ίσως και να μην είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε
διαφορετικά…

Τις επόμενες δύο μέρες είχαμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε
την πόλη και τους ανθρώπους της καλύτερα. Άνθρωποι ευγενικοί,
χαμογελαστοί, άνθρωποι που -σε πολλές περιπτώσεις- έμοιαζαν
να κρύβουν τον πόνο και την ταλαιπωρία του λαού τους πίσω
από ένα χαμόγελο. Ο Μίκαελ, ο νούμερο ένα τενίστας της Αρμενίας,
η Σουσάνικ και ο Τούτο, οι άνθρωποι του φεστιβάλ, η Βίκα και η
Νόνα, εθελόντριες, όλες και όλοι μια τεράστια αγκαλιά. 

Τη μέρα πριν από τη δική μας παράσταση παρακολουθήσαμε
άλλες δύο παραστάσεις που παρουσιάζονταν στο πλαίσιο του
HIGHFEST: το «Cal», από την ομάδα Astareh του Ιράν, και τον
«Oscar» από το Κρατικό Κουκλοθέατρο της Αρμενίας. Αυτές οι
συναντήσεις είναι, έχω την εντύπωση, το πιο ουσιαστικό κομμάτι
των διεθνών φεστιβάλ. 

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου ήρθε η δική μας σειρά να
ανέβουμε στη σκηνή του φημισμένου Κρατικού Κουκλοθεάτρου
της πρωτεύουσας. Από το χάραμα στο θέατρο, με εκείνη τη δη-
μιουργική αγωνία για το αν θα προλάβουμε να κάνουμε τα πάντα
μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Ένα υπέροχο, παλιό θέατρο που ξεχείλιζε
από ζωή και τέχνη. Στο κάθε μικρό του δωμάτιο, εργάτες του
θεάτρου έφτιαχναν κούκλες, κατασκεύαζαν σκηνικά, έραβαν
κοστούμια… Όλοι τους ήταν στη διάθεσή μας για να μας εξυ-
πηρετήσουν και να μας βοηθήσουν ώστε να παρουσιάσουμε το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Στις 18:30 ξεκίνησαν να καταφθάνουν στο θέατρο οι πρώτοι
μας θεατές, Αρμένιοι κυρίως, μαζί με τα παιδιά τους. Το φουαγιέ
γέμισε γέλια και χαρούμενες παιδικές φωνές. Πάνω, στα καμαρίνια,
η ομάδα έπαιρνε τις τελευταίες ανάσες…. Το «STILL!» θα ξεκινούσε
επιτέλους το ταξίδι του στον κόσμο… 

Λίγη ώρα αργότερα, η μουσική του Θοδωρή Οικονόμου έδινε
το σήμα για να ξεκινήσει η παράσταση. Στο τέλος της, ο κόσμος
χειροκροτούσε όρθιος, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του. Τα κα-
ταφέραμε λοιπόν… Ήμασταν όλοι συγκινημένοι και περήφανοι.
Για τη διαδρομή, για το δέσιμο, για τις χαρές… Γι’ αυτό τον εν-
θουσιασμό που μόνο η τέχνη μπορεί να σου προσφέρει.

Επιστρέψαμε στην Κύπρο το βράδυ του Σαββάτου. Την Κυριακή
το πρωί βρισκόμασταν στο Μαρκίδειο Θέατρο στην Πάφο, όπου
αργότερα εκείνη τη μέρα θα παρουσιαζόταν στο πλαίσιο του Φε-
στιβάλ ΚΥΠΡΙΑ η καινούρια μας παράσταση, το «Όνειρο καλο-
καιρινής νύχτας για παιδιά». Και όντως, όλα έμοιαζαν σαν όνει-
ρο… Λες και ο χρόνος πέρασε από πάνω μας και μας άφησε στα
κεφάλια λίγη από τη χρυσόσκονη που του ’χει απομείνει.

Γενικά είμαι καλός με τις ξένες γλώσσες, αλλά από τα αρμένικα
δεν κράτησα και πολλά. Αυτό που μου έκανε, όμως, εντύπωση,
είναι ότι οι Αρμένιοι χρησιμοποιούν για ευκολία το γαλλικό
“merci”, αντί της αρμένικης -πιο δύσκολης- λέξης για τη συγγνώμη.
Merci λοιπόν! Merci Yerevan! 

Ο Σταύρος Σταύρου είναι στιχουργός.

Στον εκθεσιακό χώρο του Pylon Art &
Culture στη Λεμεσό, η Λητώ Κάττου ζω-
ντανεύει τους Θεριστές σαν μέσα από
ένα ξόρκι.

<<<<<<

Το βρίσκω πιο σημαντικό τα
queer άτομα να βλέπουν κάτι
που να τα εκφράζει και να τα 
αντιπροσωπεύει, να νιώσουν
ορατότητα και απενοχοποίηση.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Μουσικόρα-
μα παρουσιάζει τη «Μαγεία της Κιθάρας»
με τον Μάρκο Τριανταφυλλίδη σε μια μο-
ναδική συναυλία στην Καστελιώτισσα.

Το θέατρο Ανεμώνα εγκαινιάζει τη νέα θεατρική χρονιά με το σπουδαίο έργο
του πολυβραβευμένου Γάλλου συγγραφέα Florian Zeller «Ο γιος».
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η αύξηση των επιτοκίων και η αβεβαι-
ότητα για το τι φέρνει από οικονομικής
σκοπιάς το 2023 φαίνεται να βάζουν
κάποιο «φρένο» στη ζήτηση νέων δα-
νείων. Ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2022 η ζήτηση των δανείων κινή-
θηκε σε καλούς ρυθμούς και σε δυο
μόνο μήνες να είχαν σημειώσει ελαφρά
μείωση, από τον Ιούλιο παρατηρείται
μία κάμψη. 

Όπως σημειώνουν τραπεζικές πηγές
στην «Κ», η αύξηση των επιτοκίων, σε
συνδυασμό με το τι μέλλει γενέσθαι,
έχει ανακόψει την όρεξη που είχαν οι
καταναλωτές για ζήτηση δανείων. Την
ίδια ώρα, και τα ίδια τα πιστωτικά ι-

δρύματα φαίνεται να έχουν «σφίξει τα
λουριά», γιατί με τη μεθοδολογία που
χρησιμοποιούν για παραχώρηση δα-
νείων δεν θέλουν σε καμία περίπτωση
να επιτραπεί η δημιουργία νέων μη ε-
ξυπηρετούμενων δανείων. Αν και οι
μήνες που παρατηρείται μείωση είναι
μόνο δύο, Ιούλιος και Αύγουστος, τρα-
πεζικές πηγές εκτιμούν πως θα συνε-
χιστεί η κάμψη, έστω και ελαφρά. 

Κατά τη γνώμη τους, η διαφύλαξη
της τραπεζικής υγείας, άρα και οικο-
νομίας, σε συνδυασμό με τη συνέχιση
της ανάπτυξης της οικονομίας εξίσου
σε υγιή βάση μέσω δανεισμού, έχει
δημιουργήσει μια δυσεπίλυτη εξίσωση.
Εκτιμούν πως ο χρόνος θα κλείσει με
επιφυλακτικότητα, όπως δηλαδή και

ξεκίνησε με την αστάθεια που έφερε
ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Συγκεκριμένα, όπως κρατά στους λο-
γαριασμούς της η Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου, τα συνολικά δάνεια τον
Αύγουστο 2022 κατέγραψαν καθαρή
μείωση 100 εκατ. ευρώ σε σύγκριση
με καθαρή μείωση 162,7 εκατ. ευρώ
τον Ιούλιο του 2022. 

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε
στο 2%, σε σύγκριση με 1,9% τον Ιούλιο
2022 και το υπόλοιπο των συνολικών
δανείων τον Αύγουστο 2022 έφθασε
στα 28,5 δισ. ευρώ. Τον Ιούλιο του 2022
τα συνολικά νέα δάνεια είχαν παρου-
σιάσει επίσης μείωση και είχαν φτάσει
στα 302,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με
436,8 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2022.

Ενα καλό α΄ εξάμηνο
Το πρώτο εξάμηνο κατά γενική ο-

μολογία έκλεισε πολύ καλά για την οι-
κονομία και τις τράπεζες από πλευράς
ζήτησης δανείων παρά το ότι το δεύτερο
τρίμηνο ο δανεισμός δεν κινήθηκε
τόσο καλά. Εάν ανατρέξει κανείς στα
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για
το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2022
θα δει ότι από πλευράς ζήτησης, η κα-
θαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο από
επιχειρήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο
του 2022 παρέμεινε στο σύνολό της
αμετάβλητη. Για το πρώτο τρίμηνο ει-
δικά, καταγράφηκε αυξημένη ζήτηση
δανείων για αποθέματα και κεφάλαια
κίνησης, η οποία ενδεχομένως να α-
ντικατοπτρίζει τις διαταραχές στην ε-

φοδιαστική αλυσίδα λόγω της πανδη-
μίας και του πολέμου στην Ουκρανία,
καθώς και για προληπτικούς λόγους
σε ένα περιβάλλον συνεχούς αυξημένης
αβεβαιότητας. Από την άλλη, η καθαρή
ζήτηση δανείων από νοικοκυριά τόσο
για στεγαστικά δάνεια, όσο και για κα-
ταναλωτικά και λοιπά δάνεια κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2022 κατέγραψε
μείωση σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο
του 2021. Οι τράπεζες είχαν αποδώσει
τη μείωση στη ζήτηση στεγαστικών
δανείων στη λήξη των κυβερνητικών
στεγαστικών σχεδίων στο τέλος του
2021 καθώς και στην επιδείνωση των
προοπτικών για την αγορά κατοικίας.
Η μείωση στη ζήτηση για καταναλωτικά
και λοιπά δάνεια από νοικοκυριά είχε

αποδοθεί στη μείωση της εμπιστοσύνης
των καταναλωτών και στη μείωση των
δαπανών για αγορά καταναλωτικών
αγαθών.

Ωστόσο, τα δεδομένα ήταν διαφο-
ρετικά για το δεύτερο τρίμηνο.  Από
πλευράς ζήτησης για το δεύτερο τρί-
μηνο του 2022 η καθαρή ζήτηση δα-
νείων στην Κύπρο από επιχειρήσεις
και νοικοκυριά κατέγραψε μείωση σε
σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Όπως ε-
ξηγεί η Κεντρική, η μείωση της ζήτησης
επιχειρηματικών δανείων αποδίδεται
στη μειωμένη ζήτηση για χρηματοδό-
τηση πάγιων επενδύσεων, συγχωνεύ-
σεων ή εξαγορών και αναδιαρθρώσεων
επιχειρήσεων, για αναδιαρθρώσεις
χρεών καθώς και στο γενικό επίπεδο
επιτοκίων, καθώς οι επιχειρήσεις α-
ποφάσισαν να αναβάλουν τα επενδυ-
τικά τους σχέδια λόγω της αβεβαιότητας
των γεωπολιτικών εξελίξεων και των
οικονομικών τους συνεπειών. Παράλ-
ληλα, τα στοιχεία δείχνουν πως κατα-
γράφηκε αυξημένη ζήτηση επιχειρη-
ματικών δανείων για αποθέματα και
κεφάλαια κίνησης, η οποία κατά την
Κεντρική σχετίζεται με την άνοδο των
τιμών ενέργειας και πρώτων υλών και
τις συνεχιζόμενες διαταραχές της α-
λυσίδας εφοδιασμού. Όσον αφορά
στην καθαρή μείωση της ζήτησης από
νοικοκυριά για στεγαστικά δάνεια,
αυτή αποδίδεται από τις τράπεζες στη
λήξη του κυβερνητικού σχεδίου επι-
δότησης επιτοκίων στα τέλη του 2021
και την ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση
δανείων που καταγράφηκε πριν τη
λήξη του, στην κλιμάκωση των γεγο-
νότων στην Ουκρανία καθώς και στη
μείωση της εμπιστοσύνης των κατα-
ναλωτών. Η μείωση της ζήτησης για
καταναλωτικά και λοιπά δάνεια από
νοικοκυριά κατά το εν λόγω τρίμηνο
οφείλεται σύμφωνα με την Κεντρική
στη μείωση της εμπιστοσύνης των κα-
ταναλωτών και στη μείωση δαπανών
για αγορά διαρκών καταναλωτικών α-
γαθών, πιθανόν λόγω των αυξήσεων
στις τιμές τους καθώς και γενικά στην
αρνητική επίδραση του πληθωρισμού
στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα
των νοικοκυριών.

<<<<<<<

Το πρώτο εξάμηνο, 
κατά γενική ομολογία,
έκλεισε πολύ καλά για την
οικονομία και τις τράπεζες 
από πλευράς ζήτησης δανεί-
ων παρά το ότι στο δεύτερο
τρίμηνο δεν κινήθηκε τόσο
καλά ο δανεισμός και 
επηρέασε την εικόνα.

Οι τράπεζες φαίνεται να έχουν «σφίξει τα λουριά», καθώς δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να επιτραπεί η δημιουργία νέων μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων.

Αυστηρότερα 
κριτήρια
Οι τράπεζες, βλέποντας το γενικό-
τερο οικονομικό περιβάλλον και έ-
χοντας μπροστά τους ένα αβέβαιο
2023 και ένα χειμώνα με ενεργεια-
κή κρίση, τηρούν μία συντηρητική
στάση. Από το δεύτερο τρίμηνο του
2022 τα κριτήρια χορήγησης δανεί-
ων προς επιχειρήσεις στην Κύπρο
αυστηροποιήθηκαν σε σχέση με το
πρώτο τρίμηνο του 2022. Στην υιο-
θέτηση αυστηρότερων κριτηρίων
χορήγησης δανείων προς επιχειρή-
σεις συνέβαλαν σύμφωνα με την
Κεντρική, τόσο η χειροτέρευση της
γενικής οικονομικής κατάστασης
και προοπτικών, όσο και η χειροτέ-
ρευση της κατάστασης και προοπτι-
κών που αφορούν συγκεκριμένους
κλάδους ή εταιρείες. Πέραν της αυ-
ξημένης αντίληψης κινδύνου των
τραπεζών στο παρόν αβέβαιο περι-
βάλλον, η μειωμένη ανοχή τους
στον κίνδυνο επίσης συνέβαλε στην
υιοθέτηση αυστηρότερων κριτη-
ρίων. Τα κριτήρια χορήγησης δανεί-
ων κατά το υπό αναφορά τρίμηνο,
έγιναν αυστηρότερα τόσο για δά-
νεια προς μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, όσο και προς μεγάλες επιχει-
ρήσεις.
Τα κριτήρια χορήγησης καταναλωτι-
κών και λοιπών δανείων προς νοι-
κοκυριά επίσης έγιναν αυστηρότε-
ρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2022. Ωστόσο, όπως και για τα στε-
γαστικά δάνεια, η αυστηροποίηση
ήταν σε μικρότερο βαθμό από ότι α-
ναμενόταν το προηγούμενο τρίμη-
νο. Ο παράγοντας που συνέβαλε
στην υιοθέτηση αυστηρότερων κρι-
τηρίων χορήγησης καταναλωτικών
και λοιπών δανείων ήταν η αντίλη-
ψη αυξημένου κινδύνου από τις
τράπεζες, σε σχέση με τη γενική οι-
κονομική κατάσταση και προοπτι-
κές καθώς και τη φερεγγυότητα
των καταναλωτών.

Ακρίβεια και επιτόκια κόβουν την όρεξη για δάνεια
Μειωμένη η ζήτηση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ οι τράπεζες εκτιμούν ότι η επιφυλακτικότητα θα συνεχισθεί και το 2023



Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Κυπριακά και με τη βούλα θα είναι πλέον
τα τοπικά προϊόντα. Μετά από ένα χρόνο
εργασιών, διαβουλεύσεων και διαδικα-
σιών, και εξετάζοντας παραδείγματα
του εξωτερικού, έχει ετοιμαστεί το νέο
brand name για τα κυπριακά προϊόντα
: το Cyprus Made- Unique by origin. Η
ενιαία οπτική ταυτότητα αφορά εκτός
από τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ προϊόντα, τα
χειροτεχνήματα- προϊόντα κεντητικής,
υφαντικής, κεραμικής, ξυλοτεχνίας, αρ-
γυροχρυσοχοΐας- και τα βιομηχανικά

προϊόντα, όπως φάρμακα, πλαστικά,
μεταλλικές κατασκευές, καλλυντικά και
παιχνίδια. Ωστόσο, προκειμένου το
σήμα να τεθεί και σε πρακτική εφαρμογή
και να κυκλοφορήσει στην αγορά, χρει-
άζεται να ολοκληρωθεί μια άλλη διαδι-
κασία, αυτή της εγγραφής του σήματος
στον έφορο εταιρειών. Η ολοκλήρωσή
της εκτιμάται μέσα στους επόμενους
τρεις μήνες. Παράλληλα με αυτή την
διαδικασία θα γίνονται και οι αιτήσεις
από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Βάσει
των εκτιμήσεων του Υπουργείου Εμπο-
ρίου, αναμένεται ότι τα πρώτα προϊόντα
που θα φέρουν το σήμα Cyprus Made,
θα κυκλοφορήσουν στην αγορά αρχές
του 2023. Στόχος του Υπουργείου είναι
το σήμα και το σλόγκαν να προσδώσουν
ένα πρόσθετο στάτους στα προϊόντα
μας, ως αυθεντικά κυπριακά και να ε-
πωφελούνται από προωθητικές προ-
σπάθειες του Υπουργείου, με στόχο το
άνοιγμα σε νέες αγορές, την ενίσχυση
της θέσης των κυπριακών προϊόντων
στις υφιστάμενες αλλά και την αύξηση
των εξαγωγών.

Χαλλούμι και λουκούμια
Το σήμα είναι προαιρετικό και απο-

δίδεται στις εταιρείες οι οποίες θα εν-
διαφερθούν να το επικολλούν στις συ-
σκευασίες τους ή να το χρησιμοποιούν.

Η αρχή θα γίνει με τα βιομηχανικά προϊ-
όντα και τα γεωργικά προϊόντα τα οποία
φέρουν πιστοποίηση- τα ΠΟΠ και τα
ΠΓΕ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το
χαλλούμι το οποίο είναι ήδη πιστοποι-
ημένο ως προϊόν προστατευόμενης ο-
νομασίας προέλευσης, καθώς επίσης
και για τα κουφέτα αμυγδάλου Γερο-
σκήπου, το λουκούμι Γεροσκήπου, το
γλυκό τριαντάφυλλο του Αγρού, το λου-
κάνικο, χοιρομέρι και Λούντζα Πιτσιλιάς
και τα μακαρόνια της σμίλας, που φέρουν
το σήμα της προστατευόμενης γεωγρα-
φικής ένδειξης. Ακολουθούν το ελαιό-
λαδο και το μέλι. Σε μεταγενέστερο στά-
διο το Υπουργείο Γεωργίας θα μπορεί
να είναι συνιδιοκτήτης του σήματος
και να χρησιμοποιεί το logo στα γεωρ-
γικά προϊόντα που θέλει να αναγνωρί-
σει.

Και υπηρεσίες
Αν και είναι πιο περίπλοκο εγχείρημα,

το Υπουργείο βλέπει θετικά την απο-
νομή διαπίστευσης και σε παρεχόμενες
υπηρεσίες, κάτι που ήδη εφαρμόζεται
στο εξωτερικό. Κατά την διάρκεια των
διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμε-
νους φορείς, φαίνεται να ακούστηκαν
σχετικές εισηγήσεις ώστε να χρησιμο-
ποιηθεί ανάλογο σήμα συγκεκριμένα
και για τις τουριστικές και επισιτιστικές

υπηρεσίες ή ακόμα σε υπηρεσίες
consulting και νομικές. Σε κάθε περί-
πτωση, αυτό θα εξεταστεί σε μεταγε-
νέστερο στάδιο. Προϋπόθεση για το
δεύτερο σκέλος εφαρμογής του brand
name, είναι η επιτυχία της προσπάθειας
για τα υλικά προϊόντα. «Αν έχουμε προ-
τάσεις από τον επιχειρηματικό κόσμο
εμείς είμαστε ανοικτοί, πρέπει να το
θέλουν και οι ίδιοι» ανέφερε η κα Πα-
τσαλή. 

Άλλο brand name για το κρασί
Σε μεταγενέστερο στάδιο η Εθνική

Οπτική Ταυτότητα, ενδεχομένως να ε-
πεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες προϊ-
όντων, όπως γεωργικά και μεταποιημένα
γεωργικά προϊόντα (αγροδιατροφικά,
οινικά), καθώς και στον τομέα παροχής
υπηρεσιών. Στην περίπτωση του κυ-
πριακού κρασιού είναι γνωστό ότι τρέ-
χουν παράλληλα άλλες διαδικασίες ε-
νίσχυσης της κυπριακής ετικέτας. Σε
επίπεδο ομάδας οινοποιών, το Cyprus
Wine Consortium, το οποίο είναι κοντά
σε ανακοινώσεις για το σήμα ποιότητας,
στο οποίο θα καταλήξει. Πέραν τούτου,
τρέχει μια άλλη παράλληλη διαδικασία
από πλευράς Υπουργείου Εμπορίου, για
ξεχωριστό Brand name για το κυπριακό
κρασί, η οποία δεν αποκλείεται να τε-
λεσφορήσει και πριν το τέλος του 2022. 

Οι προϋποθέσεις
Βασική προϋπόθεση για να φέρει

ένα προϊόν το Cyprus Made στην συ-
σκευασία του, είναι η γραπτή απόφαση
του τμήματος τελωνείου για έκδοση δε-
σμευτικής πληροφορίας καταγωγής, με
την οποία αποδεικνύεται η κυπριακή
καταγωγή του προϊόντος. Η διαδικασία
είναι απλή- στην ιστοσελίδα του Τελω-
νείου, καταχωρούνται οι κώδικες του
προϊόντος και το τελωνείο πιστοποιεί
την καταγωγή του. Η ηλεκτρονική αίτηση
θα είναι διαθέσιμη σύντομα σύμφωνα
με την διευθύντρια της Υπηρεσίας Ε-
μπορίου Παναγιώτα Πατσαλή, όπως και
οι κατευθυντήριες γραμμές για την συ-
μπλήρωσή της. 

Στις βασικές προϋποθέσεις περιλαμ-
βάνεται επίσης:

- Η βεβαίωση ότι οι εγκαταστάσεις
της εταιρείας, η οποία παράγει το προϊόν
βρίσκονται σε έδαφος της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

- Η βεβαίωση ότι το προϊόν παράγεται
τουλάχιστον τους τελευταίους 12 μήνες.

- Το πιστοποιητικό σύστασης της ε-
ταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών.

- Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής
από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών
δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκ-
καθάρισης, ή δεν τελεί υπό αναγκαστική

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή να μην έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρη-
ματικές τους δραστηριότητες ή να μην
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κα-
τάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

- Η δήλωση ότι τα προϊόντα πληρούν
τις προδιαγραφές που τίθενται από την
Κυπριακή, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομο-

θεσία, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή,
τυποποίηση και διανομή τους, την υγιεινή
και την ασφάλεια αυτών κατά τη χρήση
και κατανάλωσή τους.

Η ιστοσελίδα Cyprus Made
Μετά την δημιουργία εξειδικευμένης

ιστοσελίδας για το χαλλούμι- halloumi.cy-
, το υπουργείο Εμπορίου φαίνεται να ε-
πιλέγει ανάλογο τρόπο προβολής και
προώθησης του CyprusMade. Πρόκειται
για την ιστοσελίδα cyprusmade.gov.cy
η οποία ήδη είναι διαθέσιμη για το κοινό
τις τελευταίες μέρες. Περιλαμβάνει μέχρι
στιγμής κάποιες βασικές πληροφορίες
για το brand name και σύντομα θα προ-
στίθενται νέες πληροφορίες καθώς και
η αίτηση, την οποία θα υποβάλλουν οι
ενδιαφερόμενοι. Αυτό φυσικά θα γίνει
μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή του Cyprus
Madeστον έφορο εταιρειών. Μόλις γίνει
η εγγραφή, θα είναι έτοιμες και οι εται-
ρείες να υποβάλουν τις πρώτες αιτήσεις
και να αξιολογούνται και αφού εγκρίνο-
νται, να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν
το σήμα για διαφημιστικούς σκοπούς,
στην ιστοσελίδα και σε έγγραφα της ε-
ταιρείας (επιστολόχαρτα, φακέλους, κα-
ταλόγους, τιμολόγια, διαφημιστικό υλικό),
όταν αυτά σχετίζονται άμεσα με τα προϊ-
όντα για τα οποία έχει παραχωρηθεί
άδεια χρήσης του.
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Αρχές 2023 τα πρώτα προϊόντα Cyprus Made
Ανακοινώθηκε το ενιαίο brand name για τα κυπριακά προϊόντα, το λανσάρισμα στην αγορά θα γίνει με τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ

Σε μεταγενέστερο στάδιο η Εθνική Οπτική Ταυτότητα, ενδεχομένως να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων.

<<<<<<

Υπάρχουν εισηγήσεις ώστε
να χρησιμοποιηθεί ανάλογο
σήμα συγκεκριμένα και για
τις τουριστικές και επισιτι-
στικές υπηρεσίες.

<<<<<<

Η περίπτωση του κυπριακού
κρασιού είναι ιδιόμορφη, α-
φού από πλευράς Υπουργεί-
ου Εμπορίου, υπάρχουν σκέ-
ψεις για δημιουργία ξεχωρι-
στού Brand name.

Χρειάζεται δουλειά
Ο αρχικός προϋπολογισμός για τις
προωθητικές ενέργειες είναι 400
χιλιάδες ευρώ για την διετία 2023-
2024 για ενέργειες που αφορούν
την προώθηση και την εδραίωση
του σήματος και διαφοροποιείται
ανάλογα με τις προσφορές και τις
δράσεις που θα αποφασιστούν. Θα
δοθεί έμφαση στην προβολή του
σήματος, κάτι που θα επιτευχθεί
μέσω των social media και των
ΜΜΕ, αλλά σε πρώτο στάδιο μέσω
επαφών απευθείας με τις εταιρεί-
ες. Αυτό θα γίνει μέσω συναντήσε-
ων με την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, και την
έναρξη της εκστρατείας προώθη-
σης του σήματος προς τις ενδιαφε-
ρόμενες εταιρείες. Σε μια πρώτη
βολιδοσκόπηση της κατάστασης
διαφάνηκε ότι υπάρχει αρκετό εν-
διαφέρον, και θετική ανταπόκριση
από τις εταιρείες, σημείωσε η κα
Πατσαλή. Θα πρέπει να αντικατα-
σταθεί μαζικά, ο τρόπος που μεμο-
νωμένα κάθε εταιρεία δήλωνε
στην συσκευασία των προϊόντων
την κυπριακή του καταγωγή, και να
χρησιμοποιήσει ένα ενιαίο brand
name. Τα best practices από το ε-
ξωτερικό έδειξαν ότι κάτι τέτοιο
συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα
της αυθεντικότητας των προϊό-
ντων. Εξίσου σημαντικό με την υιο-
θέτηση του σήματος, είναι και η ε-
δραίωσή του στην αγορά. Σε αυτό
το πλαίσιο τα 14 εμπορικά κέντρα
που λειτουργούν στο εξωτερικό,
θα προωθήσουν και το συγκεκρι-
μένο σήμα με την συμμετοχή της
Κύπρου και των προϊόντων του σε
εκθέσεις του εξωτερικού. Φυσικά
η αναγνώριση της ποιότητας από
τον καταναλωτή, χρειάζεται δου-
λειά και εδραίωση κάθε branding
χρειάζεται χρόνο και πολλές προ-
ωθητικές ενέργειες. Από εδώ και
πέρα χρειάζεται υιοθέτηση και ε-
δραίωση της νέας οπτικής ταυτότη-
τας. Αυτό είναι και το ζητούμενο
στην παρούσα προσπάθεια, ώστε
να αυξηθούν κατ’ επέκταση και οι
πωλήσεις των προϊόντων που θα
φέρουν το σήμα. 

Στον Όμιλο Χουλιώτη των ZARA περνούν
πέντε (5) καταστήματα που είχε στην
κατοχή της η REMU και που βρίσκονται
στη γωνία Μακαρίου και Σπύρου Κυ-
πριανού στη Λευκωσία, ακριβώς απέ-
ναντι από το αστυνομικό τμήμα του
Λυκαβηττού. Η περιοχή εκεί που έχουν
γίνει μεγάλες αναπτύξεις τα τελευταία
χρόνια, με την αρχή να είχε γίνει με τη
Στασικράτους, αλλά προσφάτως και με
την ανάπλαση της Μακαρίου, έχει «τρα-
βήξει» μεγάλα ονόματα του επιχειρη-
ματικού κόσμου για επενδύσεις στην
περιοχή. Αυτή τη φορά, ο όμιλος Χου-
λιώτη αγόρασε τα παλαιά γραφεία που
στεγαζόταν η Cyprus Airways λίγο κάτω
από 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η τιμή
που ζητούσε η REMU ήταν στα 4,6 εκατ.
ευρώ. Όπως είμαστε σε θέση να γνω-
ρίζουμε, ο Όμιλος Χουλιώτη θα τα α-
ξιοποιήσει ως καταστήματα του Ομίλου,
είτε θα πλασάρει καινούργιες αφίξεις
καταστημάτων. Υπάρχουν όλα τα σε-
νάρια στο τραπέζι, καθώς τα εν λόγω
καταστήματα στην περιοχή που είναι
θεωρούνται «φιλέτα». Είναι ακίνητα
που ήταν στο παρελθόν «σημείο ανα-

φοράς» για την πρωτεύουσα σε επίπεδο
τοποθεσίας. Το ακίνητο έχει συνολική
επιφάνεια 571 τ.μ. (241 τμ, 46 τμ, 44 τμ,
90 τμ και 150 τμ, κάθε κατάστημα α-
ντίστοιχα) και κάθε μονάδα αποτελείται
από ενιαίο χώρο λιανικής, εγκαταστάσεις
υγιεινής και ημιώροφο. Τα πέντε κατα-
στήματα απολαμβάνουν τη χρήση πε-

ζοδρομίου 358 τ.μ. μπροστά από τα κα-
ταστήματα και έχουν συνολική πρόσοψη
δρόμου 120 μ.

1,46 δισ. από το 2017
Οι συνολικές πωλήσεις της Διεύθυν-

σης Διαχείρισης Ακινήτων REMU της
Τράπεζας Κύπρου από την αρχή του

2017 ανέρχονται σε 1,46 δισ. ευρώ και
υπερβαίνουν τα ακίνητα που ανέλαβε
κατά την ίδια περίοδο ύψους 1,35 δισ.
ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία οικο-
νομικά αποτελέσματα, κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2022, ολοκλήρωσε πωλή-
σεις ακινήτων ύψους 87 εκατ., σε σύ-
γκριση με 76 εκατ. κατά το πρώτο εξά-

μηνο 2021, με κέρδη από πωλήσεις α-
κινήτων ύψους περίπου 8 εκατ. για το
πρώτο εξάμηνο 2022 Οι πωλήσεις πε-
ριουσιακών στοιχείων αφορούν όλες
τις κατηγορίες ακινήτων, με πάνω από
60% των πωλήσεων σε αξία κατά το
πρώτο εξάμηνο 2022 να αφορούν γη.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους η

Τράπεζα προχώρησε σε εκτέλεση αγο-
ραπωλητήριων συμφωνιών για 373 α-
κίνητα με τιμή συμβολαίου ύψους πε-
ρίπου 99 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με
αγοραπωλητήριες συμφωνίες για 387
ακίνητα (με τιμή συμβολαίου ύψους 85
εκατ.) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα βρισκόταν σε
προχωρημένες διαδικασίες για πωλήσεις
ακινήτων ύψους 81 εκατ. ευρώ στις 30
Ιουνίου 2022, εκ των οποίων τα 41 εκατ.
αφορούσαν υπογεγραμμένες αγοραπω-
λητήριες συμφωνίες (σε σύγκριση με
85 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2021, εκ των
οποίων τα 48 εκατ. αφορούσαν υπογε-
γραμμένες αγοραπωλητήριες συμφω-
νίες).

Πρόσθετα, η REMU ανέλαβε ακίνητα
ύψους 26 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2022 (σε σύγκριση με προσθήκες
ύψους 21 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2021), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής
χρέους με ακίνητα. Διαχειρίζεται ακίνητα
πλέον λογιστικής αξίας ύψους 1,14 δισ.
ευρώ, σε σύγκριση με 1,21 δισ. στο
τέλος του 2021.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Deal Χουλιώτη και REMU για 5 καταστήματα στη Μακαρίου
Πωλήθηκε λίγο κάτω από 4 εκατομμυρίων ευρώ το σύμπλεγμα ακριβώς απέναντι από το αστυνομικό τμήμα του Λυκαβηττού

Η περιοχή εκεί που έχουν γίνει μεγάλες αναπτύξεις τα τελευταία χρόνια, με την αρχή να είχε γίνει με τη Στασικράτους, αλλά προσφάτως και με την ανάπλαση της Μακαρίου, έχει «τραβή-
ξει» μεγάλα ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου για επενδύσεις στην περιοχή. 

Εξίσου σημαντικό με την υιοθέτηση του σήματος, είναι και η εδραίωσή του στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο τα 14 εμπορικά κέντρα που λειτουργούν στο εξωτερικό, θα προωθήσουν και το συγκεκριμένο σήμα με την συμμετοχή της Κύπρου και των προϊόντων του σε εκθέσεις του εξωτερικού.



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Οι οικονομικές επιδόσεις της κυβέρνησης κατά
την διάρκεια της δεκαετούς θητείας της, κυ-
ριάρχησαν κατά την έναρξη του 18ου συνε-
δρίου του Economist στη Λευκωσία. Εν αντι-
θέσει με άλλες χρονιές, η φετινή ομιλία του
Προέδρου της Δημοκρατίας επικεντρώθηκε
στο οικονομικό κομμάτι, με αναφορές οι
οποίες ξεκάθαρα έδωσαν προεκλογική νότα
στην παρουσία του στο φετινό Economist.
Ωστόσο, αυτό το οποίο μπορεί να θεωρηθεί
ως ασπίδα προστασίας του υποψηφίου του
κυβερνώντος κόμματος, στις επιθέσεις που
δέχεται για την οικονομική πολιτική της κυ-
βέρνησης, είναι η κατηγορηματική διαβεβαί-
ωση του Προέδρου της Δημοκρατίας να πα-
γώσει κάθε αίτημα οικονομικής φύσεως που
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παροχολογία
μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Αίσθηση προ-
κάλεσε η αναφορά του Νίκου Αναστασιάδη
ότι θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο

να αποφασίσει «όπως από την 1η Νοεμβρίου
όποια νέα αιτήματα, τα οποία θα οδηγήσουν
σε σημαντικό δημοσιονομικό εκτροχιασμό,
μην γίνουν αποδεκτά». Από τον κανόνα ο
Νίκος Αναστασιάδης εξαίρεσε αιτήματα τα
οποία, όπως είπε, είναι δικαιολογημένα και
δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τους προϋπο-
λογισμούς ή τους σχεδιασμούς.

Καρφιά προς ΑΚΕΛ
Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά το χώρο

των επικρίσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
από το βήμα του συνεδρίου φρόντισε να α-
παντήσει σε κάποια από τα επιχειρήματα που
χρησιμοποιεί ο υποψήφιος πρόεδρος που υ-
ποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ. Κάνοντας μια γε-
νική αναφορά πως ο φετινός προϋπολογισμός
που θα καταθέσει η κυβέρνηση θα είναι ο τε-
λευταίος της, υπενθύμισε πως πριν από δέκα
χρόνια που παρέλαβε την διακυβέρνηση της
χώρας τα ρευστά διαθέσιμα κάλυπταν τις δη-
μόσιες δαπάνες ενός μηνός. Στην ουσία, όπως
συμπλήρωσε, η Κύπρος βρισκόταν στα στάδιο
της χρεωκοπίας. Δέκα χρόνια μετά η κυβέρ-
νηση παραδίδει, κατά τον ίδιο, μια εύρωστη
οικονομία με πλεονασματικούς προϋπολογι-
σμούς και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ση-
μαντικά μειωμένη ανεργία, παρά τις κρίσεις
του 2013, του 2020.

Όχι στις παροχές
Προτάσσοντας την αίσθηση ευθύνης, ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνήθηκε η κυ-
βέρνησή του να προβεί, όπως είπε, σε κινήσεις
οι οποίες ναι μεν θα ικανοποιούσαν αιτήματα

προεκλογικής υφής αλλά θα άφηναν αποτύ-
πωμα στα δημοσιονομικά του κράτους, πλήτ-
τοντας την αξιοπιστία της «οικονομικής μας
πολιτικής». 

Στο σημείο αυτό εξέφρασε την λύπη του
για τις αναφορές που γίνονται, προφανώς
από υποψηφίους, «για μια δήθεν ανάλγητη
Κυβέρνηση η οποία δεν επαναφέρει πολιτικές
που είχαν ληφθεί όχι επί των ημερών μας
αλλά επί διακυβέρνησης εκείνων που μας ε-
πικρίνουν, όπως η ΑΤΑ, που αποκαταστάθηκε
από την παρούσα διακυβέρνηση, ή η αποκοπή
του 12% στις συντάξεις όσων αποχωρούν

από την εργασία τους στο 63ο έτος, με από-
φαση που λήφθηκε επί ημερών της προηγού-
μενης Κυβέρνησης». Κλείνοντας το κομμάτι
αυτό της ομιλίας του, ο Νίκος Αναστασιάδης

τόνισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να
είναι ωφέλιμη παρά αρεστή σε όλους και συ-
νεπής ως προς τη δημοσιονομική πολιτική,
ούτως ώστε να μην «παραδώσουμε το κράτος

που παραλάβαμε το 2013», όπως ανέφερε χα-
ρακτηριστικά.

Ουκρανία-Τουρκία
Στην πρώτη μέρα του συνεδρίου του

Economist κυριάρχησαν και άλλα ζητήματα
πέρα από τις εκτεταμένες αναφορές του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας στα οικονομικά του
τόπου, τα τελευταία δέκα χρόνια. Η κρίση
ένεκα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία
ήταν από τα θέματα με έντονο ενδιαφέρον.
Η παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη
Κασουλίδη στο Economist εστίασε στο απο-
τύπωμα της κρίσης στην περιοχή της ανατο-
λικής Μεσογείου. Ο επικεφαλής της κυπριακής
διπλωματίας ανέφερε πως «Κύπρος και Ου-
κρανία αποτελούν παράλληλες πορείες, αφού
τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην καρδιά της
Ευρώπης, λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο για
48 συναπτά έτη. Το μόνο που αλλάζει είναι ο
εισβολέας και η χρονική απόσταση από τα γε-
γονότα». Παρουσίασε την Κύπρο ως ένα αξιό-
πιστο και προβλέψιμο δυτικό εταίρο εντός της
ΕΕ,  προσθέτοντας πως «καταδικάσαμε από
την πρώτη στιγμή τη ρωσική εισβολή, χωρίς
ουρές και υποσημειώσεις». Ο κ. Κασουλίδης
κατηγορηματικά επισήμανε πως η στήριξη
της Κύπρου στην Ουκρανία  δεν είναι ευκαι-
ριακή, ούτε διακηρυκτικού χαρακτήρα. Υπο-
στήριξε δε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν
αφήνει ανεπηρέαστη την περιοχή της ανατο-
λικής Μεσογείου.

Κατά Τουρκίας
Ιδιαίτερα έντονος ήταν ο Υπουργός Εξωτε-

ρικών με την Τουρκία την οποία, όπως είπε,
«Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε στον θεσμικό
και πολιτικό κατήφορο, δεν θα βαδίσουμε στο
δρόμο της ρητορικής παραφροσύνης, αλλά
στο δρόμο του ορθολογισμού και του Διεθνούς
Δικαίου». Τονίζοντας πως ο ίδιος δεν είναι δια-
τεθειμένος να συμβιβαστεί και να αποδεχτεί
την παρατεταμένη στασιμότητα που οδηγεί
στη διχοτόμηση, επέκρινε την Τουρκία πως ε-
πιχειρεί  να καταστήσει τους Τ/κ το πολιτικό
της παρακλάδι.
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Προεδρικό φρένο
στην προεκλογική
παροχολογία
Με άρωμα προεδρικών εκλογών η παρουσία του 

Νίκου Αναστασιάδη στο φετινό συνέδριο του Economist

<<<<<<<

Οχι στην ικανοποίηση αιτημάτων
που έχει βάλει στο τραπέζι ο υπο-
ψήφιος που υποστηρίζεται από το
ΑΚΕΛ, είπε από το βήμα του συνε-
δρίου ο Νίκος Αναστασιάδης. Δεν
θα παραδώσουμε το κράτος που
παραλάβαμε το 2013.

Η κρίση ένεκα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία καθώς και οι προκλήσεις που προκύπτουν και αγγίζουν και την ανατολική Μεσόγειο κυριάρχησαν κατά την πρώ-
τη μέρα των εργασιών του 18ου συνεδρίου του Economist.

Στο πλαίσιοπαρουσιάσεων στο 18ο ετήσιο συνέδριο
του Economist στη Λευκωσία, τονίστηκε πως
είναι απαραίτητες οι μεταρρυθμίσεις για να στα-
θεροποιηθεί η οικονομία και να επιτευχθεί η αν-
θεκτικότητα. Τον πληθωρισμό έθεσε στο επίκεντρο
της δύσκολης συγκυρίας για την παγκόσμια και
την ευρωπαϊκή οικονομία, ο Υπουργός Οικονο-
μικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης. Όπως είπε, το
πρόβλημα του πληθωρισμού που ταλανίζει την
Ευρώπη δεν οφείλεται μόνο στον πόλεμο. Μίλησε
για 4 παραμέτρους που έχουν δημιουργήσει ένα
εκρηκτικό κοκτέιλ: 1) την επεκτατική νομισματική
πολιτική που ακολουθήθηκε για πολλά χρόνια
με μηδενικά ή αρνητικά επιτόκια, 2) την πανδημία,
όπου διά νόμου απαγορεύθηκε η λειτουργία της
οικονομίας, 3) τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις
κυρώσεις, καθώς και 4) τις πολιτικές της πράσινης
μετάβασης που συντείνουν στην αύξηση της
τιμής της ενέργειας. Ο κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης,
αν και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πληθωρισμός
δεν θα παραμείνει για πολύ μεγάλο διάστημα,
θεώρησε κρίσιμο το θέμα της ενέργειας που
αφορά στα 2/3 του πληθωρισμού σήμερα. Όπως
εξήγησε ο υπουργός, η ευρωστία χτίστηκε και
πάνω στην υπόθεση για χαμηλές τιμές ενέργειας.
Η πράσινη μετάβαση πρέπει να αναθεωρηθεί
για να αμβλύνει τις συνέπειες στους πολίτες, σύμ-
φωνα με τον κ. Πετρίδη.

Επίτευξη ανθεκτικότητας
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της

αποστολής για την Κύπρο του ESM, Wim Van
Aken. Μίλησε για το σοκ στο οποίο βρίσκεται η
παγκόσμια οικονομία, για το εμπορικό σοκ αλλά
και για τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντι-

μέτωπη η Ευρώπη ειδικότερα, σε συνέχεια και
της αναθεώρησης προς τα κάτω της οικονομικής
ανάπτυξης το 2023. Εξήγησε ότι η αβεβαιότητα
επιβαρύνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών
και έδωσε έμφαση στην ανάγκη επίτευξης αν-
θεκτικότητας μιλώντας για ευκαιρίες που ανα-
δύονται για την Ευρώπη, μετά τις κρίσιμες με-
ταρρυθμίσεις που έγιναν, με ενδεικτικές αυτές
για τη θωράκιση των τραπεζών, την ενίσχυση
των θεσμών και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στα-
θερότητας. Ο WimVanAkenαναφέρθηκε επίσης
στην ισχυρή οικονομική προοπτική της Κύπρου
εν μέσω αυξανόμενων εξωτερικών κινδύνων.

Το Ταμείο Ανάκαμψης
Στο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας για τη δη-

μιουργία του Recoveryand ResilienceTaskForce,
ως απάντηση στις προκλήσεις της πανδημίας,
ένα εργαλείο που αποτελεί μοντέλο για το μέλλον,

αναφέρθηκε η επικεφαλής της RECOVER της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Céline Gauer. Μιλώντας
για την προσέγγιση αυτήν των κρατών μελών
και της ΕΕ, σημείωσε ότι η αλληλεγγύη είναι το
κλειδί, ως παράγοντας σταθερότητας μετά την
ανάκαμψη και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας.
Η κ. Gauer εξέφρασε την ικανοποίησή της για
τον ρυθμό υλοποίησης των επενδύσεων και ει-
δικότερα για την Κύπρο σημείωσε ενδεικτικά ότι
υπάρχουν σήμερα 26 εγκεκριμένα σχέδια σε
στάδιο υλοποίησης, προϋπολογισμού 13 δισ. 

Μηχανισμός προσαρμογής
Αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα που

χρήζουν ολιστικής αντιμετώπισης και οι λύσεις
θα προέλθουν από περιφερειακές συνεργασίες
και συμμαχίες, σύμφωνα με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της PwC Κύπρου Φίλιππο Σώσειλο.
Μιλώντας για το πλαίσιο της κρίσης, ο κ. Σώσειλος

επικαλέστηκε έρευνα της PwC που έδειξε ότι
κρίσεις σαν αυτές που βιώνουμε σήμερα υπήρχαν
και στο παρελθόν, αλλά ο κόσμος τα κατάφερε
παρά τον υψηλό πληθωρισμό και τους αιματηρούς
πολέμους. Η διαφορά, όπως σημείωσε, είναι ότι
στο παρελθόν η ανθρωπότητα δεν αντιμετώπιζε
όλες αυτές τις κρίσεις ταυτόχρονα. Κατά την ά-
ποψή του, οι κρίσεις είναι σύμπτωμα των μεγάλων
τάσεων –τεχνολογικές εξελίξεις, μετατόπιση
της οικονομικής δύναμης, κοινωνική αστάθεια
κ.ο.κ.– και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η
κρίση είναι μηχανισμός προσαρμογής και όσο
πιο γρήγορα καταλάβουμε την εξέλιξή της τόσο
πιο καλά θα αντιδράσουμε, υπογράμμισε ο κ.
Σώσειλος.

Σωστές προσεγγίσεις
Αυξάνεται ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού,

σύμφωνα με τον επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής
της Ελληνικής Τράπεζας Ανδρέα Ασσιώτη, που
σημείωσε τη σημασία της σωστής προσέγγισης
δράσεων σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα ώστε να
αποκλιμακωθούν οι πιέσεις, με στόχο τη δημι-
ουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Ο κ. Ασσιώτης
εστίασε στο θέμα των δημοσιονομικών παρεμ-
βάσεων που θα εξασφαλίζουν ισορροπία νομι-
σματικής πολιτικής και προστασίας των ευάλωτων
νοικοκυριών, με ταχείες κυβερνητικές δράσεις
οι οποίες πρέπει να είναι επίκαιρες, στοχευμένες
και προσωρινές. Κατά την άποψή του, οι χώρες
που θα επιτύχουν να οικοδομήσουν μακροπρό-
θεσμη ανθεκτικότητα, τέτοια που να εξασφαλίζει
την ανταπόκριση σε έκτακτα γεγονότα θα έχουν
καλύτερες προοπτικές. 

Επιμέλεια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Ο πληθωρισμός πρωταγωνίστησε στον Economist

Μοντέλο για το μέλλον το Recovery and Resilience Task Force ως απάντηση στις προκλήσεις της πανδημίας.

Η πρωθυπουργός 
της Ουκρανίας 
στο Economist
Από τις σημαντικές στιγμές της πρώτης μέ-
ρας των εργασιών του Economist η παρουσία
της πρωθυπουργού της Ουκρανίας. Η Γιούλια
Τιμοσέκνο σημείωσε με νόημα πως ο πόλε-
μος στην χώρα της έχει αλλάξει πολλά στην
Ευρώπη και τον κόσμο. Περιγράφοντας τις ει-
κόνες φρίκης από τις τελευταίες επιθέσεις
στο Κίεβο, ευχαρίστησε την Κύπρο για την υ-
ποδοχή και φιλοξενία που προσφέρει σε Ου-
κρανούς που έχουν φύγει από τις εμπόλεμες
περιοχές.  Όπως είπε, ο Πούτιν αυτό που θέ-
λει είναι να αμφισβητήσει την ηγεσία της δύ-
σης και την επανεξέταση των συνόρων προς
όφελος των νέων αυτοκρατοριών. Πρόσθεσε
ότι ήρθε η ώρα να τεθούν αυστηροί όροι στην
Ρωσία χωρίς να αναμένεται πότε θα εφαρμό-
σει τις πυρηνικές απειλές του.  Κάτι τέτοιο α-
νέφερε θα ήταν ένας «αρμαγεδώνας» για ο-
λόκληρο τον κόσμο. Το ευρωπαϊκό οικοδόμη-
μα δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο μετά τον
πόλεμο στην Ουκρανία, ήταν το μήνυμα που έ-
στειλαν και άλλοι ομιλητές, πρώην ηγέτες και
αξιωματούχοι,  στο πλαίσιο του 18ου συνεδρί-
ου του Economist στην Κύπρο. Ο  πρώην αντι-
καγκελάριος και πρώην Ομοσπονδιακός Υ-
πουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόσκα
Φίσερ στην ομιλία του είπε ότι ο πόλεμος στην
Ουκρανία στρέφεται εναντίον όλων των αρ-
χών της Ε.Ε. που δημιουργήθηκαν μετά το τέ-
λος του ψυχρού πολέμου. Όπως ανέφερε δεν
πρόκειται για έναν πόλεμο εναντίον μόνο της
Ουκρανίας αλλά και εναντίον της ΕΕ. Ο Ύπα-
τος Αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου στην
Κύπρο Ιρφάν Σιντίκ, αναφέρθηκε στην ανά-
γκη για κοινό μέτωπο κατά των νέων αυτών ε-
ντάσεων μεταξύ δημοκρατιών και απολυταρ-
χιών. Ανέφερε ότι η απόφαση είναι σαφής και
πρέπει να επιλέξουμε σε ποια μεριά βρισκό-
μαστε. Η ανταπόκριση, πρόσθεσε, «δείχνει ό-
τι μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί έ-
στω κι αν είμαστε εκτός ΕΕ». Αίσθηση προκά-
λεσαν τα όσα κατέθεσε στο συνέδριο ο πρώην
πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματτέο Ρέντζι.
Μεταξύ άλλων ο Ιταλός πολιτικός αναφέρθη-
κε στη στάση της Τουρκίας και τη στάση της
ως χώρα που ανήκει στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι
η Άγκυρα θα πρέπει να αποφασίσει «αν θα
παραμείνει στη δική μας κοινότητα ή όχι».
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Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Η σημασία 
της Ελλάδας 

και της Κύπρου
Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία δένεται όλο
και περισσότερο στο άρμα της Ρωσίας. Οι
σχέσεις του Ερντογάν με τον Πούτιν είναι
ζωτικής σημασίας αφού χρειάζονται ο
ένας τον άλλο για να επιβιώσουν. Ο Ερ-
ντογάν επιζητεί την οικονομική και την
ενεργειακή στήριξη από τον Ρώσσο πρό-
εδρο και ο Πούτιν χρησιμοποιεί τον Ερ-
ντογάν για να διασπάσει το ΝΑΤΟ, να α-
ποφύγει τις κυρώσεις και να καταφέρει
να συνεχίσει να πουλάει φυσικό αέριο
στην Ευρώπη αφού θέλει να καταστήσει
μέσω έργων ενεργειακό κόμβο την Τουρκία.
Είναι όμως κάτι τέτοιο εφικτό; Η Ευρώπη
μετά από 60 χρόνια ενεργειακής προσάρ-
τησης στη Ρωσία, αποφάσισε να απαγκι-
στρωθεί πλήρως και να προμηθεύεται ε-
νέργεια από άλλες πηγές. Γι’ αυτό βλέπουμε
να αναβαθμίζεται το λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης αφού εκεί το 2023 θα είναι έ-
τοιμη μια πλωτή μονάδα φυσικού αερίου
για να προμηθεύει Βουλγαρία, Βόρεια Μα-
κεδονία και Ρουμανία. Αυτό θα γίνεται
χερσαία οπότε αχρηστεύονται ουσιαστικά
τα στενά του Βοσπόρου και η όποια επιρ-
ροή μπορεί να έχει η Τουρκία στη μεταφορά
ενέργειας. Την ίδια ώρα αναβαθμίζεται η
σημαντικότητα της κατασκευής ενός α-
γωγού που θα ενώνει τα κοιτάσματα νότια
της Κύπρου με την Ελλάδα και στη συνέ-
χεια με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο Ευρω-
παϊκός ενεργειακός κόμβος θα βρίσκεται
σε λίγο καιρό μέσα σε Ευρωπαϊκά σύνορα
στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έτσι οι
σύμμαχοί μας αποφάσισαν να μας στηρί-
ξουν πολιτικά αλλά και με οπλικά συστή-
ματα ώστε να θωρακιστεί η ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρώπης όπου η καρδιά της
θα χτυπάει στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Ο Ερντογάν έχει καταλάβει ότι χάνει τον
όποιο ρόλο ρυθμιστή είχε στην περιοχή
και γι’ αυτό τον βλέπουμε να απειλεί θεούς
και δαίμονες. Είναι όμως αργά, αφού οι
αποφάσεις έχουν παρθεί και δεν συμπε-
ριλαμβάνουν την Τουρκία στο σχεδιασμό
γιατί πολύ απλά έχει χαθεί η εμπιστοσύνη.
Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε
ειρηνικά με τους γείτονές μας αλλά θα
πρέπει η πολιτική τους ηγεσία να αποφα-
σίσει ποιον δρόμο θέλει να ακολουθήσει.
Τον δρόμο της Πουτινικής δικτατορίας ή
το δρόμο της Ευρωπαϊκής ένταξης;

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγι-
κής και Επιχειρήσεων.

Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο εκτε-
ταμένων μπλακ άουτ και διακοπών
της υδροδότησης τους χειμερινούς
μήνες, όπου το θερμόμετρο πέφτει
για μεγάλα διαστήματα κάτω από το
μηδέν, βρίσκονται εκατομμύρια Ου-
κρανοί, καθώς τα αλλεπάλληλα κύ-
ματα ρωσικών βομβαρδισμών αστικών
κέντρων, που ξεκίνησαν πριν από
ένα δεκαήμερο, έχουν ήδη προκαλέσει
μεγάλες ζημιές στις υποδομές της
χώρας.

Στο τελευταίο του μήνυμα προς
τον ουκρανικό λαό, ο πρόεδρος Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη
Ρωσία ότι συνεχίζει να τρομοκρατεί
και να εξοντώνει αμάχους, ενώ ανέ-
φερε ότι «από τις 8 Οκτωβρίου έχει
καταστραφεί το 30% των ουκρανικών
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας, κάτι που προκαλεί εκτετα-
μένα μπλακ άουτ σε πολλές περιοχές
της χώρας». Από την πλευρά του ο
Κίριλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής δι-
ευθυντής του προεδρικού γραφείου,
χαρακτήρισε «κρίσιμη» την κατά-
σταση των υποδομών και κάλεσε
τους πολίτες «να προετοιμαστούν για

να αντιμετωπίσουν διακοπές στα συ-
στήματα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης
και θέρμανσης». 

Στο χθεσινό κύμα των βομβαρδι-
σμών, ρωσικός πύραυλος έπληξε θερ-
μοηλεκτρικό σταθμό σε βόρειο προ-
άστιο του Κιέβου, σκοτώνοντας τρεις
ανθρώπους, ενώ περιοχές της πρω-
τεύουσας έμειναν χωρίς ρεύμα, όπως
ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης
Βιτάλι Κλίτσκο. Σοβαρές ζημιές ση-
μειώθηκαν επίσης στις ενεργειακές
εγκαταστάσεις του Χαρκόβου και του
Νντίπρο, ενώ αεροπορικός βομβαρ-
δισμός των Ρώσων άφησε τη βόρεια
πόλη Ζιτομίρ χωρίς νερό και ρεύμα.

Η ουκρανική κυβέρνηση καταγ-
γέλλει ότι ο ρωσικός στρατός χρησι-
μοποιεί ολοένα και περισσότερο στους
βομβαρδισμούς ιρανικά drones-καμι-

κάζι Shahed-136, κάτι που η Τεχεράνη
επισήμως αρνείται. Στη διάρκεια συ-
νέντευξης Τύπου ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Ντμίτρο Κουλέμπα γνωστοποίησε ότι
έχει προτείνει στον Ζελένσκι τη δια-
κοπή των διπλωματικών σχέσεων με
το Ιράν και κάλεσε την Ε.Ε. να επιβάλει
κυρώσεις. Εμφανίστηκε απολύτως σί-
γουρος ότι τα drones που χρησιμο-
ποιούν οι Ρώσοι είναι ιρανικά και δή-
λωσε ότι είναι έτοιμος να προσφέρει
«ένα τσουβάλι αποδείξεις» στους Ευ-
ρωπαίους για τον ισχυρισμό του.

Επιπλέον, ο Ουκρανός αξιωματού-
χος ανέφερε ότι η κυβέρνησή του έ-
στειλε επίσημο αίτημα στο Ισραήλ
για την παροχή συστημάτων αντια-
εροπορικής άμυνας, όπως και για τη
συνεργασία των δύο χωρών στην πα-
ραγωγή ανάλογων συστημάτων. Νω-

ρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Δικαι-
οσύνης Γκίντεον Σάαρ είχε δηλώσει
στο ραδιόφωνο του στρατού ότι «η
υποστήριξή μας στην Ουκρανία δεν
περιλαμβάνει οπλικά συστήματα».
Αν και έχει καταδικάσει τη ρωσική
εισβολή, το Ισραήλ περιορίζεται στην
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην
Ουκρανία, επικαλούμενο ζωτικά συμ-
φέροντα που απαιτούν τη συνεργασία
του με τη Ρωσία, ιδιαίτερα στο Συ-
ριακό. 

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση
δημοσιογράφου, ο εκπρόσωπος του
Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν επι-
βεβαίωσε τη χρήση ιρανικών drones
από τον ρωσικό στρατό, λέγοντας ότι
στις επιχειρήσεις επί ουκρανικού ε-
δάφους χρησιμοποιείται ρωσικός ε-
ξοπλισμός. Στο μεταξύ, το πρακτορείο

Reuters, επικαλούμενο δύο ανώτερους
Ιρανούς αξιωματούχους και άλλους
δύο –επίσης Ιρανούς– διπλωμάτες, υ-
ποστηρίζει ότι η Τεχεράνη υποσχέθηκε
να παραδώσει στη Μόσχα πυραύλους
εδάφους εδάφους. Στο μεταξύ, η α-
στυνομία της Δανίας ανακοίνωσε χθες
ότι η ζημιά σε έναν εκ των δύο αγωγών
Nord Stream, στη Βαλτική, που προ-
κάλεσε διαρροή φυσικού αερίου, προ-
κλήθηκε από ισχυρές εκρήξεις – ανα-
κοίνωση που συμφωνεί με το ανάλογο
πόρισμα των σουηδικών αρχών. Σου-
ηδικά Μέσα έδωσαν στη δημοσιότητα
το πρώτο βίντεο για το σαμποτάζ, που
προέρχεται από υποβρύχιο drone και
απεικονίζει τεράστιο ρήγμα στον α-
γωγό, από τον οποίο λείπει ένα κομμάτι
μήκους 50 μέτρων. Στη Μόσχα, ο Ντμί-
τρι Πεσκόφ υποστήριξε ότι «η στοι-

χειώδης λογική» λέει πως το σαμποτάζ
έβλαψε τα ρωσικά συμφέροντα και
ότι οι έρευνες των Δυτικών, από τις
οποίες αποκλείστηκε η χώρα του, έ-
γιναν για να της προσάψουν ανύπαρ-
κτες ευθύνες για το συμβάν.

Λάδι στη φωτιά των πυρηνικών α-
νησυχιών έδωσε και μια άλλη δήλωση
από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου
του Πεσκόφ. Απαντώντας σε ερώτημα
δημοσιογράφου δήλωσε ότι το δόγμα
της πυρηνικής αποτροπής που ισχύει
σε όλη τη ρωσική επικράτεια καλύπτει
και τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές
που πρόσφατα προσαρτήθηκαν στη
Ρωσία. Αυτές τις ημέρες το ΝΑΤΟ διε-
ξάγει την ετήσια άσκηση πυρηνικής
ετοιμότητας της Συμμαχίας και περι-
μένει να ενημερωθεί από τη Ρωσία
για τη δική της άσκηση. Χθες το βράδυ
η Μόσχα ανακοίνωσε ότι δύο στρα-
τηγικά βομβαρδιστικά της, που μπο-
ρούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα,
εκτέλεσαν πτήση 12 ωρών πάνω από
διεθνή ύδατα στον Ειρηνικό Ωκεανό
και στη Θάλασσα Μπέρινγκ.

Εγκλήματα πολέμου
Εγκλήματα πολέμου και από τους

δύο εμπολέμους, αλλά στη μεγάλη
πλειονότητά τους από τη Ρωσία, δια-
πίστωσε η εξεταστική επιτροπή του
ΟΗΕ που διερεύνησε τα περιστατικά
το πρώτο διάστημα της ρωσικής ει-
σβολής (Φεβρουάριος - Μάρτιος). Η
έκθεση που δόθηκε χθες στη δημο-
σιότητα αφορά περιστατικά σε τέσ-
σερις περιοχές της βόρειας Ουκρανίας
(Κίεβο, Τσερνίχιβ, Χάρκοβο και Σούμι).
«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είναι
υπεύθυνες για τη συντριπτική πλει-
ονότητα των παραβιάσεων, συμπερι-
λαμβανομένων εγκλημάτων πολέμου.
Οι ουκρανικές δυνάμεις επίσης διέ-
πραξαν παραβιάσεις του διεθνούς αν-
θρωπιστικού νόμου σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων
δύο κρουσμάτων που ισοδυναμούν
με εγκλήματα πολέμου», αναφέρεται
στην περίληψη της έκθεσης του Συμ-
βουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, η έκθεση
καταγράφει τυφλούς βομβαρδισμούς
περιοχών και εκτελέσεις αμάχων που
προσπαθούσαν να διαφύγουν από τον
ρωσικό στρατό, όπως και δύο περι-
πτώσεις αμάχων που εκτελέστηκαν
ή βασανίστηκαν από τον ουκρανικό.

REUTERS

Ερχεται σκληρός χειμώνας στην Ουκρανία
Οι Ρώσοι έχουν καταστρέψει το 30% του ηλεκτρικού δικτύου, λέει ο Ζελένσκι, ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

Τoυ ανταποκριτή μας 
στην Κωνσταντινούπολη
ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Η Τουρκία πραγματοποίησε δοκιμαστική
εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μι-
κρού βεληνεκούς πάνω από τη Μαύρη
Θάλασσα, προκαλώντας την έκπληξη
των στρατιωτικών αναλυτών για τις
προθέσεις της Αγκυρας, ενώ ο εκπρό-
σωπος της τουρκικής προεδρίας Ι-
μπραήμ Καλίν ζήτησε την απόσυρση
όλων των στρατιωτικών δυνάμεων
από τα ελληνικά νησιά και απείλησε
πως σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρ-
ξουν συνέπειες.

Για την εκτόξευση του πυραύλου,
που έχει την ονομασία «Τayfun», χρη-
σιμοποιήθηκε μια κινητή πλατφόρμα
κοντά στο λιμάνι της Ριζούντας, σύμ-

φωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης
CNN Turk και A Haber. Η τουρκική α-
μυντική βιομηχανία η οποία επιβλέπει
τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα
δεν έκανε καμία ανακοίνωση για την
εκτόξευση, ωστόσο τουρκικά πρακτο-
ρεία ειδήσεων μετέδωσαν σχετικές ει-
κόνες. 

Το 2019, η Τουρκία παρέλαβε το
ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-
400. Λίγους μήνες μετά πραγματοποί-
ησε δοκιμαστική βολή στις ακτές της
Μαύρης Θάλασσας και τότε οι τουρ-
κικές αρχές δεν είχαν κάνει καμία ε-
πίσημη ανακοίνωση, όμως τα τουρκικά
μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει
τις ειδήσεις και τις σχετικές εικόνες.

Εν τω μεταξύ, ο κ. Καλίν έθεσε το

ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης
των νησιών του Αιγαίου και απείλησε
την Ελλάδα δηλώνοντας ότι «η απο-
στρατιωτικοποίηση των νησιών είναι
ένα θέμα. Είναι αντίθετη με τις συν-
θήκες η αποστολή στρατιωτικού εξο-
πλισμού, συσκευών, εξοπλισμού κ.λπ.
στα αποστρατιωτικοποιημένα νησιά.
Το λέμε εδώ και χρόνια. Οποιαδήποτε
άλλη ενέργεια εκτός από αυτό θα έχει
συνέπεια. Το λέμε ανοιχτά στην ελ-
ληνική πλευρά. “Εχετε κάνει αυτά τα
βήματα, αλλά δεν θα μείνουν χωρίς α-
νταπόδοση”».

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προ-
εδρίας, στη συνέντευξή του στο τη-
λεοπτικό δίκτυο A Haber, υποστήριξε
πως στη συνομιλία του με τον σύμ-
βουλο εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν
του είπε πως η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί
τα νησιά με αμερικανικά όπλα και πρό-
σθεσε ότι «το είπα και στη συνάντησή
μας στην Κωνσταντινούπολη και στην
τετ α τετ συνάντησή μας ότι προειδο-
ποιήστε την ελληνική πλευρά. Μην ε-
πιτρέπετε να σας χρησιμοποιήσουν».
Το είπαμε ξεκάθαρα αυτό. Είπαν επίσης
ότι θα κάνουν βήματα. Οτι δεν είναι
εμπλεκόμενο μέρος εκεί, ότι δεν είναι
υπέρ της έντασης κ.λπ.».

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη ε-
ντύπωση είναι πως ο κ. Καλίν για τη
μείωση της έντασης έθεσε ως όρο την
ολική αποστρατιωτικοποίηση των ελ-
ληνικών νησιών. «Πηγή της έντασης
είναι η ελληνική πλευρά. Η πλευρά
που πρέπει να λάβει μέτρα για τη μεί-
ωση της έντασης είναι η ελληνική
πλευρά. Για παράδειγμα, τα όπλα, τον
εξοπλισμό, τα στρατεύματα, την α-
στυνομία, τις δυνάμεις ασφαλείας που
έστειλαν σε αυτά τα αποστρατιωτικο-
ποιημένα νησιά κ.λπ. Ας ξεκινήσουν
με την απόσυρση αυτών», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά.

O υπουργός Αμυνας της Τουρκίας
Χουλουσί Ακάρ σε δηλώσεις του στους
Τούρκους δημοσιογράφους υποστήριξε
πως «τα προβλήματα στο Αιγαίο μπο-
ρούν να επιλυθούν μέσω αμοιβαίων
διαπραγματεύσεων. Ολοι πρέπει να
γνωρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουμε ένα
τετελεσμένο γεγονός». Ο κ. Ακάρ εξέ-
φρασε την επιθυμία του «δίκαιου δια-
μοιρασμού κάθε πλούτου».

Διπλή «απειλή» από την Αγκυρα
Δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου, ενώ ο Καλίν επανήλθε για αποστρατιωτικοποίηση νησιών

<<<<<<<

Ο σύμβουλος του Τούρκου
προέδρου δήλωσε 
πως «είναι αντίθετη 
με τις συνθήκες η αποστολή
εξοπλισμού» στα νησιά 
και προειδοποίησε με 
«συνέπειες», ενώ υποστή-
ριξε πως συζήτησε το
θέμα με τον Τζέικ Σάλιβαν.

«Καμία αμφισβήτηση
των συμφερόντων μας
δεν θα γίνει δεκτή»
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Την απόλυτη προσήλωση της Ελλάδας
στο Διεθνές Δίκαιο, αλλά και την πα-
ράλληλη αποφασιστικότητα να μην ε-
πιτρέψει καμία αμφισβήτηση των συμ-
φερόντων της επανέλαβε χθες ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη
διάρκεια των ενημερωτικών συναντή-
σεων που είχε με τους εκπροσώπους
των κοινοβουλευτικών κομμάτων (πλην
του Ανδρέα Λοβέρδου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ με τον οποίο θα συναντηθεί την
ερχόμενη Δευτέρα). 

Οι επαφές του κ. Δένδια πραγματο-
ποιήθηκαν λίγο πριν από την αναχώ-
ρησή του για το Κίεβο, όπου θα συνα-
ντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του
και αξιωματούχους, μεταφέροντας το
μήνυμα ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ
της εδαφικής ακεραιότητας και της κυ-
ριαρχίας όλων των κρατών και καταδι-
κάζει τον αναθεωρητισμό, από όπου
και αν προέρχεται. Ο κ. Δένδιας θα α-
ναφερθεί και στην ελληνική κοινότητα
που έχει πληγεί από τον πόλεμο, αλλά
και στις πρωτοβουλίες που έλαβε, ανά-
μεσα στις οποίες βρίσκεται η προσφυγή
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για
έρευνα κατά της Ρωσίας σχετικά με
τους θανάτους Ελλήνων ομογενών στη
Μαριούπολη. Πρόκειται για την τρίτη
επίσκεψη του κ. Δένδια στην Ουκρανία
από την έναρξη του πολέμου, αλλά την
πρώτη στην πρωτεύουσα της χώρας,
το Κίεβο. 

Μετά τις επαφές του με τους εκπρο-
σώπους των κομμάτων, ο κ. Δένδιας α-
νέφερε ότι στους διάφορους συνομιλητές
του στο εξωτερικό «υπήρξε σαφής κα-
τανόηση των ελληνικών θέσεων. Των
ελληνικών θέσεων που βασίζονται σε
μια στέρεη βάση, τη διεθνή νομιμότητα,
το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας». Ο κ.
Δένδιας περιέγραψε ως παράδειγμα ε-
πίλυσης διαφοράς τις επαφές Ισραήλ
και Λιβάνου καθώς, όπως λέει, πρόκειται
για «συμφωνία που ενισχύει το ελληνικό
αφήγημα». Ο κ. Δένδιας επανέλαβε ότι
η Ελλάδα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δι-
καίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θά-
λασσας είναι έτοιμη να συζητήσει με
την Τουρκία. Ωστόσο, όπως είπε, «η

Τουρκία δεν τείνει ευήκοον ους σε αυτές
τις προσκλήσεις. Προτιμά την παραβα-
τική συμπεριφορά». Επί τούτω σημείωσε
ότι «εμείς αυτή την παραβατική συμπε-
ριφορά θα συνεχίσουμε να την αναδει-
κνύουμε και να την προβάλλουμε».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο τομε-
άρχης Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκα-
λος ζήτησε την επέκταση των χωρικών
υδάτων στα νότια και ανατολικά της
Κρήτης. Ο κ. Κατρούγκαλος, συγκεκρι-
μένα, σημείωσε ότι «η τουρκική επιθε-
τικότητα κλιμακώνεται σε επίπεδα που
δεν τα είχαμε γνωρίσει μέχρι σήμερα
και αυτό απαιτεί όλες οι πολιτικές δυ-
νάμεις, όλος ο ελληνικός λαός να είναι
στρατευμένος σε ένα κοινό εθνικό μέ-
τωπο». Και πρόσθεσε ότι «το εθνικό μέ-
τωπο όμως αυτό έχει ανάγκη από μία

αποτελεσματική στρατηγική εξωτερικής
πολιτικής, που δυστυχώς δεν τη βλέ-
πουμε από την κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας. Γιατί δεν έχει γίνει η ε-
πέκταση των χωρικών υδάτων νότια
και ανατολικά της Κρήτης, η οποία ήταν
αντικείμενο εξαγγελίας εδώ και σχεδόν
δύο χρόνια; Γιατί συνεχίζεται η έμφαση
σε μια πολιτική επικοινωνίας και όχι
ουσίας, η οποία εξαχρειώνει την επι-
θετικότητα της Τουρκίας;». Ο Γιώργος
Μαρίνος από το ΚΚΕ ζήτησε να στα-
ματήσει η αποστολή όπλων από την
Ελλάδα προς την Ουκρανία. Ο κ. Δένδιας
ενημέρωσε, επίσης, τον Αντώνη Μυ-
λωνάκη (Ελληνική Λύση) και τη Σοφία
Σακοράφα (ΜέΡΑ 25), αλλά και τους
Ντόρα Μπακογιάννη και Κώστα Γκιου-
λέκα από τη Ν.Δ.

<<<<<<<

Το μήνυμα που εξέπεμψε 
ο υπουργός Εξωτερικών 
Ν. Δένδιας, ο οποίος 
χθες ενημέρωσε 
τους εκπροσώπους των 
κομμάτων, μεταξύ άλλων 
και για την πορεία των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν κατηγόρησε την Ελλάδα ότι είναι
η πηγή της έντασης στο Αιγαίο.

Τα χαρακτηριστικά του «Tayfun»

Η επιτυχής δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου εδάφους-επιφανείας μικρού βεληνε-
κούς με την ονομασία «Tayfun» σε πεδίο βολής στη Μαύρη Θάλασσα αποτελεί το
τελευταίο δείγμα οπλικού συστήματος, που η τουρκική βιομηχανία «Roketsan»
κατορθώνει να ολοκληρώσει και να θέσει στη διάθεση των τουρκικών ενόπλων
δυνάμεων (ΤΕΔ). Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από το Bloomberg, ο πύραυ-
λος εκτοξεύθηκε από το αεροδρόμιο της Ριζούντας (γενέτειρα του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν στον Πόντο) και διήνυσε περίπου 560 χιλιόμετρα προτού βρει τον στό-
χο του στα ανοιχτά της Σινώπης. Ενας τέτοιος πύραυλος αποτελεί προφανή απει-
λή για τις υποδομές που διαθέτουν οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, καθώς σχε-
δόν το σύνολο της εθνικής επικράτειας βρίσκεται εντός αυτής της εμβέλειας. Ο
«Tayfun» είναι το τρίτο σε σειρά πυραυλικό σύστημα που κατασκευάζεται από τη
«Roketsan». Τα τελευταία χρόνια (από το 2018 και έπειτα) ο ενδιάμεσης εμβέλει-
ας «Bora» (280 χλμ.) έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στη βόρεια Συρία. Και οι δύο έ-
χουν αναπτυχθεί πάνω στην πλατφόρμα των J600 Yildirim (το πρώτο πυραυλικό
σύστημα), με εμβέλεια περί τα 130 χιλιόμετρα, που χρησιμοποιούνται από τις
ΤΕΔ ήδη από το 1998. 

<<<<<<<

Βαλλιστικούς πυραύλους
του Ιράν επιδιώκει 
να προμηθευτεί
η Ρωσία, σύμφωνα 
με διπλωματικές πηγές. Πυροσβέστες προσπαθούν να ελέγξουν την πυρκαγιά από χτύπημα ρωσικού πυραύλου σε θερμοηλεκτρικό σταθμό σε προάστιο του

Κιέβου. Σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ενώ περιοχές της πρωτεύουσας έμειναν χωρίς ρεύμα.
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e-shops!

Τα μέτρα στήριξης νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων σημει-
ώνουν αλματώδη αύξηση στην
Τουρκία, όπως προκύπτει από
το σχέδιο προϋπολογισμού της
χώρας για το 2023. Αιτία η προ-
σπάθεια του Τούρκου προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συ-
γκρατήσει τις τιμές της ενέρ-
γειας καθώς πλησιάζουν οι προ-
εδρικές εκλογές τον επόμενο
χρόνο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοί-
νωσε ο αντιπρόεδρος της τουρ-

κικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι,
η κυβέρνηση θα καλύψει το
80% της κατανάλωσης φυσικού
αερίου και το 50% του ηλεκτρι-
κού ρεύματος των νοικοκυριών.
Σε ό,τι αφορά το πόση θα είναι
η επιβάρυνση των ενεργειακών
επιχορηγήσεων στον προϋπο-
λογισμό του 2023, την υπολο-
γίζει στα 600 δισ. λίρες. Πρό-
κειται για ποσό αντίστοιχο με
περίπου 32 δισ. ευρώ. Στόχος
της κυβέρνησης Ερντογάν, πε-
ρίπου οκτώ μήνες πριν από τις

προεδρικές και κοινοβουλευτι-
κές εκλογές της γειτονικής χώ-
ρας, είναι να προστατεύσει τους
πολίτες από τη διεθνή άνοδο
του ενεργειακού κόστους. Οι
Τούρκοι βρίσκονται ήδη αντι-

μέτωποι με μια κρίση του κό-
στους ζωής και την άνοδο του
πληθωρισμού, που σωρευτικά
έχουν μειώσει την επιρροή της
κρατικής στήριξης.

Ο Ερντογάν είχε υπολογίσει
προηγουμένως πως οι ενεργει-
ακές επιχορηγήσεις θα φθάσουν
στα 300 δισ. τουρκικές λίρες
φέτος και σχεδόν θα διπλασια-
στούν το 2023. Το ποσό αυτό
προσεγγίζει τα 650 δισ. τουρ-
κικές λίρες, που προορίζονται
για τον τομέα της εκπαίδευσης.

Σημειώνεται πως το προσχέ-
διο του προϋπολογισμού προ-
βλέπει επίσης ότι οι δαπάνες
στην ασφάλεια του εφοδιασμού
ενέργειας, την αποδοτικότητα
και την ενεργειακή αγορά θα
αυξηθούν κατά 155% το 2023.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι
δαπάνες στον τομέα της άμυνας
και της ασφάλειας θα αυξηθούν
κατά 159%. Τέλος, οι ειδικές
δαπάνες προς στήριξη των φτω-
χών νοικοκυριών αναμένεται
να αυξηθούν κατά 73%.

Η Κροατία φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε «ε-
νεργειακή  πύλη» της Ευρώπης και σχε-
διάζει να καλύψει το κενό που έχουν
αφήσει οι ενεργειακοί πόροι της Ρωσίας,
ενώ παράλληλα θα διατηρεί στο επίκε-
ντρο των προσπαθειών της τη μετάβαση
στην πράσινη ενέργεια. Προσπαθεί να
διπλασιάσει τη χωρητικότητα του α-
γωγού πετρελαίου στην πόλη Αντρια
του Βένετο στη βόρεια Ιταλία και να τη
φτάσει στα 2 εκατ. τόνους τον μήνα.

Οπως τονίζει σχετικό ρεπορτάζ των
Financial Times, ένας αγωγός πετρελαίου
που έχει σχεδιασθεί ως το γιουγκοσλα-
βικό αντίπαλο δέος στις σοβιετικές υ-
ποδομές, μπορεί να δώσει στην Κροατία
τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε νικητή
αυτής της ενεργειακής κρίσης στην Ευ-
ρώπη. Το Ζάγκρεμπ εργάζεται πυρετω-
δώς πάνω στα σχέδια για τον διπλασια-
σμό της χωρητικότητας του αγωγού
της Αντρια, που όταν επιτευχθεί θα
προσφέρει ενεργειακό φιλί της ζωής
στις γειτονικές χώρες. Ουγγαρία, Σλο-
βακία και Σλοβενία, αλλά και η Σερβία

και η Βοσνία μπορούν να επωφεληθούν
τα μέγιστα από την αύξηση της χωρη-
τικότητας του εν λόγω αγωγού, καθώς
διαθέτουν τερματικούς σταθμούς και
διυλιστήρια που συνδέονται μαζί του
και προσπαθούν να μειώσουν την ε-
ξάρτησή τους από το ρωσικό αέριο.

Παράλληλα αυξάνει τη χωρητικότητα
του αγωγού, προκειμένου να μπορεί να
εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο και
από τα 2,9 δισ. κυβικά μέτρα που εισάγει
τώρα ετησίως να φθάσει τα 6,1 δισ. κ.μ.
Σύμφωνα, άλλωστε, με αναλυτές του
κλάδου, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη
εκτεταμένες επενδύσεις σε ηλιακή και

αιολική ενέργεια που θα της δώσουν
τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε χώρα ε-
ξαγωγής ενέργειας. Η Κροατία έχει αρ-
χίσει να διαφοροποιεί τους ενεργειακούς
της πόρους πολύ προτού εισβάλλει η
Ρωσία στην Ουκρανία. Εισάγει όλο και
περισσότερο πετρέλαιο από το Αζερ-
μπαϊτζάν και το Καζακστάν και παράλ-
ληλα μειώνει τις εισαγωγές της από τη
Ρωσία μόλις στο 1/4 του συνόλου του
πετρελαίου που εισήγαγε το 2020. Είναι
το χαμηλότερο επίπεδο που έχει ση-
μειώσει  μετά το 2003. Η μονάδα μετα-
τροπής του LNG σε αέριο έχει μειώσει
σημαντικά την ενεργειακή της εξάρτηση
από τη Μόσχα, που ήταν έτσι κι αλλιώς
μικρή, καθώς δεν υπερέβαινε το 1% της
συνολικής κατανάλωσής της το 2020.
Επιπλέον έχει αντικαταστήσει τις προ-
μήθειες από τη Ρωσία αγοράζοντας LNG
από τις ΗΠΑ.

Τώρα το Ζάγκρεμπ σχεδιάζει να ε-
πωφεληθεί από τη δυνατότητά του να
εξελιχθεί σε μείζονα ενεργειακό προ-
μηθευτή της Ε.Ε. Η Ουγγαρία, βορειο-

ανατολικός γείτονας της Κροατίας, συ-
σφίγγει επίσης τους ενεργειακούς της
δεσμούς με τη χώρα. Ο ενεργειακός ό-
μιλος MOL εξαρτάται από τον αγωγό
Ντρούζμπα που στέλνει αργό από τη
Ρωσία μέσω Ουκρανίας για να προμη-
θεύει τα διυλιστήριά της κοντά στη
Βουδαπέστη και την Μπρατισλάβα.
Αυτό το μοντέλο απειλείται τώρα από
τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ε.Ε.
κατά της Ρωσίας, αλλά και από ενδεχό-
μενες ζημιές που μπορεί να προκαλέσει
ο πόλεμος ή ακόμη και από τυχόν από-
φαση της Ρωσίας να αναστείλει και εκεί
τη ροή του καυσίμου. Η Ε.Ε. παρέτεινε
την απαγόρευση στο ρωσικό αργό που
ανακοινώθηκε τον Μάιο και έχει σχε-
διασθεί για να τεθεί σε εφαρμογή τον
Δεκέμβριο. Σημειωτέον πως όταν ήταν
ακόμη τμήμα της Γιουγκοσλαβίας, η
Κροατία σχεδίαζε να απεξαρτηθεί ε-
νεργειακά από το ρωσικό πετρέλαιο
από τη δεκαετία του 1960, οπότε είχαν
αρχίσει οι σχετικές συνομιλίες.
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Ενα εκρηκτικό μείγμα απειλεί τη μεγα-
λύτερη οικονομία της Ευρώπης, καθώς
εν μέσω της ενεργειακής κρίσης και ό-
σων κινδύνων αυτή εγκυμονεί, οι βιο-
μηχανίες της αγωνίζονται να παραμεί-
νουν ανταγωνιστικές και την ίδια στιγμή
αντιμετωπίζουν μεγάλη έλλειψη εργα-
τικού δυναμικού. Οι ελλείψεις εξειδι-
κευμένου προσωπικού, συνεπακόλουθο
της γήρανσης του πληθυσμού που επι-
δεινώθηκε από την πανδημία, πλήττουν
ιδιαίτερα μεγάλες βιομηχανίες του με-
ταποιητικού τομέα, από την Airbus SE
μέχρι τους γερμανικούς κολοσσούς
BMW AG και BASF SE. Οι τελευταίες έ-
ρευνες φέρουν το 50% των γερμανικών
βιομηχανιών να μειώνει την παραγωγή
εξαιτίας ανεπάρκειας προσωπικού. Ε-
κτιμάται μάλιστα πως οι ελλείψεις αυτές
και οι συνεπακόλουθες μειώσεις παρα-
γωγής κοστίζουν στη γερμανική οικο-
νομία περίπου 86 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Σύμφωνα με τον Στέφαν Σάουερ, ει-
δικό επί θεμάτων αγοράς εργασίας στο
οικονομικό ινστιτούτο Ifo του Μονάχου,
«μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
το πρόβλημα θα γίνεται διαρκώς χει-
ρότερο». Η Κομισιόν εκτιμά, άλλωστε,
πως το μεγαλύτερο πρόβλημα έλλειψης
εργατικών χεριών από όλες τις μεγάλες
ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζει
η Γερμανία για πολλούς και διάφορους
λόγους, αλλά με κυριότερη αιτία το δη-
μογραφικό πρόβλημα: υπολογίζεται πως

στη Γερμανία οι ελλείψεις προσωπικού
ανέρχονται σε 360.000 έως 380.000 ά-
τομα τον χρόνο, που εκτιμάται πως θα
φθάσουν τα 500.000 στο τέλος της δε-
καετίας.

Φέτος η Airbus αναγκάστηκε να α-
κυρώσει τα σχέδιά της για την παραγωγή
720 αεροσκαφών τύπου Α320 στο Αμ-
βούργο, εν μέρει εξαιτίας της ανεπάρκειας
εργατικών χεριών. Το αποτέλεσμα ήταν
να υποχωρήσει η μετοχή της . Η εταιρεία
δυσκολεύεται να βρει ηλεκτρολόγους,
μηχανικούς και προσωπικό εξειδικευμένο
για την εγκατάσταση του εξοπλισμού
στις καμπίνες των αεροσκαφών, γι’ αυτό
και αναζητεί επίμονα προσωπικό. Στο
μεταξύ, η πόλη του Αμβούργου διοργα-
νώνει εκστρατεία με προϋπολογισμό
400.000 ευρώ για να προσελκύσει ερ-
γατικό δυναμικό από τη Δανία και να
καλύψει μέρος των ελλείψεών της, που
υπερβαίνουν τις 20.000 άτομα. Μεγάλες
προσπάθειες για να διασφαλίσει προ-
σωπικό καταβάλλει, άλλωστε, η γερμα-
νική αυτοκινητοβιομηχανία. Προσφάτως
η BMW τοποθέτησε 75.000 υπαλλήλους

της σε προγράμματα κατάρτισης σε νέες
τεχνολογίες παραγωγής, που προβλέπουν
υψηλό επίπεδο ψηφιοποίησης και αυ-
τοματισμού. Ο κολοσσός των εξαρτη-
μάτων αυτοκινήτων, η Continental AG,
μετέφερε επίσης το 10% του προσωπικού
της στις δικές της δομές τεχνολογικής
κατάρτισης.

Στο μεταξύ, η απότομη αύξηση του
κόστους της εργασίας μπορεί να λει-
τουργεί μεν ως δέλεαρ για τους εργα-
ζομένους, αλλά για τη μεγαλύτερη ευ-
ρωπαϊκή οικονομία συνεπάγεται πλήγμα
στην ανταγωνιστικότητά της που έρ-
χεται στη χειρότερη στιγμή. Ειδικότερα,
όσες βιομηχανίες της Γερμανίας είναι
εντάσεως ενέργειας, όπως οι χημικές
βιομηχανίες, οι βιομηχανίες υαλουργίας
και κεραμικών, έχουν ήδη δει να εξα-
νεμίζονται τα περιθώρια κέρδους τους
εξαιτίας της εκτόξευσης του κόστους
ενέργειας. Ορισμένες έχουν, άλλωστε,

αναγκαστεί να κλείσουν μονάδες πα-
ραγωγής  ή να μεταφέρουν μέρος της
παραγωγής τους στο εξωτερικό. Η α-
νεπάρκεια προσωπικού, όμως, αυξάνει
την πίεση. Τον περασμένο μήνα ο πλη-
θωρισμός στη χώρα σημείωσε άλμα στο
10,9%, που ήταν το υψηλότερο ποσοστό
από τον Ιανουάριο του 2022, οπότε το
ευρώ αποτέλεσε το νόμισμα της Γερ-
μανίας. Την ίδια στιγμή οι ελλείψεις ερ-
γατών προσφέρουν ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα στους εργαζομένους, με τους
υπαλλήλους του δημόσιου τομέα να
διεκδικούν αυξήσεις μισθών 10,5% και
τους εργαζομένους στον τομέα του με-
τάλλου να ζητούν αυξήσεις 8%. Σε πε-
ρίπτωση μεγάλων αυξήσεων στις απο-
δοχές των εργαζομένων θα επιταχυνθεί
ο πληθωρισμός και θα εξωθεί η ΕΚΤ σε
νέες και ίσως επιθετικότερες αυξήσεις
επιτοκίων, τη στιγμή που θα επιδεινώ-
νεται η οικονομία.

Ο Φέλιξ Χέφνερ, οικονομολόγος στην
UBS της Φρανκφούρτης, εκτιμά πως οι
μισθοί στη Γερμανία θα αυξηθούν έως
3,5% μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους.
Οπως τονίζει ο ίδιος, «οι υψηλές τιμές
της ενέργειας και οι ελλείψεις εξειδι-
κευμένου προσωπικού αποτελούν σί-
γουρα εμπόδιο στην πρόοδο της γερ-
μανικής βιομηχανίας». Εκτιμά μάλιστα
πως θα έχουν καλύτερη παραγωγική
δυνατότητα στο μέλλον όσες χώρες έ-
χουν καλύτερο δημογραφικό προφίλ ό-
πως, για παράδειγμα,  η Γαλλία. Οι βιο-
μηχανίες αναγκάζονται να γίνουν ευ-
ρηματικές. Ορισμένες εγκαθιστούν στις
μονάδες παραγωγής εργονομικό εξο-
πλισμό που διατηρεί το προσωπικό σε
καλή φυσική κατάσταση στις ηλικίες
άνω των 60. Αλλες δίνουν στο προσωπικό
τους τη δυνατότητα να εργάζονται τέσ-
σερις αντί για πέντε ημέρες την εβδο-
μάδα και άλλες τους προσφέρουν προ-

νόμια, όπως οργανωμένες εκδρομές για
ακραία σπορ, όπως την πτώση με αλε-
ξίπτωτο.

Το πρόβλημα είναι πολύ οξύτερο στις
μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν
σημαντικούς κρίκους στις εφοδιαστικές
αλυσίδες των μεγαλύτερων γερμανικών
βιομηχανιών. Στη Σαξονία η εταιρεία
Gemeinhardt Geruestbau GmbH έχει
επινοήσει έναν εξαιρετικά πρωτότυπο
τρόπο  για να προσελκύσει ταλέντα:
τους προσφέρει την εμπειρία μιας πτώ-
σης με αλεξίπτωτο αμέσως μετά την υ-
πογραφή συμβολαίου. Τον Αύγουστο
η εταιρεία πήρε τρεις εκπαιδευμένους
σε μια περιοχή ιδιωτικών πτήσεων για
να τους προσφέρει αυτή την εμπειρία.
Οπως δηλώνει ο επικεφαλής της εται-
ρείας, Ντερκ Εκχαρτ, «πρόκειται για α-
κριβό δώρο, αλλά βοηθάει την κατά-
σταση».
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Αλμα δαπανών στην Τουρκία ενόψει των εκλογών

<<<<<<

Σχεδιάζει τον διπλασιασμό
της χωρητικότητας
του αγωγού πετρελαίου
της Αντρια, αυξάνει τις
δυνατότητές της στο LNG.

<<<<<<

Υπολογίζεται πως οι
ελλείψεις εργαζομένων
ανέρχονται σε 360.000
έως 380.000 τον χρόνο.

Μεγάλες επενδύσεις από Κροατία για να γίνει «ενεργειακή πύλη» της Ευρώπης

Η Γερμανία χάνει
86 δισ. τον χρόνο
λόγω έλλειψης
προσωπικού
Το 50% των βιομηχανιών αναγκάζεται
να μειώσει την παραγωγή του

Φέτος η Airbus ακύρωσε τα σχέδιά της για την παραγωγή 720 αεροσκαφών τύπου Α320 στο Αμβούργο, εν μέρει εξαιτίας της ανεπάρκειας εργατικών χεριών.

H τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καλύψει το 80% της κατανάλωσης φυσικού α-
ερίου και το 50% του ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών.

<<<<<<

Στα 32 δισ. ευρώ
θα φθάσουν τα μέτρα
στήριξης για
την ενεργειακή κρίση.

Η Κροατία έχει αρχίσει να διαφοροποιεί τους ενεργειακούς της πόρους πολύ πριν εισβά-
λει η Ρωσία στην Ουκρανία. Εισάγει όλο και περισσότερο πετρέλαιο από το Αζερμπαϊτζάν
και το Καζακστάν και παράλληλα μειώνει τις εισαγωγές της από τη Ρωσία μόλις στο 1/4 του
συνόλου του πετρελαίου που εισήγαγε το 2020.
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Η Ιαπωνία και άλλες χώρες που α-
ντιμετώπισαν τις επιπτώσεις από
την άνοδο του δολαρίου δεν βρή-
καν κάποια ανακούφιση από τα
συμπεράσματα των πρόσφατων
συνεδριάσεων που είχαν οι αρμό-
διοι για την οικονομία αξιωματού-
χοι στο πλαίσιο της συνόδου της
«Ομάδας των Επτά». Επιπλέον δεν
υπήρξε ένδειξη για από κοινού πα-
ρέμβαση. Με την έντονη πίεση
του Τόκιο οι συμμετέχοντες πε-
ριέλαβαν μια φράση στην ανακοί-
νωσή τους πως παρακολουθούν
στενά την «πρόσφατη αστάθεια»
στις αγορές.

Ωστόσο, η προειδοποίηση κα-
θώς και η απειλή του Ιάπωνα υ-
πουργού Οικονομικών Σουνίτσι
Σουζούκι για νέα παρέμβαση στη
χρηματαγορά υπέρ του γιεν δεν
κατόρθωσαν να εμποδίσουν τη
διολίσθησή του σε νέα χαμηλά ε-
πίπεδα ναδίρ 32 ετών έναντι του

δολαρίου στα τέλη της περασμένης
εβδομάδας. Κι ενώ ο κ. Σουζούκι
μπορεί να βρήκε συμμάχους να
διαμαρτύρονται για τις συνέπειες
από την επιθετική αύξηση των ε-
πιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τρά-
πεζας των ΗΠΑ, παραδέχτηκε ότι
κανένα σχέδιο για συντονισμένη
παρέμβαση δεν βρισκόταν στα
σκαριά.

«Πολλές χώρες συνειδητοποί-
ησαν πως υπάρχει η ανάγκη επα-
γρύπνησης για τις δευτερογενείς
επιπτώσεις της παγκόσμιας νομι-
σματικής σύσφιξης και ανέφεραν
όσες κινήσεις οφείλουν να γίνουν.
Ωστόσο δεν υπήρξε καμία συζή-
τηση για το ποια συντονισμένα
μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν»,
δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά
τη συμμετοχή σε χωριστές συνε-
δριάσεις των υπουργών Οικονο-
μικών της «Ομάδας των Επτά» και
της «Ομάδας των Είκοσι» στην Ου-
άσιγκτον. Η υπουργός Οικονομικών
των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν κατέστησε
σαφές ότι η Ουάσιγκτον δεν προ-
τίθεται να συμμετάσχει σε συντο-
νισμένη δράση, επισημαίνοντας
πως η αθροιστική ισχύς του δολα-

ρίου ήταν «φυσικό αποτέλεσμα
διαφορετικών ρυθμών νομισματι-
κής σύσφιξης στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες και σε άλλες χώρες».

Το 1985 η αποσταθεροποιητική
άνοδος του δολαρίου ώθησε πέντε
χώρες –Γαλλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες και
την τότε Δυτική Γερμανία– να συ-
νενωθούν για να αποδυναμώσουν
το αμερικανικό νόμισμα και να
βοηθήσουν στη μείωση του εμπο-
ρικού ελλείμματος των ΗΠΑ. Μετά
τη συμφωνία, που ονομάστηκε
«Συμφωνία της Πλάζας», διότι συ-
νήφθη στο φημισμένο ξενοδοχείο
«Πλάζα» της Νέας Υόρκης, το δο-
λάριο έχασε περίπου το 25% της
αξίας του τους επόμενους δώδεκα
μήνες. Χωρίς το ενδιαφέρον των
Ηνωμένων Πολιτειών να αναμει-
χθεί σε ανάλογες κινήσεις σήμερα,
οι άλλες χώρες πρέπει να βρουν
τρόπους να μετριάσουν τις επι-
πτώσεις του ενδυναμωμένου δο-
λαρίου, το οποίο υποχρέωσε ορι-
σμένες αναδυόμενες οικονομίες
να αυξήσουν τα επιτόκια για να
υπερασπιστούν τα νομίσματά τους
ακόμη και εις βάρος της ανάπτυξης
και σε βαθμό μεγαλύτερο από το
ανεκτό. Οι αναδυόμενες ασιατικές
αγορές έχουν αντιμετωπίσει ση-
μαντικές εκροές κεφαλαίων φέτος,
οι οποίες είναι συγκρίσιμες με
προηγούμενες περιόδους ανατα-
ραχής.

Η κατάσταση αυτή υποχρεώνει
τις κεντρικές τράπεζες να ενισχύ-
σουν τα αποθέματα ρευστότητας
και να λάβουν άλλα μέτρα, ώστε
να προετοιμαστούν για συνθήκες
αναστάτωσης, όπως τονίζει ο Σα-
ντζάγια Πανθ, αναπληρωτής δι-
ευθυντής του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου για την Ασία και
τον Ειρηνικό.

«Η κατάσταση για τις ασιατικές
οικονομίες είναι πολύ διαφορετική
απ’ ό,τι ήταν πριν από είκοσι χρό-
νια, εφόσον στο μεσοδιάστημα
συσσώρευαν συναλλαγματικά δια-
θέσιμα, τα οποία πλέον τις καθι-
στούν πιο ανθεκτικές σε εξωτερι-
κούς κραδασμούς», δήλωσε ο κ.
Πανθ στο Reuters στο περιθώριο
της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ και
της Παγκόσμιας Τράπεζας στην
Ουάσιγκτον.

«Ταυτόχρονα, τα αυξανόμενα
επίπεδα χρέους, ιδιαίτερα σε ορι-
σμένες οικονομίες των περιφερει-
ών, προκαλούν ανησυχία», είπε.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Οι επιπτώσεις
του ισχυρού δολαρίου
στα άλλα νομίσματα

Της ΛAΪΚΑΣ ΚΙΑΡΑ / REUTERS

Σχεδόν ολική επαναφορά στην πρότερη
κατάσταση, στην προ του μίνι προϋ-
πολογισμού, ανακοίνωσε ο νέος υπουρ-
γός Οικονομικών της Βρετανίας, Τζέρεμι
Χαντ, καθώς ανακάλεσε ουσιαστικά το
μεγαλύτερο μέρος από τις φοροαπαλ-
λαγές που στοιχειοθετούσαν το άκρως
φιλελεύθερο οικονομικό πρόγραμμα
της Λιζ Τρας. Πρόκειται για μια ταπει-
νωτική ήττα της νέας πρωθυπουργού
της Βρετανίας, που στις λίγες εβδομάδες
από την ανάληψη των καθηκόντων της
κατόρθωσε να προκαλέσει οικονομική
και πολιτική κρίση στη χώρα της, να
αναγκασθεί σε αναδίπλωση και να α-
ντιμετωπίζει τώρα τα απροκάλυπτα
σχέδια των στελεχών του κόμματός
της για ανατροπή της.

Τρεις ημέρες μετά την αποπομπή
του προκατόχου του, Κουάσι Κουαρ-
τένγκ, ο Τζέρεμι Χαντ επιχείρησε –και
ώς ένα βαθμό κατάφερε– να επαναφέρει
την ηρεμία στις αγορές ομολόγων, την
«οικονομική σταθερότητα», όπως τό-

νισε. Ανακοίνωσε ότι δεν θα ισχύσουν
οι φοροαπαλλαγές ύψους 32 δισ. στερ-
λινών, ποσό αντίστοιχο των 37 δισ. ευ-
ρώ, που επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν
από δανεισμό. Πρόκειται περίπου για
τα 2/3 του συνολικού προγράμματος
φοροαπαλλαγών που ανακοίνωσε στις
23 Σεπτεμβρίου ο προκάτοχός του, προ-
καλώντας θύελλα στις αγορές ομολόγων
και πτώση της στερλίνας. Ανάμεσά
τους και οι εκπτώσεις στους εταιρικούς
φόρους που είχαν ήδη ανακληθεί, όπως
και ο ανώτερος φορολογικός συντελε-
στής για τα πολύ υψηλά εισοδήματα,
που είχε κι αυτός ανακληθεί. Ανακάλεσε,
όμως, παράλληλα και φοροαπαλλαγές
ύψους 6 δισ. στερλινών που θα προέ-
κυπταν με τη μείωση του συντελεστή
φορολογίας του βασικού εισοδήματος
από το 20% στο 19%. Τόνισε μάλιστα
πως ήταν λάθος της κυβέρνησης να
σχεδιάσει μια τέτοια φοροαπαλλαγή
που θα χρηματοδοτείται μέσω δανει-
σμού.

Παράλληλα ο κ. Χαντ ανακοίνωσε
ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων κατά των υψηλών τι-
μών της ενέργειας θα λήξει τον Απρίλιο,
οπότε και θα αντικατασταθεί από κά-
ποια, απροσδιόριστα προς το παρόν,

στοχευμένα μέτρα. Το εν λόγω πακέτο
μέτρων θα κοστίσει 60 δισ. στερλίνες
τους πρώτους έξι μήνες και σύμφωνα
με τον κ. Χαντ θα ανασχεδιασθεί ώστε
να κοστίσει πολύ λιγότερο.

Η αγορά αντέδρασε θετικά, οδηγώ-
ντας σε άνοδο τα ομόλογα του βρετα-
νικού δημοσίου, με την απόδοση του
30ετούς ομολόγου να υποχωρεί κατά
0,42 εκατοστιαίες μονάδες στο 4,36%.
Η στερλίνα σημείωσε άνοδο 1,3% έναντι
του δολαρίου φθάνοντας τα 1,1315 δολ.
Παράλληλα, η Τράπεζα της  Αγγλίας ε-
πιβεβαίωσε χθες ότι τερματίζει το έ-
κτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων
που επιστράτευσε προ εβδομάδων για
να στηρίξει το βρετανικό χρέος και ότι
το αντικαθιστά με μια πιστωτική γραμμή

που θα είναι στη διάθεση των συντα-
ξιοδοτικών ταμείων της χώρας. Εκ πρώ-
της όψεως η άνοδος της στερλίνας κα-
ταδεικνύει ότι με την προσέγγισή του
ο Χαντ έχει την εμπιστοσύνη των α-
γορών. Οικονομολόγοι και αναλυτές
προειδοποιούν, ωστόσο, για το δημο-
σιονομικό κενό της Βρετανίας, που
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του βρετα-
νικού Ινστιτούτου Δημοσιονομικών
Μελετών αναμένεται πως τη διετία
2026-2027 θα φθάσει τα 60 δισ. στερ-
λίνες, ποσό αντίστοιχο σχεδόν των 70
δισ. ευρώ.

Στο μεταξύ, η πολιτική κρίση που
συνόδευσε την κρίση στις αγορές δεν
φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Την Κυ-
ριακή το βράδυ τρεις βουλευτές του

κυβερνώντος κόμματος κάλεσαν δη-
μοσίως την πρωθυπουργό να παραιτη-
θεί, ενώ πολλά άλλα στελέχη των Τόρις
επιδιώκουν αλλαγή του καταστατικού
του κόμματος ώστε να επιτραπεί μια
πρόταση μομφής εναντίον της κ. Τρας.
Την κλίμακα της δυσφορίας και της α-
ποδοκιμασίας που έχει προλάβει να
προκαλέσει η Βρετανίδα πρωθυπουργός
σκιαγραφεί με δήλωσή του ο Τομπάις
Ελγουντ, πρόεδρος της επιτροπής ά-
μυνας της Βουλής των Κοινοτήτων που,
ίσως με μια δόση υπερβολής, χαρακτή-
ρισε την πρόσφατη κρίση στη Βρετανία
«τη χειρότερη μετά την κρίση του Σου-
έζ».

BLOOMBERG, REUTERS, FINANCIAL TIMES,
THE NEW YORK TIMES

<<<<<<

Στο πλαίσιο της συνόδου
της «Ομάδας των Επτά»
δεν υπήρξε ένδειξη για
από κοινού παρέμβαση.

<<<<<<

Η Λιζ Τρας αντιμετωπίζει
τώρα σχέδια των στελεχών
του κόμματός της
για ανατροπή της.

Πλήρης ανατροπή του μίνι
προϋπολογισμού στη Βρετανία
Ο νέος υπουργός Οικονομικών, Τζέρεμι Χαντ, ανακάλεσε φοροαπαλλαγές ύψους 37 δισ. ευρώ

Ο Τζέρεμι Χαντ σημείωσε πως ήταν λάθος της κυβέρνησης να σχεδιάσει μια φοροαπαλλαγή που θα χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού.

Εντονότατες αντιδράσεις προκαλούν τα
σχέδια επέκτασης του κτιρίου της κα-
γκελαρίας, καθώς το κόστος του φαί-
νεται ιλιγγιώδες σε μια τόσο δύσκολη
εποχή για τους απλούς πολίτες. Πρό-
κειται για έργο κόστους 777 εκατομ-
μυρίων ευρώ, που προκαλεί αίσθηση
και σχόλια, καθώς έχει ήδη υπερβεί
τον αρχικό του προϋπολογισμό, ενώ η
κυβέρνηση ζητεί καθημερινά από τους
πολίτες να εφαρμόσουν «μέτρα» στην
καθημερινότητά τους και να εξοικονο-
μήσουν όσο το δυνατόν περισσότερη
ενέργεια.

Σύμφωνα με το περιοδικό Focus, η
έδρα του καγκελαρίου είναι ήδη κατά
περίπου οκτώ φορές μεγαλύτερη από
τον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, κατά
δέκα φορές μεγαλύτερη από την Ντά-
ουνινγκ Στριτ του Λονδίνου και κατά
τρεις φορές μεγαλύτερη από το παλάτι
των Ηλυσίων Πεδίων, στο Παρίσι. Τα
σχέδια επέκτασης προβλέπουν ότι τα

25.347 τ.μ. θα διπλασιαστούν, φθάνο-
ντας τα 50.000 τ.μ, ενώ το κόστος, από
τον αρχικό προϋπολογισμό των 456,8
εκατομμυρίων ευρώ, θα ανέλθει σε 777
εκατομμύρια. Η κατά 60% αύξηση του
κόστους κατασκευής δεν οφείλεται
τόσο στον πληθωρισμό, επισημαίνει
το Focus, όσο στην αλλαγή των σχεδίων
από τους νέους ενοίκους. Το νέο κτίριο,
το οποίο θα ανεγερθεί στον κήπο της
καγκελαρίας, θα διαθέτει χώρο για 400
γραφεία και εννέα αίθρια σε πέντε ο-
ρόφους. Το κόστος κατασκευής ανέρ-

χεται σε 31.517 ευρώ ανά τετραγωνικό
μέτρο. 

Περισσότερα από 14 εκατομμύρια
ευρώ θα κοστίσουν μόνο οι υαλοπίνακες
για την προστασία του κτιρίου από τον
ήλιο και για την εγκατάσταση η οποία
θα επιτρέπει τον καθαρισμό των τζα-
μιών, ενώ 10 εκατομμύρια θα δαπανη-
θούν για την κατασκευή νέου ελικο-
δρομίου και 2,8 εκατομμύρια για τη δη-
μιουργία παιδικού σταθμού για 12-15
παιδιά. Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο, το ποσό αντιστοιχεί στο τρι-
πλάσιο του κόστους ενός κανονικού
παιδικού σταθμού. Στα σχέδια, τα οποία
είχαν αρχικά εγκριθεί από την προη-
γούμενη κυβέρνηση και τώρα αναθε-
ωρήθηκαν, περιλαμβάνεται ακόμη δια-
μέρισμα 250 τ.μ για τον καγκελάριο.
Περισσότερα από 200 μεγάλα δέντρα
γύρω από την καγκελαρία θα πρέπει
να κοπούν, με τις αντίστοιχες εργασίες
να ξεκινούν από τον Δεκέμβριο. Το νέο

κτίριο θα πρέπει να έχει παραδοθεί έως
το 2028. «Το σχέδιο δεν ταιριάζει σε
αυτές τις εποχές», δήλωσε ο πρόεδρος
της Ενωσης Φορολογουμένων Ράινερ
Χολτσνάγκελ και κάλεσε τον καγκελάριο
Ολαφ Σολτς «να δείξει λίγο σεβασμό»
στους πολίτες, ενώ η Bild σε σχόλιό
της κάνει λόγο για «τρελό σχέδιο» να
ξοδέψει κανείς τόσα χρήματα εν μέσω
της χειρότερης κρίσης στη μεταπολε-
μική εποχή. Το περιοδικό Focus περι-
γράφει το σχέδιο ως «αποκρουστικό»
και η βουλευτής της Αριστεράς Γκεζίνε
Λετς σημειώνει δηκτικά ότι «το γεγονός
ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να χτίσει
τις 100.000 νέες κατοικίες που έχει υ-
ποσχεθεί, αλλά προφανώς δεν έχει πρό-
βλημα να χτίσει μια δεύτερη γιγάντια
καγκελαρία σε ελάχιστο χρόνο, λέει
πολλά για τον κυβερνητικό συνασπισμό:
όλοι πρέπει να σφίξουμε το ζωνάρι, ε-
κτός από τον καγκελάριο και τους συ-
νεργάτες του».

<<<<<<

Η έδρα του καγκελαρίου
στο Βερολίνο είναι ήδη κατά
περίπου οκτώ φορές
μεγαλύτερη από τον Λευκό
Οίκο στην Ουάσιγκτον.

Αντιδράσεις για την επέκταση του κτιρίου της καγκελαρίας, ύψους €777 εκατ. 

Το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 31.517 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. «Το σχέδιο δεν
ταιριάζει σε αυτές τις εποχές», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωσης Φορολογουμένων Ράινερ
Χολτσνάγκελ, ενώ η Bild σε σχόλιό της κάνει λόγο για «τρελό σχέδιο», εν μέσω της χειρότε-
ρης κρίσης στη μεταπολεμική εποχή.

Αντιμέτωποι με έναν πληθωρισμό που
φέτος έφτασε στο 100%, οι πολίτες
της Αργεντινής αγωνίζονται να επι-
βιώσουν και καταφεύγουν στην ανα-
κύκλωση των απορριμμάτων ή επιδί-
δονται στο ανταλλακτικό εμπόριο, α-
νταλλάσσοντας προσωπικά τους είδη
με άλλα που έχουν ανάγκη. Η χώρα,
που πριν από έναν αιώνα ήταν από τις
πλουσιότερες στον κόσμο, γνωρίζει
φέτος τον υψηλότερο πληθωρισμό
μετά την περίοδο του υπερπληθωρι-
σμού της δεκαετίας του 1990. Αποτελεί,
έτσι, ακραία περίπτωση ακόμη και
στην παρούσα συγκυρία, που ολόκλη-
ρος ο κόσμος αγωνίζεται να ανακόψει
την ανοδική πορεία των τιμών.

Η χειμαζόμενη χώρα της Λατινικής
Αμερικής πηγαίνει τα τελευταία χρόνια
από κρίση σε κρίση και τώρα αγωνίζεται

να ανακόψει τον πληθωρισμό. Μόνον
μέσα στον Σεπτέμβριο οι τιμές αυξή-
θηκαν κατά 6,7%, ενώ η συνεχής επι-
τάχυνση του πληθωρισμού έχει ανα-
γκάσει την κεντρική τράπεζα να αυ-
ξήσει τα επιτόκια στο 75%, με ανοικτό
το ενδεχόμενο για νέες κινήσεις. Τα
επίπεδα της φτώχειας έχουν αυξηθεί
δραματικά και μόνον μέσα στο πρώτο
εξάμηνο του 2022 έφτασαν στο 36%,
ενώ η ακραία φτώχεια έχει φτάσει στο
8,8% του πληθυσμού, που σημαίνει
ότι 2,6 εκατ. άνθρωποι είναι εξαθλιω-

μένοι. Τα κοινωνικά προγράμματα της
κυβέρνησης έχουν αποτρέψει την πε-
ραιτέρω εκτόξευσή της, αλλά και πάλι
είναι πολλές οι εκκλήσεις για περαιτέρω
στήριξη παρά τις περιορισμένες δυ-
νατότητες του κράτους. Πολλοί Αργε-
ντίνοι έχουν στραφεί στη Λέσχη Α-
νταλλακτικού Εμπορίου που ίδρυσε η
Σάντρα Κοντρέρας το 2001, όταν η Αρ-
γεντινή βυθιζόταν στην οικονομική
κρίση και οδηγήθηκε στην πτώχευση.
Το εν λόγω κέντρο συγκεντρώνει και
πάλι μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων
που, αδυνατώντας να αντιμετωπίσουν
την ακρίβεια στη χώρα, καταλήγουν
να δίνουν χρησιμοποιημένα ρούχα
τους για να πάρουν ένα κιλό αλεύρι ή
ζυμαρικά.

Οπως τονίζει η ίδια η Κοντρέρας,
«καταφθάνουν εδώ πολλοί άνθρωποι

απελπισμένοι, καθώς οι μισθοί τους
δεν φτάνουν για να επιβιώσουν και η
κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με την
ημέρα». Πολλές φορές αναγκάζονται
να περιμένουν στην ουρά επί δύο ώρες
προτού αρχίσει να λειτουργεί το α-
νταλλακτικό εμπόριο κάθε πρωί. Του-
λάχιστον όμως εκεί οι συνθήκες είναι
αξιοπρεπείς.

Οι ρεπόρτερ του Reuters εντόπισαν
γυναίκες και άνδρες που έψαχναν σε
χωματερές για να βρουν χρησιμοποι-
ημένα ρούχα, ενώ κάποιοι αναζητούσαν
τρόφιμα μέσα σε ένα βουνό από απορ-
ρίμματα όπου οι αναθυμιάσεις από την
αποσύνθεση προκαλούσαν ξαφνικές
αναφλέξεις. Στην περιοχή κυκλοφο-
ρούσαν ποντίκια, άγρια σκυλιά, ακόμη
και αρπακτικά πτηνά.

REUTERS

<<<<<<

Στο 100% ο πληθωρισμός,
σε επίπεδα εξαθλίωσης
2,6 εκατ. άνθρωποι.

Δραματική αύξηση της φτώχειας στην Αργεντινή

Γυναίκες και άνδρες ψάχνουν σε χωματερές για να βρουν χρησιμοποιημένα ρούχα, ενώ
κάποιοι αναζητούν τρόφιμα. Τα επίπεδα της φτώχειας μόνον μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
2022 έφτασαν στο 36%, ενώ η ακραία φτώχεια έχει αγγίξει το 8,8% του πληθυσμού.
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Κρίση απειλεί την ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων
Οι αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων χτυπούν το real estate έπειτα από μία δεκαετία ισχυρής ανάπτυξης

Δυσκολίες

Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Σε ένα περιβάλλον επιταχυνόμενου πλη-
θωρισμού, ενεργειακής κρίσης, μεγάλων
κραδασμών στις αγορές και προπαντός
ενός ολέθριου πολέμου με παγκόσμιες
προεκτάσεις, έρχεται να προστεθεί η
στροφή των μεγάλων κεντρικών τραπε-
ζών σε περιοριστική νομισματική πολιτική
που εγκυμονεί κινδύνους σε πολλά επί-
πεδα. Οι αλλεπάλληλες και σε πολλές πε-
ριπτώσεις κλιμακούμενες αυξήσεις των
επιτοκίων επιβαρύνουν τις τραυματι-
σμένες οικονομίες ανά τον κόσμο, αλλά
πρωτίστως απειλούν την αγορά ακινήτων,
που έχει γνωρίσει μία δεκαετία ιλιγγιώδους
ανάπτυξης και αύξησης των τιμών στα
μεγάλα αστικά κέντρα. Σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα καθιστούν δυσβάσταχτο
το κόστος εξυπηρέτησης των στεγαστι-
κών δανείων και δυσχεραίνουν περαιτέρω

την αγορά κατοικίας για όσους έβρισκαν
ήδη απρόσιτες τις τιμές. Ολα αυτά συμ-
βαίνουν τώρα, μετά τα τελευταία δύο
χρόνια στη διάρκεια των οποίων η παν-
δημία και τα κεφάλαια που συγκεντρώ-
θηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς
στη διάρκεια των lockdowns αύξησαν
δραματικά τη ζήτηση για κατοικίες και
επαγγελματικούς χώρους, διογκώνοντας
περαιτέρω μια νέα κυοφορούμενη «φού-
σκα» στην αγορά ακινήτων.

Καταγράφοντας τις εξελίξεις και δια-
βλέποντας τις επικείμενες ανατροπές
στις αγορές ακινήτων στις μητροπόλεις
του κόσμου, η UBS υπογραμμίζει σε σχε-
τική έκθεσή της τον ρόλο που έπαιξε
την τελευταία δεκαετία το φθηνό χρήμα
σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση
για στέγη στις μεγαλουπόλεις ανά τον
κόσμο. Οπως τονίζει, τα ιστορικά χαμηλά
επιτόκια είχαν ως αποτέλεσμα να εκτο-

ξευθούν οι τιμές των ακινήτων σε επίπεδα
που υπερέβησαν και τις πλέον αισιόδοξες
προβλέψεις των ιδιοκτητών. Η UBS δια-
πιστώνει ότι στο διάστημα ενός έτους,
από τα μέσα του 2021 έως τα μέσα του
2022, οι τιμές των κατοικιών στις μεγα-
λουπόλεις αυξήθηκαν κατά 10%, σημει-
ώνοντας την υψηλότερη αύξηση που
έχει καταγραφεί από το 2007.

Αν και οι τέσσερις από τις πέντε πόλεις
όπου κατεγράφησαν οι ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενες τιμές των ακινήτων είναι
στις ΗΠΑ,  Μαϊάμι, Λος Αντζελες, Σαν

Φρανσίσκο και Βοστώνη, η UBS δεν βλέ-
πει κίνδυνο «φούσκας» ακινήτων στην
υπερδύναμη. Στην Ευρώπη, αντιθέτως,
εκτιμά πως υπάρχει κίνδυνος «φούσκας»
στην αγορά ακινήτων, επικαλούμενη τις
αξίες των κατοικιών σε τέσσερις ευρω-
παϊκές μητροπόλεις: Φρανκφούρτη, Ζυ-
ρίχη, Μόναχο και Αμστερνταμ. Στον κα-
τάλογο των μητροπόλεων που διατρέχουν
κίνδυνο «φούσκας» στην αγορά στέγης
έχουν προστεθεί το Τελ Αβίβ και το Τόκιο
για πρώτη φορά από το 2015, οπότε άρ-
χισε να δημοσιεύει τις σχετικές εκθέσεις.
Η άνοδος των τιμών των κατοικιών συ-
μπορεύεται με ανάλογη εκτόξευση του
χρέους των νοικοκυριών στις μεγαλου-
πόλεις, συνεπακόλουθο αφενός του φθη-
νού χρήματος, αλλά και της κάμψης που
προκάλεσε στις οικονομίες η πανδημία.
Οπως αναφέρει η UBS, τα στεγαστικά
δάνεια έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη

αύξηση που έχει καταγραφεί μετά το
2008. Το πρόβλημα είναι, όμως, πως η
κατάσταση αλλάζει άρδην, καθώς από
το περασμένο έτος έως σήμερα τα επι-
τόκια των στεγαστικών δανείων έχουν
σχεδόν διπλασιασθεί κατά μέσον όρο
στις περισσότερες μεγαλουπόλεις, με α-
ποτέλεσμα να γίνεται σχεδόν απρόσιτη
η στέγη. Εξετάζοντας τις άλλες παραμέ-
τρους, η UBS συμπεραίνει πως με τις υ-
φιστάμενες τιμές, ένας μέσος υπάλληλος
απασχολούμενος στον τομέα των υπη-
ρεσιών μπορεί πλέον να αγοράσει στέγη
αντίστοιχη του 1/3 εκείνου που θα αγό-
ραζε προ της πανδημίας. Η επιδείνωση
των οικονομικών συνθηκών, πάντως, ο-
δηγεί ήδη σε κάποια διόρθωση στις τιμές
των ακινήτων, που έχουν αρχίσει να υ-
ποχωρούν στις περισσότερες μεγαλου-
πόλεις ή αναμένεται να υποχωρήσουν
μέσα στο επόμενο έτος.

Αυξήσεις 7% στις τιμές των ενοικίων μέσα σε ένα χρόνο
Οι ίδιοι παράγοντες που έχουν εξωθήσει
στα ύψη τις τιμές των ακινήτων έχουν
οδηγήσει στην ανιούσα και τα ενοίκια
που βρίσκονται σαφώς πιο ψηλά από τα
προ πανδημίας επίπεδα σε όλες τις με-
γαλουπόλεις με μοναδική εξαίρεση το
Τόκιο. Στη διάρκεια του περασμένου έ-
τους η UBS διαπίστωσε αύξηση των ε-
νοικίων 7% κατά μέσον όρο, μια αύξηση
που, όπως επισημαίνει, υπερκάλυψε όσα
ενοίκια ή ποσοστά ενοικίων έχασαν οι
ιδιοκτήτες των κατοικιών στη διάρκεια
του πρώτου έτους της πανδημίας. Κα-
ταλυτικός παράγοντας σε αστικά κέντρα

της Ευρώπης και γενικότερα μεγαλου-
πόλεις που προσελκύουν μεγάλο αριθμό
επισκεπτών υπήρξαν τα τελευταία χρόνια
οι πλατφόρμες τύπου Airbnb καθώς εν-
θάρρυναν τους ιδιοκτήτες να επιδιώκουν
τη μεγιστοποίηση του κέρδους και να
διεκδικούν υπερβολικά υψηλά ενοίκια
προκειμένου να διαθέσουν τα ακίνητά
τους για μακροχρόνιες μισθώσεις.

Τα ενοίκια αυξήθηκαν, άλλωστε, με
ουσιαστικά τον ίδιο ρυθμό με τον οποίο
αυξάνονται και προ της πανδημίας και
σύμφωνα με την UBS αυτό καταδεικνύει
πως δεν έχει επιβραδυνθεί η διαδικασία

της αστυφιλίας. Οπως τονίζει, η τάση
είναι ισχυρότερη στις πόλεις των ΗΠΑ
αλλά και στο Ντουμπάι και στη Σιγκα-
πούρη όπου εκτοξεύθηκε η ζήτηση για
στέγη σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της αυ-
ξανόμενης μετανάστευσης αλλά και των
εξελίξεων που επέφερε η πανδημία. Και
πάλι, πάντως, οι τιμές των κατοικιών ε-
ξακολούθησαν να αυξάνονται με ταχύ-
τερο ρυθμό σε σύγκριση με την αύξηση
των ενοικίων.

Υπογραμμίζοντας και πάλι τον κατα-
λυτικό ρόλο που έπαιξαν τα χαμηλά ε-
πιτόκια στη διάρκεια των τελευταίων

10 χρόνων, η UBS τονίζει πως οι τιμές
των κατοικιών έχουν αποσυνδεθεί πλή-
ρως από τα εισοδήματα και από τα ε-
νοίκια. Με την προσαρμογή στον πλη-
θωρισμό, υπολογίζει πως στη διάρκεια
των τελευταίων δέκα ετών οι τιμές των
κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά μέσον
όρο 60% όταν στο ίδιο χρονικό διάστημα
τα πραγματικά εισοδήματα και τα ενοίκια
έχουν αυξηθεί μόλις κατά 12%. Το απο-
τέλεσμα είναι ότι μοναδικός πυλώνας
που εξακολουθεί να στηρίζει την αγορά
στέγης και να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά
επίπεδα δεν είναι άλλος από τη μεγάλη

ζήτηση στην αγορά εργασίας. Από την
πανδημία και το εκτεταμένο φαινόμενο
της λεγόμενης «μεγάλης παραίτησης»
έχει λειτουργήσει ως ενισχυτικός πα-
ράγοντας η ζήτηση για εργατικό δυνα-
μικό σε όλους τους κλάδους της οικο-
νομίας. Ο καθοριστικός αυτός παράγο-
ντας όμως φαίνεται να απειλείται από
τις εξελίξεις του τελευταίου έτους που
οδηγούν ήδη σε διόρθωση των τιμών
των κατοικιών, τουλάχιστον στις περιοχές
που βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου για
«φούσκα» εξαιτίας των υπερβολικά υ-
ψηλών αξιών.

Οι ωφελημένοι

Ανατροπές

Στην Ευρώπη οι πόλεις με τον μεγαλύτερο
κίνδυνο «φούσκας» στην αγορά ακι-
νήτων είναι η Φρανκφούρτη και το Μό-
ναχο, καθώς στις δύο γερμανικές πόλεις
οι τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα
στα τελευταία δέκα χρόνια. Τείνουν
βέβαια να αποκλιμακωθούν καθώς
στους δώδεκα μήνες από τα μέσα του
2021 μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους
οι αυξήσεις περιορίστηκαν στο 5%. Στο
Μόναχο ειδικότερα καθοριστικός πα-
ράγοντας στην αύξηση των τιμών έχει
σταθεί η εξαιρετικά χαμηλή διαθεσι-
μότητα στέγης, ενώ έχει αυξηθεί ση-
μαντικά ο αριθμός των εργαζομένων
στην πόλη. Η διαφαινόμενη ύφεση στη

γερμανική οικονομία, όμως, αναμένεται
να περιορίσει τη ζήτηση για στέγη,
ενώ η αύξηση των επιτοκίων ανεβάζει
και το κόστος εξυπηρέτησης των στε-
γαστικών δανείων. Σύμφωνα με τις ε-
κτιμήσεις της UBS, ένας μεσαία αμει-
βόμενος υπάλληλος μπορεί σήμερα να
αγοράσει διαμέρισμα στο Μόναχο με
ένα δωμάτιο λιγότερο σε σύγκριση με
αυτό που θα αγόραζε πριν από την παν-
δημία.

Μικρότερος, αλλά ορατός κίνδυνος
«φούσκας» στην αγορά ακινήτων δια-
πιστώνεται στο Αμστερνταμ, όπου οι
τιμές των ακινήτων έχουν σημειώσει
τη μεγαλύτερη αύξηση ανάμεσα σε όλες

τις πόλεις της Ευρωζώνης. Στο διάστημα
από τα μέσα του 2021 μέχρι τα μέσα
του 2022 οι τιμές αυξήθηκαν κατά 17%.
Ενώ έχει προηγηθεί διπλασιασμός τους
μέσα στην τελευταία δεκαετία. Η ζήτηση
για στέγη στην ολλανδική πόλη δεν
φαίνεται να κάμπτεται ιδιαιτέρως μετά
την αύξηση των επιτοκίων στα στεγα-

στικά δάνεια, που σημειωτέον αυξήθη-
καν λιγότερο από όσο σε άλλες μητρο-
πόλεις της Ευρωζώνης. 

Διαφορετική περίπτωση είναι η Μα-
δρίτη, όπου οι τιμές των ακινήτων άρ-
χισαν να αυξάνονται με επιταχυνόμενο
ρυθμό από τη στιγμή που εκδηλώθηκε
η πανδημία. Στην πρωτεύουσα της Ι-
σπανίας τα ακίνητα είναι σαφώς υπερ-
τιμημένα, αν και η UBS διαπιστώνει
πως ένας μεσαία αμειβόμενος υπάλληλος
μπορεί ακόμη να αγοράσει εκεί πολύ
περισσότερο χώρο από όσο μπορεί ένας
ομόλογός του σε οποιαδήποτε άλλη
πόλη της Ευρωζώνης.

Στο Μιλάνο, παράλληλα με την ανά-

καμψη από την ύφεση της πανδημίας,
και τα χαμηλά επιτόκια συνέδραμαν
στη μεγάλη αύξηση των τιμών των κα-
τοικιών τα δημοσιονομικά κίνητρα που
έδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση για
την ανακαίνιση των κτιρίων. Τα κίνητρα
αυτά παραμένουν σε ισχύ, έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί ο υπόγειος σιδηρόδρομος
και επίκεινται οι Ολυμπιακοί Αγώνες
του 2026. 

Ολοι αυτοί οι παράγοντες ωθούν α-
νοδικά τις τιμές στην οικονομική πρω-
τεύουσα της Ιταλίας. Εξαίρεση ανάμεσα
στις μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις
αποτελεί η πρωτεύουσα της Γαλλίας.
Οι τιμές στο Παρίσι έχουν παραμείνει

στάσιμες στο διάστημα των δώδεκα
μηνών από τα μέσα του περασμένου έ-
τους μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους,
και παρασύρουν αναλόγως και τις τιμές
της στέγης στην υπόλοιπη χώρα. Στο
ίδιο χρονικό διάστημα παρέμειναν στά-
σιμα και σε χαμηλά επίπεδα και τα ε-
νοίκια, μολονότι τα εισοδήματα ανέ-
καμψαν και κινούντο σε ανοδική πορεία.
Ετσι η αγορά στέγης στη γαλλική πρω-
τεύουσα δεν βρίσκεται στη ζώνη κιν-
δύνου για φούσκα ακινήτων, αν και τα
ακίνητά της είναι μάλλον υπερτιμημένα.
Επιπλέον, το Παρίσι παραμένει η ακρι-
βότερη, η λιγότερο προσιτή μητρόπολη
της Ευρωζώνης.

<<<<<<

Από τα μέσα του 2021 έως τα
μέσα του 2022, οι τιμές των
κατοικιών στις μεγάλες πό-
λεις αυξήθηκαν κατά 10%. 

Θεωρώντας απίθανο να επα-
ναληφθεί μια κρίση στην αμε-
ρικανική αγορά ακινήτων ανά-
λογη εκείνης του 2007, ο Μαρκ
Ζαντί, επικεφαλής των οικονο-
μολόγων της Moody’s
Analytics, προέβλεψε πως
«δεν πρόκειται να καταρρεύ-
σουν οι τιμές των κατοικιών,
αλλά ο κόσμος θα προσπαθεί
να αποκτήσει σπίτι για να αυξή-
σει τον πλούτο του. Οι νεότεροι
όμως θα αντιμετωπίσουν μεγά-
λη δυσκολία».

Η Νικόλ Λουξ, στέλεχος του
Bayes Business School, προ-
βλέπει πως «όλη αυτή η κατά-
σταση θα οδηγήσει σε αναγκα-
στικές πωλήσεις από τους κα-
τόχους εμπορικών ακινήτων
και τους ιδιοκτήτες κατοικιών
προς όφελος των επενδυτών
που διαθέτουν μεγάλα κεφά-
λαια και μπορούν να εκμεταλ-
λευθούν την κατάσταση».

<<<<<<

Εκτός «ζώνης κινδύνου»
το Παρίσι, που παραμένει
η ακριβότερη μητρόπολη
της Ευρώπης.

Υπερτιμημένη η αξία της στέγης από το Αμστερνταμ μέχρι το Μιλάνο

Ο Οσμάν Μαλίκ, επικεφαλής
του τομέα αγοράς ακινήτων
στη UBS Investment Research,
προβλέπει ανατροπές στην α-
γορά ακινήτων εξαιτίας της
στροφής των κεντρικών τραπε-
ζών σε περιοριστική νομισματι-
κή πολιτική και τονίζει πως
«μάλλον η αγορά ακινήτων δεν
έχει ακόμη συνειδητοποιήσει
πως η εποχή του φθηνού χρή-
ματος έληξε, ούτε το τι συνε-
πάγεται αυτό».
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Ενα ιδιαίτερο πείραμα επιχειρείται
στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Οι επιχειρήσεις λιανικής καλού-
νται να παρουσιάσουν «καλάθι»
50 προϊόντων από 20 διαφορετι-
κές κατηγορίες, στις τιμές των ο-
ποίων θα εμφανίζουν συγκρατη-
μένες  ανατιμήσεις.

Χωρίς αμφιβολία είναι από τις
πρωτοβουλίες που ακούγονται
ευχάριστα. Ποιος δεν θέλει έναν
«επιβραδυντή» των αυξήσεων τι-
μών σε προϊόντα που όλοι αγο-
ράζουν; Βέβαια κάποιοι έσπευσαν
να κηρύξουν το μέτρο άχρηστο,
ζητώντας μαξιμαλιστικά να πε-
ριλαμβάνει περισσότερα προϊό-
ντα. Το ουσιαστικό όμως ερώτημα
είναι αν οι καλές προθέσεις οδη-
γούν στον επιδιωκόμενο στόχο.

Εχουν επιλεγεί είδη που είναι
αναγκαία, καθώς τα προϊόντα σε
κάθε «καλάθι» –που θα είναι δια-
φορετικά για κάθε αλυσίδα– θα
αφορούν συγκεκριμένους κωδι-
κούς επώνυμων προϊόντων και
ιδιωτικής ετικέτας που θα επιλέγει

κάθε αλυσίδα, από τα είδη πρώτης
ανάγκης όπως ψωμί, ζυμαρικά,
ρύζι, γάλα, καφέ, ζάχαρη, απορ-
ρυπαντικά κ.ά.

Από το σημείο αυτό αρχίζει ο
κυκεώνας παρασκηνιακών δια-
βουλεύσεων. Οι αλυσίδες λιανικής
θέλουν να εξασφαλίσουν ότι δεν
θα επωφεληθούν οι ανταγωνιστές.
Τα εκπτωτικά καταστήματα θα
εμφανίζουν μάλλον φθηνότερο
«καλάθι της νοικοκυράς», αφού
θα είναι γεμάτο με τα δικά τους
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Παράλληλα υποστηρίζουν ότι
ήδη υπάρχει το «εθελοντικό» κα-
λάθι με προσφορές. Προφανώς
είναι παρελκυστικό επιχείρημα,
καθώς οι προσφορές είναι εκπτώ-
σεις που εξασφάλισαν από τους
προμηθευτές τους και τα προϊόντα
που προωθούνται δεν είναι πάντα
τα απαραίτητα.

Στην πραγματικότητα μόλις
έσβησαν τα φώτα από τις κυβερ-
νητικές ανακοινώσεις ξεκίνησαν
οι διαπραγματεύσεις σούπερ μάρ-
κετ και προμηθευτών με στόχο
να εξασφαλιστούν επιπλέον εκ-
πτώσεις ώστε να «γεμίσει» το κα-
λάθι. Κι αρχίζουν οι υπολογισμοί:

Ενα είδος (π.χ. κίτρινου) τυριού
έχει μικρότερο περιθώριο κέρ-
δους, οπότε καλύτερα να μπει
στο καλάθι ένα διαφορετικό που
επιτρέπει στην εταιρεία να δώσει
μεγαλύτερη έκπτωση.

Τελικά, τίποτα δεν αποκλείει
να δοθεί χαμηλή τιμή σε ένα προϊ-
όν που μπαίνει στο καλάθι και
να αυξηθούν οι τιμές σε άλλα, υ-
περκαλύπτοντας τη μείωση τιμής
σε ένα προϊόν. Υπάρχουν όμως
και ατυχίες. Κάποιοι έσπευσαν
να αυξήσουν τα τιμολόγιά τους
και θα βρεθούν με ανώτερη τιμή
στην αγορά, ενώ οι άλλοι που (υ-
ποτίθεται) συγκρατήθηκαν δεν
θα μπορούν να μπουν στο καλάθι,
αφού πρέπει να κάνουν τώρα την
ανατίμηση που καθυστέρησαν.

Ωστόσο, οι καταναλωτές προ-
σαρμόζονται. Οι πληθωριστικές
πιέσεις έχουν αλλάξει τις αγορα-
στικές συνήθειες. Κυνηγούν τις
εκπτώσεις και τις προσφορές και
επιλέγουν με βασικό κριτήριο
την τιμή. Δεν μειώνουν τα είδη
που αγοράζουν, αλλά περιόρισαν
την ποσότητα. Αυτό σημαίνει βέ-
βαια μείωση του τζίρου και πε-
ριορισμό της κερδοφορίας στις
αλυσίδες λιανικής. Μεγαλύτερο
μέρος του διαθέσιμου οικογενει-
ακού εισοδήματος κατευθύνεται
πλέον στους λογαριασμούς για
ρεύμα, καύσιμα κ.λπ.

Να θυμηθούμε όμως ότι η ιδέα
για το «καλάθι του καταναλωτή»
δεν έγινε για να λυθούν τα προ-
βλήματα εμπόρων, εισαγωγέων
και βιομηχανιών, εξυπηρετεί τους
καταναλωτές. 

Αυτή τη στιγμή δεν είναι βέ-
βαιο το αποτέλεσμα της πρωτο-
βουλίας αλλά και οι επιπτώσεις
στην άνοδο του τιμαρίθμου.

Ωστόσο έχει ήδη συμβάλει
στην εστίαση της κοινής γνώμης
στην άνοδο των τιμών και ενθαρ-
ρύνει τους καταναλωτές να επι-
λέγουν με βάση τη συμφερότερη
προσφορά. Ουσιαστικά παρέχει
κάποια εγγύηση ότι επιλέγοντας
προϊόντα από τα προτεινόμενα
καλάθια εξασφαλίζεις τη χαμη-
λότερη τιμή και ως ενέργεια που
ενισχύει τον ανταγωνισμό δεν
είναι επιθυμητή από τους παρά-
γοντες της αγοράς που συνήθως
μεγεθύνουν τα προβλήματα αντί
να υιοθετούν τις λύσεις. Είναι
πολύ πιθανό μια πρωτοβουλία
που ξεκίνησε ως «δώρο» στους
καταναλωτές να ανατρέψει τις
συνθήκες ανταγωνισμού στην α-
γορά.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Το «καλάθι καταναλωτή»
ανατρέπει την αγορά

Του ΣΕΡΑΦΕIΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΔΗ

Τα «γεράκια» της ΕΚΤ, οι επίμονοι οπαδοί
της περιοριστικής νομισματικής πολι-
τικής, ζητούν να αρχίσει από το νέο έτος
η  συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου της,
ενώ παράλληλα η τράπεζα θα κινείται
με τα επιτόκια ως βασικό εργαλείο νο-
μισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με πηγές
προσκείμενες στις σχετικές συνομιλίες
που μίλησαν ανώνυμα στο Bloomberg,
ανάμεσα σε ορισμένα μέλη του Δ.Σ. της
τράπεζας διαμορφώνεται συναίνεση
υπέρ μιας διακριτικής συρρίκνωσης του
χαρτοφυλακίου της. Τα εν λόγω στελέχη
υποστηρίζουν ότι η τράπεζα είναι κα-
λύτερα να αφήσει να ωριμάσουν οι τίτλοι
αντί να προχωρήσει  επιθετικά με πω-
λήσεις ομολόγων από το σύνολο των
τίτλων αξίας 5,1 τρισ. ευρώ που έχει συ-
γκεντρώσει στο χαρτοφυλάκιό της, χωρίς
ωστόσο να αποκλείουν και τις πωλήσεις
ομολόγων. Αφήνουν πάντως ανοικτό α-
κόμη και το ενδεχόμενο να επανεπεν-
δύσει η τράπεζα μέρος των κερδών για
να επιβραδύνει τη συρρίκνωση του χαρ-
τοφυλακίου της. Θα χρειαστεί βέβαια
να συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα των
σχετικών κινήσεων.

Οπως επισημαίνει το Bloomberg, τα
«γεράκια» της ΕΚΤ έχουν υπαγορεύσει
τη στροφή στη νομισματική πολιτική
της από τις αρχές Ιουνίου και είναι σαφές

ότι οι θέσεις τους έχουν υπερισχύσει
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μάλ-
λον θα εξακολουθήσουν να έχουν κυ-
ρίαρχη θέση. Οπως αποκάλυψε ο Γκαστόν
Ράινεχ, διοικητής της Τράπεζας του Λου-
ξεμβούργου, οι σχετικές συζητήσεις άρ-
χισαν την περασμένη εβδομάδα σε συ-
νάντηση της Τράπεζας στην Κύπρο. Το
ζήτημα του πώς μπορεί η ΕΚΤ να ελα-
φρύνει το χαρτοφυλάκιό της από τον
τεράστιο όγκο των ομολόγων που αγό-
ραζε στα χρόνια της πολιτικής στήριξης
της οικονομίας είναι εξαιρετικά ευαί-
σθητο. Ο κίνδυνος να μην είναι πλέον
βιώσιμο το χρέος της Ιταλίας αν η τράπεζα
προχωρήσει σε πιο επιθετικές κινήσεις
έχει πολλές φορές λειτουργήσει ως α-
ντιπερισπασμός για τους ιθύνοντες που
χαράσσουν πολιτική στην ΕΚΤ. Η εκτό-

ξευση των αποδόσεων του ιταλικού χρέ-
ους τον Ιούνιο ανάγκασε την ΕΚΤ να εκ-
πονήσει ταχύτατα νέο εργαλείο για την
αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, ώστε
να μπορεί να συνεχίσει τις αυξήσεις των
επιτοκίων χωρίς να διακινδυνεύσει την
ακεραιότητα της Ευρωζώνης.

Εξάλλου, ακόμη και οι κραδασμοί που
προκάλεσε στις αγορές τελευταία το α-
τυχές οικονομικό πρόγραμμα της βρε-
τανικής κυβέρνησης κατέδειξαν τι μπορεί
να προκαλέσει ένα σχέδιο για τη μείωση
των ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο μιας
κεντρικής τράπεζας ή και ενός συντα-
ξιοδοτικού ταμείου. Μιλώντας για το
θέμα στην τηλεόραση του Bloomberg,
ο διοικητής της Τράπεζας της Ολλανδίας,
Κλάας Κνοτ, επικαλέστηκε την παλαι-
ότητα των τίτλων που έχει στο χαρτο-

φυλάκιό της η ΕΚΤ. Τόνισε μάλιστα πως
η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να προ-
χωρήσει σε μια ήπια διαδικασία συρρί-
κνωσης του χαρτοφυλακίου της μειώ-
νοντας τον όγκο των κερδών που θα ε-
πενδύσει σε άλλους τίτλους μετά την ω-
ρίμανση των ομολόγων. Τα στελέχη της
ΕΚΤ έχουν συμφωνήσει πως δεν θα αρ-
χίσουν να μειώνουν τους τίτλους στο
χαρτοφυλάκιο της τράπεζας προτού φτά-
σουν στα επιθυμητά επίπεδα των επι-
τοκίων, στα επίπεδα που θεωρούν «ου-
δέτερα», καθώς ούτε προωθούν ούτε α-
ναστέλλουν την οικονομική ανάπτυξη.
Δεδομένων των αυξήσεων των επιτοκίων,
ενδέχεται η χρονική στιγμή που θα ε-
γκαινιάσουν αυτήν τη διαδικασία να
είναι ο Δεκέμβριος.

Μιλώντας μέσα στην εβδομάδα στην

ετήσια σύνοδο ΔΝΤ και Παγκόσμιας
Τράπεζας, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν
Λαγκάρντ τόνισε πως το θέμα που απα-
σχολεί πλέον την τράπεζα είναι «με ποιον
ορίζοντα και με ποιον ρυθμό» θα αντι-
στραφεί η πολιτική αγοράς ομολόγων.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πάουελ της
Bloomberg Economics, ο ενδεδειγμένος
χρόνος για την ελάφρυνση του χαρτο-
φυλακίου της τράπεζας θα είναι ο Μάρ-
τιος του 2023. Ο ίδιος προβλέπει πως θα
μειώνονται τα ομόλογα κατά μέσον όρο
κατά 29 δισ. ευρώ τον μήνα, ποσό αντί-
στοιχο με το 1% του αθροίσματος των
ομολόγων που έχει αγοράσει η ΕΚΤ στο
πλαίσιο του παλαιότερου προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης και του προγράμ-
ματος κατά της ύφεσης της πανδημίας.

BLOOMBERG

<<<<<<

Οι πληθωριστικές πιέσεις
έχουν αλλάξει τις αγορα-
στικές συνήθειες.

<<<<<<

Το θέμα που απασχολεί
πλέον την τράπεζα είναι «με
ποιον ορίζοντα και με ποιον
ρυθμό» θα αντιστραφεί
η πολιτική αγοράς ομολόγων,
λέει η Κριστίν Λαγκάρντ.

Συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου
ομολόγων συζητάει η ΕΚΤ
Τα «γεράκια» της τράπεζας ζητούν η διαδικασία να αρχίσει από το νέο έτος

Στελέχη της ΕΚΤ υποστηρίζουν ότι η τράπεζα είναι καλύτερα να αφήσει να ωριμάσουν οι τίτλοι αντί να προχωρήσει επιθετικά με πωλήσεις ο-
μολόγων από το σύνολο των τίτλων αξίας 5,1 τρισ. ευρώ που έχει συγκεντρώσει στο χαρτοφυλάκιό της, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν και τις
πωλήσεις ομολόγων.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Γεωπολιτικό ανάχωμα στην επικράτηση
των διεθνών συστημάτων πληρωμών,
όπως της Visa και της MasterCard, και
στην προοπτική διείσδυσης των big tech
εταιρειών, όπως της Google και της Apple,
στον ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών συνιστά
μεταξύ άλλων η πρωτοβουλία της ΕΚΤ να
προχωρήσει στη δημιουργία του ψηφιακού
ευρώ (digital euro). Κεντρικός στόχος
είναι η θωράκιση της εμπιστοσύνης των
Ευρωπαίων πολιτών στο ευρωπαϊκό νό-
μισμα και η αποτροπή αποδυνάμωσής
του ως διεθνούς διασυνοριακού μέσου
συναλλαγών, ενόψει και της δημιουργίας
ψηφιακών νομισμάτων από τις μεγαλύ-
τερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου.

Σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη
που θέλει το ψηφιακό ευρώ ως το μέσο
για την υποκατάσταση του φυσικού χρή-
ματος, οι εμπνευστές του υπεραμύνονται
της θέσης ότι το ψηφιακό νόμισμα δεν
θα καταργήσει το φυσικό χρήμα. 

«Ενα ψηφιακό ευρώ θα συμπλήρωνε
τα μετρητά –δεν θα τα αντικαθιστούσε–
επιτρέποντας τη χρήση των χρημάτων
της κεντρικής τράπεζας και σε ψηφιακή
μορφή», έχει επισημάνει σε όλους τους
τόνους η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λα-
γκάρντ. Αυτό που θα καταργήσει δεν είναι
παρά μόνο το χαρτονόμισμα και όπως το-
νίζει η επικεφαλής της ΕΚΤ θα ενισχύσει
τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με
την Κεντρική Τράπεζα, στην οποία θα τη-
ρείται ένα τμήμα των καταθέσεών του,
με τη διαφορά ότι αυτό θα είναι σε digital
μορφή.

Για χώρες όπως η Ελλάδα που έχει ζήσει
την εμπειρία των capital controls αλλά
και την απειλή του κουρέματος των κα-

ταθέσεων τα χρόνια της μεγάλης οικονο-
μικής κρίσης, το ψηφιακό ευρώ –όταν
αυτό δημιουργηθεί– θα είναι προστατευ-
μένο από την απειλή ενός πιθανού κου-
ρέματος και έτσι η ανάγκη του να κρατάς
τα χρήματα στο στρώμα θα εκλείψει ακόμη
και κάτω από δυσμενείς συνθήκες, όπως
θα μπορούσε να είναι μια νέα χρηματο-
οικονομική κρίση. Πηγές κοντά στη δια-

δικασία για τη δημιουργία του ψηφιακού
νομίσματος εξηγούν ότι κατά τη διάρκεια
της δημοσιονομικής κρίσης που μετατρά-
πηκε σε χρηματοοικονομική, με αποτέ-
λεσμα και την επιβολή των capital controls,
οι Ελληνες καταθέτες έσπευδαν να ση-
κώσουν τα χρήματά τους σε μια προσπά-
θεια να προστατεύσουν τις καταθέσεις
τους, αφού το χρήμα σε φυσική μορφή ή-

ταν στο απυρόβλητο ενός πιθανού κου-
ρέματος. Κάπως έτσι το ψηφιακό χρήμα,
που θα φέρει την εγγύηση της ΕΚΤ, θα
προστατεύεται από παρόμοιες απειλές
και θα ισχυροποιηθεί έτσι η αξία του στη
συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών.

Αυτή η ειδοποιός διαφορά του ψηφιακού
νομίσματος μπορεί να λειτουργήσει ως
απειλή για το τραπεζικό σύστημα, αφού
σύμφωνα με τους φόβους που διατυπώ-
νονται η προστασία που θα το περιβάλλει
θα μπορούσε να οδηγήσει τους Ευρωπαίους
καταθέτες να αποσύρουν τα χρήματά τους
από τις εμπορικές τράπεζες και να τα το-
ποθετήσουν στην Κεντρική Τράπεζα. Για
την αποφυγή μιας τέτοιας εξέλιξης η ΕΚΤ
προσανατολίζεται στην πιλοτική εφαρμογή
της, επιτρέποντας τη διακράτηση ενός
μικρού μέρους των ευρωπαϊκών καταθέ-
σεων σε ψηφιακό νόμισμα. Το ποσό αυτό
συζητείται να είναι σε πρώτη φάση τα
3.000 ευρώ και ο λογαριασμός εξετάζεται
να τηρείται παράλληλα με τον λογαριασμό
που έχει κάθε καταθέτης σε μία ή περισ-
σότερες εμπορικές τράπεζες, με τη διαφορά
ότι ο ψηφιακός λογαριασμός θα έχει ου-
σιαστικά αντίκρισμα στην ΕΚΤ, από την
οποία ο καταθέτης θα έχει εντέλει και την
απαίτησή του.

Στην προσπάθεια αποτροπής της απο-
θησαύρισης των λογαριασμών που τη-
ρούνται στις τράπεζες, η κεντρική αρχή
εξετάζει το ενδεχόμενο να δοθούν κίνητρα
στο τραπεζικό σύστημα το οποίο θα κληθεί
να υποστηρίξει το εγχείρημα ακροβατώ-
ντας σε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της
αναγκαιότητας προώθησης του ψηφιακού
ευρώ χωρίς να θιγεί η καταθετική του
βάση, που αποτελεί και την πηγή για τη
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών νοικο-
κυριών και των επιχειρήσεων.

Το ψηφιακό ευρώ θα βάλει τέλος
στα χρήματα κάτω από το στρώμα
Θα φέρει την εγγύηση της ΕΚΤ, εξαλείφοντας την απειλή «κουρέματος» σε μια κρίση Ενας βασικός λόγος για τη δημι-

ουργία του ψηφιακού ευρώ είναι
η ολοένα αυξανόμενη διάδοση
των ηλεκτρονικών πληρωμών και
η σταδιακή υποχώρηση του φυ-
σικού χρήματος. Με δεδομένη
μάλιστα την πρόθεση των μεγα-
λύτερων κεντρικών τραπεζών να
προχωρήσουν στη δημιουργία
ψηφιακών νομισμάτων με βάση
απόφαση του G20, η δυνατότητα
για χρήση του ευρώ σε διασυνο-
ριακές συναλλαγές αποτελεί μεί-
ζον θέμα εμπιστοσύνης στον διε-
θνή ρόλο του νομίσματος, «ο ο-
ποίος θα μπορούσε να υπονομευ-
θεί, ειδικά εάν άλλες μεγάλες οι-
κονομίες εισαγάγουν ψηφιακά
νομίσματα που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν διασυνοριακά»,
έχει προειδοποιήσει η επικεφαλής
της ΕΚΤ.

Εξίσου μεγάλη απειλή αποτε-
λούν η κυριαρχία και η εξάρτηση
των ηλεκτρονικών συναλλαγών
με έμφαση στις πληρωμές με κάρ-
τες έναντι των πληρωμών μέσω
μεταφοράς χρημάτων από λογα-
ριασμό σε λογαριασμό (credit
transfer) από σχήματα που εδρεύ-
ουν εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης,
όπως είναι η Visa και η
MasterCard. Η προοπτική εισόδου
άλλωστε των big tech εταιρειών,
όπως η Google Pay ή η Apple Pay,
στον χώρο των ευρωπαϊκών πλη-
ρωμών δημιουργεί επίσης έναν
αυξανόμενο κίνδυνο για την α-
ποκέντρωση των ευρωπαϊκών
συναλλαγών εκτός της ευρωπαϊ-
κής ηπείρου.

«Αυτή η κυριαρχία θα μπορού-
σε να μεγεθυνθεί από την ικα-
νότητα των μεγάλων εταιρειών

τεχνολογίας να χρησιμοποιούν
τις μεγάλες υπάρχουσες βάσεις
πελατών τους για να επεκταθούν
γρήγορα, αυξάνοντας τον κίνδυνο
καταχρηστικής συμπεριφοράς
στην αγορά.

Και καθώς οι περισσότερες από
αυτές τις εταιρείες έχουν την έδρα
τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης, θα μπορούσε να επιδεινώσει
τον κίνδυνο η ευρωπαϊκή αγορά
πληρωμών να κυριαρχείται από
μη ευρωπαϊκές λύσεις και τεχνο-
λογίες», έχει επισημάνει η Κριστίν

Λαγκάρντ. Το digital euro φιλο-
δοξεί έτσι να πάρει μερίδιο από
τις ψηφιακές πληρωμές που ήδη
σε κάποιες χώρες, όπως η Σουηδία,
αποτελεί μονόδρομο για την α-
γορά αγαθών ή υπηρεσιών μέσω
της σχεδόν πλήρους κατάργησης
του φυσικού χρήματος που έχουν
θεσμοθετήσει. Οι όροι, οι διαδι-
κασίες και οι λεπτομέρειες για
την προώθηση του ψηφιακού νο-
μίσματος είναι σε πλήρη εξέλιξη
και η διαβούλευση που ξεκίνησε
το 2020 αναμένεται να καταλήξει
περί τα τέλη του 2022, ενώ το
χρονοδιάγραμμα για την υιοθέ-
τησή του τοποθετείται την προ-
σεχή τριετία.

Ισχυροποιείται
στις διασυνοριακές
συναλλαγές

<<<<<<

Σήμερα κυριαρχούν
στις ηλεκτρονικές συ-
ναλλαγές σχήματα που
εδρεύουν εκτός Ευρω-
παϊκής Ενωσης, όπως
η Visa και η MasterCard.
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Πολλές από τις φτωχότερες χώρες
του κόσμου μείωσαν τις δαπάνες
για την υγεία εν μέσω της πανδη-
μίας, αδιαφορώντας για τους κιν-
δύνους που εγκυμονούσε ο κορω-
νοϊός για τον πληθυσμό τους. Συ-
χνά αιτία αυτής της επιλογής ήταν
η ανάγκη να αποπληρώσουν τα
χρέη τους σε πλούσιους πιστωτές,
ενίοτε μάλιστα πλούσιες χώρες.
Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει
η μη κυβερνητική οργάνωση κατά
της φτώχειας Oxfam, που στην
έκθεσή της με θέμα «Δέσμευση
για τη μείωση του δείκτη ανισό-
τητας», για μια ακόμη φορά τονίζει
πως διευρύνεται περαιτέρω το χά-
σμα της ανισότητας ανάμεσα σε

πλούσιες και φτωχές χώρες και το
ίδιο έγινε και στη διάρκεια της
πανδημίας. Οπως τονίζει, τράπεζες
που έχουν έδρα σε Βρετανία, Γαλ-
λία, Γερμανία, ΗΠΑ και Ελβετία
έχουν επωφεληθεί από τις δαπάνες
για την αποπληρωμή χρεών, που
έχουν κυριολεκτικά καταστρέψει
την οικονομική κατάσταση των
αναπτυσσόμενων χωρών. Η εικόνα
των μειωμένων δαπανών για την
υγεία προκύπτει από τη μελέτη
των εθνικών προϋπολογισμών 161
χωρών που ανήκουν στις φτωχές
χώρες ή στις χώρες μεσαίου εισο-
δήματος. Επιπλέον οι περικοπές
στη διάρκεια της πανδημίας δεν
αφορούσαν μόνο τον τομέα της

υγείας, αλλά και τις δαπάνες για
την παιδεία, τις οποίες μείωσαν
σχεδόν τα 3/4 των χωρών χαμηλού
εισοδήματος. Σύμφωνα με την έκ-
θεση, στη διάρκεια του  περασμέ-
νου έτους οι χώρες χαμηλού ει-
σοδήματος δαπάνησαν το 27,5%
του προϋπολογισμού τους για την

αποπληρωμή χρεών τους, δηλαδή
ποσά οκταπλάσια από όσα είχαν
δαπανήσει για την εκπαίδευση,
τετραπλάσια από όσα είχαν δα-
πανήσει για την υγεία και σχεδόν
12 φορές όσα δαπάνησαν για κοι-
νωνική προστασία. Στην έκθεσή
της η Oxfam επισημαίνει επίσης
πως πολλές πλούσιες χώρες, όπως
για παράδειγμα η Βρετανία, ευ-
θύνονται για την αύξηση της α-
νισότητας καθώς επόπτευσαν τα
αιτήματα των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων για είσπραξη τερά-
στιων χρεών, την ώρα που η παν-
δημία «πάγωνε» τα σχέδια των
χωρών για αναπτυξιακές δαπάνες.
Την ώρα που οι υπουργοί Οικο-

νομικών συγκεντρώνονται στην
Ουάσιγκτον για την ετήσια σύνοδο
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας, η  Oxfam τονίζει πως οι α-
ναπτυσσόμενες χώρες βρίσκονται
αντιμέτωπες «με μια παγκόσμια
οικονομία που δυσχεραίνει διαρ-
κώς όλο και περισσότερο την κά-
λυψη των αναγκών των δικών
τους πολιτών». Σημειωτέον ότι η
εν λόγω οργάνωση έχει επανει-
λημμένως κατηγορήσει το ΔΝΤ
ότι επιτείνει την ανισότητα και
τη φτώχεια στις χώρες χαμηλού
εισοδήματος, επιμένοντας σε πο-
λιτικές λιτότητας με στόχο τη μεί-
ωση του χρέους και των δημοσιο-
νομικών ελλειμμάτων.

Ο ευρωπαϊκός Βορράς και η Σκανδιναβία
καταλαμβάνουν για μία ακόμη φορά
τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των
χωρών με κριτήριο την ποιότητα των
συνταξιοδοτικών τους συστημάτων
και τις απολαβές των συνταξιούχων
αλλά και την ηλικία συνταξιοδότησης.
Η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Δανία
βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις
φέτος, σύμφωνα με τον παγκόσμιο δεί-
κτη συντάξεων του Ινστιτούτου Mercer
CFA. Η σχετική έκθεση, όμως, δεν στα-
ματάει στην αξιολόγηση των χωρών
αλλά προχωράει στη διαπίστωση πως
κάτι πρέπει να αλλάξει στα συνταξιο-
δοτικά συστήματα των ευρωπαϊκών
χωρών που, όπως είναι γνωστό εδώ και
πολλά χρόνια, κινδυνεύουν σύντομα
να μην είναι βιώσιμα.

Οι τρεις χώρες που κατατάσσονται
στις τρεις πρώτες θέσεις, χωρίς να πα-
ραμένουν αλώβητες από τις αρνητικές
εξελίξεις στην οικονομία, είναι γεγονός
ότι διαθέτουν βιώσιμα συνταξιοδοτικά
συστήματα που χρηματοδοτούνται από
το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα πα-
ράλληλα, ενώ παρουσιάζουν «υψηλό ε-
πίπεδο αξιοπιστίας και ακεραιότητας».

Στην έκθεσή του το εν λόγω Ινστιτούτο
διαπιστώνει τις παγιωμένες παθογένειες
που παρουσιάζουν τα συνταξιοδοτικά
συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών
καθώς απειλούνται πρωτίστως από τη
γήρανση των πληθυσμών, τη συνεχή
αύξηση του χρέους των κυβερνήσεων
και την υπογεννητικότητα, χαίνουσα
πληγή των περισσότερων και περισσό-
τερο ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών.
Οπως επισημαίνει το Mercer, οι νεότερες
γενιές μπαίνουν στην αγορά εργασίας
πολύ αργότερα σε σύγκριση με τις προη-
γούμενες, συνταξιοδοτούνται ή επιδιώ-
κουν να συνταξιοδοτηθούν στην ίδια
ηλικία με τις παλαιότερες γενιές και
στο μεταξύ έχουν μεγαλύτερο προσδό-
κιμο ζωής και ζουν περισσότερο. Γι’
αυτό και κάτι πρέπει να αλλάξει, δηλαδή
κάτι από όλα αυτά πρέπει να παραχω-

ρηθεί και οι νεότερες γενιές να το χάσουν
όσο κι αν ήταν δεδομένο για τις παλαι-
ότερες γενιές. 

Οπως τόνισε κατά την παρουσίαση
της έκθεσης ο Ντέιβιντ Κοξ, συνεργάτης
του Mercer και κυριότερος από όσους
συνέταξαν την κοινή αυτή έρευνα, αυτό
που συμβαίνει σε πολλές χώρες είναι
ότι «εξαιτίας των περισσότερων ετών
που αφιερώνουν οι τελευταίες γενιές
στην εκπαίδευσή τους, σε πολλές χώρες
οι νέοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας
κάπως αργότερα». Παράλληλα, η έκθεση
υπογραμμίζει ότι το σημερινό οικονομικό
περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μισθούς
που δεν αυξάνονται ή αυξάνονται με
πολύ αργούς ρυθμούς, υψηλό και επι-
ταχυνόμενο πληθωρισμό και μειωμένες
αποδόσεις των επενδύσεων σε πολύ
μεγάλες κατηγορίες τίτλων, και ο συν-
δυασμός αυτός ασκεί μεγαλύτερες πιέ-
σεις στην οικονομική κατάσταση των
συνταξιοδοτικών ταμείων. Ανάμεσα
στα μέτρα που προτείνει το Ινστιτούτο
Mercer σε κυβερνήσεις και κοινωνίες
είναι να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή
των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας
στην αγορά εργασίας, καθώς έτσι θα

αυξηθούν οι αποταμιεύσεις τους και θα
περιοριστούν τα χρόνια που θα διανύ-
σουν ως συνταξιούχοι. 

Πέραν των ευρωπαϊκών χωρών, η υ-
περδύναμη κατατάσσεται στην 20ή
θέση ανάμεσα σε 44 χώρες, ενώ η Πορ-
τογαλία καταλαμβάνει την 24η θέση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι η Κίνα, αν και η δεύτερη
σε μέγεθος οικονομία του κόσμου, κα-
τατάσσεται στην 36η θέση. Στην τε-
λευταία θέση βρίσκεται η Ταϊλάνδη και
αμέσως πριν από αυτήν οι Φιλιππίνες,
η Αργεντινή και η Ινδία.

Στη σχετική ανάλυση των προβλη-
μάτων που παρουσιάζουν τα συνταξιο-
δοτικά συστήματα αυτών των χωρών
της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής,
το Ινστιτούτο Mercer επισημαίνει πως
διαθέτουν κάποια «επιθυμητά» χαρα-
κτηριστικά αλλά παρουσιάζουν και πολύ
μεγάλες αδυναμίες που θα πρέπει να
αντιμετωπισθούν. Επισημαίνει ιδιαιτέ-
ρως ότι το Μεξικό, παρά το γεγονός ότι
βρίσκεται στην 29η θέση, έχει βελτιώσει
τις επιδόσεις του σημαντικά σε ό,τι α-
φορά τη μεταρρύθμιση του συνταξιο-
δοτικού.

«Εν συντομία, τα χειρότερα έπονται».
Κάπως έτσι συνοψίζονται οι προειδο-
ποιήσεις του ΔΝΤ για τα «τρικυμιώδη
νερά» στα οποία μπαίνει η παγκόσμια
οικονομία, καθώς παραπαίει με το επί-
μονο έμφραγμα στις εφοδιαστικές αλυ-
σίδες, τις ιλιγγιώδεις τιμές της ενέργειας
συνακόλουθα του πολέμου στην Ου-
κρανία, την επιβράδυνση της Κίνας ε-
ξαιτίας της πολιτικής μηδενικής ανοχής
στην πανδημία, αλλά και τις κεντρικές
τράπεζες να αυξάνουν επιθετικά τα ε-
πιτόκια προσπαθώντας να ανακόψουν
τον ιλιγγιώδη πληθωρισμό.

Στην έκθεσή του για την εικόνα της
παγκόσμιας οικονομίας, το Ταμείο σκια-
γραφεί μιαν ανησυχητική εικόνα, μια
«πολύ επώδυνη εικόνα» της παγκόσμιας
οικονομίας, καθώς αναθεωρεί επί τα χεί-
ρω τις προβλέψεις του για ανάπτυξη για
το επόμενο έτος. Παράλληλα, προειδο-
ποιεί για το ενδεχόμενο βαθύτατης πα-
γκόσμιας ύφεσης ιδιαιτέρως σε περί-
πτωση που οι ιθύνοντες δεν χειριστούν
αποτελεσματικά τη μάχη κατά του πλη-
θωρισμού. Διατηρεί μεν σταθερή την
εκτίμησή του για παγκόσμια ανάπτυξη
3,2% το τρέχον έτος, αλλά επικαλούμενο

όλους τους ανωτέρω επιβαρυντικούς
παράγοντες προεξοφλεί πως η ανάπτυξη
θα επιβραδυνθεί στο 2,7% το 2023. Πρό-
κειται για μικρή υποβάθμιση και συγκε-
κριμένα 0,2 εκατοστιαίες μονάδες κα-
τώτερη σε σύγκριση με την αμέσως
προηγούμενη πρόβλεψή του, εκείνη του
Ιουλίου. Είναι, όμως, σημαντική η υπο-
βάθμιση της πρόβλεψής του σε σύγκριση
με εκείνην στις αρχές του έτους για α-
νάπτυξη 4,4% φέτος και 3,8% το 2023.
Το βάθος της επί τα χείρω αναθεώρησης
καθιστά σαφές πόσο έχει επιδεινωθεί
η παγκόσμια συγκυρία τους τελευταίους
μήνες. Το Ταμείο προεξοφλεί πως οι
τρεις μεγάλες οικονομίες, ΗΠΑ, Κίνα
και Ευρωζώνη, θα καθηλωθούν, θα ξα-
νανοίξουν οικονομικές πληγές που δεν
είχαν κλείσει καλά μετά την πανδημία
και γενικότερα μεγάλο μέρος του πλα-

νήτη το 2023 θα γνωρίσει την ύφεση ή
μια κατάσταση που θα μοιάζει με ύφεση.
Η στροφή της ομοσπονδιακής τράπεζας
των ΗΠΑ σε περιοριστική νομισματική
πολιτική θα οδηγήσει σε επιβράδυνση
την αμερικανική οικονομία, που θα α-
ναπτυχθεί μόλις κατά 1% το επόμενο
έτος. Ομοίως η Κίνα θα επιβραδυνθεί
σε ένα ρυθμό ανάπτυξης 4,4%, εξαιρετικά
χαμηλό σε σύγκριση με παλαιότερους
διψήφιους ρυθμούς αύξησης του κινε-
ζικού ΑΕΠ, και οι λόγοι θα είναι η διαρκώς
επιδεινούμενη κρίση της αγοράς ακι-
νήτων και τα επαναλαμβανόμενα
lockdowns, που υπαγορεύει η πολιτική
της μηδενικής ανοχής στον κορωνοϊό.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ευρω-
ζώνη, εκτιμά πως θα διαφύγει την ύφεση
αφού η ανάπτυξή της για το σύνολο του
2022 θα φτάσει το 3,1%. Προβλέπει, ω-

στόσο, ραγδαία επιβράδυνση για το ε-
πόμενο έτος, αλλά σε θετικό πρόσημο
με αύξηση ΑΕΠ 0,5%. Βλέπει, πάντως,
να διολισθαίνουν σε ύφεση η μεγαλύτερη
και η τρίτη σε μέγεθος οικονομία της
Ευρωζώνης, η Γερμανία και η Ιταλία, ε-
κτιμώντας πως οι οικονομίες τους θα
συρρικνωθούν το επόμενο έτος κατά
0,3% και 0,2% αντιστοίχως.

Σε ό,τι αφορά τη νέα πληγή της πα-
γκόσμιας οικονομίας, τον διαρκώς επι-
ταχυνόμενο πληθωρισμό, το ΔΝΤ προ-
βλέπει πως θα κορυφωθεί φέτος στο
8,8% και θα αποκλιμακωθεί στο 6,5%
το 2023. Ειδικότερα για τις ανεπτυγμένες
οικονομίες, εκτιμά πως θα φτάσει φέτος
στο 7,2% κατά μέσον όρο, για να απο-
κλιμακωθεί στο 4,4% το επόμενο έτος.

Το Ταμείο στέκεται ιδιαίτερα στο
θέμα του πληθωρισμού και καλεί τους

ιθύνοντες που χαράσσουν νομισματική
πολιτική να «διατηρήσουν σταθερά την
ίδια πορεία» επιβάλλοντας περιοριστική
νομισματική πολιτική. Τους καλεί να
μη δειλιάσουν και να μην επαναλάβουν
τα σφάλματα στα οποία υπέπεσαν οι
νομισματικές αρχές τη δεκαετία του
1970, όταν δίστασαν να προχωρήσουν
σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων
μόλις είδαν τις οικονομίες τους να κα-
θηλώνονται. Τονίζει συγκεκριμένα πως
υπάρχει ο κίνδυνος να είναι υπερβολικές
οι αυξήσεις των επιτοκίων, αλλά στην
περίπτωση αυτή δεν θα είναι τόσο με-
γάλη η ζημία όση μπορεί να προκληθεί
εάν παγιωθεί ο πληθωρισμός και ενσω-
ματωθεί πλήρως στην καθημερινή ζωή
των ανθρώπων.

Το Ταμείο δεν παραλείπει να ανα-
φερθεί στην οικονομία της Ρωσίας που,

όπως υπογραμμίζει, παρά τις διεθνώς
συντονισμένες προσπάθειες εξακολουθεί
να παρουσιάζει αντιστάσεις και να οδεύει
καλύτερα από όσο είχε αρχικά προβλε-
φθεί. Η χώρα του Βλαντιμίρ Πούτιν βυ-
θίζεται, βέβαια, σε βαθιά ύφεση και το
ΑΕΠ της είναι σαφώς χαμηλότερο σε
σύγκριση με τα προ του πολέμου επίπεδα.
Η συρρίκνωση του ΑΕΠ της όμως είναι
σαφώς μικρότερη από όσο είχε αρχικά
εκτιμηθεί ότι θα ήταν για τη χώρα το
τίμημα του πολέμου. Αναμένεται να
συρρικνωθεί φέτος κατά 3,4% και κατά
2,3% το επόμενο έτος. Σύμφωνα με το
ΔΝΤ, αιτία των αντοχών που επιδεικνύει
η ρωσική οικονομία δεν είναι άλλη από
τις εκτεταμένες εξαγωγές ενέργειας,
που προσφέρουν στη Ρωσία τους πόρους
για να τονώνει την οικονομία της και
να στηρίζει τη ρωσική αγορά εργασίας.

Διεύρυνση ανισοτήτων εν μέσω της πανδημίας

<<<<<<

Στην 20ή θέση οι ΗΠΑ,
στην 36η η Κίνα.
«Πληγή» για την Ευρώπη
η γήρανση του πληθυσμού.

<<<<<<

Το Ταμείο εκτιμά ότι θα διολι-
σθήσουν σε ύφεση η Γερμα-
νία και η Ιταλία, όχι όμως και
το σύνολο της Ευρωζώνης.

Σε ευρωπαϊκό Βορρά και Σκανδιναβία τα καλύτερα συνταξιοδοτικά συστήματα

Tρικυμιώδη νερά
για τη διεθνή 
οικονομία
«βλέπει» το ΔΝΤ
Αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης,
προειδοποιεί για κίνδυνο βαθιάς ύφεσης

Η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Δανία βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις φέτος, σύμφωνα
με τον παγκόσμιο δείκτη συντάξεων του Ινστιτούτου Mercer CFA, για την ποιότητα των συ-
νταξιοδοτικών τους συστημάτων, τις απολαβές των συνταξιούχων, αλλά και για την ηλικία
συνταξιοδότησης.

Η μη κυβερνητική οργάνωση κατά της φτώχειας Oxfam, στην έκθεσή της με
θέμα «Δέσμευση για τη μείωση του δείκτη ανισότητας», τονίζει πως διευρύνε-
ται περαιτέρω το χάσμα της ανισότητας ανάμεσα σε πλούσιες και φτωχές χώ-
ρες, και το ίδιο έγινε και στη διάρκεια της πανδημίας.

<<<<<<

Μεγάλη μείωση των δα-
πανών σε υγεία και παι-
δεία στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες για να αποπλη-
ρώσουν τα χρέη τους.
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Αν και όλεςοι παλαιότερες πλατφόρ-
μες και τα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν
να θέλουν να αντιγράψουν πάση
θυσία τις υπηρεσίες του κινεζικού
κοινωνικού δικτύου TikTok, το οποίο
γνωρίζει τεράστια απήχηση στο νε-
ανικό κοινό από τη μια άκρη της
Γης στην άλλη, εκείνο έχει αλλού
στραμμένο το βλέμμα του. Σύμφωνα
με σχετικό δημοσίευμα του CNN,
το TikTok ενδιαφέρεται να προσο-
μοιάσει στον κολοσσό του ψηφιακού
εμπορίου Amazon – κι αυτό σημαίνει
πως θα τον ανταγωνιστεί κιόλας.
Συγκεκριμένα, επιδιώκει να δημι-
ουργήσει ένα καινούργιο δίκτυο δια-
χείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και
αποθηκών στις Ηνωμένες Πολιτείες,
ούτως ώστε να βασίσει πάνω σε αυτό
τις προσπάθειές του να αναπτύξει
δραστηριότητες ηλεκτρονικού ε-
μπορίου. Αυτό κατέστη εμφανές

στις αγγελίες για εύρεση προσωπικού,
οι οποίες προσφάτως αναρτήθηκαν
στον δικό του ιστότοπο, που αφορά
προσλήψεις, καθώς και στην εταιρική
του σελίδα στο δίκτυο LinkedIn.

Το κινεζικής ιδιοκτησίας κοινω-
νικό δίκτυο TikTok, όπως και άλλα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει ε-
πεκταθεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο,
ώστε να προσθέσει ακόμη μια πηγή
εσόδων. Πολύ προσφάτως το προ-
αναφερθέν δίκτυο προσέφερε ως υ-
πηρεσία και μια επιλογή για αγορές
υπό την επωνυμία TikTok Shop σε
επιλεγμένες χώρες. Ανάμεσά τους
συγκαταλέγεται η αγορά του Ηνω-
μένου Βασιλείου και της Ινδονησίας,
ενώ η εφαρμογή των αγορών δίνει
τη δυνατότητα σε τρίτους (εμπόρους
και παραγωγούς) να πωλούν μέσω
αυτής τα προϊόντα τους. Επιπλέον,
το TikTok συνεργάζεται με το

Shopify, μια συναφή εφαρμογή α-
γορών, για να διευκολύνει τις δια-
δικασίες αυτές υπέρ των χρηστών
του. Ωστόσο, με τις τελευταίες α-
ναρτήσεις για τις θέσεις εργασίας,
οι οποίες εντοπίστηκαν και δημο-
σιοποιήθηκαν πρώτη φορά από τον
αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστό-
τοπο Axios, το εν λόγω κοινωνικό
δίκτυο δείχνει να θέλει να προχω-
ρήσει ακόμη πιο πέρα. Και αντί απλώς
να λειτουργεί ως  πλατφόρμα, που

στόχο έχει να προσεγγίζει πελάτες,
τώρα φαίνεται πως ενδιαφέρεται  να
δημιουργήσει την αναγκαία υπο-
στήριξη σε επίπεδο διαχείρισης συ-
στημάτων τροφοδοσίας, ώστε να
τους προσφέρει μια εντελώς και-
νούργια εμπειρία ψηφιακού εμπο-
ρίου, σύμφωνα με το CNN. «Με το
να μπορέσουμε να παρέχουμε υπη-
ρεσίες αποθήκευσης, παράδοσης
και εξυπηρέτησης πελατών, μπο-
ρούμε να φέρουμε εις πέρας την α-
ποστολή μας για να βελτιώσουν οι
έμποροι την αποδοτικότητά τους
και την επιχειρησιακή τους δυνα-
τότητα, να απολαμβάνουν οι αγο-
ραστές την εμπειρία της κατανά-
λωσης και να διασφαλιστεί ότι το
ΤikTok Shop  θα έχει ταχεία και βιώ-
σιμη ανάπτυξη», ανέφερε σε ανάρ-
τησή της η εταιρεία του κοινωνικού
δικτύου. Σε άλλη ανάρτηση, από

αυτές που αναζητούν προσωπικό,
η εταιρεία επισημαίνει ότι αναζητεί
άτομο να δημιουργήσει ένα νέο σύ-
στημα πλήρους εξυπηρέτησης από
το μηδέν και να έχει την αρμοδιό-
τητα για την ανάπτυξη ενός τέτοιου
συστήματος, το οποίο θα στηρίξει
τις δραστηριότητες διαχείρισης τρο-
φοδοτικής αλυσίδας για το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο του ΤikTok στις ΗΠΑ.
Πολλές από τις θέσεις εργασίας το-
ποθετούνται κοντά στο Σιάτλ, όπου
είναι και η έδρα των γραφείων της
Amazon. Tο συνεχώς διογκούμενο
δίκτυο διαχείρισης προμηθευτικής
αλυσίδας και παραδόσεων της
Amazon αναδείχθηκε σε ένα κομ-
βικής σημασίας εργαλείο για πο-
λυάριθμους εμπόρους και τους δια-
σφάλισε πως μπορεί να προσφέρει
στο κοινό ευρύτατη γκάμα προϊό-
ντων, τα οποία αποστέλλει τάχιστα.

Mε συλλογική επιστολή τους
43 εταιρείες ευθέως ανταγω-
νίστριες με την Google και με
κριτήριο την υπηρεσία αγορών
που προσφέρει απευθύνθηκαν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
αιτούμενες την παρέμβασή
της για την ορθή λειτουργία
του ανταγωνισμού. Συγκεκρι-
μένα, ζήτησαν να κάνει χρήση
των νέων διατάξεων στον κλά-
δο της υψηλής τεχνολογίας,
ώστε να διασφαλίσει ότι η ε-
ταιρεία και θυγατρική της
Alphabet εναρμονίζεται με ε-

ντολή της Κομισιόν το 2017
και επιτρέπει τον ανταγωνισμό
στις σελίδες αναζήτησης. 

Αξίζει να αναφερθεί πως η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ε-
πιβάλει το 2017 στον αμερι-
κανικό κολοσσό πρόστιμο της
τάξης των 2,4 δισ. ευρώ, δίνο-
ντάς του εντολή να παύσει να
ευνοεί τη δική του υπηρεσία
αγορών. Από την πλευρά της
η Google δήλωνε τότε ότι θα
αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες
της όπως ακριβώς και των α-
νταγωνιστών, όταν συμμετέ-
χουν σε δημοπρασία για δια-
φημίσεις στο ειδικό κουτί που
εμφανίζεται στην κορυφή των

σελίδων αναζήτησης. 
Εντούτοις, στην ανωτέρω

επι-στολή, την οποία απηύθυ-
ναν στην αντιπρόεδρο της Ε-
πιτροπής και αρμόδια επίτροπο
Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βε-
στάγκερ οι επιχειρήσεις, συ-
μπεριλαμβανομένων της βρε-
τανικής Kelko, της γαλλικής
LeGuide, της σουηδικής
PriceRunner και της γερμανι-
κής idea-lo, υπογραμμίζουν
ότι η πρόταση της Google ήταν
νομικά ανεπαρκής και δεν τους
βοήθησε να επωφεληθούν από
τις δημοπρασίες διαφημίσεων.
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρει-
άζεται να δημιουργήσει χώρο
στα αποτελέσματα των σελί-
δων γενικής αναζήτησης για
τους πιο σχετικούς παρόχους,
απομακρύνοντας την υπηρεσία
της Google με την επωνυμία
Shopping Units, η οποία ου-
σιαστικά δεν αφήνει περιθώρια
ανταγωνισμού», επισήμαναν.

Επιπλέον, στο κείμενο, το
οποίο περιήλθε εις γνώσιν του
ειδησεογραφικού πρακτορείου
Ρόιτερς, αναφέρεται ότι η τα-
κτική της Google απλώς οδηγεί
σε υψηλότερες τιμές και λιγό-
τερες επιλογές για το κατανα-
λωτικό κοινό, καθώς και σε μια
αθέμιτη μεταφορά περιθωρίων
κέρδους από τους εμπόρους
στον κολοσσό.

Οι εταιρείες, οι οποίες υπο-
γράφουν την επιστολή προς
την επίτροπο Μαργκρέτε Βε-
στάγκερ, ισχυρίζονται ότι η
Google παραβιάζει τη νέα ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία για την α-
γορά ψηφιακών υπηρεσιών, η
οποία στόχο είχε να θέσει υπό
έλεγχο την ισχύ των τεχνολο-
γικών κολοσσών.

Η παραγωγή πετρελαίου στο γιγάντιο έργο
Σαχαλίνη 1 στη ρωσική πλευρά του Ειρη-
νικού Ωκεανού υπό τον έλεγχο του αμερι-
κανικού πετρελαϊκού κολοσσού της Exxon
διακόπηκε με αφορμή την απόφασή της
να μη δεχθεί την ασφάλιση των δεξαμενο-
πλοίων της από τοπικές επιχειρήσεις.  Υ-
πενθυμίζεται ότι, όταν εισέβαλε η Ρωσία
στην Ουκρανία και της επιβλήθηκαν κυ-
ρώσεις από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες
Πολιτείες, οι δυτικές ασφαλιστικές εταιρείες
αποχώρησαν και δεν ασφαλίζουν πλέον τα
τάνκερ που δραστηριοποιούνται στη χώρα. 

Τα σχετικά με τις εξελίξεις στην Exxon

ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές
στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς.
Ειδικότερα, οι ασφαλιστικοί όμιλοι της Δύ-
σης δεν καλύπτουν πλέον τα δεξαμενόπλοια
εκείνα, τα οποία εκμεταλλεύεται η κρατική
Sovcomflot, δηλαδή ο μεγαλύτερος ναυ-
τιλιακός όμιλος της Ρωσίας, στον οποίο ε-
πιβλήθηκαν κυρώσεις. Μία από τις προα-
ναφερθείσες πηγές τόνισε πως «η Exxon
αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τα δεξαμε-
νόπλοια της Sovcomflot». Από την απόφαση
του αμερικανικού κολοσσού πλήττονται
και ορισμένα φορτία που προορίζονταν
για προμήθειες σε ινδικά διυλιστήρια.

Η Exxon δεν αποδέχθηκε την εναλλα-
κτική κάλυψη την οποία είχε οργανώσει

η Sovcomflot και η οποία προέρχεται από
ρωσικές ασφαλιστικές εταιρείες, σύμφωνα
με τις πηγές. Πάντως, ούτε η Sovcomflot
ούτε και η Exxon δεν απάντησαν αμέσως
στα αιτήματα του Ρόιτερς για σχολιασμό.
Εν τω μεταξύ, όλα αυτά συμβαίνουν ενόσω
η Ευρωπαϊκή Ενωση πρόκειται να επιβάλει
απαγόρευση στην ασφάλιση ρωσικών πε-

τρελαιοφόρων. Επίσης, καταδεικνύουν τον
σημαντικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν
οι ασφαλίσεις πλοίων και οι εγγυήσεις α-
ντασφάλισης στις λειτουργίες των ομίλων
πετρελαιοειδών. Από μέρους της η μεγα-
λύτερη εταιρεία πετρελαίου στη Ρωσία, η
Rosneft, και εταίρος στο έργο Σαχαλίνη 1,
στράφηκε εναντίον του αμερικανικού ο-

μίλου της Exxon, κατηγορώντας τον ότι
ευθύνεται για τη μείωση της παραγωγής.
Συγκεκριμένα, δήλωσε πως από τα μέσα
Μαΐου το έργο δεν παρήγαγε σχεδόν κα-
θόλου πετρέλαιο. Η δε ρωσική μονάδα της
Exxon, Exxon Neftegas, επισήμανε πόσο
δύσκολη ήταν η ναύλωση δεξαμενόπλοιων
λόγω κυρώσεων της Δύσης εις βάρος της
Μόσχας. Επιπλέον, η ρωσική εφημερίδα
Kommersant ήταν η πρώτη που ανέφερε
χθες πως σταμάτησε η παραγωγή στο έργο
Σαχαλίνη 1, διότι η Exxon αρνήθηκε να
συνεργαστεί με τη Sovcomflot.

Αξίζει να τονιστεί πως η παραγωγή πε-
τρελαίου στο προαναφερθέν έργο στον Ει-
ρηνικό προ καιρού μειώθηκε δραστικά στα
μόλις 10.000 βαρέλια σε ημερήσια βάση εν
συγκρίσει με τα 220.000 βαρέλια ημερησίως,
επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν από την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24
Φεβρουαρίου. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλα-
ντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα νωρίτερα
αυτόν τον μήνα για τη σύσταση ενός νέου
φορέα - διαχειριστή για το έργο της Σαχα-
λίνης. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει η θυγα-
τρική της Rosneft, Sakhalinmorneftegaz-
Shelf. Η απόφαση δίνει στη ρωσική κυβέρ-
νηση το ελεύθερο να αποφασίσει εάν οι
ξένοι μέτοχοι μπορούν να διατηρήσουν με-
ρίδια στο έργο, δίνοντάς τους προθεσμία
ενός μήνα για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
ή αλλιώς θα τα χάσουν.

Η Rosneft κατέχει μερίδιο 20% στο έργο,
η ινδική ONGC Videsh επίσης 20% και η
κρατική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου
της Ιαπωνίας Sodeco το 30%. Τέλος, τον
Αύγουστο, η Exxon δήλωσε ότι βρισκόταν
στη διαδικασία μεταβίβασης του μεριδίου
της 30% στον τρίτο συμβαλλόμενο, χωρίς,
εντούτοις, να τον κατονομάσει.

REUTERS

Το κινεζικό TikTok θέλει να γίνει Amazon
Αναζητεί μέσω αγγελιών χώρους για δημιουργία αποθηκών και προσωπικό, ώστε να στραφεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Το ΤikTok επιδιώκει να δημιουργήσει ένα καινούργιο δίκτυο δια-
χείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και αποθηκών στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, ούτως ώστε να βασίσει πάνω σε αυτό τις προσπάθειές του
να αναπτύξει δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου.

<<<<<<

Το κοινωνικό δίκτυο
προσφέρει ήδη επιλογή
για αγορές υπό την επω-
νυμία TikTok Shop
σε επιλεγμένες χώρες.

<<<<<<

Η εξόρυξη πετρελαίου στο έρ-
γο Σαχαλίνη 1 είχε ήδη μειωθεί
σε 10.000 βαρέλια ημερησίως
από 220.000 βαρέλια πριν από
τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παρέμβαση της Ε.Ε.
κατά της Google ζητούν
43 ανταγωνιστές της

<<<<<<

Για να εξασφαλιστεί
ότι η Google εναρμονί-
ζεται με εντολή
της Κομισιόν το 2017
και επιτρέπει τον
ανταγωνισμό στις
σελίδες αναζήτησης.

Σταμάτησε την παραγωγή
πετρελαίου στη Ρωσία η Exxon
Aρνήθηκε να ασφαλίσει τα δεξαμενόπλοιά της σε τοπικές επιχειρήσεις

Η Βαρκελώνη δεν είναι μόνον ένας κόμβος,
όπου συναντώνται διαφορετικά και πο-
λυποίκιλα αρχιτεκτονήματα και προσφέ-
ρουν τέρψη στους επισκέπτες. Θεωρείται,
συνάμα, μια ευρωπαϊκή πόλη, την οποία
πολλές άλλες θα ζήλευαν και ο λόγος
είναι οι πρωτοβουλίες της για την ποιό-
τητα ζωής των πολιτών της. Οπως χα-
ρακτηριστικά αναφέρει σε δημοσίευμά
της η Deutsche Welle, o δήμος προωθεί
το πρόγραμμα «νησίδες πρασίνου»
(superilles), στο πλαίσιο του οποίου λω-
ρίδες κεντρικών δρόμων χρησιμοποιού-
νται αποκλειστικά από την αστική συ-
γκοινωνία και τα ποδήλατα, ενώ η τα-
χύτητα των οχημάτων δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 10 χιλιόμετρα. Χαρακτη-

ριστικά, επισημαίνει ο αρμόδιος πολεο-
δόμος για την πρωτεύουσα της Καταλω-
νίας, Χαβιέ Ματίλα, μιλώντας στο μικρό-
φωνο της γερμανικής ραδιοφωνίας: «Στό-
χος της πρωτοβουλίας superilles είναι
να καθορίσει ποιες αρτηρίες είναι απα-
ραίτητες για την απρόσκοπτη συγκοι-
νωνία στην πόλη. Σε αυτές προτεραιότητα
έχουν τα μέσα συγκοινωνίας και τα πο-
δήλατα. Παράλληλα, ένας στους τρεις
δρόμους μετατρέπεται στην ουσία σε
πεζόδρομο. Στην συνοικία Σαντ Αντονι,
για παράδειγμα, έχει περιοριστεί αισθητά
η ατμοσφαιρική ρύπανση και ταυτόχρονα
δημιουργήθηκαν νέοι δημόσιοι χώροι
για τους πολίτες».

Οι πεζοί έχουν πάντα προτεραιότητα.

Στους δρόμους χωρίς οχήματα ο δήμος
έχει τοποθετήσει παγκάκια, τραπέζια
και έχει φυτέψει δέντρα. Οι κάτοικοι δη-
λώνουν ικανοποιημένοι από τις παρεμ-
βάσεις. «Μας αρέσει πολύ», λέει μια πε-
ρίοικος, ενώ μια άλλη συμπληρώνει: «Τα
παιδιά μας παίζουν χωρίς να φοβούνται
πια τα αυτοκίνητα. Παλιά, οι δρόμοι αυτοί
ήταν γεμάτοι οχήματα».

Οι δημοτικές αρχές της Βαρκελώνης
δηλώνουν ικανοποιημένες από την πρω-
τότυπη πρωτοβουλία, η οποία στην ουσία
αλλάζει και μεταμορφώνει την πόλη, κα-
θιστώντας την περισσότερο φιλική προς
τους μονίμους κατοίκους της, αλλά και
τους πολυάριθμους τουρίστες (οι οποίοι
συχνά δημιουργούν προβλήματα στην

καθημερινότητα των πρώτων λόγω του
αριθμού τους). Αξίζει, πάντως, να ανα-
φερθεί πως αρχικά υπήρχαν αντιστάσεις
στη μετατροπή κεντρικών αρτηριών σε
πεζοδρόμους. Το λιανικό εμπόριο εν συ-
νόλω και ειδικότερα τα καταστήματα εί-
χαν φοβηθεί για πιθανή μείωση του κύ-
κλου εργασιών, μιας και οι καταναλωτές
δεν είχαν πια πρόσβαση στα καταστήματα
με το αυτοκίνητο (κάτι ανάλογο είχε συμ-
βεί προ ετών και στην πεζοδρόμηση στο
κέντρο της Αθήνας, η οποία ευνόησε το
λιανεμπόριο). Αυτό ισχύει και στη Βαρ-
κελώνη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα
της Deutsche Welle. Οπως επισημαίνει
ο Ζορντί Αρίας, πρόεδρος του εμπορικού
συλλόγου της συνοικίας Σαντ Αντονι,

«το εμπόριο βγήκε κερδισμένο από τις
παρεμβάσεις, διότι πλέον υπάρχει πε-
ρισσότερη ζωή και περνάει πιο πολύς
κόσμος από τα καταστήματά μας εν συ-
γκρίσει με την επισκεψιμότητα κατά το
παρελθόν. Φυσικά, υπάρχουν και μερικά
μειονεκτήματα, μιας και οι παραδόσεις
γίνονται δυσκολότερα από ό,τι παλιά.
Βρισκόμαστε, ωστόσο, σε περίοδο προ-
σαρμογής». Με δεδομένα τα θετικά ευ-
ρήματα των αρχικών παρεμβάσεων, τώρα
πλέον ο δήμος της Βαρκελώνης σχεδιάζει
τη δημιουργία μιας σειράς  από νέες
«πράσινες νησίδες» σε ολόκληρη την
πόλη. Εως το 2030 φιλοδοξεί, δε, να ο-
λοκληρωθούν 21 πράσινες αρτηρίες και
να δημιουργηθούν 21 νέες πλατείες.

Η Βαρκελώνη γεμίζει από «πράσινες νησίδες»

Στους δρόμους χωρίς οχήματα, ο δήμος έ-
χει τοποθετήσει παγκάκια, τραπέζια και έχει
φυτέψει δέντρα. 

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα νωρίτερα αυτόν τον μήνα για τη σύσταση ενός νέου φο-
ρέα-διαχειριστή για το έργο της Σαχαλίνης. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει η θυγατρική της Rosneft,
Sakhalinmorneftegaz-Shelf.



14 l     Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022Ε Λ Λ Α Δ Α

Τη δυνατότητα να πάρουν ΑΦΜ
από οποιαδήποτε εφορία της χώρας
έχουν πλέον τα φυσικά πρόσωπα,
ενώ οι επιχειρήσεις δεν θα χρειά-
ζεται να πηγαίνουν στις ΔΟΥ για
μεταβολές στοιχείων διότι θα μπο-
ρούν να τις κάνουν ηλεκτρονικά.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του
διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πι-
τσιλή, απλοποιούνται οι διαδικασίες
απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολών
στοιχείων επιχειρήσεων ως εξής:

1. Οι μεταβολές στοιχείων επι-
χειρήσεων και στοιχείων εγκατά-
στασης εσωτερικού που είναι ε-
νταγμένες στην ψηφιακή πύλη
myAADE (Μητρώο κι Επικοινω-
νία/Αλλαγές στοιχείων Μητρώου),
υποβάλλονται από τις 17.10.2022
αποκλειστικά μέσα από την ψη-
φιακή πύλη myAADE
(myaade.gov.gr).

2. Οι δηλώσεις και τα δικαιολο-
γητικά για όσες διαδικασίες μη-
τρώου είναι ενταγμένες στην ε-

φαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της
ψηφιακής πύλης myAADE, υπο-
βάλλονται από 01.11.2022 απο-
κλειστικά μέσα από την εφαρμογή
αυτή.

3. Παρέχεται πλέον η δυνατό-
τητα απόδοσης ΑΦΜ σε φυσικό
πρόσωπο από οποιαδήποτε ΔΟΥ,
ανεξαρτήτως της διεύθυνσης κα-
τοικίας του ή της διεύθυνσης κα-
τοικίας του εξουσιοδοτημένου εκ-
προσώπου του. Σύμφωνα με την
απόφαση, αν η ΔΟΥ στην οποία
υποβάλλεται το αίτημα διαφέρει
από τη ΔΟΥ της χωρικής αρμοδιό-
τητας στην οποία υπάγεται ο φο-
ρολογούμενος, βάσει της διεύθυν-
σης κατοικίας του, τότε η πρώτη
αποδίδει ΑΦΜ για λογαριασμό της
αρμόδιας ΔΟΥ του φορολογουμέ-
νου. Εξαιρούνται οι αλλοδαποί υ-
πήκοοι τρίτων χωρών, κάτοχοι α-
δειών που εκδίδονται και ανανε-

ώνονται από τις υπηρεσίες ασύλου
και την Ελληνική Αστυνομία. 

4. Τα φυσικά πρόσωπα, τόσο
για τη διαδικασία της απόδοσης
ΑΦΜ όσο και για τη διαδικασία
της μεταβολής των ατομικών τους
στοιχείων, μπορούν να κάνουν
χρήση και της υπηρεσίας
myAADElive πραγματοποιώντας
βιντεοκλήση.

Ο φορολογούμενος που επιλέγει
την υπηρεσία myAADEIive για να
λάβει αριθμό φορολογικού μητρώου
ή να μεταβάλει τα στοιχεία του, ε-
πικοινωνεί με τη φορολογική δι-
οίκηση, κατόπιν ραντεβού, μέσω
βιντεοκλήσης. Η συνομιλία βιντε-
οσκοπείται και το αρχείο παραμένει
για δέκα (10) έτη στη διάθεση της
φορολογικής διοίκησης, για λόγους
απόδειξης ταυτοπροσωπίας σε πε-
ρίπτωση ελέγχου. Ειδικότερα, προ-
κειμένου να λάβουν ΑΦΜ μέσω
τηλεδιάσκεψης οι φορολογούμενοι,
πρέπει να ακολουθήσουν τα πα-
ρακάτω βήματα:

• Είσοδος στην υπηρεσία μέσω
της ενιαίας ψηφιακής πύλης
(myaadelive.gov.gr).

• Συμπλήρωση των απαραίτη-
των στοιχείων στην ψηφιακή αί-
τηση απόκτησης ΑΦΜ και λήψη
αριθμού καταχώρισης.

• Επιλογή της ημέρας και ώρας
για ραντεβού με εκπρόσωπο της
ΑΑΔΕ.

• Σύνδεση μέσω βιντεοκλήσης,
όπου –μετά τη διαδικασία ταυτο-
ποίησης– λαμβάνεται ο ΑΦΜ, ενώ
η σχετική βεβαίωση αποστέλλεται
ως ηλεκτρονικό έγγραφο

Με την εισαγωγή της απόκτη-
σης ΑΦΜ στην υπηρεσία
myAADElive, ολοκληρώνεται η
πρώτη διαδικασία του ελληνικού
Δημοσίου για εξ αποστάσεως ταυ-
τοποίηση πολιτών (digital
onboarding). Στην ιδία βιντεοκλή-
ση, ο πολίτης μπορεί να πάρει και
κλειδάριθμο. Ετσι, λοιπόν ο φορο-
λογούμενος, από οποιοδήποτε ση-
μείο του κόσμου, μπορεί πλέον να
αποκτήσει ΑΦΜ και κλειδάριθμο
και να υποβάλει τις δηλώσεις του
και γενικότερα να παρακολουθεί
τον προσωπικό του λογαριασμό 

ΠΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Εξαιρετικά επιβαρυντικός για το ε-
μπορικό ισοζύγιο Ελλάδας - Ρωσίας,
με το ήδη ελλειμματικό ισοζύγιο
για την Ελλάδα να διευρύνεται πε-
ραιτέρω, αποδεικνύεται ο πόλεμος
στην Ουκρανία. Κι αυτό διότι λόγω
της εκτόξευσης της τιμής του φυ-
σικού αερίου και του πετρελαίου,
η αξία των εισαγωγών από τη Ρωσία
υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση

με πέρυσι, ενώ λόγω των κυρώσεων
της Ε.Ε. προς τη Ρωσία έχει χαθεί
το 1/3 των εξαγωγών της Ελλάδας
προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που α-
νακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η αξία των εισα-
γωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία
στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγού-
στου 2022 διαμορφώθηκε σε 5,72
δισ. ευρώ έναντι 2,41 δισ. το αντί-
στοιχο διάστημα του 2021, κατα-
γράφοντας αύξηση 137,3%. Η αξία

των εξαγωγών της Ελλάδας προς
τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου
- Αυγούστου 2022 διαμορφώθηκε
σε 78 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
μείωση 33,8% σε σχέση με την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021
που ήταν 117,8 εκατ. Το εμπορικό
ισοζύγιο Ελλάδας - Ρωσίας την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022
ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 5,65
δισ. Ειδικά τον Αύγουστο του 2022
η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας
από τη Ρωσία ανήλθε σε 1,20 δισ.,
σημειώνοντας αύξηση 178,3% σε
σχέση με τον Αύγουστο 2021 που
ήταν 433,7 εκατ. Η αξία των εξα-
γωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία
τον Αύγουστο 2022 διαμορφώθηκε
σε 8,1 εκατ., σημειώνοντας μείωση
44,2% σε σχέση με τον Αύγουστο
2021 που ήταν 14,6 εκατ. Το εμπο-
ρικό ισοζύγιο Ελλάδας - Ρωσίας τον
Αύγουστο 2022 ήταν αρνητικό και
ανήλθε σε 1,19 δισ. Από το 1,20
δισ. των εισαγωγών από Ρωσία τον
Αύγουστο του 2022, τα 727 εκατ.
περίπου ήταν η αξία των εισαγωγών
φυσικού αερίου. Από την άλλη, οι
εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Ρω-
σία τον Αύγουστο αφορούσαν κυ-
ρίως ακατέργαστα καπνά, ανελκυ-
στήρες, μηχανικές σκάλες και γλυκά
κουταλιού, ζελέδες και μαρμελά-
δες!

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Εν μέσω μιας παγκόσμιας οικονομίας,
για την οποία αναμένει να πέσει σε ύφεση
φέτος ή το 2023 σε ποσοστό πάνω από
το 1/3, το ΔΝΤ διατύπωσε για την Ελλάδα
δυσμενέστερες από τις κυβερνητικές
προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον
πληθωρισμό, αλλά διατήρηση του ΑΕΠ
κατά μέσον όρο τον επόμενο χρόνο σε
θετικό έδαφος.

«Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη
και για πολλούς το 2023 θα έχει την αί-
σθηση της ύφεσης», προειδοποίησε το
Ταμείο, ενώ ειδικά για την Ευρωζώνη
προέβλεψε ότι δύο χώρες θα περάσουν
σε αρνητικό έδαφος, η Γερμανία και η
Ιταλία. Για την Ελλάδα, η πρόβλεψη του
Ταμείου είναι ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί
κατά 5,2% φέτος, έναντι πρόβλεψης της
κυβέρνησης (στο προσχέδιο προϋπολο-
γισμού της περασμένης εβδομάδας) για
5,3%, αλλά και έναντι δικής του πρόβλε-
ψης τον Ιούνιο, στο πλαίσιο της έκθεσης
του άρθρου ΙV, για 3,5%, καθώς ο του-
ρισμός, κυρίως, βελτίωσε τα δεδομένα.

Ωστόσο, στο δ’ τρίμηνο εκτιμά ότι η α-
νάπτυξη θα περιοριστεί στο 0,7% σε ε-
τήσια βάση.

Για το 2023 η πρόβλεψή του για την
Ελλάδα υποχωρεί στο 1,8%, έναντι κυ-
βερνητικής πρόβλεψης για 2,1% και δικής
του προηγούμενης πρόβλεψης για 2,6%.
Το δ’ τρίμηνο του 2023 εκτιμά ότι ο
ρυθμός θα έχει επιταχυνθεί στο 7,5%.
Αρα συνάγεται ότι –για να προκύπτει ο
μέσος όρος του 1,8% το 2023–  τα πρώτα
τρίμηνα του έτους θα κινούνται στο όριο
της στασιμότητας, αν όχι με αρνητικό
πρόσημο σε κάποια στιγμή.

Η διατήρηση του ΑΕΠ σε θετικό έδα-
φος είναι το μεγάλο στοίχημα της κυ-
βέρνησης για το 2023, που είναι άλλωστε
και εκλογική χρονιά. Ισχυρό όπλο της
είναι οι επενδύσεις του Ταμείου Ανά-

καμψης και του ΕΣΠΑ, με το προσχέδιο
προϋπολογισμού να προβλέπει αύξηση
των επενδύσεων κατά 16%.  

Μέχρι στιγμής, οι επίσημοι δημόσιοι
φορείς βλέπουν το ελληνικό ΑΕΠ σε θε-
τικό έδαφος, αν και ο επικεφαλής της α-
ποστολής του ESM στην Ελλάδα Πάολο
Φιορέτι άφησε να εννοηθεί τον περα-
σμένο μήνα στο συνέδριο του Economist
ότι δεν αποκλείει διολίσθηση σε ελαφρά
ύφεση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και η
ΕΚΤ βλέπει, προς το παρόν τουλάχιστον,
ανάπτυξη και όχι ύφεση για το 2023 στην
Ελλάδα. Ωστόσο, ανεξάρτητοι οίκοι και
τράπεζες έχουν αρχίσει να διατυπώνουν
σενάρια για ελαφρώς αρνητικό ΑΕΠ το
2023  και στην Ελλάδα. Η Fitch προέβλεψε
την Παρασκευή οριακή συρρίκνωση
κατά 0,2%. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη
και η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι οι α-
βεβαιότητες είναι μεγάλες. Η άνοδος των
επιτοκίων ενδέχεται να ανακόψει την ε-
πενδυτική διάθεση, σημειώνουν οι ανα-
λυτές, ενώ η άνοδος των τιμών θα πλήξει
την κατανάλωση. Οι τιμές της ενέργειας

είναι απρόβλεπτος παράγων. Το κυριό-
τερο, μια ενδεχόμενη ύφεση στην Ευ-
ρώπη θα περιορίσει την τουριστική κί-
νηση τον επόμενο χρόνο, η οποία έχει
υπολογιστεί στο προσχέδιο προϋπολο-
γισμού από την κυβέρνηση στα επίπεδα
του 2019.

O πληθωρισμός προβλέπεται να πλήξει
την Ελλάδα βαρύτερα απ’ ό,τι την Ευ-
ρωζώνη φέτος, αλλά λιγότερο το 2023.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ταμείου,
ο δείκτης θα διαμορφωθεί κατά μέσον
όρο στο 9,2% φέτος, έναντι κυβερνητικής
πρόβλεψης για 8,8% και δικής του προη-
γούμενης για 6,1%.

Για το 2023 αναμένεται να υποχωρήσει
στο 3,2%, έναντι πρόβλεψης της κυβέρ-
νησης για 3% και δικής του προηγούμενης
για 1,2%. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλ-
λαγών προβλέπεται να έχει έλλειμμα
6,7% του ΑΕΠ φέτος (λίγο πάνω από αυτό
του 2021, 6,5% του ΑΕΠ) και να υποχω-
ρήσει ελαφρώς στο 6,3% του ΑΕΠ το
2023. Η ανεργία προβλέπεται να υποχω-
ρήσει στο 12,6% φέτος, από 15% το 2021,
και στο 12,2% το 2023.

Η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πληρωμής
των τελών για τη μεταβίβαση επιβατικού
οχήματος ή δικύκλου προστέθηκε στην
υπηρεσία ψηφιακής μεταβίβασης οχη-
μάτων που παρέχεται, από τα μέσα του
καλοκαιριού, μέσω της πλατφόρμας
drivers-vehicles.services.gov.gr. Οπως α-
νακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, σε παραγωγική λειτουργία
έχει τεθεί η δυνατότητα έκδοσης κωδικών
πληρωμής RF/QR, με τους οποίους οι πο-
λίτες μπορούν να ολοκληρώσουν την πλη-
ρωμή των τελών (άδειας και μεταβίβασης)
μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικής τρα-
πεζικής (web/mobile banking) της επιλογής
τους. Αρχικά, η δυνατότητα έκδοσης κω-
δικών πληρωμής RF/QR είναι διαθέσιμη
για όσα οχήματα ανήκουν στην Περιφέρεια
Αττικής.

Σύντομα, όμως, πρόκειται να επεκταθεί
και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι η ψηφιακή μεταβίβαση
οχημάτων είναι διαθέσιμη είτε μέσω της
πύλης gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και
Καθημερινότητα» και την υποενότητα
«Μετακινήσεις», είτε απευθείας στην
πλατφόρμα https://drivers-
vehicles.services.gov.gr.

Η διαδικασία πληρωμής διαδικτυακά
(μέσω του web/mobile banking) με κωδικό
RF/QR είναι ιδιαίτερα απλή. Με την ηλε-
κτρονική πληρωμή των τελών, η διαδι-
κασία μεταβίβασης οχήματος απλοποιείται
και γίνεται ασφαλέστερη τόσο για τους
πολίτες όσο και για τις δημόσιες υπηρεσίες
της Περιφέρειας Αττικής. Η διαδικασία
αυτή παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη, όπως
η απλοποίηση, επιτάχυνση και αναβάθ-

μιση της ασφάλειας των συναλλαγών, η
άμεση ενημέρωση της Περιφέρειας Ατ-
τικής για την εξόφληση των τελών, η ε-
ξασφάλιση της ορθότητας των στοιχείων
των πληρωμών και η παροχή στους πολίτες
κοινής εμπειρίας με τις υπόλοιπες πλη-
ρωμές του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα.

Εκτιμάται ότι η επέκταση της δυνα-
τότητας ηλεκτρονικής πληρωμής των τε-
λών και στις υπόλοιπες περιφέρειες της
χώρας θα μειώσει το διοικητικό βάρος
των Διευθύνσεων Μεταφορών και θα βελ-
τιώσει την ποιότητα εξυπηρέτησης των
πολιτών σε όλη την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι από τα μέσα του κα-
λοκαιριού είναι εφικτή η διαδικασία με-
ταβίβασης οχημάτων μέσω της πλατφόρ-
μας drivers-vehicles.services.gov.gr.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Στον παραδοσιακά «αρνητικό»
Οκτώβριο είναι πλέον στραμμένα
όλα τα βλέμματα στο υπουργείο
Εργασίας όσον αφορά την πορεία
της απασχόλησης, καθώς τα
στοιχεία του πληροφοριακού
συστήματος «Εργάνη» για τον
μήνα Σεπτέμβριο, που δημοσιο-
ποιήθηκαν χθες, έδειξαν μεν θε-
τικό πρόσημο στο ισοζύγιο προ-
λήψεων - απολύσεων που είχε
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
26.238 νέων θέσεων εργασίας,
κατέγραψαν δε παράλληλα μια
υστέρηση ανάμεσα στο θετικό
9μηνο Ιανουάριος - Σεπτέμβριος
2022 και το αντίστοιχο διάστημα
του 2021.

Ετσι, σε μια χρονιά με υψηλή
ανάπτυξη, αξιοσημείωτη αύξηση
της τουριστικής κίνησης και ε-
ξίσου σημαντική μείωση της α-
νεργίας, προκαλεί προβληματι-
σμό το γεγονός ότι σωρευτικά
οι νέες θέσεις εργασίας που δη-
μιουργήθηκαν είναι κατά 21.394
λιγότερες από αυτές που δημι-
ουργήθηκαν τον προηγούμενο
χρόνο. Οι ειδικοί κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου επιση-
μαίνοντας ότι οι αβεβαιότητες

που δημιουργεί το υψηλό κόστος
ενέργειας και ο συνεχιζόμενα
υψηλός πληθωρισμός δεν θα
μπορούσαν να μην επηρεάσουν
και την πορεία της απασχόλη-
σης. Κάτι που καταγράφηκε τον
Αύγουστο, όχι όμως και τον Σε-
πτέμβριο. Γεγονός που σύμφωνα
με τον υπουργό Εργασίας Κωστή
Χατζηδάκη αποδεικνύει ότι «η
ελληνική οικονομία αντέχει».
Οπως δήλωσε ο υπουργός, τα

στοιχεία Σεπτεμβρίου καταρρί-
πτουν τους φόβους που υπήρχαν
ότι θα παρουσιαζόταν επιβρά-
δυνση. Μιλώντας στον ραδιο-
φωνικό σταθμό Real Fm ο κ. Χα-
τζηδάκης σημείωσε ότι παρά τα
υπαρκτά και σοβαρά προβλή-
ματα, λόγω της ενεργειακής κρί-
σης, η ελληνική οικονομία α-
ντέχει κι αυτό αποδεικνύεται
από τις επενδύσεις οι οποίες έ-
χουν αυξηθεί, από τις εξαγωγές

που έχουν εκτοξευθεί, από την
ανεργία η οποία συνεχίζει να
μειώνεται, από την άνοδο του
ΑΕΠ, αλλά και από την αύξηση
των καταθέσεων.

Αναλυτικά, τα στοιχεία του
συστήματος «Εργάνη» για τον
Σεπτέμβριο δείχνουν ότι με αιχ-
μή τις 68.921 νέες θέσεις εργα-
σίας που προέκυψαν στην εκ-
παίδευση, το ισοζύγιο απασχό-
λησης ήταν θετικό κατά 26.238
νέες θέσεις εργασίας. Υπήρξε
βέβαια παράλληλα απώλεια
39.021 θέσεων απασχόλησης
στην εστίαση και άλλων 20.607
θέσεων στα τουριστικά κατα-
λύματα, ως αποτέλεσμα της λή-
ξης της θερινής τουριστικής πε-
ριόδου αλλά και της έναρξης ε-
πιδότησης της εποχικής απα-
σχόλησης.

Να σημειωθεί ότι και το 2021
υπήρχαν αντίστοιχες απώλειες
σε εστίαση και τουρισμό κατά
37.559 και 18.168 θέσεις αντί-
στοιχα. Ομως ο προβληματισμός
για τον φετινό Σεπτέμβριο έρ-
χεται ως συνέχεια του Αυγού-
στου, όταν και χάθηκαν συνο-
λικά 23.091 θέσεις εργασίας, με
στελέχη του υπουργείου Εργα-
σίας να χαρακτηρίζουν τη μαζική

κατάρρευση της απασχόλησης
κατά τον συγκεκριμένο μήνα
«μαύρη τρύπα». Είναι δε χαρα-
κτηριστικό ότι τον περασμένο
Αύγουστο οι περισσότερες χα-
μένες θέσεις προήλθαν από τους
κλάδους του τουρισμού και ε-
πισιτισμού, την ίδια στιγμή που
οι εργοδότες διαμαρτύρονταν
πως δεν βρίσκουν εργαζομένους
για να καλύψουν τις (αυξημένες
σε σχέση με το 2021) ανάγκες
τους. 

Οπως επισημαίνουν μιλώντας
στην «Κ» στελέχη του υπουρ-
γείου Εργασίας, το γεγονός ο-
φείλεται κατά κύριο λόγο στην
αβεβαιότητα που κυριαρχεί
στους κόλπους κυρίως των μι-
κρών επιχειρήσεων, ελέω της
αύξησης των τιμών στην ενέρ-
γεια και των συνεπειών της κρί-
σης στην εγχώρια επιχειρημα-
τικότητα. Υπό παρακολούθηση
είναι από το υπουργείο Εργασίας
και το γεγονός ότι κατά το εν-
νεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμ-
βρίου 2022 η θετική πορεία της
αγοράς εργασίας με τις 263.463
νέες θέσεις εργασίας υπολείπεται
κατά 21.394 θέσεις των 284.857
νέων θέσεων εργασίας που είχαν
καταγραφεί το 2021.

Εκτινάχθηκε το εμπορικό
έλλειμμα της Ελλάδας
με τη Ρωσία στο 8μηνο

Απόκτηση ΑΦΜ
από οποιαδήποτε
εφορία για ιδιώτες

<<<<<<

Οι μεταβολές στοιχείων
για επιχειρήσεις
θα μπορούν να
γίνονται ηλεκτρονικά.

Τα φυσικά πρόσωπα, τόσο για τη διαδικασία της απόδοσης ΑΦΜ όσο και για τη
διαδικασία της μεταβολής των ατομικών τους στοιχείων, μπορούν να κάνουν
χρήση και της υπηρεσίας myAADElive πραγματοποιώντας βιντεοκλήση.

<<<<<<

Η αξία των εξαγωγών της
Ελλάδας προς τη Ρωσία
τον Αύγουστο διαμορφώ-
θηκε σε 8,1 εκατ., σημει-
ώνοντας μείωση 44,2%.

263.463 νέες θέσεις εργασίας το εννεάμηνο

Online τα τέλη μεταβίβασης Ι.Χ. και δικύκλων

Ανάπτυξη 1,8% το 2023 «βλέπει»
το ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία
O πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 3,2% από το 9,2% φέτος

<<<<<<

Ισχυρό όπλο για την ανάπτυξη
είναι οι επενδύσεις του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ.

Η διαδικασία πληρωμής διαδικτυακά με κω-
δικό RF/QR είναι ιδιαίτερα απλή. 
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Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν
χρησιμοποίησε την ευελιξία του
προγράμματος επανεπενδύσεων
του PEPP για να στηρίξει τις χώρες
του Νότου το δίμηνο Αυγούστου -
Σεπτεμβρίου, κάτι που είχε ξεκάθαρα
κάνει το αμέσως προηγούμενο δί-
μηνο, με τις θέσεις της σε Ελλάδα,
Ιταλία και Ισπανία να μειώνονται.
Αυτό σηματοδοτεί ότι δεν έκρινε
πως υπήρχε ανάγκη να παρέμβει
και να στηρίξει τα κόστη δανεισμού
της περιφέρειας και γενικότερα ότι
στοχεύει να κινηθεί μετρημένα και
προσεκτικά. Οπως έδειξαν τα στοι-
χεία που δημοσιεύθηκαν την Τε-
τάρτη, η ΕΚΤ δεν παρενέβη και δεν
επανεπένδυσε αυτή τη φορά σε ο-
μόλογα της Ελλάδας, της Ιταλίας

και της Ισπανίας, ωστόσο αγόρασε
γαλλικά, ιρλανδικά, πορτογαλικά
και ολλανδικά ομόλογα, μεταξύ άλ-
λων. Οι αποπληρωμές ή λήξεις ο-
μολόγων διαμορφώθηκαν στα 6,98
δισ. ευρώ το τελευταίο δίμηνο, ενώ
οι επανεπενδύσεις κινήθηκαν στα
2,66 δισ. ευρώ μόλις.

Πιο αναλυτικά, η κεντρική τρά-
πεζα αγόρασε 1,97 δισ. ευρώ γαλλικά
ομόλογα, 324 εκατ. ευρώ ιρλανδικά,
177 εκατ. ευρώ πορτογαλικά, 128
εκατ. ευρώ ολλανδικά και μικρά
ποσά σε Κύπρο, Λουξεμβούργο, Σλο-
βενία και Μάλτα.

Αντίθετα, οι καθαρές αγορές ήταν
αρνητικές, δηλαδή αποπληρώθηκαν
ομόλογα που έληγαν, σε Γερμανία
(-3,06 δισ. ευρώ), Ιταλία (-1,243 δισ.
ευρώ), Φινλανδία (-1,073 δισ. ευρώ),
Ελλάδα (-888 εκατ. ευρώ), Αυστρία

(-304 εκατ. ευρώ), Ισπανία (-200
εκατ. ευρώ), Βέλγιο (-185 εκατ. ευρώ)
και Λιθουανία (-27 εκατ. ευρώ). 

Ως αποτέλεσμα, οι θέσεις της σε
ελληνικά ομόλογα συρρικνώθηκαν
κατά 888 εκατ. ευρώ και στα 38,877
δισ. ευρώ συνολικά. Το διάστημα Ι-
ουνίου - Ιουλίου και ενόψει της πρώ-
της αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ,
τα spreads και οι αποδόσεις των ο-
μολόγων της περιφέρειας είχαν δε-
χθεί σημαντική πίεση, η οποία μά-
λιστα εκδηλώθηκε ταχύτατα, οπότε
η χρήση αυτής της ευελιξίας είχε
κριθεί απαραίτητη ώστε να μπει
φρένο σε όποια πιθανότητα κατα-
κερματισμού της αγοράς.

Αυτή τη φορά δεν κρίθηκε απα-
ραίτητη η χρήση αυτού του «όπλου»,
καθώς οι πιέσεις στις αποδόσεις
των ομολόγων είναι ένα διεθνές

«φαινόμενο», λόγω του γενικότερου
κύκλου σύσφιγξης της νομισματικής
πολιτικής, δεν αποτελεί «πρόβλημα»
της ευρωπεριφέρειας, τα spreads
γενικότερα έχουν σταθεροποιηθεί
και σε κάθε περίπτωση δεν σημει-
ώθηκε κάποια έντονη και άτακτη
αναταραχή στην αγορά. Οπως ση-
μειώνουν αναλυτές, οι κεντρικές
τράπεζες χρησιμοποιούν τα εργαλεία
τους όταν είναι απαραίτητο. Δεν τα
χρησιμοποιούν για να πυροδοτή-
σουν κάποιο ράλι στην αγορά, αλλά
μόνο για να εμποδίσουν τα ακραία
sell-offs. Αρμόδιες πηγές μεταφέρουν
στην «Κ» πως η ΕΚΤ προτίμησε να
κρατήσει τα «πυρομαχικά» της για
όταν πραγματικά χρειαστεί, καθώς
δεν κρίθηκε πως υπήρχε ή υπάρχει
κίνδυνος κατακερματισμού, με τις
αποδόσεις και τα spreads να εκτι-

μάται ότι διαμορφώνονται σε «α-
ποδεκτά» επίπεδα στο τρέχον πε-
ριβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων.

Σημειώνεται πως τον Ιούνιο - Ι-
ούλιο η ΕΚΤ είχε αγοράσει 17,3 δισ.
ευρώ ομόλογα της Ισπανίας, της Ι-
ταλίας, της Ελλάδας και της Πορ-
τογαλίας από τις λήξεις ύψους 18,9
δισ. ευρώ ομολόγων σε Γερμανία,
Ολλανδία και Γαλλία, με τις χώρες
του Νότου να αποτελούν τους κύ-
ριους ωφελημένους από το πρό-
γραμμα των ευέλικτων επανεπεν-
δύσεων του PEPP, και την ΕΚΤ να
μεταφέρει ουσιαστικά στην περι-
φέρεια κεφάλαια από τον Βορρά. Οι
ευέλικτες επανεπενδύσεις αφορού-
σαν πάντως μόνο τον Ιούλιο, καθώς
ενεργοποιήθηκαν την 1η Ιουλίου,
ενώ τον Ιούνιο ήταν ενεργές μόνο
οι «απλές» επενδύσεις.

Εντονες πιέσεις από τις εποπτικές
αρχές δέχονται οι τράπεζες για
συντηρητική μερισματική πολι-
τική το 2022, λόγω της επιδείνω-
σης των μακροοικονομικών προ-
οπτικών που θα επιβαρύνουν την
ποιότητα του ενεργητικού και τις
προοπτικές κερδοφορίας. Το θέμα
αγγίζει άμεσα τις δύο από τις τέσ-
σερις ελληνικές τράπεζες, δηλαδή
την Εθνική και την Eurobank,
που έχουν ανακοινώσει την πρό-
θεσή τους να διανείμουν μέρισμα
το 2023, δηλαδή για την τρέχουσα
χρήση του 2022, εφόσον λάβουν
την έγκριση των εποπτικών αρχών
με τις οποίες είναι σε απευθείας
συνεννόηση. Η Alpha Bank και
η Τράπεζα Πειραιώς έχουν μετα-
θέσει την προοπτική διανομής
μερίσματος για τα κέρδη της ε-
πόμενης οικονομικής χρήσης, δη-
λαδή το 2024.

Στον «πάγο» από το 2008
Οι ελληνικές τράπεζες δεν έ-

χουν διανείμει μέρισμα από την
προηγούμενη οικονομική κρίση
και συγκεκριμένα το 2008 και η
προοπτική να μετριαστεί το δια-
νεμόμενο μέρισμα (η Eurobank
έχει ανακοινώσει ότι πρόθεσή
της είναι να διανείμει το 20% των
επαναλαμβανόμενων κερδών) ή
ακόμη και να αναβληθεί αποτελεί
ένα σοβαρό ενδεχόμενο, που θα
κριθεί έως τον επόμενο μήνα. Από
την πλευρά της Eurobank, πηγές
της τράπεζας σημειώνουν ότι «δεν
υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυ-
τό που η τράπεζα έχει ήδη ανα-
κοινώσει», ενώ πηγές από την
πλευρά της Εθνικής έχουν αφήσει
ανοιχτό το ενδεχόμενο η τράπεζα
να καταλήξει στη διανομή ενός

«συμβολικού μερίσματος». Οι συ-
ζητήσεις γίνονται υπό τη σκιά
των συστάσεων που έχει απευ-
θύνει ο επικεφαλής του SSM Α-
ντρέα Ενρία, ο οποίος σε πρόσφα-
τες δηλώσεις του σημείωσε ότι
«οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν παίρ-
νουν αρκετά σοβαρά τους διαφαι-
νόμενους οικονομικούς κινδύ-
νους», καθώς «απολαμβάνουν τα
οφέλη από την τόνωση των εσό-
δων τους λόγω των υψηλότερων
επιτοκίων». Αν και, όπως παρα-
δέχτηκε, οι εποπτικές αρχές ήταν
υπέρ το δέον απαισιόδοξες σε ό,τι
αφορά τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας, υπάρχει –όπως παρατήρη-
σε– «απροθυμία από την πλευρά
των τραπεζών να συμμετάσχουν
σοβαρά σε εποπτικές συζητήσεις»,
προσθέτοντας πως «αυτή η στάση
είναι απαράδεκτη», όσο «η ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία εξελίσ-
σεται σε ένα επίμονο και πλήρως
μακροοικονομικό σοκ». 

Οι κίνδυνοι
Αντίστοιχα, χαρακτήρα δρα-

ματικής προειδοποίησης έχει και
το κείμενο για τα τρωτά σημεία
του χρηματοοικονομικού τομέα
που για πρώτη φορά δημοσιοποί-
ησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συ-
στημικού Κινδύνου (European

Systemic Risk Board – ESRB) στα
τέλη Σεπτεμβρίου και στο οποίο
κάνει λόγο για «περαιτέρω αύξηση
των κινδύνων χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας», λόγω:

• Της επιδείνωσης των μακρο-
οικονομικών προοπτικών σε συν-
δυασμό με την αυστηροποίηση
των συνθηκών χρηματοδότησης,
που επηρεάζει την ικανότητα ε-
ξυπηρέτησης χρέους των νοικο-
κυριών και των επιχειρήσεων.

• Των κινδύνων που απορρέ-
ουν από την απότομη πτώση των
τιμών των περιουσιακών στοιχεί-
ων.

• Της επιδείνωσης των μακρο-
οικονομικών προοπτικών που ε-

πιβαρύνει την ποιότητα του ε-
νεργητικού και τις προοπτικές
κερδοφορίας των πιστωτικών ι-
δρυμάτων. Οπως προειδοποιεί ο
ESRB, ενώ «ο ευρωπαϊκός τραπε-
ζικός τομέας στο σύνολό του είναι
καλά κεφαλαιοποιημένος, μια έ-
ντονη επιδείνωση των μακροοι-
κονομικών προοπτικών θα συνε-
παγόταν εκ νέου αύξηση του πι-
στωτικού κινδύνου σε μια περίοδο
που ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα
βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία
επεξεργασίας της ποιότητας των
περιουσιακών στοιχείων που σχε-
τίζονται με την πανδημία». Παρά
το γεγονός ότι οι αναφορές του
επόπτη στο θέμα δεν φωτογρα-

φίζουν τις ελληνικές τράπεζες,
αλλά αναφέρονται στους κινδύ-
νους που αντιμετωπίζει το σύνολο
των ευρωπαϊκών τραπεζών, είναι
σαφές ότι οι προειδοποιήσεις χτυ-
πούν την πόρτα και των ελληνικών
τραπεζών, οι οποίες παρά τη στρο-
φή στην κερδοφορία που επέτρε-
ψε η μείωση των κόκκινων δα-
νείων σε μονοψήφιο ποσοστό,
αλλά και τα αυξημένα έσοδα που
συνεπάγεται η σημαντική πιστω-
τική επέκταση και η άνοδος των
επιτοκίων, παραμένουν σε μια
εύθραυστη ισορροπία.

Υπενθυμίζεται ότι η διανομή
μερίσματος είχε απαγορευθεί ο-
ριζόντια για όλες τις ευρωπαϊκές

τράπεζες τα χρόνια της πανδημίας
και όπως εξηγούν στην «Κ» πηγές
με γνώση του θέματος, μέχρι σή-
μερα δεν διαφαίνεται ένα παρό-
μοιο οριζόντιο μέτρο. Αν και ο ε-
πόπτης, όπως σημειώνουν, δεν
μπορεί να κάνει διακρίσεις μεταξύ
των ευρωπαϊκών τραπεζών, μπο-
ρεί εμμέσως να «πείσει» τις ελλη-
νικές τράπεζες να ξανασκεφτούν
το θέμα στη βάση των νέων δε-
δομένων που δημιουργεί η οικο-
νομική κρίση.

Οι αδυναμίες
Οι ελληνικές τράπεζες παρά

την πρόοδο που έχουν κάνει στο
μέτωπο της μείωσης της εξυγίαν-
σης των ισολογισμών τους παρα-
μένουν άλλωστε αυτές με τον υ-
ψηλότερο δείκτη μη εξυπηρετού-
μενων δανείων που διαμορφώνε-
ται σε υπερδιπλάσια επίπεδα σε
σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό
όρο (κοντά στο 5,2% έναντι 1,8%),
ενώ χαμηλά στην κατάταξη σε
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
παραμένουν (μαζί με την Ισπανία)
και σε ό,τι αφορά τα κεφάλαιά
τους τόσο με βάση τον δείκτη Tier
I όσο και με βάση τον δείκτη για
την πλήρη εφαρμογή του IFRS 9.
Η εικόνα αυτή που είναι γνωστή
και δεν έχει επιδεινωθεί σε σχέση
με προηγούμενες προβλέψεις, α-
ποτελεί μια κακή συνθήκη για το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα
μπροστά στα νέα δεδομένα που
δημιουργεί η οικονομική κρίση.
Στις θετικές επιδόσεις που κατα-
γράφουν οι ελληνικές τράπεζες
θα αξιολογηθεί η θετική απόδοση
ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity
- ROE), που σύμφωνα με τα στοι-
χεία 6μήνου ανήλθε στο 19,4%

από -32,7% ένα χρόνο πριν και η
οποία αποτελεί την τρίτη καλύ-
τερη επίδοση μεταξύ των τραπε-
ζών σε 30 ευρωπαϊκές χώρες. Οπως
όμως προκύπτει από τα στοιχεία
των εποπτικών αρχών, σημαντικό
μέρος αυτής της επίδοσης και συ-
γκεκριμένα το 11,2% έναντι 2,9%
του μέσου ευρωπαϊκού όρου α-
ποδίδεται στα χρηματοοικονομικά
έσοδα και σε άλλα έκτακτα έσοδα,
όπως οι πωλήσεις περιουσιακών
στοιχείων που συνεισέφεραν το
6,2% έναντι 1,5% μέσου ευρω-
παϊκού όρου.

Οι υποχρεώσεις MREL
Παράγοντα επιβαρυντικό στην

αξιολόγηση των ελληνικών τρα-
πεζών αποτελεί η δυσκολία εξόδου
στις αγορές για την κάλυψη των
ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια
κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρε-
ώσεις (Minimum Requirements
for Own Funds and Eligible Lia-
bilities), γνωστές ως υποχρεώσεις
MREL, κριτήριο που αν και δεν
εποπτεύεται από τον SSM, επι-
δεινώνει τη διαπραγματευτική
τους θέση στις συζητήσεις με τον
επόπτη. Αυτός ήταν και ένας λόγος
που η Eurobank προχώρησε παρά
τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες
το τρέχον έτος στην έκδοση senior
preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ
με επιτόκιο 4,5%, προεξοφλώντας
την αναγκαιότητα αυτής της κί-
νησης ενόψει των συζητήσεων
για τη διανομή μερίσματος. Αντί-
θετα η Εθνική, αξιοποιώντας το
υψηλό κεφαλαιακό απόθεμα, έχει
αναβάλει μέχρι νεωτέρας την έ-
ξοδο στις αγορές για τη δημιουργία
του «μαξιλαριού» MREL.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Αμεση ρευστότητα για την αγορά
ακινήτου τη στιγμή του πλειστη-
ριασμού εξασφαλίζουν τα νέα «στε-
γαστικά» προϊόντα που έχουν βγει
ήδη στην αγορά και δίνουν τη δυ-
νατότητα σε κάποιον που ενδια-
φέρεται να αποκτήσει ακίνητο μέ-
σω της πλατφόρμας e-auction να
λάβει χρηματοδότηση σε σύντομο
χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ», ήδη μεγάλη συστημική τρά-
πεζα έχει προωθήσει στην αγορά
το προϊόν, ενώ σύντομα αναμένεται
να ακολουθήσουν όλες οι τράπεζες.
Η δανειοδότηση της αγοράς ακι-
νήτου μέσω πλειστηριασμού πα-
ρέχεται τόσο σε φυσικά πρόσωπα
που θέλουν να αγοράσουν ένα α-
κίνητο για ιδιοκατοίκηση ή για ε-
πένδυση όσο και σε νομικά πρό-
σωπα που θέλουν να αγοράσουν
ένα βιομηχανικό ακίνητο, μια του-
ριστική μονάδα ή ένα κατάστημα
για εμπορική χρήση.

Τα δάνεια για την αγορά κατοι-
κίας από φυσικά πρόσωπα μέσω
πλειστηριασμού έχουν τα ίδια χα-
ρακτηριστικά με ένα στεγαστικό
δάνειο (επιτόκιο, όροι κ.λπ.), με τη

διαφορά ότι ο νομικός και τεχνικός
έλεγχος του ακινήτου θα γίνεται
χωρίς καθυστέρηση και σε χρονικό
διάστημα ολίγων ημερών. Αντι-
στοίχως, άμεσα θα γίνεται η αξιο-
λόγηση του πελάτη με στόχο να
πιστοποιηθεί η πιστοληπτική του
ικανότητα για δανεισμό και να
γίνει η εκταμίευση του ποσού για
την αγορά του ακινήτου 10 ημέρες
μετά την κατακύρωσή του στον
εν λόγω ενδιαφερόμενο –όσο δη-
λαδή προβλέπει ο νόμος για τους
πλειστηριασμούς–, εφόσον φυσικά
ο ενδιαφερόμενος αναδειχθεί και
υπερθεματιστής στη διαδικασία.

Στην περίπτωση της χρηματο-
δότησης ενός νομικού προσώπου
για την αγορά ακινήτου μέσω πλει-
στηριασμού, το προϊόν διαφέρει,
καθώς έχει τα χαρακτηριστικά
ενός επιχειρηματικού δανείου,
αλλά εκταμιεύεται με την ίδια τα-
χύτητα. Σημειώνεται ότι μέχρι σή-

μερα οι τράπεζες χρηματοδοτού-
σαν την αγορά κατοικίας για ακί-
νητα που είχαν ήδη στην κυριό-
τητά τους ή για τα ακίνητα που έ-
βγαζαν στον πλειστηριασμό οι
ίδιες ως επισπεύδουσες. Αντιθέτως,
η χορήγηση δανείου για ακίνητα
που πλειστηριάζουν άλλες τράπεζες
ή οι εταιρείες που διαχειρίζονται
τα κόκκινα δάνεια δεν υπήρχε ως
δυνατότητα, αφού μέσω του e-
auction η τράπεζα δεν μπορούσε
να δει το ακίνητο, ούτε να πιστο-
ποιήσει την αξία του, η οποία πραγ-
ματοποιείται από ανεξάρτητο ε-
κτιμητή που διορίζει το δικαστήριο.
Ετσι, η χρηματοδότηση της αγοράς
μέσω στεγαστικού δανείου περιο-
ριζόταν στα ακίνητα που μόνο η
ίδια η τράπεζα μπορούσε να αξιο-
λογήσει. Πλέον η χρηματοδότηση
της αγοράς ενός ακινήτου που
βγαίνει στον πλειστηριασμό γίνεται
σε συνεννόηση με τις εταιρείες
διαχείρισης κόκκινων δανείων,
που «προωθούν» τα νέα προϊόντα
σε ενδιαφερόμενους αγοραστές
μέσω κυρίως του δικτύου των με-
σιτών που έχουν αναπτύξει.

Η χορήγηση δανείων για την
αγορά ακινήτου μέσω της πλατ-
φόρμας e-auction θα βοηθήσει στη

διάθεση ακινήτων μέσω πλειστη-
ριασμών, που αρχίζει σταδιακά να
εμφανίζει υψηλό ενδιαφέρον και
από ιδιώτες που αναζητούν ακίνητα
μέσω ιστοσελίδων που έχουν δη-
μιουργήσει οι τράπεζες και κυρίως
οι εταιρείες που έχουν αναλάβει
να διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια
που έχουν πωληθεί τα τελευταία
χρόνια. Πρόκειται για δάνεια ύψους
περίπου 100 δισ. ευρώ που έχουν
υποθήκες σε 700.000 ακίνητα αξίας
40-45 δισ. ευρώ και από τα οποία
περίπου το ένα τρίτο εκτιμάται ότι
θα οδηγηθεί σε ρευστοποίηση τα
προσεχή χρόνια. Με βάση τα στοι-
χεία της πλατφόρμας e-auction,

τους επόμενους μήνες έχει προ-
γραμματιστεί να γίνουν 11.000
πλειστηριασμοί ακινήτων και, σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών
από τις μεγάλες εταιρείες διαχεί-
ρισης, η αγορά σταδιακά θα κινηθεί
στα επίπεδα της προηγούμενης
δεκαετίας, πριν δηλαδή από την
κρίση, όταν κάθε χρόνο διενερ-
γούνταν 50.000 πλειστηριασμοί
ακινήτων. Με δεδομένο μάλιστα
ότι οι πλειστηριασμοί αναμένεται
να επιταχυνθούν προκειμένου οι
εταιρείες διαχείρισης να επιτύχουν
τους στόχους των τιτλοποιήσεων,
αυξάνεται και η ανάγκη για χρη-
ματοδότηση της αγοράς με ειδικά

προϊόντα που θα εξασφαλίζουν
την αναγκαία ρευστότητα στον
ενδιαφερόμενο αγοραστή τη στιγ-
μή της κατακύρωσης του πλειστη-
ριασμού. Υπενθυμίζεται ότι στον
πλειστηριασμό ο ενδιαφερόμενος
έχει υποχρέωση να καταβάλει με
τη μορφή εγγύησης το 30% της α-
ξίας του ακινήτου που πλειστη-
ριάζεται με βάση την τιμή προ-
σφοράς. Το ποσό επιστρέφεται
στην περίπτωση που ο ενδιαφε-
ρόμενος δεν πλειοδοτήσει ή απο-
τελεί μέρος του τιμήματος αν πλει-
οδοτήσει, ενώ παρακρατείται σε
περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος
πλειοδοτήσει αλλά δεν ολοκληρώ-

σει τη διαδικασία. Το νέο στεγα-
στικό προϊόν έχει σχεδιαστεί έτσι
ώστε η τράπεζα να μην εμπλέκεται
στη χρηματοδότηση της εγγύησης,
η οποία αποτελεί την ίδια συμμε-
τοχή του υποψήφιου αγοραστή,
όπως συμβαίνει και στην περίπτω-
ση ενός κοινού στεγαστικού δα-
νείου, που ο δανειολήπτης θα πρέ-
πει να διαθέτει ένα μέρος του κε-
φαλαίου για την αγορά του ακινή-
του. Η συμμετοχή της τράπεζας
αφορά το υπόλοιπο, δηλαδή το
70% του ποσού για την αγορά του
ακινήτου, με βάση την τιμή της
πρώτης προσφοράς, όπως αυτή
βγαίνει στο e-auction.

Η ΕΚΤ μείωσε τις θέσεις της σε ελληνικά
ομόλογα το δίμηνο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου

Πιέσεις στις τράπεζες για συντηρητική μερισματική πολιτική το ’22
<<<<<<

Οι συστάσεις του
επικεφαλής του SSM
Αντρέα Ενρία και οι προ-
ειδοποιήσεις του Ευρω-
παϊκoύ Συμβουλίου
Συστημικού Κινδύνου.

Στεγαστικά εξπρές
για αγορά ακινήτων
μέσω πλειστηριασμών
Εκταμίευση εντός 10 ημερών μετά την κατακύρωση της κατοικίας

<<<<<<

Τους επόμενους μήνες
έχει προγραμματιστεί
να γίνουν 11.000 πλει-
στηριασμοί ακινήτων.

Το θέμα αγγίζει άμεσα τις δύο από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες, την Εθνική και τη Eurobank, που έχουν ανακοινώ-
σει την πρόθεσή τους να διανείμουν μέρισμα το 2023, δηλαδή για την τρέχουσα χρήση του 2022, εφόσον λάβουν την
έγκριση των εποπτικών αρχών με τις οποίες είναι σε απευθείας συνεννόηση.



16 l     Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022Ε Λ Λ Α Δ Α

 
 

«Στοπ» στον χρηματισμό και στην
παραβατικότητα επιχειρείται να
μπει για δεύτερη φορά σε διάστημα
περίπου τεσσάρων χρόνων μέσα
από την υλοποίηση του συστήμα-
τος που θα επιτρέπει να διενερ-
γούνται με κάμερα οι εξετάσεις
για την απόκτηση άδειας οδήγη-
σης. Απόπειρες για την αναμόρ-
φωση του συστήματος εξέτασης
είχαν γίνει και στο παρελθόν, προ-
καλώντας ωστόσο πολύμηνες α-
ντιδράσεις από την πλευρά των
εκπαιδευτών αλλά και των εξετα-
στών. Η κατάσταση αυτή είχε μπλο-
κάρει τη διαδικασία διενέργειας
των εξετάσεων και είχε οδηγήσει
στη συσσώρευση τουλάχιστον
150.000 υποψήφιων οδηγών που
περίμεναν τότε να δώσουν εξετά-
σεις. Την περασμένη βδομάδα ε-
γκρίθηκε η υπογραφή προγραμ-
ματικής σύμβασης για την υλο-
ποίηση του έργου «Ανάπτυξη ο-
λοκληρωμένης πλατφόρμας δια-
φανούς εξέτασης οδηγών για άδεια
οδήγησης», προϋπολογισμού
359.600 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ),
μεταξύ του υπουργείου Yποδομών
και Mεταφορών και του Ινστιτού-
του Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ. H
σύμβαση αφορά την υλοποίηση
του συστήματος μέσω του οποίου
θα εξετάζονται πλέον οι υποψήφιοι
με κάμερες. Μετά και την ανάπτυξη
του συστήματος θα πραγματοποι-
ηθεί η εκπαίδευση των εξεταστών,
με αποτέλεσμα το έργο να εφαρ-
μοστεί από το επόμενο έτος.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν
πως η διαφορά τώρα, σε σχέση με
αντίστοιχες προσπάθειες του πα-
ρελθόντος, είναι πως πριν προ-

χωρήσει η νομοθέτηση αυτών των
ρυθμίσεων είχε ληφθεί η συγκα-
τάθεση της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα. Στον νόμο (4850/2021),
κατά τις πρακτικές εξετάσεις, προ-
βλέπεται η χρήση φορητής κάμε-
ρας, που διαθέτει μικρόφωνο και
ειδική αποσπώμενη κάρτα μνήμης,
όπου αποθηκεύεται η πρακτική
δοκιμασία. Τη φορητή κάμερα,
πριν από την έναρξη της εξέτασης,

την παραλαμβάνει από τη διεύ-
θυνση μεταφορών και επικοινω-
νιών της περιφέρειας ο εξεταστής
και την τοποθετεί με δική του ευ-
θύνη μέσα στο όχημα. 

Φορέας χρηματοδότησης του
έργου είναι το υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών, το οποίο α-
ναμένεται να χρηματοδοτήσει το
έργο μέσα από το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων. Επίσης, φο-
ρέας υλοποίησης είναι το ΙΠΤΗΛ/Ε-
ΚΕΤΑ, το οποίο από την πλευρά
του διαθέτει την τεχνογνωσία για
να προχωρήσει στην εκτέλεση
των αντίστοιχων έργων. Σύμφωνα
με την απόφαση κρίνεται απαραί-
τητη η ανάπτυξη μιας τέτοιας
πλατφόρμας, καθώς θα επιλύσει
χρόνια προβλήματα στη διαδικα-
σία των εξετάσεων και θα συμβάλει
στη διαφάνειά τους.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

Δύο δανειοδοτικά προγράμματα αποκλει-
στικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
που περιλαμβάνει το «Ελλάδα 2.0», θα
ξεκινήσουν σύντομα και θα χρηματοδο-
τήσουν επενδύσεις 3,5 δισ. ευρώ, ενώ
και το ευρύτερο δανειοδοτικό του πρό-
γραμμα, ύψους 11,7 δισ. ευρώ, απευθύ-
νεται και στη συγκεκριμένη κατηγορία
επιχειρήσεων, σύμφωνα με όσα είπε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Θόδωρος Σκυλακάκης τις προηγούμενες
ημέρες σε Χανιά και Ηράκλειο, σε εκδη-
λώσεις για τις «Ευκαιρίες και Προοπτικές
τού Ελλάδα 2.0», που οργανώθηκαν από
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι πάνω από
1 δισ. ευρώ, από τα 7,14 δισ. ευρώ των

επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπο-
βληθεί στις τράπεζες για δανειοδότηση
στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης,
αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η
πρώτη μικρή επιχείρηση που λαμβάνει
δάνειο και μάλιστα σε περίπου 2,5 μήνες
μετά την υποβολή αιτήματος ηλεκτρο-
νικά, στην ειδικά διαμορφωμένη πλατ-
φόρμα, είναι ένα ξενοδοχείο στη Σέριφο.
Η επένδυση είναι ύψους 1,127 εκατ.
ευρώ και αφορά την ανακαίνισή του.

Επίσης ο κ. Σκυλακάκης αναφέρθηκε
και σε ακόμη δύο δανειοδοτικά προ-
γράμματα του «Ελλάδα 2.0» τα οποία
είναι αποκλειστικά για μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Κατ’ αρχάς τον Ιανουάριο,
υπό την αιγίδα του InvestEU (ευρωπαϊκό
εγγυοδοτικό όργανο), θα βγει ένα εγ-

γυοδοτικό πρόγραμμα, είπε. Οι συνερ-
γαζόμενες ελληνικές εμπορικές τράπεζες
θα μπορούν να χορηγήσουν δάνεια συ-
νολικού ύψους περί τα 2,5 δισ. ευρώ σε
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οσο
για το δεύτερο πρόγραμμα, συνολικού
ύψους 1 δισ. ευρώ, θα απευθύνεται σε
καινοτόμες, νεοφυείς μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, χορηγώντας τους δάνεια

για την υλοποίηση των επενδυτικών
σχεδίων τους. Ο ίδιος μίλησε εξάλλου
για τα φορολογικά κίνητρα που παρέ-
χονται για συγχωνεύσεις και συνενώσεις
–μια πρωτοβουλία με πεδίο στόχευσης
επίσης τις μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις, κατά βάση– και τόνισε την αξία
της συνεργασίας για τη βιωσιμότητα
και την αποτελεσματικότητα της ελλη-

νικής οικονομίας. Μιλώντας γενικότερα
για τις ευκαιρίες που προσφέρει το «Ελ-
λάδα 2.0» στις επιχειρήσεις, ο κ. Σκυ-
λακάκης σημείωσε πως σύντομα θα α-
νοίξει για υποβολή αιτήσεων το πρώτο
«Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις. Πρό-
σθεσε πως στο REPowerEU –που θα
προστεθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης– θα
υπάρξουν περισσότερα εργαλεία για ε-
νεργειακές επενδύσεις από επιχειρή-
σεις.

Σχετικά με το δανειακό σκέλος, που
θα είναι «παρόν» σε όλη την πενταετία
του «Ελλάδα 2.0», έχουν υποβληθεί μέχρι
στιγμής 160 επενδυτικά σχέδια, συνολικού
προϋπολογισμού 7,14 δισ. ευρώ (σε 2,98
δισ. ευρώ ανέρχονται τα δάνεια του Τα-
μείου Ανάκαμψης, σε 2,55 δισ. ευρώ τα
κεφάλαια των τραπεζών και σε 1,61 δισ.
ευρώ τα ίδια κεφάλαια). Από το ποσό
αυτό, είπε ο κ. Σκυλακάκης, πάνω από 1
δισ. ευρώ αφορά επενδύσεις από μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα πά-
ντως με τον ίδιο, μεγάλο κομμάτι των ε-
πιχειρήσεων αυτών των μεγεθών δεν
έχει αξιοποιήσει ακόμη το αναπτυξιακό
εργαλείο.

Τέλος, σε σχέση με το γενικότερο οι-
κονομικό περιβάλλον ανέφερε ότι αυτή
τη στιγμή είμαστε στην καρδιά μιας ε-
νεργειακής κρίσης και στην έναρξη μιας
ευρωπαϊκής επιβράδυνσης ή και ύφεσης
σε πολλές χώρες. Αυτή η ύφεση, είπε, θα
είναι βραχύβια, διότι το βασικό της αίτιο
είναι εξωγενές. Οταν τελειώσει ο πόλεμος,
η κατάσταση θα αντιστραφεί. Οι οικο-
νομίες θα μπουν σε φάση ανάκαμψης,
που θα κρατήσει για αρκετά χρόνια. «Βγαί-
νοντας από τις κρίσεις –και παρά τα
πολλά χρήματα που διαθέσαμε για την
αντιμετώπισή τους– το χρέος της Ελλάδας
φέτος θα είναι κάτω από το χρέος του
2019. Τότε ήταν 180,7% του ΑΕΠ, ενώ
φέτος θα πέσει στο 169,1% του ΑΕΠ. Κι
αυτό έχοντας να ξοδέψουμε περίπου το
95% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης,
που θα αρχίσουν να μπαίνουν τώρα στην
οικονομία», κατέληξε.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Να «ασπρίσει» μέρος από τη «μαύ-
ρη» ανασφάλιστη εργασία επιδο-
τώντας σημαντικό μέρος των α-
σφαλιστικών εισφορών, παράλ-
ληλα όμως με διαδικασίες για την
ορθή χρήση του μέτρου από τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επι-
διώκει η ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας μέσω της διάταξης του
μίνι ασφαλιστικού νομοσχεδίου
για τη μετατροπή των συμβάσεων
μερικής απασχόλησης σε πλήρους.
Εχοντας διαπιστώσει μέσω των
αρμόδιων υπηρεσιών ότι μεγάλο
μέρος της δηλωμένης ως μερικής
απασχόλησης αφορά στην πράξη
θέσεις πλήρους απασχόλησης,
που δεν δηλώνονται όμως ως τέ-
τοιες, στο υπουργείο Εργασίας
προωθούν την επιδότηση των ε-
πιχειρήσεων ώστε να μετατρέ-
ψουν τις συμβάσεις μερικής σε
πλήρους απασχόλησης. Η επιδό-
τηση αφορά το 40% των ασφαλι-
στικών εισφορών όχι μόνο του
εργοδότη, αλλά και του εργαζο-
μένου, ο οποίος έτσι θα έχει κι
αυτός ένα άμεσο όφελος στον μι-
σθό του, πέρα από την ασφάλιση.
Η διάταξη, βέβαια, προβλέπει και
ισχυρές δικλίδες ασφαλείας, όπως
τον καταλογισμό του συνόλου
των ασφαλιστικών εισφορών, προ-
σαυξημένων κατά 100%, στην πε-
ρίπτωση που ο εργοδότης δεν τη-
ρήσει τους προβλεπόμενους όρους
– για παράδειγμα τη διατήρηση
του ίδιου αριθμού εργαζομένων
ή τη διατήρηση της σύμβασης
για ένα χρόνο.

Οι ειδικοί αλλά και στελέχη της
αγοράς εκτιμούν πως πρόκειται
για σημαντική οικονομική ανάσα
για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις που έχουν συνάψει συμ-

βάσεις μερικής απασχόλησης έως
τις 9 Σεπτεμβρίου. Και αυτό γιατί
ένας εργοδότης απασχολώντας
έναν εργαζόμενο με μερική απα-
σχόληση, πενθήμερο, από Δευ-
τέρα έως Παρασκευή, για 4 ώρες
ημερησίως, καταβάλλει 305,56
ευρώ καθαρά στον εργαζόμενο
και πληρώνει 132,12 ευρώ ασφα-
λιστικές εισφορές. Το συνολικό
του κόστος δηλαδή είναι 437,68
ευρώ τον μήνα. Εάν η σύμβαση
του συγκεκριμένου εργαζομένου
μετατραπεί σε πλήρους απασχό-
λησης, πενθήμερο, για 8 ώρες η-
μερησίως, με βασικό μισθό 713
ευρώ, ο εργαζόμενος θα λάβει
στην τσέπη 614,11 ευρώ και ο ερ-

γοδότης θα καταβάλει 154,69 ευ-
ρώ, λόγω της έκπτωσης κατά 40%.
Ετσι, το συνολικό κόστος του θα
είναι 768,8 ευρώ αντί 871,93 χωρίς
την έκπτωση. Στο τελικό ποσό,
όμως, θα πρέπει να υπολογιστεί
και η ωφέλεια από την έκπτωση
δαπάνης μισθοδοσίας από τα α-
καθάριστα έσοδα της επιχείρησης
(συντελεστής 22%), της τάξης των
95,53 ευρώ τον μήνα, με αποτέ-
λεσμα το συνολικό κόστος να α-
νέρχεται σε 673,27, ήτοι τελικό
όφελος 198,66 ευρώ τον μήνα.

Το σχέδιο νόμου του υπουρ-
γείου Εργασίας βρίσκεται ήδη σε

διαβούλευση και θα παραμείνει
έως τις 20 Οκτωβρίου. Βάσει του
σχεδιασμού θα κατατεθεί προς
ψήφιση στη Βουλή στο τέλος του
μήνα ή στις αρχές Νοεμβρίου.
Στο άρθρο 8 αυτού του σχεδίου
προβλέπονται τα εξής:

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα επι-
δότησης ασφαλιστικών εισφορών
για επιχειρήσεις οι οποίες από
1ης Ιανουαρίου 2023 μέχρι και
31 Δεκεμβρίου 2023 μετατρέπουν
συμβάσεις εργασίας μισθωτών
εργαζομένων με μερική απασχό-
ληση σε συμβάσεις εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης.

2. Το πρόγραμμα αφορά κάθε
είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως
νομικής μορφής, οι οποίες στις
9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολού-
σαν μισθωτούς εργαζομένους με
σύμβαση εργασίας μερικής απα-
σχόλησης σε ποσοστό ανώτερο
του 50% του συνόλου των μισθω-
τών εργαζομένων. Στην πράξη,
η μετατροπή αφορά μόνο συμ-
βάσεις μερικής απασχόλησης που
έχουν συναφθεί μέχρι και τις
9.9.2022.

3. Οι πάσης φύσεως ασφαλι-
στικές εισφορές, ασφαλισμένου
και εργοδότη, επιδοτούνται κατά
40% από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό για χρονικό διάστημα ενός
έτους (από την πρώτη ημέρα της
μετατροπής).

4. Προϋπόθεση για την επιδό-
τηση είναι η διάρκεια των από
μετατροπή συμβάσεων πλήρους
απασχόλησης να είναι τουλάχι-
στον ενός έτους και να μην κα-
ταγγελθούν από τον εργοδότη
πριν από την πάροδο αυτού του
διαστήματος. Επίσης, οι από με-
τατροπή συμβάσεις εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης δεν μπορούν
να τεθούν σε αναστολή κατά τη

διάρκεια του χρονικού διαστή-
ματος του ενός έτους. Κατά τη
διάρκεια του ίδιου χρονικού δια-
στήματος δεν επιτρέπεται η με-
ταβολή των όρων των από μετα-
τροπή συμβάσεων εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης, εκτός εάν εί-
ναι ευνοϊκότεροι για τους εργα-
ζομένους που απασχολούνται με
αυτές τις συμβάσεις.

5. Η ωφελούμενη επιχείρηση-
εργοδότης πρέπει:

α) Να είναι κατά την έναρξη
και να παραμείνει καθ’ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος επι-
δότησης φορολογικά και ασφα-
λιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθ-
μίσει τις βεβαιωμένες τυχόν ο-
φειλές της προς το Δημόσιο και
τον ΕΦΚΑ και η ρύθμιση να τη-
ρείται.

β) Να διατηρήσει κατά μέσον
όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων
για το χρονικό διάστημα του ενός
έτους. Για τον υπολογισμό του α-
ριθμού εργαζομένων λαμβάνονται
υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας
στην επιχείρηση-εργοδότη κατά
την 9η.9.2022, συμπεριλαμβανο-
μένων και αυτών που έχουν τεθεί
σε αναστολή. Δεν προσμετρώνται
οι λύσεις σύμβασης εργασίας
λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου
ή οικειοθελούς αποχώρησης και
οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ο-
ρισμένου χρόνου.

6. Αν έπειτα από διασταυρώ-
σεις συναχθεί ότι η επιχείρηση-
εργοδότης δεν πληροί τις παρα-
πάνω προϋποθέσεις εκπίπτει των
ωφελημάτων του προγράμματος.
Στην περίπτωση αυτή καταλογί-
ζονται στην επιχείρηση-εργοδότη
οι ασφαλιστικές εισφορές, οι ο-
ποίες καλύφθηκαν από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό, προσαυξη-
μένες κατά 100%.

Θα καταγράφεται
με κάμερα η εξέταση
υποψήφιων οδηγών

<<<<<<

Υπεγράφη η σύμβαση
μεταξύ του υπουργείου
Mεταφορών και του Ιν-
στιτούτου Τεχνολογιών.

Δάνεια 3,5 δισ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τον Ιανουάριο, υπό την αιγίδα του InvestEU, θα βγει ένα εγγυοδοτικό πρόγραμμα. Οι συνερ-
γαζόμενες τράπεζες θα μπορούν να χορηγήσουν δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις. Το δεύτερο πρόγραμμα, ύψους 1 δισ., θα απευθύνεται σε καινοτόμες,
νεοφυείς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

<<<<<<<

Πάνω από 1 δισ., από
τα 7,14 δισ. των επενδύσεων
που υποβλήθηκαν για
δανειοδότηση από το Ταμείο
Ανάκαμψης, αφορά ΜμΕ.

Επιδότηση εισφορών για πλήρη απασχόληση
Ανέρχεται σε 40% για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης που θα μετατραπούν – Στόχος η καταπολέμηση της «μαύρης» εργασίας

<<<<<<<

Οικονομική ανάσα για
χιλιάδες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που έχουν
συνάψει συμβάσεις
μερικής απασχόλησης
έως τις 9 Σεπτεμβρίου.
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Του ΠΡΟΚOΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛAΟΥ

Η κατάργηση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης, η αύξηση των συντάξεων
και του κατώτατου μισθού, καθώς
και η κατάργηση της εισφοράς
πρόνοιας που καταβάλλουν οι δη-
μόσιοι υπάλληλοι οδηγεί στη βελ-
τίωση των εισοδημάτων για 3,9
εκατομμύρια πολίτες. Οι αυξήσεις
από το νέο έτος ξεκινούν από με-
ρικά ευρώ και φθάνουν σε σημα-
ντικά ποσά για ορισμένους εργα-
ζομένους και συνταξιούχους, ενώ
από την 1η Μαΐου όσοι αμείβονται
με τον κατώτατο μισθό θα κερδί-
σουν σχεδόν ένα μηνιαίο μισθό.

Δημόσιοι υπάλληλοι
Από το νέο έτος καταργείται

η εισφορά αλληλεγγύης για τους
περίπου 760.000 δημοσίους υ-
παλλήλους. Οφελος θα έχουν πε-
ρίπου 500.000 δημόσιοι υπάλληλοι
με ετήσια εισοδήματα άνω των
12.000 ευρώ. Παράλληλα καταρ-
γείται και η ειδική εισφορά 1%

υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δη-
μοσίων Υπαλλήλων που αφορά
600.000 δημοσίους υπαλλήλους.
Από την 1η Ιανουαρίου αναπρο-
σαρμόζεται το ειδικό μισθολόγιο
των 20.000 γιατρών του ΕΣΥ, με
αύξηση του βασικού μισθού, του
επιδόματος νοσοκομειακής απα-
σχόλησης και του επιδόματος θέ-
σης ευθύνης. Η μεσοσταθμική
αύξηση εκτιμάται στο 10%.

Ετσι λοιπόν για δημόσιο υπάλ-
ληλο με εισόδημα 13.000 ευρώ,
δηλαδή καθαρές μηνιαίες απο-
δοχές 1.083 ευρώ, το ετήσιο όφε-
λος από την κατάργηση της ει-
σφοράς θα είναι 22 ευρώ ή 1,83
ευρώ τον μήνα, και για εισόδημα
15.000 ευρώ ή 1.250 ευρώ τον μή-
να το όφελος θα είναι 66 ευρώ
τον χρόνο ή 5,5 ευρώ το μήνα.
Παράλληλα καταργείται και η ει-
σφορά πρόνοιας με ετήσιο όφελος
για κάποιον που λαμβάνει 1.083
(13.000 ετησίως) τα 151 ευρώ.

Το 94% των συνταξιούχων θα
διαπιστώσει βελτίωση των απο-
δοχών του το 2023. Αυτή μπορεί
να προκύψει από την αύξηση
κατά 7% των συντάξεων, είτε την
κατάργηση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης. Για περισσότερους από
2,4 εκατομμύρια συνταξιούχους

θα ενισχυθεί το εισόδημα. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του υπουρ-
γείου Εργασίας, αύξηση της τά-
ξεως του 7% θα δουν 1.682.116
άτομα. Για το 80%-85% των συ-
νταξιούχων η αύξηση θα φθάσει
στο μέγιστο, δηλαδή στο 7%, ενώ
η συντριπτική πλειονότητα των
υπολοίπων θα δει αυξήσεις που
θα είναι περίπου 6,5%, αναλόγως
του ύψους της προσωπικής δια-
φοράς που διαθέτουν. Επίσης από
το σύνολο των συνταξιούχων, οι
οποίοι ξεπερνούν τα 2,6 εκατομ-
μύρια, 841.717 συνταξιούχοι δεν
θα πληρώνουν εισφορά αλληλεγ-
γύης. Οι υπόλοιποι προφανώς
λαμβάνουν ποσά χαμηλότερα των
12.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή
ήταν εκτός του ορίου για την ε-
πιβολή της εισφοράς.

Με βάση τα ανωτέρω:
– Συνταξιούχος με αποδοχές

850 ευρώ χωρίς προσωπική δια-
φορά, με αύξηση 7% θα λάβει ε-
πιπλέον 59,5 ευρώ τον μήνα. 

– Συνταξιούχος με 900 ευρώ
και εισοδήματα από άλλες πηγές
6.200 ευρώ συνολικά το έτος, από
την αύξηση 7% έχει συνολικό ε-
τήσιο όφελος 756 ευρώ και από
την κατάργηση της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης επιπλέον 66 ευρώ.

– Συνταξιούχος με μεικτό ει-
σόδημα 20.000 ευρώ θα δει το
2023 το εισόδημά του να αυξά-
νεται στα 20.903 ευρώ. Το κέρδος
του θα είναι 1.156 ευρώ, ενώ α-
παλλάσσεται και από την ετήσια
εισφορά αλληλεγγύης ύψους 175
ευρώ.

Κατώτατος μισθός
Την 1η Μαΐου θα ισχύσει ο νέος

κατώτατος μισθός που αφορά
650.000 εργαζομένους. Στόχος
είναι οι αποδοχές να επανέλθουν
στα προ μνημονίων επίπεδα, δη-
λαδή ο κατώτατος να ανέλθει στα
751 ευρώ μεικτά (876 ευρώ τον
μήνα εάν υπολογιστεί σε 12μηνη
βάση, με ενσωματωμένα δηλαδή
τα δώρα και τα επιδόματα αδείας
και εορτών), από 713 ευρώ που εί-
ναι σήμερα. Οι αυξήσεις στους κα-
τώτατους μισθούς εκτιμάται ότι
αφορούν 1 στους 4 μισθωτούς του
ιδιωτικού τομέα, δηλαδή αφορούν
650.000 εργαζομένους που απα-
σχολούνται με πλήρη ή μερική α-
πασχόληση. Η νέα αύξηση του κα-
τώτατου μισθού θα συμπαρασύρει
μια σειρά από επιδόματα προς τα
πάνω, με πρώτο το επίδομα ανερ-
γίας το οποίο θα ανέβει από τα
407,25 στα 461,82 ευρώ.

Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡAΆ

Στην ενίσχυση του αποθεματικού,
ύψους 1 δισ., που έχει προβλε-
φθεί στο προσχέδιο του προϋ-
πολογισμού για το 2023, ώστε
να αντιμετωπισθούν πρόσθετες
ανάγκες στήριξης των νοικοκυ-
ριών, θέλει το οικονομικό επι-
τελείο να κατευθύνει τον ενδε-
χόμενο πρόσθετο δημοσιονομικό
χώρο, που ίσως προκύψει έως
την κατάθεση του οριστικού
σχεδίου προϋπολογισμού, τον
επόμενο μήνα.

Εφόσον ο χώρος αυτός αφορά
τη φετινή χρονιά, λόγω καλύτε-
ρης πορείας του ΑΕΠ, δεν απο-
κλείεται, επίσης, να διευρυνθούν

τα μέτρα στήριξης, ανάλογα με
τις ανάγκες, αν και προς το παρόν
δεν υπάρχει συγκεκριμένος σχε-
διασμός για νέα μέτρα, διαμη-
νύουν στελέχη του οικονομικού
επιτελείου. Σημειώνουν χαρα-
κτηριστικά ότι διαφορετικά μέ-
τρα θα χρειαστούν, π.χ., αν υ-
ποχωρήσει η τιμή του ντίζελ ή
όχι, ή αν ασκηθεί πρόσθετη πίε-
ση στα τρόφιμα κ.τ.λ. 

Στο πρόσφατο συνέδριο του
Κύκλου Ιδεών, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Eurobank Φωκίων
Καραβίας είχε ταχθεί υπέρ της
αξιοποίησης ενδεχόμενου πρό-
σθετου χώρου φέτος για να μει-
ωθεί περαιτέρω το πρωτογενές
έλλειμμα και να δοθεί έτσι ένα
θετικό σήμα στις αγορές, ενόψει
και της επιδίωξης για ένταξη της
χώρας στην επενδυτική βαθμίδα.
Στην κυβέρνηση, όμως, βλέπουν
ήδη μπροστά τους τις εκλογές
του 2023 και χωρίς να ξεχνούν
τις αγορές –κάτι που, άλλωστε,
θα ήταν καταστροφικό και για
τις εκλογές– επιχειρούν να ισορ-
ροπήσουν ανάμεσα στη δημο-
σιονομική εξυγίανση και τη συ-
νέχιση της στήριξης των νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων. «Και
τούτο ποιείν κακείνο μη αφιέναι»,
λέει με νόημα αξιωματούχος του
οικονομικού επιτελείου.

Κάπως έτσι, άλλωστε, απο-
φασίστηκε, στο πλαίσιο του προ-
σχεδίου του προϋπολογισμού,
να χαμηλώσει κάπως ο πήχυς
για το πρωτογενές πλεόνασμα
του 2023 (στο 0,7% αντί 1,1%),
ώστε να εξασφαλισθούν μέτρα
στήριξης για τα τιμολόγια ρεύ-
ματος 1 δισ., αλλά και να μειωθεί
το πρωτογενές έλλειμμα φέτος
(από 2% σε 1,7%).

Αν και είναι νωρίς ακόμη να
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσμα-
τα για την πορεία του ΑΕΠ, α-
ναλυτές, όπως το ΙΟΒΕ την πε-
ρασμένη εβδομάδα, πιθανολο-
γούν ότι η αύξησή του μπορεί
να πλησιάσει το 6%, αντί του
προβλεπόμενου στο προσχέδιο
προϋπολογισμού 5,3%. Το ΔΝΤ
εκτίμησε ότι θα είναι 5,2%. Μια
άνοδος του ρυθμού ανάπτυξης
στο 6% θα μπορούσε να εξασφα-
λίσει δημοσιονομικό χώρο 400-
500 εκατ. ευρώ για φέτος. Αν αυ-
τό το ποσόν δεν διατεθεί για
πρόσθετα μέτρα στήριξης, θα
μπορούσε να μειωθεί το πρωτο-
γενές έλλειμμα στο 1,4-1,5% του
ΑΕΠ το 2023. Η βασικότερη α-
νησυχία, όμως, του οικονομικού
επιτελείου της κυβέρνησης α-
φορά το 2023, καθώς εκεί ο πα-
ράγων «αβεβαιότητα» είναι με-
γάλος και οι προβλέψεις αναλυ-

τών και οργανισμών είναι πιο
απαισιόδοξες από της κυβέρνη-
σης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
το ΔΝΤ, που γενικώς έκανε μάλ-
λον αισιόδοξες προβλέψεις για
την Ελλάδα, η ανάπτυξη το 2023
θα είναι 1,8%, έναντι 2,1% της
κυβερνητικής πρόβλεψης. Το
ΙΟΒΕ κατέβασε τον πήχυ στο
1,6% για το 2023, ενώ δεν απέ-
κλεισε ένα αρνητικό σενάριο
μηδενικής αύξησης του ΑΕΠ.
Πολλοί ξένοι αναλυτές βλέπουν
ύφεση στο αρνητικό τους σενά-
ριο, και κάποιοι οίκοι και τρά-
πεζες ακόμη και στο βασικό τους.
Επίσης φαίνεται πιθανό ότι ο
πληθωρισμός θα είναι υψηλό-
τερος από την κυβερνητική πρό-
βλεψη για 3% (4,2% κατά το ΙΟΒΕ
και 3,2% κατά το ΔΝΤ), κάτι που
μεταφράζεται σε πιθανή πίεση
για περισσότερα μέτρα στήριξης.
Το αποθεματικό του 1 δισ. που
προορίζεται για τη στήριξη των
τιμολογίων ρεύματος θεωρείται
ούτως ή άλλως πολύ μικρό ποσό,
καθώς αντιστοιχεί στο περίπου
1/3 της αντίστοιχης φετινής δα-
πάνης του προϋπολογισμού.
Στην αισιόδοξη εκδοχή, με χα-
μηλή τιμή φυσικού αερίου, ίσως
τα τιμολόγια ρεύματος να απαι-
τήσουν μικρότερη στήριξη.

Από την άλλη, αν η ύφεση
πλήξει την Ευρώπη, όπως όλα
δείχνουν, η Ελλάδα ίσως συμπα-
ρασυρθεί και τότε θα προκύψουν
άλλες ανάγκες στήριξης των ευ-
άλωτων. Σε αυτό το σημείο είναι
που εστιάζουν στο οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης και
μιλούν για την ανάγκη ενίσχυσης
του αποθεματικού της επόμενης
χρονιάς.

Πολλά θα κρίνουν, πάντως,
οι επενδύσεις, που προβλέπεται,
σύμφωνα με το προσχέδιο προ-
ϋπολογισμού, να αυξηθούν κατά
το εντυπωσιακό 16% (το ΙΟΒΕ
κατέβασε τον πήχυ την περα-
σμένη εβδομάδα στο 10,5%). Ο
αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών Θόδωρος Σκυλακάκης,
την προηγούμενη εβδομάδα, μι-
λώντας στη Βουλή δεν έκρυψε
την ανησυχία του για τις πιθανές
καθυστερήσεις που θα υπάρξουν
στους επικείμενους διαγωνι-
σμούς για τα έργα του Ταμείου
Ανάκαμψης και τόνισε ότι οι ε-
πενδύσεις αυτές πρέπει να κρα-
τηθούν μακριά από τις εκλογικές
αντιπαραθέσεις. Από την άλλη
επισημαίνει ότι στο πλαίσιο του
Ταμείου Ανάκαμψης έχουν δρο-
μολογηθεί ήδη 10 δισ. επενδύ-
σεων, οπότε η πρόβλεψη για το
2023 είναι βάσιμη.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Με ετήσια αύξηση της ζήτησης για βρα-
χυχρόνιες μισθώσεις κατά 61,8% ολο-
κληρώθηκε το φετινό καλοκαίρι για την
ελληνική αγορά, επίδοση που την κα-
τατάσσει στην υψηλότερη θέση μεταξύ
των χωρών της Νότιας Ευρώπης και κα-
ταδεικνύει την ανάκαμψη που σημεί-
ωσαν ο κλάδος «Airbnb» και συνολικά
ο τουρισμός φέτος. Σύμφωνα με την τε-
λευταία πανευρωπαϊκή έρευνα της ε-
ξειδικευμένης εταιρείας αναλύσεων
βραχυχρόνιων μισθώσεων AirDNA,
κατά το τρίμηνο Ιουνίου - Αυγούστου
οι κρατήσεις στην ελληνική αγορά αυ-
ξήθηκαν κατά 61,8%, πίσω μόνο από
τη Νορβηγία, όπου η αύξηση διαμορ-
φώθηκε σε 71,2%, και την Ουγγαρία,
με αύξηση 65,8%.

Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι το
γεγονός ότι η ελληνική αγορά ξεπέρασε
με άνεση τις επιδόσεις του 2019. Ειδι-
κότερα, οι κρατήσεις σημείωσαν αύξηση
κατά 24,1% έναντι του καλοκαιριού του
2019, υστερώντας μόνο σε σχέση με τη
Γερμανία, όπου η αύξηση ήταν της τά-
ξεως του 24,8%. Η εξέλιξη συνηγορεί υ-
πέρ της πρόβλεψης στελεχών της
AirDNA, νωρίτερα εντός του έτους, ότι
τα φετινά έσοδα από τη διαμονή σε κα-
ταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης θα
ξεπεράσουν εκείνα του 2019, που είχαν
διαμορφωθεί σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η ζήτηση
τον φετινό Αύγουστο αυξήθηκε κατά
36% σε ετήσια βάση, ενώ σε σχέση με
το 2019 σημειώθηκε αύξηση κατά 0,2%.
Ως εκ τούτου, τα συνολικά έσοδα αυξή-
θηκαν κατά 30,1% σε σχέση με πέρυσι
αλλά και κατά 16,7% σε σχέση με το
2019, λόγω του ότι οι τιμές ήταν υψη-
λότερες φέτος, ενώ άνοδο κατά 4,3%
σημείωσε και η μέση πληρότητα, καθώς
ανήλθε σε 76,5%. Στην ελληνική αγορά,
η μέση τιμή αυξήθηκε κατά 2% τον φε-

τινό Αύγουστο, αλλά συγκριτικά με τον
Αύγουστο του 2019 η αύξηση ήταν της
τάξεως του 14%. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη
είναι όμως και η σημαντική βελτίωση
της ζήτησης στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα, με βάση την εικόνα των
κρατήσεων μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου,
προέκυπτε ότι κατά την περίοδο των
τεσσάρων τελευταίων μηνών του 2022
(Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος) στην Αθήνα
παρατηρείται αύξηση κατά 125% σε
σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διά-
στημα. Πρόκειται για μια επίδοση που
ακολουθεί την πανευρωπαϊκή τάση στα-
διακής επιστροφής των ξένων επισκε-
πτών και στα μεγάλα αστικά κέντρα,
πέραν των δημοφιλών τουριστικών προ-

ορισμών του θέρους. Ετσι, στο Μόναχο
σημειώνεται αύξηση κατά 164% χάρη
στο φετινό «Octoberfest», το πρώτο που
θα γίνει από το 2019, ενώ υψηλές «πτή-
σεις» σημειώνουν επίσης και άλλες
πόλεις της Ευρώπης, όπως, π.χ., η Λισ-
σαβώνα με 144,7%, η Φλωρεντία με
158,6% και η Βενετία με 149,6%.

Σε προηγούμενη ανάλυσή της η
AirDNA ανέφερε ότι κατά το δίμηνο Ι-
ουλίου - Αυγούστου τη μεγαλύτερη αύ-
ξηση της ζήτησης σε σχέση με το 2019
σημείωσε με 101% η Κως, ενώ αύξηση
κατά 60% σημειώνεται και στην Τήνο.
Στη Σαντορίνη οι κρατήσεις αυξήθηκαν
κατά 58,3%, στην Κέρκυρα κατά 57,2%,
στη Ζάκυνθο κατά 51,7% και στη Νάξο

κατά 51,5%, ενώ ακολουθούν κατά σειρά
η Μήλος με άνοδο 50,4%, η Ρόδος με
αύξηση 44,7%, ενώ στη Μύκονο η αύ-
ξηση συγκριτικά με το 2019 άγγιξε το
38,8%, έχοντας όμως ανακάμψει ήδη
σε μεγάλο βαθμό από το περυσινό κα-
λοκαίρι. Στη δε Αττική οι κρατήσεις
έχουν επανέλθει στο επίπεδο του 2019,
αυξημένες και κατά 164,3% από το πε-
ρυσινό δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου.

Εν τω μεταξύ, ανάλογη ανοδική τάση
παρατηρείται και στον αριθμό των δια-
θέσιμων καταλυμάτων. Σύμφωνα με την
AirDNA, σε πανελλαδικό επίπεδο τον
φετινό Αύγουστο λειτούργησαν 133.575
ακίνητα ως καταλύματα βραχυχρόνιας
μίσθωσης, μέγεθος που συνιστά αύξηση
κατά 20% σε ετήσια βάση. Ωστόσο,
αυτός ο αριθμός υπολείπεται κατά 2%
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
2019. Ομως, αυτά τα στοιχεία δεν κα-
λύπτουν όλες τις πλατφόρμες, παρά
μόνο την Airbnb και τη VRBO.

Ετσι, με βάση τα στοιχεία της εταιρείας
Transparent, στρατηγικού συνεργάτη
του STAMA Greece (Σύνδεσμος Εταιρειών
Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων),
σε πανελλαδικό επίπεδο λειτουργούν
182.971 καταλύματα. Αυτός ο αριθμός
είναι αυξημένος κατά 25% σε σχέση με
το καλοκαίρι του 2019 και ασφαλώς κα-
ταδεικνύει την τάση επιστροφής αρκε-
τών κατοικιών στη βραχυχρόνια μίσθω-
ση, ιδίως μάλιστα στις δημοφιλείς του-
ριστικές περιοχές. Σημειωτέον ότι αυτό
το μέγεθος είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο,
καθώς η Transparent καταγράφει τις
καταχωρίσεις καταλυμάτων σε όλες τις
δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως Airbnb,
Booking, VRBO και Trip Advisor, αφαι-
ρώντας τις διπλοεγγραφές αλλά και τα
παράνομα ακίνητα που δεν έχουν αριθμό
μητρώου, όπως προβλέπει η σχετική
νομοθεσία. Στην Αττική, τα καταλύματα
βραχυχρόνιας μίσθωσης ανέρχονται σε
11.328.

Αλμα στον κλάδο του Airbnb το καλοκαίρι του ’22
Το τρίμηνο Ιουνίου - Ιουλίου - Αυγούστου οι κρατήσεις στην ελληνική αγορά ξεπέρασαν κατά 24,1% τις επιδόσεις του 2019

<<<<<<

Τα φετινά έσοδα από τη δια-
μονή σε καταλύματα βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης θα υπερ-
βούν εκείνα του 2019,
που είχαν διαμορφωθεί
σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Bελτίωση των εισοδημάτων για
3,9 εκατομμύρια πολίτες το 2023

<<<<<<

Από την 1η Μαΐου όσοι
αμείβονται με τον κατώ-
τατο θα κερδίσουν σχε-
δόν ένα μηνιαίο μισθό.

Πρόσθετα μέτρα στήριξης 500 εκατ.
φέρνει η υψηλότερη ανάπτυξη φέτος
Για ενίσχυση νοικοκυριών έναντι της ενεργειακής κρίσης τα επιπλέον έσοδα

<<<<<<

Το αποθεματικό του 1
δισ. που προορίζεται
για τη στήριξη των τιμο-
λογίων ρεύματος θεω-
ρείται πολύ μικρό ποσό. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, που γενικώς έκανε μάλλον αισιόδοξες προβλέψεις για την Ελλάδα, η ανάπτυξη το 2023 θα

είναι 1,8%, έναντι 2,1% της κυβερνητικής πρόβλεψης. 
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Σημαντική αύξηση της τάξεως του 39,3%
σημείωσε ο τζίρος των ελληνικών επι-
χειρήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο
του τρέχοντος έτους, με αυτόν να δια-
μορφώνεται στα 111,2 δισ. ευρώ από
79,8 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2021. Οπως προκύπτει από τα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, μεγάλο μέρος της αύ-
ξησης προέρχεται από την ενίσχυση
του τζίρου των επιχειρήσεων τουριστι-
κών καταλυμάτων και εστίασης, αλλά
και των επιχειρήσεων μεταφορών και
μεταποίησης.

Την ίδια στιγμή, άλμα 28 δισ. ευρώ
κατέγραψε ο κύκλος εργασιών των ε-
πιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο του
2022 σε σύγκριση με το 2019, όταν
αυτός διαμορφώθηκε στα 82,6 δισ. ευρώ,
γεγονός που δείχνει την ανάκαμψη των
κλάδων της οικονομίας δύο χρόνια μετά
το ξέσπασμα της πανδημίας. Η έκρηξη
της κατανάλωσης, λίγο καιρό μετά την
επιβολή περιορισμών, έχει ωθήσει προς

τα πάνω τα έσοδα των επιχειρήσεων,
ενώ μέρος της αύξησης αυτής αποδίδεται
και στις ανατιμήσεις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου ερ-
γασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2022
παρουσίασαν οι τουριστικές επιχειρήσεις
και οι επιχειρήσεις υπηρεσιών εστίασης
(128,8%), με τον τζίρο του να φθάνει
τα 3,9 δισ. ευρώ από 1,7 δισ. ευρώ το
β΄ τρίμηνο του 2021. Μικρότερη αλλά
εξίσου σημαντική άνοδο (52,2%) κατέ-
γραψαν οι επιχειρήσεις που παρέχουν
διοικητικές δραστηριότητες, ενώ σαφή
ανάκαμψη, έπειτα από δύο χρόνια παν-
δημίας, εμφανίζει ο κλάδος της μετα-

φοράς και της αποθήκευσης, με τις ε-
πιχειρήσεις να σημειώνουν αύξηση
50,2% στον κύκλο εργασιών τους στα
5,8 δισ. ευρώ. Θετικά είναι τα μηνύματα
και για τον κλάδο της μεταποίησης, ο
τζίρος του οποίου ανήλθε στο β  ́τρίμηνο
στα 26,2 δισ. ευρώ από 18 δισ. ευρώ,
σημειώνοντας άνοδο 45,2%.

Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
ένας επίσης αρκετά σημαντικός κλάδος
για την ελληνική οικονομία, είδε τον
τζίρο του να σημειώνει άνοδο 21,9%
και να διαμορφώνεται στα 42 δισ. ευρώ
από 34,4 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο
της περυσινής χρονιάς. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η αύξηση του τζίρου οφεί-
λεται και στην αύξηση της αξίας των
πωλούμενων προϊόντων, που έχει επέλ-
θει λόγω των ανατιμήσεων σε πρώτες
ύλες και τελικά προϊόντα.  

Τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο
εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2022 σε
σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2021

παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα
ενημέρωσης και επικοινωνίας κατά
14,4%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση (-
4,2%) κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του
τομέα δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέ-
ριμνα. Αυξημένος κατά 55,7% ήταν και
ο τζίρος των επιχειρήσεων της οικονο-
μίας με υποχρέωση τήρησης διπλογρα-
φικών βιβλίων κατά τον θερινό μήνα
Αύγουστο, με την μεγαλύτερη άνοδο
να σημειώνει ο κρίσιμος τομέας της με-
ταποίησης. Ο συνολικός τζίρος των ε-
πιχειρήσεων σκαρφάλωσε στα 36,3 δισ.
ευρώ από 23,3 δισ. ευρώ, ενώ ο τζίρος
του κλάδου της μεταποίησης αυξήθηκε
τον Αύγουστο κατά 57,4% στα 8 δισ.
ευρώ από 5,1 δισ. ευρώ. Ανοδικά κινή-
θηκαν και οι κλάδοι των κατασκευών
(30,1%), του χονδρικού και λιανικού ε-
μπορίου (32,2%), των μεταφορών
(33,5%), αλλά και των τουριστικών ε-
πιχειρήσεων (27%).

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Η Eurometaux είναι αυτό που λέει
το όνομά της: η ευρωπαϊκή βιομηχανία
μετάλλων, ένας σύνδεσμος με μέλη 200
επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων κο-
λοσσοί όπως οι Alcoa, Glencore, Hydro
και Rio Tinto, που απασχολούν μισό ε-
κατομμύριο εργαζομένους και έχουν ε-
τήσιο τζίρο 120 δισ. ευρώ, λίγο πάνω
από το μισό ελληνικό ΑΕΠ.

Από την περασμένη Πέμπτη, επικε-
φαλής αυτού του ισχυρού και κρίσιμου
για την ευρωπαϊκή οικονομία συνδέσμου
είναι ένας Ελληνας, ο Ευάγγελος Μυ-
τιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της Mytilineos.

Η θητεία του κ. Μυτιληναίου θα είναι
διετής και σίγουρα γεμάτη προκλήσεις.
Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση από μόνη
της θα ήταν αρκετή, αλλά στην πραγ-
ματικότητα απλώς προστίθεται σε μια
σειρά διαχρονικών προβλημάτων, που
έχουν οδηγήσει τις τελευταίες δεκαετίες
αρκετά μέλη αυτού του ισχυρού κλαμπ
να μετεγκαθίστανται σε άλλες, πιο α-

νταγωνιστικές μεριές του πλανήτη. Υπό
αυτή την έννοια, ο κλάδος ήταν ήδη ε-
μπλεκόμενος σε έναν «πόλεμο» επιβίω-
σης έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού,
απλώς τώρα ο «πόλεμος» έχει γίνει πιο
δύσκολος και περίπλοκος.

Συνεπώς ο κ. Μυτιληναίος δεν ανα-
λαμβάνει μια διακοσμητική θέση, αλλά
έναν απαιτητικό ρόλο. Ή όπως το πε-
ριέγραψε ο γενικός διευθυντής της
Eurometaux, Γκι Τιράν, καλωσορίζοντας
την εκλογή του, «ενώ η Ευρώπη δε-
σμεύεται να αναβαθμίσει τη στρατηγική
της αυτονομία στον τομέα των μετάλλων
και υδρογονανθράκων, που είναι απα-
ραίτητα για την ενεργειακή μετάβαση,

είναι σημαντικό να αναθέσουμε την
εκπροσώπησή μας σε έναν πραγματικό
ηγέτη της βιομηχανίας με δραστηριό-
τητα που διατρέχει ολόκληρη την αλυ-
σίδα εφοδιασμού, από την εξόρυξη
μέχρι το τελικό προϊόν».

Σύμφωνα με συνεργάτες του, αυτό
που μέτρησε για την επιλογή του είναι
το γεγονός πως «ο κ. Μυτιληναίος κα-
τόρθωσε να κάνει τον δικό του όμιλο
πρωταγωνιστή όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία
μετάλλου, κατακτώντας πολλές αγορές.
Η πορεία του διακρίθηκε από δυναμισμό,
από διεκδικήσεις για τη δική του βιο-
μηχανία. Κάτι αντίστοιχο περιμένουν
από αυτόν για το σύνολο της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας τα προσεχή χρόνια».

Οι ίδιοι σημειώνουν πως στο πλαίσιο
της εντολής που έλαβε από τους ομο-
λόγους του, το προσεχές διάστημα, και
με την ιδιότητα πλέον του προέδρου
της Eurometaux, πρόκειται να έχει πολ-
λές συναντήσεις με Ευρωπαίους επι-
τρόπους καθώς και με ευρωβουλευτές
με στόχο να αναδείξει όλα τα μεγάλα

ζητήματα της βιομηχανίας και ιδιαίτερα
της βιομηχανίας μετάλλων, και κυρίως
την προστασία και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς τους έναντι της
παγκόσμιας βιομηχανίας.

«Το σημαντικότερο ίσως ζήτημα είναι
το ενεργειακό κόστος, που σε συνδυασμό
με άλλους παράγοντες έχει κάνει απο-
τρεπτικές τις επενδύσεις στον ευρωπαϊκό
χώρο. Γι’ αυτό άλλωστε είναι πολλές οι
βιομηχανίες που πλέον φεύγουν εκτός
Ευρωπαϊκής Ενωσης, αναζητώντας κα-
λύτερες συνθήκες παραγωγής», λένε
και προσθέτουν πως η αναστροφή της
τάσης μείωσης των εξαγωγών του κλά-
δου θα είναι βασική προτεραιότητα
κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

«Είναι καιρός να βρεθούμε στην πρώ-
τη γραμμή όχι μόνο για το μέλλον της
βιομηχανίας μη σιδηρούχων μετάλλων,
αλλά και για την ευρωπαϊκή οικονομία.
Για την προστασία των αξιών μας και
της δύναμης του κλάδου μας, που αντι-
μετωπίζει πλέον πολλαπλές απειλές.
Μέσα στις πρώτες μας προτεραιότητες
θα είναι η επάρκεια ανταγωνιστικής ε-

νέργειας για όλους, ώστε να μπορέσουμε
να διασφαλίσουμε θέσεις εργασίας σε
όλη την Ευρώπη, κοινωνική σταθερό-
τητα και οικονομική ανάπτυξη. Θα δου-
λέψουμε σκληρά. Είμαι αποφασισμένος
να καταβάλω προσωπική προσπάθεια
και είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βασιστώ
σε όλη την ομάδα της Eurometaux και
στα μέλη μας, για να πετύχουμε τους
κοινούς μας στόχους.

Πρόθεσή μου, ως νεοεκλεγέντος προ-
έδρου, είναι να προσεγγίσω τους υπεύ-
θυνους χάραξης πολιτικής και να ερ-
γαστώ για άμεσες και αποτελεσματικές
δράσεις. Και σύμφωνα με την ιστορία
της Eurometaux, δεν θα σταματήσουμε
στην απλή επισήμανση του προβλήμα-
τος: θα φέρουμε συγκεκριμένες προ-
τάσεις στο τραπέζι, οι οποίες θα βοη-
θήσουν στην αναζωογόνηση της βιο-
μηχανίας μας και θα διασφαλίσουν την
παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας»,
είπε ο κ. Μυτιληναίος κατά την ανάληψη
των καθηκόντων του. Το πρώτο ταξίδι
του στις Βρυξέλλες θα είναι κιόλας τον
επόμενο μήνα.

Συνέντευξη στη ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

«Στις κρίσεις η απάντηση από την πλευρά
των επιχειρήσεων δεν είναι η σιωπηλή
επανάπαυση στις επιδοτήσεις και άλλα
βοηθήματα, αλλά η φυγή προς τα εμπρός.
Είναι γεγονός ότι οι κρίσεις προσφέρουν
ευκαιρίες σε όσους έχουν ανήσυχο ε-
πιχειρηματικό πνεύμα και οξυδέρκεια».
Αυτό δηλώνει μιλώντας στην «Καθη-
μερινή» της Κυριακής η Σοφία Κουνε-
νάκη-Εφραίμογλου, η οποία πρόσφατα
εξελέγη πρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
(ΕΒΕΑ). Η ίδια, η οποία είναι και πρόεδρος
του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου
Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών
(ΕΕΔΕΓΕ), μιλάει για την υποεκπροσώ-
πηση των γυναικών στη διοίκηση των
επιχειρήσεων, αλλά και τη διατήρηση
των έμφυλων διαφορών στις αμοιβές
και στις συντάξεις. Ταυτόχρονα εξηγεί
πώς έχει συνταιριάξει τις επιχειρήσεις
και τον πολιτισμό, καθώς είναι ταυτό-
χρονα και εκτελεστική αντιπρόεδρος
του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. 

– Η ελληνική οικονομία βρίσκεται
για μία ακόμη φορά αντιμέτωπη με
δύσκολες προκλήσεις. Πώς κρίνετε
τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση
για τη στήριξη των επιχειρήσεων
και τι πρέπει να κάνουν οι επιχει-
ρήσεις από την πλευρά τους;

Οι μόνιμες παρεμβάσεις και οι έκτα-
κτες ενισχύσεις που έχουν υλοποιηθεί
μέχρι στιγμής από το κράτος είναι πολύ
σημαντικές για τις επιχειρήσεις, ενόψει
του δύσκολου χειμώνα. Πόσο μάλλον
αν αναλογιστούμε ότι το ελληνικό Δη-
μόσιο δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες
και τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι
εξαιρετικά στενά. Αν λάβουμε ταυτό-
χρονα υπόψη ότι η ελληνική οικονομία
βιώνει διαδοχικές κρίσεις, τότε τα μέτρα
στήριξης αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη
σημασία. Σήμερα οι επιχειρήσεις κα-
λούνται να επιβιώσουν ξεπερνώντας
μια ενεργειακή κρίση που δεν έχει προη-
γούμενο.

Εκτιμώ ότι οι κυβερνητικές παρεμ-
βάσεις απορροφούν μεγάλο μέρος των
κραδασμών που προκάλεσαν οι επι-
πτώσεις της εκτίναξης των τιμών της
ενέργειας. Ομως το κράτος δεν μπορεί
να καλύψει όλο το επιπλέον κόστος. Σε
κάθε περίπτωση, θα πρέπει πολιτεία

και εμπλεκόμενοι φορείς να κάνουμε
τα αδύνατα δυνατά για να κρατήσουμε
όρθια την εγχώρια επιχειρηματικότητα. 

Από την πλευρά των επιχειρήσεων
η απάντηση δεν είναι η σιωπηλή επα-
νάπαυση στις επιδοτήσεις και άλλα βοη-
θήματα, αλλά η φυγή προς τα εμπρός.
Είναι γεγονός ότι οι κρίσεις προσφέρουν
ευκαιρίες σε όσους έχουν ανήσυχο ε-
πιχειρηματικό πνεύμα και οξυδέρκεια.
Ευκαιρίες για αναθεώρηση στρατηγικής,
αναδιάρθρωση παραγωγής, εκσυγχρο-
νισμό διοίκησης, αναπροσδιορισμό του
φάσματος προμηθευτών και πελατών
– για να αναφέρω τις πιο γενικές κα-
τευθύνσεις. Σε καταστάσεις κρίσης, ο
σύγχρονος επιχειρηματίας οφείλει να
κρατά τα μάτια του ορθάνοιχτα, το πνεύ-
μα του έτοιμο, το μυαλό του σε εγρή-
γορση ώστε να επιζήσει της κρίσης και
παράλληλα να ετοιμάζεται για ένα δια-
φορετικό αύριο. Θα υποστήριζα ότι ένα
από τα μεγαλύτερα λάθη που θα μπο-
ρούσε να κάνει ένας επιχειρηματίας
σήμερα, είναι να πιστεύει ότι το χθες
θα επανέλθει – σαν να μην έχει συμβεί
τίποτα.

– Ποιες είναι οι βασικότερες προ-
κλήσεις σήμερα για τη γυναικεία ε-
πιχειρηματικότητα και την επιχει-
ρηματικότητα γενικότερα;

Ως προς τη γυναικεία επιχειρηματι-
κότητα, η βασική πρόκληση αφορά τη
νοοτροπία. Με θάρρος οφείλουμε να α-
ναγνωρίσουμε ότι το «άντε κυρά μου
να πλύνεις κανένα πιάτο» ήταν μια νο-
οτροπία βαθιά ριζωμένη στην Ελλάδα.
Θέλω να είμαι σαφής. Το πρόβλημα δεν
ήταν ταξικό. Ηταν πρόβλημα χρόνιας
προκατάληψης που διαπερνούσε όλες
τις εισοδηματικές ομάδες. Ευθαρσώς
πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι ταγοί
μας καθυστέρησαν να προβληματιστούν.

Με προσήνεια να υπογραμμίσουμε ότι
πολλά και σημαντικά έχουν γίνει τα τε-
λευταία χρόνια. Η κυβέρνηση έχει ε-
νεργά και αποτελεσματικά στηρίξει αυ-
τήν την προσπάθεια με χρήματα, αν-
θρώπους και πράξεις.

Η πρόοδος, όμως, δεν σημαίνει και
εξάλειψη του προβλήματος. Γι’ αυτό ε-
ξακολουθούμε να βλέπουμε την υπο-
εκπροσώπηση των γυναικών στις ανώ-
τερες διοικητικές θέσεις των επιχειρή-
σεων, τη διατήρηση των έμφυλων δια-
φορών στις αμοιβές και στις συντάξεις,
την ελλειμματική στήριξη της γυναικείας
επιχειρηματικότητας στον τομέα της
επιμόρφωσης και παροχής συμβουλών,
την όχι πάντα αντικειμενική αντιμετώ-
πισή τους από τον χρηματοπιστωτικό
τομέα.

Θέλω εδώ μάλιστα να τονίσω τη ση-
μαντική και αποτελεσματική δουλειά
που κάνει το Εθνικό Επιμελητηριακό
Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρη-
ματιών σ’ αυτούς τους τομείς (και όχι
μόνο) με άμεσο στόχο να μην υπολεί-
πεται η χώρα μας τουλάχιστον των σχε-
τικών δεικτών μέσου όρου της Ε.Ε. και
του ΟΟΣΑ. Ως προς την επιχειρηματι-

κότητα, θεωρώ ότι παγκοσμίως βρί-
σκεται σε σημείο καμπής. Η εστίαση
σχεδόν αποκλειστικά στη μεγιστοποί-
ηση κερδών ανά τρίμηνο, αφενός δεν
συνεισφέρει πάντα στη δημιουργία α-
ξίας, αφετέρου διογκώνει τις αναπό-
φευκτες ανισότητες που δημιουργεί το
οικονομικό μας σύστημα. Η μεγάλη
πρόκληση, λοιπόν, αφορά την υιοθέ-
τηση ξανά ενός μακρόχρονου ορίζοντα
για την παραγωγή, την απασχόληση
και τις επενδύσεις.

Ως προς τη χώρα μας, θα υποστήριζα
ότι δύο είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Η
πρώτη αφορά τη συνέχιση των μεταρ-
ρυθμίσεων που οι κρίσεις της τελευταίας
τριετίας δεν μας άφησαν να ολοκληρώ-
σουμε, όπως στους τομείς της Υγείας
και της Δικαιοσύνης. Η δεύτερη εστιά-
ζεται στην αποτελεσματική διαχείριση
των νέων κρίσεων, που από εδώ και
πέρα θα εμφανίζονται με αυξανόμενη
συχνότητα και ένταση. Μέχρι τώρα τα
καταφέραμε πολύ καλά, έχοντας απο-
φύγει πολλά από τα λάθη και τις τραγικές
συνέπειες που είδαμε σε άλλα κράτη.
Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό
δεν θα αλλάξει. 

Υψηλότερος του 2019 ο τζίρος επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2022

Mεγάλο μέρος της αύξησης προέρχεται από την ενίσχυση του τζίρου των επιχειρήσεων
τουριστικών καταλυμάτων και εστίασης.

<<<<<<

Διαμορφώθηκε στα 111,2
δισ. ευρώ το αντίστοιχο
διάστημα του 2019.

<<<<<<

Ξεκινάει συναντήσεις
με Ευρωπαίους επιτρόπους
με στόχο να αναδείξει
όλα τα μεγάλα ζητήματα
της βιομηχανίας.

<<<<<<

Το «άντε κυρά μου να
πλύνεις κανένα πιάτο»
ήταν μια νοοτροπία βαθιά ρι-
ζωμένη στην Ελλάδα.
Το πρόβλημα δεν ήταν
ταξικό, διαπερνούσε όλες
τις εισοδηματικές ομάδες.

Τα ηνία του ευρωπαϊκού συνδέσμου Eurometaux ανέλαβε ο Ευ. Μυτιληναίος

Μέσα στις πρώτες μας προτεραιότητες θα
είναι η επάρκεια ανταγωνιστικής ενέργειας
για όλους, ώστε να μπορέσουμε να διασφα-
λίσουμε θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώ-
πη, κοινωνική σταθερότητα και οικονομική
ανάπτυξη, είπε ο κ. Μυτιληναίος κατά την α-
νάληψη των καθηκόντων του.

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να
επαναπαυθούν με τις επιδοτήσεις
Η νέα πρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου μιλάει στην «Κ»

– Είστε από τις πρωτοπόρους στην
Ελλάδα σε ό,τι αφορά το ζήτημα
της εταιρικής διακυβέρνησης. Θε-
ωρείτε ότι υπερισχύει αυτή η κουλ-
τούρα στις ελληνικές επιχειρήσεις
ή υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα
να γίνουν;

– Τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα από
το 1990 και μετά, έχει σημειωθεί μεγάλη
πρόοδος στις ελληνικές επιχειρήσεις
όσον αφορά την ουσία και όχι τον τύπο
της εταιρικής διακυβέρνησης. Δεν μπο-
ρώ να πω, όμως, πως δεν υπάρχει ακόμη
έδαφος που οφείλουμε να καλύψουμε.
Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις
πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου σε ο-
ρισμένες περιπτώσεις η λειτουργία
τους συνάδει περισσότερο με την οι-
κογενειακή - βιοτεχνική πρακτική του
20ού αιώνα και λιγότερο με τις νόρμες
του 21ου. Στον τομέα αυτόν το ΕΒΕΑ
θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο, φροντί-
ζοντας για την έγκαιρη, πλήρη και με
κατανοητό τρόπο ενημέρωσή τους και

προσφέροντας τις μεθόδους και τα ερ-
γαλεία για την εκπαίδευσή τους. Είναι
ενδιαφέρον, πάντως, το γεγονός ότι
τώρα πλέον και στην Ελλάδα μη εισηγ-
μένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις
έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν με
συνέπεια τα διεθνή πρότυπα εταιρικής
διακυβέρνησης.

– Εκτός από την επιχειρηματική
σας πορεία, είστε επικεφαλής του
Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κό-
σμος. Πώς συνδυάζετε τις επιχει-
ρήσεις με τον πολιτισμό;

– Αν η ερώτηση αφορά την κατανομή
του χρόνου μου, η απάντηση είναι «με

πίεση». Η ζωή μού έχει μάθει ότι όλα
συνδυάζονται και όλα μπορούν να γί-
νουν, αρκεί να υπάρχει θέληση, η οποία
μετουσιώνεται σε σκληρή δουλειά.
Εχω, πάντως, μια εξαίρετη ομάδα συ-
νεργατών, που είναι αφοσιωμένοι στη
δουλειά τους με ορατά αποτελέσματα.
Αν η ερώτηση αφορά τη διανοητική
αλλαγή, η απάντηση είναι «εύκολα». 

Οταν μιλάμε για πολιτισμό μιλάμε
για ταυτότητα. Ταυτότητα είναι τα δι-
καιώματα που αποκτάς με τη γέννησή
σου, η οικογένεια, η ιστορική κληρο-
νομιά, τα σύμβολα, η κουλτούρα, ο
ίδιος ο εαυτός μας. Η Δύση της Ανα-
γέννησης, της Κοινοβουλευτικής Δη-
μοκρατίας, της Αμερικανικής και της
Γαλλικής Επανάστασης, ενσωμάτωσε
την επιχειρηματικότητα μέσα στην
κουλτούρα της. Δηλαδή μέσα στην πο-
λιτισμική της ταυτότητα. Αυτό ξεκίνησε
πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση,
όταν στην Ολλανδία και την Αγγλία
του 16ου αιώνα άλλαξαν οι ηθικές νόρ-

μες και η επιχειρηματική δράση, με
στόχο το κέρδος, έγινε κοινωνικά α-
ποδεκτή. Πρώτα δηλαδή άλλαξαν ο λό-
γος και οι ιδέες και μετά ήρθε η αλλαγή
στην τεχνολογία. Η επιχείρηση είναι
ένα οργανωμένο σύνολο που επιδιώκει
να πετύχει το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ταυτόχρονα –και τουλάχιστον μέχρι
πρόσφατα– η επιχείρηση «έβλεπε» τον
εαυτό της ως μέρος ενός σύγχρονου
πολιτισμού και αναγνώριζε έτσι το με-
γάλο μέρος ευθύνης που είχε απέναντι
στο κοινωνικό σύνολο. Σ’ αυτό καλείτο
να δράσει, εξάλλου, οπότε αυτό όφειλε
να σεβαστεί. Για να κλείσω με απλά
λόγια. Ο πολιτισμός εξανθρωπίζει την
επιχείρηση και η ανθρώπινη επιχείρηση
προσφέρει στον πολιτισμό τα μέσα για
τη διάχυσή του στην κοινωνία. Ο σύν-
δεσμος της επιχειρηματικότητας με
τον πολιτισμό είναι, δηλαδή, αυτό που
ο Αλεξίς ντε Τοκβίλ ονόμασε habits of
the mind – «οι συνήθειες του μυαλού».

Εχει βελτιωθεί η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα
<<<<<<

Ο πολιτισμός εξανθρωπίζει
την επιχείρηση και
η ανθρώπινη επιχείρηση
προσφέρει στον πολιτισμό.

Eνα από τα μεγαλύτερα λάθη που θα μπορούσε να κάνει ένας επιχειρηματίας σήμερα είναι
να πιστεύει ότι το χθες θα επανέλθει – σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, τονίζει στην «Κ» η κ.
Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου.
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού και επισήμως μπαίνει η συνάντηση
του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με τους εκπροσώπους τεσσάρων αλυσίδων
σούπερ μάρκετ, η οποία πραγματοποιή-
θηκε στις 5 Οκτωβρίου και συμφωνήθηκε
το περίφημο «καλάθι του νοικοκυριού».
Μάλιστα, η προκαταρκτική έρευνα που
διενεργεί η Ε.Α. δεν γίνεται προκειμένου
να γνωμοδοτήσει για το «καλάθι», αλλά
για να διαπιστώσει εάν συντρέχει λόγος
για να ξεκινήσει έλεγχος περί παράνομης
σύμπραξης – «καρτέλ». Αν και από το βρά-
δυ της 5ης Οκτωβρίου τα αντανακλαστικά
της Ε.Α. είχαν ενεργοποιηθεί, πλέον η α-
νεξάρτητη αρχή προχώρησε στο επόμενο
βήμα, αυτό της αποστολής ερωτηματο-
λογίων στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που
συμμετείχαν, με τις τελευταίες να καλού-

νται να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων,
από το ποιος πήγε στην επίμαχη συνά-
ντηση, ποια ήταν η ατζέντα, εάν υπήρξαν
προφορικές προτάσεις, μέχρι πληροφορίες
για το «καλάθι», τη σύνθεσή του, τον
τρόπο τιμολόγησης, τη σήμανση των
προϊόντων κ.ά.

Σύμφωνα με απολύτως ασφαλείς πλη-
ροφορίες της «Κ», ως αιτία αποστολής του
ερωτηματολογίου δεν αναφέρεται η πιθανή
γνωμοδότηση της Ε.Α. επί της διαδικασίας
της 5ης Οκτωβρίου και των αποφάσεων
που ελήφθησαν σε αυτή (βάσει του άρθρου
23 του νόμου 3959/2011 όπως ισχύει),
αλλά η διερεύνηση ενδεχόμενης απαγο-
ρευμένης σύμπραξης (άρθρο 1 του νόμου
3959/2011). 

Οι επιχειρήσεις έχουν διορία να απα-

ντήσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας,
όμως θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ζη-
τήσουν παράταση, καθώς πολλές από τις
ερωτήσεις αναφέρονται στις κρίσιμες πα-
ραμέτρους της πρωτοβουλίας για το «καλάθι
του νοικοκυριού», οι οποίες δεν έχουν α-
κόμη οριστικοποιηθεί.

Η ενέργεια της Ε.Α. έρχεται στην ουσία
να επιβεβαιώσει τις ανησυχίες που είχαν
διατυπωθεί από τις αλυσίδες σούπερ μάρ-
κετ, μήπως βρεθούν «κατηγορούμενες»
για συμμετοχή σε παράνομο «καρτέλ» και
ζητούσαν από το υπουργείο να λάβει σχε-
τικές διαβεβαιώσεις από την ανεξάρτητη
Αρχή. Μάλιστα, κάποιες εξ αυτών εκτιμούν,
όπως επισήμαναν εκπρόσωποί τους στην
«Κ», ότι η αποστολή των ερωτηματολογίων
σηματοδοτεί την ενεργό ανάμιξη της Ε.Α.

στην υπόθεση και αποτελεί θετική εξέλιξη,
στον βαθμό βεβαίως που θα ξεκαθαρίσει
τα πολλά ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν
σχετικά με το «καλάθι». Τονίζουν μάλιστα
ότι πολλές από τις ερωτήσεις είναι αδύ-
νατον να απαντηθούν άμεσα, καθώς από
τις 5 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έχουν υ-
πάρξει πολλές αλλαγές, από το πόσα και
ποια προϊόντα θα περιέχει το «καλάθι»
μέχρι και το εάν αυτό θα ανανεώνεται ή
όχι. Για παράδειγμα, γίνονται συζητήσεις
για το εάν θα προστεθούν τα όσπρια και
το αλεύρι, καθώς και το εάν η σύνθεση
του «καλαθιού» θα αλλάζει κάθε 7 ή 15 η-
μέρες, αν και αρχικά είχε συμφωνηθεί ότι
θα παραμένει σταθερή.

Ενα, πάντως, είναι βέβαιο: ότι η νέα
αυτή εξέλιξη με την παρέμβαση της Ε.Α.

αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω κα-
θυστέρηση στην εφαρμογή του «καλαθιού
του νοικοκυριού», με μικρότερο πάντως
τον κίνδυνο ματαίωσής του.

Η παρέμβαση της Ε.Α. σηματοδοτεί και
κάτι άλλο, όπως επισημαίνουν νομικοί με
εμπειρία στα ζητήματα περί ανταγωνισμού,
αλλά και στελέχη της αγοράς: το γεγονός
ότι –έστω και τυπικά, αν και το τελευταίο
μένει να αποδειχθεί– η Ε.Α. διερευνά το
ενδεχόμενο παράνομης σύμπραξης, σε
μια συνάντηση που συγκάλεσε ο ίδιος ο
υπουργός Ανάπτυξης και πραγματοποιή-
θηκε στο υπουργείο, συνιστά ένα ακόμη
«επεισόδιο» στην «ταραχώδη» σχέση που
υπάρχει ανάμεσα στον πρόεδρο της ανε-
ξάρτητης Αρχής Ιωάννη Λιανό και τον Α-
δωνι Γεωργιάδη.

Το «καλάθι του νοικοκυριού»
διερευνά η Επιτροπή Ανταγωνισμού
Στο στόχαστρο η συνάντηση του υπ. Ανάπτυξης με τα 4 μεγάλα σούπερ μάρκετ Τις επιδόσεις του συνόλου του

2021 ξεπέρασαν οι ψηφιακές
συναλλαγές το εννεάμηνο Ια-
νουαρίου - Σεπτεμβρίου. Ειδι-
κότερα, σύμφωνα με τα στοι-
χεία του Κέντρου Διαλειτουρ-
γικότητας της Γενικής Γραμ-
ματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, ο αριθμός των η-
λεκτρονικών συναλλαγών ήταν
πάνω από 665 εκατομμύρια.
Το συγκεκριμένο μέγεθος ξε-
περνάει τον συνολικό αριθμό
ηλεκτρονικών συναλλαγών
του 2021, οπότε και καταγρά-
φηκαν αθροιστικά 567 εκα-
τομμύρια ψηφιακές συναλλα-
γές. Ταυτόχρονα καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
σε σύγκριση με τις χρονιές
2020, 2019 και 2018, οπότε οι
ηλεκτρονικές συναλλαγές δια-
μορφώθηκαν σε 94 εκατ., 34
εκατ. και 8,8 εκατ. αντίστοιχα.
Οι ψηφιακές υπηρεσίες περι-
λαμβάνουν την ταυτοποίηση
των πολιτών σε ένα πληροφο-
ριακό σύστημα με τη χρήση
των κωδικών Taxisnet ή μέσω
κωδικών web banking, όπως
και τις διαλειτουργικότητες,
την ανταλλαγή δηλαδή πλη-
ροφοριών μεταξύ υπηρεσιών
και μητρώων του Δημοσίου
χωρίς άλλη ενέργεια από πλευ-
ράς του πολίτη πέρα από τη
χορήγηση της συγκατάθεσής
του. Επίσης, ο αριθμός των αυ-
θεντικοποιήσεων προκειμένου
οι πολίτες να έχουν πρόσβαση
σε ψηφιακές υπηρεσίες με τη
χρήση των κωδικών Taxisnet
έφτασε κατά τους πρώτους εν-
νέα μήνες του 2022 τα 282 ε-
κατομμύρια. Με δεδομένο ότι
σε όλη τη διάρκεια του 2021
είχαν πραγματοποιηθεί 269 ε-
κατομμύρια κλήσεις για αυθε-
ντικοποίηση, στο τέλος του έ-
τους η αύξηση τοποθετείται
σε περίπου 40%. Αντίστοιχα,

η αύξηση για το σύνολο της
χρονιάς για τον αριθμό των
κλήσεων διαλειτουργικότητας
για αυτοματοποιημένη διαβί-
βαση στοιχείων μεταξύ των
πληροφοριακών συστημάτων
του Δημοσίου τοποθετείται σε
71%.

«Ηδη, μόλις στα 3/4 του
2022, έχουμε ξεπεράσει τον
συνολικό αριθμό των ψηφια-
κών συναλλαγών του 2021. Αυ-
τό σημαίνει ότι στο τέλος του
έτους θα βρισκόμαστε στο φά-
σμα του ενός δισεκατομμυρίου
ψηφιακών συναλλαγών – που
μεταφράζεται σε πάνω από
100 ουρές που κατά μέσον όρο

γλιτώνει τον χρόνο κάθε ενή-
λικος πολίτης», ανέφερε ο υ-
πουργός Επικρατείας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης.

«Με τον διαρκώς αυξανό-
μενο αριθμό κλήσεων τα τε-
λευταία έτη και την αναλογικά
μεγαλύτερη αύξηση των κλή-
σεων διαλειτουργικότητας σε
σχέση με τις κλήσεις αυθεντι-
κοποίησης που παρατηρείται
τα δύο τελευταία έτη, αναπτύσ-
σουμε και διαθέτουμε στους
πολίτες υπηρεσίες που είναι
ολοκληρωμένες, με στόχο να
μπορούμε να εξυπηρετήσουμε
τον πολίτη στον μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό», σημείωσε ο
γενικός γραμματέας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης, καθηγητής
Δημοσθένης Αναγνωστόπου-
λος.

ΔΗΜ. ΔΕΛ.

Εκρηξη ψηφιακών
συναλλαγών 
στο Δημόσιο

<<<<<<

Στο εννεάμηνο ήταν
περισσότερες από 
όσες είχαν γίνει ολό-
κληρο το 2021.

Τα σούπερ μάρκετ καλούνται να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων, από το ποιος πήγε στη συνάντηση, ποια ήταν η ατζέντα, μέχρι πληροφορίες για
το «καλάθι», τη σύνθεσή του, τον τρόπο τιμολόγησης κ.ο.κ.

<<<<<<

Ερευνάται εάν συντρέχει
λόγος για να ξεκινήσει 
έλεγχος περί παράνομης 
σύμπραξης – «καρτέλ».
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 115.875 1.7697

ALCOA CORP 39.69 0.7872

ALLEGHANY CRP 847.92 0.0165

ALTRIA GROUP 44.755 0.37

AMAZON COM 116.88 2.7155

AMER EXPRESS C 146.14 3.25

AMER INTL GROU 52.66 1.7978

AMGEN 252.25 -0.2688

APPLE INC 145.22 1.9732

BANK OF AMERIC 34.805 3.5247

BAXTER INTL IN 56.06 1.4661

BOEING CO 137.12 0.7569

BRISTOL MYERS  72 0.8686

CAMPBELL SOUP  50.535 1.0498

CATERPILLAR IN 183.895 1.7118

CIGNA CORP 293.99 1.4038

CHEVRON 162.55 0.7687

CISCO SYSTEMS 41.8631 1.3634

CITIGROUP 44.1 1.17

CERVECERIAS 10.82 1.5009

COCA-COLA CO 56.335 1.1582

COLGATE PALMOL 72.78 0.8872

DANAOS CORP 59.22 1.5606

DIANA SHIPPING 4.215 2.5547

DOW INC 46.05 1.7455

DUPONT DE NMOU 55.08 3.4949

ENTERGY CP 103.455 2.1072

EXXON MOBIL 100.765 0.1441

FEDEX CORP 156.67 -0.1975

FORD MOTOR CO 12.075 2.071

INTL BUS MACHI 123.35 1.5059

GENERAL DYNAMI 237.23 3.6663

GENERAL ELEC C 70.45 2.6519

GOLDM SACHS GR 315.28 2.7942

HALLIBURTON CO 30.55 1.8673

HARTFORD FINL 66.97 1.439

HP INC 25.635 -0.2141

HOME DEPOT INC 285.92 1.6568

INTEL CORP 25.875 -2.0628

JOHNSON JOHNSO 166.19 -0.2401

JPMORGAN CHASE 118.26 2.0715

LAZARD 33.9 2.9144

MCDONALD’S COR 250.1 1.4687

MERCK & CO 94.87 0.7969

MICROSOFT CP 238.73 0.5052

3M COMPANY 115.86 1.7565

MORGAN STANLEY 79.5 3.0594

NIKE INC CL B 90.19 0.2445

NORFOLK SOUTHE 222.64 1.6157

PFIZER INC 44.225 1.3173

PROCTER & GAMB 128.66 1.0366

ROCKWELL AUTOM 236.66 2.579

SCHLUMBERGER L 43.56 1.6332

SOUTHERN 65.37 1.6957

STEALTHGAS 3.14 2.2801

TSAKOS ENERGY 18.705 0.9989

UNISYS CORP 9.015 2.6765

UNITEDHEALTH G 522.42 0.1035

US BANCORP 42.81 0.3987

VERIZON COMMS 37.145 -0.0941

WALT DISNEY CO 98.7 1.4076

WELLS FARGO &  44.66 1.5924

WALMART INC 134.18 2.139

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 2691.6772 -0.636

A.B.FOOD 1328 0.264

ADMIRAL GRP 1948.1732 0.723

ASHTEAD GRP. 4356.8 2.249

ANTOFAGASTA 1109.05425 1.418

AVIVA 408.12878 0.323

ASTRAZENECA 9943.75 -0.183

BABCOCK INTL 286.64759 -0.63

BAE SYS. 794.9025 1.063

BARCLAYS 148.67405 1.444

BR.AMER.TOB. 3282.34711 0.198

BARRATT DEVEL. 358.15045 -2.028

BERKELEY GP.HL 3439 -0.52

BR.LAND 353.24652 -0.57

BUNZL 2782.7263 1.533

BP 456.4 -0.934

BURBERRY GRP 1896.5 -0.61

BT GROUP 126.10247 1.401

COCACOLA HBC A 1984.10289 -0.837

CARNIVAL 607.43152 8.103

CENTRICA 70.82685 -4.066

COMPASS GROUP 1817.11286 1.107

CAPITA GROUP 26 -1.366

CRH 2979 2.795

DCC 4782 0.695

DIAGEO 3692.63619 0.3

DIRECT LINE 198.93584 0.791

EXPERIAN 2715.6814 1.046

EASYJET 325.8 0.37

FRESNILLO 710.2 -0.339

GLENCORE 490.6372 -0.872

GSK 1365.38902 0.724

HIKMA 1241.5 -0.04

HAMMERSON 18.885 -2.428

HARGREAVES LS 810.8 0.301

HSBC HLDGS.UK 472.55619 -1.167

INTL CONSOL AI 118.2882 0.713

INTERCON. HOTE 4571.09302 1.683

3I GRP. 1117.7805 1.272

IMP.BRANDS 1993.6518 -0.498

INTERTEK GROUP 3768.068 1.205

ITV 68.84 -1.931

JOHNSON MATTHE 1911.99231 0.66

KINGFISHER 214.59868 1.315

LAND SECS. 538.12 0.264

LEGAL&GEN. 230.77234 0.397

LLOYDS GRP. 43.06 -0.152

MARKS & SP. 933 -0.338

MONDI 1448 1.614

NATIONAL GRID 907.06739 -0.353

NEXT 4891.5 1.619

PROVIDENT FIN. 165.4 -0.958

PRUDENTIAL 905.6135 1.719

PERSIMMON 1284.88081 0

PEARSON 893 0.45

RELX 2230.0804 0.909

RIO TINTO 4773.93243 -1.494

ROLLS-ROYCE HL 74.6125 3.787

SAINSBURY(J) 183.15 0.958

SCHRODERS 382.934 0.053

SAGE GRP. 708.4 0.714

ST JAMESS PLAC 1013.48321 1.738

SMITHS GROUP 1552.4317 0.879

SMITH&NEPHEW 1016.57358 2.193

SSE 1498.79837 -0.871

STAND.CHART. 562.36043 0.54

SEVERN TRENT 2396 0.167

TRAVIS PERKINS 819.3244 -0.245

TESCO 204.97242 -0.535

TUI AG 124.7 1.671

TAYLOR WIMPEY 90.48084 -0.876

UNILEVER 3894.03571 0.907

UTD. UTILITIES 908.7894 3.162

VODAFONE GROUP 99.61626 -0.41

WPP 778.35417 0.929

WHITBREAD 2618.02482 0.657

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 26.66 1.95

RICHEMONT N 102.25 1.54

GEBERIT N1 448.7 2.12

NOVARTIS N 77.29 0.39

ROCHE HOLDING  328.55 -0.33

SGS N 2167 1.45

SWATCH GROUP I 233 0.6

ADECCO N 30.12 1.62

JULIUS BAER N 44.82 1.17

CS GROUP AG 4.604 1.57

GIVAUDAN N 2958 2.11

NESTLE SA 107.78 0.2

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 459.3 0.44

SWISS RE N 73.48 0.27

UBS GROUP N 14.815 1.47

ZURICH INSURAN 408.3 0.84

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 118.28 0.1

ALLIANZ SE 170.28 0.02

BASF SE 44.93 0.85

BAY MOT WERKE 77.62 1.09

BEIERSDORF 100.45 0.35

BAYER N AG 49.735 -0.485

COMMERZBANK 7.932 0.158

CONTINENTAL AG 50.14 0.06

DEUTSCHE BANK  8.853 0.223

DEUTSCHE POST  34.39 0.75

DT BOERSE N 164.75 1.6

DT LUFTHANSA A 6.662 0.081

DT TELEKOM N 18.072 -0.022

E.ON  SE NA 8.078 0.052

FRESENIUS MEDI 27.58 -0.06

FRESENIUS SE 20.69 0.17

HEIDELBERGCEME 43.53 1.6

HENKEL AG&CO V 63.56 0.58

INFINEON TECH  24.745 0.315

K+S AG NA 21.07 0.8

MERCK KGAA 171.55 1.3

MUENCH. RUECK  247.5 0.9

RWE AG 38.71 -0.14

THYSSENKRUPP A 5.16 0.126

VOLKSWAGEN VZ 130.4 2.62

VONOVIA SE 21.09 -0.17

SIEMENS N 108.32 1.3

SAP SE 90.16 1.41

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 34.56 1.38

AEGON 4.194 0.87

ABN AMRO BANK 9.5 3.26

AKZO NOBEL 63.8 3.54

ARCELORMITTAL 22.13 -0.02

ASML HOLDING 403.6 0.76

BOSKALIS WESTM 32.84 0

GALAPAGOS 46 1.01

HEINEKEN 90.72 -0.15

ING GROEP 9.477 0.86

KONINKLIJKE DS 121.8 2.57

KPN KON 2.794 0.72

NN GROUP 41.83 0.29

KONINKLIJKE DS 121.8 2.57

IMCD 121.65 1.59

RANDSTAD 47.42 0.64

RELX 25.56 -0.16

UNIBAIL RODAM  44.26 0.23

VOPAK 19.95 -0.55

WOLTERS KLUWER 101.25 1.25

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.03 1.03

ATLANTIA 22.49 22.45

AZIMUT HLDG 15.28 15.21

ENEL 4.26 4.28

ENI 11.73 11.86

GENERALI ASS 14.48 14.54

GEOX 0.74 0.74

INTESA SANPAOL 1.8028 3.43

MEDIOBANCA 8.30 8.30

RCS MEDIAGROUP 0.65 0.63

PRYSMIAN 32.48 32.26

SNAM 4.23 4.25

STMICROELEC.N. 32.81 32.58

TELECOM ITALIA 0.19 0.18

TENARIS 14.30 14.59

TERNA 6.28 6.35

UNICREDIT 11.354 1.43

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες        Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 4094 1.89

ASAHI GROUP HL 4393 0.23

ASTELLAS PHARM 2013 1.85

BRIDGESTONE CO 5003 1.01

CANON INC 3319 1.31

CASIO COMPUTER 1347 0.22

CITIZEN WATCH 640 2.24

CREDIT SAISON 1768 0.74

DAIWA SEC GROU 575.2 -0.03

SUBARU 2294.5 -0.2

FUJIFILM HOLDI 6853 1.11

FUJITSU 16230 1.92

HINO MOTORS 602 0.84

HITACHI 6481 0.92

HONDA MOTOR 3266 -0.27

IHI 3190 1.59

ISUZU MOTORS 1683 0.12

KAWASAKI HVY I 2389 1.23

KAJIMA CORP 1383 -0.14

KEIO 5380 1.7

KOBE STEEL 610 -0.16

KONICA MINOLTA 451 0.89

JTEKT 964 0.63

MITSUB UFJ FG 681.9 0.98

MITSUBISHI COR 4079 0.94

MITSUBISHI ELE 1386.5 1.28

MITSUBISHI MOT 509 0

NEC CORPORATIO 4820 1.69

NIKKON HLDG 2371 1.32

NIKON CORP 1365 -0.07

NIPPON SUISAN 4393 0.19

NISSAN MOTOR C 460 0.48

NOMURA HOLDING 480.1 0.38

NISSAN CHEMICA 6790 1.34

NIPPON PAPER I 889 

OBAYASHI CORP 954 0.21

ODAKYU ELEC RA 1904 1.28

OJI HOLDINGS 533 -0.37

OSAKA GAS 2161 -0.78

RICOH CO LTD 1115 1.64

SECOM 8541 -0.26

SEVEN & I HLDG 5559 -0.16

SHARP CORP 885 4.98

SHIMIZU CORP 733 0.41

SHISEIDO 5193 0.41

SONY GROUP COR 9754 1.12

SMFG 4104 0.07

SUMITOMO CHEM 509 0.79

SUZUKI 868 0.81

TAISEI CORP 4040 0.25

TDK CORPORATIO 4720 0.64

TOBU RAILWAY 3530 0.71

TOKIO MARINE H 2633 2.47

TORAY INDUSTRI 728.8 0.57

TREND MICRO 7740 1.57

TOPY INDS LTD 1631 1.12

TORAY INDUSTRI 728.8 0.57

TOSHIBA CORP 5377 -1.07

TOYOBO 1042 0.1

TOYOTA MOTOR C 2007.5 0.38

YAMAHA CORP 5600 4.67

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 22.52 1.3

AIR LIQUIDE 119.96 0.96

ALSTOM 18.88 4.28

AXA 23.97 0.19

BNP PARIBAS 46.17 1.74

BOUYGUES 27.42 1.29

CAPGEMINI 165.25 -0.33

CARREFOUR 15.17 0.3

CASINO GUICHAR 8.13 -1.1

CREDIT AGRICOL 8.82 1.81

DANONE 48.68 0.88

DASSAULT SYSTE 34.60 0.12

EDF 11.92 -0.04

L’OREAL 330.15 0.5

L.V.M.H. 636.10 -0.25

LAGARDERE 16.39 1.3

MICHELIN 23.47 -0.15

PERNOD RICARD 181.90 0.55

KERING 465.50 0.56

PUBLICIS GROUP 56.76 2.31

RENAULT 32.19 0.77

SAINT-GOBAIN 40.77 2.8

SANOFI 81.71 -0.5

SCHNEIDER ELEC 127.24 1.96

SOCIETE GENERA 22.75 1.09

SODEXO 85.14 1.7

TF1 6.00 2.65

THALES 114.70 0.57

VEOLIA ENVIRON 20.98 1.6

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 23.71 2.419

AENA SME 106.65 -0.2805

ACERINOX 8.204 -0.7981

ACCIONA 169.7 1.4345

AMADEUS 50.32 0.0398

BBVA 4.9435 1.76

BANKINTER 5.99 1.08

CAIXABANK 3.424 0.7948

DSTR INT ALIME 0.012 1.6949

ENDESA 15.215 0.7282

ENAGAS 15.295 0.7576

FERROVIAL 24.08 0.6689

FOMENTO DE CON 8.02 2.5575

GRIFOLS 8.642 0.7226

IBERDROLA 9.636 -0.2691

INT AIRLINES G 1.337 0.1873

INDRA SISTEMAS 8.38 2.2575

INDITEX 22.75 1.6533

MAPFRE 1.631 0.7412

MERLIN PROP 8.095 0.1856

ARCELORMITTAL 22.11 -0.1129

REPSOL 12.65 -0.7454

BCO DE SABADEL 0.7568 0.7991

BANCO SANTANDE 2.621 2.1235

SACYR 2.256 -0.7042

TELEFONICA 3.378 1.1075

MEDIASET ES CO 2.598 2.0424

TECNICAS REUN 6.24 -1.0309

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Συνεχίστηκε το σερί ανόδου στο Χρη-
ματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δεί-
κτη να κλείνει στα υψηλά ημέρας, κα-
ταφέρνοντας να «σπάσει» το φράγμα
των 850 μονάδων για πρώτη φορά από
τα τέλη Αυγούστου, λαμβάνοντας ώ-
θηση από τις τραπεζικές μετοχές, το
ράλι της ΔΕΗ, καθώς και το γενικότερα
βελτιωμένο κλίμα στις διεθνείς αγορές.
Η «στροφή» της κυβέρνησης του Ηνω-
μένου Βασιλείου στο δημοσιονομικό
πεδίο και η πτώση στις τιμές του φυ-
σικού αερίου έχουν «ανεβάσει» την ε-
πενδυτική διάθεση, παρά τις συνεχι-
ζόμενες ανησυχίες σχετικά με την ε-
πιθετική στάση της νομισματικής πο-
λιτικής διεθνώς και τον πόλεμο στην
Ουκρανία.

Οπως παρατηρεί η Depolas
Investment Services, ο Γενικός Δείκτης
έχει ήδη «μαζέψει» πάνω από το 50%

των απωλειών από την προηγούμενη
κορυφή του. Ωστόσο, πιθανή ανοδική
συνέχεια διεθνώς δεν θα αφήσει την
ελληνική αγορά αμέτοχη, όπως εκτιμά
η χρηματιστηριακή. Οι 860 μονάδες
είναι το πρώτο επίπεδο προσέγγισης
για τον Γενικό Δείκτη, όπως επισημαίνει,
ενώ σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον
εκτιμά ότι θα μπορούσε να κινηθεί και
πάνω από τις 900 μονάδες.

Στα στατιστικά της χθεσινής συνε-
δρίασης, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με
άνοδο 1% στις 851,04 μονάδες, ενώ ο
τζίρος διαμορφώθηκε στα 66,91 εκατ.
ευρώ. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης έκλεισε με άνοδο 1,11% στις

2.063,69 μονάδες, ενώ στο +0,86% και
στις 1.287,90 μονάδες έκλεισε ο δείκτης
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά
ξεχώρισε η ΔΕΗ με άλμα της τάξης του
3,46%, ενώ οι Σαράντης και Motor Oil
ακολούθησαν με κέρδη άνω του 2%.
Στον αντίποδα, απώλειες άνω του 1%
σημείωσαν ΑΔΜΗΕ και Coca-Cola και
με περιορισμένη πτώση έκλεισαν οι
Ελλάκτωρ, ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ά-
νοδο 2,62% στις 581,07 μονάδες, με
την Πειραιώς να σημειώνει κέρδη 4,52%,
τη Eurobank να κλείνει στο +3,01%,
την Alpha Bank στο +2,49% και την

Εθνική Τράπεζα στο +1,46%. Οι αγορές
νίκησαν κατά κράτος και η κλεψύδρα
του χρόνου μετράει ανάποδα για την
πρωθυπουργία της Λιζ Τρας, που πί-
στεψε ότι η θατσερικής έμπνευσης οι-
κονομική πολιτική με γενναιόδωρες
φορολογικές ελαφρύνσεις συνιστά την
ενδεδειγμένη συνταγή για την ανά-
καμψη της βρετανικής οικονομίας, που
βιώνει τις αρνητικές συνέπειες του
Brexit, σχολιάζει ο Δημήτρης Τζάνας
της Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Σαν αποτέλεσμα, όπως προσθέτει,
ένας «μαύρος κύκνος» απομακρύνθηκε
από το ήδη βεβαρημένο περιβάλλον
της ευρωπαϊκής οικονομίας λόγω των

παρενεργειών της ουκρανικής κρίσης,
επιτρέποντας στις υπερπουλημένες
ευρωπαϊκές αγορές μια ανοδική αντί-
δραση στις τελευταίες συνεδριάσεις.

Ετσι, το ελληνικό χρηματιστήριο ο-
λοκλήρωσε πιθανότατα τη διαδικασία
συσσώρευσης λίγο πάνω από τις 800
μονάδες, επιδεικνύοντας ανθεκτικό-
τητα, με τις συναλλαγές να έχουν ελα-
χιστοποιηθεί. 

Ωστόσο, από την προηγούμενη Πα-
ρασκευή συγχρονίζεται με τις κινήσεις
των ευρωπαϊκών αγορών, με τον Γενικό
Δείκτη να προσπερνάει τα όρια αντί-
στασης και να αναμετράται με τη ζώνη
των 850 μονάδων.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια συ-νέ-
χισαν για ακόμη μία ημέρα την πορεία
ανάκαμψής τους, καθώς οι επενδυτές
επέλεξαν να επικεντρωθούν στην κερ-
δοφορία των επιχειρήσεων. Παράλ-
ληλα, οι προσδοκίες των επεν-δυτών
για μέτρα της Ε.Ε. που θα περιφρου-
ρήσουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες
από την ενεργειακή κρίση και οι προ-
σπάθειες της κυβέρνησης της Βρετα-
νίας να επαναφέρει τη σταθερότητα
στις αγορές ομολόγων βελτίωσαν το
κλίμα και ενθάρρυναν την ανάληψη

ρίσκου. Ετσι η απόδοση του δεκαετούς
ομολόγου του βρετανικού δημοσίου
υποχώρησε χθες στο 3,98%, ενώ εκείνη
του δεκαετούς της Γερμανίας αυξήθηκε
κατά ακόμη 4 μονάδες βάσης στο
2,31%. Μιλώντας, πάντως, στο
Bloomberg ο Κρεγκ Ερλαμ, αναλυτής
της Oanda Europe, τόνισε πως υπάρχει
ακόμη ένα ισχυρό αίσθημα ότι η αγορά
κινείται με αργούς ρυθμούς. Ο ίδιος
προσέθεσε πως το οικονομικό περι-
βάλλον μοιάζει τώρα κάπως απατηλό
και δεν είναι σαφές αν πρόκειται για
την κορύφωση του πληθωρισμού και
των αυξήσεων των επιτοκίων.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν

την τέταρτη συναπτή ημέρα ανόδου
τους, ενώ παράλληλα ανοδικά κινείτο
και η αγορά της Νέας Υόρκης, με τις
μετοχές των εταιρειών υψηλής τεχνο-
λογίας Amazon και Microsoft να κα-
ταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη. Ο
πανευρωπαϊκός δείκτης EuroStoxx
600 έκλεισε με κέρδη 0,44%, καθώς
όλες οι εθνικές αγορές είχαν κλείσει
νωρίτερα με άνοδο.

Μόνο δύο κλάδοι σημείωσαν απώ-
λειες χθες και ήταν οι μετοχές των ε-
νεργειακών εταιρειών και των εται-
ρειών βασικών πόρων που υποχώρη-
σαν 1,42% και 1,43% αντιστοίχως.
Στον αντίποδα, οι μετοχές των εται-
ρειών του κατασκευαστικού κλάδου
σημείωσαν άνοδο 1,9% και των αυ-
τοκινητοβιομηχανιών άνοδο 1,7%. Ο
δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου έκλεισε
με μικρά κέρδη 0,24%, ο δείκτης CAC
40 του Παρισιού με μικρή άνοδο 0,44%
και ο δείκτης Xetra DAX έκλεισε επίσης
με κέρδη 0,92%.

Πτωτικά κινήθηκαν, αντιθέτως, οι
τιμές του «μαύρου χρυσού», με την
τιμή του Brent να σημειώνει χθες υ-
ποχώρηση 1,4%, με αποτέλεσμα να
κυμαίνεται αργά το βράδυ στα 90,20
δολ. το βαρέλι. Ομοίως πτωτικά κινή-
θηκε και η τιμή του αργού, που υπο-
χώρησε κατά 2,41% στα 83,40 δολ.
το βαρέλι. Υποχώρηση 0,54%, άλλωστε,
σημείωσε και η τιμή του χρυσού, που
περιορίστηκε χθες στα 1.655 δολάρια
η ουγκιά.

BLOOMBERG, REUTERS

Νέα άνοδος στο Χ.Α., ξεπέρασε
τις 850 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Θετικό κλίμα εντός και εκτός Ελλάδας, υψηλά κέρδη για τράπεζες, άλμα της ΔΕΗ

<<<<<<<

Η δυναμική αποδίδεται
περισσότερο στην εξάντλη-
ση των πωλητών στην 
παρούσα φάση.

Κέρδη για 4η διαδοχική
συνεδρίαση στις αγορές

<<<<<<

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης
EuroStoxx 600 έκλεισε με
άνοδο 0,44%.

Πτωτικά κινήθηκε χθες ο «μαύρος χρυσός», με την τιμή του Brent να κυμαίνεται αργά
το βράδυ στα 90,20 δολ. το βαρέλι.

Οι 860 μονάδες είναι το πρώτο επίπεδο προσέγγισης για τον Γενικό Δείκτη, σημειώνει η Depolas Investment Services, ενώ σε ένα υπο-
στηρικτικό περιβάλλον θα μπορούσε να κινηθεί και πάνω από τις 900 μονάδες.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.9420               0.9680                 0.9579               0.1450             “10,244”                0.9440                0.9600                0.9460              -2.47

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1.3150               1.3450                 1.3268             -0.2710             “99,820”                1.3200                1.3450                1.3200              -1.49

ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3940               0.3940                 0.3940               0.2000               “2,049”                0.3940                0.4000                0.3940                0.51

ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                          0.0795               0.0795                 0.0795             -0.0030                     135                0.0725                0.0795                0.0795                0.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0640               0.0675                 0.0663             -0.1210               “6,569”                0.0640                0.0675                0.0660              -2.22

ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0785                0.0900                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.7000               1.7300                 1.7070             -2.2980               “2,957”                1.7100                1.7300                1.7300                0.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                   1.5000               1.5000                 1.5000               0.0000               “1,000”                1.5100                1.6000                1.5000                0.00

ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 

ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0165                                                 

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                                                                                                                                                                                               0.0000                0.0000                                                 

ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0.0000                0.0700                                                 

ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                           0.0035               0.0035                 0.0035               0.0080             “40,794”                0.0030                0.0035                0.0035                0.00

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                 0.1800               0.1800                 0.1800             -1.0000                       62                0.2000                0.0000                0.1800              -5.26

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                                                                                       0.0170               0.0170                 0.0170               0.0000               “1,315”                0.0170                0.0000                0.0170                0.00

ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0790                0.0855                                                 

ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0450                0.0505                                                 

ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                        0.7300               0.8000                 0.7435             -1.6500                     800                0.7300                0.8000                0.8000                5.26

ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 

ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        1.8100                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                                                   0.5450               0.5600                 0.5474             -0.7060             “63,064”                0.5450                0.5600                0.5450              -0.91

ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.3800                0.4160                                                 

ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  (Θ)                                    2.5400               2.5400                 2.5400             -6.0000               “1,650”                2.5200                2.5400                2.5400              -2.31

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1.3900                1.4900                                                 

ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.1650                0.0000                                                 

ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                              0.8800               0.8800                 0.8800               0.0000                       60                0.0000                0.8800                0.8800                0.00

ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0.2700                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                1.1300                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.0900                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                     0.2880               0.2880                 0.2880               0.4000               “4,000”                0.2760                0.2880                0.2880                1.41

ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                0.0690               0.0690                 0.0690               0.0000             “30,000”                0.0650                0.0700                0.0690                0.00

ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.2000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1.0500               1.0500                 1.0500               0.0000                       15                1.0300                1.0400                1.0500                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  (Σ)                                                                                                                                                                                    0.0000                0.2300                                                 

ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0.0015                0.0000                                                 

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                                                                                                                                                                                              63.0000              69.0000                                                 

ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 

                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                        61.5002             62.0000               61.9500             45.0000               “1,000”              61.5002              65.9900              61.5002                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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RADIO
STORIES

Kάλια Δραγατάκη

Καθημερινά 15:00-17:00

Ο Πέρεθ συντηρεί την απειλή 
Του ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

Την εμμονή του στο σχέδιο της δη-
μιουργίας της ευρωπαϊκής Super
League εξέφρασε πάλι ο ισχυρός άν-
δρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο
Πέρεθ, μιλώντας στη γενική συνέ-
λευση των μελών της πρωταθλήτριας
Ευρώπης, κάτι που φανερώνει ότι οι
προσπάθειες για τη δημιουργία ενός
κλειστού πρωταθλήματος δώδεκα ή
δεκαπέντε μεγάλων ομάδων, προερ-
χόμενες από πέντε ή το πολύ έξι κο-
ρυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα,
δεν έχουν εγκαταλειφθεί, παρά την
αρχική καθολική καταδίκη του εγ-
χειρήματος.

«Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι
άρρωστο και μόνο η σύσταση της
Ευρωπαϊκής Σούπερ Λιγκ μπορεί να
το αναζωογονήσει», ισχυρίστηκε ο
Πέρεθ, ο οποίος μάλιστα εγκατέλειψε
την ενδιάμεση επιχειρηματολογία
των εμπνευστών του εγχειρήματος
περί μη κλειστού club, ανοιχτού φορ-
μάτ και αλληλεγγύης για όλες τις ο-
μάδες και παραδέχθηκε ανοιχτά ότι
η βασική προτεραιότητα είναι η αύ-
ξηση των εσόδων των κορυφαίων
ευρωπαϊκών ομάδων, που προσελ-
κύουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων
και από τις οποίες εξαρτάται σε α-
ποκλειστικό βαθμό η αναβάθμιση
του ποδοσφαιρικού προϊόντος. Σύμ-
φωνα με τον Πέρεθ, δεν είναι δυνατόν
να έχουν τον ίδιο σημαίνοντα ρόλο
στη λήψη των αποφάσεων για το ευ-
ρωπαϊκό ποδόσφαιρο οι μικρές χώρες
με μία ψήφο, που έχει για παράδειγμα
και η Γερμανία των 83 εκατομμυρίων
κατοίκων, ενώ δεν έκρυψε τη θέση
του ότι η ολοένα αυξανόμενη εκπρο-
σώπηση των χωρών στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις υποβαθμίζει το προϊόν.
Την ίδια ώρα, βασικό υπερασπιστικό
επιχείρημα της UEFA στις δικαστικές
μάχες εναντίον της Ευρωπαϊκής Σού-
περ Λιγκ είναι η εξάπλωση του πο-
δοσφαίρου σε κάθε γωνιά της ηπείρου
με 36 χώρες να έχουν έστω και μία
μετέχουσα ομάδα στη φάση των ο-
μίλων τα δύο τελευταία χρόνια, κάτι
που αποτελεί ρεκόρ. Μόνο στο φετινό
Conference εκπροσωπούνται ομάδες
από 28 χώρες! Είναι επίσης χαρα-
κτηριστικό ότι ο Πέρεθ τάχθηκε ε-
ναντίον του νέου φορμάτ των ευρω-
παϊκών διοργανώσεων από την UEFA
για τον κύκλο τριετίας 2024-27, το
οποίο επιχειρεί ακόμη μεγαλύτερη
διεύρυνση των συμμετοχών. Οι 80

ομάδες στη φάση των ομίλων μέχρι
το 2021 έγιναν 96 την τρέχουσα τριε-
τία με τη θέσπιση του UEFA
Conference League, που αποτέλεσε
μονοπάτι συμμετοχής για ομάδες
από την Εσθονία, τη Λετονία, το Κό-
σοβο και άλλες και ο αριθμός στην
κυρίως φάση των διοργανώσεων, με-
τά τα καλοκαιρινά προκριματικά, θα
ανέβει στις 108 ομάδες (από 36 σε
κάθε διοργάνωση) στο νέο φορμάτ,
με ακόμα μεγαλύτερες ευκαιρίες πρό-
κρισης για χώρες όπως η Ελλάδα
αλλά και οι υπόλοιπες... μικρομεσαίες
κάτω από τις πέντε-έξι προηγμένες
ποδοσφαιρικά χώρες. «Η UEFA αυ-
ξάνει τους αγώνες μεταξύ των... όχι
σημαντικών ομάδων (σ.σ. irrelevant
teams ήταν ο όρος που χρησιμοποί-
ησε)», υποστήριξε ο Φλορεντίνο Πέ-
ρεθ, χαρακτηρίζοντας προφανώς με
αυτόν τον τρόπο ομάδες από πρω-
ταθλήματα όπως το ελληνικό, το σερ-
βικό, το τσεχικό και άλλα, εκτιμώντας
ότι η συμμετοχή τους υποβαθμίζει
τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.      

Σύμφωνα με τον Ισπανό παράγο-
ντα, το ποδόσφαιρο θα ανακτήσει
την εμπορική του αξία μόνο αν αυ-
ξηθούν μέσα στον χρόνο οι αγώνες
ανάμεσα στα δώδεκα - δεκαπέντε
κορυφαία ευρωπαϊκά club, αδιαφο-
ρώντας για τις λιγότερο εμπορικές
ομάδες, κάτι φυσικά που έρχεται σε
πλήρη αντιπαράθεση με την UEFA,
η οποία εκτιμά ότι οι αρχές της πο-
δοσφαιρικής αλληλεγγύης εξυπηρε-
τούνται μόνο με τη διεύρυνση των
ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά
και με την αύξηση των εσόδων για
όλες τις ομάδες και τις ομοσπονδίες-
μέλη της. 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μπορεί οι πολλές πάσες να μην εξασφα-
λίζουν την επιτυχία στο ποδόσφαιρο (βλ.
γκολ) και συχνά να συνιστούν... ποδο-
σφαιρική φλυαρία, αλλά αποτελούν πολύ
καλό δείκτη προετοιμασίας και καλής
λειτουργίας της ομάδας, άρα κρίσιμο πα-
ράγοντα στο κτίσιμο επιθέσεων (build
up). Πρωτομάστορας της τακτικής με τις
πολλές πάσες δεν είναι άλλος από τον
Πεπ Γουαρδιόλα, με την ομάδα του, τη
Μάντσεστερ Σίτι, να αναδεικνύεται με
διαφορά κορυφαία στον αριθμό μεταβι-
βάσεων ανά αγώνα, σύμφωνα με το Πο-
δοσφαιρικό Παρατηρητήριο CIES που
εδρεύει στην Ελβετία.

Τα ευρήματα των στατιστικών ανα-

λύσεων από 1.226 ομάδες σε 71 πρωτα-
θλήματα ανά τον κόσμο έδειξαν ότι σε
κάθε παιχνίδι της Πρέμιερ Λιγκ οι παίκτες
της πρωταθλήτριας Αγγλίας αλλάζουν
τις περισσότερες πάσες κατά μέσον όρο,
φθάνοντας στις 754 ανά 90λεπτο συν
τις καθυστερήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος παρακολου-
θήσει έστω ένα λεπτό της ομάδας του
Γουαρδιόλα, θα τη δει να αλλάζει του-
λάχιστον οκτώ πάσες, πράγμα που με-
ταφράζεται και σε υψηλό ποσοστό κα-
τοχής, ακόμη κι αν δεν εξασφαλίζει την...
πεμπτουσία του αθλήματος.

Μόνο δύο άλλες ομάδες έχουν πάνω
από 700 πάσες ανά αγώνα, και είναι η
ιαπωνική Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (711) και η
Μπενφίκα (708). Την πρώτη πεντάδα συ-
μπληρώνουν οι Παρί Σεν Ζερμέν (693)
και Μακάμπι Τελ Αβίβ (682).

Πόσο επιτυχημένες όμως είναι όλες
αυτές οι πάσες; Συμβαδίζει η ποσότητα
με την ποιότητα; Σε μεγάλο βαθμό συμ-
βαδίζουν σύμφωνα με τα στατιστικά: Η
Μάντσεστερ Σίτι έχει ποσοστό επιτυχίας
90,8% στις μπαλιές των παικτών της, με
βάση τα στοιχεία από τις φετινές διορ-

γανώσεις πρωταθλήματος, υπολειπόμενη
μόνο της Παρί Σεν Ζερμέν των Λιονέλ
Μέσι και Νεϊμάρ, που έχει ποσοστό α-
κριβείας 91,3%. Ακολουθούν η Ρεάλ Μα-
δρίτης (90%), η Αλ-Τζαζίρα των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων (89,2%), η Νιιγκάτα
(89%) και η Μπαρτσελόνα (88,7%).

Υπάρχει όμως και μια άλλη πολύ εν-
διαφέρουσα κατηγορία στατιστικών, που
μελετά πού πηγαίνουν οι πάσες, αν δη-
λαδή είναι προς τα πίσω, παράλληλες ή
προς τα εμπρός στο γήπεδο. Εκεί τα
πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και
σχετίζονται με το στυλ παιχνιδιού ανά

χώρα, κι όχι μόνο ανά ομάδα. Ετσι, στις
16 πρώτες ομάδες σε ποσοστό προωθή-
σεων της μπάλας, αν και με αρκετά χα-
μηλότερο αριθμό από μπαλιές, είναι πέντε
σύλλογοι της δεύτερης κατηγορίας της
Αργεντινής, με κορυφαία τη Ριέστρα και
ποσοστό 64,6% από τις πάσες της να κα-
τευθύνονται προς τα εμπρός.

Από την Πρέμιερ Λιγκ, περισσότερες
προωθήσεις της μπάλας σε ποσοστό έχει
η Μπόρνμουθ (39,4%), η ομάδα με τις
λιγότερες πάσες στην Αγγλία ανά αγώνα
(352), ενώ τις λιγότερες ποσοστιαία έχει
η Σίτι με 24,7%, έχοντας και το μεγαλύτερο

ποσοστό στις παράλληλες μπαλιές (57,2%).
Οσον αφορά την Ελλάδα, τα στοιχεία

δείχνουν ότι πιο... φλύαρη ομάδα στο
χορτάρι είναι ο ΠΑΟΚ (570 πάσες ανά
αγώνα), μπροστά από Ολυμπιακό (559),
ΑΕΚ (557), Παναθηναϊκό (532) και Αρη
(494). Σε ποσοστό επιτυχίας υπερτερεί
ο Ολυμπιακός με 87,7% και ακολουθούν
Παναθηναϊκός (87,4%), ΠΑΟΚ (87,1%),
Αρης (85,3%) και Ατρόμητος (84,6%). Πε-
ρισσότερο πάσες μπροστά δίνει ο Πα-
ναιτωλικός (41%) και λιγότερο ο Ολυ-
μπιακός (29,1%), που έχει και 57,2% πα-
ράλληλες μπαλιές.

Αν έχεις... πάσα, διάβαινε
Οι πολλές και καλές μεταβιβάσεις δεν εγγυώνται την επιτυχία, όμως αποτελούν δείκτη καλής λειτουργίας

<<<<<<

Κορυφαία στον κόσμο η Μά-
ντσεστερ Σίτι – Πρώτος ο ΠΑ-
ΟΚ στην Ελλάδα, αλλά σε πο-
σοστό επιτυχίας ο Ολυμπιακός
και ο ΠΑΟ.

O πρωτεργάτης του εγχειρήματος της
ΕΣΛ, Φλορεντίνο Πέρεθ, αντιμετωπί-
ζει τις χώρες  β΄ ταχύτητας της Ευρώ-
πης σαν ιό και προσπαθεί απεγνωσμέ-
να να δημιουργήσει μια νέα κλειστή
διοργάνωση.
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Ενα νέο, πειραματικό σκεύασμα κατά
του Αλτσχάιμερ μπορεί –όπως φάνηκε
σε μικρή κλινική δοκιμή– να επιβραδύνει
την έκπτωση των διανοητικών δεξιο-
τήτων των ασθενών κατά 27%. Την αι-
σιόδοξη είδηση ανακοίνωσαν οι εται-
ρείες που το σχεδίασαν και το παρα-
σκευάζουν. 

Η υψηλή αποτελεσματικότητά του
υποδεικνύει ότι ενδέχεται να εγκριθεί
η κυκλοφορία του από τον αμερικανικό
Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA) στις αρχές της νέας χρονιάς. 

Η ιαπωνική φαρμακοβιομηχανία
Εisai και η αμερικανική Biogen επιση-
μαίνουν στη ανακοίνωση τους  ότι η
επιβράδυνση της εξέλιξης της εκφυλι-
στικής νόσου του εγκεφάλου είναι «στα-
τιστικώς πολύ σημαντική» και ότι το
νέο σκεύασμα lecanemab ικανοποίησε

τους στόχους της κλινικής έρευνας τε-
λικού σταδίου.

Κλινική μελέτη
Το νέο σκεύασμα λειτουργεί περιο-

ρίζοντας τα συσσωματώματα βήτα α-
μυλοειδούς στον εγκέφαλο, τη χαρα-
κτηριστική «υπογραφή» της νόσου.
Τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης
δεν αφήνουν περιθώρια για αμφισβή-
τηση, όπως συνέβη με το προηγούμενο
παρόμοιο φάρμακο των εταιρειών, το
Aduhelm, το οποίο παρότι κατάφερε
να εξασφαλίσει άδεια κυκλοφορίας δεν
μπόρεσε να κατακτήσει την αγορά.

Ο Τζιλ Ραμπινοβίτσι, νευρολόγος
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας
(Σαν Φρανσίσκο), επισημαίνει ότι η
μείωση της έκπτωσης των διανοητικών
δεξιοτήτων κατά 27% είναι ένα απο-

τέλεσμα το οποίο παρότι δεν είναι θε-
αματικό μπορεί να συμβάλει στη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των πασχό-
ντων. Αλλοι ειδικοί, ωστόσο, εκτιμούν
ότι αυτό το ποσοστό μείωσης, σε πραγ-
ματικό επίπεδο, ενδεχομένως να μην
είναι αξιοσημείωτο.

Στην κλινική μελέτη συμμετείχαν
1.800 ασθενείς που βρίσκονταν στο
αρχικό στάδιο της νόσου. Τα τελικά α-

ποτελέσματα αναμένεται να ανακοι-
νωθούν στις αρχές Νοεμβρίου σε συ-
νέδριο για το Αλτσχάιμερ που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ
ταυτόχρονα θα δημοσιευθούν σε επι-
στημονική επιθεώρηση.

Οι εθελοντές, προκειμένου να αξιο-
λογηθεί η μείωση των διανοητικών δε-
ξιοτήτων τους, εξετάστηκαν σε πολλούς
τομείς εγκεφαλικής λειτουργίας, όπως
η μνήμη, η ικανότητα προσανατολι-
σμού και η επίλυση προβλημάτων. Η
ομάδα που έλαβε το νέο σκεύασμα κα-
τέγραψε, έπειτα από ένα εξάμηνο, ση-
μαντικά καλύτερα αποτελέσματα συ-
γκριτικά με εκείνους που είχαν λάβει
ψευδοφάρμακο. Kάποιοι εθελοντές
που έλαβαν lecanemab, το οποίο είναι
ενέσιμο και χορηγείται ενδοφλεβίως
δύο φορές τον μήνα, εμφάνισαν πα-

ρενέργειες, όπως εγκεφαλικό οίδημα
και αιμορραγία, οι οποίες είναι συνήθεις
σε όλες τις θεραπείες κατά των αμυ-
λοειδών. Το ποσοστό των ασθενών
που τις εμφάνισαν ήταν το αναμενό-
μενο.  

Σκεπτικισμός
Οι αξιωματούχοι της Eisai επιση-

μαίνουν ότι η κλινική μελέτη επαλή-
θευσε την «υπόθεση του αμυλοειδούς»,
σύμφωνα με την οποία η αφαίρεση
των πρωτεϊνικών πλακών μπορεί πράγ-
ματι να επιβραδύνει την εξέλιξη της
νόσου Αλτσχάιμερ. Μέρος της επιστη-
μονικής κοινότητας, ωστόσο, εξακο-
λουθεί να αμφισβητεί την προσέγγιση,
κυρίως εξαιτίας των ανεπιτυχών προ-
σπαθειών που έγιναν με άλλα σκευά-
σματα.

Της ΛΙΖΑ ΜΟΡΟΟΥ

Στο εσωτερικό των κομψών, μικρών ε-
παύλεων των σουλτάνων, των κασρί,
όπως λέγονται, που είναι διασκορπι-
σμένες σε ολόκληρη την Κωνσταντι-
νούπολη, νιώθεις αποκομμένος από την
πολύβουη πόλη. Τα κορναρίσματα και
οι φωνές των μικροπωλητών αντικαθί-
στανται από την ηρεμία και τη σιωπή.
Aν και κατασκευάστηκαν για να επι-
τρέψουν στους υψηλούς τους ενοίκους
μια ανάπαυλα από το αυστηρό πρωτό-
κολλο του Τοπ Καπί και του Ντολμά
Μπαχτσέ, στην πραγματικότητα, ήταν
τόποι συνωμοσίας και δολοπλοκιών.
Εκεί οι σουλτάνοι, αποκομμένοι από
τις προσπάθειες υποδαύλισης της πο-
λιτικής δυσαρέσκειας στις αυλές τους
και σε περιοχές της αυτοκρατορίας, φα-
ντασιώνονταν ότι διαφεντεύουν τον
κόσμο. Σήμερα τα κασρί δεν είναι μόνο
ιστορικά, αρχιτεκτονικά μνημεία. Αντι-
κατοπτρίζουν τη μεγαλοπρέπεια και τη
χλιδή, το μυστήριο και τις ίντριγκες
μιας ισχυρής αυτοκρατορίας που υπήρξε
κυρίαρχη για 600 χρόνια. Ας δούμε κά-
ποια από αυτά:

Χουνκάρ Κασρί
Αυτό το κασρί –που σημαίνει αυτο-

κρατορικό περίπτερο– αποτελεί τμήμα
του συμπλέγματος του Γενί Τζαμί και
κατασκευάστηκε τον 16ο αιώνα από
τον Σουλτάνο Μουράτ Γ΄, επειδή το ε-
πιθυμούσε η αγαπημένη του Σαφιγιέ

Σουλτάν.  Καθώς εκείνη την εποχή η
περιοχή Εμινονού, όπου βρίσκεται,
ήταν πολυπολιτισμική, η Σαφιγιέ Σουλ-
τάν θέλησε να της δώσει ισλαμικό χα-
ρακτήρα ανοικοδομώντας ένα τέμενος
και το περίπτερο. Η κατασκευή του
ξεκίνησε το 1657 αλλά γρήγορα στα-
μάτησε. Ξανάρχισε το 1661, μετά την
εντολή της βασιλομήτορος πλέον (Βα-
λιντέ Σουλτάν), μητέρας του Σουλτάνου
Μεχμέτ Γ΄. Λειτούργησε ως τόπος α-

νάπαυσης και περισυλλογής της οικο-
γένειας του σουλτάνου πριν από την
προσευχή και κατά τις μεγάλες θρη-
σκευτικές γιορτές.

Ιχλαμούρ Κασρί
Το θερινό ανάκτορο, κτισμένο σε

αυτοκρατορικούς κήπους σε μια κοιλάδα
στην Ευρωπαϊκή Οχθη του Βοσπόρου,
αποτελούσε τμήμα ενός ευρύτερου κυ-
νηγότοπου. Κατασκευάστηκε από τον
Σουλτάνο Αχμέτ Γ΄, τον 17ο αιώνα. Α-
κόμη και σήμερα είναι διακριτά πάνω
στις καλυμμένες από μούχλα πέτρες
τα σημάδια από τους αγώνες τοξοβολίας
των σουλτάνων. Αποτελείται από πε-

ρίτεχνα κτίσματα που ανοικοδομήθηκαν
μεταξύ 1848 και 1855 από τον ίδιο αρ-
χιτέκτονα που έφτιαξε το Τοπ Καπί.
Οικοδομήματα και κήποι είναι κατα-
σκευασμένα σύμφωνα με τα ισλαμικά
πρότυπα και κάθε περίπτερο κατέχει
το σημείο με την ομορφότερη θέα. Πα-
ρότι βασικός σκοπός τους ήταν η ανά-
παυση και η ηρεμία για τον σουλτάνο
και την οικογένειά του, ο σουλτάνος
υποδεχόταν και τους επισκέπτες του,

συνήθως διπλωμάτες, χαράσσοντας τη
μοίρα του κόσμου.

Χιντίβ Κασρί
Στα τέλη του 19ου αιώνα, η ισχύς

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έφθινε.
Οι ξένες δυναστείες, ωστόσο, στρέφο-
νταν προς αυτήν αναζητώντας σύμμαχο.
Το Χιντίβ Κασρί (έπαυλη του Χεδίβη)
στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου,
κατασκευάστηκε από τον Αμπάς Β΄
Χιλμί Μπέη, τον τελευταίο Οθωμανό α-
ντιβασιλέα της Αιγύπτου και του Σουδάν
(Χεβίδη) που ήθελε να υπονομεύσει
τους Βρετανούς ενισχύοντας τους δε-
σμούς με την Πόλη. Ετσι κατασκεύασε
την έπαυλή του, σε τεχνοτροπία αρ
νουβό, προκειμένου να δεξιώνεται τον
σουλτάνο και τους επιτελείς. Η έπαυλη
ολοκληρώθηκε το 1907 χωρίς να είναι
ακόμα γνωστό ποιος επιμελήθηκε τη
φινετσάτη και καλαίσθητη διακόσμησή
της. Λέγεται ότι η δεύτερη, κρυφή, σύ-
ζυγος του Αμπάς Β΄, η Ουγγαρέζα πρι-
γκίπισσα Μέι Τορόκ φον Σζέντρο, σχε-
δίασε την κάτοψη του κτιρίου, τη δια-
κόσμησή του και τους κήπους του.
Οποια και αν είναι η πραγματικότητα,
το κτίριο διαθέτει ευρωπαϊκά και αραβικά
στοιχεία διαμορφωμένα κατά τρόπο ώ-
στε να ικανοποιούν τις οθωμανικές ευ-
αισθησίες. Μαρμάρινα σιντριβάνια κο-
σμούν τις εσωτερικές αυλές του, ενώ η
τραπεζαρία, με χαρακτηριστικά αρ ντεκό
μοιάζει να βγήκε από τα μυθιστορήματα
της Αγκαθα Κρίστι. 

Φάρμακο υψηλής αποτελεσματικότητας κατά του Αλτσχάιμερ 

Το lecanemab των Εisai και Biogen ικανο-
ποίησε τους στόχους της κλινικής έρευνας
τελικού σταδίου και λειτουργεί περιορίζο-
ντας τα συσσωματώματα βήτα αμυλοειδούς
στον εγκέφαλο.

<<<<<<

Το πειραματικό σκεύασμα
φαίνεται να επιβραδύνει 
την έκπτωση των διανοητι-
κών δεξιοτήτων των ασθε-
νών  κατά 27%.

Οι άνθρωποι που υποφέρουν ως με-
σήλικες από εφιάλτες ενδέχεται να
παρουσιάσουν ταχύτερη έκπτωση
των γνωσιακών δεξιοτήτων τους και
αυξημένο κίνδυνο άνοιας όταν γερά-
σουν. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέ-
ληξε νέα μελέτη του Πανεπιστημίου
του Μπέρμιγχαμ. Αν οι επιστημονικές
υποθέσεις επαληθευθούν, η ποιότητα
των ονείρων ίσως χρησιμοποιηθεί ως
κριτήριο για την προσυμπτωματική
διάγνωση της άνοιας και πιο έγκαιρη
παρέμβαση.

Κατά καιρούς όλοι μας βλέπουμε ά-
σχημα όνειρα. Το 5% των ενηλίκων,
όμως, υποφέρει από εφιάλτες τουλά-
χιστον μία φορά την εβδομάδα, που
διαταράσσουν τον ύπνο τους. Το άγχος,
η αγωνία και η έλλειψη ύπνου ενδέχεται
να τους προκαλούν. Προηγούμενες με-
λέτες, ωστόσο, υπέδειξαν ότι η έκπτωση
των γνωσιακών δεξιοτήτων σε ασθενείς
με Πάρκινσον ήταν ταχύτερη και η πι-
θανότητα εμφάνισης άνοιας μεγαλύ-
τερη σε εκείνους που έπασχαν από νυ-
χτερινούς εφιάλτες.

Οι επιστήμονες προσπάθησαν στην

τελευταία μελέτη τους, η οποία δημο-
σιεύθηκε στην επιθεώρηση
eClinicalMedicine, να διαπιστώσουν
κατά πόσον αυτή η σχέση επαληθεύεται
και σε υγιείς μεσήλικες. Ετσι ανέλυσαν
τα δεδομένα που είχαν συγκεντρωθεί
από τρεις προηγούμενες έρευνες, οι
οποίες είχαν καταγράψει την ποιότητα
του ύπνου και τη διανοητική υγεία 600
ατόμων μέσης ηλικίας (35 έως 64 ετών)
και 2.600 εθελοντών άνω των 79 ετών.
Τα στοιχεία αναλύθηκαν με ειδικό λο-
γισμικό προκειμένου να ανευρεθεί
κατά πόσο εκείνοι που έβλεπαν συ-
χνότερα δυσάρεστα όνειρα αντιμετώ-
πιζαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
γεροντικής άνοιας.

Πράγματι, η ανάλυση έδειξε ότι οι
μεσήλικες που έβλεπαν τουλάχιστον
ένα κακό όνειρο την εβδομάδα είχαν
τετραπλάσιο κίνδυνο έκπτωσης των
διανοητικών δεξιοτήτων τους εντός
της επόμενης δεκαετίας συγκριτικά με
εκείνους που δεν έβλεπαν. Οι πιο ηλι-
κιωμένοι που ανέφεραν ότι συχνά έ-
βλεπαν εφιάλτες είχαν υψηλότερο κίν-
δυνο να διαγνωστούν με άνοια τα ε-
πόμενα χρόνια.

Πώς συνδέονται
Μια ερμηνεία που δίνουν οι ερευ-

νητές για τη σύνδεση των δύο είναι
ότι τα κακά όνειρα διαταράσσουν την
ποιότητα του ύπνου, κάτι που πιθανώς
να συμβάλλει στη σώρευση πρωτεϊνών
στον εγκέφαλο και την άνοια. Δεν α-
ποκλείουν, ταυτόχρονα, ότι υπάρχει
κάποιος κοινός γενετικός παράγοντας
και για τα δύο. Ο συντονιστής του ε-
ρευνητικού έργου, δρ Αμπιντέμι Οτάι-
κου, ωστόσο, εκτιμά ότι οι εφιάλτες
μπορεί να είναι απλώς σύμπτωμα της
αρχόμενης νευρολογικής φθοράς του
εγκεφάλου.

Οι εφιάλτες, προμήνυμα άνοιας
Οι Αμερικανοί κάτω των 65 ετών πρέπει
να εξετάζονται προκειμένου να διαπι-
στωθεί εάν πάσχουν από αγχώδη δια-
ταραχή, ακόμη και αν δεν έχουν συ-
μπτώματα. Αυτή είναι η σύσταση της
Ομάδας Ιατρικής Πρόληψης των ΗΠΑ,
η οποία βασίζεται στην επαναξιολόγηση
πληθώρας μελετών σχετικά με τα πλε-
ονεκτήματα και τους κινδύνους που ε-
γκυμονεί η πρακτική. Λαμβάνοντας υ-
πόψη τις αναφορές σχετικά με την ε-
πιδείνωση της ψυχικής υγείας εξαιτίας
της κοινωνικής απομόνωσης και του
άγχους που προκάλεσε πανδημία, η σύ-
σταση, όπως επισημαίνει η ψυχολόγος
και μέλος της ομάδας δρ Λόρι Πμπερτ,
κρίθηκε αναγκαία. Σύμφωνα με το πό-
ρισμα των επιστημόνων, τα πλεονεκτή-
ματα της έγκαιρης διάγνωσης της αγ-
χώδους διαταραχής είναι περισσότερα
από τους κινδύνους που ενδέχεται να
έχει μια λανθασμένη εκτίμηση.

Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι
Η αγχώδης διαταραχή είναι ένα από

τα συχνότερα προβλήματα ψυχικής υ-
γείας που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί.

Ταλαιπωρούνται από αυτή πάνω από
το 40% των γυναικών και ο ένας στους
τέσσερις άνδρες. Ορισμένες κοινωνικές
ομάδες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, όπως
π.χ. οι Αφροαμερικανοί, οι άνθρωποι
που ζουν βυθισμένοι στη φτώχεια, ε-
κείνοι που έχουν απολέσει τον σύντρο-
φό τους, όπως και όσοι υποφέρουν από
άλλα ψυχικά νοσήματα. Οι εκδηλώσεις
της είναι πολλές και περιλαμβάνουν
κρίσεις πανικού, φοβίες και μεγάλη
ψυχική ένταση. Από έντονο άγχος υ-
ποφέρει, επίσης, η μία στις δέκα εγκύους
και λεχώνες.

Η προσυμπτωματική εξέταση που
συνιστούν οι Αμερικανοί ειδικοί μπορεί
να γίνει με διάφορα μέσα, όπως είναι

ερωτηματολόγια σχετικά με την πα-
ρουσία αισθημάτων, όπως ο φόβος και
η ανησυχία, που μπορεί να παρεμπο-
δίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες.
Τέτοιες εξετάσεις μπορούν να γίνουν
εύκολα σε κέντρα πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης. Η Ομάδα Ιατρικής Πρόληψης,
ωστόσο, δεν αποσαφήνισε κάθε πότε
πρέπει οι πολίτες να υποβάλλονται σε
αυτές. 

Οπως επισήμανε η δρ Πμπερτ, «το
πιο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι
η διαταραχή δεν είναι δυνατόν να δια-
γνωστεί με μία μεμονωμένη εξέταση.
Το επόμενο στάδιο είναι η επικοινωνία
του πολίτη με κάποιον επαγγελματία
ψυχικής υγείας». Τέλος, η ομάδα ανέ-
φερε ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστες α-
ποδείξεις για τη σημασία που θα είχε
μια τέτοια εξέταση σε άτομα άνω των
65 ετών, καθώς και τακτικές εξετάσεις
για τη διάγνωση διαταραχών της διά-
θεσης, όπως η κατάθλιψη, σε ενηλίκους
και παιδιά. Οι συστάσεις της Ομάδας
Ιατρικής Πρόληψης συχνά επηρεάζουν
την ασφαλιστική κάλυψη των εξετά-
σεων.

Εξεταστείτε για αγχώδη διαταραχή

Ο χρόνος σταματάει στις επαύλεις των σουλτάνων
Τα κομψά περίπτερα και τα θερινά ανάκτορα της Πόλης ανοίγουν ένα παράθυρο στην οθωμανική της ιστορία

Το Ιχλαμούρ Κασρί, κοντά στην Μπεσίκτας, στην ευρωπαϊκή όχθη του Βοσπόρου, ήταν άλλοτε βασιλικός χώρος κυνηγιού, αλλά και διεθνούς διπλωματίας.

<<<<<<

Σημερινοί τόποι αναψυχής οι
άλλοτε χώροι δολοπλοκιών
και συνωμοσίας.

Η λιτή εξωτερική αρχιτεκτονική κρύβει καλά τη χλιδή του εσωτερικού του Χουνκάρ Κασρί (αριστερά). Στους κομψούς πεζοδρόμους του θερινού βασιλικού ανακτόρου έχουν περπατήσει προσωπικότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ τα ίδια μονοπάτια σήμερα αποτελούν
δημοφιλή επιλογή για ζευγάρια που προγραμματίζουν τον γάμο τους (κέντρο). Δεξιά, το Χιντίβ Κασρί, στην ασιατική πλευρά της Πόλης, είχε αρχικά χτιστεί από τους Αιγυπτίους που αναζητούσαν την τουρκική εύνοια.

<<<<<<

Σύσταση Ομάδας Ιατρικής
Πρόληψης των ΗΠΑ προς
τους Αμερικανούς κάτω των
65 ετών, ακόμη και χωρίς
συμπτώματα.

<<<<<<

Οι μεσήλικες που έβλεπαν
ένα κακό όνειρο την εβδο-
μάδα είχαν τετραπλάσιο 
κίνδυνο έκπτωσης διανοητι-
κών δεξιοτήτων.
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Νέες αυξήσεις επιτοκίων 
από τη Fed ενόψει

Τα στοιχεία πληθωρισμού
των ΗΠΑ αποδείχθηκαν για
ακόμη μία φορά ισχυρότερα
από τα αναμενόμενα, τρο-
φοδοτώντας εκτιμήσεις για
ενδεχόμενη πιο επιθετική
αύξηση των επιτοκίων από
την Ομοσπονδιακή Τράπε-
ζα (Fed) τους επόμενους
μήνες, προκειμένου να με-
τριαστούν οι πληθωριστικές
προσδοκίες και ο κίνδυνος
για σπειροειδούς τύπου (δη-
λαδή αμοιβαία ανατροφο-
δοτούμενες) αυξήσεις μι-
σθών και τιμών (wage-price
spiral). Υποδηλώνοντας ευ-
ρύτερη διάχυση των πλη-
θωριστικών πιέσεων στην
οικονομία, ο δομικός δεί-
κτης τιμών καταναλωτή
(δεν περιλαμβάνει τις τιμές
ενέργειας και ειδών διατρο-
φής) κατέγραψε μεγαλύτε-
ρη από την αναμενόμενη
αύξηση τον Σεπτέμβριο,
0,6% μηνιαίως για δεύτερο
συνεχή μήνα, ενώ σε ετήσια
βάση ενισχύθηκε από 6,3%
τον Αύγουστο σε νέο υψηλό
40 ετών, 6,6%, αποκλειστι-
κά λόγω των υψηλότερων
τιμών στις υπηρεσίες, κυ-
ρίως συνεπεία των αυξη-
μένων τιμών στο κόστος
στέγασης, στις υπηρεσίες
ιατρικής περίθαλψης και
στους αεροπορικούς ναύ-
λους. O κύριος δείκτης τι-
μών καταναλωτή επίσης
αιφνιδίασε ανοδικά, σημει-
ώνοντας μηνιαία αύξηση
0,4% έναντι 0,1% τον προη-
γούμενο μήνα, ενώ σε ετή-
σια βάση κατέγραψε νέα
μικρή πτώση στο 8,2% από
8,3%, εν μέρει λόγω νέας
πτώσης της τιμής της βεν-
ζίνης.

Τα ισχυρότερα από τα
αναμενόμενα στοιχεία πλη-
θωρισμού, σε συνδυασμό
με τον υψηλό βαθμό στε-

νότητας που συνεχίζει να
χαρακτηρίζει την αγορά ερ-
γασίας, καθώς και τη δη-
μοσίευση των πρακτικών
από την τελευταία συνε-
δρίαση νομισματικής πο-
λιτικής της Fed τον Σεπτέμ-
βριο, σύμφωνα με τα οποία
πολλά από τα μέλη της ε-
πιτροπής εκτιμούν ότι «το
κόστος ανάληψης περιορι-
σμένης δράσης για τη μεί-
ωση του πληθωρισμού πι-
θανότατα υπερβαίνει το κό-
στος από τη λήψη υπερβο-
λικών μέτρων», οδήγησαν
σε ανοδική αναθεώρηση
των εκτιμήσεων για την πο-
ρεία των επιτοκίων της Fed.
Η προθεσμιακή αγορά συ-
νεχίζει να τιμολογεί σχεδόν
πλήρως το ενδεχόμενο αύ-
ξησης των επιτοκίων κατά
75 μ.β. τον Νοέμβριο, αλλά
η πιθανότητα η Fed να συ-
νεχίσει με αυτόν το ρυθμό
και τον Δεκέμβριο έχει ε-
νισχυθεί, με αποτέλεσμα
το τερματικό επίπεδο για
το βασικό παρεμβατικό ε-
πιτόκιο να εκτιμάται τώρα
στο 4,90% μέχρι το τέλος
του πρώτου τριμήνου του
2023, περίπου 25 μ.β. υψη-
λότερα. 

Αντιδρώντας στα ισχυρά
στοιχεία πληθωρισμού, τα
κυβερνητικά ομόλογα των
ΗΠΑ δέχθηκαν νέες πιέσεις,
καταφέρνοντας όμως στη
συνέχεια να καλύψουν μέ-
ρος των απωλειών, εν μέσω
εικασιών για ενδεχόμενη
κατάργηση από την κυβέρ-
νηση του Ηνωμένου Βασι-
λείου των μη χρηματοδο-
τούμενων φοροελαφρύν-
σεων που ανακοινώθηκαν
πρόσφατα. 

* Τομέας Οικονομικής Ανάλυ-
σης και Ερευνας Διεθνών Κε-
φαλαιαγορών της Eurobank.

Tης ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Το ΔΝΤ βελτίωσε σημαντικά τις προβλέψεις
του για την πορεία του ελληνικού χρέους,
το οποίο βλέπει να προσγειώνεται στο
149,9% του ΑΕΠ το 2027, σχεδόν 10 μονάδες
χαμηλότερα απ’ ό,τι το έβλεπε τον Ιούνιο.
Παράλληλα, εκτιμά επιστροφή σε σταθερή
πορεία πρωτογενών πλεονασμάτων από
τον επόμενο χρόνο.

Η έκθεση Fiscal Monitor, που δόθηκε
χθες στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της ε-
τήσιας φθινοπωρινής συνόδου του Ταμείου,
τάσσεται γενικώς υπέρ της συνέχισης της
συγκράτησης της δημοσιονομικής πολιτικής,
μετά τη χαλάρωση που έφερε η πανδημία.

Mε τον πληθωρισμό  και το κόστος της χρη-
ματοδότησης να αυξάνονται, επισημαίνει
το Ταμείο, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί
στη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική
σταθερότητα. Επισημαίνει, εξάλλου, ότι τα
κράτη πρέπει να διαμορφώσουν στρατηγικές
στοχευμένης στήριξης, αλλά και δημοσιο-
νομικά «μαξιλάρια» –όταν οι συνθήκες το
επιτρέπουν– για να αντεπεξέλθουν όταν
αυτές επιδεινώνονται.

Για την Ελλάδα οι προβλέψεις δεν απέ-
χουν σημαντικά από αυτές της κυβέρνησης.
Για το 2022 προβλέπει ότι το πρωτογενές

έλλειμμα θα είναι 1,8% του ΑΕΠ, έναντι
πρόβλεψης της κυβέρνησης για 1,7%, ενώ
για το 2023 προβλέπει πρωτογενές  πλεό-
νασμα 0,9% του ΑΕΠ, λίγο καλύτερα από
την κυβερνητική πρόβλεψη για 0,7%.  Στη
συνέχεια, το Ταμείο προβλέπει ότι το πρω-

τογενές πλεόνασμα θα αυξάνεται στο 1,4%
του ΑΕΠ το 2024, στο 1,6% το 2025, στο
1,9% το 2026 και στο 2% του ΑΕΠ το 2027.
Αναλύοντας το δημοσιονομικό αποτέλεσμα,
το ΔΝΤ προβλέπει ότι τα έσοδα θα μειώνο-
νται σταδιακά από το 47,6% του ΑΕΠ φέτος

στο 45,9% το 2023 και το 2024, στο 45%
του ΑΕΠ το 2025, στο 44,5% το 2026 και
στο 43,6% του ΑΕΠ το 2027.

Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης,
από την άλλη, υποχωρούν φέτος στο 52%
του ΑΕΠ, από 56,9% το 2021, όπου είχαν
σκαρφαλώσει λόγω πανδημίας  και στη συ-
νέχεια ακολουθούν έντονη αποκλιμάκωση
στο 47,8% του ΑΕΠ το 2023 (επιστρέφοντας
στο επίπεδο του 2019), στο 47,1% το 2024,
στο 46% το 2025, στο 45,3% το 2026 και
στο 44,3% του ΑΕΠ το 2027. Αρα, η συ-
γκράτηση των δαπανών είναι ο καθοριστικός
παράγοντας για τη βελτίωση του δημοσιο-
νομικού αποτελέσματος.

Σε ό,τι αφορά το χρέος, η «βουτιά» ξεκινάει
από φέτος και είναι προφανώς αποτέλεσμα
και του πληθωρισμού που μειώνει το μέγεθος
του χρέους ως ποσοστό του ονομαστικού
ΑΕΠ. Ετσι, για φέτος προβλέπεται ότι το
χρέος θα υποχωρήσει στο 177,6% του ΑΕΠ,
έναντι προηγούμενης πρόβλεψής του, τον
Ιούνιο, για 183,4% του ΑΕΠ. Στη συνέχεια,
το ΔΝΤ βλέπει ότι το χρέος θα υποχωρήσει
στο 169,8% του ΑΕΠ το 2023, στο 163,8%
το 2024, στο 159,1% το 2025, στο 154,4%
το 2026 και στο 149,9% του ΑΕΠ το 2027.

Την ανάγκη η Ευρώπη και τα κράτη-
μέλη της να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές
προκλήσεις που δημιουργούν η ενεργειακή
κρίση και ο υψηλός πληθωρισμός, εφαρ-
μόζοντας πολιτικές  οι οποίες επιτυγχάνουν
τη βέλτιστη δυνατή ισορροπία μεταξύ οι-
κονομικών και κοινωνικών απαιτήσεων,
τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας κατά τη χθεσινή τοποθέτησή
του σε κλειστή συζήτηση με τη γενική δι-
ευθύντρια του  ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεορ-
γκίεβα. 

«Βουτιά» χρέους στο 149,9%
του ΑΕΠ το 2027 βλέπει το ΔΝΤ
Η εκτίμηση είναι κατά 10 μονάδες χαμηλότερη από την αντίστοιχη του Ιουνίου

Σημαντική υπήρξε κατά το 2021 η αύξηση
της ιδιωτικής περιουσίας των νοικοκυριών
παγκοσμίως και στην Ελλάδα, σύμφωνα με
την έρευνα της Allianz για τον παγκόσμιο
πλούτο. Ειδικότερα, η ιδιωτική περιουσία,
που απεικονίζεται σε όρους ακαθάριστων
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι-
χείων, σημείωσε πέρυσι διψήφια ανάπτυξη
σε ποσοστό 10,4%, αγγίζοντας συνολικά τα
233 τρισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το χρέος των
νοικοκυριών, σε παγκόσμια κλίμακα, αυξή-
θηκε κατά 7,6%, με τον ρυθμό μεταβολής
να είναι ο υψηλότερος από την περίοδο πριν
από την εκδήλωση της διεθνούς χρηματο-
πιστωτικής κρίσης. Ωστόσο, για τη φετινή
χρονιά οι αναλυτές της Allianz προβλέπουν
ονομαστική μείωση των παγκόσμιων χρη-
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
κατά περισσότερο από 2%, που σημαίνει σε
πραγματικούς όρους την απώλεια του ενός
δεκάτου του πλούτου των νοικοκυριών.

Στην Ελλάδα, τα ακαθάριστα χρηματο-
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή
ο πλούτος των νοικοκυριών, αυξήθηκαν το
2021 κατά 7,5%, ποσοστό που αντανακλά

την ταχύτερη αύξηση από την περίοδο πριν
από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.
Πρόκειται για ελαφρώς ταχύτερη αύξηση
σε σχέση με τον μέσο όρο (6,7%) της Δυτικής
Ευρώπης, που αποδίδεται στη χρηματιστη-
ριακή άνθηση, σε συνδυασμό με την υψηλή
προσπάθεια αποταμίευσης. Η αξία, δηλαδή,
των χρηματιστηριακών τίτλων αυξήθηκε
κατά 15,8%, ενώ οι Ελληνες αποταμιευτές
αύξησαν τις καθαρές εισροές τους (όσον α-
φορά τους τίτλους) για τρίτη συνεχή χρονιά,
στα 4,4 δισ. ευρώ από 0,8 δισ. ευρώ το 2018.
Ταυτόχρονα οι αποταμιεύσεις, παρά τα μη-
δενικά επιτόκια, ενισχύθηκαν πέρυσι κατά
3,5%, ενώ τα καθαρά χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία τοποθετούνται, κατά

κεφαλήν, σε 17.900 ευρώ. Το ποσό αυτό κα-
τατάσσει την Ελλάδα στην 30ή θέση στη
λίστα των πλουσιότερων χωρών.

Κατά την έρευνα, η Ελλάδα μαζί με τη
Νορβηγία ανήκουν στις χώρες όπου ο πλούτος
της μεσαίας τάξης αυξήθηκε. Το γεγονός

αυτό αποδίδεται, κατά την έρευνα, στην έ-
νταξη των υψηλότερης εισοδηματικής κα-
τηγορίας ατόμων στη μεσαία τάξη. Το ερώ-
τημα που τίθεται είναι εάν αυτή η μορφή ε-
νίσχυσης της μεσαίας τάξης αποτελεί, πράγ-
ματι, επιθυμητή εξέλιξη επειδή οδηγεί στη
διαμόρφωση μιας ακόμη μικρότερης εύπορης
ελίτ που έχει σημαντική απόσταση από την
κοινωνία. Αντίθετα, σύμφωνα με την έρευνα,
στις υπόλοιπες χώρες η ισχυροποίηση της
μεσαίας τάξης έχει ως μήτρα πρώην μέλη
της χαμηλότερης εισοδηματικής κατηγορίας.
Το 2021 στην Ελλάδα καταγράφηκε αύξηση
κατά 3% και του χρέους, κάτι που συμβαίνει
για δεύτερη φορά την τελευταία δεκαετία
και κυρίως μετά το 2018. Από την κρίση του
ευρώ, τα ελληνικά νοικοκυριά μειώνουν συ-
νεχώς το χρέος τους κατά 3% ετησίως κατά
μέσον όρο ή 44 δισ. ευρώ συνολικά. Κατά
την περίοδο αυτή, ο δείκτης χρέους (υπο-
χρεώσεις σε ποσοστό επί του ΑΕΠ) μειώθηκε
κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στο 61%, πολύ
κάτω από τον μέσο όρο του 76% για την πε-
ριοχή.

ΔΗΜ. ΔΕΛΕΒΈΓΚΟΣ

<<<<<<

Το Ταμείο αναμένει επιστροφή
σε σταθερή πορεία πρωτογε-
νών πλεονασμάτων από 
τον επόμενο χρόνο.

Αυξήθηκε κατά 7,5% η περιουσία των ελληνικών νοικοκυριών το 2021
<<<<<<

Στην 30ή θέση στη λίστα 
των πλουσιότερων χωρών 
η Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση
της Allianz.

Οι επενδύσεις, «κλειδί» για την ανάπτυξη το 2023, λέει το ΙΟΒΕ

Πτωτικά κινήθηκε το Χρη-
ματιστήριο στη δεύτερη συ-
νεδρία της εβδομάδας, έπειτα
από την οριακή άνοδο που
παρουσίασε τη Δευτέρα. Ο
Γενικός Δείκτης υποχώρησε
στις 74 μονάδες, παρουσιά-
ζοντας πτώση σε ποσοστό
0,96%, ωθούμενους πτωτικά
κυρίως από τις ζημιές στους
τίτλους της Τράπεζας Κύ-
πρου. Ο Δείκτης FTSE/CySE
20 παρουσίασε ζημιές 1,00%,
κλείνοντας στις 44,39 μονά-
δες. Ο ημερήσιος τζίρος α-
νήλθε στις €193.444.       

Από τους επιμέρους χρη-
ματιστηριακούς δείκτες, α-
νοδικά κινήθηκαν τα Ξενο-
δοχεία με 1,96% και οι Επεν-
δυτικές Εταιρείες με 0,48%,
ενώ ζημιές κατέγραψαν οι
δείκτες της Κύριας Αγοράς
και της Εναλλακτικής Αγοράς
με 1,24% και 0,38% αντίστοι-
χα. Το μεγαλύτερο επενδυ-
τικό ενδιαφέρον προσέλκυ-
σαν οι τίτλοι της Τράπεζας
Κύπρου με €132.438 (πτώση
1,49% - τιμή κλεισίματος
€1,32). Ακολούθησαν οι με-
τοχές της Τhe Cyprus
Cement Public Company με
€34.519 (πτώση 0,91% - τιμή
κλεισίματος €0,54), της Ελ-
ληνικής Τράπεζας με €9,812
(πτώση 2,47% - τιμή κλεισί-
ματος €0,94), της Logicom

Public Ltd με €5.047 (χωρίς
μεταβολή – τιμή κλεισίματος
€1,73) και της Τσιμεντο-
ποιΐας Βασιλικού με €4.191
(πτώση 2,31% - τιμή κλεισί-
ματος €2,54).

Από τις μετοχές που έτυ-
χαν διαπραγμάτευσης, τρεις
κινήθηκαν ανοδικά, έξι πτω-
τικά και οκτώ παρέμειναν α-
μετάβλητες. Ο αριθμός των
συναλλαγών ανήλθε σε 122.

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης υ-
ποχώρησε στις 74
μονάδες, παρουσιά-
ζοντας πτώση σε πο-
σοστό 0,96%.

Στις ζημιές επέστρεψε
το ΧΑΚ την Τρίτη

Οι αποταμιεύσεις στην Ελλάδα, παρά τα μηδε-
νικά επιτόκια, ενισχύθηκαν πέρυσι κατά 3,5%.

Aνάπτυξη 6% αναμένει για το 2022 το Ιδρυμα
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
(ΙΟΒΕ), έναντι πρόβλεψης της κυβέρνησης,
στο πρόσφατο προσχέδιο προϋπολογισμού
2023, για 5,3%. Αντιθέτως, για το 2023 το
ΙΟΒΕ είναι πιο απαισιόδοξο, με πρόβλεψη
για αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6%, έναντι 2,1%
της κυβέρνησης, ενώ «βλέπει» κι ένα δυ-
σμενές σενάριο μηδενικής αύξησης του
ΑΕΠ αν κάποια από τις παραδοχές του δια-
ψευσθεί.

Συγκεκριμένα, το σενάριο για ανάπτυξη
1,6% βασίζεται στην παραδοχή για αύξηση
των επενδύσεων κατά 10,5% (έναντι 16%
της κυβέρνησης). «Αν δεν “τρέξουν” με τον
ρυθμό αυτό οι επενδύσεις», είπε ο γενικός

διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, παρου-
σιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση του ιδρύ-
ματος, «ίσως η αύξηση του ΑΕΠ είναι μη-
δενική». Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση νέας
έξαρσης της πανδημίας, αναζωπύρωσης
του πολέμου στην Ουκρανία, διάψευσης
του κεντρικού σεναρίου ανάπτυξης για την
Ευρωζώνη, καθυστερήσεων στο Ταμείο Α-
νάκαμψης. Εν ολίγοις, οι αβεβαιότητες είναι
πολλές. Πέραν του ρυθμού αύξησης των ε-
πενδύσεων, εξάλλου, ο κ. Βέττας σημείωσε
ότι μακροπρόθεσμα έχει σημασία και το
είδος των επενδύσεων. «Το ζήτημα της και-
νοτομίας και της προσέλκυσης παραγωγικών
επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου
γίνεται κομβικό», σχολίασε.

Το ΙΟΒΕ προβλέπει επίσης ότι ο πληθω-
ρισμός θα διαμορφωθεί φέτος στο 9,7% και
στο 4,2% το 2023, έναντι σαφώς πιο αισιό-
δοξης κυβερνητικής πρόβλεψης για 8,8%
και 3%, αντιστοίχως.

Ο κ. Βέττας είπε ότι η ελληνική οικονομία
κατέγραψε φέτος θετική δυναμική, ισχυ-
ρότερη από αυτήν που αρχικά αναμενόταν.
Επιπλέον, αυτή συνοδεύεται από βελτίωση
σε δείκτες όπως η εξωστρέφεια.

Ωστόσο, πρόσθεσε, στον αντίποδα, α-
νησυχητική είναι η εξέλιξη του πληθωρι-
σμού, που κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα
από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Επίσης
ανησυχητική είναι η συστηματική διεύ-
ρυνση των εισαγωγών και γενικότερα η ε-

ξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα-
γών. Παρότι ο πληθωρισμός είναι εξωγενές
πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό, ο κ. Βέττας υ-
ποστήριξε ότι με πολιτικές για την ενίσχυση
της προσφοράς αγαθών και του ανταγωνι-
σμού μπορεί να περιοριστεί.

«Η ελληνική οικονομία παραμένει ευά-
λωτη μεσοπρόθεσμα», σχολίασε ο κ. Βέττας.
«Το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό, το
κόστος χρηματοδότησης αυξάνεται, το ε-
ξωτερικό ισοζύγιο επιδεινώνεται, η εξάρτηση
από εισαγωγές είναι υψηλή, η εγχώρια α-
ποταμίευση παραμένει χαμηλή, η πίεση
στο δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται
να αυξηθεί».

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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