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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ελαφρύνσεις 5,2 δισ. και επενδύσεις
Ελαφρύνσεις και παροχές ύψους 4,2 δισ., που ανάλογα με την
πορεία του κόστους ενέργειας και της ακρίβειας μπορεί να
φθάσουν τα 5,2 δισ., προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2023
στην Ελλάδα. Κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας θα
διαδραματίσουν οι επενδύσεις, που αναμένεται να αυξηθούν
κατά 15,5%. Σημαντική και η συνεισφορά του τουρισμού. Σελ. 16

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

Επιστρέφουν 300 δισ. στην ΕΚΤ
Σε μία ακόμη κίνηση για τη μείωση της ρευστότητας για να ανα-
χαιτίσει τον πληθωρισμό προχωράει η ΕΚΤ. Συγκεκριμένα οι
τράπεζες της Ευρωζώνης θα επιστρέψουν στην ΕΚΤ 296,3 δισ.
ευρώ ως αποπληρωμή των δανείων που τους χορήγησε με ευ-
νοϊκούς όρους για να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν
μέσω της ύφεσης της πανδημίας. Σελ. 10

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΜΑΚΛΑΟΥΦ

Θα αυξήσουμε τα επιτόκια όσο χρειαστεί
Με ό,τι κι αν σημαίνει για την πορεία των επιτοκίων, η τιθάσευση
του πληθωρισμού είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος στη διετία που
θα ακολουθήσει, ξεκαθαρίζει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπε-
ζας της Ιρλανδίας και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, Γκάμπριελ Μακλά-
ουφ. Τονίζει ότι πάνω από το 60% των βασικών ειδών κοστίζει
τουλάχιστον 5% ακριβότερα. Σελ. 14

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Οικονομικός μετασχηματισμός 
Η παγκόσμια οικονομία μαστίζεται αυ-
τήν την περίοδο από τέσσερις παρά-
γοντες οι οποίοι συντρέχουν και α-
φορούν στην πανδημία, στην εισβολή
της Ρωσίας στην  Ουκρανία, στην ε-
νεργειακή κρίση και στον ψηλό πλη-
θωρισμό. Πολλά έχουν αλλάξει και
στο επίπεδο του παγκόσμιου εμπορίου
όπου σημαντικά προβλήματα στις ε-
φοδιαστικές αλυσίδες έχουν ανακύψει
περιορίζοντας την προσφορά προϊ-
όντων τουλάχιστον στις ποσότητες
που την είχαμε συνηθίσει τα προη-
γούμενα χρόνια, όταν η παγκοσμιο-
ποίηση είχε αναδείξει την Κίνα ως
το παγκόσμιο εργοστάσιο του πλα-
νήτη. Αυτό όμως που σήμερα χαρα-
κτηρίζεται ως κρίση στην αγοραστική
δύναμη των πολιτών δεν αφήνει πολλά
περιθώρια αισιοδοξίας ότι η ζήτηση
σύντομα θα ανακάμψει στα προη-
γούμενα επίπεδα επιτρέποντας συ-

νέχιση της οικονομικής μεγέθυνσης. 
Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται

σε διαδικασία μετασχηματισμού που
θα γίνει πλήρως κατανοητή μόλις ο
«θόρυβος» από την συνύπαρξη των
πιο πάνω επιβαρυντικών στοιχείων
εκλείψει και η προσοχή στραφεί στην
συζήτηση για την επόμενη μέρα. Η
κατάσταση που σύμφωνα με τις προσ-
δοκίες θα επικρατήσει θα σημάνει
και το τέλος των χαμηλών τιμών κα-
θώς εισερχόμαστε σε μια νέα φάση
της παγκόσμιας προσφοράς και ζή-
τησης αυτού δηλαδή που έγινε ευρέως
γνωστή ως παγκοσμιοποίηση. Ένα
εύκολο παράδειγμα για κατανόηση
των αλλαγών που έρχονται έχει να
κάνει με την επαναφορά της ανάγκης
διατήρησης αποθεμάτων όταν για
πολλά χρόνια τα παγκόσμια εργοστά-
σια εξασφάλιζαν την τροφοδοσία σε
«πραγματικό χρόνο» κάνοντας την

έννοια δημιουργίας αποθεμάτων μια
ξεπερασμένη πρακτική. Η επανεμ-
φάνιση αυτού και μόνου του συστα-
τικού επιβαρύνει το τελικό προϊόν
με σημαντικές μονάδες κόστους.  

Για πολλές χώρες η πλήρης απο-
βιομηχανοποίηση των προηγούμενων
δεκαετιών θα αποδειχθεί μια επίπονη
πραγματικότητα που θα αναγκάσει
πολλές αναπτυγμένες χώρες να προ-
σπαθούν να ανακτήσουν την παρα-
γωγική τους ικανότητα, παράγοντας
μέρος αυτών που στο παρελθόν είχαν
χαρακτηρίσει ως προϊόντα εισαγωγής.
Αυτό θα οδηγήσει στην ανάγκη ση-
μαντικών επενδύσεων σε υποδομές
προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι
νέοι στόχοι παραγωγής και να επι-
τευχθεί ο μείζων στόχος της ενερ-
γειακής αυτονομίας ως κρίσιμος πα-
ράγοντας επιτυχίας. Με βάση τα ση-
μερινά ενεργειακά δεδομένα, η με-

τάβαση στην πράσινη οικονομία παύ-
ει να συνιστά πολυτέλεια όπως χα-
ρακτηριζόταν τα προηγούμενα χρό-
νια, και καθίσταται αναγκαία για την
δημιουργία ανταγωνιστικών οικο-
νομιών.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται
γεμάτη ανακατατάξεις και σκαμπα-
νεβάσματα στον δρόμο για την προ-
ώθηση σημαντικών μεταρρυθμιστι-
κών προγραμμάτων και δράσεων.
Προσωρινά εκτιμάται πως θα υπάρ-
ξουν αναταράξεις τόσο στις τιμές των
πρώτων υλών, κυρίως ορυκτών καυ-
σίμων, όσο και στην επάρκεια τελικών
προϊόντων πλήττοντας κυρίως μι-
κρότερους προορισμούς εξαγωγών
όπως είναι η περίπτωση της Κύπρου
που απορροφά περιορισμένες ποσό-
τητες. Η προσφορά και η ζήτηση θα
είναι κάτι που στο επόμενο διάστημα
θα μας απασχολήσει επαναφέροντας

την συζήτηση σε πιο παραδοσιακές
οικονομικές θεωρίες οι οποίες για
χρόνια είχαν εγκαταλειφθεί. 

Η ανάγκη για επενδύσεις που θα
προκύψουν το επόμενο διάστημα θα
είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα ωθώ-
ντας περαιτέρω την μεγέθυνση της
οικονομίας. Οι αναγκαίαι πόροι θα
πρέπει να αναζητηθούν τόσο σε ευ-
ρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επί-
πεδο. Πολλά αναμένονται από τον ι-
διωτικό τομέα ο οποίος θα μπορεί να
συμπράξει με επενδυτές του εξωτε-
ρικού. Σε αυτή την προσπάθεια δεν
πρέπει να αγνοηθεί και η χρηματο-
δότηση που μπορεί να προέλθει από
τον τραπεζικό τομέα. Μετά από πολλά
χρόνια στήριξης, οι τράπεζες θα έχουν
την ευκαιρία να αποτελέσουν μέρος
της λύσης και όχι του προβλήματος
οικοδομώντας την νέα προοπτική για
τη χώρα.   

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνολικής
αξίας 12 - 14 δισ.  ευρώ, επηρεάζει η
αναστολή των εκποιήσεων. Εκτιμάται
ότι η αναστολή των εκποιήσεων θα
έχει περισσότερες συνέπειες σε εται-
ρείες εξαγοράς πιστώσεων και στην
ΚΕΔΙΠΕΣ και λιγότερες στα τραπεζικά
ιδρύματα της Κύπρου. Σύμφωνα με
τα στοιχεία που συνέλεξε η «Κ», δάνεια
ύψους 8 – 10 δισ. ευρώ είναι των ε-
ταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, δάνεια

ύψους περίπου 600 – 1.000 εκατ. των
τραπεζών και δάνεια συνολικής αξίας
2,9 δισ. ευρώ της ΚΕΔΙΠΕΣ. Οι εταιρείες
εξαγοράς πιστώσεων διαχειρίζονται
πάνω από 80.000 δάνεια στην Κύπρο
συνολικού ύψους 20 δισεκατομμυρίων
ευρώ. Η νομοθετική τροποποίηση του
πλαισίου των εκποιήσεων ευνοεί τους
στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι
εκμεταλλεύονται τις καθυστερήσεις
των δικαστηρίων. Σελ. 4

Στον πάγο
δάνεια 14 δισ.
από αναστολή 
των εκποιήσεων
Μεγαλύτερο το πρόβλημα στις εταιρείες
εξαγοράς πιστώσεων και στην ΚΕΔΙΠΕΣ

ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Σε γκουρμέ κουζίνα
επενδύει το Harrods

Το Harrods επενδύει πολλά χρήματα
σε εστιατόρια, που καλύπτουν μεγά-
λο εύρος επιλογών, με το σκεπτικό
πως κι αυτά θα τροφοδοτήσουν τις
πωλήσεις του. Τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο, το Harrods άνοιξε το εστιατό-
ριο Harrods Social του Τζέισον Αθερ-
τον, καθώς και ένα ζαχαροπλαστείο
με λιχουδιές από τον διάσημο Γάλλο
ζαχαροπλάστη Ανζελό Μιζά. Σελ. 13

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν βρίσκουν στέγη για
ενοικίαση στο Δουβλίνο

Το Δουβλίνο κινδυνεύει να χάσει το
δέλεαρ που προσέφερε παλαιότερα,
αν δεν μπορεί πλέον να προσφέρει
στέγη σε όσες επιχειρήσεις θέλουν
να επαναφέρουν τους υπαλλήλους
τους στους χώρους των γραφείων
τους. Σε όλη την Ιρλανδία μόλις
1.200 κατοικίες είναι διαθέσιμες
προς ενοικίαση. Σελ. 8

ΛΙΓΕΣ ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Εντονος και ακριβός
ο ανταγωνισμός για LNG

Ιδιαίτερα έντονος θα είναι ο ανταγω-
νισμός για LNG τα επόμενα χρόνια,
καθώς σχεδόν το σύνολο της παρα-
γωγής μέχρι το 2026 έχει πουληθεί
μέσω προθεσμιακών συμβολαίων.
Διαθέσιμες ποσότητες του καυσίμου
είναι μόνο αυτές που διατίθενται
στην ανοικτή διεθνή αγορά (spot), ό-
που ο ανταγωνισμός είναι επιθετικός
και είναι η πιο ακριβή. Σελ. 11

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στην τελική
ευθεία
τα σχέδια 
για εθελούσια
Προχωρούν με επιτυχία τα Σχέδια
Εθελούσιας Αποχώρησης που
εφαρμόζουν οι τράπεζες. H ε-
πόμενη μέρα των Σχεδίων θα
είναι μια μεγάλη πρόκληση για
τις τράπεζες, καθώς θα κληθούν
να λειτουργήσουν με λιγότερα
άτομα, αλλά και για να βελτι-
στοποιήσουν τη λειτουργία τους.
Ταυτόχρονα, θα προχωρήσουν
και σε εσωτερικές μετακινήσεις
προσωπικού. Σελ. 4

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Σενάρια για
μπλακ άουτ 
και...capital
controls
Η Γερμανία ετοιμάζεται για να α-
ντιμετωπίσει ενδεχόμενες γενι-
κές διακοπές στην ηλεκτροδό-
τηση, καθώς πλησιάζει ο χειμώ-
νας. Μεταξύ άλλων, εξετάζει την
προοπτική να αντιδράσει σε ένα
μπλακ άουτ επιβάλλοντας capital
controls, με περιορισμούς στις
αναλήψεις. Σελ. 12

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Αυξήσεις
και μπόνους
Το μεγαλύτερο εργατικό συνδι-
κάτο της Γερμανίας IG Metall,
συμφώνησε με τους εργοδότες
αυξήσεις μισθών 8,5% για τους
εργαζόμενους στον κλάδο με-
τάλλου για το επόμενο και το
μεθεπόμενο έτος. Εξασφάλισε,
επίσης μπόνους 3.000 ευρώ για
τους εργαζομένους. Σελ. 10
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Οι ανακοινώσεις της Ryanair και της Wizz Air για αύξηση στόλου στα κυπριακά αεροδρόμια
και προσθήκη νέων δρομολογίων, έφεραν σαφώς ικανοποίηση τόσο στην Hermes Airports
όσο και στην τουριστική βιομηχανία γενικότερα, αφού συνδέεται με την προοπτική καλύτε-
ρων αφίξεων στον τουρισμό. Εκτιμάται ότι φέτος η συνεισφορά του χειμερινού τουρισμού
ως προς τις συνολικές αφίξεις, θα είναι βελτιωμένη σε σχέση με το 2019. Ταυτόχρονα, ανοί-
γουν νέες αγορές με πτήσεις σε αρκετές πόλεις. Σελ. 6

Οι νέες πτήσεις δίνουν 
φτερά στον τουρισμό

AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ιερές συμμαχίες και συσπειρώσεις

Αναμένουν τζίρο 120 εκατ. ευρώ
από την Black Friday στην Ελλάδα
Στον πληθωρισμό ως κίνητρο για περισσότερες αγορές
ποντάρει ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι
αρκετοί καταναλωτές θα επιλέξουν τις προσφορές που γί-
νονται αυτές τις ημέρες στο πλαίσιο της Black Friday υπό
τον φόβο ότι αργότερα οι τιμές θα είναι αρκετά υψηλότε-
ρες. Από τη φετινή Black Friday ο εμπορικός κόσμος ανα-
μένει τζίρο άνω των 120 εκατ. ευρώ. Σελ. 18

Διαμορφώθηκε το σκηνικό των υπο-
ψηφίων, οι οποίοι θα διεκδικήσουν
μια θέση στο τριπρόσωπο στις αρχιε-
πισκοπικές εκλογές. Η μη εκδήλωση
ενδιαφέροντος από πλευράς του Επι-

σκόπου Καρπασίας ενισχύει την αρ-
χιεπισκοπική πλευρά των υποψηφίων
στην προσπάθεια να πετύχουν εκλογή
στο τριπρόσωπο που θα οδηγηθεί ε-
νώπιον της Ιεράς Συνόδου. Σελ. 5
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Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Είχα παρακολουθήσει πριν από μερικούς
μήνες το σκηνοθετημένο αναλόγιο, στο
Φυτώριο από τον Μάριο Μεττή, «Πιστο-
ποιητικό γάμου» της Ελένης Ξένου, με
την Έρικα Μπεγέτη (εξαιρετική στη συν-
θήκη που την είδα) στον ρόλο της Φω-
τεινής και από εκείνη τη στιγμή ξεχώρισα
αρκετά ζητήματα που αναδεικνύει η συγ-
γραφέας, που έχουν να κάνουν με την α-
πώλεια και τον τρόπο διαχείρισής της. Η
απώλεια και οι ώρες μοναξιάς φέρνουν
στην επιφάνεια και αλλα πολλά, κρυμμένα,
κουκουλωμένα... Η Ελένη Ξένου ξύνει
την επιφάνεια της απώλειας και από κάτω
φαίνεται η σάρκα των πραγμάτων, ενίοτε
με χιούμορ, άλλοτε έχουν μια γλυκόπικρη
γεύση... Ξεχώρισα μερικά μόνο σημεία
από το «Πιστοποιητικό γάμου» και ζήτησα
από την Ελένη, εν είδει ερωτήσεων, να
μου τα σχολιάσει...

«Στο κάτω κάτω μπορεί να θέλω να
βουλιάξω μέσα στο μαράζι μου…»... Ελένη,
τι μπορεί άραγε να τραβήξει κάποιον/α
από το μαράζι…; «Μου φαίνεται πως μόνη
η αγάπη και η πίστη σε μια υπέρτατη α-
λήθεια έχει αυτή τη δύναμη. Μου φαίνεται
πως τίποτα άλλο δεν αρκεί, γιατί δεν διαρ-
κεί». «Από τις φασαρίες του ’63 και εντεύθεν
θα τους απαριθμούσε τα λάθη τους»... Μι-
σός και πλέον αιώνας λαθών και παραλεί-
ψεων... Υπάρχει κάποιος/α που πληρώνει
το μάρμαρο; «Και βέβαια υπάρχει κάποιος
και κάποιοι που πληρώνουν τα λάθη και
τις παραλείψεις. Όλοι αυτοί που πόνεσαν,
έχασαν, στερήθηκαν και κουβάλησαν το
τραύμα της χώρας στους ώμους τους. Πα-
ραπλανημένοι πως θα υπάρξει στο τέλος
της ζωής τους μια δικαίωση, αλλά τελικά
δεν υπήρξε καμία. Και έφυγαν με αυτή τη
θλίψη και το βαθύ παράπονο πως εξαπα-
τήθηκαν. Πως τους “δηλητηρίασαν” οι
κάθε λογής καριερίστες “πατριώτες” χωρίς
να το πάρουν πρέφα (όπως λέει και η η-
ρωίδα του μονολόγου). Μυστικά και ύ-
πουλα, έτσι τους δηλητηρίαζαν…». 

Κράτος και παρακράτος
«Μαζί μας ζούσανε και όλοι οι πρόεδροι

και οι αρχηγοί και κείνοι που ήτανε και
οι άλλοι που θέλανε να γίνουνε, και τούτου
και του αλλουνού του κόμματος και…
πού να δεις έτσι άσπρη μέρα… Από αυτά
ξεκινούσανε οι τσακωμοί μας….». Τελικά,
η σύγχρονη ιστορία του τόπου μπήκε
στρεβλά ίσως σε κάθε κυπριακό σπίτι...
και έφερε αν θες και άλλα προβλήματα...
Υπάρχει τρόπος να τα παραβλέπει κανείς
αυτά; «Η σύγχρονη ιστορία του τόπου
κατοικεί ήδη στο κάθε σπίτι, δεν χρειάζεται

να μπει από καμία πόρτα ή παράθυρο.
Είναι εκεί σε περίοπτη θέση στο σαλόνι,
πότε ορατή και πότε αόρατη, πότε κυ-
κλοφορεί σαν φάντασμα τα βράδια, όταν
κοιμόμαστε και πότε σαν οπτασία μέσα
στη μέρα. Παλιά ίσως να τολμούσαμε πε-
ρισσότερο να την κοιτάξουμε κατάματα,
τώρα πια παριστάνουμε πως δεν τη βλέ-
πουμε, πως δεν κατοικεί μαζί μας, πως
περνάει απλώς απ’ έξω στον δρόμο σαν
ένας άστεγος μετανάστης που τον ξέβρασε
στο άγνωστο η θάλασσα…».

«Το κράτος και το παρακράτος και το
ψευδοκράτος...»... Πόσες και πόσες γενιές
δεν έζησαν αυτή την πολιτειακή δυστοπία
στην Κύπρο... Τι μέλλει γενέσθαι; «Διάβασα
κάποτε μια πολύ ωραία φράση στη “Μύη-
ση” του Γιώργου Μιχαηλίδη που λέει πως
“τίποτα δεν έγινε ποτέ που να μην κρύβει
μέσα του αυτό που πρόκειται να γίνει”.
Μόνο αυτό μπορώ να σου απαντήσω στην
ερώτησή σου “Τι μέλλει γενέσθαι;”».

«Βάλε και σύ λίγο νερό στο κρασί σου
τού ’λεγα εγώ»... Μπορεί ένας άνθρωπος
του καθήκοντος να το κάνει; Τι βαραίνει
περισσότερο η συνείδηση ή η προσωπική
ησυχία; «Όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Βα-
ραίνει περισσότερο η συνείδηση. Και
όταν βαραίνει η συνείδηση, δεν μπορείς
να βάλεις νερό στο κρασί σου. Το αποτέ-
λεσμα: Βυθίζεσαι στον εαυτό σου. Και σε
τρώει η κατάντια του τόπου σαν έρπης
ζωστήρας. Ένοχος προσαρμογής όμως
δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου να γίνει.
Επιλέγεις να πληρώσεις το τίμημα, το
οποίο είναι μια βαθιά απελπισμένη μο-
ναξιά». «Το μόνο που ξέρει αυτή να κάνει,
η ιστορία λέω, το μόνο που ξέρει να κάνει
καλά είναι να επαναλαμβάνεται…»... Πι-

στεύεις ότι όντως επαναλαμβάνεται η ι-
στορία; Νομίζω πως διαφωνώ… «Ναι, πι-
στεύω πως επαναλαμβάνεται. Ίσως δεν
την αναγνωρίζουμε ως ίδια, επειδή έχει
άλλα ονόματα και άλλα πρόσωπα και άλλες
γεωγραφικές συντεταγμένες, αλλά το
DNA της είναι το ίδιο: Το σκοτάδι και το
φως του ανθρώπου».

«Αυτό και ο Ανάν. Το καταραμένο το
δημοψήφισμα και οι ψευδοπατριώτες του
τσιμέντου», «Αυτή ήτανε εκκλησία. Όχι
σαν εκείνο το τέρας που χτίσανε»... και
άλλες πολλές αναφορές στα σύγχρονά
μας πράγματα και καταστάσεις... Νιώθεις
εγκλωβισμένη στην κυπριακή πραγμα-
τικότητά μας; «Εγκλωβισμένη, όχι δεν
νιώθω. Αν ένιωθα έτσι, θα έφευγα. Οφείλω
όμως –έτσι τουλάχιστον το αισθάνομαι,
σαν οφειλή– να παρατηρώ γύρω μου και
να αφουγκράζομαι τις πραγματικότητες
που συνθέτουν τις αντιφάσεις πάνω στις
οποίες καλούμαι να περπατήσω. Για να
μάθω να εντοπίζω νωρίς τις λακκούβες,
τις εκτροπές και τους λασπωμένους χω-
ματόδρομους…».

«Μας εξαπάτησαν, δεν είμαστε οι ίδιοι,
είμαστε οι ίδιοι αλλά εξαπατημένοι, που
πάει να πει πως δεν ξέρουμε ούτε εμείς
οι ίδιοι ποιοι είμαστε… ποιοι γίναμε…
Πάει τέλειωσε» Θα μάθουμε ποτέ ποιοι
είμαστε; Έχουν τελειώσει όλα; «Για να
μάθουμε ποιοι είμαστε θα πρέπει να αρ-
χίσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε στον
εαυτό μας αλλά και στους άλλους τις σω-
στές ερωτήσεις. Ώστε με κάθε απάντηση
να προχωρούμε στο επόμενο ερώτημα,
το οποίο θα μας φέρει πιο κοντά στο φα-
νέρωμα μιας από τις αλήθειες που μας
συνιστούν».

«Πιστοποιητικό γάμου»... ντοκουμέντο μιας ζωής ολάκερης
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Queer Wave Festival 2022
Το Queer Wave Festival 2022 σηκώνει ξανά ε-

πίσημα αυλαία στη Λευκωσία στις 25 Νοεμβρίου.
Πρόκειται για την τρίτη διοργάνωση του Φεστιβάλ
ΛΟΑΤΚΙ+ Κινηματογράφου Κύπρου, QueerWave,
το οποίο και φέτος πραγματοποιείται με τη στήριξη
του NiMAC[Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας,
Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη]. Στο Queer Wave
2022, το ΛΟΑΤΚΙ+ κοινό της Κύπρου και όλοι οι
λάτρεις του κινηματογράφου θα μπορέσουν να
συναντηθούν ξανά για να απολαύσουν ένα προ-
σεκτικά επιμελημένο πρόγραμμα ταινιών μικρού
και μεγάλου μήκους: τόσο φεστιβαλικές επιτυχίες
όσο και έργα από νέες φωνές της παγκόσμιας queer
σκηνής. Ανάμεσα στις επιλεγμένες ταινίες θα υ-
πάρχουν και πέντε από Κύπριους σκηνοθέτες, δύο
εκ των οποίων θα προβληθούν για πρώτη φορά
στην Κύπρο. Στόχος του Queer Wave είναι να
δώσει βήμα σε ταινίες οι οποίες συχνά απουσιάζουν
από άλλα κινηματογραφικά δρώμενα της Κύπρου,
και να ενθαρρύνει την ελευθερία της έκφρασης
για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και τους φίλους της.
Queer Wave 2022, προβολές στο Θέατρο Πόλης
ΟΠΑΠ, Τεμπών 3, Λευκωσία. Ορισμένες προβολές
θα πραγματοποιηθούν στο Ινστιτούτο Γκαίτε Κύ-
πρου εντός της νεκρής ζώνης και στο Shakespeare
Houseστην κατεχόμενη Λευκωσία. Το πρόγραμμα
των παράλληλων εκδηλώσεων θα τρέξει στο queer
spaceτης Κύπρου, Sessionsοδός Σαπφούς 6, Λευ-
κωσία. Πληροφορίες για το προγραμμα στην ιστο-
σελιδα queerwave.com, FB, Insta, Twitter:
@queerwavecyprus

Το Δώρο των Θεών
Ένα φεστιβάλ - θεσμός για την Αρχαία Ελληνική

Μουσική & τον Πολιτισμό, το Διεθνές Φεστιβάλ
Μουσικής «Το Δώρο των Θεών», έρχεται στην

Κύπρο για πρώτη φορά. Θα φιλοξενηθούν συναυλίες,
εκθέσεις, εργαστήρια και ομιλίες θα πραγματο-
ποιηθούν το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Νοεμβρίου,
με κεντρικό θέμα τη Λύρα του Απόλλωνα, το πα-
ρελθόν, το παρόν και το μέλλον της. Δείτε από
κοντά τη βραβευμένη έκθεση αρχαίων μουσικών
οργάνων του SEIKILO Museum of Ancient Music
(Ελλάδα) που θα φιλοξενηθεί στο ARTos House,
με δύο διαδραστικές ξεναγήσεις κάθε ημέρα! Στο
ίδιον χώρο θα πραγματοποιηθούν εξιστορήσεις
μύθων και ομιλίες γύρω από την αρχαία λύρα και
τον μύθο της, τον ρόλο της στην παιδεία των αρ-
χαίων Ελλήνων, καθώς και το μέλλον της ως σύγ-
χρονο μουσικό όργανο. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν
συναυλίες αρχαίας λύρας με αρχαίες και σύγχρονες
συνθέσεις, τόσο στο ARTos House όσο και στο
Κυπριακό Μουσείο, με τους Κώστα Κακογιάννη,

Λίνα Παλερά, Άντρη Ευριπίδου, Θεόδωρο Κουμαρτζή
και Ευαγόρα Μπεκιάρη. 26 και 27 Νοεμβρίου,
ARTos House, Αγ. Ομολογητών 64, Λευκωσία και
Κυπριακό Μουσείο: Μουσείου 1, Λευκωσία. Πλη-
ροφορίες www.artosfouse.org |
info@artoshouse.org | info@seikilo.com

«Οι Σιδεράδες»
Το θέατρο Αντίλογος παρουσιάζει την κωμωδία

του Σέρβου Μίλος Νίκολιτς, ένα έργο με γρήγορη
πλοκή και δράση, με απρόοπτες καταστάσεις, με
χιουμοριστική και κυρίως σατιρική διάθεση, σε
σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους από το Σάββατο,
19 Νοεμβρίου στο θέατρο Μασκαρίνι. Η σάτιρα
επιστρατεύεται για να καυτηριάσει τον πόλεμο
και τον εθνικισμό και ν’ αναδείξει τις ανθρώπινες
σχέσεις, φιλίας και αγάπης, ακόμη και το μεγαλείο

του έρωτα, που δημιουργείται στα «διαλείμματα»
των αιματηρών μαχών, στοιχείο αντίθεσης και
σύνθεσης ανθρώπινων συναισθημάτων και φυ-
λετικού μίσους, το οποίο καλλιεργείται εντέχνως
για τα οικονομικά συμφέροντα της άρχουσας
τάξης σε κάθε πόλεμο. Παραστάσεις κάθε Σάββατο
στις 20:00 και Κυριακές στις 19:00 το βράδυ μέχρι
τις 18 Δεκεμβρίου. Θέατρο Μασκαρίνι, Αθαλάσσης
4, Λατσιά. Επί σκηνής: Χάρης Κκολός, Παναγιώτης
Κυριάκου, Βασίλης Παφίτης, Χριστίνα Χριστόφια.
Πληροφορίες και κρατήσεις τηλέφωνο 99251331.

O.A.K. Trio
Το Τεχνόπολις 20, παρουσιάζει τη Δευτέρα 28

Νοεμβρίου το νεοσύστατο Ο.Α.Κ. Τrio, με τους Αν-
δρέα Παντελή στο ακουστικό πιάνο, Κυριάκο Κέστα
στο κοντραμπάσο και Όμηρο Μιλτιάδους στα τύ-

μπανα. Το γκρουπ ενδιαφέρεται να «συνομιλεί»
μουσικά πάνω σε κλασσικές συνθέσεις, από το Α-
μερικάνικο ρεπερτόριο, GreatAmericanSongbook
και προσπαθεί να βρει πρωτοτυπία και φρέσκους
ήχους με τραγούδια με τα οποία σχετίζονται. Το
στυλ και η μουσική τους «γλώσσα» προέρχονται
από την παράδοση της Tζαζ μουσικής, αλλά συμ-
βαδίζουν και με τα μοντέρνα στοιχεία και προσεγ-
γίσεις του σήμερα. Είναι βαθιά επηρεασμένοι
φυσικά από μεγάλα και ιστορικά τρίο πιάνου όπως
οι PhineasNewborn, BillEvans, KeithJarret, Brad
Mehldauκαι GeraldClayton. Τεχνόπολις 20, Λεωφ.
Νικολάου Νικολαΐδη 18. Πληροφορίες
www.technopolis20.com| τηλέφωνο: 70002420.

13ο Dance Waves Festival
Όσοι κι όσες τιμήσουν με την παρουσία τους

τη πρώτη βραδιά θα έχουν τη δυνατότητα να πα-
ρακολουθήσουν μέσα σε μια βραδιά δύο έργα
σύγχρονου χορού τιμημένα με δύο από τα πλέον
αξιόπιστα διεθνή βραβεία. Και μαζί τους, δύο ξε-
χωριστές κυπριακές παρουσίες, μιας φτασμένης/
ώριμης και μιας νεότερης/ εξελισσόμενης διαρκώς
χορογράφου που εκπροσωπούν ιδανικά το παρόν
και το μέλλον του κυπριακού σύγχρονου χορού.
Η δεύτερη βραδιά θα είναι εξαιρετικά αφιερωμένη
στα παιδιά, με δύο παραστάσεις απευθυνόμενες
στο νεανικό κοινό. Μαζί τους, μια θαυμαστή χο-
ρευτική πρόταση απογειωμένη από την αισθητική
μαγεία της κλασικής μουσικής, και το εντυπωσιακά
υψηλό μουσικό χορευτικό τέμπο που χαρακτηρίζει
μια από τις πλέον εντυπωσιακές παρουσίες της
νέας κυπριακής χορευτικής γενιάς. Εγκώμιο Πο-
λιτιστικό Κέντρο, 26 (ώρα έναρξης παραστάσεων
19:00) και 27 Νοεμβρίου, (ώρα έναρξης παραστά-
σεων 17:30). Κρατήσεις και πωλήσεις εισιτηρίων
Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο 22781104.  

Αναπηρία και πολιτισμός:
κρίση μέσα στην κρίση

Όποιος και όποια ασχολείται με
τα του πολιτισμού, ιδιαίτερα τα
του οπτικοακουστικού πολιτισμού
και των παραστατικών τεχνών,
ίσως είναι η στιγμή να κάνει μια
μικρή ανασκόπηση του δύο πε-
ρασμένων ετών. Είναι να απορεί
κανείς με το πού κατέληξε όλη ε-
κείνη η πολλά υποσχόμενη - κυ-
ρίως online - συζήτηση για τον
αντίκτυπο της μη πρόσβασης
στους χώρους θεάματος και α-
κροάματος την περίοδο της παν-
δημίας. Αφήνω στην άκρη τα ερ-
γασιακά των καλλιτεχνών που
τραυματισμένοι βρίσκουν σιγά-
σιγά τον δρόμο τους με δυσανα-
πλήρωτες, βέβαια, απώλειες σε
εισόδημα και ψυχικά αποθέματα.
Επικεντρώνομαι στο ζήτημα της
στέρησης της φυσικής παρουσίας
σε ένα θέατρο, έναν κινηματο-
γράφο, μια έκθεση ζωγραφικής.
Τους αρτιμελείς πολίτες. Έστω
όσους με μηχανική ή ανθρώπινη
βοήθεια μπορούσαν πριν την παν-
δημία να βρεθούν σε έναν χώρο
πολιτισμού. Εξηγούμαι.

Υπάρχει διάχυτη η αίσθηση
στους ανθρώπους του πολιτισμού
ότι ένα σημαντικό τμήμα του κυ-
πριακού πολιτιστικού κοινού, κυ-
ρίως οι μεσήλικες, δεν ξαναβγήκε
από το σπίτι του για να πάει θέα-
τρο, σινεμά κτλ. Οι λόγοι ίσως δεν
έχουν να κάνουν μόνο με την κα-
θήλωση στον «πανδημικό κανα-
πέ», μπροστά στην οθόνη που α-
ποτελούσε το μόνο παράθυρο
στον έξω κόσμο τα χρόνια του ε-
γκλεισμού. 

Κάνω μια υπόθεση εργασίας:
η γενικευμένη ανασφάλεια που
γεννά η πολύπλευρη κοινωνικο-
οικομομική κρίση που βιώνουμε
σε συνέχεια της πανδημικής κρί-
σης και άλλων γεωπολιτικών ε-
ξελίξεων, αποτελεί βαρίδι στην
όλη συμπεριφορά του μέσου πο-
λίτη. 

Του αρτιμελούς, ξαναλέω, πο-
λίτη. Όποιου και όποιας, έστω με
βοήθεια μπορούσε πριν από την
πανδημία να βρεθεί σε ένα χώρο
πολιτισμού. Αυτά για όσους και
όσες από εμάς δεν αντιμετωπί-
ζουμε κάποιο αντικειμενικό πρό-
βλημα πρόσβασης.

Αν εμείς βιώσαμε την αποκοπή
από τα πολιτιστικά αγαθά είτε ως
ένα περαστικό φαινόμενο
(lockdown) είτε τη βιώνουμε με-
ταπανδημικά ως απόρροια της
προαναφερθείσας ανασφάλειας,
πώς και σε ποιο βαθμό μπορεί να
έχουν βιώσει αυτή την αποκοπή
τα άτομα με αναπηρίες; Ας φα-
νταστούμε, λοιπόν, τα διόλου φα-
νταστικά ακόλουθα σενάρια. 

2019: Πριν από την πανδημία.

Ένα άτομο –ένας άνθρωπος– στην
Κύπρο, με αναπηρικό αυτοκίνητο,
δεν βρίσκει θέση έξω από ένα κε-
ντρικό θέατρο της Λευκωσίας,
γιατί κάποιος πάρκαρε εκεί με
«για να πεταχτεί σε κάποια δου-
λειά». 

2018: Πριν από την πανδημία.
Ένα άτομο –ένας άνθρωπος– με
έντονες φοβίες δεν ενημερώνεται
από τον κλασικό μαγνητοφωνη-
μένο πρόλογο ότι η θεατρική πα-
ράσταση που πρόκειται να παρα-
κολουθήσει περιέχει εκκωφαντι-
κούς κρότους και πυροβολισμούς.
Στη μέση της παράστασης πα-
θαίνει κρίση και κανείς δεν μπορεί
να τον/την βοηθήσει.

2017: Πριν από την πανδημία.
Ένα άτομο –ένας άνθρωπος– με
πλήρη κώφωση θέλει να παρα-
κολουθήσει μία ταινία κυπριακής
παραγωγής στην οποία τυχαίνει
να πρωταγωνιστεί ο αδελφός του.
Μεταβαίνει στο σινεμά. Δεν υ-
πάρχουν υπότιτλοι στα ελληνι-
κά.

Όλα αυτά πριν από την παν-
δημία. Μετά; Αν εμείς είχαμε βιώ-
σει κάτι πολύ πιο ανώδυνο πριν
από τον εγκλεισμό και στη συνέ-
χεια υποχρεούμασταν να κλει-
στούμε και στα σπίτια μας, ποια
εμπιστοσύνη, ποιο αίσθημα α-
σφάλειας, ποια διάθεση θα μας
παρακινούσε να διεκδικήσουμε
τη θέση που αξίζουμε στον πολι-
τισμό και τα αγαθά του;

Μέσα σε αυτή την ομίχλη είναι
πάντα ελπιδοφόρο να βλέπεις αν-
θρώπους, ομάδες, επαγγελματίες,
να κάνουν ένα σινιάλο αλλαγής.
Με τις δικές τους μικρότερες ή ι-
σχυρότερες δυνάμεις. Ένα από
αυτά τα «σινιάλα» κάνει και η ο-
μάδα του Center for Social
Innovation που διοργανώνει στις
2 και 3 Δεκεμβρίου 2022, το «2ο
Φεστιβάλ Κινηματογράφου για
την Αναπηρία» με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Α-
ναπηρία, στο Θέατρο Πόλης Ο-
ΠΑΠ, στη Λευκωσία (Τεμπών 10-
12, Παλιά Ηλεκτρική, ελεύθερη
είσοδο κατόπιν κράτησης). Το φε-
στιβάλ, φυσικά, δεν φιλοδοξεί να
προσφέρει αποστομωτικές απα-
ντήσεις ούτε ολιστικές λύσεις σε
όλα τα παραπάνω φλέγοντα θέ-
ματα. Επιδιώκει, ωστόσο, να συμ-
βάλει στην πρόκληση αναστοχα-
σμού στο τι μπορεί να κάνουμε
στο εδώ, στο σήμερα, στο τώρα.
Χωρίς να περιμένουμε την αλλαγή
κινηματογραφικά, από υπερήρωες
με υπερφυσικές δυνάμεις ή μάγους
με θαυματουργά πολιτικά ραβδιά.

Ο κ. Βαγγέλης Γέττος είναι νομικός,
Center for Social Innovation

<<<<<<

Η Ελένη Ξένου απαντάει στις
ερωτήσεις μας που είναι παρ-
μένες από τα λόγια της ηρωί-
δας του θεατρικού της έργου. «Οφείλω να παρατηρώ γύρω μου και να αφουγκράζομαι τις πραγματικότητες που συνθέτουν τις αντιφάσεις πάνω στις οποίες καλούμαι να περ-

πατήσω», λέει η Ελένη Ξένου, συγγραφέας του θεατρικού «Πιστοποιητικό γάμου».

Κράτος πρόνοιας...
«Μήπως χρειάζεται εξειδικευμένη φρο-
ντίδα, πιο εξειδικευμένη από την αγάπη
δεν υπάρχει ήθελα να της πω αλλά δεν
της είπα και ξύπνησα μια μέρα και πήρα
σβάρνα τα γηροκομεία. Ούτε ένα παρά-
θυρο να βλέπει σε ένα κήπο, ένα λουλού-
δι, λίγο ουρανό και θέλανε και ένα σωρό
λεφτά». Θίγεις με όμορφο τρόπο ένα ση-
μαντικό πρόβλημα της κοινωνίας μας, την
περίθαλψη της τρίτης ηλικίας... μήπως
βολευτήκαμε ως κοινωνία στις φροντί-
στριες και τις δομές; Μπορεί η αγάπη να
είναι αρκετή; «Η αγάπη θα ήταν αρκετή,
αν ζούσαμε σε μια ιδανική κοινωνία. Δεν
είναι αρκετή. Χρειάζονται οι κατάλληλες
υποδομές και οι σχετικές κρατικές πρό-
νοιες. Όταν ένας άνθρωπος οφείλει σύμ-
φωνα με τον νόμο να εκπληρώνει τις υ-
ποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος
(φόρους, κοινωνικές ασφαλίσεις κτλ.) τό-
τε και το κράτος οφείλει να είναι κράτος
πρόνοιας. Οφείλει να σέβεται και να φρο-
ντίζει τους πολίτες του και δη όταν αυτοί
δεν μπορούν πια να φροντίσουν μόνοι
τους τον εαυτό τους. Όταν το κράτος δεν
μπορεί να προσφέρει σεβασμό και αξιο-
πρεπή γηρατειά στους ηλικιωμένους του,
τότε είναι πολλά που πάνε λάθος, μην πω
και όλα…».

Πληροφορίες: Παραστάσεις: Λευκωσία,
Θεατράκι ΡΙΚ. Κάθε Παρασκευή και Σάβ-
βατο στις 8:30 μ.μ. και Κυριακή στις 7:30
μ.μ. μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου και Δευτέρα
5 Δεκεμβρίου 8:30 μ.μ.

Το 13ο Dance Waves Festival θα πραγματοποιηθεί
στο Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο στη Λευκωσία.

Το θέατρο Αντίλογος παρουσιάζει την κωμωδία του
Σέρβου Μίλος Νίκολιτς σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεο-
κλέους.

Το Τεχνόπολις 20, παρουσιάζει τη Δευτέρα 28 Νο-
εμβρίου το νεοσύστατο Ο.Α.Κ. Τrio, με τους Ανδρέα
Παντελή στο ακουστικό πιάνο, Κυριάκο Κέστα στο
κοντραμπάσο και Όμηρο Μιλτιάδους στα τύμπανα.
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Τα  κρυπτοστοιχεία (cryptoassets), που
συμπεριλαμβάνουν και τα ευρέως γνω-
στά κρυπτονομίσματα, είναι ψηφιακά
περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν
να χρησιμοποιηθούν είτε για σκοπούς
ηλεκτρονικής πληρωμής είτε ως μέσο
για σκοπούς επένδυσης. Εξαρτώνται
κυρίως από τεχνολογία κρυπτογράφη-
σης, η οποία επιτρέπει την ασφαλή κα-
ταγραφή των συναλλαγών μέσω ενός
δικτύου υπολογιστών (εξού και το συν-
θετικό «κρύπτο»). Σε αντίθεση με το
παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, δεν
εκδίδονται από κάποια κεντρική τράπεζα
ή δημόσια αρχή.

Τα πρώτα κρυπτονομίσματα ήταν
τα bitcoins, τα οποία κυκλοφόρησαν
για πρώτη φορά το 2008 παρέχοντας
μια εναλλακτική μέθοδο πληρωμής και
συναλλαγών. Μέχρι το 2021 κυκλοφο-
ρούσαν στην αγορά περίπου 5.600 δια-
φορετικά κρυπτονομίσματα των οποίων
η συνολική αγοραία αξία στα τέλη του
2021 ανερχόταν στα 3 τρισεκατομμύρια
δολάρια.

Η ανωνυμία και η δυνατότητα πραγ-
ματοποίησης απλών και εύκολων συ-
ναλλαγών χωρίς μεσάζοντες, είναι ορι-

σμένοι από τους βασικούς λόγους για
τους οποίους τα κρυπτονομίσματα κέρ-
δισαν όλο και περισσότερο έδαφος. 

Παρά το γεγονός ότι η χρήση τους
έχει αποδειχθεί πολύ υποσχόμενη, πα-
ράλληλα ενέχει διάφορους κινδύνους,
μερικοί από τους οποίους αναφέρονται
πιο κάτω: 

Οι ιδιοκτήτες κρυπτονομισμάτων
δεν καλύπτονται από Ευρωπαϊκούς Κα-
νονισμούς προστασίας του καταναλωτή,
με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίν-
δυνος απώλειας χρημάτων. Η ευρεία
και άναρχη χρήση τους μπορεί να οδη-
γήσει σε οικονομική αστάθεια, χειρα-
γώγηση της αγοράς και οικονομικό έ-
γκλημα. Δεδομένης της ανωνυμίας των
περισσότερων συναλλαγών, τα κρυπτο-
νομίσματα ενδέχεται να χρησιμοποι-
ούνται και για εγκληματικές δραστη-
ριότητες.

Πολλά κρυπτονομίσματα χαρακτη-
ρίζονται από απότομες και ακραίες με-
ταβολές τιμών και έχουν κερδοσκοπικό
χαρακτήρα, διότι η τιμή τους συχνά βα-
σίζεται αποκλειστικά και μόνο στην κα-
ταναλωτική ζήτηση. Σημειώνεται επίσης,
ότι ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται

οι τιμές τους και η εκτέλεση συναλλαγών
σε χρηματιστήρια συχνά δεν είναι δια-
φανής. Η κατοχή ορισμένων κρυπτο-
νομισμάτων είναι επίσης συγκεντρω-
μένη σε ιδιαίτερα χαμηλό αριθμό προ-
σώπων, γεγονός που μπορεί να επηρε-
άσει τις τιμές τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να
συμβάλει στην ανάπτυξη και τη χρήση
των κρυπτοστοιχείων εντός της Κοι-

νότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα
τον μετριασμό των κινδύνων και την
προστασία των χρηστών τους, μέσω
της θέσπισης ενός Νομοθετικού Πλαι-
σίου, με τίτλο «Πρόταση Κανονισμού
για τη ρύθμιση των αγορών των κρυ-
πτοστοιχείων». Ο προτεινόμενος Κα-
νονισμός με την ονομασία  MiCA (EU
Regulation Proposal of Markets in
Crypto Assets), στοχεύει στην ενίσχυση
της καινοτομίας και της ανάπτυξης μέ-
σω νέων τεχνολογιών, την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και της ενιαίας
αγοράς, τη μείωση της φοροδιαφυγής
και το κυριότερο, στη λήψη των κα-
τάλληλων μέτρων προστασίας του κα-
ταναλωτικού και επενδυτικού κοινού
από τους πιο πάνω κινδύνους.  

Μεταξύ άλλων, ο Κανονισμός συ-
μπεριλαμβάνει απαιτήσεις διαφάνειας,
γνωστοποίησης και επίβλεψης των συ-
ναλλαγών που συνδέονται με κρυπτο-
στοιχεία. Ως παράδειγμα, αναφέρουμε
απαίτηση για επιχειρήσεις που χρησι-
μοποιούν κρυπτοστοιχεία να ενημερώ-
νουν καλύτερα τους καταναλωτές σχε-
τικά με τους κινδύνους, το κόστος και
τις χρεώσεις των συναλλαγών τους.

Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός απαιτεί
από τις τοπικές εποπτικές αρχές να δια-
δραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην ε-
πίβλεψη και εξουσιοδότηση κρυπτο-
στοιχείων. Συγκεκριμένα, οι πάροχοι υ-
πηρεσιών κρυπτοστοιχείων (cryptoasset
service providers), θα χρειάζονται άδεια
λειτουργίας και θα υπόκεινται σε επο-
πτεία. Ταυτόχρονα, θα υπόκεινται στη
νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης ε-
σόδων από παράνομες δραστηριότητες
(Anti-Money Laundering, AML), ένα ρί-
σκο που συνήθως συνδέεται με την α-
νωνυμία που παρέχουν οι κρυπτοαγορές. 

Eυρωπαϊκός Κανονισμός
Τον περασμένο Μάρτιο οι Ευρωβου-

λευτές αναθεώρησαν και τροποποίησαν
την Πρόταση MiCA, αποφασίζοντας
να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με
τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο ως προς
την τελική μορφή των Κανόνων που
εμπεριέχονται στην Πρόταση. Αφού
ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις
μεταξύ των Ευρωβουλευτών και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι τελικοί Κα-
νόνες θα χρειαστεί να εγκριθούν από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τελική

έγκριση και δημοσίευσή τους στην ε-
πίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης αναμένεται πριν από το τέλος
του χρόνου. Στη συνέχεια, οι Κανόνες
θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή εντός
18 μηνών. Κατά τη διάρκεια της χρο-
νικής αυτής περιόδου η Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών και το European
Securities and Markets Authority, α-
ναμένεται να δημοσιεύσουν επιπρό-
σθετα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα
(Regulatory Technical Standards) τα
οποία θα προσδιορίζουν συγκεκριμένες
πρόνοιες των Κανόνων, με διαφορετικές
ημερομηνίες εφαρμογής.

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, συμπε-
ραίνουμε ότι είναι εμφανής η δυσκολία
του εγχειρήματος που καλείται να φέρει
εις πέρας ο Κανονισμός MiCA. Αποτελεί,
ωστόσο, μια εξαιρετικά σημαντική αρχή,
έναν πρώτο θεμέλιο λίθο βάσει του ο-
ποίου καθίσταται εφικτή η ρυθμιστική
προσέγγιση ενός εξαιρετικά καινοτόμου
τεχνολογικού προϊόντος στην ενιαία
αγορά. 

* Ο Μάριος Νικολάου είναι Ανώτερος Λειτουρ-
γός στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου.

Η Ευρώπη επιχειρεί να ρυθμίσει την αγορά των κρυπτοστοιχείων
<<<<<<

Η ανωνυμία και η δυνατότη-
τα πραγματοποίησης 
απλών και εύκολων συναλ-
λαγών χωρίς μεσάζοντες, 
είναι ορισμένοι από τους 
βασικούς λόγους για τους 
οποίους τα κρυπτονομίσματα
κέρδισαν όλο και περισσότε-
ρο έδαφος. 

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η τρίμηνη αναστολή των εκποιήσεων
μέχρι και το τέλος του Ιανουαρίου του
2023 επηρεάζει μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια συνολικής αξίας 12 - 14 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ. Η απόφαση της Βουλής
των Αντιπροσώπων για αναστολή των
εκποιήσεων σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια
με εξασφάλιση κύριας κατοικίας αξίας
μέχρι 350 χιλιάδων ευρώ, δάνεια που α-
φορούν επαγγελματική στέγη με κύκλο
εργασιών μέχρι 750 χιλιάδων ευρώ και
αγροτεμάχια αξίας μέχρι 100 χιλιάδων
ευρώ, εκτιμάται ότι θα έχει περισσότερες
συνέπειες σε εταιρείες εξαγοράς πιστώ-
σεων και στην ΚΕΔΙΠΕΣ και λιγότερες
στα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε
η «Κ» για το πόσο θα επηρεαστεί κάθε
τύπος οργανισμού, εκτιμάται ότι θα ε-
πηρεαστεί το 40 – 50% του δανειακού
χαρτοφυλακίου των εταιρειών εξαγοράς
πιστώσεων. Ακολούθως, η ΚΕΔΙΠΕΣ θα
επηρεαστεί επίσης για το 40 – 50% του
δανειακού της χαρτοφυλακίου αφού τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των δανείων
των εταιρειών εξαγορών πιστώσεων και
της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι παρόμοια, ενώ των
κυπριακών τραπεζικών ιδρυμάτων τα
δανειακά χαρτοφυλάκια θα επηρεαστούν
γύρω στο 20 – 30%. Μιλώντας με αριθμούς
και συγκεκριμένα για την αξία των προ-
βληματικών δανείων που βρίσκονται
στην περίμετρο της αναστολής με όλες
τις παραπάνω πρόνοιες που ψήφισε η
Βουλή, εκτιμάται πως δάνεια ύψους 8 –
10 δισ. ευρώ είναι των εταιρειών εξαγοράς
πιστώσεων, δάνεια ύψους περίπου 600
– 1.000 εκατ. των τραπεζών και δάνεια
συνολικής αξίας 2,9 δισ. ευρώ της ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ. Για τα 2,9 δισ. ευρώ, επιβεβαίωσε
το νούμερο ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠ΅Σ Λάμπρος Πα-
παδόπουλος, στο πλαίσιο παρουσίασης
των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Η απόφαση της Βουλής για την επέ-
κταση της αναστολής των εκποιήσεων
όπως συνεπάγεται δημιουργεί τεράστιο
πρόβλημα στις εταιρείες εξαγοράς πι-
στώσεων. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει
η «Κ», υπάρχει μεγάλη δυσφορία στις ε-
ταιρείες που αγόρασαν τα προβληματικά
χαρτοφυλάκια από τις τράπεζες, αφού
επί της ουσίας δεν μπορούν να ασκήσουν

για περίπου στο 50% του χαρτοφυλακίου
τους το σκοπό για τον οποίο «γεννήθη-
καν». Η πίεση στις κυπριακές θυγατρικές
εταιρείες (διότι οι μητρικές τους εταιρείες
είναι κολοσσοί) είναι μεγάλη, αφού βλέ-
πουν τους στόχους τους να καθυστερούν
να επιτευχθούν με τέτοιες αποφάσεις.
Οι τράπεζες από την άλλη έχουν μεγα-
λύτερη άνεση, ίσως για πρώτη φορά για
κάτι που σχετίζεται με δάνεια. Και τούτο
γιατί μετά τις μεγάλες πωλήσεις προβλη-
ματικών δανείων και μετά τις διαγραφές
που έχουν προχωρήσει, τα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια που έχουν απομείνει
φτάνουν μόλις στα 2,85 δισ. ευρώ από
τα 28 δισ. που ήταν το 2014. Χαρακτη-
ριστική η δήλωση του CEO της Τράπεζας
Κύπρου, Πανίκου Νικολάου, την περα-
σμένη Παρασκευή, στο πλαίσιο της πα-

ρουσίασης των οικονομικών αποτελε-
σμάτων εννεαμήνου2022 της τράπεζας,
λέγοντας πως ναι μεν είναι τραγική η α-
πόφαση για τη συνέχιση της αναστολής
των εκποιήσεων για την κυπριακή οικο-
νομία στην ολότητά της, ωστόσο για την
Τράπεζα Κύπρου συγκεκριμένα, είπε πως
δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις. Τέλος,
στην περίπτωση της ΚΕΔΙΠΕΣ ναι μεν
δεν υπάρχει κάποια εποπτική πίεση, ή
πίεση για θετικά αποτελέσματα όπως
προσβλέπει ένας οργανισμός που έχει
προχωρήσει σε επένδυση, ωστόσο θα
έχει μειωμένες ταμειακές ροές. Για την
ΚΕΔΙΠΕΣ, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος
στην παρουσίαση των οικονομικών α-
ποτελεσμάτων του Οργανισμού, λόγω
τέτοιων παρεμβάσεων, οι ταμειακές εισ-
ροές θα είναι μειωμένες και θα επηρεαστεί
αρνητικά η ικανότητα πλήρους αποπλη-
ρωμής της κρατικής βοήθειας.

80.000 και πλέον δάνεια
Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν

από την Έκθεση Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου, στα τέλη του 2021, οι Εται-
ρείες Εξαγοράς Πιστώσεων διαχειρίζονταν
80.192 δάνεια μέγιστου συνολικού συμ-
βατικού υπολοίπου ύψους 19,2 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ. Εντός του 2022 προ-
χώρησε και η Ελληνική Τράπεζα σε πώ-
ληση 0,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, πώληση
γνωστή και ως «project starlight», άρα
οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων διαχει-
ρίζονται δάνεια στην Κύπρο συνολικού
ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι τρεις
μεγαλύτερες εταιρείες κατέχουν πλέον
το 80 - 90% των συνολικών προβλημα-
τικών χορηγήσεων. Σύμφωνα με τα δε-
δομένα που είχε παρουσιάσει η Κεντρική,
τα οποία όμως δεν περιλαμβάνουν τα
δάνεια του «project Starlight» και εστιά-

ζουν στην κατανομή του δανειακού χαρ-
τοφυλακίου που κατείχαν οι εν λόγω ε-
ταιρείες αρχές του 2022, το 50% του συ-
νολικού συμβατικού υπολοίπου των χο-
ρηγήσεων αφορούσε χορηγήσεις προς
φυσικά πρόσωπα, 47% αφορούσε χορη-
γήσεις προς μη χρηματοοικονομικές ε-
πιχειρήσεις και 3% αφορούσε λοιπές χο-
ρηγήσεις. Το ύψος της αξίας των εξα-
σφαλίσεων ως ποσοστό του δανειακού
χαρτοφυλακίου που κατείχαν οι Εταιρείες
Εξαγοράς Πιστώσεων πάλι δίχως τα στοι-
χεία του «project Starlight» ανήλθε αρχές
του 2022 στο 52%. Όσον αφορά την κα-
τανομή των εξασφαλίσεων, το 32% των
συνολικών εξασφαλίσεων ήταν η πρώτη
κατοικία των δανειοληπτών, ενώ τα λοιπά
ακίνητα αποτελούσαν το 65% των συ-
νολικών εξασφαλίσεων. Περίπου 3% των
εξασφαλίσεων αποτελούσε λοιπές εξα-
σφαλίσεις. Οι εταιρείες αυτές, όπως ση-
μειώνει η Κεντρική, κατέχουν σημαντικό
αριθμό ακινήτων τα οποία αποκτήθηκαν
είτε ως μέρος της αγοράς χαρτοφυλακίων
των τραπεζών, είτε μέσω συμφωνιών α-
νταλλαγής χρέους με ακίνητα μεταξύ
των Εταιρειών και των δανειοληπτών
τους. Αρχές του 2022 οι Εταιρείες Εξαγοράς
Πιστώσεων κατείχαν 5.679 ακίνητα συ-
νολικής αξίας 978 εκατ. ευρώ (δίχως την
πράξη του Starlight). Τα περισσότερα
(σε αριθμό) ακίνητα που κατείχαν οι Ε-
ταιρείες ήταν οικιστικά οικόπεδα, καθώς
αποτελούσαν 29% των συνολικών ακι-

νήτων. Ακολουθούν οι οικιστικές μονάδες
με 22% των συνολικών ακινήτων, τα α-
γροτεμάχια με 21%, τα λοιπά ακίνητα με
19%, τα εμπορικά ακίνητα με 7% και τα
εμπορικά οικόπεδα με 2%.

Λάθος επιχειρηματολογία
Σε περιόδους που η Βουλή συζητά να

προχωρήσει σε αναστολή των εκποιήσεων
-καθότι δεν γίνεται πρώτη φορά η ανα-
στολή- οι τράπεζες διατυπώνουν επιχει-
ρήματα, ένα μέρος των οποίων έχει κα-
ταρριφθεί. Το να μην εφαρμόζεται ένα
νομικό πλαίσιο και να μην υπάρχει στα-
θερότητα, όπως για τη διαδικασία των
εκποιήσεων, δημιουργεί πράγματι προ-
βλήματα. Ωστόσο οι τράπεζες και άλλοι
φορείς, που επηρεάζονται από τέτοιες
αποφάσεις αναφέρουν πως διακυβεύεται
από τέτοιες αποφάσεις η πιστοληπτική
διαβάθμιση της κυπριακής οικονομίας.
Η ιστορία έχει δείξει πως, από το 2018,
η Κύπρος μόνο αναβαθμίζεται από τους
Οίκους Αξιολόγησης και δεν έχει ούτε υ-
ποβιβαστεί, ούτε έχει αλλάξει το «Outlook»
των αξιολογήσεων. Είτε θα αναβαθμίζεται
το κυπριακό αξιόχρεο, είτε θα κρατείται
σταθερό και θετικό το «Outlook». Άρα,
επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που έχει
σταματήσει η διαδικασία των εκποιήσεων
και έχει γίνει αρκετές φορές, το χρονολόγιο
έχει δείξει ότι δεν επηρεάζεται από τρί-
μηνα «παγώματα» του νόμου για τις εκ-
ποιήσεις.

Δάνεια 12 - 14 δισ. 
επηρεάζει η αναστολή
των εκποιήσεων
Μεγαλύτερο πρόβλημα στις εταιρείες εξαγοράς 

πιστώσεων και στην ΚΕΔΙΠΕΣ, λιγότερο στις τράπεζες

Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων διαχειρίζονται πάνω από 80.000 δάνεια στην Κύπρο συνολικού ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

<<<<<<

Η νομοθετική τροποποίηση
του πλαισίου των εκποιήσε-
ων ευνοεί τους στρατηγικούς
κακοπληρωτές, οι οποίοι εκ-
μεταλλεύονται τις καθυστε-
ρήσεις των Δικαστηρίων. 

Οι στρατηγικοί
κακοπληρωτές
Η διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων πράγματι αποτελεί
μία από τις μεγαλύτερες προκλή-
σεις και προτεραιότητες για την
κυπριακή οικονομία, αφού ο όγκος
όπως αποδεικνύεται –αν και εκτός
των τραπεζών- παραμένει μεγά-
λος. Εκεί που οι τράπεζες και οι
φορείς έχουν δίκιο και ίσως εκεί
πρέπει να εστιάζουν περισσότερο
και όχι στις αξιολογήσεις του αξιό-
χρεου της κυπριακής οικονομίας,
είναι η κουλτούρα της μη αποπλη-
ρωμής δανείων.
Όπως υπήρχε σε παλαιότερο «μέ-
μο» που είχε φτάσει στη Βουλή, η
νομοθετική τροποποίηση του
πλαισίου των εκποιήσεων ευνοεί
τους στρατηγικούς κακοπληρωτές
οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις κα-
θυστερήσεις των Δικαστηρίων, δη-
μιουργεί μια κουλτούρα μη απο-
πληρωμής δανείων και υποχρεώ-
σεων και θα αυξάνει τον κίνδυνο
διάχυσης της κουλτούρας αυτής
και στους συνεπείς δανειολήπτες
οι οποίοι εξυπηρετούν τα δάνεια
τους.

Πετυχαίνουν τους στόχους των VRS οι τράπεζες
Τα δεδομένα έως τώρα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά για Ελληνική Τράπεζα και Alpha Bank Κύπρου

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Δύο τα Σχέδια Εθελουσίας Εξόδου που
«τρέχουν» τη δεδομένη στιγμή στις κυ-
πριακές τράπεζες. Ελληνική Τράπεζα
και Alpha Bank Κύπρου προχώρησαν
στην ανακοίνωση των Σχεδίων Εθε-
λούσιας εξόδου με σκοπό να αποχωρή-
σουν από τις δύο τράπεζες συνδυαστικά
από 500 – 600 άτομα προσωπικού. Τα
δεδομένα έως τώρα, όπως πληροφορείται
η «Κ», είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά,
καθώς έχουν πετύχει τους στόχους που
έχουν εσωτερικά τεθεί. Για την Ελληνική
Τράπεζα η προθεσμία του Σχεδίου λήγει
την προσεχή Παρασκευή 25 Νοεμβρίου,
ενώ η Alpha Bank προχώρησε σε μία
μικρή παράταση. Η Ελληνική Τράπεζα,
όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η εφη-
μερίδα, δεν προτίθεται να προχωρήσει
σε παράταση του Σχεδίου Εθελούσιας

Αποχώρησης. Το ζήτημα πλέον στις
τράπεζες –όχι μόνο σε αυτές τις δύο
αλλά σε όλες όσες προχώρησαν σε Σχέ-
δια Αποχώρησης- δεν είναι ο αριθμός
των υπαλλήλων. Αυτόν τον πετυχαίνουν.
Οι τράπεζες είναι σε μια διαδικασία ε-
παναξιολόγησης των αναγκών τους,
πώς και με ποιο τρόπο στελεχώνονται
τα τμήματά τους στο παρόν και σε μελ-
λοντικό στάδιο, και όλα τα παραπάνω
στη βάση ενός γενικότερου πλάνου με-

τασχηματισμού. Οι υποχρεωτικές με-
τακινήσεις εντός της κάθε τράπεζας θα
πρέπει να θεωρούνται δεδομένες, αφού
μπορεί να δημιουργηθούν κενά που θα
πρέπει να καλυφθούν για να συνεχίσει
τη λειτουργία της. Για παράδειγμα στην
Alpha Bank, αφού πώλησε τα μη εξυ-
πηρετούμενα δάνειά της δεν είχε αντι-
κείμενο η ομάδα που είχε για να δια-
χειρίζεται τα συγκεκριμένα δάνεια.

Βλέποντας την τεχνολογία να προ-
χωρά και τις κυπριακές τράπεζες να
«μπαίνουν για τα καλά» στην ψηφιακή
εποχή, αρκετοί ρόλοι αναμένεται να
καταργηθούν. Ολοένα και περισσότερο
θα βλέπουμε καταστήματα δίχως τους
παραδοσιακούς μας ταμίες και θα υ-
πάρχουν «εξυπηρετητές» υπάλληλοι
που θα κατευθύνουν τους πελάτες για
να ολοκληρώσουν μια πράξη μέσω μη-
χανημάτων της τράπεζας. 

Τελευταία δίχως φορολογία
Με δεδομένο ότι είναι το τελευταίο

που προσφέρει η κάθε μία (έτσι έγινε
και το καλοκαίρι με την Τράπεζα Κύπρου),
οι τράπεζες έχουν «κόψει το περιττό λί-
πος» και το Υπουργείο Οικονομικών το
αντιλαμβάνεται. Το Υπουργείο Οικονο-
μικών για να βοηθήσει τις τράπεζες να
μειώσουν το κόστος τους, έδινε την
άδεια να είναι αφορολόγητα. Εντός του
2023 αναμένεται να έρθει νομοσχέδιο
που θα επαναφέρει τη φορολόγηση των
αποζημιώσεων, γεγονός που στο μέλλον
θα δυσκολέψει το όλο εγχείρημα. Σύμ-
φωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδο-
μένα του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου,
ο αριθμός του προσωπικού των τραπεζών
ανέρχεται περίπου στους 7.500. Μετά
και την μείωση από Ελληνική Τράπεζα
και Alpha Bank Κύπρου θα περιοριστούν
στους 7.000. Αρχές του 2019 ήταν στους

9.460, αρχές του 2020 στους 9.041 και
αρχές του 2021 στους 8.110. Όσον αφορά
στο δίκτυο των καταστημάτων, το 2018
ήταν 431, το 2019 ήταν 339, το 2020
ήταν 277, το 2021 ήταν 238 και το 2022
έμειναν 216. Μέχρι αρχές του 2023 θα
έχουν μείνει περίπου 200 – 210 κατα-
στήματα από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα
της Κύπρου.

Αγκαλιάζουν την τεχνολογία
Οι πλείστοι λογαριασμοί κοινής ω-

φελείας πληρώνονται πλέον στις τρά-
πεζες διαδικτυακά σε ποσοστό πέραν
του 90%. Συγχρόνως, πέραν του 80%
των συναλλαγών γίνεται μέσω εναλλα-
κτικών καναλιών εξυπηρέτησης (ΑΤΜ,
διαδίκτυο, τηλέφωνο). Πρόσθετα, οι α-
ναλήψεις μετρητών μέσω ΑΤΜ ξεπερ-
νούν το 95%. Τέλος, Η κατάθεση μετρη-
τών μέσω ΑΤΜ είναι πέραν του 60%.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδο-
μένα του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, ο
αριθμός του προσωπικού των τραπεζών α-
νέρχεται περίπου στους 7.500.

<<<<<<

Οι πλείστοι λογαριασμοί κοι-
νής ωφελείας πληρώνονται
πλέον στις τράπεζες διαδι-
κτυακά σε ποσοστό πέραν
του 90%.



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με την απόσυρση του ενδιαφέροντος συμμετοχής
του Επισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου  στην
αναπλήρωση του αρχιεπισκοπικού Θρόνου,
με την διαδικασία που αποφάσισε η πλειοψηφία
της Ιεράς Συνόδου, σημαδεύτηκε η υποβολή
υποψηφιοτήτων από πλευράς Ιεραρχών. Η κί-
νηση του Ιεράρχη να αποτραβηχθεί ουσιαστικά
μπορεί να ερμηνευθεί και ως μια έκφραση δια-
φωνίας με τα χαρακτηριστικά που έχει προ-
σλάβει το όλο θέμα το οποίο εκφεύγει από το
εκκλησιαστικό γεγονός. Ζήτημα που είχε θίξει
ο Καρπασίας όταν γνωστοποίησε την απόφασή
του να είναι ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους
και στο τέλος φαίνεται να έπαιξε καταλυτικό
ρόλο ώστε να την αναθεωρήσει. Όπως και να
έχει η όλη εξέλιξη, η μείωση κατά έναν των υ-

ποψηφίων της λεγόμενης αρχιεπισκοπικής
πλευράς της Ιεράς Συνόδου, μπορεί να θεωρηθεί
ότι ενισχύει την ενότητα της πλειοψηφίας των
Συνοδικών η οποία φαίνεται ότι έχει το πάνω
χέρι στην εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου. Μονα-
δική προϋπόθεση ένας από τους τρεις εναπο-
μείναντες υποψηφίους, της πλειοψηφίας, να
πετύχει εκλογή στο τριπρόσωπο που θα προ-
κύψει από την ψήφο κλήρου και λαού στις 18
Δεκεμβρίου.

Οι νουθεσίες
Στην ανακοίνωση με την οποία γνωστοποί-

ησε πως αποσύρει το αρχικό ενδιαφέρον του,
ο Επίσκοπος Καρπασίας θέτει σημαντικά εκ-
κλησιαστικά ζητήματα τα οποία ήδη έχουν
κάνει την εμφάνισή τους, από τη κοσμική δια-
δικασία που έχει δοθεί στην αναπλήρωση του
αρχιεπισκοπικού Θρόνου. «Η διαδοχή για τον
Αρχιεπισκοπικό θρόνο πρωτίστως αποτελεί
ένα καθαρά εκκλησιαστικό γεγονός, παρά μία
εκλογική διαδικασία. Ένα γεγονός το οποίο
έχει την αναφορά του στην ουσία της Εκκλησίας,
η οποία είναι το Σώμα Χριστού. Συνεπώς, δεν
μπορεί να αποτελεί μία συνήθη κοσμική δια-
δικασία, η οποία θα βγάζει προς τα έξω διεκ-
δίκηση, αντιπαράθεση, συγκρούσεις και αν-
θρώπινα πάθη και αδυναμίες».

Ενότητα 
Ένα μεγάλο κομμάτι της  δημόσιας τοπο-

θέτησης του Ιεράρχη επικεντρώνεται στο κε-
φάλαιο ενότητα κάτι που μπορεί να εκληφθεί
και ως ανησυχία από μια ενδεχόμενη όξυνση
των πνευμάτων το επόμενο διάστημα. Υπεν-
θυμίζοντας αυτό το οποίο είναι γνωστό στην
Εκκλησία ότι δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος είναι
πρώτος μεταξύ ίσων και πως στην ουσία προ-
εδρεύει της Ιεράς Συνόδου χωρίς να ασκεί δι-
οίκηση από μόνος του, δηλώνει πως αποσύρει

το ενδιαφέρον του τονίζοντας με νόημα: «Δε-
δομένου του εκφρασθέντος ενδιαφέροντος αρ-
κετών άξιων Αδελφών Συνοδικών να διακονή-
σουν από τη θέση του Αρχιεπισκόπου την Εκ-
κλησία και γενικότερα τον τόπο μας και σε έ-
μπρακτη και όχι απλά φραστική προσπάθεια
να συμβάλω στην αναγκαία ενότητα δεν θα
συμμετάσχω στην πρώτη φάση της διαδικασίας
πλήρωσης του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου».

Οι έξι
Το υπόλοιπο κομμάτι της υποβολής υποψη-

φιοτήτων εξελίχθηκε ως είχε διαμορφωθεί από
τις δημόσιες τοποθετήσεις των άλλων υποψηφίων.

Ο διευθυντής του Ελεγκτικού Τμήματος της Εκ-
κλησίας Γιάννης Χαριλάου παρέλαβε έξι επιστολές
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Αρχιεπισκοπικό
Θρόνο: Από τον Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο,
Μητροπολίτη Κυρηνείας Χρυσόστομο, Μητρο-

πολίτη Λεμεσού Αθανάσιο, Μητροπολίτη Μόρφου
Νεόφυτο, Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμ-
μοχώστου Βασίλειο και Μητροπολίτη Ταμασού
και Ορεινής Ησαΐα. Όπως ανέφερε ο κ. Χαριλάου
στην ενημερωτική εκπομπή του ΣΠΟΡ FM 95

«Διασπορά Ειδήσεων», το επόμενο βήμα είναι
η δημιουργία του ψηφοδελτίου το οποίο θα τυ-
πωθεί στο κυβερνητικό τυπογραφείο. Μέχρι
τότε, όπως απάντησε σε σχετική ερώτηση, θα
υπάρχει η δυνατότητα κάποιος υποψήφιος να
αποσύρει το ενδιαφέρον του.

Οι συσχετισμοί
Με βάση το επίσημο πλέον ενδιαφέρον για

τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο, η διαδικασία κα-
τάρτισης του τριπρόσωπου αποκτά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική
του κάθε υποψήφιου Ιεράρχη το πρώτο ζητού-
μενο είναι το αποτέλεσμα της εκλογικής δια-
δικασίας στις 18 Δεκεμβρίου. Στην πρώτη φάση
εκτιμάται πως τις δυο από τις τρεις θέσεις θα
καταλάβουν οι Μητροπολίτες Λεμεσού και Τα-
μασού οι οποίοι φέρονται να είχαν ξεκινήσει
την οργανωτική προετοιμασία ζώντος του Αρ-
χιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’. Η προσοχή όσων
παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα εκκλησιαστικά
τεκταινόμενα στρέφεται στην τρίτη θέση, η ο-
ποία διεκδικείται από τους Μητροπολίτες Πάφου,
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, Μόρφου και
Κυρηνείας. Η απόσυρση του Επισκόπου Καρ-
πασίας αναμφίβολα ενισχύει τους Μητροπολίτες
Γεώργιο και Βασίλειο, ωστόσο δεν εξαλείφει
τον κίνδυνο να μην πετύχουν είσοδο στο τρι-
πρόσωπο εάν οι Μητροπολίτες Λεμεσού και
Ταμασού κινηθούν με στρατηγική στις εκλογές
της 18ης Δεκεμβρίου.  Επί του προκειμένου
δεν μπορεί να θεωρηθεί άσχετο το καταληκτικό
σημείο της ανακοίνωσης του Επισκόπου Καρ-
πασίας. «Ας γίνει η διαδικασία αυτή με πολλή
προσευχή και σύνεση, αρχοντιά και φιλότιμο
για να δικαιούμαστε και τη βοήθεια του Θεού».
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Εξασθενούν οι απειλές για ΗΠΑ και Ευρωζώνη Δέσμια του πληθωρισμού η Ανατολική Ευρώπη
Πόλεμος στην Ευρώπη, αχαλίνωτος
πληθωρισμός και στις δύο πλευρές του
Ατλαντικού, λάθη πολιτικής στην Κίνα,
χειμερινή ύφεση στην Ευρώπη και ε-
πιθετικές αυξήσεις επιτοκίων πολύ πέ-
ραν των ουδετέρων επιπέδων στις
ΗΠΑ. Η κατάσταση παγκοσμίως είναι
ασυνήθιστα δυσχερής. Ωστόσο, τίποτε
απ’ όλα αυτά δεν αποτελεί έκπληξη
πλέον. Σε γενικές γραμμές η ροή ειδή-
σεων έχει γίνει λιγότερο αρνητική τις
τελευταίες τέσσερις εβδομάδες για τις
τρεις μεγάλες οικονομίες του κόσμου,
τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ευρωζώνη.
Το ισοζύγιο των κινδύνων σε ορισμένες
από τις βασικές προβλέψεις μας έχει
μετατοπιστεί προς τη θετική πλευρά.
Το σημαντικότερο όλων είναι πως ο
κίνδυνος να αυξήσει η Fed τα επιτόκια
πάνω από το 5% έχει υποχωρήσει. Ο-
λοένα και πιο ισχυρά είναι τα στοιχεία
που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός και
οι μισθολογικές πιέσεις στις ΗΠΑ έχουν
κορυφωθεί. Φυσικά, τα μηνιαία δεδο-
μένα είναι ασταθή. Ωστόσο, ένα ευρύ
φάσμα στοιχείων, συμπεριλαμβανο-
μένων των μέσων ωριαίων αποδοχών
(αύξηση 5,5% σε ετήσια βάση τον Ο-
κτώβριο έπειτα από κορύφωση 6,7%

το πρώτο τρίμηνο του 2022), υποδη-
λώνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις έ-
χουν αρχίσει να υποχωρούν κάπως σε
εναρμόνιση με την επιβράδυνση των
κερδών της τελικής εγχώριας ζήτησης.
Η μικρή έκρηξη του 2021, που τροφο-
δοτείται από μια υπερβολική δημοσιο-
νομική τόνωση, δίνει σταδιακά τη θέση
της σε μια διόρθωση. Λαμβάνοντας υ-
πόψη ότι η αυστηρότερη νομισματική
πολιτική θα αποκαλύψει την πλήρη ε-
πίδρασή της μόνο με καθυστέρηση, η
εγχώρια ζήτηση πιθανότατα θα αμ-
βλυνθεί περαιτέρω. Αλλά συνολικά τα
πρόσφατα δεδομένα ήταν λίγο πιο αν-
θεκτικά από το αναμενόμενο. Ως απο-
τέλεσμα, βελτιώσαμε τις προβλέψεις
μας για τη μεταβολή του πραγματικού
ΑΕΠ των ΗΠΑ το επόμενο έτος από -
0,3% σε -0,2%. Στην περίπτωση της
Ευρωζώνης τώρα, οι υψηλές τιμές της

ενέργειας λειτουργούν βλαπτικά. Από
τον Ιούνιο η δραστική εξασθένηση
της καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε
χαμηλά επίπεδα-ρεκόρ προανήγγειλε
μια σοβαρή ύφεση, η οποία διαμορ-
φώθηκε από τη μείωση των κατανα-
λωτικών δαπανών σε πραγματικούς ό-
ρους. Οσο οι καταναλωτές καθυστερούν
να αγοράσουν τόσο οι εταιρείες ανα-
φέρουν ελλείψεις νέων παραγγελιών.
Ωστόσο, η πρόσφατη πτώση των τιμών
χονδρικής για το φυσικό αέριο και τα
νέα προγράμματα κρατικής στήριξης
αρχίζουν να περιορίζουν τους σοβαρούς
κινδύνους. 

Εξάλλου, ορισμένα εθνικά στοιχεία
(οι προοπτικές της γερμανικής οικο-
νομίας βάσει του ινστιτούτου GfK για
τον Νοέμβριο έως -41,9 μονάδες από
τις -42,8 μονάδες τον Οκτώβριο, καθώς
και ο δείκτης εμπιστοσύνης της Γαλλίας
βάσει της στατιστικής υπηρεσίας στις
81,9 μονάδες από τις 79,5 μονάδες)
δείχνουν ότι η κατάσταση ενδέχεται
να σταθεροποιηθεί μέσα σε λίγους μή-
νες. 

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

Ενώ ο πληθωρισμός στη Δυτική Ευρώπη
αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να τεθεί
υπό έλεγχο εντός ενός έτους, υπάρχει
μια εντεινόμενη αίσθηση ότι στην
Κεντρική Ευρώπη οι καλπάζουσες τι-
μές θα είναι παρούσες για πολύ πε-
ρισσότερο. Η Κεντρική και η Ανατο-
λική Ευρώπη βρίσκονται εδώ και μήνες
στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια
στον πληθωρισμό, τόσο όσον αφορά
την επιτάχυνση των πιέσεων στις
τιμές όσο και τις μερικές φορές άνισες
προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών
τους να τις περιορίσουν. Οι πιο πρό-
σφατες μετρήσεις του πληθωρισμού
στην περιοχή κυμαίνονταν από σχεδόν
16% στη Ρουμανία έως λίγο πάνω από
20% στην Ουγγαρία, πολύ πάνω από
τους επίσημους στόχους από 1% έως
4%. Οι τιμές του ψωμιού και του τυριού
στην Ουγγαρία αυξήθηκαν κατά πε-
ρίπου 70% από έτος σε έτος τον Σε-
πτέμβριο, ενώ οι τιμές της ζάχαρης
στην Πολωνία έχουν εκτιναχθεί κατά
50%, με ορισμένα καταστήματα να
λιγοστεύουν τις προμήθειες το καλο-
καίρι εν αναμονή εντονότερης αύξη-
σης των τιμών.

Τα συνδικάτα διαπραγματεύονται

μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών για να
διατηρήσουν την αγοραστική δύναμη
των εργαζομένων, ενώ παράλληλα οι
εταιρείες αυξάνουν τις τιμές για να
προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους.
Κατά συνέπεια, αυξάνονται οι κίνδυνοι
μια επικείμενη οικονομική επιβρά-
δυνση να μην περιορίσει τον πληθω-
ρισμό στον βαθμό που ελπίζουν οι δι-
οικητές των κεντρικών τραπεζών.
«Οσο περισσότερο ο πληθωρισμός και
οι μισθολογικές πιέσεις παραμένουν
ισχυρές, τόσο μεγαλύτερος είναι και
ο κίνδυνος να απαιτούνται υψηλότερα
επιτόκια και απότομες αυξήσεις της
ανεργίας για να αποδυναμωθεί η ζή-
τηση και να αποκατασταθεί η σταθε-
ρότητα των τιμών», δήλωσε ο οικο-
νομολόγος της Capital Economics
Emerging Europe, Νικόλας Φαρ. Η α-

ξιοπιστία των κεντρικών τραπεζών
της περιοχής δοκιμάστηκε τον περα-
σμένο μήνα, όταν μια βουτιά στο φιο-
ρίνι ανάγκασε την εθνική τράπεζα της
Ουγγαρίας σε έκτακτη αύξηση των ε-
πιτοκίων μόλις λίγες εβδομάδες μετά
την προσπάθειά της να τερματίσει τις
αυξήσεις επιτοκίων, με τον πληθωρισμό
να εξακολουθεί την ανιούσα πορεία.

Κατά μεγάλη πλειοψηφία τα μέλη
της κεντρικής τράπεζας της Πολωνίας
προτείνουν και αυτά ένα τέλος στις
αυξήσεις επιτοκίων, διότι η ανάπτυξη
αναμένεται να επιβραδυνθεί έντονα
το 2023. Εντούτοις, η διατήρηση του
πληθωρισμού υπό έλεγχο μπορεί να
είναι δύσκολη, επειδή η κυβέρνηση
θέλει να δαπανήσει ενόψει εθνικών
εκλογών. Οι προσδοκίες για τον πλη-
θωρισμό αποσυνδέονται από τους
στόχους της κεντρικής τράπεζας, δή-
λωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος
της UniCredit Κεντρικής - Ανατολικής
Ευρώπης, Νταν Μπούκσα. Μια έρευνα
της πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας
κατέδειξε ότι πάνω από το 70% των
καταναλωτών ανέμενε ο πληθωρισμός
να κυμανθεί με τον ίδιο ρυθμό ή ακόμη
υψηλότερο τους επόμενους 12 μήνες.

Συσπειρώσεις 
και συμμαχίες 
Ιεραρχών πριν
από τις εκλογές
Διαμορφώθηκε το σκηνικό των υποψηφίων οι οποίοι
θα διεκδικήσουν μια θέση στο τριπρόσωπο στις εκλογές

<<<<<<<

Οι έξι υποψήφιοι για τον Αρχιεπι-
σκοπικό Θρόνο είναι οι Μητροπολί-
τες: Πάφου Γεώργιος, Κυρηνείας
Χρυσόστομος, Λεμεσού Αθανάσιος,
Μόρφου Νεόφυτος, Κωνσταντίας
και Αμμοχώστου Βασίλειος και  
Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας.

Η μη εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς του Επισκόπου Καρπασίας ενισχύει την αρχιεπισκοπική πλευρά των υποψηφίων στην προσπάθεια να πετύχουν εκλογή
στο τριπρόσωπο που θα οδηγηθεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου.

<<<<<<<

Ο κίνδυνος να αυξήσει η Fed
τα επιτόκια πάνω από το 5%
έχει υποχωρήσει.

Παρασκηνιακές κινήσεις
Παρά τα όσα υποστηρίζονται, η φύση της
διαδικασίας αναπλήρωσης από μόνη της εκ-
κολάπτει συμπεριφορές που προσομοιά-
ζουν με κοσμικές διαδικασίες.   Πέρα από τις
ορατές, όπως οι ανοιχτές συγκεντρώσεις ε-
ξαγγελίας ενδιαφέροντος από κάποιους υ-
ποψήφιους, είναι βέβαιο ότι θα δρομολογη-
θούν και παρασκηνιακές κινήσεις. Οι πληρο-
φορίες που υπάρχουν θέλουν δυο επιτελεία
να κινήθηκαν προς την πλευρά του Επισκό-
που Καρπασίας. Στη μια περίπτωση μάλιστα
φέρεται να έγινε και συνάντηση την περα-
σμένη εβδομάδα. Πηγές από το περιβάλλον
του Επισκόπου επιβεβαίωσαν πως έγινε
κρούση πλην όμως η συνάντηση, όπως υπο-
στηρίζεται, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ με
επιθυμία του Χριστοφόρου. Επίσης οι ίδιες
πηγές έλεγαν ότι ουδέποτε ο Επίσκοπος
μπήκε σε μια διαδικασία πάρε δώσε με α-
νταλλάγματα προκειμένου να αποσύρει το
ενδιαφέρον του.

<<<<<<

Θα παραμείνει σε υψηλά 
επίπεδα για πολύ μεγαλύ-
τερο διάστημα σε σύγκριση
με τη Δυτική.
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Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Δεοντολογία
Βουλευτών

Τι είναι η δεοντολογί; Δεοντολογία είναι  το σύστημα
ηθικής για το οποίο ηθικές είναι οι πράξεις αυτές
σύμφωνα με το καθήκον και ανεξάρτητα από το
ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες. Πολύ απλά, η
δεοντολογία έχει να κάνει με την ηθική και γι’ αυτό
υπάρχει κώδικας δεοντολογίας για διάφορα λειτουρ-
γήματα και επαγγέλματα όπου οριοθετεί ποιες πράξεις
είναι αποδεκτές και ορθές και ποιες είναι ανάρμοστες
και λανθασμένες. Έτσι λοιπόν και για τους βουλευτές
έχει θεσπιστεί ένας κώδικας δεοντολογίας για να
συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πο-
λιτών στο θεσμό της βουλής. Στην Ελλάδα συμπε-
ριλαμβάνει άρθρα που ασχολούνται με τα δώρα και
τυχόν ωφελήματα που μπορεί να έχουν οι βουλευτές,
με την σύγκρουση συμφερόντων, με τη χρήση ε-
μπιστευτικών πληροφοριών και εγγράφων για ίδιον
όφελος, όπως και έχει κάποιες γενικές αρχές. Εκτός
του ότι οι βουλευτές πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά
τους με αμεροληψία και αλληλοσεβασμό και να υ-
πηρετούν το δημόσιο συμφέρον προβαίνοντας σε
συνετή διαχείριση των μέσων που τους παρέχει η
βουλή για να κάνουν το καθήκον τους, πρέπει επίσης
να τηρούν τις αρχές προάσπισης του κύρους της
βουλής και να συμβάλλουν στην αποτροπή εκδη-
λώσεων μίσους κατά προσώπων για διάφορους
λόγους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών πε-
ποιθήσεων. Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν πειθαρ-
χικές κυρώσεις οι οποίες θα πρέπει κάποια στιγμή
να αρχίσουν να επιβάλλονται. Για παράδειγμα όταν
πρόκειται περί επίδειξης συμπεριφοράς κατά παρά-
βαση των γενικών αρχών του κανονισμού της βουλής
μπορεί να υπάρξει μομφή για αντικοινοβουλευτική
συμπεριφορά. Το παραπάνω είναι ένα πολύ σημαντικό
εργαλείο που μπορεί να αποτρέψει τους νταήδες
της βουλής να απειλούν τους απλούς πολίτες στα
κοινωνικά δίκτυα, θεωρώντας οι ίδιοι ότι η «μαγκιά»
τους είναι υπεράνω κανόνων. Ε, λοιπόν δεν είναι!
Γι’ αυτό λοιπόν η βουλή έχει μεγάλη ευθύνη να δια-
φυλάξει το κύρος της με τα εργαλεία τα οποία ήδη
κατέχει. Αν θέλουμε οι νέοι να εμπιστεύονται τους
θεσμούς, να προσέρχονται να ψηφίζουν για το μέλλον
τους αλλά και να μπορεί το πολιτικό σύστημα να
ασκεί αμερόληπτα το έργο του πρέπει να διαφυλαχτεί
η βουλή και το κύρος της από τους σαλτιμπάγκους
της πολιτικής. 

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχει-
ρήσεων.

Σε μια σπάνια, αυτή την εποχή, περίπτωση σύ-
γκλισής τους στη διεθνή σκηνή, ΗΠΑ και
Ρωσία αποδοκίμασαν τους τουρκικούς βομ-
βαρδισμούς στη Συρία και στο Ιράκ εναντίον
κουρδικών οργανώσεων και κάλεσαν την Α-
γκυρα να επιδείξει αυτοσυγκράτηση. Ωστόσο,
οι συστάσεις των δύο μεγάλων δυνάμεων δεν
φάνηκε να πτοούν τον Ταγίπ Ερντογάν, ο ο-
ποίος εμφανίστηκε αποφασισμένος για μια
νέα εισβολή χερσαίων δυνάμεων στη βόρεια
Συρία τα προσεχή εικοσιτετράωρα. «Εδώ και
λίγες ημέρες σφυροκοπούμε τους τρομοκράτες
με αεροπλάνα, drones και πυροβολικό. Θεού
θέλοντος, θα τους ξεριζώσουμε ολοσχερώς
με στρατιώτες και τανκς το συντομότερο δυ-
νατόν», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη
διάρκεια ομιλίας του με την ευκαιρία της ε-

γκαινίασης μεγάλων έργων στη βορειοανα-
τολική επαρχία Αρτβίν. Σε μια έμμεση αιχμή
προς τις ΗΠΑ προσέθεσε: «Γνωρίζουμε ποιοι
είναι εκείνοι που πατρονάρουν τους τρομο-
κράτες. Η υπομονή μας δεν οφείλεται σε α-
δυναμία ή ανικανότητα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο Τούρκος
υπουργός Αμυνας Χουλουσί Ακάρ. «Λέμε σε
όλους τους εταίρους μας και ιδιαίτερα στις
ΗΠΑ, σε όλα τα επίπεδα, ότι η YPG είναι το
ίδιο πράγμα με το PKK και επιμένουμε στην
αξίωσή μας να σταματήσουν κάθε είδους υ-
ποστήριξη στους τρομοκράτες», δήλωσε ο
Τούρκος αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ θεωρούν το αποσχιστικό κόμμα
των Κούρδων της Τουρκίας ΡΚΚ τρομοκρατική
οργάνωση, αλλά συνεργάζονται με τη συρο-
κουρδική πολιτοφυλακή YPG στον αγώνα ε-
ναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Χθες, το Γαλ-
λικό Πρακτορείο ανέφερε ότι τουρκικό drone
έπληξε κοινή βάση των Αμερικανών και των
Κούρδων στη συριακή επαρχία Χασάκε, με
αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Κούρδοι μα-
χητές. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του

Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις είχε καλέσει
την Τουρκία να προχωρήσει σε «αποκλιμά-
κωση στη Συρία για να προστατευθούν οι ά-
μαχοι» και να υποστηριχθεί ο κοινός στόχος
να ηττηθεί το Ισλαμικό Κράτος. «Συνεχίζουμε
να είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μη συ-
ντονισμένη στρατιωτική δράση στο Ιράκ,

που παραβιάζει την κυριαρχία της χώρας»,
προσέθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Από
την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου
Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία «κατανοεί
τις ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλειά
της», αλλά ταυτόχρονα την καλεί «να αποφύγει
οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα μπορούσε να

οδηγήσει σε σοβαρή αποσταθεροποίηση».
Πάντως, το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι
για πρώτη φορά τουρκικά F-16 βομβάρδισαν
κουρδικούς στόχους περνώντας από κομμάτια
του συριακού εναέριου χώρου που ελέγχονται
από τους Αμερικανούς και τους Ρώσους, γε-
γονός που υπονοεί ανοχή από Ουάσιγκτον
και Μόσχα. Την ίδια αίσθηση άφησε χθες ο
εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι
όταν δήλωσε ότι «η Τουρκία συνεχίζει να α-
ντιμετωπίζει τρομοκρατικές απειλές στα νότια
σύνορά της και έχει δικαίωμα να αμυνθεί».
Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, το τουρκικό
πυροβολικό έπληξε κουρδικές βάσεις και άλ-
λους στόχους γύρω από τις πόλεις Ταλ Ριφάτ
και Κομπάνι. Η κυβέρνηση Ερντογάν εξαπέ-
λυσε την επιχείρηση «Γαμψό Ξίφος» την Κυ-
ριακή, σε αντίποινα για την τρομοκρατική ε-
πίθεση της 13ης Νοεμβρίου στην Κωνστα-
ντινούπολη, που στοίχισε τη ζωή έξι ανθρώ-
πων, ρίχνοντας την ευθύνη στο ΡΚΚ, παρότι
το τελευταίο την αποποιήθηκε. Οι Κούρδοι
ανταπέδωσαν τα πυρά και σκότωσαν ένα
παιδί και μία δασκάλα στην παραμεθόρια
τουρκική κωμόπολη Καρκαμίς.

Διεθνές πεδίο βολής
Οπως σημειώνει η εφημερίδα Guardian, ο

ξεχασμένος, λόγω Ουκρανικού, πόλεμος στη
Συρία απειλεί πάντα να αποσταθεροποιήσει
την ευρύτερη περιοχή, καθώς η χώρα μετα-
τρέπεται σε πεδίο βολής ξένων δυνάμεων. Το
περασμένο Σάββατο το Ισραήλ βομβάρδισε
περιοχές γύρω από τη Λαττάκεια, τη Χομς και
τη Χάμα, έχοντας στο στόχαστρό του φιλοϊ-
ρανικές δυνάμεις που πολεμούν στο πλευρό
του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ. Α-
κολούθησε, την Κυριακή, το πρώτο κύμα βομ-
βαρδισμών της τουρκικής αεροπορίας, στο
πλαίσιο της υπό εξέλιξη επιχείρησης «Γαμψό
Ξίφος». Λίγο αργότερα ήρθε η σειρά της Ρωσίας.
Κάποια από τα λιγοστά ρωσικά αεροπλάνα
που έχουν απομείνει στη Συρία απογειώθηκαν
το βράδυ της Κυριακής και το πρωί της Δευ-
τέρας για να πλήξουν θέσεις των ισλαμιστών
ανταρτών, που αντιτάσσονται στο καθεστώς
Ασαντ υποστηριζόμενοι από την Τουρκία,
στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ.

REUTERS, A.P.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Οι ανακοινώσεις της Ryanair το πρωί και
της Wizz Air το απόγευμα της Δευτέρας
για αύξηση στόλου στα κυπριακά αε-
ροδρόμια και προσθήκη νέων δρομο-
λογίων, έφεραν σαφώς ικανοποίηση
τόσο στην Hermes Airports όσο και
στην τουριστική βιομηχανία γενικότερα,
αφού συνδέεται με την προοπτική κα-
λύτερων αφίξεων στον τουρισμό. Συ-
γκεκριμένα, η Ryanair αυξάνει τη δια-
θεσιμότητα θέσεων κατά 15% στην Κύ-
προ για το καλοκαίρι του 2023, ενώ ε-
πιπλέον 800 χιλιάδες επιβατικές θέσεις
από Λάρνακα θα προσφέρει η Wizz Air.
Καθοριστικός σε αυτή την εξέλιξη, φαί-
νεται να ήταν ο ρόλος του σχεδίου κι-
νήτρων για τις αεροπορικές εταιρείες
για τη χρονική περίοδο 2023 – 2027 (το
οποίο πέρασε από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο τέλος Οκτωβρίου, με συγχρημα-
τοδότηση ύψους €165,6 εκ. από το Υ-
πουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων και την εταιρεία Hermes
Airports Ltd). Από πλευράς Hermes
Airports εκτιμάται ότι μετά την Ryanair
και την Wizz Air, θα υπάρξει ανταπό-

κριση και κινήσεις και από άλλες αερο-
πορικές εταιρείες, αν και δεν αναμένεται
ότι το 2023 θα δούμε περισσότερες αε-
ροπορικές να ανοίγουν βάση στην Κύ-
προ. Αυτό που αναμένεται είναι η ανά-
πτυξη των πτητικών προγραμμάτων
των αεροπορικών εταιρειών από και
προς τα κυπριακά αεροδρόμια. Τα δε-
δομένα που αφορούν την χειμερινή πε-
ρίοδο πάντως δείχνουν ότι οι διαθέσιμες
επιβατικές θέσεις θα είναι αυξημένες.
Τα στοιχεία από την Hermes Airports
κάνουν λόγο για 3,4 εκατ. επιβατικές
θέσεις (εισερχόμενες και εξερχόμενες)
για την περίοδο Νοεμβρίου 2022- Μαρ-
τίου 2023. Συγκρίνοντας τους αριθμούς
με την αντίστοιχη περίοδο 2019-2020
προκύπτει αύξηση 12%- περισσότερες
400 χιλιάδες αεροπορικές θέσεις φέτος,
ενώ στο 37% είναι η αύξηση σε σχέση
με το 2021-2022- 700 χιλιάδες αεροπο-
ρικές θέσεις περισσότερες φέτος. 

Παραδοσιακοί οι προορισμοί
Για τη φετινή χειμερινή περίοδο α-

ναμένεται ότι θα διεκπεραιωθούν 85

δρομολόγια από 26 αερογραμμές. Εκτι-
μάται, ότι φέτος η συνεισφορά του χει-
μερινού τουρισμού ως προς τις συνολικές
αφίξεις, θα είναι βελτιωμένη σε σχέση
με το 2019. Συγκεκριμένα, η φετινή χει-
μερινή περίοδος αναμένεται ότι θα φτά-
σει το 25% της συνολικής αεροπορικής
κίνησης του 2023, σε σχέση με το 2019,
που το σκορ της χειμερινής αεροπορικής
κίνησης ήταν στο 22%. Οι μεγαλύτερες
αυξήσεις θέσεων σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο καταγρά-
φονται  σε παραδοσιακούς προορισμούς
όπως την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, το
Τελ Αβιβ, το Λονδίνο, το Μάντσεστερ,
τη Βηρυτό, τη Βιέννη και το Βουκου-
ρέστι. Επίσης φέτος έχουν εισαχθεί δρο-
μολόγια τα οποία δεν εξυπηρετούντο
κατά τη χειμερινή περίοδο πέρσι και
πριν την πανδημία, όπως είναι το Λάρ-
νακα-Γερεβάν (Αρμενία), Λάρνακα- Ρώμη,
Λάρνακα-Γκτανσκ (Πολωνία), Λάρνα-
κα-Αμβούργο, Πάφος-Ρώμη και Πάφος-
Μπολόνια (Ιταλία). Κατά μέσο όρο, ο ε-
βδομαδιαίος αριθμός πτήσεων και για
τα δύο κυπριακά αεροδρόμια ανέρχεται

σε 448 το Νοέμβριο, 421 τον Δεκέμβριο,
μικρή μείωση παρατηρείται τον Ιανου-
άριο με 398 πτήσεις, 415 πτήσεις την
εβδομάδα θα εκτελούνται τον Φεβρου-
άριο και αισθητή αύξηση καταγράφεται
το Μάρτιο με 463 πτήσεις. 

Ryanair και Wizz Air
Σε διάστημα μόλις μερικών ωρών, α-

νακοινώθηκαν τα πλάνα των δύο αερο-
γραμμών που αφορούν στην ενίσχυση
της βάσης τους στην Κύπρο αλλά και
των νέων δρομολογίων για την καλο-
καιρινή περίοδο. Συγκεκριμένα, η
Ryanair επενδύει άλλα 100 εκατ. δολάρια,
προσθέτοντας ένα επιπλέον αεροσκάφος
στην Πάφο, ανεβάζοντας τον συνολικό
στόλο της στην Πάφο σε 4 αεροσκάφη,
συμπεριλαμβανομένων 2 ολοκαίνουρ-
γιων περιβαλλοντικά αποδοτικών αε-
ροσκαφών Boeing 737 8-200
“Gamechanger”, που μειώνουν τις εκ-
πομπές καυσίμων και CO2 κατά 16%
και τον θόρυβο έως και 40%, ενώ μετα-
φέρουν 4% περισσότερους επιβάτες. Ε-
πιπλέον, ετοιμάζεται να  ξεκινήσει το

μεγαλύτερο καλοκαιρινό πρόγραμμα
στην Κύπρο για το καλοκαίρι του ‘23,
με πάνω από 260 εβδομαδιαίες πτήσεις,
15% περισσότερες από το καλοκαίρι
του 22 και 70% περισσότερες από το
καλοκαίρι του 19. Οι εβδομαδιαίες πτή-
σεις αφορούν 41 δρομολόγια, συμπερι-
λαμβανομένων 5 νέων θερινών δρομο-
λογίων από Πάφο προς Αθήνα, Μπορντό,
Νάπολη, Πόζναν και Τουλούζη. Προ-
σθέτει επίσης περισσότερες πτήσεις σε
7 άλλα δρομολόγια προς Αυστρία, Ελ-
λάδα, Ισραήλ, Λιθουανία και Πολωνία.
Συνολικά πρόκειται για αύξηση της δια-
θεσιμότητας θέσεων κατά 15%. Πρό-
κειται για κίνηση η οποία, όπως ανέφερε
στην διάσκεψη Τύπου της Δευτέρας ο

Εμπορικός Διευθυντής της Ryanair,
Τζέισον ΜακΓκίνες, υποστηρίζεται από
το νέο πρόγραμμα κινήτρων της Hermes,
με την υποστήριξη της κυπριακής κυ-
βέρνησης. 

Με δύο αεροσκάφη Airbus A321neo,
ενισχύει τη βάση της στο αεροδρόμιο
Λάρνακας η Wizz Air στη Λάρνακα α-
νεβάζοντας τον συνολικό αριθμό αερο-
σκαφών σε τέσσερα αεροσκάφη. Ταυ-
τόχρονα, αυξάνονται και τα δρομολόγια
που γίνονται συνολικά 32. Πρόκειται
για μια κίνηση που ανεβάζει τον αριθμό
των δρομολογίων από τη βάση σε 32,
συμπεριλαμβανομένης της έναρξης
τριών νέων δρομολογίων από τη Λάρ-
νακα. 

Συγκεκριμένα, από τον Απρίλη 2023
ξεκινά νέο δρομολόγιο Λάρνακα- Ριάντ,
ενώ από τον Ιούλη αρχίζουν τα επίσης
νέα δρομολόγια Λάρνακα - Τζέντα και
Λάρνακα- Νταμάμ. Επιπλέον, αυξάνεται
η συχνότητα των πτήσεων της από τη
βάση προς Αθήνα, Λονδίνο, Λούτον,
Πράγα, Τελ Αβίβ, Θεσσαλονίκη και Γε-
ρεβάν.

<<<<<<<

Το Νοέμβριο κάθε βδομάδα
εκτελούνται κατά μέσο όρο
448 πτήσεις. Ο αριθμός πτή-
σεων αυξάνεται τον Μάρτη
με 463 πτήσεις την βδομάδα.

Αποστάσεις ΗΠΑ και Ρωσίας από Ερντογάν
Αποδοκιμάζουν τις τουρκικές επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων σε Συρία και Ιράκ και ζητούν αυτοσυγκράτηση

Στα 3,4 εκατ. οι αεροπορικές θέσεις τον χειμώνα
Πιο ψηλά και από το ’19 η διαθεσιμότητα από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο του 2023, αυξάνεται το αποτύπωμα του χειμερινού τουρισμού

Μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις θέσεων φέτος για την φετινή χειμερινή περίοδο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τελ Αβιβ, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Βηρυτό, Βιέννη και Βουκουρέστι.

<<<<<<

Οκτώ νέα δρομολόγια αναμέ-
νονται την καλοκαιρινή περίο-
δο βάσει των ανακοινώσεων
της Ryanair και της Wizz Air.

Καλή χρονιά 
το 2023
Μιλώντας στο πλαίσιο της
διάσκεψης Τύπου της
Ryanair ο υφυπουργός Του-
ρισμού Σάββας Περδίος, ε-
πανέλαβε ότι οι αφίξεις από
τις αγορές της ΕΕ έχουν αυ-
ξηθεί κατά 23% σε σχέση με
το 2019, ενώ εξέφρασε την
ικανοποίηση του για την ενί-
σχυση της συνδεσιμότητας
με τις συγκεκριμένες αγο-
ρές, κάτι που εξυπηρετεί και
τους στόχους της Εθνικής
Στρατηγικής Τουρισμού. Σχο-
λιάζοντας τις προοπτικές της
επόμενης χρονιάς δεδομέ-
νης της ύφεσης σε πολλές
χώρες της ΕΕ, ο αρμόδιος Υ-
φυπουργός εξέφρασε συ-
γκρατημένη αισιοδοξία, ανα-
φέροντας ότι το 2023 θα κι-
νηθεί τουλάχιστον στα σημε-
ρινά δεδομένα. Επικαλέστη-
κε πρόσφατες έρευνες, σύμ-
φωνα με τις οποίες τα ταξί-
δια αναψυχής, είναι ένα από
τα τελευταία έξοδα τα οποία
«κόβουν» οι καταναλωτές.
Μάλιστα τα τελευταία μηνύ-
ματα από την έκθεση World
Travel Market του Λονδίνου
είναι ικανοποιητικά, εφόσον
δεν προκύπτουν μειώσεις
των προγραμμάτων των ορ-
γανωτών ταξιδίων για την ε-
πόμενη χρονιά. Ψηλά παρα-
μένουν και οι αναζητήσεις
για την Κύπρο στο διαδίκτυο.
Από τον Ιανουάριο μέχρι σή-
μερα η Κύπρος παρουσιάζει
αύξηση 20%, ενώ τον Οκτώ-
βριο οι αναζητήσεις παρου-
σιάζουν αύξηση 40% σε σύ-
γκριση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2019. Όπως ανέ-
φερε και σε δηλώσεις του
στο κρατικό ραδιόφωνο ο υ-
πουργός Μεταφορών Γιάν-
νης Καρούσος, η ενίσχυση
της παρουσίας των εταιρει-
ών Wizz Air και Ryanair στην
Κύπρο με νέα δρομολόγια
και αεροσκάφη, αυξάνει τις
διαθέσιμες επιβατικές θέ-
σεις κατά 1,3 εκατ., ενώ εξέ-
φρασε την πεποίθηση ότι το
2023 θα είναι σε τουριστικό
επίπεδο μια πολύ καλή χρο-
νιά. 

Σε δημόσια αντιπαράθεση εξελίχθηκε η κοινή
συνέντευξη Τύπου της Νάνσι Φέζερ με τον Σου-
λεϊμάν Σοϊλού στην Αγκυρα. Η Γερμανίδα υπ. Ε-
σωτερικών επισκεπτόταν την Τουρκία για να συ-
ζητήσει θέματα μετανάστευσης και αντιμετώπι-
σης της τρομοκρατίας, αλλά οι τουρκικές επι-
δρομές σε Συρία και Ιράκ έριξαν τη σκιά τους.
«Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της Τουρκίας
στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, με μεγάλη
κατανόηση. Ωστόσο πρέπει να υπάρχει αναλογι-
κότητα και προστασία των αμάχων», δήλωσε η
Φέζερ, προκαλώντας οξύτατη απάντηση από

τον Σοϊλού. «Σήμερα κηδεύουμε ένα παιδί και
έναν δάσκαλο. Στην οδό Ιστικλάλ δολοφονήθη-
καν αθώοι. Εκεί δεν υπήρξε καμία αναλογικότη-
τα. Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος μόνο όταν έπε-
σαν δύο βόμβες στην Πολωνία», δήλωσε ο Σοϊ-
λού, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει
να δημιουργηθεί «τρομοκρατικό (κουρδικό)
κράτος στα σύνορά της». Ανταπαντώντας η Φέ-
ζερ εξέφρασε την αλληλεγγύη της στα θύματα
τρομοκρατικών επιθέσεων, προσθέτοντας ότι
«οι απαντήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το
δίκαιο των εθνών».

Κόντρα Σουλεϊμάν Σοϊλού - Νάνσι Φέζερ

<<<<<<

Εισβολή στη βόρεια Συρία με
στρατό και τανκς προαναγγέλλει
ο Τούρκος πρόεδρος.
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e-shops!

Είναι μiα από τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις
που διεκδίκησαν και ώς ένα βαθμό κα-
τόρθωσαν να προσελκύσουν μια μερίδα
από όσες τράπεζες και όσα τραπεζικά
στελέχη εγκατέλειψαν το Λονδίνο μετά
το δημοψήφισμα του Brexit τον Ιούνιο
του 2016. Ετσι το Δουβλίνο κατακλύ-
σθηκε από στελέχη τραπεζών και επι-
χειρήσεων που άρχισαν να αναζητούν
διαμερίσματα και κατοικίες για να ε-
γκατασταθούν και πολλά από αυτά α-
ντιμετώπισαν το οξύτατο πρόβλημα
στέγασης της ιρλανδικής πρωτεύουσας.
Και το πρόβλημα είναι πως στο Δουβλίνο
βρίσκονται παράλληλα και τα κεντρικά
γραφεία του Twitter για την Ευρώπη.
Κι ενώ οι μεγάλες τράπεζες και οι επι-
χειρήσεις προσπαθούν να αντιμετωπί-
σουν με ίδια μέσα την έλλειψη στέγης
για τα στελέχη τους, ο Ελον Μασκ ζητάει
τώρα από το προσωπικό του μέσου κοι-
νωνικής δικτύωσης να επιστρέψει στα
γραφεία του στο Δουβλίνο. Αν όμως ε-
πιστρέψουν, οι υπάλληλοι του Twitter
δεν θα έχουν πού να μείνουν. Μπορεί
βέβαια μετά τις τελευταίες εξελίξεις το
προσωπικό να έχει μειωθεί κατά το ένα
τρίτο, αλλά η εύρεση στέγης στο Δου-
βλίνο παραμένει προβληματική, καθώς
στην πόλη δεν χτίζονται νέες κατοικίες.

Το Δουβλίνο γνώρισε πρωτοφανή
άνθηση τα τελευταία χρόνια γιατί έ-
σπευσε να δημιουργήσει ευνοϊκές συν-
θήκες προσέλκυσης μεγάλων επιχει-
ρήσεων ώστε να εγκαταστήσουν εκεί
τα γραφεία τους. Τώρα, όμως, η ιρλαν-
δική πρωτεύουσα των 1,3 εκατ. κατοίκων
κινδυνεύει να χάσει το δέλεαρ που προ-
σέφερε παλαιότερα, αν δεν μπορεί πλέον
να προσφέρει στέγη σε όσες επιχειρήσεις
θέλουν να επαναφέρουν τους υπαλλή-
λους τους στους χώρους των γραφείων
τους. Οπως τονίζει ο Στίβεν Κινσέλα,
καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπι-
στήμιο του Λίμερικ, «ακόμη κι όταν δια-
θέτει κανείς τα χρήματα για να νοικιάσει
ένα ακριβό διαμέρισμα, δεν μπορεί να
νοικιάσει γιατί δεν βρίσκει». Για να ε-
ξασφαλίσει στέγη στα στελέχη της η
Goldman Sachs, που μετέφερε στο Δου-
βλίνο τις μονάδες διαχείρισης περιου-
σιακών στοιχείων μετά το Brexit, έχει
δρομολογήσει την ανέγερση σχεδόν

1.000 διαμερισμάτων αξίας 400 εκατ.
ευρώ στο πάρκινγκ ενός εμπορικού κέ-
ντρου στο βορειοδυτικό Δουβλίνο. Πα-
ράλληλα ο επενδυτικός βραχίονας του
ομίλου Ikea έχει, επίσης, δεσμεύσει 100
εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει την
ανάπτυξη τουλάχιστον 250 κατοικιών.
Το πρόβλημα παραμένει οξύτατο και
όχι μόνον στο Δουβλίνο, αλλά σε όλη
την επικράτεια της Ιρλανδίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα daft.ie,
μέχρι την περασμένη εβδομάδα σε ο-
λόκληρη την επικράτεια της Ιρλανδίας
υπάρχουν διαθέσιμες μόλις και μετά
βίας 1.200 κατοικίες προς ενοικίαση.
Την 1η Αυγούστου ο αντίστοιχος αριθμός
μόλις και υπερέβαινε τις 700 και αντι-
προσώπευε το 1/5 του μέσου όρου δια-

θέσιμων κατοικιών που είχε καταγραφεί
στο χρονικό διάστημα από το 2015 έως
το 2019.

Οι τιμές έφτασαν προσφάτως στα
υψηλά επίπεδα στο οποία είχαν εκτο-
ξευθεί το 2007 λίγο πριν από την οικο-
νομική κρίση, που έφερε την Ιρλανδία
στα όρια της πτώχευσης.  Η μεγάλη ζή-
τηση και η τόσο περιορισμένη προσφορά
έχει οδηγήσει σε άνοδο τα ενοίκια, με
ένα μέσο ενοίκιο να έχει αυξηθεί κατά
12,6% στα 1.618 ευρώ το β΄ τρίμηνο
του έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του περασμένου έτους. Πρό-
κειται για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση
που έχει καταγραφεί τουλάχιστον από
το 2005. Η κρίση στέγασης δεν είναι
κάτι καινούργιο για το Δουβλίνο, αλλά

αυτή η τελευταία είναι εντελώς διαφο-
ρετική από εκείνη που αντιμετώπισε η
ιρλανδική πρωτεύουσα όταν έσκασε η
φούσκα του λεγόμενου Κέλτικου Τίγρη
το 2008. Το πρόβλημα τότε ήταν η υ-
περβολική προσφορά και τα μη βιώσιμα
επίπεδα πιστώσεων. Αυτή τη φορά το
πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αρ-
κετές κατοικίες ώστε να καλυφθεί η ζή-
τηση. Ο πληθυσμός της Ιρλανδίας αυ-
ξάνεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία
έχει οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές των
κατασκευαστικών υλικών και για τον
λόγο αυτό μειώνεται το ενδιαφέρον των
μεγάλων γαιοκτημόνων και των εργο-
λάβων, που δεν βρίσκουν πλέον προ-
σοδοφόρα την ανέγερση κατοικιών.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΒΝΡ Paribas

Construction PMI, στη διάρκεια των
τελευταίων πέντε μηνών η οικοδομική
δραστηριότητα μειώθηκε τους τέσσερις.
Είναι ενδεικτικό της κλίμακας του προ-
βλήματος ότι μια πολυκατοικία που έ-
χτισε στο Δουβλίνο  η εταιρεία REIT
Plc νοικιάστηκε και κατοικήθηκε πλήρως
μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την
ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών.
Και ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Λέο
Βαράντκαρ, υποσχέθηκε να επισπεύσει
τις κινήσεις που χρειάζονται για «την
ανέγερση περισσότερων κατοικιών και
διαμερισμάτων, ώστε να μπορούν πε-
ρισσότεροι άνθρωποι να εγκατασταθούν
και να ζουν στους κατάλληλους χώρους
και με προσιτό τίμημα».

BLOOMBERG
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Σε όλη την Ιρλανδία μόλις
1.200 κατοικίες είναι διαθέ-
σιμες προς ενοικίαση.

Σήμα κινδύνου για τις αγορές στέγης άλ-
λων ανεπτυγμένων οικονομιών εκπέμπει
η Σουηδία, όπου οι τιμές υποχωρούν
συνεχώς και η πτώση τους επιταχύνθηκε
τον Οκτώβριο. Η σκανδιναβική χώρα
γνωρίζει τη χειρότερη κρίση της αγοράς
στέγης που έχει καταγραφεί εδώ και
τρεις δεκαετίες, και ενδεχομένως να
προοιωνίζεται δυσάρεστες εξελίξεις για
άλλες χώρες.

Σύμφωνα με την εταιρεία Valueguard
που συγκεντρώνει στοιχεία για την α-
γορά ακινήτων, καθοριστικός παράγο-
ντας που ευθύνεται για την επιβράδυνση
στην παγκόσμια αγορά ακινήτων είναι
ο υψηλός πληθωρισμός και οι επιθετικές
αυξήσεις επιτοκίων, τις οποίες αναπό-
φευκτα αποφασίζουν οι κεντρικές τρά-
πεζες προκειμένου να ανακόψουν την
περαιτέρω επιτάχυνσή του. Οι τιμές υ-
ποχωρούν επί επτά συναπτούς μήνες,
καθώς τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν
μια συνεχή άνοδο στο κόστος διαβίωσης.

Σύμφωνα, πάντα, με τη Valueguard,
στη Σουηδία καταγράφεται πτώση των
τιμών των κατοικιών κατά 14% σε σύ-
γκριση με τα υψηλά επίπεδα στα οποία
είχαν εκτοξευθεί στις αρχές του έτους.

Η ραγδαία αυτή πτώση αποτελεί σπά-
νιο φαινόμενο στη Σουηδία, μια χώρα
που έως τώρα έχει δεχθεί μόνο ήπιες
και βραχύβιες διορθώσεις στην αγορά,
ενώ πολλοί νέοι άνθρωποι –επίδοξοι α-
γοραστές ακινήτων– δεν έχουν γνωρίσει
ποτέ μια πτώση στην αγορά στέγης.
Στο μεταξύ, σε άλλες χώρες παρατη-
ρούνται σταδιακή αποκλιμάκωση των
τιμών των κατοικιών και ελαφρά επι-
βράδυνση στην αγορά στέγης με μείωση
του αριθμού των πωλήσεων. Στις πε-
ρισσότερες χώρες, πάντως, δεν έχουν
ακόμη καταγραφεί μειώσεις στις τιμές
των κατοικιών. Ο Καναδάς είναι μία
από τις λίγες χώρες στις οποίες έχουν
ήδη μειωθεί οι τιμές των κατοικιών και
συγκεκριμένα κατά 10% σε σύγκριση

με τα επίπεδα-ρεκόρ που είχαν σημει-
ώσει παλαιότερα. Αναμένεται, άλλωστε,
πως σύντομα θα καταγραφούν μειώσεις
τιμών της τάξης του 20% σε χώρες όπως

οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Νέα Ζηλανδία.
Σύμφωνα, πάντως, με τον Μάρκους
Σβάνμπεργκ, διευθύνοντα σύμβουλο
στην εργολαβική εταιρεία

Lansforsakringar, «πολλά σπίτια πω-
λούνται γύρω στα επίπεδα της τιμής
που ζητήθηκε και σπανίως προηγείται
επιθετικό παζάρι». Ο ίδιος προσθέτει
πως η αγορά στη Σουηδία δεν περιμένει
κάποια σημαντική ανάκαμψη των τιμών
τουλάχιστον μέχρι την επόμενη άνοιξη.
Οι μεγαλύτερες μειώσεις στις τιμές πα-
ρουσιάζονται στις μονοκατοικίες και
τις μεζονέτες, που πλήττονται περισ-
σότερο εξαιτίας της εκτόξευσης του κό-
στους της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμ-
φωνα μάλιστα με σχετική έκθεση που
δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα
η οργάνωση εργολαβικών εταιρειών
Maklarstatistik, η πτώση των τιμών
είναι μεγαλύτερη στις νότιες περιοχές
της χώρας που πάσχουν από έλλειμμα
ενέργειας, σε αντίθεση με τις βόρειες
περιοχές που έχουν το προνόμιο να έ-
χουν άφθονη υδροηλεκτρική ενέργεια.

Οι περισσότεροι παρατηρητές της
αγοράς προεξοφλούν πως οι τιμές θα

εξακολουθήσουν να υποχωρούν και
σταδιακά μέχρι τις αρχές του επόμενου
έτους θα έχει χαθεί όση άνοδος κατε-
γράφη στις τιμές των κατοικιών στη
διάρκεια της πανδημίας.

Και βέβαια όλα αυτά προοιωνίζονται
αύξηση των μη εξυπηρετούμενων στε-
γαστικών δανείων. Η κεντρική τράπεζα
της χώρας προβλέπει πως συνολικά η
πτώση των τιμών των κατοικιών θα
φθάσει στο 18%. Σε συνδυασμό με την
άνοδο των επιτοκίων και επομένως την
αύξηση των δόσεων των στεγαστικών
δανείων, το αποτέλεσμα θα είναι να υ-
ποστούν κάποιες ζημίες οι σκανδιναβικές
τράπεζες Swedbank και Handelsbanken,
και κυρίως, αλλά ίσως σε μικρότερο
βαθμό, οι SEΒ και Nordea, που θα δουν
τα εισοδήματά τους να μειώνονται. Αν
σημειωθεί πτώση τιμών των κατοικιών
κατά 30%, τότε θα αυξηθούν τα κόκκινα
δάνεια.

BLOOMBERG 

Mεγάλη πτώση των τιμών κατοικιών κατά 14% μέσα στο 2022 στη Σουηδία

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Οι παγκόσμιες πιστωτικές συνθήκες θα ε-
πιδεινωθούν το 2023 λόγω της ύφεσης
σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη, ενώ το κόστος
δανεισμού αναμένεται να αυξηθεί περαι-
τέρω λόγω υψηλότερων επιτοκίων, εκτιμά
ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings. Και
όλα αυτά τη στιγμή που οι γεωπολιτικές
εντάσεις θα παραμείνουν αυξημένες, με
τον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας να συνε-
χίζεται, ενώ σημαντική ανησυχία για την
οικονομία αποτελεί και η ένταση στις
σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ. καθώς αποτελούν
κύριους εμπορικούς εταίρους για τις πε-
ρισσότερες χώρες.

Ειδικότερα, η Fitch προβλέπει παράλ-
ληλη ύφεση σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη, που

θα είναι μόλις η τέταρτη φορά από το
1980 που οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες
του κόσμου συρρικνώνονται ταυτόχρονα.
Αυτές οι υφέσεις θα επιβαρύνουν τις προ-
οπτικές ανάπτυξης σε άλλες οικονομίες,
ενώ η ανάκαμψη της Κίνας δεν θα βοη-
θήσει πολύ, καθώς θα είναι μέτρια. Κατά
τον οίκο, πάντως, η ύφεση στις ΗΠΑ θα
είναι ήπια, ενώ στην Ευρωζώνη θα ξεκι-
νήσει νωρίτερα –από τα τέλη του 2022–

και θα είναι πιο σοβαρή. Η κορύφωση
του πληθωρισμού θα σημειωθεί φέτος,
κατά τον οίκο, αλλά αν και θα μειωθεί το
2023, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα,
κάτι που σημαίνει ότι θα έχει σημαντικό
δημοσιονομικό αντίκτυπο. Τα δημοσιο-
νομικά οφέλη από τον υψηλότερο πλη-
θωρισμό ήταν εμφανή το 2022 με υπερα-
πόδοση εσόδων για πολλά κράτη και χα-
μηλότερους από τους αναμενόμενους δεί-
κτες δημοσίου χρέους/ΑΕΠ. Δεν είναι σα-
φές εάν τα οφέλη αυτά θα συνεχιστούν
το επόμενο έτος, ωστόσο το βέβαιο είναι
πως τα δημοσιονομικά ισοζύγια θα επη-
ρεαστούν από τις περαιτέρω δαπάνες που
αναμένονται από τις κυβερνήσεις για την
προστασία των νοικοκυριών και των ε-
πιχειρήσεων από τις υψηλότερες τιμές ε-

νέργειας και τροφίμων. Τέλος, όπως προ-
ειδοποιεί ο οίκος, η ασθενέστερη παγκό-
σμια ανάπτυξη το 2023 θα συνοδεύεται
από υψηλότερο κόστος δανεισμού, λόγω
των αυξήσεων των επιτοκίων διεθνώς.
Εκτός από την αύξηση των επιτοκίων οι
κεντρικές τράπεζες αποσύρουν τη στήριξη
που έδιναν, με την ποσοτική σύσφιγξη
να γίνεται εμφανής το νέο έτος. Αυτό θα
έχει άμεσο επιπλέον αντίκτυπο στο κόστος
δανεισμού των χωρών, καθώς οι αγορές
πρέπει να απορροφήσουν περισσότερο
χρέος. Συνεπώς, η  δημοσιονομική πει-
θαρχία των κρατών θα τεθεί στην κρίση
των αγορών, τονίζει η Fitch, με αποτέλεσμα
το 2023 να δούμε πολύ συχνότερα, σε
σχέση με τα τελευταία χρόνια, άλματα
στο κόστος δανεισμού αρκετών χωρών.

Fitch: Ταυτόχρονη ύφεση σε ΗΠΑ, Ευρωζώνη

Το Δουβλίνο ανέκαθεν αντιμετώπιζε οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Ομως μετά το Βrexit η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς η ιρλανδική πρωτεύουσα κατακλύσθηκε από στελέχη τραπεζών
και επιχειρήσεων που άρχισαν να αναζητούν διαμερίσματα και κατοικίες για να εγκατασταθούν.

Δεν υπάρχουν
διαμερίσματα
προς ενοικίαση
στο Δουβλίνο
Πολυεθνικές χτίζουν κατοικίες
για να στεγάσουν το προσωπικό τους

Η δημοσιονομική πειθαρχία των κρατών το επόμενο έτος θα τεθεί στην κρίση
των αγορών, τονίζει η Fitch.

<<<<<<

Ο πληθωρισμός, παρά
την υποχώρηση που
αναμένεται, θα διατηρηθεί
σε υψηλά επίπεδα το 2023.

Η ραγδαία πτώση τιμών στην αγορά στέγης αποτελεί σπάνιο φαινόμενο στη Σουηδία, μια
χώρα που έως τώρα έχει δεχθεί μόνο ήπιες και βραχύβιες διορθώσεις στην αγορά, ενώ
πολλοί νέοι Σουηδοί δεν έχουν γνωρίσει ποτέ πτώση στην αγορά ακινήτων.
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Σε μία ακόμη κίνηση για τη μείωση της
ρευστότητας για να αναχαιτίσει τον
πληθωρισμό προχωράει η ΕΚΤ. Συγκε-
κριμένα οι τράπεζες της Ευρωζώνης θα
επιστρέψουν στην ΕΚΤ 296,3 δισ. ευρώ
ως αποπληρωμή των δανείων που τους
χορήγησε με ευνοϊκούς όρους για να
στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις
εν μέσω της ύφεσης της πανδημίας.
Την επιστροφή ενθάρρυνε η τράπεζα
προσφέροντάς τους και πάλι ευνοϊκούς
όρους αποπληρωμής. Οπως αναφέρουν
διεθνή ΜΜΕ, η τράπεζα θα παρακολου-
θήσει προσεκτικά την αντίδραση της
αγοράς στη μείωση της ρευστότητας
για να εκτιμήσει πόσο γρήγορα μπορεί
να προχωρήσει με πωλήσεις ομολόγων
στη συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου
της ύψους 3,3 τρισ. ευρώ.

Η αποπληρωμή των δανείων εντός
της εβδομάδας, μέχρι τις 23 Νοεμβρίου
συγκεκριμένα, αντιπροσωπεύει μόλις
το 15% του συνολικού ποσού των δα-
νείων που οφείλουν οι τράπεζες στην
ΕΚΤ. Αναλυτές της αγοράς που συμμε-
τείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg
προέβλεπαν πως οι τράπεζες της Ευ-
ρωζώνης θα έσπευδαν να επιστρέψουν
600 δισ. ευρώ, ενώ κάποιοι εκτιμούσαν
πως το ποσό μπορεί να έφτανε στο 1,5
τρισ. ευρώ και πιθανώς το ύψος των α-
ποπληρωμών να απογοητεύσει την ΕΚΤ.

Κι αυτό γιατί τα στελέχη της τράπεζας
είχαν εκφράσει φόβους πως τα δάνεια
που είχε χορηγήσει στις ευρωπαϊκές
τράπεζες με ευνοϊκούς όρους θα μπο-
ρούσαν να υπονομεύσουν τις προσπά-
θειές της να ανακόψει την άνοδο του
πληθωρισμού, δεδομένου ότι έχουν αλ-
λάξει άρδην οι συνθήκες από την εποχή
που τα χορήγησε.

Είναι σαφές ότι εντείνεται ο προβλη-
ματισμός της τράπεζας για την πορεία
του πληθωρισμού, που βρίσκεται σε
ένα εφιαλτικό για τα δεδομένα της Ευ-
ρωζώνης 10,6%. Ετσι, παρά τα όσα έχουν
ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες από στε-
λέχη της ΕΚΤ, που έχουν αφήσει ανοικτό
το ενδεχόμενο ηπιότερων αυξήσεων
των επιτοκίων, η πρόεδρος της τράπεζας,
Κριστίν Λαγκάρντ, φάνηκε να θεωρεί
αναγκαία μια ακόμη επιθετική αύξηση
των επιτοκίων. Σε ομιλία της στη Φραν-
κφούρτη η πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε

πως ενδέχεται να είναι αναγκαία μια
αύξηση των επιτοκίων σε επίπεδα α-
παγορευτικά για την οικονομική ανά-
πτυξη, καθώς ο πληθωρισμός έχει ε-
κτοξευθεί σε ύψη πενταπλάσια του ε-
πίσημου στόχου. Για μια ακόμη φορά
δεν απέφυγε να αναγνωρίσει πως έχει
αυξηθεί ο «κίνδυνος της ύφεσης» και
να καταστήσει σαφές πως μια επιβρά-
δυνση δεν αρκεί για να αποκλιμακωθούν
οι τιμές.

Εχοντας ήδη τολμήσει την πλέον ε-
πιθετική στροφή της ιστορίας της σε
περιοριστική νομισματική πολιτική, η
ΕΚΤ αναμένεται πως στη συνεδρίασή
της τον επόμενο μήνα θα αυξήσει τα
επιτόκια του ευρώ τουλάχιστον κατά
50 μονάδες βάσης ώστε να φθάσουν το
2%. «Σκοπεύουμε να αυξήσουμε τα ε-

πιτόκια περαιτέρω και να τα φθάσουμε
σε επίπεδα που θα ανακόψουν τον πλη-
θωρισμό και θα τον επαναφέρουν στον
μεσοπρόθεσμο στόχο μας εγκαίρως»,
τόνισε η κ. Λαγκάρντ καθιστώντας σα-
φείς τις προθέσεις της τράπεζας. 

Τις τελευταίες ημέρες, πάντως, φαι-
νόταν πως στους κόλπους της ΕΚΤ ε-
ξανεμιζόταν η προθυμία των στελεχών
για μία ακόμη αύξηση 75 μ.β. Ερμηνεύ-
οντας τη στάση των στελεχών της ΕΚΤ,
παράγοντες της αγοράς τόνιζαν πως
στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου είναι
πιθανότερη μια αύξηση κατά μόνον 50
μ.β. και ορισμένοι δεν απέκλειαν μια
ηπιότερη κίνηση, μόλις κατά 25 μ.β.
Ολα αυτά βέβαια υπό την προϋπόθεση
ότι δεν θα υπάρξει κάποιος αιφνιδιασμός
στο μέτωπο του πληθωρισμού και με

δεδομένο τον εντεινόμενο φόβο της ύ-
φεσης που απειλεί την Ευρωζώνη και
θεωρείται βέβαιη για πολλές από τις οι-
κονομίες της.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας,
Βιλερουά ντε Γκαλό, έχει προβλέψει
από τις αρχές της εβδομάδας ότι η ΕΚΤ
θα επιλέξει να αυξήσει τα επιτόκια στο
επίπεδο των «κανονικών επιτοκίων»,
δηλαδή περίπου 2%, που υποδηλώνει
μια αύξηση κατά 50 μ.β.  Είναι, άλλωστε,
σημαντικό ότι ενώ επικρατεί στην αγορά
η προσδοκία πως η επόμενη κίνηση θα
είναι μια αύξηση κατά 50 μ.β., τα γνωστά
«γεράκια» της τράπεζας δεν έχουν προ-
σπαθήσει να διαψεύσουν τις εντυπώσεις,
αλλά αντιθέτως τηρούν πολύ διακριτική,
έως σιωπηρή, στάση τελευταία.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αυ-

στρίας, Ρόμπερτ Χόλτζμαν, που είναι
γνωστός υποστηρικτής της επιθετικά
περιοριστικής νομισματικής πολιτικής,
δεν έχει επιδιώξει να εκφραστεί δημο-
σίως τελευταία και να αναφερθεί στην
κλίμακα της επόμενης αύξησης. Ομοίως
και ο Γερμανός ομόλογός του, Τζόακιμ
Νάγκελ, ίσως το σκληρότερο «γεράκι»
στην ΕΚΤ.

Επίσης οι ομόλογοί τους της Εσθονίας
και της Λετονίας, δηλαδή των χωρών
της Βαλτικής που έχουν πληγεί από με-
γάλη αύξηση του πληθωρισμού, της τά-
ξης έως και του 30%, έχουν μιλήσει για
50 μ.β. και για 75 μ.β. αντιστοίχως ως
πιθανότερες κινήσεις της τράπεζας. Ε-
χουν αποφύγει, ωστόσο, να εκφράσουν
οι ίδιοι την προτίμησή τους.

REUTERS, BLOOMBERG
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Η κίνηση εντάσσεται
στο σχέδιο για τη μείωση
της ρευστότητας
προκειμένου να
αναχαιτιστεί ο πληθωρισμός.

Της ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ ΚΟYΡΤΑΛΗ

Διεύρυνση των spreads της περιφέρειας
της Eυρωζώνης αναμένει η Citigroup
το 2023, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα ξεκινάει την ποσοτική σύσφιγξη
(QT), με την ευελιξία των επανεπενδύ-
σεων του PEPP να είναι εξαιρετικά πε-
ριορισμένη, οδηγώντας σε ρεκόρ εκ-
δόσεων νέων ομολόγων από τις χώρες
της περιοχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους υπο-
λογισμούς της Citi, η ακαθάριστη προ-
σφορά ομολόγων στην Ευρωζώνη (νέες
εκδόσεις συν λήξεις) θα διαμορφωθεί
στα 1,164 τρισ. ευρώ το 2023, από 1,104
τρισ. το 2022 αντιστρέφοντας την πτω-
τική τάση μετά την πανδημία, με την
καθαρή προσφορά να διαμορφώνεται
στα 267-426 δισ. ευρώ από 96 δισ. ευρώ
φέτος, αγγίζοντας ιστορικά υψηλά. Εάν
η ενεργειακή κρίση και η αποδυνάμωση
της ανάπτυξης «απαιτήσουν» περαιτέρω
μέτρα στήριξης από τις κυβερνήσεις,

το ποσό αυτό αναμένεται να κινηθεί α-
κόμη υψηλότερα. Σε αυτό το πλαίσιο η
Citi εκτιμά πως το ελληνικό Δημόσιο
θα εκδώσει ομόλογα ύψους 7 δισ. ευρώ
το επόμενο έτος, λίγο χαμηλότερα από
τα φετινά επίπεδα, σε αντίθεση με τη
γενικότερη αύξηση που θα σημειώσει
η εκδοτική δραστηριότητα των υπο-
λοίπων χωρών της Ευρωζώνης λόγω
των αναγκών που δημιουργεί η από-
συρση της στήριξης της ΕΚΤ, δηλαδή
η εφαρμογή του QT, με την Ελλάδα να
μην επηρεάζεται άμεσα καθώς δεν συμ-
μετέχει στο πρόγραμμα APP λόγω έλ-
λειψης της επενδυτικής βαθμίδας.

Ωστόσο, τα ελληνικά spreads ανα-
μένεται να διευρυνθούν ως αποτέλεσμα
του γενικότερα πιο πιεστικού κλίματος
που θα κυριαρχήσει στην αγορά ομο-
λόγων το 2023. 

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις της
Citi, το spread του ελληνικού 10ετούς,
από τις 224 μονάδες βάσης σήμερα θα
αυξηθεί στις 260 μ.β. έως τα τέλη του

2022 (όταν η ΕΚΤ δώσει τις λεπτoμέρειες
για την εφαρμογή του QT), στις 285 μ.β.
στο α΄ και το β΄ τρίμηνο του 2023 και

στις 300 μ.β. στο γ΄ και το δ΄ τρίμηνο
του επόμενου έτους και σε παρόμοια
επίπεδα με τα ιταλικά spreads. Κατά

την αμερικανική τράπεζα, η Ελλάδα α-
ναμένεται και τη νέα χρονιά, όπως το
συνηθίζει τα τελευταία έτη, να ακολου-
θήσει εμπροσθοβαρή δανειακή στρα-
τηγική, με το περίπου 40% των εκδόσεων
ομολόγων να γίνεται στο α΄ τρίμηνο,
δηλαδή περίπου 2,8 δισ. ευρώ. 

Γενικότερα, η εκκίνηση του QT η ο-
ποία κατά τη Citi τοποθετείται τον Φε-
βρουάριο ή τον Απρίλιο, θα ωθήσει και
άλλες χώρες να μπουν στη λογική των
εμπροσθοβαρών εκδόσεων έτσι ώστε
να «προλάβουν« τις πιέσεις που θα α-
σκηθούν στα κόστη δανεισμού από την
ποσοτική σύσφιγξη. Πάντως, το QT α-
ναμένεται αρχικά να είναι παθητικό,
δηλαδή η ΕΚΤ δεν θα προχωρήσει στην
άμεση πώληση των ομολόγων που έχει
αγοράσει υπό το APP, αλλά δεν θα ε-
πανεπενδύει, όπως κάνει αυτή τη στιγμή,
τα κεφάλαια από τις λήξεις των ομολόγων
που κατέχει, μειώνοντας έτσι τον ισο-
λογισμό της.

Οι θέσεις της ΕΚΤ στο PEPP θα συ-

νεχίσουν πάντως να επανεπενδύονται
και η ευελιξία τους θα αποτελέσει ένα
«δίχτυ ασφαλείας» για την αγορά της
περιφέρειας. Σε αυτό το πλαίσιο η Citi
εκτιμά πως τα ελληνικά ομόλογα θα α-
ποτελέσουν τους μεγαλύτερους ωφε-
λημένους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η ΕΚΤ
υπολογίζεται να αυξήσει, μέσω της ευ-
ελιξίας του PEPP, τις θέσεις της στα ελ-
ληνικά ομόλογα κατά 1% του ελληνικού
ΑΕΠ, ενώ θα ακολουθήσουν τα ιταλικά
ομόλογα (αγορές στο 0,9% του ΑΕΠ),
τα ισπανικά (0,8%) και τα πορτογαλικά
(0,4%). Αυτές οι τέσσερις χώρες θα είναι
κατά τη Citi και οι μόνοι αποδέκτες των
κεφαλαίων των λήξεων άλλων ομολόγων,
με τις Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλ-
γιο, Αυστρία και Φινλανδία να αποτελούν
τις χώρες - δωρητές. Συνολικά εκτιμάται
πως η ΕΚΤ θα διαθέσει 43 δισ. ευρώ
στην περιφέρεια το 2023 μέσω της ευ-
ελιξίας των επανεπενδύσεων των ομο-
λόγων που λήγουν, ένα αρκετά περιο-
ρισμένο επίπεδο στήριξης. 

Πιέσεις στα ομόλογα της περιφέρειας, με διεύρυνση των spreads, βλέπει η Citi

Υστερα από ημέρες διαπραγμάτευσης, το
μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο της Γερ-
μανίας συμφώνησε με τους εργοδότες
αυξήσεις μισθών που συνολικά θα φθά-
σουν στο 8,5% για το επόμενο και το με-
θεπόμενο έτος. Πρόκειται για το συνδικάτο
των εργαζομένων στον κλάδο του μετάλ-
λου, την πανίσχυρη IG Metall, που αντι-
προσωπεύει 3,90 εκατομμύρια εργαζόμε-
νους στον κλάδο και πέτυχε αυξήσεις μι-
σθών 5,2% για το επόμενο έτος και 3,3%
για το 2024. Εξασφάλισε, όμως, επίσης
και ένα μπόνους ύψους 3.000 ευρώ που
θα δοθεί στους εργαζομένους του κλάδου
για να εξουδετερώσει μερικώς τον αντί-
κτυπο του υψηλού πληθωρισμού. Σχο-
λιάζοντας τις εξελίξεις ο πρόεδρος του IG
Metall Γεργκ Χόφμαν τόνισε πως «σύντομα
οι εργαζόμενοι θα έχουν αισθητά περισ-

σότερα χρήματα στην τσέπη τους». Δεν
συμμερίζονται, πάντως, όλοι την άποψή
του, καθώς πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι
οι αυξήσεις αυτές δεν επαρκούν για να
εξισορροπήσουν την πραγματική μείωση
που επιφέρει στους μισθούς ο υψηλός
πληθωρισμός. Ανάμεσά τους ο Κάρστεν
Μπρζέσκι, οικονομολόγος της ING στη
Φρανκφούρτη, που δήλωσε πως «η συμ-

φωνία δεν επαρκεί για να αναπληρώσει
την αγοραστική δύναμη που χάνουν οι
εργαζόμενοι, αλλά τουλάχιστον αμβλύνει
τη ζημιά». Ο ίδιος προσθέτει, άλλωστε,
πως «για την ΕΚΤ αυτό σημαίνει πως οι
λεγόμενες δευτερογενείς πληθωριστικές
πιέσεις παραμένουν περιορισμένες σε
χαμηλά επίπεδα, αλλά την ίδια στιγμή ο
πληθωρισμός μπορεί να διαρκέσει πολύ
περισσότερο απ’ όσο εκτιμούν σήμερα
οι αγορές». Είχαν προηγηθεί κινητοποι-
ήσεις των εργαζομένων στον τομέα του
μετάλλου στις οποίες είχαν συμμετάσχει
900.000 εργάτες, με αποτέλεσμα να πληγεί
η παραγωγή στη βιομηχανία παραγωγής
εξαρτημάτων αυτοκινήτων Robert Bosch
GmbH.

Οπως επισημαίνουν αναλυτές, η δια-
πραγμάτευση και η συμφωνία σκιαγρα-

φούν τη σημερινή κατάσταση στην οποία
ο πληθωρισμός διαβρώνει την αγοραστική
δύναμη των νοικοκυριών, οι εργαζόμενοι
διεκδικούν επιθετικά αυξήσεις στους μι-
σθούς τους και οι εργοδότες αρνούνται
να τις δώσουν επικαλούμενοι το αυξημένο
λειτουργικό κόστος λόγω ενεργειακής
κρίσης και πληθωρισμού. Εν προκειμένω,
πάντως, οι αυξήσεις που συμφωνήθηκαν
είναι μικρότερες από το αρχικό αίτημα
του συνδικάτου για ετήσια αύξηση 8%.
Είναι, όμως, μεγαλύτερες από την αρχική
πρόταση των εργοδοτών, οι οποίοι προ-
σέφεραν μόνο ένα επίδομα ύψους 3.000
ευρώ σε βάθος 30 μηνών. Εκτιμάται πως
η συμφωνία θα επηρεάσει και αντίστοιχες
διαπραγματεύσεις που βρίσκονται αυτή
τη στιγμή σε εξέλιξη ανάμεσα σε γερμανικά
εργατικά συνδικάτα και επιχειρήσεις.

Αυξήσεις μισθών 8,5% συμφώνησε το IG Metall

Εντείνεται ο προβληματισμός της ΕΚΤ για την πορεία του πληθωρισμού, που ξεπερνάει το 10,6% στην Ευρωζώνη. Ετσι, παρά τα όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες από στελέχη
της ΕΚΤ, που έχουν αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο ηπιότερων αυξήσεων των επιτοκίων, η πρόεδρος της Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ φάνηκε να θεωρεί αναγκαία μία ακόμη επιθετική αύ-
ξηση των επιτοκίων.

Οι τράπεζες
της Ευρωζώνης
θα επιστρέψουν
300 δισ. στην ΕΚΤ
Πρόκειται για δάνεια που χορήγησε
στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας

Το IG Metall αντιπροσωπεύει 3,9 εκατομμύρια εργαζομένους και πέτυχε αυξή-
σεις μισθών 5,2% για το επόμενο έτος και 3,3% για το 2024.

<<<<<<

Επιπλέον το γερμανικό συνδι-
κάτο μετάλλου εξασφάλισε
μπόνους 3.000 ευρώ για τους
εργαζομένους προκειμένου
να αντιμετωπισθεί η ακρίβεια.

Εκτιμάται πως η ΕΚΤ θα διαθέσει 43 δισ. ευρώ στην περιφέρεια το 2023 μέσω της ευελι-
ξίας των επανεπενδύσεων των ομολόγων που λήγουν.



Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η l     11Δ Ι Ε Θ Ν Η

Oι απολύσεις στον κλάδο της υψη-
λής τεχνολογίας και συγκεκριμένα
στους ομίλους Twitter,
Amazon.com και Μetα, μεταξύ
πολλών άλλων, σηματοδοτούν και
τις πρώτες μεγάλης έκτασης πε-
ρικοπές εργατικού δυναμικού από
τις αρχές του 2020. Κι ενώ επί σει-
ράν ετών ο δείκτης της ανεργίας
στις Ηνωμένες Πολιτείες σημει-
ώνει πτώση, ενδεχομένως η κα-
τάσταση στη Σίλικον Βάλεϊ να
προοιωνίζεται την απαρχή ενός
μέλλοντος δυστοπικού για τους
εργαζομένους. 

Πάντως, υπάρχει και η πιθα-
νότητα αυτό που συμβαίνει στον
κόσμο της υψηλής τεχνολογίας
να μη μεταδοθεί στην υπόλοιπη
οικονομία. Μετά το κτύπημα της
πανδημίας το 2020, χρειάστηκαν
τέσσερις μήνες για να επανέλθει
η απασχόληση στα προ πανδημίας
επίπεδα.  Σε μια συνολικότερη θε-
ώρηση, η απασχόληση στη χώρα
δεν έδειξε ανάκαμψη επί 29 μήνες.
Συν τοις άλλοις, η Σίλικον Βάλεϊ
προηγείται των άλλων στην κα-
μπύλη απολύσεων.  Η αύξηση των
επιτοκίων καθιστά το χρήμα α-
κριβότερο, γεγονός το οποίο υπο-
χρεώνει τις επιχειρήσεις να ελατ-
τώσουν τις δαπάνες τους για μελ-
λοντικά έργα. Κι αυτό αποδεικνύε-
ται ιδιαίτερα επαχθές για τις εται-
ρείες υψηλής τεχνολογίας, οι ο-
ποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό
στην καινοτομία για την προώ-
θηση της ανάπτυξης. Ο Ελον Μασκ
μείωσε στο μισό τον αριθμό προ-
σωπικού του Twitter τον Νοέμβριο
για να περιορίσει το κόστος. Εκτοτε
η απασχόληση μειώθηκε περαι-
τέρω, διότι οι απογοητευμένοι ερ-
γαζόμενοι παραιτούνται μαζικά.

Κατά τα άλλα, οι εταιρείες εν
γένει εξακολουθούν να κάνουν
προσλήψεις. Υπήρχαν περίπου
δύο θέσεις εργασίας για κάθε δια-
θέσιμο εργαζόμενο τον Σεπτέμ-
βριο. 

Οι θέσεις εργασίας για το προ-
σωπικό στον κλάδο της εστίασης
έδειξαν στις 10 Νοεμβρίου αύξηση

κατά 38% εν συγκρίσει με τα προ
κρίσης επίπεδα, σύμφωνα με το
Indeed. 

Στη φιλοξενία και στον τουρι-
σμό οι προσφερόμενες θέσεις είναι
κατά 15% αυξημένες. Τίθεται το
ερώτημα: Είναι πιθανόν τα προ-
βλήματα της Σίλικον Βάλεϊ να ε-
ξαπλωθούν; Αυτό εξαρτάται από
την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ, η οποία έχει εντολή να μει-
ώσει τον πληθωρισμό από το ε-
τήσιο ποσοστό του 6,3%, εξαιρου-
μένων των τιμών των τροφίμων
και της ενέργειας, στον στόχο της
για 2%.  

Οι αξιωματούχοι της προειδο-
ποίησαν τον Σεπτέμβριο ότι η εκ-
στρατεία για τον στόχο αυτό εν-
δέχεται να προ-ξενήσει απολύσεις,
καθώς και να επιβραδύνει τις προ-
σλήψεις. Ειδικότερα και σύμφωνα
με τις προβλέψεις της Ομοσπον-
διακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η α-
νεργία εκτιμάται πως θα φθάσει
το 4,4% το 2024, όπερ σημαίνει
πως σχεδόν 1,2 εκατομμύρια πε-
ρισσότεροι άνθρωποι δεν θα έχουν
δουλειά. Πάντως, ο δείκτης του
πληθωρισμού δείχνει πως μάλλον
είχε εκτιναχθεί στο ανώτατο ση-
μείο του τον Ιούνιο. Ο αξιωματού-
χος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας
των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Γουόλερ, ε-
πισήμανε στα μέσα της περασμέ-
νης εβδομάδας ότι ένα τέτοιο α-
ντιστάθμισμα θα μπορούσε να α-
ποφευχθεί. Αυτό δημιουργεί την
ελπίδα ότι εκείνο που επίκειται
δεν είναι καν μια ύφεση, αλλά μια
διορθωτική κίνηση προσαρμογής,
ειδικά στον κλάδο της υψηλής τε-
χνολογίας. Κάτι τέτοιο δεν ακού-
γεται ως λόγος παρηγοριάς για
τους εργαζομένους, οι οποίοι υ-
ποχρεώνονται να επιστρέψουν
στις εταιρείες τους τις ειδι-κές
κάρτες εισόδου στα γραφεία τους. 

Εντούτοις, δεν παύει να απο-
καλύπτει ότι η τρόπον τινά συ-
γκρατημένη «σφαγή» θέσεων ερ-
γασίας στους ομίλους της Σίλικον
Βάλεϊ είναι όντως τόσο κακή όσο
φαίνεται.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

«Σφαγή» στη Σίλικον Βάλεϊ
Του ΜΠΕΝ ΓΟΥΊΝΚ / REUTERS BREAKINGVIEWS

Θηριώδης αναμένεται να γίνει τα επόμενα
χρόνια ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για
το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG),
καθώς έχουν ήδη κλείσει όλα τα συμ-
βόλαια για παράδοση του καυσίμου
μέχρι το 2026. 

Πρόκειται για τα σημαντικότερα συμ-
βόλαια, καθώς είναι αυτά που συνάπτουν
χώρες και επιχειρήσεις με τους μεγάλους
παραγωγούς του καυσίμου και τα οποία
προσφέρουν σταθερές τιμές, ενώ δια-
σφαλίζουν την προσφορά για αρκετά
χρόνια. Εν ολίγοις, οι μόνες διαθέσιμες
ποσότητες του καυσίμου είναι αυτές
που διατίθενται στην ανοικτή διεθνή
αγορά (spot) όπου ο ανταγωνισμός είναι
επιθετικός και οι προμηθευτές επιλέγουν
τον αγοραστή που είναι διατεθειμένος
να καταβάλει το υψηλότερο τίμημα. 

Δεν είναι αρκετό
Η εικόνα αναδύεται έπειτα από σχε-

τική έρευνα που διεξήγαγαν ιαπωνικές
εταιρείες σε συνεργασία με το ιαπωνικό
υπουργείο Εμπορίου και η οποία δόθηκε
χθες στη δημοσιότητα. 

Οπως διαπιστώνει η έρευνα, οι χώρες
ανά τον κόσμο διαγκωνίζονται για να
διασφαλίσουν τις αναγκαίες προμήθειες
για τη λειτουργία των βιομηχανιών τους
και τη θέρμανση των νοικοκυριών από
τους σημαντικότερους εξαγωγείς,  όπως
το Κατάρ και οι ΗΠΑ. Και βέβαια την
πίεση αυξάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες,
καθώς έχουν αποδυθεί σε έναν αγώνα

δρόμου για να προλάβουν να αντικα-
ταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο με
LNG.

Στην πράξη όλα αυτά σημαίνουν πως
όσες χώρες χρειάζονται LNG δεν έχουν
άλλη επιλογή από το να στραφούν στην
παγκόσμια ελεύθερη αγορά στην οποία
οι τιμές είναι σχεδόν τριπλάσιες από ε-
κείνες των μακροπρόθεσμων συμβο-

λαίων. Σύμφωνα μάλιστα με τη Διεθνή
Ενωση Εισαγωγέων Υγροποιημένου Φυ-
σικού Αερίου, το περασμένο έτος πε-
ρίπου το 30% των παραδόσεων LNG έ-
γινε μέσω της διεθνούς αγοράς. 

Οπως, όμως, επισημαίνει το ιαπωνικό
υπουργείο Εμπορίου, δεν υπάρχουν στο
μεταξύ δυνατότητες για αύξηση της
προσφοράς, καθώς ο κλάδος υστερεί

σημαντικά σε επενδύσεις. Αυτό σημαίνει
ότι η προσφορά θα είναι ανεπαρκής για
αρκετά χρόνια. Αν, άλλωστε, διακοπεί
ολοκληρωτικά η προσφορά ρωσικού α-
ερίου που μεταφέρεται μέσω αγωγών
στην Ευρώπη, τότε αναμένεται πως σε
παγκόσμιο επίπεδο θα καταγραφεί έλ-
λειμμα 7,6 εκατομμυρίων τόνων LNG
μέχρι τον Ιανουάριο του 2025. 

Γεμίζουν με ντίζελ
Προς το παρόν, οι Ευρωπαίοι δια-

πραγματευτές σπεύδουν να γεμίσουν
τις δεξαμενές της Ευρώπης με ρωσικό
ντίζελ προτού τεθεί σε ισχύ η σχετική
απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο διάστημα από την 1η μέχρι τις 12
Νοεμβρίου τα φορτία ρωσικού ντίζελ
που έχουν προορισμό το δίκτυο λιμένων
και αποθηκευτικών χώρων σε Αμστερ-
νταμ, Ρότερνταμ, Αμβέρσα έφθασαν τα
215.000 βαρέλια την ημέρα, σημειώνο-
ντας αύξηση 126% σε σύγκριση με τον
Οκτώβριο. 

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας
δεδομένων Refinitiv, συνολικά οι εισα-
γωγές της Ευρώπης σε ντίζελ από τη
Ρωσία αυξήθηκαν τον Νοέμβριο κατά
44%, ενώ είχε προηγηθεί αύξησή τους
39% τον Οκτώβριο. 

Κι ενώ η Ευρώπη έχει κατορθώσει
να μειώσει σημαντικά την εξάρτησή
της από το ρωσικό ντίζελ και να την
περιορίσει σαφώς κάτω του 50% μετά
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η
Μόσχα παραμένει ακόμη ο υπ’ αριθμόν
ένα προμηθευτής της Γηραιάς Ηπεί-
ρου.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες
αυτές της Ευρώπης, ο Γιουτζίν Λίντελ,
αναλυτής της FGE, τονίζει πως «η Ε.Ε.
θα πρέπει να εξασφαλίσει περίπου
500.000 με 600.000 βαρέλια ντίζελ την
ημέρα για να υποκαταστήσει το καύ-
σιμο από τη Ρωσία και οι προμήθειες
αυτές θα προέλθουν από τις ΗΠΑ αλλά
και από περιοχές ανατολικά του Σουέζ,
όπως η Μέση Ανατολή και η Ινδία».

BLOOMBERG, REUTERS

Εντείνεται ο παγκόσμιος
ανταγωνισμός για το LNG
Η πίεση μεγαλώνει, καθώς η Ευρώπη θέλει να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο

<<<<<<

Εχουν ήδη κλείσει όλα τα
συμβόλαια για παράδοση 
του καυσίμου μέχρι  το 2026.
Οι μόνες διαθέσιμες ποσότη-
τες είναι αυτές που διατίθε-
νται στην ανοικτή διεθνή 
αγορά (spot).

Αν διακοπεί ολοκληρωτικά η προσφορά ρωσικού αερίου που μεταφέρεται μέσω αγωγών
στην Ευρώπη, τότε αναμένεται πως σε παγκόσμιο επίπεδο θα καταγραφεί έλλειμμα 7,6 εκατ.
τόνων LNG μέχρι τον Ιανουάριο του 2025.

27/11
ΚΥΡΙΑΚΗ

 ·   ·   ·   ·   ·   ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Τη μεγαλύτερη αύξηση κόκκινων
δανείων ενδέχεται να αντιμετω-
πίσουν οι τράπεζες Ιταλίας, Πορ-
τογαλίας, Ελλάδας και Κύπρου ε-
ξαιτίας του πληθωρισμού και της
αύξησης των επιτοκίων. Στην προ-
ειδοποίηση αυτή προέβη η ΕΚΤ,
που σε νέα έκθεσή της επισημαίνει
ότι ο πληθωρισμός και οι αυξήσεις
των επιτοκίων πλήττουν  τα ει-
σοδήματα των νοικοκυριών και
ιδιαιτέρως στις χώρες του ευρω-
παϊκού Νότου. Οπως τονίζει, στις
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου τα
νοικοκυριά με χαμηλότερο εισό-
δημα και με υψηλό κόστος εξυ-
πηρέτησης του χρέους τους και
περιορισμένες αποταμιεύσεις, α-

ντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο πο-
σοστό των δανείων.

Με τον πληθωρισμό να αυξά-
νεται σε διψήφιο ποσοστό, τα νοι-
κοκυριά καταναλώνουν τις απο-
ταμιεύσεις τους, ενώ δεν υπάρχουν
περιθώρια αύξησης του εισοδή-
ματός τους, ειδικά στα φτωχότερα
κράτη που πλήττονται δυσανάλογα
από την αύξηση του κόστους τρο-
φίμων και καυσίμων. Οπως ανα-
φέρει η τράπεζα στο πλαίσιο έκ-
θεσής της για τη χρηματοπιστω-
τική σταθερότητα, «ο εκτιμώμενος
αντίκτυπος στην ποιότητα του ε-
νεργητικού των τραπεζών από το
τέλος του 2022 είναι σημαντικός».
Το πρόβλημα έγκειται σχεδόν εξ

ολοκλήρου στα νοικοκυριά με χα-
μηλό εισόδημα, καθώς μια αύξηση
κατά 10% του βασικού κόστους
διαβίωσης θα οδηγούσε σε μείωση
20% της αγοραστικής τους δύνα-
μης, σε σύγκριση με μόλις 5% μεί-
ωση στα νοικοκυριά μεσαίου ει-
σοδήματος. Η δυσανάλογη επί-
δραση στα νοικοκυριά με χαμη-
λότερο εισόδημα θα μπορούσε,

με τη σειρά της, να περιορίσει ση-
μαντικά την ικανότητά τους να α-
ντέξουν τα σοκ και να δημιουρ-
γήσουν μαξιλάρια ασφαλείας, α-
ναφέρει η ΕΚΤ. Ωστόσο, το πρό-
βλημα δεν αναμένεται να γίνει συ-
στημικό, καθώς οι οικογένειες με
το χαμηλότερο εισόδημα κατέχουν
μόλις το 13% του τραπεζικού χρέ-
ους των νοικοκυριών στην Ευρω-
ζώνη, με το 70% να κατέχεται από
νοικοκυριά υψηλότερου εισοδή-
ματος.  Τα νοικοκυριά με χαμηλό-
τερο εισόδημα έχουν επηρεαστεί
δυσανάλογα από τις αυξανόμενες
τιμές καταναλωτή και τα επιτόκια
το 2022. Τα νοικοκυριά με χαμηλό
εισόδημα ξοδεύουν πολύ μεγαλύ-

τερο μερίδιο του εισοδήματός τους
σε βασικές ανάγκες, ιδίως σε ε-
νέργεια και τρόφιμα. Δεδομένου
ότι και οι δύο συνιστώσες έχουν
πληγεί ιδιαίτερα σκληρά από τον
πληθωρισμό το 2022, τα νοικοκυριά
με χαμηλότερο εισόδημα βρίσκο-
νται σε πιο ευάλωτη θέση, ανα-
φέρει η ΕΚΤ. Η επίδραση της αύ-
ξησης των επιτοκίων είναι, ωστόσο,
λιγότερο κρίσιμη βραχυπρόθεσμα,
καθώς μεγάλο μέρος των υφιστά-
μενων δανείων είναι με σταθερά
επιτόκια. Πάντως, θα έχουν πολύ
μεγαλύτερο αντίκτυπο μεσοπρό-
θεσμα έως μακροπρόθεσμα με τη
μορφή υψηλότερων επιτοκίων στε-
γαστικών δανείων.

Η Γερμανία ετοιμάζεται πυρετωδώς για
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά εν-
δεχόμενες γενικές διακοπές στην ηλε-
κτροδότηση, καθώς πλησιάζουν οι κρύοι
μήνες του χειμώνα. Μεταξύ άλλων ε-
ξετάζει την προοπτική να αντιδράσει
σε ένα μπλακ άουτ επιβάλλοντας capital
controls, του είδους που γνώρισε προ
ετών η Ελλάδα, με περιορισμούς στις
αναλήψεις. Παράλληλα η κεντρική τρά-
πεζα της Γερμανίας, η πανίσχυρη
Bundesbank, συγκεντρώνει πρόσθετα
κεφάλαια ύψους πολλών δισεκατομμυ-
ρίων για να μπορεί να ανταποκριθεί σε
μαζικές αναλήψεις μετρητών. 

Επικαλούμενο πηγές που εμπλέκονται
στις σχετικές συνομιλίες και μίλησαν
σε καθεστώς ανωνυμίας, το Reuters α-
ναφέρει πως οι σχετικές προετοιμασίες
έχουν επισπευσθεί τις τελευταίες εβδο-
μάδες. Μολονότι οι γερμανικές αρχές
έχουν δημοσίως υποτιμήσει τον κίνδυνο
ενός μπλακ άουτ, οι προετοιμασίες προ-
δίδουν την ανησυχία τους αλλά και τη
σπουδή τους να διασφαλίσουν πως δεν
θα παραλύσει η μεγαλύτερη οικονομία
της Ευρώπης εξαιτίας της ενεργειακής
κρίσης. Στις προετοιμασίες εμπλέκονται
επίσης η ρυθμιστική αρχή του χρημα-
τοπιστωτικού κλάδου, η BaFin, όπως
και πολλές ενώσεις χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων.

Οπως αναφέρει το Reuters, οι πυρε-
τώδεις προετοιμασίες αντανακλούν ε-
πίσης το εύρος και την πολυπλοκότητα

των παρενεργειών που έχει ο πόλεμος
στην Ουκρανία για τη Γερμανία, καθώς
η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία βα-
σίστηκε επί πολλές δεκαετίες στη φθηνή
ενέργεια από τη Ρωσία. Σήμερα βρίσκεται
αντιμέτωπη με διψήφιο πληθωρισμό
και τον εφιαλτικό κίνδυνο μιας πλήρους
διακοπής στην προσφορά καυσίμων και
την παροχή ενέργειας. Παράμετρος σε
όλα αυτά είναι η προσήλωση που επι-
δεικνύουν στα μετρητά οι Γερμανοί, κα-
θώς ως λαός τείνουν να προτιμούν α-
φενός την ασφάλεια και αφετέρου την
ανωνυμία. Ως εκ τούτου τείνουν να χρη-
σιμοποιούν ακόμη μετρητά πολύ περισ-
σότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαί-
ους, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που ε-
ξακολουθούν να κρατούν στο σπίτι τους
μερικά γερμανικά μάρκα, 20 και πλέον
χρόνια μετά την αντικατάσταση του
γερμανικού νομίσματος από το ευρώ.

Ενδεικτική ήταν η αντίδρασή τους
όταν στα πρώτα κύματα της πανδημίας
ο φόβος τούς έσπρωξε να προχωρήσουν
σε αναλήψεις που υπερέβησαν κατά 20
δισ. ευρώ τα κεφάλαια τα οποία απο-
ταμίευσαν το ίδιο χρονικό διάστημα.

Επρόκειτο για ιστορικό ρεκόρ, αλλά γε-
νικότερα η προτίμησή τους στις συναλ-
λαγές με μετρητά είναι σαφής. 

Περίπου το 60% των καθημερινών
συναλλαγών εξακολουθεί να γίνεται με
μετρητά στη Γερμανία, σύμφωνα με
στοιχεία της Bundesbank, που διαπί-
στωσε πως οι Γερμανοί κάνουν ο καθέ-
νας κατά μέσον όρο αναλήψεις ύψους
6.600 ευρώ ετησίως, κυρίως από τα
ΑΤΜ. 

Το ερώτημα τώρα είναι τι θα γίνει
σε περίπτωση ενός μπλακ άουτ, γι’ αυτό
και εξετάζονται διάφορα σενάρια και
μεταξύ άλλων σκέπτονται ότι αν επι-
δεινωθεί η ενεργειακή κρίση και αντι-
μετωπίσει ενεργειακό πρόβλημα η με-
γαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, θα πρέ-
πει μάλλον να περιορίσουν το ύψος των

ποσών που θα επιτρέπεται να κάνει α-
νάληψη κάθε Γερμανός. Στο μεταξύ, οι
ρυθμιστικές αρχές του τραπεζικού συ-
στήματος εκφράζουν φόβους πως οι
τράπεζες της χώρας δεν είναι κατάλληλα
προετοιμασμένες για μεγάλες διακοπές
ηλεκτροδότησης και αντιμετωπίζουν
το ενδεχόμενο ως έναν νέο και απρό-
βλεπτο παράγοντα κινδύνου. 

Σύμφωνα, άλλωστε, με την οργάνωση
Deutsche Kreditwirtschaft, οι γερμανικές
τράπεζες θεωρούν «απίθανο» ένα τέτοιο
ενδεχόμενο, αλλά «παραμένουν σε ε-
παφή με τα αρμόδια υπουργεία και τις
αρχές» για να σχεδιάσουν από κοινού
ένα σενάριο αντιμετώπισης του προ-
βλήματος. Ανέφερε, επίσης, ότι σε πε-
ρίπτωση μπλακ άουτ η χρηματοδότηση
πρέπει να αντιμετωπισθεί όπως ακριβώς

οι κρίσιμες υποδομές της χώρας.
Στο μεταξύ, τα σχέδια της

Bundesbank  φαίνεται να προσκρούουν
σε ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες ό-
πως, για παράδειγμα, το πώς μπορεί να
λειτουργήσει το σύστημα στο οποίο ε-
μπλέκονται εταιρείες ασφάλειας που
μεταφέρουν τα χρήματα από την κε-
ντρική τράπεζα στα ΑΤΜ και τα ταμεία
των τραπεζών. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εται-
ρείες όπως οι Brinks και Loomis, που
όπως τονίζει το Reuters δεν καλύπτονται
πλήρως από τη νομοθεσία η οποία προ-
βλέπει ότι σε περίπτωση μπλακ άουτ
έχουν προτεραιότητα οι τηλεπικοινωνίες
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα καύ-
σιμα. Οπως επισημαίνει η ένωση αυτών
των εταιρειών, η BDGW, υπάρχουν με-

γάλα κενά στη σχετική νομοθεσία. Την
περασμένη εβδομάδα η εν λόγω ένωση
διοργάνωσε συνάντηση με στελέχη της
κεντρικής τράπεζας και βουλευτές για
να θέσει το θέμα. Ο επικεφαλής της
BDGW, Αντρέας Πόλικ, υπογράμμισε
την ανάγκη «να υπάρξουν προληπτικά
μέτρα για να αντιμετωπιστεί ένα ρεα-
λιστικό σενάριο μπλακ άουτ, καθώς θα
ήταν αφελές να μην εξετασθεί κάτι τέ-
τοιο αυτή τη στιγμή». Σύμφωνα, άλλω-
στε, με δημοσκόπηση που διεξήγαγε
την περασμένη εβδομάδα η Funke
Mediengruppe, πάνω από το 40% των
Γερμανών εκφράζει φόβους πως θα υ-
πάρξουν γενικευμένες διακοπές ηλε-
κτροδότησης μέσα στους επόμενους
έξι μήνες.

REUTERS

«Καμπανάκι» από ΕΚΤ για αύξηση κόκκινων δανείων

<<<<<<

Οι Αρχές θέλουν να διασφα-
λίσουν ότι δεν θα παραλύσει
η οικονομία της χώρας εξαι-
τίας της ενεργειακής κρίσης. 

Σενάρια
μπλακ άουτ και...
capital controls
στη Γερμανία
Μέτρα σε περίπτωση μαζικών
αναλήψεων εξετάζει το Βερολίνο

Η Bundesbank (φωτ.) συγκεντρώνει πρόσθετα κεφάλαια ύψους πολλών δισεκατομμυρίων για να μπορεί να ανταποκριθεί σε μαζικές αναλήψεις μετρητών. Οι γερμανικές τράπεζες θεω-
ρούν «απίθανο» ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά «παραμένουν σε επαφή με τα αρμόδια υπουργεία και τις αρχές» για να σχεδιάσουν από κοινού ένα σενάριο αντιμετώπισης του προβλήματος.

Ο πληθωρισμός και οι αυξήσεις των επιτοκίων πλήττουν  τα εισοδήματα
των νοικοκυριών, ιδιαιτέρως στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.

<<<<<<

Μεγαλύτερος ο κίνδυνος
για τις τράπεζες
σε Ιταλία, Πορτογαλία,
Ελλάδα και Κύπρο.

Ο γαιάνθρακας προσφέρει μεγάλες
αποδόσεις στους επενδυτές. Τα
ορυχεία του πιο ρυπογόνου ορυ-
κτού καυσίμου έχουν γεμίσει κέρ-
δη και προσφέρουν γενναιόδωρα
μερίσματα στους επενδυτές. Την
ίδια στιγμή, οι μετοχές τους ση-
μειώνουν άνοδο καθώς η παγκό-
σμια ενεργειακή κρίση οδηγεί τις
τιμές του καυσίμου στα ύψη.

Οι αμερικανικές εταιρείες πα-
ραγωγής γαιάνθρακα αναμένεται
να προσφέρουν στους επενδυτές
μερίσματα που θα είναι τα μεγα-
λύτερα από οποιονδήποτε άλλο
κλάδο της βιομηχανίας. Το μεγα-
λύτερο μέρισμα αναμένεται να
δώσει η Arch Resources Inc που
θα φτάσει στα 10,75 δολ. ανά με-

τοχή. Πρόκειται για μια εντυπω-
σιακή αντιστροφή στην τύχη της
βιομηχανίας αυτής, που τα τελευ-
ταία χρόνια έχει γνωρίσει κύματα
πτωχεύσεων καθώς οι παραγωγοί
ενέργειας εγκαταλείπουν τα ρυ-
πογόνα ορυκτά καύσιμα.

Η ολική επαναφορά του γαιάν-
θρακα οφείλεται όμως στον πόλεμο
της Ρωσίας στην Ουκρανία καθώς
έχει προκαλέσει μεγάλες ανατα-
ράξεις στις αγορές ενέργειας, με
αποτέλεσμα να ενισχύεται η αγορά
του γαιάνθρακα παρά τις πιέσεις
που ασκούν περιβαλλοντολόγοι,
προοδευτικοί πολιτικοί και πολλές
επιχειρήσεις προκειμένου να ε-
γκαταλειφθεί το καύσιμο για να
αντιμετωπισθεί η κλιματική αλ-

λαγή. Εκ των πραγμάτων, πάντως,
παραμένουν σκοτεινές οι μακρο-
πρόθεσμες προοπτικές του εν
λόγω καυσίμου γι’ αυτό και τα ο-
ρυχεία που συγκεντρώνουν τώρα
κέρδη ρεκόρ επιστρέφουν τα με-
τρητά στους μετόχους αντί να τα
επενδύουν σε νέα σχέδια. Οπως

χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο
Λούκας Πάιπς, αναλυτής της Β
Riley Securities, «το παιχνίδι με
τον γαιάνθρακα τώρα λέγεται α-
ποδόσεις κεφαλαίου».

Οι εταιρείες ορυχείων βρίσκο-
νται σε μια περίεργη και σπάνια
θέση. Η αγορά είναι σε πολύ καλή
κατάσταση καθώς οι εταιρείες
κοινής ωφελείας σπεύδουν να ε-
ξασφαλίσουν επάρκεια καυσίμων
ώστε να εξακολουθήσουν να λει-
τουργούν. Ο κόσμος όμως είναι
τελεσίδικα αποφασισμένος να ε-
γκαταλείψει τα ορυκτά καύσιμα
και να στραφεί σε πιο καθαρές
πηγές ενέργειας. Και η ζήτηση
για γαιάνθρακα αναμένεται να ε-
ξανεμιστεί μέσα στα επόμενα χρό-

νια. Σε ό,τι αφορά την Arch, τη
δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ο-
ρυχείων στις ΗΠΑ, αναμένεται
πως οι αποδόσεις των μερισμάτων
της θα φτάσουν στο 25% μέσα
στο επόμενο έτος.

Σύμφωνα με τον Αντριου
Μπλούμενφελντ, διευθυντή ανα-
λύσεων δεδομένων στην
McCloskey, εφόσον η εταιρεία
έχει ρητώς υποσχεθεί να προσφέ-
ρει στους μετόχους τα μισά από
τα κέρδη της, οι επενδυτές μπο-
ρούν να περιμένουν γενναίες α-
ποδόσεις. Αλλα αμερικανικά ορυ-
χεία, άλλωστε, έχουν υποσχεθεί
το ίδιο, όπως η Alliance Resource
Partners και η Ramaco Resources.

BLOOMBERG

Υψηλό μέρισμα από εταιρείες γαιάνθρακα
<<<<<<

Η ολική επαναφορά του
ορυκτού καυσίμου μετά
τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία φέρνει μεγάλα κέρ-
δη σε όσους έχουν επεν-
δύσει στον κλάδο.

Σε πολλά αμερικανικά ορυχεία γαιάνθρακα η νομισματική απόδοση τη φε-
τινή χρήση θα κινηθεί άνω του 20%.
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Oταν ο Τζον Μέιτζορ ήταν πρω-
θυπουργός της Βρετανίας, ζήτησε
από τον Μπόρις Γέλτσιν να του
πει πώς τα πάει η ρωσική οικονο-
μία «με μια λέξη». Ο Γέλτσιν, ως
τότε πρόεδρος της Ρωσίας, απά-
ντησε «καλά». Ο Μέιτζορ στη συ-
νέχεια του ζήτησε να το πει ανα-
λυτικά με δύο λέξεις. «Δεν είναι
καλά», συμπλήρωσε ο Γέλτσιν. Ε-
νόσω οι ηγέτες της «Ομάδας των
Είκοσι» μεγάλων οικονομιών συ-
γκεντρώνονται στην Ινδονησία
αυτή την εβδομάδα, είναι μεγάλη
πρόκληση να μπορέσει να δοθεί
μια παρόμοια περιγραφική αξιο-
λόγηση για την κατάσταση του
κόσμου. Με μια λέξη, τα πράγματα
είναι «κάκιστα», αλλά με τέσσερις
«δεν είναι τόσο άσχημα». Βέβαια,
υπάρχουν πολλά αρνητικά. Ενας
πλανήτης που υπερθερμαίνεται,
μια παγκόσμια οικονομική κρίση,
η σύγκρουση στην Ουκρανία και
η αρχή ενός ψυχρού πολέμου με-

ταξύ Δύσης και Κίνας. Υπάρχουν
όμως και θετικά. Ο Ρώσος πρόε-
δρος Βλαντιμίρ Πούτιν χάνει, τα
αυταρχικά καθεστώτα κλονίζονται
και οι εκπομπές ρύπων είναι πι-
θανό να κορυφωθούν νωρίτερα
από ό,τι αναμενόταν.

Είναι εύκολο να βρει κανείς λό-
γους για δυσοίωνες εκτιμήσεις α-
ναφορικά με αυτό, που καλείται
«πολυκρίση». Η εισβολή του Πού-
τιν στην Ουκρανία έχει δημιουρ-
γήσει κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης για την ενέργεια και τα τρό-
φιμα, οδηγώντας σε παγκόσμια
οικονομική ύφεση. 

Ο πληθωρισμός εκκολάπτετο
ήδη πριν από τον πόλεμο, εν μέρει
επειδή η πανδημία διέκοψε τις α-
λυσίδες εφοδιασμού και εν μέρει
επειδή οι κεντρικές τράπεζες διο-
χέτευαν φθηνό χρήμα στην οικο-
νομία επί δέκα χρόνια και πλέον.
Συν τοις άλλοις, υπήρξε επίσης
μια μαζική συσσώρευση χρέους,

τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και
από τον ιδιωτικό τομέα στην Κίνα
και στις αναπτυσσόμενες χώρες,
καθώς και στις πλούσιες. Η σύ-
γκρουση στην Ουκρανία έχει ε-
πιδεινώσει ακόμη περισσότερο
τον πληθωρισμό και το χρέος. Οι
κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα
επιτόκια και οι κυβερνήσεις δεν
μπορούν να δανείζονται τόσο ε-
λεύθερα, όπως ανακάλυψε η βρα-
χείας θητείας πρωθυπουργός της
Βρετανίας Λιζ Τρας.

Οι σχέσεις μεταξύ των πλού-
σιων δημοκρατιών του κόσμου
και της Κίνας ήταν κακές, ακόμη
και πριν η Ρωσία εισβάλει στην
Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον και το
Πεκίνο αρχίζουν να αποσυνδέουν
τις οικονομίες τους, καθώς καμία
δεν θέλει να εξαρτάται από την
άλλη, εάν υπάρξει σύγκρουση. 

Η σύγκρουση στην Ουκρανία
και τα πρώτα στάδια ενός ψυχρού
πολέμου με την Κίνα σημαίνουν
ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί
παγκόσμια συναίνεση για οτιδή-
ποτε. Ομοίως, η διάσκεψη για το
κλίμα που διεξάγεται αυτή τη στιγ-
μή στην Αίγυπτο είναι απίθανο
να καταλήξει σε συμφωνία στις
σχετικές συνομιλίες. Στο Παρίσι
το 2015 οι χώρες δεσμεύτηκαν να
περιορίσουν την άνοδο της θερ-
μοκρασίας ιδανικά 1,5 βαθμό Κελ-
σίου πάνω από τα προβιομηχανικά
επίπεδα. Ομως ο πλανήτης αυτή
τη στιγμή οδεύει προς τους 2,4 με
2,8 βαθμούς, σύμφωνα με έκθεση
του ΟΗΕ. Ωστόσο, υπάρχει κάποια
φλόγα αναμμένη στο σκοτάδι. Η
Ρωσία χάνει στην Ουκρανία και
ο Κινέζος πρόεδρος Σι, ο σημα-
ντικότερος σύμμαχος του Πούτιν,
έχει αντιταχθεί στη χρήση πυρη-
νικών όπλων στον πόλεμο αυτό.
Εν τω μεταξύ, αυτή η συγκυρία
ενίσχυσε τη συμμαχία μεταξύ της
Αμερικής, της Ευρώπης και των
χωρών με τις ίδιες αντιλήψεις σε
όλο τον κόσμο. Η «Ομάδα των Εί-
κοσι» έχει αποδυναμωθεί, αλλά η
«Ομάδα των Επτά» μεγάλων βιο-
μηχανικών οικονομιών συνεργά-
ζεται στενότερα. Οι σχέσεις μεταξύ
των «Επτά» και της Νότιας Κορέας,
της Αυστραλίας και της Ινδίας ε-
νισχύονται επίσης. Οι φιλελεύθε-
ρες δημοκρατίες υποφέρουν σε
όλο τον κόσμο, αλλά η απολυταρ-
χία δεν είναι καλύτερο σύστημα.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Η παγκόσμια οικονομία
«δεν είναι τόσο άσχημα»

Του ΟYΓΚΟ ΝΤIΞΟΝ / REUTERS BREAKINGVIEWS

<<<<<<

Οι φιλελεύθερες δημο-
κρατίες υποφέρουν
σε όλο τον κόσμο, αλλά
η απολυταρχία δεν είναι
καλύτερο σύστημα.

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας του, 170
και πλέον ετών, το Harrods πάντα έδινε
μεγάλη έμφαση στο φαγητό. Μπορεί
να ξεκίνησε ως ένα παντοπωλείο που
πουλούσε τσάι και μπισκότα, αλλά νωρίς
ασπάστηκε τη φιλοσοφία ενός πολυ-
καταστήματος με είδη πολυτελείας. Ω-
στόσο, το εμβληματικό εμπορικό σήμα,
το σχεδόν ταυτόσημο με την πρωτεύ-
ουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, μέχρι
πρότινος θεωρούσε τους χώρους εστία-
σης σαν ένα σημείο προσωρινού ανε-
φοδιασμού για έναν καφέ και ένα γενναίο
κομμάτι κέικ, προτού συνεχίσει ο κα-
ταναλωτής τις αγορές του. Τα πράγματα,
όμως, αλλάζουν, όπως αναφέρει σχετικά
σε δημοσίευμά του το Bloomberg. Το
κατάστημα επενδύει τώρα πολλά χρή-
ματα σε εστιατόρια, που θεωρούνται
προορισμοί και καλύπτουν μεγάλο εύρος
επιλογών, με το σκεπτικό πως κι αυτά
με τη σειρά τους θα τροφοδοτήσουν
τις πωλήσεις του. Τον τελευταίο ενάμιση

χρόνο, το Harrods άνοιξε το εστιατόριο
Harrods Social του Τζέισον Αθερτον,
καθώς και ένα ζαχαροπλαστείο με πε-
ρίτεχνες λιχουδιές από τον διάσημο
Γάλλο ζαχαροπλάστη Ανζελό Μιζά. Το
2024 το Harrods θα φιλοξενήσει έναν
ακόμη αξιόλογο σεφ βραβευμένο με α-
στέρι Μισελέν, τον Ντέιβ Πάιντ, ιδιο-
κτήτη του φημισμένου εστιατορίου κρε-
ατικών Burnt Ends της Σιγκαπούρης.
Θα είναι το πρώτο δικό του που θα α-
νοίξει σε ξένο κράτος.

«Το Harrods βλέπει τα εστιατόρια
ως ένα ζωτικής σημασίας τμήμα των
δραστηριοτήτων του και του μέλλοντός

του», παρατηρεί η Ασλεϊ Σάξτον, διευ-
θύντρια εστιατορίων του καταστήματος.
«Χρησιμοποιούμε τα εστιατόρια για να
τροφοδοτήσουμε τη μακροπρόθεσμη
επιτυχία του καταστήματος». Το πιο
δημοφιλές μέρος για φαγητό στο Harrods
για το άμεσο μέλλον θα είναι το Studio
Frantzen, που αναμένεται να ανοίξει
στις 28 Νοεμβρίου στους δύο τελευταίους
ορόφους του καταστήματος. Το εστια-
τόριο είναι το πρώτο βρετανικό προ-
πύργιο που κατακτά ο περιώνυμος σεφ
Μπιορν Φραντσέν, ένας από τους λίγους
παγκοσμίως, που διατηρεί δύο εστια-
τόρια με τρία αστέρια Μισελέν. Το ένα
είναι η ομώνυμη ναυαρχίδα του στη
Στοκχόλμη και το άλλο το λεγόμενο Zén
στη Σιγκαπούρη. Το ευάερο και ευήλιο
Studio Frantzen μπορεί να εξυπηρετήσει
συνολικά 112 άτομα, ενώ στο κέντρο
του χώρου δεσπόζει μια σειρά τραπεζιών
με διαχωριστικά μεταξύ τους, που το-
ποθετούνται κατά μήκος του τοίχου.

Μπροστά από την ανοιχτή κουζίνα βρί-
σκεται μακρύς πάγκος και από την πολύ
υψηλή οροφή κρέμεται σύγχρονος πο-
λυέλαιος.

Το εστιατόριο του Λονδίνου, το οποίο
θα διευθύνει ο επικεφαλής σεφ Μάρκους
Ρόλεν, αντιπροσωπεύει μια προσιτή
πολυτέλεια για τους θαυμαστές του
Μπιορν Φραντσέν. Το μενού γευσιγνω-
σίας στη ναυαρχίδα της Στοκχόλμης
ξεκινά από περίπου 4.200 σουηδικές
κορώνες, δηλαδή 334 στερλίνες. Στο
Studio Frantzen, το μενού, που έχει ε-
πιρροές σουηδικής και ασιατικής κου-
ζίνας, θα προσφέρει επιλογές α λα καρτ
με αρχική τιμή 4 λιρών, ενώ ορεκτικά
όπως σκουμπρί σεβίτσε με ιαπωνική
σάλτσα πόνζου με φράουλες κοστίζουν
18 λίρες. Αλλα πρώτα πιάτα περιλαμ-
βάνουν ταρτάρ τόνου και κόκκινoυ ε-
λαφιού με κρέμα καλλιεργημένου γου-
ασάμπι και αστακό Κορνουάλης με κόκ-
κους ροζ πιπεριού και βανίλια Ταϊτής.

Οι κεντρικές τράπεζες θα αποφύγουν τις
επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων εφεξής,
καθώς η ύφεση χτυπάει την πόρτα των
οικονομιών τους, ενώ οι έως τώρα κινή-
σεις τους δείχνουν να οδηγούν ήδη σε
αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέ-
σεων. Σε αυτή την εκτίμηση συγκλίνουν
οι οικονομολόγοι μετά τις τελευταίες
συνεδριάσεις των μεγάλων κεντρικών
τραπεζών, αλλά και έπειτα από τα τε-
λευταία στοιχεία που φέρουν τον πλη-
θωρισμό των ΗΠΑ να αποκλιμακώνεται
στο 7,7% τον Οκτώβριο από το 8,2% τον
Σεπτέμβριο. Οι αγορές δίνουν έτσι με-
γαλύτερες πιθανότητες η επόμενη κίνηση
των ΕΚΤ, Fed και των κεντρικών τρα-
πεζών Αγγλίας, Ελβετίας και Καναδά να
είναι μια αύξηση επιτοκίων κατά 50 και
όχι κατά 75 μονάδες βάσης, και για το
επόμενο έτος προβλέπουν ακόμη μικρό-

τερες αυξήσεις. Προς επίρρωσιν των ε-
κτιμήσεών τους, ο διοικητής της Τρά-
πεζας της Γαλλίας και στέλεχος του Δ.Σ.
της ΕΚΤ Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό
μιλώντας χθες στο Reuters δήλωσε πως
η ΕΚΤ θα εξακολουθήσει να αυξάνει τα
επιτόκια, αλλά δεν πρόκειται να γίνουν
κανόνας οι επιθετικές αυξήσεις.

Οπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα
των Financial Times, αυξάνονται διαρκώς
τα στοιχεία που κατατείνουν σε επιβρά-
δυνση της ανάπτυξης και μείωση του
ΑΕΠ. Οι δείκτες υπευθύνων προμηθειών
(ΡΜΙ) της S&P Global καταδεικνύουν ε-
πιβράδυνση σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ευ-
ρωζώνη από τον Οκτώβριο, ενώ ο πα-
γκόσμιος δείκτης νέων παραγγελιών
έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επί-
πεδα που έχει σημειώσει από την άνοιξη
του 2020, στην κορύφωση της πανδημίας.
Ομοίως, οι δείκτες καταναλωτικής εμπι-
στοσύνης βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα σε πολλές χώρες, καθώς ο πλη-
θωρισμός και η αύξηση του κόστους δα-
νεισμού έχουν οδηγήσει τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις σε «πάγωμα» δαπα-

νών. Ταυτοχρόνως, οικονομολόγοι και
διεθνείς οργανισμοί αναθεωρούν επί τα
χείρω τις προβλέψεις τους για την ανά-
πτυξη των ανεπτυγμένων οικονομιών
το 2023 και προβλέπουν ύφεση για τη
Γερμανία, την Ιταλία και τη Βρετανία.
Ο καταιγισμός των αρνητικών στοιχείων
και προβλέψεων οδηγεί τους οικονομο-
λόγους στην εκτίμηση ότι δεν επίκεινται
νέες επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.

Μιλώντας στους Financial Times, ο
Τζέιμς Πομερόι, οικονομολόγος της
HSBC, αναφέρθηκε στις δηλώσεις των
μεγάλων κεντρικών τραπεζών, τις οποίες
ερμήνευσε ως «σαφές μήνυμα» πως «ο-
δεύουμε προς μια περίοδο ηπιότερων
αυξήσεων των επιτοκίων, ανάλογων ό-
σων έχουμε δει σε Αυστραλία, Καναδά
και Νορβηγία». Ομοίως η Τζένιφερ Μακ
Κέον, επικεφαλής των οικονομολόγων
της Capital Economics, εξέφρασε την
εκτίμηση πως οι ιθύνοντες της νομισμα-
τικής πολιτικής θεωρούν ότι οι επιθετικές
αυξήσεις επιτοκίων έχουν αρχίσει να ε-
πηρεάζουν τις τιμές καταναλωτή. Προ-
σέθεσε μάλιστα πως «περιμένουμε ότι

οι κεντρικές τράπεζες θα επιβραδύνουν
τον ρυθμό των αυξήσεων εξαιτίας ενός
συνδυασμού αποδυνάμωσης των οικο-
νομιών, αποκλιμάκωσης των πληθωρι-
στικών πιέσεων, αλλά και του γεγονότος
ότι ήδη τα επιτόκια είναι υψηλότερα
από τα επίπεδα ισορροπίας, εκείνα δη-
λαδή που ούτε περιορίζουν την ανάπτυξη
ούτε της δίνουν ώθηση». Η Capital
Economics εκτιμά πως οι περισσότερες
από τις τουλάχιστον 20 κεντρικές τρά-
πεζες που παρακολουθεί θα προχωρή-
σουν σε αυξήσεις επιτοκίων 50 μ.β. ή α-
κόμη και μόνο 25 μ.β.

Οπως επισημαίνουν οι F.T., οι απόψεις
που εκφράζουν τα «γεράκια» των κε-
ντρικών τραπεζών υπερίσχυσαν το φθι-
νόπωρο, με αποτέλεσμα σειρά αυξήσεων
επιτοκίων, όμοιες των οποίων έχουμε
να δούμε εδώ και δεκαετίες. Οι 20 με-
γαλύτερες κεντρικές τράπεζες έχουν αυ-
ξήσει τα επιτόκια συνολικά κατά σχεδόν
11 εκατοστιαίες μονάδες από τον Αύ-
γουστο. Εξαίρεση αποτελεί η Τράπεζα
της Ιαπωνίας που δεν έχει αυξήσει τα
επιτόκια τα τελευταία 15 χρόνια και δεν

αναμένεται να τα αυξήσει στο εγγύς
μέλλον, όπως και οι κεντρικές τράπεζες
Ρωσίας και Τουρκίας που έχουν μειώσει
το κόστος δανεισμού. Στο ίδιο χρονικό
διάστημα μόνον οι αυξήσεις των ΕΚΤ,
Fed, της Τράπεζας της Αγγλίας και του
Καναδά έφθασαν συνολικά στις 5,5 ε-
κατοστιαίες μονάδες και κάθε μία από
αυτές τις κεντρικές τράπεζες προχώρησε
σε τουλάχιστον μία αύξηση 75 μ.β. Σε
ό,τι αφορά ειδικότερα τη Fed, δεν είχε
αποφασίσει αύξηση 75 μ.β. μετά το 1994
και τώρα προχώρησε σε τέσσερις συ-
ναπτές αυξήσεις αυτού του μεγέθους
από τον Ιούνιο. Ετσι τα επιτόκια του δο-
λαρίου κυμαίνονται πλέον από 3,75%
έως 4%. Από την πλευρά της η ΕΚΤ προ-
χώρησε επίσης σε δύο αυξήσεις 75 μ.β.
τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, φθά-
νοντας το βασικό επιτόκιο καταθέσεων
στο 1,5% και έχοντας καταγράψει την
πιο επιθετική στροφή σε περιοριστική
νομισματική πολιτική την οποία έχει
τολμήσει έως τώρα στα 24 χρόνια της
ιστορίας της.

FINANCIAL TIMES, REUTERS

Τα πολυτελή εστιατόρια,
ιδανικό συμπλήρωμα στα Harrods
To βρετανικό πολυκατάστημα επενδύει στην γκουρμέ κουζίνα βραβευμένων σεφ

«Το Harrods βλέπει τα εστιατόρια ως ένα ζωτικής σημασίας τμήμα των δραστηριοτήτων
του και του μέλλοντός του», παρατηρεί η Ασλεϊ Σάξτον, διευθύντρια εστιατορίων του.

<<<<<<

Στις 28 Νοεμβρίου ανοίγει
το εστιατόριο του βραβευμέ-
νου με τρία αστέρια Μισελέν
σεφ Μπιορν Φραντσέν.

Οι κεντρικές τράπεζες κατεβάζουν
ταχύτητα στις αυξήσεις επιτοκίων
Ηπιότερες λόγω αποκλιμάκωσης πληθωρισμού και σημαντικής επιβράδυνσης

<<<<<<

ΕΚΤ και Fed αναμένεται να
αυξήσουν τα επιτόκια κατά
50 και όχι κατά 75 μονάδες
βάσης την επόμενη φορά. Και
για το 2023 προβλέπονται
ακόμη μικρότερες αυξήσεις.

Οι απόψεις που εκφράζουν τα «γεράκια» των κεντρικών τραπεζών υπερίσχυσαν το φθινόπωρο, με αποτέλεσμα σειρά αυξήσεων επιτοκίων, ό-
μοιες των οποίων έχουμε να δούμε εδώ και δεκαετίες. Η ΕΚΤ προχώρησε σε δύο αυξήσεις 75 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
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Αύξηση κατά 5,7% των δαπανών και
κατά 4,2% του προσωπικού σε δραστη-
ριότητες έρευνας και ανάπτυξης το 2021
στην Ελλάδα καταγράφουν τα προκα-
ταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλε-
κτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως η
αρμόδια εθνική αρχή του ελληνικού
στατιστικού συστήματος για τις ευρω-
παϊκές στατιστικές έρευνας, ανάπτυξης
και καινοτομίας.    

Αναλυτικότερα, το 2021 οι δαπάνες
που πραγματοποιήθηκαν για έρευνα
και ανάπτυξη  στην Ελλάδα ήταν 2,63
δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 141 εκατ.
ευρώ σε σχέση με το 2020 (ποσοστό
αύξησης 5,7%). Ως ποσοστό του ΑΕΠ
οι σχετικές δαπάνες εμφανίζονται μει-
ωμένες το 2021, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε
κατά 9,8% σε σύγκριση με το 2020. Ετσι,
ο δείκτης ένταση έρευνας και ανάπτυξης,
που εκφράζει τις δαπάνες για έρευνα
και ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ,
διαμορφώθηκε σε 1,45% από 1,51% το
2020. Ο τομέας των επιχειρήσεων συ-

νεχίζει να έχει τη μεγαλύτερη συνει-
σφορά στις συνολικές δαπάνες για έ-
ρευνα και ανάπτυξη. Ειδικότερα, το
2021 στον τομέα των επιχειρήσεων
πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για έρευνα
και ανάπτυξη ύψους 1,245 δισ. ευρώ
(0,69% του ΑΕΠ), παρουσιάζοντας αύ-
ξηση 8,3% σε σχέση με το 2020. Πάντως,
αύξηση των δαπανών κατά 7,8% σε σύ-
γκριση με το 2020 καταγράφεται και
στον κρατικό τομέα, όπου πραγματο-
ποιήθηκαν δαπάνες για έρευνα και α-

νάπτυξη ύψους 579 εκατ. ευρώ, ποσό
που αντιστοιχεί σε 0,32% του ΑΕΠ.

Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης οι δαπάνες για έρευνα και ανά-
πτυξη ήταν 795,83 εκατ. ευρώ (0,44%
του ΑΕΠ) και κυμάνθηκαν στην ουσία
στα ίδια επίπεδα με το 2020, παρουσιά-
ζοντας οριακή αύξηση 0,4%. Στον τομέα
των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυ-
μάτων πραγματοποιήθηκαν δαπάνες
15,20 εκατ. ευρώ (0,01% του ΑΕΠ). Το
κράτος αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή
χρηματοδότησης των σχετικών δαπανών,
με το ποσό να ανέρχεται το 2021 σε 1,16
δισ. ευρώ. Σημαντική αύξηση σημειώθηκε
στις δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν
από το κράτος μέσω του ΕΣΠΑ 2014-
2020. Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ ήταν συνολικά 335,54 εκατ.
ευρώ (αύξηση 33,50%) και αφορούσε ό-
λους τους τομείς: τις επιχειρήσεις (139,18
εκατ. ευρώ), τον τομέα τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (100,36 εκατ. ευρώ), τον κρα-
τικό τομέα (95,02 εκατ. ευρώ) και τον
τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ι-

δρυμάτων (0,98 εκατ. ευρώ). Η δεύτερη
μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης
ήταν οι επιχειρήσεις, με ποσό 1,013
δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού
του ποσού, 925,82 εκατ. ευρώ, επενδύ-
θηκε σε έρευνα και ανάπτυξη που διε-
νεργείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Με το υπόλοιπο ποσό οι επιχειρήσεις
χρηματοδότησαν έρευνα και ανάπτυξη
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (60,15
εκατ. ευρώ), στον κρατικό τομέα (25,53
εκατ. ευρώ) και σε ιδιωτικά μη κερδο-
σκοπικά ιδρύματα (1,74 εκατ. ευρώ).
Τρίτη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότη-
σης ήταν η Ε.Ε. με το ποσό των 268,47
εκατ. ευρώ. Η αύξηση των δαπανών ο-
δήγησε και σε αύξηση των θέσεων ερ-
γασίας για έρευνα και ανάπτυξη κατά
4,2% το 2021 σε σύγκριση με το 2020,
με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγρά-
φεται στις επιχειρήσεις. Το συνολικό
προσωπικό σε έρευνα και ανάπτυξη το
2021 ανήλθε σε 60.537 θέσεις πλήρους
απασχόλησης, ενώ για τους ερευνητές
σε 44.317 θέσεις.

Το 2021 οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έρευνα και ανάπτυξη  στην Ελλάδα ήταν
2,63 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 141 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020.

Περισσότεροι πόροι σε έρευνα και ανάπτυξη από ελληνικές επιχειρήσεις
<<<<<<<

Η αύξηση των επενδύσεων
από ιδιωτικό τομέα, δημόσιο
και πανεπιστήμια έχει
οδηγήσει και στην ενίσχυση
της απασχόλησης, τόσο του
συνολικού προσωπικού
όσο και των ερευνητών.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Με ό,τι κι αν σημαίνει για την πορεία
των επιτοκίων, η τιθάσευση του πλη-
θωρισμού είναι αδιαπραγμάτευτος στό-
χος στη διετία που θα ακολουθήσει, ξε-
καθαρίζει ο διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας της Ιρλανδίας, Γκάμπριελ Μα-
κλάουφ. Μιλώντας στην «Κ», στο περι-
θώριο συνεδρίου του Economist στη
Λευκωσία, το μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ
τονίζει ότι πάνω από το 60% των ειδών
στο καλάθι κοστίζει τουλάχιστον 5%
ακριβότερα. Σημειώνει επίσης ότι παρά
τα «προσωρινά και καλά στοχευμένα»
μέτρα στήριξης, ήρθε η ώρα για τις ευ-
ρωπαϊκές οικονομίες να επικεντρωθούν
ξανά στη βιωσιμότητα του δημόσιου
χρέους. Ο ίδιος περιγράφει τη στρατη-
γική της Ιρλανδίας για τη μείωση των
NPLs και βάζει πλέον ερωτηματικό για
το πώς θα διαμορφωθεί η αγορά δανείων
μετά τις αυξήσεις των επιτοκίων.

– Η ιρλανδική κυβέρνηση απαγό-
ρευσε τις εξώσεις μέχρι την άνοιξη
του 2023, μία ένδειξη του προβλή-
ματος που ανακύπτει με την αγο-
ραστική δύναμη των καταναλωτών.
Πόσο δύσκολος θα είναι αυτός ο
χειμώνας για την Ευρώπη;

– Οχι μόνο ο χειμώνας, αλλά ολόκληρη
η χρονιά που έρχεται μπορεί να είναι
πολύ δύσκολη. Οι οικονομικοί δείκτες
δείχνουν επιδείνωση των προοπτικών
για την οικονομική δραστηριότητα της
Ζώνης του Ευρώ. Οι προβλέψεις για την
ανάπτυξη από την ΕΚΤ και τους άλλους
κύριους θεσμούς έχουν αναθεωρηθεί
σημαντικά προς τα κάτω για το 2023
και το 2024. Παρά ταύτα, ο πληθωρισμός
παραμένει πολύ υψηλός και η επιβρά-
δυνση της ανάπτυξης δεν θα είναι αρ-
κετή για να διασφαλίσει ότι ο πληθω-
ρισμός θα επιστρέψει στα επίπεδα του
στόχου του 2% μεσοπρόθεσμα. Αν και
τα ονομαστικά επιτόκια αυξάνονται, η
νομισματική πολιτική έχει ακόμη δρόμο
να διανύσει για να αποκαταστήσει τη
σταθερότητα των τιμών. Η εντολή της
ΕΚΤ είναι σαφής: η προτεραιότητα της
νομισματικής πολιτικής πρέπει να είναι
η σταθερότητα των τιμών.

Η νομισματική πολιτική κάνει το κα-
θήκον της. Αλλοι φορείς χάραξης πο-
λιτικής μπορούν επίσης να δράσουν
για να μετριάσουν τον αντίκτυπο αυτών
των κραδασμών στις τιμές. Για τα νοι-
κοκυριά που δαπανούν σχετικά μεγα-
λύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους
σε είδη με ταχύτερα αυξανόμενες τιμές

–όπως η ενέργεια και τα τρόφιμα– ο α-
ντίκτυπος μπορεί να είναι ιδιαίτερα έ-
ντονος, επομένως τα μέτρα δημοσιο-
νομικής στήριξης είναι σημαντικά. Ω-
στόσο θα πρέπει να είναι προσαρμο-
σμένα, προσωρινά και να στοχεύουν
στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, που υπο-
φέρουν περισσότερο – ώστε να μην
τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις πληθω-
ριστικές πιέσεις.

– Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι, σε
αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Ευρωζώνη
δεν χρειάζεται ιδιαίτερα να αυξήσει
τα επιτόκια, υπό την έννοια ότι ο
πληθωρισμός οδηγείται συγκεκρι-
μένα από μια απότομη, συγκυριακή
αύξηση στο ενεργειακό κόστος.
Ποια είναι η γνώμη σας;

– Από το β΄ εξάμηνο του 2020 η δυ-
ναμική του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και
στη Ζώνη του Ευρώ παρουσίασε ορι-
σμένες διαφορές. Οι κινητήριες δυνάμεις
του πληθωρισμού στη Ζώνη του Ευρώ
προέρχονται πιο έντονα από τα αλλη-
λοεπικαλυπτόμενα σοκ προσφοράς του
πολέμου, των τιμών της ενέργειας και
της πανδημίας. Σε αντίθεση με τον πλη-
θωρισμό στις ΗΠΑ που επηρεάστηκε
πιο έντονα από παράγοντες ζήτησης,
γεγονός που αντανακλάται σε ισχυρό-

τερες αυξήσεις μισθών. Ωστόσο η δια-
φορά στους υποκείμενους ρυθμούς πλη-
θωρισμού των δύο περιοχών μειώνεται.
Αν εξαιρέσουμε τη συμβολή στον πλη-
θωρισμό των κατοικιών στις ΗΠΑ (τον
οποίο δεν περιλαμβάνει ακόμη ο ΕνΔΤΚ
της Ζώνης του Ευρώ), η τάση του πλη-
θωρισμού στη Ζώνη του Ευρώ τελευταία
έχει γίνει παρόμοια με αυτή των ΗΠΑ.

Οι συνήθεις μετρήσεις του υποκεί-
μενου πληθωρισμού στη Ζώνη του Ευρώ
κυμαίνονται πλέον περίπου από 4% έως
8% – και ο πληθωρισμός αναμένεται
να παραμείνει υψηλός στον προβλεπό-
μενο ορίζοντα. Πλέον, πάνω από το 60%
των ειδών στο καλάθι έχουν αυξήσεις
τιμών μεγαλύτερες από 5%, από έτος
σε έτος. Καθώς οι πιέσεις στις τιμές δι-
ευρύνονται σε όλο το καλάθι, η υπόθεση
για αυστηρότερη νομισματική πολιτική

γίνεται ισχυρότερη. Εμείς στο διοικητικό
συμβούλιο δεν είμαστε λιγότερο αφο-
σιωμένοι στην καταπολέμηση του πλη-
θωρισμού από τη Fed των ΗΠΑ. Δεν θα
διστάσουμε να αυξήσουμε τα επιτόκια
στον βαθμό που χρειάζεται για να επα-
ναφέρουμε τον πληθωρισμό στο 2%.

– Ποια είναι η δική σας πρόβλεψη;
Για πόσο καιρό ακόμη θα έχουμε υ-
ψηλό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση
υψηλότερα επιτόκια;

– Τα επιτόκια αυξάνονται για πρώτη
φορά έπειτα από μια δεκαετία (κατά 50
μονάδες βάσης τον Ιούλιο, 75 μονάδες
βάσης τον Σεπτέμβριο και 75 μονάδες
βάσης τον Οκτώβριο) και πλέον βρί-
σκονται πολύ έξω από το αρνητικό έ-
δαφος. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
αναμένουν να αυξήσουν περαιτέρω τα

επιτόκια πολιτικής για να προφυλαχθούν
από τον κίνδυνο μιας «επίμονης» απο-
δέσμευσης των προσδοκιών για τον
πληθωρισμό. Η τελευταία πρόβλεψη
της ΕΚΤ (Σεπτέμβριος 2022) για τη Ζώνη
του Ευρώ δείχνει ότι ο πληθωρισμός
είναι πιθανό να παραμείνει πάνω από
9% για το υπόλοιπο του 2022, κυρίως
λόγω των αυξήσεων των τιμών των τρο-
φίμων και της ενέργειας, πριν πέσει
στο 5,5% κατά μέσον όρο το 2023 και
τελικά σταθεροποιηθεί περίπου 2,3%
έως το 2024. Οταν ο πληθωρισμός είναι
υψηλός, τείνει να είναι και πιο ασταθής
και πιο δύσκολο να προβλεφθεί. Στο
τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον
υπάρχει ουσιαστική αβεβαιότητα σχε-
τικά με τις προβλέψεις και τις προοπτικές.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΚΤ
περιλαμβάνει «δυσμενή» σενάρια στις

προβλέψεις της. Αντιμετωπίζουμε αβε-
βαιότητες που πηγάζουν από μια άνευ
προηγουμένου ποικιλία παραγόντων,
όπως ο πόλεμος, οι γεωπολιτικές εντά-
σεις, οι διαταραχές της παγκόσμιας α-
λυσίδας αξίας και η επιτακτική ανάγκη
μετασχηματισμού της οικονομίας για
την αντιμετώπιση των προκλήσεων
που σχετίζονται με την κλιματική αλ-
λαγή. Ως εκ τούτου, το διοικητικό συμ-
βούλιο θα ακολουθήσει προσέγγιση συ-
νεδρίασης προς συνεδρίαση για τις α-
ποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

– Η ελληνική οικονομία είναι ακόμη
μια ιδιαίτερη περίπτωση στην Ευ-
ρωζώνη λόγω του ιδιαίτερα υψηλού
δημόσιου χρέους. Ποια είναι η αί-
σθηση που αποκομίζετε από την
Ελλάδα σήμερα;

– Οχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ο-
λόκληρη τη Ζώνη του Ευρώ και στις πε-
ρισσότερες οικονομίες του κόσμου, τα
επίπεδα του δημόσιου χρέους εκτοξεύ-
θηκαν ως απάντηση στην παγκόσμια
ύφεση που προκάλεσε η πανδημία, φτά-
νοντας σε πρωτοφανή επίπεδα. Τώρα,
παρά την ενεργειακή κρίση και την α-
νάγκη για προσαρμοσμένα, προσωρινά

και καλά στοχευμένα μέτρα για τη στή-
ριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών,
είναι καιρός να ενισχυθεί η αποτελε-
σματικότητα των δημόσιων δαπανών
και να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του
χρέους. Η κατάλληλη εστίαση στη βιω-
σιμότητα του δημόσιου χρέους είναι α-
κόμη πιο σημαντική υπό το πρίσμα των
αυξήσεων των επιτοκίων, τα οποία θα
αυξήσουν για τις κυβερνήσεις το κόστος
χρηματοδότησης.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, εκτός από
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των δημόσιων δαπανών της, η βιωσι-
μότητα του δημόσιου χρέους θα μπο-
ρούσε επίσης να βελτιωθεί σημαντικά
όσο η χώρα συνεχίζει την πορεία της
στην εφαρμογή διαρθρωτικών πολιτικών
με στόχο την αύξηση του αναπτυξιακού
της δυναμικού και την υποστήριξη της

ανθεκτικότητάς της, μια διαδικασία
που έχει ήδη επιτρέψει στην οικονομία
της να ανακάμψει από τους πρόσφατους
κλυδωνισμούς με πολύ ταχύτερο ρυθμό
από ό,τι θα είχε συμβεί διαφορετικά.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
κατά 6,2% φέτος, πολύ υψηλότερη από
την αρχική πρόβλεψη. Η ανάπτυξη το
2023 θα είναι χαμηλότερη από ό,τι α-
ναμενόταν νωρίτερα φέτος – όπως και
στην υπόλοιπη Ζώνη του Ευρώ ως α-
ποτέλεσμα της επιδείνωσης των προ-
οπτικών. Οι εξελίξεις στον τουριστικό
τομέα το 2023 και μετά θα επηρεάσουν
τη συνολική ανάπτυξη, αν και είναι δύ-
σκολο να αντληθούν πάρα πολλά από
τους αριθμούς του τουρισμού το 2022,
όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες τάσεις.
Ωστόσο, εάν η Ελλάδα μπορέσει να ε-
πιστρέψει στο είδος των μεσοπρόθεσμων
τάσεων ανάπτυξης που βλέπαμε πριν
από την πανδημία, τότε αυτό θα ήταν
μια σημαντική ώθηση τόσο για την α-
πασχόληση όσο και για την ανάπτυξη.
Φυσικά, η απόφαση (τον Αύγουστο) να
αφαιρεθεί η Ελλάδα από το ενισχυμένο
πλαίσιο επιτήρησης της Ε.Ε. ήταν ένα
ορατό και ευπρόσδεκτο σημάδι συνο-
λικής προόδου.

Πιέσεις από το ισχυρό δολάριο
– Τι σημαίνει το ισχυρό δολάριο για
την Ευρωζώνη;

– Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ
δεν στοχεύει σε κανένα είδος συναλ-
λαγματικής ισοτιμίας. Ομως ένα επίμονα
ισχυρό δολάριο θα μπορούσε να προ-
σθέσει πληθωριστικές πιέσεις. Η τρέ-
χουσα ισχύς του δολαρίου σε σχέση με
το ευρώ αντανακλά εν μέρει το γεγονός
ότι ο κύκλος σύσφιγξης της νομισματικής
πολιτικής των ΗΠΑ βρίσκεται σε πιο
προχωρημένο στάδιο. Κατά συνέπεια,
η ισχύς του δολαρίου σε σχέση με το
ευρώ μπορεί να είναι μόνο προσωρινή.
Σε κάθε περίπτωση, ενώ η αυστηρο-
ποίηση της πολιτικής των ΗΠΑ τείνει
να μειώνει τον πληθωρισμό στη Ζώνη
του Ευρώ μεσοπρόθεσμα, γνωρίζουμε
ότι τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα ένα
ισχυρό δολάριο έχει το αντίθετο απο-
τέλεσμα. Η υποτίμηση του ευρώ έναντι
του δολαρίου ΗΠΑ κάνει τις τιμές των
εμπορευμάτων να ανεβαίνουν σε όρους
ευρώ και να αυξάνεται ο πληθωρισμός.
Αυτό μπορεί να προσθέσει περαιτέρω
στην τάση που έχουν ήδη οι μισθοί να
«φθάσουν» τον υψηλότερο πληθωρισμό,
δημιουργώντας πιο επίμονες πληθωρι-
στικές πιέσεις.

Θα αυξήσουμε τα επιτόκια όσο χρειαστεί 
Aδιαπραγμάτευτος στόχος η τιθάσευση του πληθωρισμού, λέει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας, Γκάμπριελ Μακλάουφ

– Στη χώρα μας εκκρεμεί ακόμη το
δεύτερο στάδιο εκκαθάρισης των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα
οποία επί της ουσίας μεταφέρθηκαν
από τους ισολογισμούς των τραπε-
ζών στην αγορά. Η Ιρλανδία έχει ε-
μπειρία σε αυτό το θέμα. Ποια είναι
ενδεχομένως ορισμένα μαθήματα
που πήρε η χώρα σας και θα ήταν
χρήσιμα στην ελληνική περίπτωση;

– Η επίλυση στο ζήτημα των μη ε-
ξυπηρετούμενων δανείων στο ιρλανδικό
τραπεζικό σύστημα ήταν μια πολύπλευ-
ρη διαδικασία. Για πολλά χρόνια, η κε-
ντρική τράπεζα της Ιρλανδίας έχει το-
νίσει ότι, από την άποψη του μακροοι-
κονομικού επιμερισμού του κινδύνου,
υπάρχουν σημαντικά οφέλη από την
ύπαρξη μιας λειτουργικής αγοράς πω-
λήσεων και τιτλοποιήσεων, στην οποία
αυτή αγορά οι τράπεζες θα μπορούν να
εκφορτώνουν τα χαρτοφυλάκια των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Το γεγονός
ότι το τραπεζικό σύστημα έχει ασφαλώς
κεντρική θέση για τους εγχώριους κα-
ταναλωτές χρηματοπιστωτικών υπη-

ρεσιών, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να
αγνοήσουμε τα οφέλη αυτού του είδους
δραστηριότητας. Η ιρλανδική οικονομία
έχει επιτύχει μια εντυπωσιακή ανάκαμ-
ψη, από την παγκόσμια χρηματοπιστω-
τική κρίση, με οδηγό τις άμεσες ξένες
επενδύσεις. Αυτό ήταν ένα σημαντικό
υπόβαθρο σε όλες τις προσπάθειες πο-
λιτικής για τη μείωση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων που βρίσκονταν στο
ιρλανδικό τραπεζικό σύστημα.

Η εποπτική μας δέσμευση, η οποία
συνδυάζει τόσο τις προληπτικές όσο
και τις καταναλωτικές εντολές μας, συ-
μπεριλαμβανομένων των επίσημων
στόχων του 2013, σημαίνει ότι η απο-
τελεσματική αναδιάρθρωση των στε-
γαστικών δανείων ήταν ένα σημαντικό
μέρος της εργαλειοθήκης που είχαμε
στη διάθεσή μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουμε από
τις τράπεζες να κάνουν ό,τι είναι προς
το συμφέρον των πελατών τους και ε-
πίσης να λογοδοτούν στους ίδιους όταν
δεν το κάνουν. Αναγνωρίζουμε ότι δεν
μπορούν όλα τα δάνεια να διατηρηθούν

στον ισολογισμό και να «επιδιορθωθούν»
– και στην περίπτωση της Ιρλανδίας η
απορρόφηση των εξασφαλίσεων ήταν
δύσκολη υπόθεση για μια σειρά από

κοινωνικοπολιτικούς και νομικούς λό-
γους. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η
αγορά πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων
δανείων και τιτλοποίησης αντιπροσώ-

πευε μια άλλη οδό στη διάθεση των
τραπεζών για να μειώσουν τους δείκτες
των NPLs. Ειδικότερα, από το 2017, οι
πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων
στην αγορά στεγαστικών δανείων έχουν
καταστεί ένα σοβαρό εργαλείο μείωσης
των NPLs.

Για τα εμπορικά δάνεια, η διαδικασία
των πωλήσεων χαρτοφυλακίου έχει πιο
μακρά ιστορία. Το 2017 κάναμε ξεκά-
θαρη την προσδοκία μας ότι, ανεξάρτητα
από τον ιδιοκτήτη του δανείου –είτε
είναι τράπεζα είτε όχι– παρέχονται οι
ίδιες καταναλωτικές προστασίες στους
δανειολήπτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές
στεγαστικών δανείων. Και μπορεί να
είναι δύσκολο να αξιολογηθούν επισή-
μως αυτά τα ζητήματα, όμως δεν συ-
ναντάμε μέχρι σήμερα στοιχεία που να
δείχνουν ότι η μεταφορά δανείου από
τράπεζα σε μη τράπεζα έχει οδηγήσει
σε οποιαδήποτε αύξηση της ζημίας των
πελατών στο ιρλανδικό χρηματοπιστω-
τικό σύστημα. Από εκεί και ύστερα, το
περιβάλλον των επιτοκίων είναι σαφώς
ο σημαντικότερος ευρύτερος παράγο-

ντας που επηρεάζει την επιτυχία του
τραπεζικού τομέα στη μεταφορά αυτών
των χαρτοφυλακίων. Η συμπεριφορά
αναζήτησης απόδοσης στις παγκόσμιες
αγορές σήμαινε ότι την τελευταία δε-
καετία υπήρχε μια ισχυρή αγορά για
τους δανειστές οι οποίοι πραγματοποι-
ούσαν αυτές τις πωλήσεις. Συνολικά,
δεν πιστεύουμε ότι οι τράπεζες υπέ-
στησαν σοβαρές ζημίες ισολογισμού
κατά την τελευταία δεκαετία, γεγονός
που υποδηλώνει ότι οι προβλέψεις τους
για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν
σε γενικές γραμμές επαρκείς στα μάτια
της αγοράς.

Το ερώτημα που αντιμετωπίζει τώρα
το ελληνικό σύστημα, και οποιοσδήποτε
άλλος εξακολουθεί να θέλει να μειώσει
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέσω
αυτού του καναλιού, είναι εάν η ζήτηση
της αγοράς γι’ αυτά τα χαρτοφυλάκια
θα διατηρηθεί και σε περιβάλλον υψη-
λότερων επιτοκίων και εάν τα «κουρέ-
ματα» στις εκπτώσεις μπορεί να προ-
καλέσουν προκλήσεις από την άποψη
του τραπεζικού κεφαλαίου.

Η ανάκαμψη της ιρλανδικής οικονομίας βασίστηκε στις ξένες επενδύσεις

Η αγορά πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και τιτλοποίησης στην Ιρλανδία αντιπρο-
σώπευε μια άλλη οδό στη διάθεση των τραπεζών για να μειώσουν τους δείκτες των NPLs.

<<<<<<

Τα μέτρα στήριξης θα πρέπει
να είναι προσαρμοσμένα,
προσωρινά και να στοχεύουν
στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

<<<<<<

Η εστίαση στη βιωσιμότητα
του δημόσιου χρέους είναι
πιο σημαντική υπό το πρίσμα
των αυξήσεων των επιτο-
κίων, τα οποία θα αυξήσουν
το κόστος χρηματοδότησης.

H εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι σαφής: η προτεραιότητα της νομισμα-
τικής πολιτικής πρέπει να είναι η σταθερότητα των τιμών, τονίζει ο κ. Γκάμπριελ Μακλάουφ.
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Ρεκόρ 10ετίας στις δημόσιες επενδύσεις το 2023
Στην αύξησή τους ποντάρει η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει ανάπτυξη 1,8% – Θα ανέλθουν στα 12 δισ. ευρώ

Της ΕΙΡΉΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ

Στις δημόσιες επενδύσεις ποντάρει η
κυβέρνηση για να κρατήσει την ελληνική
οικονομία σε θετικό έδαφος το 2023
και να εξασφαλίσει υψηλότερες επιδό-
σεις από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπως
προκύπτει από τον προϋπολογισμό του
επόμενου έτους που κατατέθηκε στη
Βουλή. Μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης συ-
νεισφέρει 1,9 ποσοστιαίες μονάδες στην
ανάπτυξη του 2023, που προβλέπεται
να φθάσει το 1,8%.

Οι επενδύσεις συνολικά, δημόσιες
και ιδιωτικές, προβλέπεται να αυξηθούν
το 2023 κατά 15,5% έναντι 10% φέτος.
Ειδικά οι δημόσιες επενδύσεις προβλέ-
πεται να αγγίξουν τα 12 δισ. ευρώ, ση-

μειώνοντας ρεκόρ 10ετίας τουλάχιστον
(βλ. πίνακα). Τα 8,3 δισ. ευρώ θα προ-
έλθουν από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, εθνικό και συγχρηματο-
δοτούμενο και τα 3,6 δισ. ευρώ από το
Ταμείο Ανάκαμψης. Σ’ αυτά πρέπει να
προστεθούν άλλα  3,4 δισ. ευρώ που α-
ντιστοιχούν σε δάνεια του Ταμείου Α-
νάκαμψης, ανεβάζοντας το συνολικό
ποσό των προβλεπόμενων δημοσίων
πόρων για επενδύσεις σε 15,3 δισ. Επί
της ουσίας, η  ενίσχυση της επενδυτικής
δυναμικής  του Δημοσίου το 2023 θα
είναι μεγαλύτερη, καθώς τα προηγού-
μενα χρόνια ένα μέρος του ΠΔΕ χρη-
ματοδοτούσε δράσεις αντιμετώπισης
των συνεπειών της COVID-19, ενώ ε-
φεξής αφορά σχεδόν αποκλειστικά ε-
πενδύσεις.

Τουρισμός
Εκτός από το στοίχημα του Ταμείου

Ανάκαμψης και των δημοσίων επενδύ-

σεων γενικότερα, η κυβέρνηση καλείται
να κερδίσει και το στοίχημα του του-
ρισμού, αφού ο προϋπολογισμός βασί-
ζεται σε παραδοχή για αύξηση εξαγωγών
αγαθών και υπηρεσιών κατά 1%, που

προϋποθέτει διατήρηση και το 2023
του 95% των  τουριστικών εσόδων του
2019, έναντι 97,5% φέτος, περίπου 18
δισ. ευρώ. Με την ευρωπαϊκή οικονομία
σε στασιμότητα υπάρχουν ερωτηματικά

για την επίτευξη αυτής της επίδοσης.
Ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης

1,8% το 2023 συνιστά απότομη προ-
σγείωση από το 5,6% φέτος.  Είναι όμως
καλύτερο από το 1% των φθινοπωρινών

προβλέψεων της Κομισιόν για την Ελ-
λάδα  και σίγουρα καλύτερο από το 0,3%
των ίδιων προβλέψεων για την οικονομία
της Ε.Ε. συνολικά.

Η κυβέρνηση συνέταξε έναν προ-
ϋπολογισμό με το βλέμμα στραμμένο
στους οίκους αξιολόγησης, από τους
οποίους περιμένει να μη διαψεύσουν
την προσδοκία ένταξης στην επενδυ-
τική βαθμίδα το 2023. Ετσι, χρησιμο-
ποίησε το όφελος από το υψηλότερο
από το αναμενόμενο φετινό ΑΕΠ (5,6%
έναντι 5,3% του προσχεδίου) για να
μειώσει κατά τι το προβλεπόμενο πρω-
τογενές έλλειμμα στο 1,6% του ΑΕΠ,
ενώ διατήρησε αμετάβλητο τον στόχο
επιστροφής σε πρωτογενές πλεόνασμα
0,7% του ΑΕΠ το 2023 και δεν πρό-
σθεσε μέτρα στήριξης ή φοροελάφρυν-
σης σ’ εκείνα που  είχαν ήδη εξαγγελθεί
από τον πρωθυπουργό. Ακόμη και στο
δυσμενές σενάριο που έχει συντάξει,
με χαμηλότερο ΑΕΠ κατά μία ποσο-
στιαία μονάδα, εξακολουθεί να προ-
κύπτει πρωτογενές πλεόνασμα 0,3%
του ΑΕΠ.

Εκλογική χρονιά
Δεδομένου ότι το 2023 είναι εκλογική

χρονιά, στην πράξη αναμένεται να προ-
κύψουν πρόσθετες παροχές. Για τον
σκοπό αυτό αναμένεται να χρησιμο-
ποιηθεί ποσό περίπου 1 δισ. ευρώ, που
προκύπτει από το αποθεματικό για τη
στήριξη των νοικοκυριών από την ε-
νεργειακή κρίση, αλλά και από τη φο-
ρολόγηση των διυλιστηρίων, που θα
τεθεί σε εφαρμογή μόλις ψηφιστεί ο
σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός. Ει-
δικότερα, από το αποθεματικό για τα
τιμολόγια ρεύματος, συνολικού ύψους
1 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν
μόνο τα 400 εκατ., εφόσον η τιμή του
φυσικού αερίου διατηρηθεί στα 120
ευρώ η MWH και θα περισσέψουν άλλα
600 εκατ. ευρώ για άλλες παροχές. Αλλα
400 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα προ-
κύψουν από τη φορολόγηση των διυ-
λιστηρίων.

Σημειώνεται ότι οι δημοσιονομικές

παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών
και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση
της ενεργειακής κρίσης έφθασαν φέτος
τα 10,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,8
δισ. ευρώ πλήρωσε ο προϋπολογισμός
και 5,9 δισ. το Ταμείο Ενεργειακής Με-
τάβασης. Επιπλέον, 4,4 δισ. ευρώ ήταν
το δημοσιονομικό κόστος για το 2022
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της COVID-19. Για το 2023 το κέντρο
βάρους μετατοπίζεται στην αντιμετώ-
πιση των πληθωριστικών πιέσεων στους
οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με
μέτρα 4,2 δισ. ευρώ (κατάργηση εισφο-
ράς αλληλεγγύης στο δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα και τους συνταξιούχους, μο-
νιμοποίηση της μείωσης ασφαλιστικών
εισφορών, πρόγραμμα ανακαινίζω/ε-
ξοικονομώ για νέους κ.ά., σύμφωνα με
τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες). 

Ακρίβεια
Ο πληθωρισμός θα είναι πράγματι

μεγάλο «αγκάθι», με άγνωστη προοπτική.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό προ-
βλέπεται να φθάσει το 9,9% φέτος και
να υποχωρήσει στο 5% το 2023, κάτι
που σημαίνει ότι στο τέλος του 2023
το κόστος ζωής θα είναι 15,5% υψηλό-
τερο από το τέλος του 2021.

Η θετική παρενέργεια του πληθωρι-
σμού αντανακλάται στο χρέος, που προ-
βλέπεται να υποχωρήσει στο 159,3%
του ΑΕΠ το 2023, από 168,9% φέτος
και 194,5% το 2021. Σε απόλυτα μεγέθη,
πάντως, το χρέος θα είναι 357 δισ. το
2023, έναντι 355 δισ. ευρώ το 2022 και
353,4 δισ. το 2021.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης
επισήμαναν, εξάλλου, σε δήλωσή τους
στην εισηγητική έκθεση του προϋπο-
λογισμού, τους κινδύνους και τις συν-
θήκες αβεβαιότητας που περιβάλλουν
τις μακροοικονομικές προβλέψεις. «Σ’
αυτό το πλαίσιο, βασικό όπλο της οι-
κονομικής άμυνας της χώρας είναι η
συνετή δημοσιονομική διαχείριση», τό-
νισαν. 

Παροχές και ελαφρύνσεις 5,2 δισ. ευρώ
ΤΟΥ ΠΡΟΚΌΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΆΟΥ

Φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 4,2
δισ. ευρώ που ενδεχομένως να φθάσουν
και τα 5,2 δισ. ευρώ ανάλογα με τις ε-
ξελίξεις στο μέτωπο της ενεργειακής
κρίσης αλλά και της ακρίβειας προ-
βλέπει ο προϋπολογισμός για το επό-
μενο έτος. Κάποια από τα μέτρα είναι
μόνιμου χαρακτήρα, ενώ άλλα θα ε-
φαρμοστούν μόνο για την αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής κρίσης αλλά και
την εξοικονόμηση ενέργειας. Η μόνιμη
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης,
η διατήρηση των μειωμένων ασφαλι-
στικών εισφορών αλλά και η διατήρηση
των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ, είναι

τα μέτρα που κοστίζουν περισσότερο
στον προϋπολογισμό του επόμενου έ-
τους, ενώ συμπεριλαμβάνονται και
άλλα μικρότερου δημοσιονομικού κό-
στους όπως για παράδειγμα το πρό-
γραμμα «Ανακαινίζω/Εξοικονομώ» για
νέους που ανέρχεται στα 350 εκατ. ευ-
ρώ. Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις φο-
ρολογικού και ασφαλιστικού χαρακτήρα
για το 2023 αφορούν: 

• Τη μόνιμη κατάργηση της κατα-
βολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης στους υπαλλήλους του Δημοσίου,
στους συνταξιούχους και στον ιδιωτικό
τομέα από το 2023, με σκοπό την αύ-
ξηση του πραγματικού εισοδήματός
τους (ετήσιο δημοσιονομικό κόστος

1,24 δισ. ευρώ). Οσοι λοιπόν έχουν ει-
σόδημα άνω των 12.000 ευρώ θα έχουν
όφελος από 22 ευρώ έως 676 ευρώ. Για
παράδειγμα, συνταξιούχος με ετήσιο
εισόδημα 13.000 ευρώ θα έχει ετήσιο
όφελος 22 ευρώ. Για εισόδημα 15.000
ευρώ η ελάφρυνση ανεβαίνει στα 66
ευρώ τον χρόνο. Για έναν δημόσιο υ-
πάλληλο με ετήσιο εισόδημα 18.000
ευρώ η ελάφρυνση θα είναι της τάξεως
των 132 ευρώ ετησίως. 

• Τη διατήρηση σε μόνιμη βάση
της μείωσης κατά τρεις ποσοστιαίες
μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών
των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (ε-
τήσιο δημοσιονομικό κόστος 871 εκατ.
ευρώ).

• Τη συνέχιση και εντός του 2023
της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ σε
υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων, σε
υπηρεσίες διάθεσης μη αλκοολούχων
ποτών και ροφημάτων, στα εισιτήρια
κινηματογράφων, θεατρικών παρα-
στάσεων και συναυλιών, στα γυμνα-
στήρια και στις σχολές χορού και στο
τουριστικό πακέτο (δημοσιονομικό
κόστος 246 εκατ. ευρώ).

• Την αναστολή του ΦΠΑ για νέες
οικοδομές έως το τέλος του 2024 (ετήσιο
δημοσιονομικό κόστος 18 εκατ. ευρώ).

• Την επιδότηση εγκατάστασης φω-
τοβολταϊκών πάνελ σε νοικοκυριά, ε-
πιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύ-
σεις για την εξοικονόμηση ενέργειας

(δημοσιονομικό κόστος 700 εκατ. ευρώ
για το 2023) και την επέκταση της ε-
φαρμογής του προγράμματος «Ανακυ-
κλώνω/Αλλάζω» (δημοσιονομικό κόστος
140 εκατ. ευρώ για το 2022).

• Την εισαγωγή του προγράμματος
«Ανακαινίζω/Εξοικονομώ» και «Ανα-
καινίζω/Ενοικιάζω» για την αντιμετώ-
πιση του αυξημένου κόστους στέγασης
για τους νέους (με δημοσιονομικό κό-
στος 350 εκατ. ευρώ για το 2023), με
τα οποία παρέχονται επιδοτήσεις για
ανακαίνιση και εξοικονόμηση ενέργειας
κατοικιών, καθώς και πρόγραμμα χα-
μηλότοκου δανεισμού για αγορά πρώ-
της κατοικίας από νέους και νέα ζευ-
γάρια έως 39 ετών.

• Την αναμόρφωση του ειδικού μι-
σθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ και τις
μισθολογικές παρεμβάσεις για τη στή-
ριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυ-
νάμεων (δημοσιονομικό κόστος 103
εκατ. ευρώ για το 2023).

• Την παροχή κινήτρων για την ε-
πέκταση της τουριστικής σεζόν και
κατά τη χειμερινή περίοδο, κυρίως
μέσω της επέκτασης του προγράμματος
«Τουρισμός για Ολους», με δημοσιο-
νομικό κόστος 31 εκατ. ευρώ για το
2022 και 20 εκατ. ευρώ για το 2023.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση,
η καλύτερη εκτιμώμενη πορεία του
προϋπολογισμού θα στηρίξει τις ανω-
τέρω παρεμβάσεις. Τα έσοδα από φό-
ρους αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος
των 56,748 δισ. ευρώ αυξημένα κατά
1,833 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφεί-
λεται στα αυξημένα έσοδα από τον
ΦΠΑ κατά 789 εκατ. ευρώ και στις ει-
σπράξεις από τον φόρο εισοδήματος
κατά 916 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά
τον ΕΝΦΙΑ θα διατηρηθεί στα επίπεδα
του 2022 και συγκεκριμένα υπολογί-
ζεται να εισπραχθούν περί τα 2,38 δισ.
ευρώ.

Μέτρα 10 δισ. το 2022
για την αντιμετώπιση
της ενεργειακής κρίσης
Στα 10,6 δισ. ευρώ ανήλθε το κόστος
των μέτρων για την ενεργειακή και
την υγειονομική κρίση το 2022 με στό-
χο να στηριχθούν νοικοκυριά, επιχει-
ρήσεις και φορείς του Δημοσίου. Το
δημοσιονομικό κόστος για τον προϋ-
πολογισμό ανήλθε στα 4,8 δισ. ευρώ,
ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από τα
έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Με-
τάβασης. Ειδικότερα, στα μέτρα για
την ενεργειακή κρίση που υλοποιή-
θηκαν κατά τη διάρκεια του 2022 συ-
γκαταλέγονται η επιδότηση οικιακών
και εταιρικών τιμολογίων στην ηλε-
κτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο,
η αναδρομική επιστροφή του 60% της
αύξησης ηλεκτρικού ρεύματος στα οι-
κιακά τιμολόγια, η μόνιμη μείωση του
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
στις ζωοτροφές και στα λιπάσματα, η
προπληρωμένη κάρτα για την αποζη-
μίωση καυσίμων στα νοικοκυριά, η ε-
πιδότηση πετρελαίου κίνησης κ.λπ.,
η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου κίνησης
στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
και η επιδότηση των κτηνοτρόφων
για το αυξημένο κόστος στις ζωοτρο-
φές.

Οι κυριότερες παρεμβάσεις αφο-
ρούσαν την αντιμετώπιση της ενερ-
γειακής κρίσης:

• Επιδοτήσεις στην κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού α-
ερίου νοικοκυριών και επιχειρήσεων
(συνολικό δημοσιονομικό κόστος 8,1
δισ.).

• Επιστροφή του 60% της αύξησης
του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας
για οικιακά τιμολόγια (δημοσιονομικό
κόστος 296 εκατ.).

• Αύξηση του επιδόματος θέρμαν-
σης για τη χειμερινή περίοδο 2022-
2023 στα 300 εκατ. ευρώ, από τα οποία
150 εκατ. αφορούν το οικονομικό έτος
2022 και τα υπόλοιπα 150 εκατ. αφο-
ρούν το οικονομικό έτος 2023 και την
επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης και
κίνησης.

• Εφαρμογή του μέτρου της προ-
πληρωμένης κάρτας για αγορά καυσί-
μων κίνησης (fuel pass) για συνολικά
έξι μήνες, από τον Απρίλιο 2022 έως
τον Σεπτέμβριο 2022 (δημοσιονομικό
κόστος 300 εκατ.).

• Επιδοτήσεις γεωργών και κτηνο-
τρόφων λόγω του αυξημένου κόστους
λιπασμάτων και ζωοτροφών αντίστοιχα,
μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και
στα λιπάσματα και επιστροφή του ΕΦΚ
πετρελαίου κίνησης στους αγρότες
(συνολικό δημοσιονομικό κόστος 212
εκατ.).

• Οικονομική ενίσχυση ευάλωτων
νοικοκυριών (χαμηλοσυνταξιούχων,
ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕ-
ΚΑ, ΑμεΑ κ.λπ.) τον Απρίλιο 2022 και
τον Δεκέμβριο 2022, με το συνολικό
δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται
στα 816 εκατ. ευρώ.

Το οικονομικό έτος 2023 προκειμέ-
νου να καλυφθούν οι δαπάνες από την
εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση
της ενεργειακής κρίσης, πέραν των
πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί για
το επίδομα θέρμανσης, προβλέπεται
επιπλέον ποσό ύψους 1 δισ. για την ε-
πιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος, αναλόγως της εξέλιξης των
τιμών της ενέργειας, και την αντιμε-
τώπιση των αυξημένων ενεργειακών
δαπανών των φορέων του Δημοσίου.

<<<<<<

Τα έσοδα από φόρους 
αναμένεται να ανέλθουν 
στο ύψος των 56,748 δισ.
ευρώ, αυξημένα κατά 
1,833 δισ. ευρώ.

<<<<<<

Ο πληθωρισμός προβλέπε-
ται να φθάσει το 9,9% φέ-
τος και να υποχωρήσει στο
5% το 2023.

Η μόνιμη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε Δημόσιο, συνταξιούχους και
ιδιωτικό τομέα από το 2023 έχει ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 1,24 δισ. ευρώ.
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Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Σε νομοθετική παρέμβαση, που θα επι-
χειρήσει να βάλει τάξη στην αγορά των
βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, η οποία
έχει αναπτυχθεί εν πολλοίς ανεξέλεγκτα
σε διαστάσεις που προσεγγίζουν το
15% της συνολικής οικονομικής δρα-
στηριότητας του τουρισμού, αναμένεται
να προβεί άμεσα η κυβέρνηση. Η άμεση
ρύθμιση και οριοθέτηση της εν λόγω
αγοράς, που είναι γνωστή και ως «οι-
κονομία διαμοιρασμού» και ο κύκλος
εργασιών της υπολογίζεται πλέον σε
3,371 δισεκατομμύρια ευρώ, κρίνεται
απαραίτητη διότι, όπως και σε άλλες
χώρες στο εξωτερικό, η καλπάζουσα
ανάπτυξή της έχει αρχίσει να έχει πλή-
θος επιπτώσεων. Μεταξύ αυτών, αλ-
λοιώνει τη φυσιογνωμία των προορι-
σμών, αποψιλώνει τη λειτουργία των
τοπικών κοινωνιών και γειτονιών, α-
πειλεί την κοινωνική οργάνωση, απο-
στερώντας κρίσιμες λειτουργίες της,
όπως η εκπαίδευση, η στέγαση φοιτη-
τών και δημοσίων λειτουργών, αλλά
και εργαζομένων από τα απαραίτητα
καταλύματα, προκαλεί αθέμιτο αντα-
γωνισμό στη συντεταγμένη αγορά των
ξενοδοχείων και παράγει έσοδα που
διαφεύγουν από τη φορολογητέα ύλη.

Ο ρόλος των δήμων
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,

η προεδρία της κυβέρνησης σε συνερ-
γασία τόσο με τα υπουργεία Οικονομι-
κών, Περιβάλλοντος και Τουρισμού,
όσο και με τον Σύνδεσμο Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων και άλλους
αντιπροσωπευτικούς φορείς του του-
ρισμού, κινείται προς δύο κατευθύν-
σεις:

Πρώτον, το υπουργείο Περιβάλλοντος
ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση, η οποία
θα δίνει την αρμοδιότητα προσδιορι-
σμού των κανονιστικών παραμέτρων
της λειτουργίας της αγοράς βραχυχρό-
νιων μισθώσεων στους δήμους. Οι δήμοι
κατόπιν τεκμηριωμένων από μελέτες
στοιχείων, οι οποίες θα συναξιολογούν
παραμέτρους όπως η φέρουσα ικανό-
τητα των περιοχών ευθύνης τους, οι α-
νάγκες στέγασης των δημοσίων λει-
τουργών –όπως δάσκαλοι και ιατροί–,
των εργαζομένων στον τουρισμό και

άλλες δραστηριότητες των εν λόγω πε-
ριοχών, η επάρκεια των υποδομών,
αλλά και η διατήρηση του ιδιαίτερου
χαρακτήρα των επιμέρους γειτονιών
τους, θα μπορούν να θέτουν όρια στον
αριθμό των ακινήτων που θα μπορούν
να διατίθενται ανά πάσα στιγμή μέσω
ηλεκτρονικών πλατφορμών προς βρα-
χυχρόνια μίσθωση.

Δεύτερον, όπως αποκάλυψε και ο υ-
πουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας,
η κυβέρνηση θα προχωρήσει παράλληλα
με νομοθετική παρέμβαση του υπουρ-
γείου Οικονομικών και στη διαφορο-
ποίηση της φορολογικής αντιμετώπισης
των φυσικών και νομικών προσώπων
που δραστηριοποιούνται στην αγορά
αυτή, ανάλογα με το αν αποτελούν μι-
κροϊδιοκτήτες με ένα-δύο ακίνητα ή ε-

παγγελματίες που διαθέτουν προς βρα-
χυχρόνιες μισθώσεις έναν σημαντικό
αριθμό ακινήτων. «Οι βραχυχρόνιες μι-
σθώσεις είναι μέρος του τουριστικού
μας προϊόντος.

Για την εύρυθμη λειτουργία του υ-
γιούς ανταγωνισμού, αλλά και για την
εύρυθμη λειτουργία των αστικών μας
κέντρων, η κυβέρνηση επεξεργάζεται
ένα πλαίσιο για την αγορά των βραχυ-
χρόνιων μισθώσεων. Το πλαίσιο αυτό
θα διαχωρίζει αυτούς οι οποίοι εκμι-
σθώνουν μαζικά ακίνητα έναντι της
πλειονότητας που εκμισθώνουν ένα ή
δύο ακίνητα», αναφέρει χαρακτηριστικά
ο υπουργός Τουρισμού.

Εν τω μεταξύ, παρουσιάστηκε από
το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
μελέτη της Grant Thornton με τίτλο

«Βραχυχρόνιες μισθώσεις: επιπτώσεις
στις πόλεις και στους πολίτες», στην
οποία καταγράφεται τόσο το μέγεθος
της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώ-
σεων όσο και το αρνητικό αποτύπωμά
της από την ανεξέλεγκτη γιγάντωση
της δραστηριότητας. 

Συνάγεται επίσης από τα στοιχεία
ότι η τουριστική δαπάνη της οικονομίας
διαμοιρασμού μεγεθύνεται με μέσο
ρυθμό 15% ετησίως. Κάτι το οποίο κρί-
νεται αναμενόμενο, καθώς η μέση τιμή
βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι κατά
5 φορές μεγαλύτερη από αυτή που ση-
μειώνεται σε επίπεδο μακροχρόνιας
μίσθωσης, δημιουργώντας ισχυρά κί-
νητρα στους ιδιοκτήτες να διαθέσουν
τα ακίνητά τους στη βραχυχρόνια α-
γορά.

Στα 3,37 δισ. ο τζίρος βραχυχρόνιων μισθώσεων
Ερχεται νομοθετική παρέμβαση από την κυβέρνηση, με επιβολή περιορισμών στα ακίνητα που διατίθενται για μικρής διάρκειας ενοικίαση

«Το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν
της οικονομίας του διαμοιρασμού
προκαλεί ζητήματα σε κοινωνικοοι-
κονομικό επίπεδο», επισημαίνει η με-
λέτη της Grant Thornton για τον κλά-
δο, που έγινε για λογαριασμό του
ΞΕΕ. Μεταξύ αυτών είναι η υποβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής, οι κίνδυνοι
για την υγεία και η εν γένει επιβά-
ρυνση των πόλεων και της ασφάλειας
των υποδομών. Ειδικότερα, διαπι-
στώνεται ότι λόγω και της ανεπαρκούς
τεχνογνωσίας των ιδιοκτητών ακι-
νήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης προ-
καλούνται προβλήματα ηχομόνωσης
και όχλησης για τους άλλους ενοίκους,
ανακύπτουν ζητήματα ορθής συντή-
ρησης και ανακαίνισης εγκαταστά-
σεων και ασυνέπεια μεταξύ προβαλ-
λόμενου και πραγματικά προσφερό-
μενου επιπέδου υπηρεσιών. Αυτά με
τη σειρά τους οδηγούν, σύμφωνα με
την Grant Thornton, σε «κίνδυνο υ-
ποβάθμισης της ποιότητας του ελλη-
νικού τουριστικού προϊόντος και αρ-
νητικής επίδρασης στην προβολή
του σε διεθνές επίπεδο».

Μιλώντας στο πλαίσιο της παρου-
σίασης της μελέτης, ο δήμαρχος Α-
θηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, α-
νέφερε ότι πρέπει «να συμφωνήσουμε
σε τρία πράγματα. Πρώτον, απαιτείται
ρυθμιστικό πλαίσιο, θα πρέπει να υ-
πάρξουν κανόνες. Δεύτερον, το ρυθ-
μιστικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να
είναι αρμοδιότητα και ευθύνη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα ήταν
πολύ εύκολο πολιτικά να “σπρώξουμε”
το ζήτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση.
Ομως, δεν είναι σύμπτωση ότι στις
περισσότερες μεγάλες πόλεις του πλα-
νήτη την ευθύνη και την αρμοδιότητα
έχει ο δήμος. Τρίτον, να φύγουμε από
τη λογική των οριζόντιων λύσεων και
πολιτικών.

Αντί να δουλεύουμε από πάνω προς
τα κάτω, να δουλέψουμε από κάτω
προς τα πάνω, δηλαδή γειτονιά - γει-

τονιά». Αλλα ζητήματα που εντοπίζει
η Grant Thornton αφορούν το επίπεδο
καθαριότητας των ακινήτων και τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων του
ακινήτου, θέματα δημόσιας ασφάλειας
αλλά και προσωπικής ασφάλειας και
ακεραιότητας, επιβάρυνση στη δια-
χείριση των απορριμμάτων στα αστικά
κέντρα και στην κατανάλωση ενέρ-
γειας.

Πρωτίστως, δε, η μελέτη επιβεβαι-
ώνει την απειλή «αλλοίωσης των α-
στικών χαρακτηριστικών, της τοπικής
φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής
ταυτότητας των προορισμών» όπως
και την περαιτέρω επιβάρυνση του
ισοζυγίου «μεταξύ τουριστικού και
οικιστικού περιβάλλοντος». Σύμφωνα
με τον πρόεδρο του ΞΕΕ, Αλέξανδρο
Βασιλικό, «το φαινόμενο γιγαντώθηκε
μέσα σε μια γκρίζα ζώνη, χωρίς κα-
νόνες, χωρίς ελέγχους, χωρίς πιστο-
ποιήσεις, με “μαύρη” εργασία και
πρακτικές παραοικονομίας. Ετσι α-
νέβηκαν στα ύψη τα ενοίκια για τις
οικογένειες, γιατροί φεύγουν από τα
νησιά γιατί δεν βρίσκουν σπίτι, κα-
θηγητές και δάσκαλοι κοιμούνται σε
αυτοκίνητα. Ολόκληρες περιοχές χά-
νουν τη φυσιογνωμία και τον χαρα-
κτήρα τους. Εχουμε καθυστερήσει
πάρα πολύ στην αντιμετώπιση του
φαινομένου». Στο πλαίσιο της παρου-
σίασης της μελέτης μίλησαν και οι
αρμόδιοι επικεφαλής φορέων διαχεί-
ρισης προορισμών του Πόρτο και του
Παρισιού, οι οποίοι μεταξύ άλλων ση-
μείωσαν πως έχουν τεθεί όρια στον
αριθμό των καταλυμάτων που μπο-
ρούν να διατίθενται μέσω βραχυχρό-
νιων μισθώσεων και διενεργούνται
αυστηρότατοι έλεγχοι για αδήλωτα
ακίνητα, ενώ παράλληλα χορηγούνται
ακόμη και επιδοτήσεις σε ιδιοκτήτες
προκειμένου να μεταφέρουν τα ακί-
νητά τους από την αγορά των βρα-
χυχρόνιων σε αυτή των μακροχρόνιων
μισθώσεων.

Επιπτώσεις στο ελληνικό
τουριστικό προϊόν
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Στον πληθωρισμό ως κίνητρο για πε-
ρισσότερες αγορές και κυρίως για
μείζονες αγορές ποντάρει ο εμπορικός
κόσμος, εκτιμώντας ότι αρκετοί κα-
ταναλωτές θα επιλέξουν τις προσφο-
ρές που γίνονται αυτές τις ημέρες
στο πλαίσιο της Black Friday, υπό
τον φόβο ότι αργότερα οι τιμές θα
είναι αρκετά υψηλότερες. Σύμφωνα
με έρευνα που πραγματοποίησε ο
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λια-
νικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ),
φέτος εκτιμάται ότι η καταναλωτική
δαπάνη για αγορές κατά την Black
Friday θα διαμορφωθεί σε επίπεδα
άνω των 120 εκατ. ευρώ, ποσό που
στην πραγματικότητα είναι τουλά-
χιστον 50% υψηλότερο από μια «κα-
νονική» Παρασκευή του Νοεμβρίου.
Καθοριστικό ρόλο, βεβαίως, για τις
επιδόσεις της Black Friday θα δια-
δραματίσει η συμπεριφορά των ίδιων
των επιχειρήσεων, κατά πόσον δη-
λαδή θα κάνουν «γενναίες» και κυ-
ρίως πραγματικές προσφορές.

Οι αρκετά υψηλές προσδοκίες του
εμπορικού κόσμου για τον τζίρο της

Black Friday και μάλιστα εν μέσω
πληθωριστικής κρίσης αποδίδονται
σε τρεις ακόμη παράγοντες: πρώτον,
στο γεγονός ότι φέτος για πρώτη φο-
ρά από το 2019 δεν υπάρχει κανένας
περιορισμός για την πρόσβαση σε
φυσικά καταστήματα, δεύτερον, στο
ότι το λεγόμενο «δυναμικό κοινό»
θα αξιοποιήσει σε σημαντικό βαθμό
την Black Friday και τρίτον, ότι τα
εμπορικά καταστήματα θα είναι α-
νοιχτά και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου.
Ετσι, λοιπόν, αν και σύμφωνα με την

έρευνα του ΣΕΛΠΕ μόλις το 20% του
γενικού πληθυσμού δηλώνει ότι θα
δαπανήσει χρήματα για αγορές στο
πλαίσιο της Black Friday, τα αντί-
στοιχα ποσοστά στις ηλικίες 18-44
ετών είναι πολύ υψηλότερα, κάτι
που ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τις εμπο-
ρικές επιχειρήσεις, μια και πρόκειται
για τους καταναλωτές εκείνους που
δαπανούν τα περισσότερα χρήματα
για ψώνια. Συγκεκριμένα, στην ομάδα
25-35 ετών το ποσοστό όσων δηλώ-
νουν ότι θα αξιοποιήσουν την Black
Friday για αγορές φτάνει το 32%,
σχεδόν δηλαδή 1 στους 3, στην ομάδα
18-24 ετών το αντίστοιχο ποσοστό
είναι 29% και στην ομάδα 36-44 ετών
22%. Υψηλό επίσης είναι το ποσοστό,
28%, αυτών που δηλώνουν ότι θα

ψωνίσουν κατά την Black Friday και
πρόκειται για καταναλωτές που κά-
νουν συνήθως ηλεκτρονικές αγο-
ρές.

Οσον αφορά το ύψος της εκτιμώ-
μενης δαπάνης για αγορές την πε-
ρίοδο του Black Friday, για όσους ε-
πιλέξουν φυσικά να ψωνίσουν, αυτή
μεσοσταθμικά εκτιμάται σε 146 ευρώ
κατά κεφαλήν. Το 79% εκτιμά ότι
δεν θα δαπανήσει τίποτα, το 8%
μέχρι 50 ευρώ, το 6% έως 100 ευρώ,
το 4% από 101 έως 200 ευρώ, το 2%
από 200 έως 500 ευρώ και το 1%
πάνω από 500 ευρώ.

Το γεγονός δε ότι τα καταστήματα
θα είναι ανοιχτά την ερχόμενη Κυ-
ριακή 27 Νοεμβρίου, επιμηκύνοντας
στην πραγματικότητα για όλους –α-

κόμη δηλαδή και για τις επιχειρήσεις
εκείνες που δεν έχουν ξεκινήσει ήδη
τις προσφορές– την Black Friday για
το Σαββατοκύριακο μετά την Παρα-
σκευή 25 Νοεμβρίου, αναμένεται να
αντισταθμίσει σημαντικό μέρος των
απωλειών που υφίσταται το λιανε-
μπόριο από τις αρχές του χρόνου και
που για τους κλάδους, πλην τροφί-
μων, μεταφράζεται σε μείωση του
όγκου πωλήσεων της τάξης του 7%-
8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2019.

Τέλος, ένα σημαντικό μερίδιο των
αγορών που θα γίνουν την Black
Friday καταλαμβάνουν αυτές εν όψει
Χριστουγέννων (την απάντηση αυτή
έδωσε σχεδόν ένας στους τρεις από
αυτούς που θα ψωνίσουν).

Η ακρίβεια αποτελεί κίνητρο 
για αγορές στην Black Friday
Τζίρο άνω των 120 εκατ. ευρώ αναμένουν οι έμποροι την Παρασκευή

<<<<<<

Καθοριστικό ρόλο για τις 
επιδόσεις της Black Friday
θα διαδραματίσει το αν οι
επιχειρήσεις θα κάνουν
«γενναίες» και κυρίως
πραγματικές προσφορές.

Οι μεγάλες εκπτώσεις σε σύγκριση με τα
φυσικά καταστήματα και το γεγονός ότι
πολλές εταιρείες καλλυντικών επιλέγουν
αποκλειστικά το κανάλι του φαρμακείου
για τη διανομή και την εμπορία των προϊ-
όντων τους βρίσκονται πίσω από τη συ-
νεχιζόμενη υψηλή ανάπτυξη των ηλε-
κτρονικών φαρμακείων. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Convert Group, οι πωλήσεις
του εν λόγω κλάδου ενισχύθηκαν κατά
18% το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ενώ
μέσα στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμ-
βρίου 2022 ο συνολικός τζίρος των ηλε-
κτρονικών φαρμακείων, συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ, υπολογίζεται σε 201
εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 12% σε σύ-
γκριση με το αντίστοιχο διάστημα του
2021.

Τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων,
44%, κατέγραψε η κατηγορία των προϊό-
ντων υγείας, στην οποία εντάσσονται και
οι προστατευτικές μάσκες, ακολουθούν
τα βρεφικά και παιδικά είδη με 28%, τα
συμπληρώματα διατροφής και οι βιταμίνες
με αύξηση πωλήσεων 11%, τα προϊόντα
ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας με
πωλήσεις αυξημένες κατά 7% και τα διά-
φορα άλλα προϊόντα με 5%. Η κατηγορία
των προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής
φροντίδας συνεχίζει να κατέχει την πρωτιά,
με το 46% των συνολικών πωλήσεων του
κλάδου να προέρχεται από εκείνη, με τα
προϊόντα περιποίησης προσώπου να κυ-
ριαρχούν. Αντιθέτως, αν και η κατηγορία
των προϊόντων υγείας συνεχίζει να γνωρίζει

τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, έχει μερίδιο
μόλις 12% στο σύνολο των πωλήσεων του
κλάδου. Καθοριστικό ρόλο στο μικρό με-
ρίδιο, πάντως, έχει το γεγονός ότι οι τιμές
στις μάσκες αλλά και τα τεστ για τον κο-
ρωνοϊό έχουν υποχωρήσει σημαντικά σε
σύγκριση με πέρυσι, κατά 66% και 63%
αντιστοίχως.

Το μέσο αγοραστικό καλάθι στο εννε-
άμηνο του 2022 είχε αξία 43,70 ευρώ έναντι
44,90 ευρώ το εννεάμηνο του 2021. Από
την άλλη, περιέχει φέτος περισσότερα τε-
μάχια –4,9 έναντι 4,6 πέρυσι– με σχεδόν

δύο από αυτά να είναι προϊόντα περιποί-
ησης και προσωπικής φροντίδας. Σε α-
ντίθεση, λοιπόν, με ό,τι συμβαίνει σε άλ-
λους κλάδους του λιανεμπορίου, π.χ. στα
σούπερ μάρκετ, ο πληθωρισμός δεν φαί-
νεται να έχει επηρεάσει το κανάλι του η-
λεκτρονικού φαρμακείου. Αξίζει, μάλιστα,
να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος των εκ-
πτώσεων που βρίσκουν οι καταναλωτές
στο «ψηφιακό ράφι» των φαρμακείων κυ-
μαίνεται στο 39%, αυξημένη μάλιστα κατά
μία μονάδα συγκριτικά με το προηγούμενο
έτος.

Αύξηση τζίρου 12%
για τα ηλεκτρονικά
φαρμακεία στο 9μηνο

<<<<<<

Οι χαμηλότερες τιμές έναντι
των φυσικών καταστημάτων
προσελκύουν ολοένα και πε-
ρισσότερους καταναλωτές.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Το σενάριο της επιμήκυνσης της τουρι-
στικής σεζόν φαίνεται να επιβεβαιώνουν
τα στοιχεία του ευρωπαϊκού οργανισμού
για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας
(Eurocontrol) όσον αφορά την πτητική
δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά την
τρέχουσα εβδομάδα μέχρι και την 1η Ια-
νουαρίου 2023. Βάσει του προγραμματι-
σμού των αεροσκαφών και των χρονο-
θυρίδων που δεσμεύουν οι αεροπορικές,
στην Ελλάδα κατά τις επόμενες έξι εβδο-
μάδες η αεροπορική δραστηριότητα θα
καταγράψει ρεκόρ. Κι αυτό επειδή ανα-
μένεται να ξεπεράσει τα επίπεδα του
2019, συνεχίζοντας την τάση που παρου-
σιάζεται σταθερά τους τελευταίους μή-
νες.

Κι ενώ η ψαλίδα, σε σχέση με το διά-
στημα πριν από την πανδημία, φαίνεται
να έχει κλείσει ως προς την αεροπορική
δραστηριότητα, η προσοχή είναι στραμ-
μένη σε δύο σημεία. Κατά πόσον, δηλαδή,
θα τονώσουν τα έσοδα και τη λειτουργική
κερδοφορία των αεροπορικών εταιρειών
οι πολύ καλύτερες, σε σχέση με το 2019,
επιδόσεις της πτητικής δραστηριότητας.
Οπως και εάν «οι υψηλές πτήσεις» θα συ-
νεχιστούν το πρώτο τρίμηνο του 2023,
το οποίο είναι διαχρονικά αδύναμο.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάκαμψη της
αεροπορικής δραστηριότητας είναι πα-
νευρωπαϊκή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Eurocontrol, από χθες 21 Νοεμβρίου μέχρι
και την 1η Ιανουαρίου, ο προσδοκώμενος
ρυθμός ανάκαμψης τοποθετείται σε 88%-
89% της αεροπορικής κίνησης του 2019.
Σε απόλυτους αριθμούς αναμένονται πε-
ρίπου 26.000 πτήσεις τις Παρασκευές
μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου και περίπου
27.000 την ίδια ημέρα κατά το δεύτερο

ήμισυ του τελευταίου μήνα της χρονιάς.
Από τις 19 έως τις 25 Δεκεμβρίου και την
τελευταία εβδομάδα (26 Δεκ. - 1 Ιαν.) του
χρόνου, ο πανευρωπαϊκός ρυθμός ανά-
καμψης της αεροπορικής δραστηριότητας
αναμένεται να είναι ο μεγαλύτερος σε
σχέση με το σύνολο του εξεταζόμενου
χρονικού διαστήματος των έξι εβδομάδων
και τοποθετείται σε ποσοστό 101,8% και
95,1% αντίστοιχα. Οι πολύ καλές αυτές
επιδόσεις αποδίδονται, σύμφωνα με την
έκθεση του Eurocontrol στο γεγονός ότι
τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά πέ-
φτουν φέτος Κυριακή, ενώ το 2019 η α-
ντίστοιχη μέρα ήταν η Τετάρτη. Σύμφωνα

με παράγοντες της αγοράς, η ανάκαμψη
της πτητικής δραστηριότητας δεν συνε-
πάγεται αναγκαστικά τη γεφύρωση του
χάσματος για τους βασικούς παίκτες των
αερομεταφορών –δηλαδή τα αεροδρόμια
και τους αερομεταφορείς– των οικονο-
μικών μεγεθών της φετινής χρονιάς συ-
γκριτικά με αυτά του 2019. Το πρώτο, ε-
ξάλλου, τρίμηνο του 2022 υπήρξε αναιμικό,
ενώ στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας,
όπως το «Μακεδονία», ο αριθμός των πτή-
σεων τον Οκτώβριο έναντι του ίδιου μήνα
του 2019 υπήρξε χαμηλότερος κατά πε-
ρίπου 13%. Στον διεθνή αερολιμένα Α-
θηνών ο αριθμός των πτήσεων από τον
Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο υπήρξε χα-
μηλότερος κατά 6,2% (περίπου 185.000
πτήσεις) έναντι του αντίστοιχου διαστή-
ματος του 2019.

Ρεκόρ πτήσεων 
αναμένεται να καταγραφεί
φέτος στην Ελλάδα

<<<<<<

Τι δείχνουν τα στοιχεία 
του Eurocontrol για τις επόμε-
νες έξι εβδομάδες.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Με σημαντική άνοδο κύκλου εργασιών
και καθαρής κερδοφορίας ολοκλήρωσε
το εννεάμηνο του 2022 η Aegean. Ο
αεροπορικός όμιλος ενίσχυσε, σε ε-
τήσια βάση, κατά το διάστημα Ιανου-
αρίου - Σεπτεμβρίου τα έσοδα σε πο-
σοστό 109% –άνω του 1 δισ. ευρώ–,
με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται
κατά 89%, σε 9,4 εκατομμύρια άτομα.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τα κέρ-
δη μετά από φόρους ανήλθαν σε 93,2
εκατ. ευρώ, από (οργανικές) ζημίες
της τάξης των 27 εκατ. ευρώ, ενώ το
σύνολο των κερδών του εννεαμήνου
είναι αυξημένο έναντι του προ κρίσης
εννεαμήνου 2019. Κι αυτό λόγω της

επίδρασης του τρίτου τριμήνου, οπότε
καταγράφηκε σημαντική ανάκαμψη
της επιβατικής κίνησης, σε συνέχεια
της επαναφοράς της ζήτησης και σε
συνδυασμό με τη διεύρυνση του δι-
κτύου και την αύξηση του στόλου της
Aegean, που παρέλαβε νέα αεροσκάφη.
Η κερδοφορία υποστηρίχθηκε σημα-
ντικά και από τις προαγορές ποσοτή-
των καυσίμου και δολαρίου, που πε-
ριόρισαν τον βαθμό επιβάρυνσης των
αποτελεσμάτων από την εκτίναξη του
κόστους τους.

Σε ορίζοντα τρίτου τριμήνου, ο ε-
νοποιημένος κύκλος εργασιών αυξή-
θηκε κατά 71%, σε 571,4 εκατ. ευρώ,
με την αντίστοιχη άνοδο, σε συγκρί-
σιμη βάση, για τα κέρδη προ φόρων
να τοποθετείται σε 158%, σε περίπου

152 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από
φόρους του τρίτου τριμήνου διαμορ-
φώθηκαν σε περίπου 121 εκατ. ευρώ
έναντι 107 εκατ. ευρώ (+13%).  Οπως
ανακοίνωσε η εισηγμένη, η επίδοση
του τρίτου τριμήνου τόσο σε κύκλο
εργασιών όσο και σε κερδοφορία είναι
υψηλότερη από τα αντίστοιχα επίπεδα
προ κρίσης, με την προσφερόμενη
χωρητικότητα να βρίσκεται σε οριακά
χαμηλότερα επίπεδα. Κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα, η αεροπορική με-
τέφερε κατά 41% περισσότερους ε-
πιβάτες (4,6 εκατ.) έναντι του αντί-
στοιχου διαστήματος του 2021, ενώ
ο συντελεστής πληρότητας διαμορ-
φώθηκε σε 83,9% από 70,3% το τρίτο
τρίμηνο του 2021. 

Επίσης, το τρίτο φετινό τρίμηνο,

έναντι του αντίστοιχου διαστήματος
του 2019, οι χιλιομετρικές θέσεις (ο
συνολικός αριθμός των διαθεσίμων
θέσεων μιας προγραμματισμένης πτή-
σης επί τον αριθμό των χιλιομέτρων
αυτής) της Aegean αυξήθηκαν κατά
97%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα
και λοιπές χρηματοοικονομικές επεν-
δύσεις διαμορφώθηκαν σε 619 εκατ.
ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Είμαστε υπερήφανοι που αντα-
ποκριθήκαμε με επιτυχία στις προ-
κλήσεις που κληθήκαμε να αντιμε-
τωπίσουμε, παρουσιάζοντας φέτος ι-
σχυρή κερδοφορία και ένα από τα κα-
λύτερα αποτελέσματα του κλάδου
μας, ύστερα από δύο εξαιρετικά δύ-
σκολα χρόνια. Η αποτελεσματική δια-

χείριση του δικτύου, των ναύλων και
του κόστους και φυσικά η προσπάθεια
των ανθρώπων μας να εξυπηρετήσουν
με τον καλύτερο τρόπο τους επιβάτες
μας συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.
Εχουμε τη βεβαιότητα ότι η περαιτέρω
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς
μας από τις επενδύσεις μας στην α-
ναβάθμιση του στόλου και των υπη-
ρεσιών μας, θα μας επιτρέψει να συ-
νεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για
τους μετόχους και τη χώρα μας, αλλά
και ευκαιρίες εξέλιξης για τους αν-
θρώπους μας, παρά τις προκλήσεις
του γεωπολιτικού και οικονομικού πε-
ριβάλλοντος που είναι και πάλι έντονες
γύρω μας», σημείωσε ο διευθύνων
σύμβουλος της Aegean, Δημήτρης Γε-
ρογιάννης.

Υψηλότερα του 2019 τα κέρδη
εννεαμήνου για την Aegean
Ανήλθαν σε 93 εκατ. ευρώ – Αύξηση επιβατών κατά 89%, στα 9,4 εκατ. άτομα

<<<<<<

Ο τζίρος του εννεαμήνου
ξεπέρασε το 1 δισ., με  τα
έσοδα να αυξάνονται κα-
τά 109% σε σύγκριση με
το αντίστοιχο διάστημα
του 2021.

Οι πολύ καλές επιδόσεις αποδίδονται, σύμφωνα με την έκθεση του Eurocontrol, στο γεγονός ότι
τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά πέφτουν φέτος Κυριακή, ενώ το 2019 η αντίστοιχη μέρα ή-
ταν η Τετάρτη.
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Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟY

Περιορισμένο κατά 270 εκατ. ευρώ δια-
τηρείται και το 2023 το μη μισθολογικό
κόστος, με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
που κατατέθηκε στη Βουλή να προβλέ-
πει ότι η μείωση των εισφορών κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες, που εφαρμόστηκε
για πρώτη φορά το 2021, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν τότε οι συνέπειες
της πανδημίας, μονιμοποιείται από την
1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Παράλληλα, προβλέπονται κίνητρα για
τη στήριξη της πλήρους απασχόλησης
έναντι της μερικής, με μείωση των ει-
σφορών εργοδότη και εργαζομένου
κατά 40%. Στο ίδιο νομοσχέδιο περι-
λαμβάνεται σειρά από ευνοϊκές ρυθμί-
σεις για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλι-
σμένους, που αφορούν είτε τις εισφορές,
όπως για παράδειγμα την κατάργηση
της ειδικής εισφοράς 1% για πάνω από

600.000 δημοσίους υπαλλήλους, είτε
τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί ε-
ξαιτίας της μη έγκαιρης καταβολής των
εισφορών, όπως η αύξηση των δόσεων
της πάγιας ρύθμισης σε έως 24.

Αναλυτικά, κι ενώ τα τελευταία χρό-
νια οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν
μειωθεί κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες,
στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η μεί-
ωση των 3 μονάδων του 2021 μονιμο-
ποιείται.

Την ίδια στιγμή, καταργείται η ειδική
εισφορά 1% για τους ασφαλισμένους
του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δη-
μοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) καθώς και
για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων
που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ.
Με τη διάταξη αυτή δεν επηρεάζονται
τα σχετικά εφάπαξ, ενώ αυξάνονται
κατά 1% οι καθαρές αποδοχές των δη-

μοσίων υπαλλήλων.
Με άλλη διάταξη, αυξάνονται από

12 σε 24 οι μηνιαίες δόσεις των υπό
ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών, με ε-
λάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ. Η
ποινική δίωξη των οφειλετών ρυθμι-
σμένων ασφαλιστικών οφειλών παύει
υφ’ όρον για όσο διάστημα εξυπηρε-
τείται η ρύθμιση, ενώ μέχρι τώρα ανα-
στελλόταν. 

Παραγραφή στη 10ετία
Επίσης, μειώνεται σε 10 χρόνια (από

20 σήμερα) ο χρόνος που έχει στη διά-
θεσή του ο e-ΕΦΚΑ προκειμένου να βε-
βαιώσει απαιτήσεις από ασφαλιστικές
εισφορές που δεν καταβλήθηκαν. Εάν
η απαίτηση του ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί
ή η βεβαιωμένη απαίτηση δεν κοινο-
ποιηθεί στον ασφαλισμένο μέσα σε

αυτό το διάστημα, τότε οι οφειλές πα-
ραγράφονται. Μάλιστα, οι οφειλές που
δημιουργούνται από το 2026 και μετά
θα παραγράφονται στα 5 χρόνια, ώστε
οι χρόνοι παραγραφής των ασφαλιστι-
κών οφειλών να προσεγγίζουν αυτές
των φορολογικών. Προσοχή όμως: Η
παραγραφή θα διακόπτεται όταν ο
ΕΦΚΑ (ή το ΚΕΑΟ) ειδοποιήσει με ο-
ποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλισμένο
για την οφειλή: με δικαστικό
επιμελητή/κλητήρα, επιστολή, ηλε-
κτρονική ειδοποίηση ή λάβει μέτρο δι-
οικητικής εκτέλεσης για την είσπραξή
της (κοινοποίηση ατομικής βεβαίωσης,
κατάσχεση, πλειστηριασμός κ.λπ.).

Παράλληλα, προβλέπεται ότι για ο-
φειλές εργοδοτών της περιόδου 2006-
2011, που έχουν βάσει της νέας διάταξης
παραγραφεί, οι εργαζόμενοι δεν χάνουν

τα ασφαλιστικά δικαιώματά τους.
Με άλλη διάταξη, θεσπίζεται πρό-

γραμμα επιδότησης ασφαλιστικών ει-
σφορών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα, οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου
έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 μετατρέ-
πουν συμβάσεις μισθωτών εργαζομένων
με μερική απασχόληση σε συμβάσεις
εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το
πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που
στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν
εργαζομένους με σύμβαση μερικής α-
πασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50%.
Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου
και εργοδότη επιδοτούνται κατά 40%
από τον κρατικό προϋπολογισμό για
τον εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση
μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης
σε πλήρους, για ένα χρόνο αρχής γε-
νομένης από την πρώτη ημέρα της με-
τατροπής. Ως ημέρα μετατροπής των
συμβάσεων λογίζεται η ημερομηνία υ-
ποβολής της σχετικής δήλωσης στο
σύστημα «Εργάνη». Προϋπόθεση για
την επιδότηση είναι η σύμβαση εργα-
σίας να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός
έτους και να μην καταγγελθεί από τον
εργοδότη πριν από την πάροδο έτους
από τη μετατροπή. Κατά τη διάρκεια
του ίδιου χρονικού διαστήματος, δεν
επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των
από μετατροπή συμβάσεων, εκτός εάν
γίνουν ευνοϊκότεροι για τους εργαζο-
μένους. Η διάταξη ορίζει ρητά πως η
ωφελούμενη επιχείρηση πρέπει να είναι
κατά την έναρξη στο πρόγραμμα και
καθ’ όλη τη διάρκειά του φορολογικά
και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει
ρυθμίσει τυχόν οφειλές της προς Δη-
μόσιο και ΕΦΚΑ και η ρύθμιση να τη-
ρείται και να διατηρήσει κατά μέσο
όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για
την περίοδο της επιδότησης. Μάλιστα,
ξεκαθαρίζεται ότι σε περίπτωση που
από τις διασταυρώσεις προκύψει ότι η
επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις,
χάνει την επιδότηση και της καταλο-
γίζονται, με απόφαση του διοικητή του
ΕΦΚΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές που
καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό προσαυξημένες κατά 100%.

Εκτινάχθηκαν φέτος
οι εξαγωγές καλλυντικών
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ 

Το φράγμα των 500 εκατ. ευρώ θα
μπορούσαν να σπάσουν οι ελληνικές
εξαγωγές καλλυντικών έως το τέλος
του έτους, με τις αγορές της Κύπρου,
της Βρετανίας αλλά και της Γαλλίας
να αποτελούν σημαντικούς προορι-
σμούς για την υποδοχή περισσότερων
προϊόντων ομορφιάς με ελληνική υ-
πογραφή την επόμενη πενταετία.
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία επεξεργάστηκε ο
οργανισμός Enterprise Greece για λο-
γαριασμό του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Α-
ρωμάτων και Καλλυντικών, οι εξαγω-
γές καλλυντικών το εννεάμηνο (Ια-
νουαρίου - Σεπτεμβρίου 2022) ανήλθαν
σε αξία στα 493,2 εκατ. ευρώ από
389,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πε-
ρυσινό διάστημα, σημειώνοντας αύ-
ξηση 27% κατά τη φετινή χρονιά. Την
«κούρσα» των εξαγωγών, όπως φαί-
νεται από τα στοιχεία, οδηγούν τα
προϊόντα αρωματοποιίας και τα καλ-
λυντικά παρασκευάσματα (αρώματα
και κολόνιες, προϊόντα μακιγιάζ ή ο-
μορφιάς, προϊόντα μαλλιών και καλ-
λωπισμού), με το σύνολο των εξαγωγών
της συγκεκριμένης κατηγορίας να
διαμορφώνεται στα 278,7 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 20%
σε σύγκριση με το 9μηνο του 2021.
Ακολουθεί η κατηγορία των σαπουνιών
και των προϊόντων καθαρισμού, με
τις εξαγωγές να φθάνουν τα 202 εκατ.
ευρώ (+40,83%), ενώ μειωμένες εμ-
φανίζονται οι εξαγωγές σε αρωματικές
ύλες και αιθέρια έλαια (-9,45%), με
αυτές να διαμορφώνονται στα 12,5 ε-
κατ. ευρώ από 13,8 εκατ. ευρώ το εν-
νεάμηνο του 2021. Σημειώνεται πως,
σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, το 9μηνο (Ιαν. - Σεπτ.) το σύ-
νολο των ελληνικών εξαγωγών δια-
μορφώθηκε στα 40,5 δισ. ευρώ, ση-
μειώνοντας αύξηση 41,1%. Βέβαια,
παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές βρί-
σκονται σε επίπεδα νέου ιστορικού
υψηλού, δεν μπορούν σε καμία περί-
πτωση να υπερκαλύψουν τις εισαγω-
γές, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλ-
λειμμα την περίοδο αυτή να σημειώνει
αύξηση 62,3% στα 27,3 δισ. ευρώ. Στο
μεταξύ, η αύξηση της αξίας του συ-
νόλου των ελληνικών εξαγωγών οφεί-
λεται τόσο στη χωρίς περιορισμούς

οικονομική δραστηριότητα λόγω άρ-
σης των περιοριστικών μέτρων που
επιβλήθηκαν την περίοδο της παν-
δημίας, όσο και στην αύξηση της τιμής
πώλησης των εξαγόμενων προϊόντων.
Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ομορφιάς,
ο ΠΣΒΑΚ έχει αναφέρει πως αυτά δεν
περιλαμβάνονται στις κατηγορίες με
τις υψηλότερες αυξήσεις, ωστόσο υ-
ποστηρίζει πως οι προωθητικές ενέρ-
γειες και οι εκπτώσεις που βάζουν οι
εταιρείες στα προϊόντα δεν θα μπο-
ρέσουν να απορροφήσουν τις αυξήσεις
των τιμών. Σύμφωνα με στοιχεία του
Greece Export Potential Map που πα-

ρουσιάζει ο ΠΣΒΑΚ, οι αγορές της Κύ-
πρου, της Βρετανίας, της Γαλλίας αλλά
και της Ιταλίας είναι αυτές που θα
μπορούσαν να συμβάλουν περισσό-
τερο στην αύξηση των εξαγωγών μέσα
στα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του, οι εξαγωγές της Ελ-
λάδας θα μπορούσαν να αγγίξουν τα
571 εκατ. δολ. σε ορίζοντα πενταετίας
μέσα από την ενίσχυση των εξαγωγών
στις παραπάνω αγορές. Σήμερα, οι ε-
ξαγωγές προϊόντων ομορφιάς και α-
ρωμάτων στην Κύπρο ανέρχονται στα
49 εκατ. δολ., με περιθώριο αύξησής
τους στα 52 εκατ. δολ., ενώ οι εξαγωγές
προς την αγορά της Ιταλίας μπορούν
μέσα στο επόμενο διάστημα να δι-
πλασιαστούν, αγγίζοντας τα 30 εκατ.
δολάρια.

Αναστασίου Γ. Λεβέντη 5
1097 Λευκωσία, Κύπρος, Τ. +357 22668838

leventisgallery.org
Χορηγός Επικοινωνίας Με τη ΣτήριξηΕπίσημος Χορηγός Αερομεταφορών
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Έργα που θυμίζουν, απηχούν και προσδιορίζουν
αυτό που λέγεται Κύπρος: ο τόπος, ο κόσμος, το είναι της. 
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Σημαντικότερες αγορές για τα ελληνικά
προϊόντα ομορφιάς είναι της Κύπρου, της
Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Κίνητρα για την ενίσχυση
της πλήρους απασχόλησης
Τι προβλέπει το ασφαλιστικό ν/σ για εισφορές, χρέη και παραγραφή οφειλών

Θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών σε επιχειρήσεις, οι οποίες
από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 μετατρέπουν συμβάσεις με μερική
απασχόληση σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Οι εισφορές εργαζομένου και εργοδό-
τη επιδοτούνται κατά 40% για ένα χρόνο.

<<<<<<<

Αυξάνονται από 12 σε 24
οι μηνιαίες δόσεις
των υπό ρύθμιση
ασφαλιστικών οφειλών.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από

Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY/d 127.84 0.1645

ALCOA CORP/d 48.076 3.101

ALTRIA GROUP/d 45.015 0.4799

AMAZON COM/d 93.29 0.8977

AMER EXPRESS C/d 154.42 1.0536

AMER INTL GROU/d 60.69 0.9649

AMGEN/d 285.51 -0.9196

APPLE INC/d 149.9875 1.3361

BANK OF AMERIC/d 37.5 0.5092

BAXTER INTL IN/d 55.29 -0.9672

BOEING CO/d 171.8033 -0.6573

BRISTOL MYERS /d 79.055 0.1203

CAMPBELL SOUP /d 52.24 0.0958

CATERPILLAR IN/d 236.29 1.7746

CIGNA CORP/d 320.085 1.5208

CHEVRON/d 185.6 2.4056

CISCO SYSTEMS/d 48.22 1.26

CITIGROUP/d 49.22 0.6956

CERVECERIAS/d 11.565 3.0749

COCA-COLA CO/d 62.085 0.0081

COLGATE PALMOL/d 76.14 -1.014

DANAOS CORP/d 56.79 -0.0352

DIANA SHIPPING/d 4.34 0

DOW INC/d 51.625 2.9001

DUPONT DE NMOU/d 70.77 1.4333

ENTERGY CP/d 112.43 -0.5484

EXXON MOBIL/d 113.64 2.4061

FEDEX CORP/d 176.16 1.4513

FORD MOTOR CO/d 14.0486 0.7068

INTL BUS MACHI/d 148.59 1.3022

GENERAL DYNAMI/d 252.3 0.6864

GENERAL ELEC C/d 87.14 1.4553

GOLDM SACHS GR/d 383.55 0.8785

HALLIBURTON CO/d 37.065 2.5879

HARTFORD FINL/d 74.8 1.589

HP INC/d 29.295 0.463

HOME DEPOT INC/d 325.5416 2.7658

INTEL CORP/d 29.4799 1.8656

JOHNSON JOHNSO/d 176.685 0.4063

JPMORGAN CHASE/d 134.5 1.0898

LAZARD/d 36.715 0.4789

MCDONALD’S COR/d 274.74 0.0801

MERCK & CO/d 106.665 0.999

MICROSOFT CP/d 244.14 0.8635

3M COMPANY/d 127.84 0.1645

MORGAN STANLEY/d 89.48 0.449

NIKE INC CL B/d 105.45 1.5602

NORFOLK SOUTHE/d 250.62 0.5456

PFIZER INC/d 48.915 1.5255

PROCTER & GAMB/d 145.44 0.7342

ROCKWELL AUTOM/d 267.045 1.3107

SCHLUMBERGER L/d 53.35 2.0662

SOUTHERN/d 65.7251 -0.0075

STEALTHGAS/d 3.0927 -1.1917

TSAKOS ENERGY/d 17.85 -11.1498

UNISYS CORP/d 4.485 3.341

UNITEDHEALTH G/d 523.11 1.1446

US BANCORP/d 43.58 0.4379

VERIZON COMMS/d 38.96 0.8804

WALT DISNEY CO/d 95.32 -2.316

WELLS FARGO & /d 46.99 0.3202

WALMART INC/d 151.83 0.4499

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN/d 3141.7539 1.668

A.B.FOOD/d 1507.8025 0.997

ADMIRAL GRP/d 2090.93727 0.385

ASHTEAD GRP./d 4998.5 0.52

ANTOFAGASTA/d 1339.30073 2.256

AVIVA/d 454.8 0.508

ASTRAZENECA/d 11056 0.126

BABCOCK INTL/d 295.86526 6.621

BAE SYS./d 800 2.072

BARCLAYS/d 157.98253 -0.013

BR.AMER.TOB./d 3344.42025 -0.119

BARRATT DEVEL./d 398.7 -0.325

BERKELEY GP.HL/d 3736.24894 -0.054

BR.LAND/d 407.66846 0.491

BUNZL/d 3076.439 0.227

BP/d 488 6.515

BURBERRY GRP/d 2066.0871 0.481

BT GROUP/d 122.6 0.848

COCACOLA HBC A/d 2007.75 0.802

CARNIVAL/d 700.2 0.826

CENTRICA/d 94.98751 1.195

COMPASS GROUP/d 1807.25 -0.713

CAPITA GROUP/d 25.7732 0.774

CRH/d 3248.23214 -1.331

DCC/d 4380 0.459

DIAGEO/d 3747 0.523

DIRECT LINE/d 221.119 1.054

EXPERIAN/d 2888.4371 -0.789

EASYJET/d 375.9 -3.144

FRESNILLO/d 880.35999 2.832

GLENCORE/d 513.97 3.633

GSK/d 1406.05255 0.83

HIKMA/d 1445.9056 2.829

HAMMERSON/d 24.85 -2.445

HARGREAVES LS/d 815.9763 -3.417

HSBC HLDGS.UK/d 486.8 0.693

INTL CONSOL AI/d 132.50913 -0.348

INTERCON. HOTE/d 4754.3405 0.021

3I GRP./d 1320.5 0.304

IMP.BRANDS/d 2155 0.654

INTERTEK GROUP/d 3889 -0.102

ITV/d 73.8 0.652

JOHNSON MATTHE/d 2027.3231 0.445

KINGFISHER/d 250.4568 1.585

LAND SECS./d 626.5319 -0.032

LEGAL&GEN./d 260.72628 -0.883

LLOYDS GRP./d 45.75546 0.121

MARKS & SP./d 384 2.503

MONDI/d 1566.06368 0.644

NATIONAL GRID/d 1031.0133 -0.048

NEXT/d 5712.5 0.635

PROVIDENT FIN./d 193.85 -1.738

PRUDENTIAL/d 945.2 -1.026

PERSIMMON/d 1287.50628 0.232

PEARSON/d 986.89617 0.061

RELX/d 2320.81432 -0.858

RIO TINTO/d 5395 2.22

ROLLS-ROYCE HL/d 85.07523 0.566

SAINSBURY(J)/d 219.465 1.846

SCHRODERS/d 450.0374 -1.667

SAGE GRP./d 805.86447 0.025

ST JAMESS PLAC/d 1148.5 -2.546

SMITHS GROUP/d 1615.1469 0.372

SMITH&NEPHEW/d 1080.35577 0.047

SSE/d 1730.5 1.651

STAND.CHART./d 586.1535 0.896

SEVERN TRENT/d 2732.60716 -0.689

TRAVIS PERKINS/d 945.5 0.82

TESCO/d 232.4 1.293

TUI AG/d 138.8 -1.034

TAYLOR WIMPEY/d 102.85 0.243

UNILEVER/d 4103.32292 0.097

UTD. UTILITIES/d 1019.91667 -0.338

VODAFONE GROUP/d 95.05 -3.17

WPP/d 873.6 0.81

WHITBREAD/d 2502.73688 0.834

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N/d 29.54 0.48

RICHEMONT N/d 113.9 -0.52

GEBERIT N1/d 459.2 0.39

NOVARTIS N/d 83.52 0.71

ROCHE HOLDING /d 304.7 -0.86

SGS N/d 2236 -0.67

SWATCH GROUP I/d 242.8 -0.61

ADECCO N/d 32.98 -0.21

JULIUS BAER N/d 54.14 1.42

CS GROUP AG/d 3.856 -2.48

GIVAUDAN N/d 3120 -0.45

NESTLE SA/d 112.28 0.12

TRANSOCEAN N/d 0 0

SWISSCOM N/d 502 -1.14

SWISS RE N/d 80.18 0.07

UBS GROUP N/d 17.42 -0.4

ZURICH INSURAN/d 447.5 0.47

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N/d 123 -1.3

ALLIANZ SE/d 204.75 1.25

BASF SE/d 49.52 0.85

BAY MOT WERKE/d 84.1 0.5

BEIERSDORF/d 103.35 -0.1

BAYER N AG/d 54.61 0.21

COMMERZBANK/d 8.068 -0.056

CONTINENTAL AG/d 56.64 0.12

DEUTSCHE BANK /d 10.168 -0.05

DEUTSCHE POST /d 38.1 0.025

DT BOERSE N/d 172.1 0.75

DT LUFTHANSA A/d 7.468 0.033

DT TELEKOM N/d 19.602 0.072

E.ON  SE NA/d 9 -0.08

FRESENIUS MEDI/d 28.92 -0.49

FRESENIUS SE/d 24.68 0.33

HEIDELBERGCEME/d 51.66 0.14

HENKEL AG&CO V/d 67.9 0.5

INFINEON TECH /d 31.67 0.165

K+S AG NA/d 20.97 0.81

MERCK KGAA/d 172.35 -2.6

MUENCH. RUECK /d 295.3 1.3

RWE AG/d 41.3 0.31

THYSSENKRUPP A/d 5.17 -0.234

VOLKSWAGEN VZ/d 139.76 0.12

VONOVIA SE/d 23.36 -0.39

SIEMENS N/d 130.68 1.58

SAP SE/d 105.62 -0.62

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS/d 38.3 0.66

AEGON/d 4.716 0.99

ABN AMRO BANK/d 11.975 2.05

AKZO NOBEL/d 68.98 -0.86

ARCELORMITTAL/d 25.505 2.45

ASML HOLDING/d 570.5 1.22

GALAPAGOS/d 38.93 -1.09

HEINEKEN/d 89.08 -0.56

ING GROEP/d 11.534 1.51

KONINKLIJKE DS/d 125.65 -2.41

KPN KON/d 2.888 0.94

NN GROUP/d 41.1 0.71

KONINKLIJKE DS/d 125.65 -2.41

IMCD/d 139.1 1.2

RANDSTAD/d 56.36 1.15

RELX/d 26.72 -0.48

UNIBAIL RODAM /d 51.44 -0.5

VOPAK/d 27.34 3.21

WOLTERS KLUWER/d 104.15 0.14

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA/d 1.30 1.30

ATLANTIA/d 22.96 22.99

AZIMUT HLDG/d 19.50 19.46

ENEL/d 5.11 5.17

ENI/d 14.05 13.44

GENERALI ASS/d 16.98 17.06

GEOX/d 0.81 0.82

INTESA SANPAOL/d 2.1605 0.91

MEDIOBANCA/d 9.42 9.42

RCS MEDIAGROUP/d 0.64 0.64

PRYSMIAN/d 33.02 32.53

SNAM/d 4.80 4.79

STMICROELEC.N./d 36.98 36.94

TELECOM ITALIA/d 0.22 0.21

TENARIS/d 16.55 15.53

TERNA/d 7.18 7.24

UNICREDIT/d 13.43 1.25

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO/d 4265 1.04

ASAHI GROUP HL/d 4362 1.35

ASTELLAS PHARM/d 2139 1.64

BRIDGESTONE CO/d 5361 1.48

CANON INC/d 3227 1.48

CASIO COMPUTER/d 1343 -1.25

CITIZEN WATCH/d 609 2.87

CREDIT SAISON/d 1717 0.29

DAIWA SEC GROU/d 611 2.17

SUBARU/d 2363 2.29

FUJIFILM HOLDI/d 7343 0.11

FUJITSU/d 18520 -0.05

HINO MOTORS/d 634 0.32

HITACHI/d 7340 0.59

HONDA MOTOR/d 3381 0.99

IHI/d 3495 2.79

ISUZU MOTORS/d 1829 1.84

KAWASAKI HVY I/d 2828 -1.12

KAJIMA CORP/d 1553 1.97

KEIO/d 5020 1.72

KOBE STEEL/d 626 2.45

KONICA MINOLTA/d 557 0

JTEKT/d 1021 0.89

MITSUB UFJ FG/d 735.5 2.2

MITSUBISHI COR/d 4558 2.54

MITSUBISHI ELE/d 1412.5 1.47

MITSUBISHI MOT/d 614 3.89

NEC CORPORATIO/d 4870 0.1

NIKKON HLDG/d 2459 1.32

NIKON CORP/d 1350 2.2

NIPPON SUISAN/d 4362 1.16

NISSAN MOTOR C/d 506 1.67

NOMURA HOLDING/d 494.9 1

NISSAN CHEMICA/d 6600 0.46

NIPPON PAPER I/d 975 

OBAYASHI CORP/d 1027 1.99

ODAKYU ELEC RA/d 1770 1.14

OJI HOLDINGS/d 532 0.57

OSAKA GAS/d 2130 2.21

RICOH CO LTD/d 1065 0.76

SECOM/d 8439 2.18

SEVEN & I HLDG/d 5692 2.04

SHARP CORP/d 972 -0.61

SHIMIZU CORP/d 743 2.06

SHISEIDO/d 5790 0.1

SONY GROUP COR/d 11445 1.69

SMFG/d 4664 1.86

SUMITOMO CHEM/d 492 0

SUZUKI/d 944 4.19

TAISEI CORP/d 4160 3.48

TDK CORPORATIO/d 4975 0.61

TOBU RAILWAY/d 3265 1.56

TOKIO MARINE H/d 2837.5 1.67

TORAY INDUSTRI/d 741.6 0.54

TREND MICRO/d 7160 0

TOPY INDS LTD/d 1703 0.41

TORAY INDUSTRI/d 741.6 0.54

TOSHIBA CORP/d 4858 -0.49

TOYOBO/d 1046 1.45

TOYOTA MOTOR C/d 2050 2.35

YAMAHA CORP/d 5280 -1.12

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACCOR/d 24.32 -0.37

AIR LIQUIDE/d 136.70 0.07

ALSTOM/d 24.18 -0.33

AXA/d 27.17 0.67

BNP PARIBAS/d 52.44 -0.34

BOUYGUES/d 29.37 0.1

CAPGEMINI/d 179.00 0.67

CARREFOUR/d 16.33 0.34

CASINO GUICHAR/d 10.99 -0.27

CREDIT AGRICOL/d 9.70 -0.05

DANONE/d 50.69 0.1

DASSAULT SYSTE/d 35.92 -0.43

EDF/d 11.95 0

L’OREAL/d 344.75 -1.01

L.V.M.H./d 697.90 -0.2

LAGARDERE/d 19.28 1.1

MICHELIN/d 26.63 1.47

PERNOD RICARD/d 188.70 -0.16

KERING/d 542.90 -1.22

PUBLICIS GROUP/d 63.38 1.7

RENAULT/d 33.37 -0.07

SAINT-GOBAIN/d 44.61 1.03

SANOFI/d 87.27 0.1

SCHNEIDER ELEC/d 140.86 0.04

SOCIETE GENERA/d 23.82 -0.44

SODEXO/d 90.10 1.24

TF1/d 6.94 0.73

THALES/d 120.70 1.56

VEOLIA ENVIRON/d 24.93 -0.24

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER/d 26.9 1.1278

AENA SME/d 122.3 0.6584

ACERINOX/d 9.492 1.6057

ACCIONA/d 181.1 0.9476

AMADEUS/d 51.42 2.186

BBVA/d 5.519 1.1732

BANKINTER/d 6.324 2.9967

CAIXABANK/d 3.515 3.9941

DSTR INT ALIME/d 0.0132 3.125

ENDESA/d 19.115 1.8109

ENAGAS/d 17.745 1.6032

FERROVIAL/d 25.54 1.3492

FOMENTO DE CON/d 8.28 2.4752

GRIFOLS/d 10.14 1.4

IBERDROLA/d 10.79 1.5052

INT AIRLINES G/d 1.526 0.197

INDRA SISTEMAS/d 9.985 3.5788

INDITEX/d 24.64 0.8596

MAPFRE/d 1.862 1.2507

MERLIN PROP/d 9.125 0.3299

ARCELORMITTAL/d 25.515 2.5523

REPSOL/d 14.05 4.8116

BCO DE SABADEL/d 0.8682 2.9405

BANCO SANTANDE/d 2.75 2.2875

SACYR/d 2.574 0.4684

TELEFONICA/d 3.605 0.3619

MEDIASET ES CO/d 3.126 1.2306

TECNICAS REUN/d 9.04 0.3887

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Επιτυχημένη ήταν η νέα προσπάθεια
του Γενικού Δείκτη στο Χρηματιστήριο
Αθηνών να «πιάσει» τις 900 μονάδες,
ένα επίπεδο που έχει αποδειχθεί «δύ-
σκολο οχυρό» και προϋποθέτει υψη-
λούς τζίρους και θετικό διεθνές περι-
βάλλον. Ετσι, η ελληνική αγορά συ-
νέχισε την ανοδική της κίνηση, παρά
τις προειδοποιήσεις του ΟΟΣΑ για τον
κίνδυνο καθυστέρησης ανάκτησης
της επενδυτικής βαθμίδας από την
Ελλάδα, με στηρίξεις από τραπεζικές
μετοχές και επιλεγμένα blue chips, τη
στιγμή που το κλίμα στις ευρωπαϊκές
αγορές ήταν επιφυλακτικά θετικό, με
το βλέμμα των επενδυτών να παρα-
μένει εστιασμένο στις οικονομικές
προοπτικές και τις επόμενες κινήσεις
των κεντρικών τραπεζών.

Στα στατιστικά της συνεδρίασης,

ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο
0,93% στις 900,07 μονάδες, ενώ ο
τζίρος διαμορφώθηκε στα 57,5 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με τη Merit Securities,
τα σημεία στήριξης εντοπίζονται στις
862 και 850 μονάδες και τα σημεία α-
ντίστασης στις 904 και 950 μονάδες.
O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
ενισχύθηκε κατά 0,84% στις 2.187,67
μονάδες, ενώ με κέρδη 0,27% στις
1.369,05 μονάδες έκλεισε ο δείκτης
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Στα μη τραπεζικά blue chips, ανο-
δικά ξεχώρισαν οι Βιοχάλκο και ΕΛ-
ΒΑΛΧΑΛΚΌΡ με κέρδη άνω του 3%,
ενώ ακολούθησαν με κέρδη άνω του
2% οι Motor Oil, Lamda Development,

Σαράντης και ΑΔΜΗΕ. Με απώλειες
έκλεισαν Jumbo (-1,60%), ΔΕΗ (-0,93%)
και Ελλάκτωρ (-0,12%). Ο τραπεζικός
δείκτης υπεραπέδωσε με άνοδο 1,51%
στις 641,84 μονάδες, με την Alpha
Bank να καταγράφει ράλι 5,26% και
την Τράπεζα Πειραιώς να σημειώνει
κέρδη 2,03%, ενώ στο +0,95% έκλεισε
η Εθνική Τράπεζα και με απώλειες
0,96% η Eurobank. Οπως σχολιάζει ο
Δημήτρης Τζάνας της Κύκλος Χρημα-
τιστηριακής, η αναμέτρηση του Γενι-
κού Δείκτη με τις 900 μονάδες διακό-
πηκε λόγω του πυραυλικού χτυπήματος
στην Πολω-νία. Ομως, μια σειρά από
λόγους επαναφέρουν το Χ.Α. και πάλι
πάνω από αυτό το σημαντικό τεχνικά

επίπεδο: η Εθνική και η Πειραιώς ο-
λοκλήρωσαν επιτυχώς ομολογιακές
εκδόσεις, θωρακίζοντας τα κεφάλαιά
τους ενόψει των stress tests του επό-
μενου έτους. Η Wood αναβάθμισε τις
τιμές-στόχους των συστημικών τρα-
πεζών, ενώ ψήφο εμπιστοσύνης για
τις ελληνικές τράπεζες για την ανθε-
κτικότητα και τις ευοίωνες προοπτικές
προσέθεσε και η Morgan Stanley. Πα-
ράλληλα, όπως πρoσθέτει ο αναλυτής,
ο προϋπολογισμός για το 2023 προ-
βλέπει ανάπτυξη κατά 1,8%, επενδύσεις
στο +15,5%, πρωτογενές πλεόνασμα
0,7% του ΑΕΠ και υποχώρηση του χρέ-
ους της Γενικής Κυβέρνησης στο
159,3%. Οι παραπάνω εξελίξεις, στον

βαθμό που θα υλοποιηθούν, θα δια-
σφαλίσουν κατά τον κ. Τζάνα την ε-
πενδυτική βαθμίδα για την ελληνική
οικονομία, η οποία ωστόσο θα δοθεί
πιθανότατα με την ολοκλήρωση της
εκλογικής διαδικασίας, το αργότερο
έως τις αρχές του καλοκαιριού. Ενόψει
των παραπάνω, η συντήρηση της συ-
ναλλακτικής υποτονικότητας δεν ε-
πιτρέπει τη διατηρήσιμη αναρρίχηση
πάνω από τις 900 μονάδες, καθώς πα-
ραμένουν οι πολλαπλές αβεβαιότητες
που συντηρούν την απροθυμία για α-
νάληψη αυξημένων επενδυτικών κιν-
δύνων, προσπερνώντας προσώρας τα
ελκυστικά στοιχεία ελληνικών επεν-
δυτικών επιλογών.

Με κέρδη έκλεισαν και πάλι χθες τα
περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστή-
ρια εν μέσω προβληματισμών των ε-
πενδυτών γύρω από την εικόνα της
ευρωπαϊκής οικονομίας και των τε-
κταινομένων στην Κίνα, η οποία μόλις
άρχισε να χαλαρώνει τα lockdowns
αντιμετωπίζει άμεσα εκτόξευση των
κρουσμάτων. Ο πανευρωπαϊκός δεί-
κτης EuroStoxx 600 έκλεισε με άνοδο
0,8%, καταγράφοντας το υψηλότερο
επίπεδο που έχει σημειώσει τουλάχι-
στον τους τελευταίους τρεις μήνες.
Ειδικότερα, οι μετοχές των εταιρειών
υδρογονανθράκων σημείωσαν άλμα
4,7% μετά την απόφαση της Σαουδικής
Αραβίας να διαψεύδει δημοσιεύματα
του διεθνούς Τύπου περί των προθέ-
σεων του ΟΠΕΚ να προχωρήσει σε
αύξηση της παραγωγής του κατά
500.000 βαρέλια την ημέρα.

Ομοίως οι μετοχές των ορυχείων
σημείωσαν άνοδο 2,7%.  Στον αντί-
ποδα, οι μετοχές εταιρειών τηλεπικοι-
νωνιών, ειδών σπιτιού και χρηματο-
πιστωτικών υπηρεσιών υποχώρησαν
όλες περίπου 0,1%. Οπως επισημαίνουν
οικονομολόγοι του Reuters, οι επεν-
δυτές παρακολουθούν προσεκτικά τις
μεταβολές στα οικονομικά στοιχεία
για να εκτιμήσουν πώς θα μπορούσαν
να επηρεάσουν την πορεία της νομι-
σματικής πολιτικής των μεγάλων κε-
ντρικών τραπεζών.

Στη διάρκεια της χθεσινής συνε-
δρίασης, άλλωστε, ανακοινώθηκαν οι
εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ για την Ευρώπη,
η οποία, όπως τονίζει ο διεθνής οργα-
νισμός, θα υποστεί τον μεγαλύ-τερο

αντίκτυπο σε περίπτωση παγκόσμιας
οικονομικής επιβράδυνσης, καθώς ε-
ξακολουθούν να αυξάνονται οι τιμές
της ενέργειας και να μειώνεται η επι-
χειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας
του πολέμου Ρωσίας και Ουκρανίας.
Οπως τόνισε ο διεθνής οργανισμός,
η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη
θα επιβραδυνθεί από το 3,1% του τρέ-
χοντος έτους στο 2,2% το επόμενο
έτος, για να επιταχυνθεί σημαντικά
στο 2,7% το 2024.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ευ-

ρωζώνη, ο ΟΟΣΑ εκτιμά πως η ανά-
πτυξή της θα επιβραδυνθεί στο 3,3%
το 2022, για να υποχωρήσει στο 0,5%
το 2023 και να ανακάμψει στο 1,4%
το 2024. Ετσι, ο δείκτης FTSE 100 του
Λονδίνου έκλεισε με άνοδο 1,03%,
ενώ ο δείκτης Xetra DAX της Φραν-
κφούρτης ενισχύθηκε 0,29%. Σε ό,τι
αφορά τον CAC 40 του Παρισιού έ-
κλεισε με μικρά κέρδη 0,35%. Σημει-
ωτέον ότι στην κορυφή του δείκτη
FTSE 100 βρίσκονται οι μετοχές της
ΒΡ, που σημείωσαν χθες άνοδο 5% α-
κολουθώντας όποιον ενημερωθεί πρώ-
τος.

Επιασε ξανά τις 900 μονάδες
το Χρηματιστήριο Αθηνών
Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,93%, στα 57,5 εκατ. ευρώ ο τζίρος

<<<<<<<

Για τη διατήρηση της αγοράς
στα τρέχοντα επίπεδα χρειά-
ζονται υψηλοί τζίροι και θετι-
κό διεθνές περιβάλλον.

Aνοδικά κινήθηκαν
οι ευρωπαϊκές αγορές

<<<<<<

Η άνοδος των μετοχών πε-
τρελαϊκών ομίλων, μετά τη
διάψευση του ΟΠΕΚ για αύ-
ξηση παραγωγής, ενίσχυσε
τους δείκτες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης EuroStoxx 600 βρίσκεται σε υψηλό τριών μηνών.

H έντονη αβεβαιότητα δεν αφήνει επί του παρόντος μεγάλα περιθώρια ανόδου στο ελληνικό Χρηματιστήριο.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            1.0150               1.0650                 1.0499               3.5580             “65,895”                1.0500                1.0600                1.0500                2.94

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1.5400               1.5900                 1.5664               3.3230             “40,368”                1.5500                1.5700                1.5700                1.29

ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3740               0.3940                 0.3812             -0.0800             “10,870”                0.3860                0.3940                0.3880                1.04

ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0.0800                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0585               0.0600                 0.0597               0.2030               “8,529”                0.0585                0.0600                0.0600                3.45

ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0000                0.0915                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.7300               1.7300                 1.7300               2.9850               “1,000”                1.6800                1.7300                1.7300                1.76

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                   1.3500               1.3800                 1.3586             -4.1380               “1,450”                1.3300                1.4400                1.3800              -1.43

ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0460                0.0000                                                 

ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0140                0.0150                                                 

ΑΚΕΠ         ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                            0.0000                0.0260                                                 

ΓΙΕΠ          “UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                                 0.0425                0.0470                                                 

ΕΛΛΗ         ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                               0.3200                0.0000                                                 

ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (EM)                                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0700                                                 

ΚΑΕΠ         ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                    0.0000                0.2300                                                 

ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0025                0.0040                                                 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                                                                                                                                                        0.0000                0.4900                                                 

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                                                                                       0.0200               0.0205                 0.0201             -0.1000             “55,000”                0.0195                0.0205                0.0200              -4.76

ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                               0.0845               0.0845                 0.0845               0.7500               “2,000”                0.0700                0.0845                0.0845                9.74

ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0420                0.0000                                                 

ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.0000                0.8100                                                 

ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 

ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        1.7400                1.8900                                                 

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                0.0000                                                 

ΔΒΚΔ         ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                  0.9000               0.9000                 0.9000               0.0000                     760                0.9000                0.0000                0.9000                0.00

ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0.5450               0.5450                 0.5450             -0.0320               “1,400”                0.5350                0.5500                0.5450              -0.91

ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.4080                                                 

ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.4800               2.5800                 2.5162               9.6230               “4,187”                2.4600                2.5200                2.5000                3.31

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                             1.4000               1.4300                 1.4092               4.9200                     800                1.3700                1.4300                1.4300                5.15

ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.1800                0.2200                                                 

ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                0.8900                                                 

ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                       0.2340               0.2500                 0.2349               0.5680               “9,136”                0.2260                0.0000                0.2500                9.65

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0800                0.0900                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0.2580                0.2800                                                 

ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                0.0605               0.0605                 0.0605             -0.0500             “20,000”                0.0605                0.0615                0.0605              -0.82

ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.1430                0.1720                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                      1.0400                1.0800                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΙΕΠ          “ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0000                                                 

ΙΣΕΠ          “ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 

ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0.0020                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             63.0000               63.0000               0.0000                         6               63.0000              69.0000              63.0000                0.00

ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 

                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                                                              62.3000              65.5000                                                 

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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Τα διαγνωστικά τεστ για το
Αλτσχάιμερ, το «χρυσό δι-
σκοπότηρο» της ιατρικής και
ερευνητικής κοινότητας επί
χρόνια, βρίσκονται πλέον
στην αγορά. Πρόκειται για
ένα ισχυρό όπλο στην ιατρι-
κή φαρέτρα, που ενδέχεται
να μεταβάλει ριζικά τη διά-
γνωση της εκφυλιστικής νό-
σου του εγκεφάλου και να
συμβάλει, τελικά, στην αντι-
μετώπισή της.

Τα τεστ ανιχνεύουν στο
αίμα πολύ μικρά τμήματα
του βήτα αμυλοειδούς, της
πρωτεϊνικής υπογραφής της
νόσου, υποδεικνύοντας την
παρουσία του και στον εγκέ-
φαλο. Επί του παρόντος, βέ-
βαια, χρησιμοποιούνται κυ-
ρίως στο πλαίσιο κλινικών
μελετών.

Οι ιατροί μπορούν να τα
συνταγογραφήσουν, όμως
σε πολλές περιπτώσεις το
θεωρούν περιττό αφού η νό-
σος παραμένει, μέχρι στιγ-
μής, άνευ θεραπείας. Πολλοί
νευρολόγοι πιστεύουν ότι
αυτό θα αλλάξει στο εγγύς
μέλλον όταν η πρόσβαση
στην εξέταση αυξηθεί και ε-
πιτρέψει τη σαφή διάγνωση
μιας ασθένειας με εξαιρετικά
μεγάλη διαγνωστική δυσχέ-
ρεια. 

Ταυτόχρονα, τα τεστ θα
επιτρέψουν στους ειδικούς
να καθορίσουν με επιστημο-
νικά και αντικειμενικά κρι-
τήρια ποιος ασθενής πρέπει
να λάβει τις νέες θεραπείες,
όταν και εφόσον εγκριθούν
από τους ρυθμιστικούς φο-
ρείς. Σήμερα κυκλοφορούν
στην αγορά τρία τεστ για τη
διάγνωση του Αλτσχάιμερ,
που παρασκευάζονται από
τις C2N Diagnostics, Quest
Diagnostics και Quanterix.

H εμφάνιση των τεστ συ-
νέπεσε με την αξιολόγηση
ενός πολλά υποσχόμενου

σκευάσματος που παρασκευ-
άζεται από την αμερικανική
Βiogen και την ιαπωνική
Εisai από τον Οργανισμό
Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA), το οποίο σύμφωνα με
τα στοιχεία που δημοσιοποι-
ήθηκαν επιβραδύνει την έκ-
πτωση των διανοητικών ι-
κανοτήτων στους πάσχοντες.
Τα αποτελέσματα της αξιο-
λόγησης θα ανακοινωθούν
στις αρχές του 2023.

Νέα φάρμακα
H σχετική αποτελεσματι-

κότητα του σκευάσματος
των Biogen και Eisai ανα-
πτέρωσε τις ελπίδες για την
παρασκευή και άλλων φαρ-

μάκων που θα μπορούν με
ασφάλεια να αφαιρούν τις
πλάκες βήτα αμυλοειδούς α-
πό τον εγκέφαλο των αρρώ-
στων.

Παρότι τα αναπάντητα
ερωτήματα για το Αλτσχάι-
μερ παραμένουν πολλά, εί-
ναι βέβαιο ότι η ύπαρξη α-
ξιόπιστης και κυρίως έγκαι-
ρης διάγνωσης και αργότερα
μιας αποτελεσματικής θε-
ραπευτικής αγωγής είναι
λόγος ελπίδας για εκατομ-
μύρια ανθρώπους και τις οι-
κογένειές τους που ταλαι-
πωρούνται από τη νόσο.

Σε έδρα του διεθνούς οργανωμένου
εγκλήματος έχει εξελιχθεί η Τουρ-
κία και ιδιαίτερα η Κωνσταντι-
νούπολη, σύμφωνα με Τούρκους
αξιωματούχους, αναφέρει δημο-
σίευμα της Deutsche Welle.

Η αυξημένη εγκληματικότητα
στην Τουρκία δεν είναι κάτι πρω-
τόγνωρο. Το πρόβλημα άλλωστε
κατέδειξε και ο Κεμάλ Κιλιτσντά-
ρογλου, ηγέτης του αντιπολιτευ-
όμενου Ρεπουμπλικανικού Δημο-

κρατικού Κόμματος, επ’ ευκαιρία
της σύλληψης στην Πόλη του Σέρ-
βου «βαρώνου των ναρκωτικών»
Ζέλικο Μπόγιανιτς. Ο Τούρκος
πολιτικός είχε αναφέρει σε ανάρ-
τησή του στο Twitter: «Ολα τα α-
ποβράσματα συγκεντρώνονται
στη χώρα μας», καλώντας τα πα-
ραβατικά στοιχεία να εγκαταλεί-
ψουν την Τουρκία προτού «συν-
θλιβούν» από την τουρκική Δι-
καιοσύνη. 

Πολλές «εξέχουσες προσωπι-
κότητες» του διεθνούς εγκλήματος
δραστηριοποιούνται στην Κων-
σταντινούπολη. Μεταξύ αυτών,
ο Ιρανός έμπορος ναρκωτικών
Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι, ο οποίος
συνελήφθη στην Πόλη το 2007
με δεκάδες κιλά ναρκωτικών. Το
2010 αφέθηκε ελεύθερος και κα-

τέθεσε ως «προστατευόμενος μάρ-
τυρας» σε μια από τις σημαντι-
κότερες πολιτικές δίκες στην τουρ-
κική ιστορία, στην υπόθεση «Ερ-
γκένεκον», το πολυσυζητημένο
«μυστικό σχέδιο» για την ανατρο-
πή της κυβέρνησης του Κόμματος
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του
Ταγίπ Ερντογάν. Το 2018 συνε-
λήφθη εκ νέου για δολοφονία. Α-
φέθηκε ξανά ελεύθερος χάρη σε
κενά του κατηγορητηρίου. Εκτοτε
καταζητείται. Επίσης έχουν αυ-
ξηθεί τα τελευταία χρόνια και τα
συμβάντα «ξεκαθαρίσματος λο-
γαριασμών» μεταξύ νονών της
νύχτας στους δρόμους της.

Γιατί το οργανωμένο έγκλημα
επιλέγει την Πόλη; Ο πρώην αρ-
χηγός της αστυνομίας, Χανεφί
Αβτζί, το αποδίδει στο μέγεθός
της αλλά και στη διαρκή ροή του-
ριστών καθώς και μεταναστών α-
πό τη Συρία, το Αφγανιστάν και
το Ιράν. Αυτό δίνει την ευκαιρία
στα κακοποιά στοιχεία να φθά-
νουν να κινούνται με σχετική ε-
λευθερία, αόρατοι μέσα στο πλή-
θος. 

Ο πρώην αναπληρωτής γραμ-
ματέας των τουρκικών μυστικών
υπηρεσιών, Τσεβάτ Ενές, μιλώντας
στην DW αναφέρει επίσης ότι το
οργανωμένο έγκλημα, κυρίως συμ-

μορίες από τα Βαλκάνια και τα
πρώην κράτη της ΕΣΣΔ, εκμεταλ-
λεύεται και την πολιτική κατά-
σταση της χώρας, δηλαδή την α-
πουσία κράτους δικαίου και φυ-
σικά την εκτεταμένη διαφθορά
του κρατικού μηχανισμού που ε-
πιτρέπει τις συναλλαγές με κρα-
τικούς παράγοντες. Την ατιμω-
ρησία, άλλωστε, προκρίνει ως πα-
ράγοντα αύξησης της δραστηριό-
τητας του οργανωμένου εγκλή-
ματος και ο δημοσιογράφος Τι-
μούρ Σοϊκάν, επισημαίνοντας ότι
πρόκειται για μια συνθήκη που
σίγουρα επηρεάζει τις συμμορίες
στην επιλογή της Τουρκίας ως έ-

δρας των δραστηριοτήτων τους.
Μάλιστα ο αρχινονός Σεντάτ Πε-
κέρ, παλιότερα ένθερμος υποστη-
ρικτής του Κόμματος Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης, του προέδρου Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε αναρ-
τήσει βίντεο που αποδεικνύουν
τις συναλλαγές των συμμοριών
με κυβερνητικά στελέχη. Η έλ-
λειψη δημοκρατίας, που επιτρέπει
στους κακοποιούς να μη λογοδο-
τούν ενώπιον των δικαστηρίων,
βοηθά το οργανωμένο έγκλημα
να κάνει ό,τι θέλει, λειτουργώντας
τελικά ως κράτος εν κράτει.

Προτάσεις
Ο πρώην αρχηγός της αστυνο-

μίας, Χανεφί Αβτζί, εκτιμά ότι η
λύση του προβλήματος δεν μπορεί
να βρεθεί εύκολα, ιδιαίτερα αν
δεν αυστηροποιηθούν τα κριτήρια
και οι έλεγχοι εισόδου στη χώρα
και χορήγησης άδειας παραμο-
νής.

Ο ίδιος πιστεύει ότι η κατάστα-
ση μπορεί να βελτιωθεί εφόσον
λάβουν ενεργό ρόλο οι κρατικές
υπηρεσίες, παρακολουθώντας ό-
σους θεωρούνται ύποπτοι για δια-
σύνδεση με οργανώσεις της μα-
φίας και εφαρμόζοντας κάποια
προληπτικά μέτρα για τον περιο-
ρισμό της δράσης τους. Ωστόσο,
όπως επισημαίνει ο πρώην αξιω-
ματούχος, οι υπηρεσίες πληρο-
φοριών έχουν επιφορτιστεί με άλ-
λες ευθύνες και ιδιαίτερα με θέ-
ματα που άπτονται της πολιτικής
κατάστασης στην Τουρκία, με α-
ποτέλεσμα τα χέρια τους να είναι
δεμένα όσον αφορά την αντιμε-
τώπιση άλλων απειλών. 

«Οι μυστικές υπηρεσίες λει-
τουργούν σε συνεννόηση με την
κυβέρνηση. Θα έπρεπε όμως να
επικεντρωθούν μόνο στην ασφά-
λεια της χώρας», καταλήγει ο Αβ-
τζί, σύμφωνα με το δημοσίευμα
της Deutsche Welle.

<<<<<<<

Τεστ ανιχνεύουν 
στο αίμα πολύ μικρά
τμήματα του βήτα  
αμυλοειδούς, της
πρωτεϊνικής υπογρα-
φής της νόσου, υπο-
δεικνύοντας την  πα-
ρουσία του και στον
εγκέφαλο.

Εδρα διεθνούς οργανωμένου 
εγκλήματος η Kωνσταντινούπόλη
Η έλλειψη δημοκρατίας και η διαφθορά στην Τουρκία επιτρέπουν ελευθερία δράσης σε κακοποιούς

<<<<<<

Η κατάσταση θα μπο-
ρούσε να βελτιωθεί αν
κρατικές υπηρεσίες πα-
ρακολουθούσαν όσους
θεωρούνται ύποπτοι για
διασύνδεση με οργανώ-
σεις της μαφίας και 
εφαρμόζονταν προλη-
πτικά μέτρα.

Αλτσχάιμερ: νέα
εποχή στη διάγνωση
και τη θεραπεία

Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, Χανεφί Αβτζί, εκτιμά ότι η λύση στο πρόβλημα συγκέντρωσης ατόμων της διεθνούς
μαφίας δεν μπορεί να βρεθεί εύκολα, ιδιαίτερα αν δεν αυστηροποιηθούν τα κριτήρια και οι έλεγχοι εισόδου στην Τουρ-
κία και χορήγησης άδειας παραμονής.
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ΠΑΡΙΣΙ. Το καλογυμνασμένο και
πολύ αδύνατο γυναικείο σώμα κυ-
ριάρχησε στις πασαρέλες της φε-
τινής κολεξιόν, με τους μεγάλους
οίκους μόδας να ξεχνούν την πρό-
σφατη στροφή τους προς τα κα-
θημερινά γυναικεία σώματα και
τις καμπύλες.

Ο Fendi επέλεξε να τονίσει τους
κοιλιακούς των μοντέλων του,
ενώ τα κομμάτια του Versace ά-
φηναν ακάλυπτο μεγάλο μέρος
του σώματος των πολύ αδύνατων
μοντέλων. Η Burberry επανέφερε
φέτος τη στολή από βινύλιο της
Catwoman, με τη Stella McCartney
να επιλέγει την ίδια κοπή, αλλά
με πλαστικό πλέγμα, όπως περι-
γράφει σε άρθρο της η εφημερίδα
The Guardian.

Η αναβίωση της ενδυματολο-
γικής μόδας των αρχών της δε-
καετίας του 2000 σημαίνει ότι οι
σχεδιαστές προτιμούν φέτος τα
γυναικεία παντελόνια με χαμηλή
μέση, που αφήνουν ακάλυπτη την
κοιλιακή χώρα και αναδεικνύουν
τους καλά γυμνασμένους κοιλια-
κούς. Η τάση αφορά επίσης τις
πολύ κοντές μίνι φούστες και τα
λεγόμενα «μπουστάκια».

Η δίαιτα της Καρντάσιαν
Η επάνοδος των ανορεξικών

προτύπων κατέστη εμφανής φέ-
τος, πέρα από τον χώρο της μόδας,
στο γκαλά της Met στη Νέα Υόρκη,
όπου η διασημότητα του ριάλιτι,
Κιμ Καρντάσιαν, αναγκάσθηκε
να χάσει 8 κιλά προκειμένου να

χωρέσει στο φόρεμα της Μέριλιν
Μονρόε. Το γκαλά του 2023 πρό-
κειται να τιμήσει τη μνήμη του
σχεδιαστή μόδας Καρλ Λάγκερ-
φελντ, ο οποίος είχε αποκαλέσει
την τραγουδίστρια Αντέλ «μάλλον
χοντρή», για να χαρακτηρίσει τους
επικριτές της εμμονής της υψηλής
ραπτικής με το πολύ λεπτό γυναι-
κείο σώμα ως «χοντρές μητέρες

με σακούλες τσιπς, που κάθονται
μπροστά στις τηλεοράσεις τους».
Η ταμπλόιντ της Νέας Υόρκης
New York Post έγραψε πρόσφατα
εκτενές ρεπορτάζ για τη δίαιτα
της Κιμ Καρντάσιαν, την αυξημένη
ζήτηση για μαθήματα πιλάτες και
το αμφιλεγόμενο φάρμακο απώ-
λειας βάρους Ozempic, σε άρθρο
με τίτλο: «Αντίο παχουλά οπίσθια:
η επάνοδος του heroin chic» (η υ-
περβολική απώλεια βάρους, που
θυμίζει χρήστη ηρωίνης).

Παρά τη συνεργασία της με το
περιοδικό Vogue και τη συμμετοχή
της σε διαφημιστική εκστρατεία
του Calvin Klein, η Λοβίσα Λάγκερ,
παχουλό μοντέλο, δεν είχε καμία
πρόταση για τα φετινά ντεφιλέ
μεγάλων οίκων. «Η μόδα Y2K (αρ-

χών δεκαετίας 2000) που προω-
θείται από τους μεγάλους οίκους
σπρώχνει τη μόδα προς τα πίσω.
Η πρόοδος που σημείωσαν τα πα-
χουλά μοντέλα plus size αντιστρέ-
φεται», λέει η Λάγκερ. 

Η νεαρή γυναίκα, που μεγάλωσε
στη Σουηδία παρακολουθώντας
την εκπομπή «America’s Next Top
Model», λέει ότι το μόντελινγκ
παχουλών έχει να κάνει με την α-
ποδοχή του σώματος και την αυ-
τοπεποίθηση. Παρ’ όλα αυτά, η
παρουσία στα ντεφιλέ δεν της
είναι εύκολη. «Συχνά είμαι το μόνο
παχουλό μοντέλο στο ντεφιλέ και
προτιμώ να κάνω παρέα με τη δη-
μιουργική ομάδα παρά με τα άλλα
μοντέλα», λέει.

REUTERS

Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Στην τηλεταινία «I Am Ruth», η Κέιτ
Γουίνσλετ υποδύεται μια μητέρα που
προσπαθεί να βοηθήσει την έφηβη
κόρη της την οποία βλέπει να βυθίζεται
στον κόσμο των σόσιαλ μίντια (θα
προβληθεί στο Channel 4). «Γυρίζεις
σπίτι σε ένα δήθεν ασφαλές μέρος
μακριά από το σχολείο, αλλά αυτό
δεν συμβαίνει λόγω των σόσιαλ μί-
ντια», λέει κάποια στιγμή η μία από
τις τέσσερις 15χρονες ηρωίδες του
επίσης βρετανικού ντοκιμαντέρ «Heart
Eyes and a World» (2021), που εξε-
ρευνά την τάση των εφήβων να πα-
ρουσιάζουν τον εαυτό τους με αλλη-
λουχίες από σέλφι (προβάλλεται αυτή
την Κυριακή στο Παιδικό & Εφηβικό
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Αθήνας). Πόσο διαδεδομένο πρόβλημα
είναι τελικά η εξάρτηση από τα κοι-
νωνικά δίκτυα; Και πόσο επικίνδυνος
μπορεί να γίνει ο κόσμος από likes,
followers, emojis και DMs; 

Σε έρευνα που είχε πραγματοποι-
ήσει η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ)
ΕΚΠΑ προ πανδημίας είχαν εντοπιστεί
πολύ υψηλά ποσοστά εθισμού των
νέων στο Ιντερνετ (30%-40% του ε-
φηβικού πληθυσμού), με τη σοβαρή
συμπεριφορά εξάρτησης να αγγίζει
το 8%. Εν μέσω πανδημίας, τα αντί-
στοιχα ποσοστά έφτασαν το 50%-
60%, με τη σοβαρή συμπεριφορά ε-
ξάρτησης να φτάνει το 15%. «Πάνω
από το 40% των κλήσεων αφορά συ-
μπεριφορές εξάρτησης από το Διαδί-
κτυο, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά
στην Ευρώπη», λέει στην «Κ» ο Γιώρ-
γος Κορμάς, γιατρός και υπεύθυνος
της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (210-
60.07.686, help-line.gr).

Οπως λέει, σε ό,τι αφορά τον εθισμό
στα κοινωνικά δίκτυα, το μεγαλύτερο
πρόβλημα εστιάζεται στο Instagram
και στο Tik Tok. «Το Tik Tok είναι
ένας συνδυασμός του Musical.ly (σ.σ.
παλιότερη πλατφόρμα κοινωνικής δι-
κτύωσης, στην οποία οι χρήστες μοι-
ράζονταν σύντομα βίντεο με συγχρο-
νισμό των χειλιών) με το Chatroueltte
(ιστότοπος που συνδυάζει τυχαίους
χρήστες για συνομιλία με βίντεο).
Εχει δηλαδή το στοιχείο της εναλλαγής
και της αναμονής, που κρατάει τα
παιδιά σε διέγερση, με αποτέλεσμα
να λειτουργεί εθιστικά. Τα παιδιά δεν

μπορούν να βάλουν όριο στο πόσο
θα παρακολουθήσουν, με αποτέλεσμα
τα περισσότερα περιστατικά εξάρτη-
σης να τα παρατηρούμε εδώ».

Από τις πλέον ανησυχητικές εξε-
λίξεις που παρατηρούν οι ειδικοί της
γραμμής είναι ότι συνεχώς μειώνεται
η ηλικία των παιδιών που μπαίνουν
στα σόσιαλ μίντια. «Οσο πιο μικρά
είναι τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερες οι
επιπτώσεις.

Ο εθισμός σε αποκόβει από το πε-
ριβάλλον όπου φυσιολογικά θα ανα-
πτυσσόσουν, από τον αθλητισμό, τη
μουσική, τον χορό. Οταν πια ξεκολ-
λήσει, με τι θα ασχοληθεί το παιδί;»
τονίζει ο κ. Κορμάς. «Σκεφτείτε, τα
παιδιά που είναι όλη μέρα στο Tik
Tok ή στο Fornite (σ.σ. διαδικτυακό
παιχνίδι) τι θα θυμούνται από το σχο-
λείο; Δεν θα θυμούνται μια παράσταση
ή τις παρέες τους, αλλά ότι εκείνη
την εποχή όλη μέρα ήταν κλεισμένα
μέσα κι έπαιζαν. Χάνεται η παιδικό-
τητα, η αθωότητα. Παιδιά με δεξιό-
τητες, παιδιά-αστέρια καθηλώνονται
εκεί». 

Οι περισσότερες κλήσεις γίνονται
από τους γονείς, οι οποίοι συχνά α-
ναφέρουν την ύπαρξη μεγάλων εντά-
σεων στο σπίτι. «Πολύ συχνά ο εθισμός
φτάνει τα πράγματα στα άκρα, μπορεί
να υπάρξουν βιαιοπραγίες, έχουμε
δει και παιδιά να φεύγουν από το σπί-
τι». Οπως σημειώνει, ιδιαίτερη αξία
έχουν και οι μαρτυρίες των ίδιων των
παιδιών που κατάφεραν να «βγουν»
από το πρόβλημα. «Καταλογίζουν
στους γονείς τους ότι δεν ήταν εκεί
για να τα προστατεύσουν. Πάντα αυτά
τα παιδιά μάς αναφέρουν ότι βλέπουν
στο όνειρό τους ότι είναι καλοί μα-
θητές, ότι κάνουν δραστηριότητες
με άλλα παιδιά. Τους έχει μείνει δηλαδή
απωθημένο». 

Η συμβουλή του Γιώργου Κορμά
στους γονείς μικρών παιδιών είναι

να είναι αποτρεπτικοί στη χρήση κοι-
νωνικών δικτύων. «Δεν θα τους προ-
σφέρει τίποτα στην ανάπτυξή τους,
το αντίθετο. Πώς θα μάθει, για παρά-
δειγμα, το παιδί τι σημαίνει αναστολή;
Μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα βίας
και μισαλλοδοξίας με κίνδυνο να α-
ναπτύξουν επιθετικότητα. Τα πρότυπα
στο Ιντερνετ είναι πολύ πιο ισχυρά
από αυτά που του δίνει η οικογένεια
ή το σχολείο, δημιουργείται σύγχυση
στα παιδιά». Σε ό,τι αφορά τους γονείς
μεγαλύτερων παιδιών, να ανοίξουν
μαζί τους κουβέντες και να φροντίσουν
να έχουν ποιοτικό ύπνο. «Θεωρείται
παραμέληση από τον γονιό το παιδί
να ξενυχτά συστηματικά».  

Τα γονικά πρότυπα
Η Μαρία Μουζάκη, ψυχολόγος και

συστημική ψυχοθεραπεύτρια της Μο-
νάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) της Β΄
Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων
«Π. & A. Κυριακού», η οποία δέχεται
περιστατικά εθισμού στο Διαδίκτυο,
συμφωνεί ότι τη «δουλειά» πρέπει να
την κάνει κυρίως ο γονιός. Οπως ε-
πισημαίνει στην «Κ», «στην πανδημία
το πράγμα ξέφυγε, σπρώξαμε τα παιδιά
στους υπολογιστές. Oμως τα παιδιά
από πού παίρνουν παράδειγμα; Δεν
είναι τι θα πούμε οι γονείς, είναι τι
κάνουμε οι ίδιοι. Και οι γονείς στην
πανδημία φέραμε τη δουλειά μας στο
σπίτι και καθίσαμε μπροστά από τον
υπολογιστή. Τα πιο μικρά παιδιά,
όμως, δεν μπορούν να διαχωρίσουν
ότι αυτό είναι δουλειά, βλέπουν απλώς
τη μαμά και τον μπαμπά μπροστά
στην οθόνη, σε κοινή θέα. Είμαστε
απόντες - παρόντες».

Σύμφωνα με την κ. Μουζάκη, μά-
λιστα, τα προβλήματα εξάρτησης των
παιδιών από το Διαδίκτυο έχουν πολύ
συχνά να κάνουν με «το πώς ο γονιός
χειρίζεται τα δικά του ζητήματα και
με την αδυναμία του να οριοθετήσει
και να συμβουλεύσει».

Οπως λέει, υπάρχει διέξοδος, αλλά
χρειάζεται πολλή δουλειά κυρίως από
τους ίδιους τους γονείς. «Να μην εί-
μαστε ζωντανοί νεκροί. Πώς να είναι
τα παιδιά μας κοινωνικά και να έχουν
παρέες όταν εμείς κλεινόμαστε σε
δουλειές και γάμους που δεν μας ευ-
χαριστούν; Ενας έφηβος που βρίσκει
παρηγοριά στον υπολογιστή δεν ξέρει
πώς να ζήσει, πώς να νοηματοδοτήσει
τη ζωή του».

Στη μόδα ξανά τα ανορεξικά καλογυμνασμένα μοντέλα

Η αναβίωση της ενδυματολογικής μόδας της δεκαετίας του 2000 σημαίνει
ότι οι σχεδιαστές προτιμούν φέτος τα γυναικεία παντελόνια με χαμηλή μέση
και κοντά μπουστάκια, που αφήνουν ακάλυπτη την κοιλιακή χώρα και αναδει-
κνύουν τους καλά γυμνασμένους κοιλιακούς, όπως αυτοί της Μπέλα Χαντίντ.

<<<<<<

Η υψηλή ραπτική έπαψε
να αγαπά τις γυναίκες
με καμπύλες, όπως φά-
νηκε στα φετινά ντεφι-
λέ των μεγάλων οίκων.

H τεράστια δύναμη που έχουν οι πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης αποδεικνύεται από
τα αντιδιαμετρικά σχόλια που ακούγονται γι’
αυτές. Επιταχύνουν τον εξτρεμισμό και ταυ-
τόχρονα προκρίνουν την ομοφωνία. Αποσπούν
την προσοχή μας και θα έπρεπε να διαδρα-
ματίζουν μικρό ρόλο στη ζωή μας, αλλά ταυ-
τόχρονα πρέπει να βελτιωθούν, να εξευγενι-
στούν και να καθαρίσουν από τους «κακούς
παίκτες», όποιοι και αν είναι αυτοί. Είναι
προηγμένες συσκευές παρακολούθησης, που
ταυτόχρονα μας βομβαρδίζουν με άσχετες
διαφημίσεις. Παρ’ όλα αυτά, ή ίσως εξαιτίας
τους, οι χρήστες αδυνατούν να εγκαταλείψουν
τα κοινωνικά δίκτυα, όπως αποδεικνύεται
από τους ισολογισμούς τόσο του Facebook
όσο και του Twitter. Στις διαφορετικές κριτικές
που ασκούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης καταγράφεται μία κοινή εμπειρία: η α-
πώλεια υπομονής και η αρνητική αξιολόγηση
της συμπεριφοράς των άλλων χρηστών του
μέσου. Μας συνεπαίρνει μια ασυγκράτητη
τάση ανάρτησης αρνητικών σχολίων στην
ίδια την πλατφόρμα, αλλά και επικρότησης
αναρτήσεων που φανερώνουν πόσο ο χρήστης
απεχθάνεται να κάνει αναρτήσεις. Παρότι
όλοι κατανοούν το γελοίο του θέματος, δεν
μπορούν να σταματήσουν. Είναι κολλημένοι,
και ίσως να είστε κι εσείς.

Τι σημαίνει «είμαι κολλημένος στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης»; Kάθε χρήστης μπορεί
να τα εγκαταλείψει με την ίδια ελευθερία που
άρχισε να τα χρησιμοποιεί. Το «κόλλημα»
στις πλατφόρμες συνιστά απρόβλεπτη συ-

νέπεια του τρόπου με τον οποίο τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης έγιναν

δημοφιλή και ισχυρά. Προ-
φανώς ακόμα και οι μεγαλύ-
τερες πλατφόρμες είναι ε-
ντελώς περιττές χωρίς χρή-

στες. Ενα κοινωνικό δίκτυο χρειάζεται πολ-
λαπλούς χρήστες για να λειτουργήσει. Οσο
περισσότεροι γίνονται, τόσο πιο επιτυχημένο
είναι το μέσο. Αυτή η κοινωνική δυναμική
και το γεγονός ότι έπειτα από χρόνια οι συν-
θήκες μεταβάλλονται, κάνουν πολλούς να
νιώθουν εγκλωβισμένοι στο μέσο της επιλογής
τους. Η αίσθηση του «κολλήματος» εξηγεί
γιατί παραμένουμε χρήστες ενός κοινωνικού
δικτύου που μας προκαλεί σύγχυση, αγωνία,
θλίψη ή ανία. Είναι το αναπόφευκτο αποτέ-
λεσμα ενός εμπορευματοποιημένου κοινω-
νικού και πολιτικού χώρου που οικοδομήθηκε
με μοναδικό στόχο να επεκτείνεται. 

Ενας καλός τρόπος για να προσεγγίσουμε
το πρόβλημα είναι να σκεφτούμε ότι τα κοι-
νωνικά δίκτυα είναι σαν το LinkedIn. Η ε-
μπειρία που προσφέρει σε πολλούς χρήστες
του δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, καθώς η
συμμετοχή επιβάλλει κόπο, προσοχή και
συγκεκριμένη συμπεριφορά, ενώ τους εκθέτει
σε καταιγισμό ειδοποιήσεων και περιεχόμενο.
Πολλοί άνθρωποι εισήλθαν στο μέσο προ-
κειμένου να βρουν εργασία ή προσωπικό.
Πολλά χρόνια αργότερα, ανακάλυψαν ότι
«κόλλησαν». Ακόμα και όσοι δεν έχουν α-
νοικτά θέματα απασχόλησης συνδέουν την
αποχώρησή τους από την πλατφόρμα με
ένα ασαφές αλλά πραγματικό κόστος. Η κυ-
ριαρχία του LinkedIn κατέστησε σαφές ότι
αυτό το κόστος παραμένει. Ακόμα και όταν
δεν είναι υψηλό, αρκεί για να αποθαρρύνει
τους χρήστες από την εγκατάλειψη της πλατ-
φόρμας. Υπάρχει κάτι που κάνει το LinkedIn
διαφορετικό από το Facebook, το Instagram
και το Twitter; Η αλήθεια είναι ότι η αίσθηση
εγκλωβισμού που έχουμε σε κάποιες πλατ-
φόρμες δεν είναι μόνιμη, ούτε απρόσμενη.
Απλώς διαρκεί περισσότερο από ό,τι είχε
αρχικά εκτιμηθεί. Εχει βέβαια και τα θετικά
της, καθώς νιώθουμε σύνδεση με τους άλλους
χρήστες και κυρίως την κοινή αίσθηση ότι
η εμπειρία μας δεν είναι εκείνη που περι-
μέναμε όταν εγγραφήκαμε.

Eγκλωβιστήκαμε
στα μέσα

κοινωνικής
δικτύωσης

Του ΤΖΟΝ ΧΕΡΜΑΝ

<<<<<<

Η αίσθηση του «κολλήματος»
εξηγεί γιατί παραμένουμε
χρήστες ενός κοινωνικού
δικτύου που μας προκαλεί
σύγχυση, αγωνία, θλίψη ή ανία.

13-17 
ετών οι ηλικίες που καταγράφουν 
το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό 
(83%) χρήσης των social media, 
έπειτα από το 91% στις ηλικίες 18 
έως 24 ετών (έρευνα ΣΕΠΕ)

43% 
των καταγγελιών στο help-line.gr 
το 2021 αφορούσε τον εθισμό 
παιδιών και εφήβων στο gaming 

1 στους 7 
μαθητές ηλικίας 15 ετών (14,1%) 
εμφανίζει συμπτώματα εξάρτησης 
από το Ιντερνετ (έρευνα ΕΠΙΨΥ)

3,5 
ώρες ημερησίως περνάει 
online ο μέσος Ελληνας 
(έρευνα ΣΕΠΕ)

15-24 
ετών οι νέοι που αφιερώνουν 
στο Ιντερνετ πάνω από 5 ώρες 
την ημέρα (έρευνα ΣΕΠΕ)

<<<<<<

Νεαρά άτομα που
κατάφεραν να «βγουν»
από το πρόβλημα καταλογί-
ζουν στους γονείς τους
ότι δεν ήταν εκεί για
να τα προστατεύσουν.

Εφηβοι «κολλημένοι» στις πλατφόρμες
Η εξάρτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «καταπίνει» την αθωότητα και τις δεξιότητες των μικρών παιδιών

Σε ό,τι αφορά τον εθισμό στα κοινωνικά δίκτυα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στο Instagram και στο Tik Tok, σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Τη «δουλειά» για τη σχέση παιδιών -
Ιντερνετ πρέπει να την κάνει κυρίως ο γονιός. Δεν είναι τι θα πούμε ως γονείς, αλλά τι κάνουμε οι ίδιοι, λένε οι ψυχολόγοι.
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Ενδείξεις αποκλιμάκωσης
του πληθωρισμού στις ΗΠΑ

Eνισχύοντας την αισιοδοξία
των επενδυτών ότι ενδε-
χομένως η κορύφωση του
πληθωρισμού στις ΗΠΑ έχει
παρέλθει και η Fed θα συ-
νεχίσει τη σύσφιγξη της
νομισματικής πολιτικής με
ρυθμό αύξησης των επιτο-
κίων μικρότερo των 75 μ.β.
που αποφάσισε στις τελευ-
ταίες τέσσερις συνεδριά-
σεις, τα στοιχεία για τις τι-
μές παραγωγού στη βιομη-
χανία, που δημοσιεύθηκαν
λίγες ημέρες μετά τη θετική
έκπληξη που προκάλεσαν
τα στοιχεία πληθωρισμού,
αποδείχθηκαν επίσης α-
σθενέστερα από τα αναμε-
νόμενα. Ο γενικός δείκτης
τιμών αυξήθηκε τον Οκτώ-
βριο 0,2% σε μηνιαία βάση
έναντι μέσης εκτίμησης
0,4%, με τον ετήσιο ρυθμό
μεταβολής του δείκτη να
υποχωρεί από 8,4% τον Σε-
πτέμβριο στο 8%, το χαμη-
λότερο επίπεδο από τον Ι-
ούλιο του 2021. 

Σημάδια επιβράδυνσης
κατέγραψε και ο δομικός
δείκτης παραμένοντας α-
μετάβλητος σε μηνιαία βά-
ση, ενώ η αγορά ανέμενε
αύξηση 0,3%, με τον ετήσιο
ρυθμό μεταβολής να υπο-
χωρεί στο 6,7% από 7,1%,
αντικατοπτρίζοντας σχετι-
κή υποχώρηση των διατα-
ραχών στην παγκόσμια ε-
φοδιαστική αλυσίδα και χα-
μηλότερη ζήτηση λόγω υ-
ψηλότερων επιτοκίων δα-
νεισμού.

Αν και η Fed αναμένεται
να μετριάσει το μέγεθος
της αύξησης των επιτοκίων
σε 50 μ.β. στην επόμενη
συνεδρίαση στις 13-14 Δε-
κεμβρίου, ο κύκλος επιτο-
κιακών αυξήσεων ενδέχεται
να έχει μεγαλύτερη διάρ-
κεια και το τερματικό επί-
πεδο για το βασικό παρεμ-
βατικό επιτόκιο να είναι υ-

ψηλότερο από το αναμενό-
μενο. Αναμφισβήτητα, η
δυναμική της αμερικανικής
οικονομίας παραμένει σχε-
τικά ισχυρή παρά τη συνο-
λική αύξηση των επιτοκίων
κατά 375 μ.β. από τον Μάρ-
τιο, ενώ η αγορά εργασίας
συνεχίζει να παρουσιάζει
σημάδια στενότητας. Πα-
ράλληλα, καθώς ο πληθω-
ρισμός παραμένει σημαντι-
κά υψηλότερος από τον
στόχο της ομοσπονδιακής
τράπεζας, οι ανησυχίες για
δευτερογενείς επιπτώσεις
διατηρούνται έντονες, με
τις πρόσφατες σχετικές έ-
ρευνες της NY Fed και του
University of Michigan να
δείχνουν νέα ενίσχυση των
πληθωριστικών προσδο-
κιών.

Η προοπτική τερματικού
παρεμβατικού επιτοκίου υ-
ψηλότερου από το αναμε-
νόμενο ενισχύθηκε την ε-
βδομάδα που διανύσαμε α-
πό δηλώσεις του επικεφα-
λής της Fed St. Louis James
Bullard, σύμφωνα με τις ο-
ποίες η ομοσπονδιακή τρά-
πεζα θα πρέπει να αυξήσει
περαιτέρω τα επιτόκια σε
αρκετά «περιοριστικά» ε-
πίπεδα, τουλάχιστον στην
περιοχή 5%-5,25%. 

Ως αποτέλεσμα των α-
νωτέρω, τα προθεσμιακά
συμβόλαια τιμολογούν ξανά
για πρώτη φορά μετά τη
δημοσίευση των στοιχείων
πληθωρισμού την προη-
γούμενη εβδομάδα τερμα-
τικό επίπεδο για fed funds
rate πάνω από το 5% το
2023, ενώ η εκτιμώμενη
μείωση των επιτοκίων το
δεύτερο εξάμηνο του έτους
περιορίζεται σε περίπου 40
μ.β.

* Tομέας Οικονομικής Ανάλυ-
σης & Ερευνας Διεθνών Κεφα-
λαιαγορών της Εurobank.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Ισχυρή ένδειξη της δυναμικής που έχει α-
ποκτήσει ο τομέας των ψηφιακών έργων
αποτελεί η κυοφορούμενη είσοδος της Ε-
θνικής Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας πληροφορικής Epsilon Net.
Οι ζυμώσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρί-
σκονται σε εξέλιξη εδώ και μέρες, ενώ χθες
η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία
πληροφορικής –με ιδρυτή, πρόεδρο και δι-
ευθύνοντα σύμβουλο τον Γιάννη Μίχο– έ-
κανε γνωστό ότι «βρίσκεται στην τελική
φάση των διαπραγματεύσεων για στρατη-
γική συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα»,

τοποθετώντας την ολοκλήρωσή τους το
προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το
μειοψηφικό ποσοστό της ΕΤΕ στην Epsilon
Net θα μπορούσε να αγγίξει το 20%, με την
εταιρεία πληροφορικής –της οποίας η μετοχή
χθες κατέγραψε άνοδο 5,26%, έκλεισε στα
6 ευρώ– να διαθέτει κεφαλαιοποίηση 325,2
εκατ. ευρώ. 

Σε τι αποσκοπεί όμως η απόκτηση από
μια τράπεζα ενός περιουσιακού στοιχείου
που δεν σχετίζεται με το βασικό αντικείμενο
της δραστηριότητάς της;

Οι συνέργειες και η εξοικονόμηση κό-
στους, όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς,
αποτελούν τον κύριο λόγο του προσδοκώ-
μενου deal ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα
και την Epsilon Net. Οι τράπεζες, άλλωστε,
είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις του ιδιω-
τικού τομέα που επένδυσαν στον τεχνολο-
γικό εκσυγχρονισμό των λειτουργιών και
υπηρεσιών τους, με την ψηφιακή τραπεζική
να αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής
τους εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι τυχαίο
ότι η Alpha Bank απέκτησε πριν από πε-
ρισσότερα από 22 χρόνια το 5,79% της
Space Hellas, ενώ το ποσοστό της αυξήθηκε
το 2005 στο 18,96% ύστερα από την ολο-
κλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση
της ΔΕΛΤΑ Singular από την τράπεζα. Σή-

μερα, το ποσοστό της Alpha Bank στο με-
τοχικό κεφάλαιο της Space Hellas τοποθε-
τείται στο 19,33%.

Από την εποχή της εισόδου του ΑΤΜ,
μέχρι την έναρξη λειτουργίας της τηλεφω-
νικής (phone banking) και ηλεκτρονικής
τραπεζικής (e-banking) και την υλοποίηση
σειράς εφαρμογών απομακρυσμένης εξυ-
πηρέτησης, οι τράπεζες έχουν δαπανήσει
σημαντικά ποσά για τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό τους. Μετά και την εκδήλωση της
πανδημίας, η πλήρης ψηφιοποίηση των υ-
πηρεσιών και κυρίως η απόλυτη θωράκιση
έναντι των κυβερνοεπιθέσεων προσδίδει
στις τράπεζες το συγκριτικό πλεονέκτημα.

Την επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήματος

του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού καθο-
ρίζουν, όπως εξηγούν παράγοντες της α-
γοράς, η ταχύτητα και η κλίμακα υλοποίησής
του, όπως και η συρρίκνωση του απαιτού-
μενου κόστους. Ως εκ τούτου, η κυοφορού-
μενη συναλλαγή θα επιτρέψει την ταχύτερη
ψηφιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας, ενώ
η Epsilon Net θα έχει τη δυνατότητα να
προωθήσει τις υπηρεσίες και τις ψηφιακές
εφαρμογές της στον τραπεζικό όμιλο και
τις εταιρείες-μέλη του. Η Epsilon Net, που
αναπτύσσει και διαθέτει επιχειρηματικό
λογισμικό, πριν από περισσότερα από δύο
χρόνια εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρη-
ματιστηρίου, έχοντας πραγματοποιήσει
στο διάστημα που ακολούθησε σειρά εξα-

γορών εταιρειών, όπως η Singular Logic.
Η περαιτέρω ψηφιοποίηση της τραπε-

ζικής, προκειμένου να αυτοματοποιηθεί
μέρος εργασιών που αποτελεί αντικείμενο
τραπεζικών υπαλλήλων οι οποίοι απελευ-
θερώνονται σε πιο παραγωγικές δραστη-
ριότητες, αποτελεί έναν από τους βασικούς
στόχους του επιχειρηματικού πλάνου των
τραπεζών. Ενδεικτικά, η χρήση ρομποτικής
τεχνολογίας σε αυτοματοποιημένες και ε-
παναλαμβανόμενες μηχανικές εργασίες και
διαδικασίες επιτρέπει την απλοποίηση και
ομογενοποίησή τους, με αποτέλεσμα να
μειώνεται η γραφειοκρατία και να αυξάνεται
σημαντικά ο χρόνος ολοκλήρωσης των ερ-
γασιών.

Οι ελληνικές τράπεζες επενδύουν
στις εταιρείες πληροφορικής
Το 20% εκτιμάται ότι θα αγγίξει η συμμετοχή της ΕΤΕ στην Epsilon Net

Ενθαρρυντικά για την ελληνική οι-
κονομία είναι τα μηνύματα των
φθινοπωρινών προβλέψεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμά η
Eurobank.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της
τράπεζας, οι νεότερες εκτιμήσεις
δείχνουν υπεραπόδοση της ελλη-
νικής οικονομίας έναντι του μέσου
όρου της Ευρωζώνης την τριετία
2022-2024, απότομη επιβράδυνση
αλλά όχι ύφεση το 2023 (υψηλό
πληθωρισμό τη διετία 2022-2023)
και επιτάχυνση του πραγματικού

ρυθμού μεγέθυνσης και αποκλι-
μάκωση του πληθωρισμού το 2024.
Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι προ-
αναφερθείσες προβλέψεις συνο-
δεύονται από υψηλά ελλείμματα
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ-
λαγών στο 7,3%, 7,4% και 6,9%
του ΑΕΠ την τριετία 2022-2024.

Η ετήσια αύξηση του πραγμα-

τικού ΑΕΠ το 2022 αναθεωρήθηκε
στο 6,0% από 4,0% στις καλοκαι-
ρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Ιούλιος 2022). Λαμβά-
νοντας υπ’ όψιν τις θετικές ενδεί-
ξεις για ανθεκτικότητα της οικο-
νομίας στις πληθωριστικές πιέσεις
το τρίτο τρίμηνο 2022 (π.χ. κύκλος
εργασιών επιχειρήσεων, δείκτης

παραγωγής μεταποίησης και α-
πασχόληση), η εκτίμηση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για ετήσιο
ρυθμό μεγέθυνσης 6,0% το 2022
ισοδυναμεί με συρρίκνωση της
εγχώριας οικονομικής δραστηριό-
τητας σε τριμηνιαία βάση το τέ-
ταρτο τρίμηνο 2022. Παράλληλα,
η πρόβλεψη της ετήσιας αύξησης

του πραγματικού ΑΕΠ το 2023 α-
ναθεωρήθηκε επί τα χείρω στο
1,0% από 2,4%, ωστόσο η σωρευ-
τική εκτίμηση 2022-2023 είναι υ-
ψηλότερη κατά 0,6 ποσοστιαίες
μονάδες. Τέλος, για το 2024 προ-
βλέπεται επιτάχυνση του ρυθμού
μεγέθυνσης στο 2,0%, στηριζό-
μενη στη βελτίωση του διεθνούς

περιβάλλοντος και στην αποκλι-
μάκωση των πληθωριστικών πιέ-
σεων.

Στην περίπτωση που επαλη-
θευθούν οι προβλέψεις της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, το πραγματικό
ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2024 θα είναι
αυξημένο κατά 9,1% σε σύγκριση
με το 2021 και κατά 7,6% σε σχέση
με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Η εν λόγω επίδοση κατατάσσει
την ελληνική οικονομία στην τρίτη
θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευ-
ρωζώνης (πλην της Ιρλανδίας) σε
όρους προβλεπόμενης σωρευτικής
μεγέθυνσης 2022-2024 (έβδομη
θέση 2020-2024), υπεραποδίδοντας
έναντι του μέσου όρου της Ευρω-
ζώνης. Παρά ταύτα, το πραγματικό
ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2024 προ-
βλέπεται να είναι κατά πολύ μι-
κρότερο σε σύγκριση με τα προ
κρίσης χρέους επίπεδα (-17,5% σε
σύγκριση με το 2007).

Ο πληθωρισμός αναμένεται να
διαμορφωθεί στο 10% το 2022 και
στη συνέχεια να αποκλιμακωθεί
στο 6% το 2023 και στο 2,4% το
2024.

Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται
στο 12,6% για το 2022 και το 2023
(από 14,8% το 2021), ενώ για το
2024 αναμένεται ελαφρά συρρί-
κνωση στο 12,1%.

Ανθεκτικότητα της οικονομίας δείχνουν οι προβλέψεις της Ε.Ε.
Με κέρδη έκλεισε
την Τρίτη το ΧΑΚ
Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη
το Χρηματιστήριο Αξιών Κύ-
πρου, αφού ο Γενικός Δείκτης
παρουσίασε άνοδο σε ποσο-
στό 1,55% κλείνοντας στις
78,76 μονάδες. Παράλληλα
ο Δείκτης FTSE/CySE 20, έ-
κλεισε στις 47,28 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο 1,61%.
Ο ημερήσιος τζίρος διαμορ-
φώθηκε στις €158.501,51.

Από τους επιμέρους χρη-
ματιστηριακούς δείκτες, ά-
νοδο κατά 1,83% κατέγραψε
η Κύρια Αγορά, τα Ξενοδο-
χεία κατά 0,72%, οι Επενδυ-
τικές Εταιρείες κατά 0,96%,
και η Εναλλακτική Αγορά
κατά 1,17%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι
μετοχές της Ελληνικής Τρά-
πεζας με €69.180,32 (άνοδος
2,94% - τιμή κλεισίματος
1,05), της Τράπεζας Κύπρου
με €63.231,34 (άνοδος 1,29%
- τιμή κλεισίματος €1,57),
της Τσιμεντοποιίας Βασιλι-
κού με €10.535,46 (άνοδος
3,31% - τιμή κλεισίματος
€2,5), της Demetra Holdings
με €4.143,26 (άνοδος 1,04%
- τιμή κλεισίματος €0,388),
και της Alkis H. Hadjikyriacos
(Frou Frou Biscuits) Public

Ltd. με €2.145,82 (άνοδος
9,65% - τιμή κλεισίματος €
0,022).

Από τις μετοχές που έτυ-
χαν διαπραγμάτευσης, 9 κι-
νήθηκαν ανοδικά, 4 πτωτικά
και μια παρέμεινε αμετάβλη-
τη. Ο αριθμός των συναλλα-
γών ανήλθε σε 131.

<<<<<<

O Γενικός Δείκτης
παρουσίασε άνοδο
σε ποσοστό 1,55%
κλείνοντας στις
78,76 μονάδες.

<<<<<<

Η ψηφιακή τραπεζική αποτε-
λεί βασικό πυλώνα της στρατη-
γικής τους εδώ και δεκαετίες.

<<<<<<

Θετικό το ότι η ελληνική
οικονομία θα αποφύγει-
την ύφεση το 2023, 
εκτιμούν οι αναλυτές 
της Eurobank.

Οι συνέργειες και η εξοικονόμηση κόστους, όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, αποτελούν τον κύριο λόγο του προσδοκώμενου deal ανάμεσα στην
Εθνική Τράπεζα και στην Epsilon Net.

Στην περίπτωση που επαληθευθούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα το
2024 θα είναι αυξημένο κατά 9,1% σε σύγκριση με το 2021 και κατά 7,6% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.
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