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ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Ραντεβού 30 τρισ. δολ. στο Λονδίνο
Συνολικά 96 διεθνείς θεσμικοί επενδυτές με κεφάλαια υπό δια-
χείριση 30 τρισ. δολ. συμμετείχαν στις συζητήσεις με τον Πρω-
θυπουργό της Ελλάδας, τους επικεφαλής των τεσσάρων συστη-
μικών τραπεζών και κορυφαία στελέχη 20 και πλέον μεγάλων
ελληνικών εισηγμένων που βρέθηκαν στο Λονδίνο. Στο συνέδριο
συμμετείχαν 280 ξένοι και Ελληνες επενδυτές. Σελ. 19

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Νέο «καμπανάκι» για τον πληθωρισμό
Την ανάγκη να τιθασευτεί ο πληθωρισμός και να πειστεί η κοινή
γνώμη ότι οι τιμές θα επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα
τόνισαν, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και κεντρικοί
τραπεζίτες. Σε συνέδριο στην Ταϊλάνδη οι κεντρικοί τραπεζίτες
επισήμαναν πως είναι καθοριστικό να μην επικρατήσει η προσ-
δοκία πως επίκεινται νέες αυξήσεις των τιμών. Σελ. 13

ΠΑΟΛΟ ΤΖΕΝΤΙΛΟΝΙ

Υφεση τον χειμώνα στην Ευρωζώνη
Υφεση αναμένεται τον χειμώνα στην Ευρωζώνη, με την
οικονομία να αρχίζει να έχει θετικές επιδόσεις από την άνοιξη
του 2023, τόνισε ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας Πάολο
Τζεντιλόνι προσερχόμενος στο Eurogroup. Σημείωσε ότι σύμφω-
να με εκτιμήσεις η ανάπτυξη θα είναι χαμηλή και πρόσθεσε ότι οι
φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν επιβεβαιώνονται. Σελ. 8

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Η ενέργεια στο επίκεντρο ξανά 
Οι ενδείξεις από το μέτωπο του πλη-
θωρισμού είναι ενθαρρυντικές. Η κα-
τάσταση φαίνεται να βαίνει προς ε-
ξομάλυνση αφού η σταθεροποίηση
που παρατηρείται αυτή την περίοδο
δημιουργεί την πεποίθηση ότι η επό-
μενη κίνηση θα είναι πτωτική. Ο με-
γάλος πονοκέφαλος που ακούει στο
όνομα τιμές των πετρελαιοειδών, άρ-
χισαν να αποκλιμακώνονται προκα-
λώντας θετικούς συνειρμούς όσον α-
φορά στο πετρέλαιο θέρμανσης αφού
η παρατεταμένη χειμερινή καλοκαιρία
είναι αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή
θα τερματιστεί. Η αύξηση στις τιμές
βασικών προϊόντων είναι ήδη στο
20% και η ευχή εντός της χριστου-
γεννιάτικής περιόδου είναι να μην
δούμε άλλες αυξήσεις. Εξάλλου τα μέ-
τρα που επιχειρήθηκαν να εφαρμο-

στούν για την καλύτερη λειτουργία
του ανταγωνισμού εγκαταλείφθηκαν.
Το «καλάθι του νοικοκυριού» θα το
χειριστεί η επόμενη κυβέρνηση και
άτομα που γνωρίζουν τις διαδικασίες
δηλώνουν επιφυλακτικοί κατά πόσο
το μέτρο θα μπορέσει να υλοποιηθεί
πριν το Πάσχα. Οι γεωπολιτικές εξε-
λίξεις συνεχίζουν να επηρεάζουν την
οικονομία με την πρόσφατη απόφαση
για το ρωσικό πετρέλαιο να συνιστά
έναν ακόμη λόγο ανησυχίας. Είναι ε-
ξάλλου καλά γνωστό ότι το πετρέλαιο
είναι το βασικό καύσιμο της κυπριακής
οικονομίας είτε αφορά σε κίνηση και
θέρμανση είτε στην παραγωγή ηλε-
κτρισμού. Η πρόσφατη απόφαση της
ΕΕ αφορά στην απαγόρευση εισαγω-
γής ρωσικού πετρέλαιού μέσω θα-
λάσσιων διαδρομών και στην επιβολή

πλαφόν στην τιμή. Η απόφαση ανα-
μένεται πως μέχρι το τέλος του μηνός
θα έχει επηρεάσει το 90% των εισα-
γωγών της ΕΕ από την Ρωσία. Οι α-
νησυχίες που εκφράζονται σχετίζονται
με το ενδεχόμενο η μείωση στις τιμές
που παρατηρείται αυτή την περίοδο
να αντιστραφεί.  

Στα μέτρα κατά της Ρωσίας εκτός
από το αργό πετρέλαιο συμπεριλαμ-
βάνονται και διυλισμένα προϊόντα ό-
πως είναι το ντίζελ. Αυτή η απαγό-
ρευση θα τεθεί σε ισχύ τον Φεβρουάριο
του επόμενου χρόνου. Η ανησυχία
για την συγκεκριμένη πρόνοια είναι
ιδιαίτερα αυξημένη καθώς όπως υ-
πολογίζεται το 60% των εισαγωγών
ντίζελ προέρχεται από τη Ρωσία, ενώ
άμεσα δεν υπάρχει κάποια προφανής
εναλλακτική κάλυψη των ποσοτήτων.

Εν μέσω χειμερινών μηνών τα καύσιμα
κίνησης και θέρμανσης ίσως παρου-
σιάσουν σημαντικές ελλείψεις. Η α-
νησυχία σε αυτή την περίπτωση είναι
πραγματική καθώς εκτός από την πο-
λεμική μηχανή του Πούτιν, οικονομικό
πλήγμα θα βιώσουν και οι ευρωπαίοι
πολίτες οι οποίοι θα δουν τις τιμές να
ανεβαίνουν. Ο πληθωρισμός της ε-
νέργειας υπολογίστηκε εντός του 2022
στο 40% σε ετήσια βάση. Η αύξηση
των τιμών πλήττει κυρίως τα ασθε-
νέστερα οικονομικά στρώματα που
αναγκάζονται να δαπανούν πολύ με-
γάλο μέρος του μισθού τους για κά-
λυψη του κόστους ενέργειας και με-
τακίνησης. Στην Ισπανία η αντιμε-
τώπιση του προβλήματος ανάγκασε
την κυβέρνηση να πάρει μέτρα στή-
ριξης των ευάλωτων που αντιστοιχούν

στο 3% του εθνικού ΑΕΠ. Στην Γερ-
μανία η κυβέρνηση που εξετάζει μέτρα
που θα ανέλθουν στο 5% του εθνικού
ΑΕΠ,  αποφάσισε να ανακουφίσει τα
νοικοκυριά επιδοτώντας πλήρως τους
λογαριασμούς Δεκεμβρίου.  Η ακρίβεια
αποτέλεσε το κύριο ζήτημα της χρο-
νιάς που μας φεύγει. Αν αυτή η κα-
τάσταση θα συνεχιστεί και τον επό-
μενο χρόνο αυτό είναι κάτι που θα
πρέπει να περιμένουμε για να διαπι-
στώσουμε. Όμως, όποια και να είναι
η συνέχεια, θα πρέπει να ληφθούν
ορθά και στοχευμένα μέτρα από την
πολιτεία να προσφερθεί ένα δίκτυ
προστασίας για τους ευάλωτους. Δείγ-
μα αυτών των πρωτοβουλιών στον
ευρωπαϊκό χώρο υπάρχουν πολλά. Η
ΑΤΑ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να εξαντλεί αυτή την συζήτηση. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Πωλούν ακίνητα 23 δισ.
για αποπληρωμή χρέους

Οι μεγαλύτερες εταιρείες ακινήτων
της Ευρώπης ετοιμάζονται να πουλή-
σουν μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακί-
ου τους για να αποπληρώσουν το χρέ-
ος τους. Ωστόσο, ο υψηλός πληθωρι-
σμός και οι αυξήσεις των επιτοκίων α-
ποθαρρύνουν τους πιθανούς αγορα-
στές. Σύμφωνα με υπολογισμούς έ-
χουν τεθεί προς πώληση ακίνητα α-
ξίας τουλάχιστον 23 δισ. ευρώ. Σελ. 11

ΕΛΛΑΔΑ

Η ακρίβεια κοστίζει
300 ευρώ τον μήνα

Η τέλεια καταιγίδα για χιλιάδες νοικο-
κυριά στην Ελλάδα: αύξηση δόσεων
στεγαστικών δανείων, επιμονή των υ-
ψηλών τιμών ενέργειας και αυξήσεις
στις τιμές των τροφίμων, συνθέτουν
ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που μπορεί να
αυξήσει τις μηνιαίες δαπάνες ενός
μέσου νοικοκυριού ακόμη και κατά
300 ευρώ τον μήνα σε σχέση με τα
προ κρίσης επίπεδα. Σελ. 15

ΜΕΤΑ ΤΑ LOCKDOWN

Η οικονομική ανάπτυξη
προτεραιότητα της Κίνας

Η Κίνα ετοιμάζεται να δώσει και πάλι
προτεραιότητα στην ανάπτυξη. Αυτό
προκύπτει από δηλώσεις του διοικητή
της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας Γι
Γκανγκ, ο οποίος τόνισε πως για την
κεντρική τράπεζα στόχος είναι η οικο-
νομική ανάπτυξη. Παραδέχθηκε πως
ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας
είναι «κάπως χαμηλότερος από τις
προβλέψεις». Σελ. 12
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Εντονο ήταν το άρωμα των προεδρικών
εκλογών κατά τη συζήτηση στη Βουλή
του Προϋπολογισμού του 2023. Ο Προ-
ϋπολογισμός προνοεί έσοδα 11.759,3
δισ. ευρώ και έξοδα 11.296,0 δισ. Πρό-
κειται για Προϋπολογισμό που γίνεται

στο πλαίσιο μίας κρίσης, της τρίτης
μέσα σε μια δεκαετία. Η κρίση αυτή
έχει ως παρονομαστή τον πόλεμο, την
ακρίβεια και τον πληθωρισμό, εντελώς
διαφορετικό μίγμα κινδύνων από τις
προηγούμενες δύο. Eάν ανατρέξει κα-

νείς στους Προϋπολογισμούς των προη-
γουμένων δέκα χρόνων θα διαπιστώσει
πως μέχρι και το 2016 ετοιμάζονταν
προϋπολογισμοί με βάση το μνημόνιο
και την τραπεζική κρίση του 2013. Μό-
νο το 2017 έως και το 2019 μπορεί να

πει κανείς πως ήταν προϋπολογισμοί
δίχως στον παρονομαστή να υπάρχει
κάποια κρίση, ενώ από το 2020 μέχρι
και σήμερα οι παρονομαστές ήταν η
πανδημική κρίση και το Ουκρανικό.
Με έντονες αναφορές στις επικείμενες

εκλογές σημαδεύτηκε η τοποθέτηση
των περισσοτέρων αρχηγών κομμάτων.
Κυβερνητικός απολογισμός από ΔΗΣΥ,
σκληρή επίθεση από ΑΚΕΛ, στη μέση
το ΔΗΚΟ με θετικές και αρνητικές α-
ποτιμήσεις. Σελ. 4

Αυξάνονται
τα ασφάλιστρα
κατοικιών
και οχημάτων
Θύματα του πληθωρισμού
Σε αύξηση των ασφαλίστρων προ-
χωρούν μέσα στους επόμενους τρεις
μήνες οι ασφαλιστικές εταιρείες
στην Κύπρο, ακολουθώντας την
γενική τάση άλλων χωρών. Η αύ-
ξηση θα αφορά τα συμβόλαια γε-
νικού κλάδου και κυρίως κατοικιών
και οχημάτων. Ο λόγος είναι ότι οι
απαιτήσεις των πελατών (claims)
πλέον δεν μπορούν να καλυφθούν
με τις τιμολογήσεις που υπήρχαν
προ του πληθωρισμού. Σελ. 5

Τρία συν ένα
τα ανοιχτά
ζητήματα για
την Ελληνική
Οι αλλαγές και οι προκλήσεις
Τρία ανοιχτά ζητήματα που πρέπει
να διαχειριστεί τώρα η Ελληνική
Τράπεζα. Την κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί με τον CEO της, τον
Γερμανό κ. Όλιβερ Γκάτσκε, την
συνομολόγηση της νέας συλλογικής
σύμβασης με τις συντεχνίες, αλλά
και τις ισορροπίες με τη νέα εισδοχή
ως μεγαλομετόχου στην τράπεζα,
της Eurobank. Σελ. 6

Στη δίνη της κάλπης ο Προϋπολογισμός 2023
Με προεκλογικό άρωμα οι τοποθετήσεις των αρχηγών των κομμάτων κατά τη συζήτηση στη Βουλή

Το στοίχημα
των 8,8 τρισ.
ευρώ της ΕΚΤ
και οι αγορές
Εάν το πρώτο «κεφάλαιο» της
σύσφιγξης της νομισματικής
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας, αυτό τον αυ-
ξήσεων των επιτοκίων, ήταν δύ-
σκολο για την αγορά ομολόγων,
το δεύτερο και δυσκολότερο
«κεφάλαιο» στο οποίο προχω-
ράει η κεντρική τράπεζα, στην
ποσοτική σύσφιγξη, αναμφίβο-
λα θα στείλει επιπλέον κύματα
αναταραχής. Το γεγονός ότι ο
μεγαλύτερος αγοραστής των ο-
μολόγων της Ευρωζώνης σχε-
διάζει να γίνει πωλητής, αρκεί
για να καταλάβει κάποιος τον
«θόρυβο» που θα προκαλέσει η
τράπεζα στο ήδη τεταμένο πε-
ριβάλλον των αγορών, όπου η
εκτόξευση του πληθωρισμού
και οι επιθετικές αυξήσεις επι-
τοκίων έχουν οδηγήσει σε υ-
ψηλότερο κόστος δανεισμού,
με τις κυβερνήσεις να αυξά-
νουν τις δαπάνες για να στηρί-
ξουν νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις έναντι της ενεργειακής
κρίσης, μεγαλώνοντας τις χρη-
ματοδοτικές τους ανάγκες για
το 2023. Η Κριστίν Λαγκάρντ έ-
χει δηλώσει ότι στις 15 Δεκεμ-
βρίου θα ανακοινωθούν λεπτο-
μέρειες για το πώς θα μειωθεί
το χαρτοφυλάκιο ομολόγων
που έχει αγοράσει υπό το πρό-
γραμμα APP, στο πλαίσιο της
συρρίκνωσης του ισολογισμού
της των 8,8 τρισ. ευρώ. Σελ. 10

Θλιβερή αντανάκλαση του πληθωρισμού και της ακρίβειας και του αντικτύπου που επιφέρουν στην αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων εί-
ναι η δυσάρεστη θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι τράπεζες τροφίμων. Ο αριθμός των Ευρωπαίων που καταφεύγουν σε κάθε είδους κοι-
νωνικά παντοπωλεία για να προμηθευτούν τα προς το ζην αυξάνεται διαρκώς, με τους Γερμανούς, τους πολίτες της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής
οικονομίας, να δυσκολεύονται να επιβιώσουν και να καταφεύγουν μαζικά στις εθελοντικές οργανώσεις στήριξης. Σελ. 12

Οι Γερμανοί σχηματίζουν ουρές στις τράπεζες τροφίμων
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Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η συγγραφέας Μαρία Α. Ιωάννου
και μέλος της οργανωτικής ομά-
δας του LimassolBookFairμιλάει
στο «Σημειωματάριο» για το φε-
στιβάλ βιβλίου, το οποίο διοργα-
νώθηκε στους Χαρουπόμυλους
Λανίτη το διήμερο 25-27 Νοεμ-
βρίου στη Λεμεσό. Η Μαρία λέει
πως το φεστιβάλ είναι ένα εγχεί-
ρημα με γερές βάσεις και οργα-
νωμένο πλάνο, κι αυτό φάνηκε
από τον τρόπο που λειτούργησε
η Έκθεση αλλά και από την α-
πήχηση που είχε στο κοινό. Όσο
για την ύπαρξη αναγνωστικού
κοινού λέει πως δημιουργείται
σιγά σιγά, μια αναγνωστική κουλ-
τούρα, «αν και έχουμε πολύ δρόμο
μπροστά μας. Όμως, η κάθε προ-
σπάθεια που γίνεται –είτε μέσα
από το Limassol Book Fair, είτε
μέσα από άλλες ετήσιες και μη
διοργανώσεις και εκδηλώσεις
που σχετίζονται με το βιβλίο και
τη φιλαναγνωσία– μόνο μπροστά
μπορεί να μας πάει». 

–Ποια είναι τα πρώτα συμπε-
ράσματα από το LimassolBook
Fair; 

–Το Limassol Book Fair μπήκε
δυναμικά στον κόσμο του βιβλίου
στην Κύπρο, και όχι μόνο, και οι
περαιτέρω δυνατότητες εξέλιξης
και ανέλιξής του δεν είναι απλώς
μια μελλοντική πιθανότητα αλλά
διαφαίνονται, πολύ καθαρά, στον
ορίζοντα. Είναι ένα εγχείρημα με
γερές βάσεις και οργανωμένο
πλάνο, κι αυτό φάνηκε από τον
τρόπο που λειτούργησε η Έκθεση
αλλά και από την απήχηση που
είχε στο κοινό. Ξεπέρασε τις προσ-
δοκίες μας, πραγματικά. Δεν είναι
τυχαίο το ότι φέτος είχαμε μαζί
μας εκπροσώπους από την Έκ-
θεση Βιβλίου Φρανκφούρτης, τη
μεγαλύτερη στον κόσμο, και την
Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης,
ενώ έγινε αναφορά στο Limassol
Book Fair και στο Publishers
Weekly, ένα από τα μεγαλύτερα
και παλαιότερα κλαδικά περιοδικά
στον κόσμο με έδρα τις ΗΠΑ. Σί-
γουρα του χρόνου θα επανέλθου-
με δριμύτεροι και είμαι πολύ χα-
ρούμενη που βρίσκομαι σε αυτή
τη μεγάλη ομάδα και ευχαριστώ
τα ιδρυτικά μέλη του Limassol
Book Fair, Χάρη Ιωαννίδη, Άννα
Ιωαννίδου και Κρίστη Κονναρή,
για την ευκαιρία. Η Έκθεση α-
κολουθεί πρότυπα παρόμοιων

διοργανώσεων του εξωτερικού,
με στόχο όχι μόνο να προβάλει
τη λογοτεχνία αλλά και να τη
σπρώξει παραπέρα, δίνοντάς της
τον όγκο και τη σημασία που της
αξίζει, ανοίγοντας δρόμους για
προβολή του βιβλίου και της κυ-
πριακής αγοράς του βιβλίου στο
εξωτερικό, για διεθνείς διασυν-
δέσεις, μεταφράσεις και πολλά
άλλα. 

–Ο λογοτεχνικός μας κόσμος
είναι αρκετά εξωστρεφής;

–Πλέον ναι, θεωρώ. Βγαίνουμε
σιγά σιγά από το καβούκι μας,
χωρίς να τυφλωνόμαστε αλλά
κοιτάζοντας το φως κατάματα.

Και μόνο μέσα από τη συλλογι-
κότητα μπορούμε να καταφέρου-
με κι άλλα πράγματα. Είμαστε
μόνοι μας, γράφουμε μόνοι μας,
αλλά ταυτόχρονα συνδεόμαστε
και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο
κι ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και
να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.
Γιατί δεν έχουμε κάτι να ζηλέ-
ψουμε, πραγματικά. Η κυπριακή
λογοτεχνία έχει δύναμη και μπο-
ρεί να σταθεί όχι μόνο στο ύψος
των περιστάσεων αλλά και πα-
ραπέρα, φτάνει να την αφήσουμε,
φτάνει να διακρίνουμε τις ευκαι-
ρίες που εμφανίζονται και να τις
αδράξουμε.

–Μήπως έχουμε στη χώρα πε-
ρισσότερη λογοτεχνία απ’ όση
μπορούμε να καταναλώσου-
με;

–Όσο ανθίζει η λογοτεχνία, η
καλή λογοτεχνία, στην Κύπρο,
κι όσο ο κόσμος του εξωτερικού
στρέφεται προς αυτήν, και δεν
μιλώ μόνο για την αγορά της Ελ-
λάδας αλλά και γενικότερα, τόσο
θα ενισχύεται ο τρόπος που α-
ντιλαμβάνεται και βιώνει το κοινό
της Κύπρου τη λογοτεχνία και

την ανάγνωση. Δημιουργείται,
δηλαδή, σιγά σιγά, μια αναγνω-
στική κουλτούρα, αν και έχουμε
πολύ δρόμο μπροστά μας. Όμως,
η κάθε προσπάθεια που γίνεται
–είτε μέσα από το Limassol Book
Fair, είτε μέσα από άλλες ετήσιες
και μη διοργανώσεις και εκδη-
λώσεις που σχετίζονται με το βι-
βλίο και τη φιλαναγνωσία– μόνο
μπροστά μπορεί να μας πάει. 

Ο κόσμος διαβάζει
–Στο Limassol Book Fair συμ-
μετείχαν πολλοί εκδοτικοί οί-
κοι, συγγραφείς... αυτή η συ-
νάντηση πώς αισθάνεσαι ότι
μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο
του βιβλίου;

–Απίστευτα. Και θα βοηθήσει
κι άλλο στο μέλλον, με την πιο ε-
νεργή συμμετοχή κι άλλων εκ-
δοτικών και συγγραφέων από το
εξωτερικό. Αν κάτι μου έλειψε
φέτος ήταν περισσότερη τόλμη
στην επιλογή τίτλων σε αρκετούς
από τους πάγκους της Έκθεσης.
Δεν πρέπει να υποτιμούμε το α-
ναγνωστικό κοινό της Κύπρου,
ούτε να περιοριζόμαστε σε εύ-
κολες λύσεις ή εύκολες πωλήσεις.

Το καταλαβαίνω, σ’ ένα βαθμό,
μιας και ήταν η πρώτη Έκθεση
και κανείς δεν περίμενε πως θα
πήγαινε τόσο καλά, οπότε υπήρχε
μια επιφύλαξη. Αλλά η προσέ-
λευση του κόσμου ήταν κάτι το
εξωπραγματικό, και ένα μεγάλο
ποσοστό επισκεπτών ήταν ξένοι
που ζουν και εργάζονται στην
Κύπρο, που η Λεμεσός είναι σπίτι
τους. Κι αυτό είναι κάτι που λαμ-
βάνουμε σοβαρά υπόψιν, ως ορ-
γανωτική ομάδα του Limassol
Book Fair.

–Από την εμπειρία σου και από
το Σαρδάμ, έχουμε κρίσιμη α-
ναγνωστική μάζα που μπορεί
να στηρίξει το κυπριακό βιβλίο; 

–Μου κάνει εντύπωση πόσο
στηρίζει ο κόσμος τους Κύπριους
συγγραφείς πλέον. Είναι συγκι-
νητικό. Κι αυτό το πρόσεξα πε-
ρισσότερο με το πρόσφατο μου
βιβλίο, που ήρθε επτά χρόνια
μετά το προηγούμενο. Άλλαξαν
τα πράγματα, αλλάζουν, ναι, του-
λάχιστον αλλάζουν κι αυτό είναι
κάτι. Και το ίδιο πρέπει να κάνουν
και τα βιβλιοπωλεία της Κύπρου
αλλά και οι φορείς που στηρίζουν

τη λογοτεχνία. Έχουν γίνει βή-
ματα. Υπάρχουν βιβλιοπωλεία
που κάνουν πολύ καλή δουλειά.
Έχουν ενταχθεί προγράμματα ε-
πιχορήγησης σε κρατικά σχέδια
που μπορούν να ενισχύσουν το
βιβλίο ουσιαστικά. Χρειαζόμαστε
όμως κι άλλη προσπάθεια. Δεν
πρέπει να αφήσουμε αυτή τη
στιγμή να χαθεί, ούτε να μείνουμε
κολλημένοι στην ατομικότητα ή
σε πράξεις εντυπωσιασμού. Δεν
πρέπει, επίσης, να υποτιμούμε
την κυπριακή παραγωγή. Πώς
θα διαβαστεί η κυπριακή λογο-
τεχνία, αν δεν έχει τον χώρο που
της αξίζει στους πάγκους των βι-
βλιοπωλείων, σε περίπτερα διε-
θνών εκθέσεων, πώς θα βρεις ένα
διαμάντι, πώς θα χαρείς την όψη
του, αν δεν το εξορύξεις και το
απλώσεις σε κοινή θέα; Χρειάζεται
οργανωμένη και συλλογική προ-
σπάθεια από όλους μας, συγγρα-
φείς, βιβλιοπώλες, εκδότες, φορείς,
σχολεία. Και δεν είναι δικαιολογία
το ότι είμαστε μικρή χώρα ή το
ότι ο κόσμος δεν διαβάζει στην
Κύπρο. Ο κόσμος διαβάζει και
μπορεί να διαβάσει και άλλο φτά-
νει να έχει επιλογές και να έρχεται
σε τριβή με τον κόσμο του βιβλίου
συχνότερα. Μικρές χώρες κλέ-
βουν τις εντυπώσεις στην Έκθεση
της Φρανκφούρτης κι αυτό είναι
γεγονός. Εμείς γιατί όχι; Κι αν και
το Σαρδάμ είναι φεστιβάλ λογο-
τεχνικής περφόρμανς, κυρίως,
αυτό που έχω καταλάβει τα τε-
λευταία χρόνια είναι ότι αρκετός
κόσμος διψά για κάτι διαφορετικό,
να δει, ν’ ακούσει, να διαβάσει
λογοτεχνία, είτε στην παραδο-
σιακή της μορφή είτε μέσα από
πιο υβριδικές, διαθεματικές και
πειραματικές προσεγγίσεις. 

–Έχει βρει η εγχώρια λογοτε-
χνική παραγωγή την ταυτότη-
τά της;

–Το θέμα δεν είναι να βρει την
ταυτότητά της, αλλά ν’ ανοιχθεί
σε ταυτότητες. Έχουμε την τάση
να βάζουμε τα πράγματα σε πλαί-
σια και κουτάκια, ότι αυτό είναι
κυπριακή λογοτεχνία, ότι έτσι
πρέπει να γράφεται. Δεν πρέπει
να πέσουμε σε αυτή την παγίδα
–για ακόμη μια φορά– αλλά ν’ α-
γκαλιάσουμε όλες τις εκφάνσεις
και δυνατότητες της κυπριακής
λογοτεχνίας. Ανέκαθεν ήμασταν
ένα μωσαϊκό πραγμάτων, ένα α-
μάλγαμα, μέσα έξω, είναι καιρός
να το αποδεχτούμε και να κτί-
σουμε πάνω σε αυτό.

Δεν πρέπει να υποτιμούμε
το αναγνωστικό κοινό της Κύπρου

Σ Υ Μ Β Α Ι Ν Ο Υ Ν  Σ Τ Η Ν  Κ Υ Π Ρ Ο
Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Εκθεση: Contemporary Now
Η Edit Gallery στη Λεμεσό ταξιδεύει στη Λευκωσία
και παρουσιάζει την πρώτη της offsite pop-up έκθε-
ση, με τίτλο «Contemporary Now». Καλλιεργώντας έ-
να ποικίλο δημιουργικό περιβάλλον, η έκθεση περι-
λαμβάνει ένα εκλεκτικό μείγμα από τους διεθνείς και
Κύπριους σύγχρονους καλλιτέχνες που ανήκουν στο
δυναμικό της γκαλερί. Παρουσιάζοντας τόσο ανερχό-
μενους όσο και καταξιωμένους καλλιτέχνες διαφό-
ρων επιρροών και προελεύσεων, στοχεύει στη δημι-
ουργία ενός διαλόγου και την προώθηση της σύγχρο-
νης τέχνης. Στην έκθεση συμμετέχουν: Alec
Cumming (UK), Alejandra Atarés (ES), Φίκος (GR),
Hannah Rowan (UK), Jess Cochrane (ASTL), Johannes
Holt Iversen (DK), Λευκή Σαββίδου (CY), Mathieu
Frossard (FR), Mariandrie (CY), Φίλιππος Θεοδωρίδης
(CY), Στέλλα Καπεζάνου (GR). Εγκαίνια την Πέμπτη,
ώρα 6:00 μ.μ. Διάρκεια έκθεσης έως 18 Δεκεμβρίου.
Αχιλλέως Λιασίδου 15, Παλιά Πόλη, Λευκωσίας. Πλη-
ροφορίες τηλέφωνο 25251710, i: @the_editgallery | fb:
theeditgallery |theeditgallery.com

«Ο Επισκέπτης» του Λουκά Ζήκου
Το θέατρο Versus παρουσιάζει το έργο «Ο Επισκέ-
πτης» του Λουκά Ζήκου στο Θέατρο Ένα της Λεμε-
σού. Ένα πρωινό ο Μανώλης ξυπνάει μ’ έναν παρά-
δοξο τρόπο. Κατ’ αρχάς δεν ξυπνάει μόνος του. Τον
ξυπνάει κάποιος κύριος ο οποίος –μυστήριο πώς–
έχει βρεθεί πρωινιάτικα στο διαμέρισμά του. Στην
αρχή όπως είναι φυσικό ο ήρωάς μας φοβάται,
ξαφνιάζεται. Κατόπιν αγανακτεί εξαιτίας της ει-
σβολής αυτού του «επισκέπτη» στον ιδιωτικό του
χώρο. Τέλος αναγνωρίζει ποιος είναι και αυτή η α-
ναγνώριση μεγαλώνει την παραδοξότητα. Ο Επι-
σκέπτης δεν είναι άλλος από τον διάβολο, ο οποίος
μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που τον επισκέ-
πτεται. Αυτή η «επίσκεψη» δίνει τη δυνατότητα

στον Μανώλη να δει από μια διαφορετική οπτική
γωνία τη ζωή. Συγγραφή/Σκηνοθεσία: Λουκάς Ζή-
κος Σκηνικά-Κοστούμια: Θέλμα Κασουλίδου, σχε-
διασμός φωτισμών: Αλεξάντερ Γιότοβιτς. Επί σκη-
νής: Γιώργος Κυριάκου, Λουκάς Ζήκος. Προσεχείς
παραστάσεις: 8, 9, 11 και 12 Δεκεμβρίου, ώρα 8:30
μ.μ. Θέατρο Ένα Λεμεσός. Πληροφορίες τηλέφωνο
99395970.

Περίπατος σε γειτονιές Μικρασιατών 
Ο Δήμος Στροβόλου, ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύ-
πρου και ο Φωτογραφικός Όμιλος Στροβόλου διορ-
γανώνουν (φωτογραφικό) περίπατο στην Παλιά
Λευκωσία σε γειτονιές Μικρασιατών, ακολουθώ-
ντας τα βήματα της Μικρασιάτισσας Κατερίνας Χα-
τζημιχαήλ Γαβριήλ, η οποία κατέφθασε στην Κύπρο

από το Ανεμούρι της Μικράς Ασίας με τα πέντε της
παιδιά. Η ζωή της στην καινούργια της πατρίδα ξεκί-
νησε στην περιοχή της Αρχιεπισκοπής και κτίστηκε
μέσα στις γειτονιές της παλιάς Λευκωσίας, οι οποίες
σήμερα δεν μαρτυρούν την παρουσία των Μικρα-
σιατών προσφύγων. Οδηγός η δρ Μαρία Κ. Γεωργί-
ου (δισέγγονη της Κατερίνας Χατζημιχαήλ Γαβριήλ),
μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύ-
πρου. Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου, εκκίνηση 9.00 π.μ.
από την αυλή του Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης.
Διάρκεια 9.00-11.00 π.μ.

Ρεσιτάλ για πιάνο
Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος παρουσιάζει ρεσιτάλ πιά-
νου του 17χρονου Dmitry Ishkhanov, με έργα των
Μότσαρτ, Μπετόβεν και Σοπέν. Μεταξύ των μεγαλύ-

τερων επιτευγμάτων του Dmitry Ishkhanov ήταν το
ντεμπούτο του, σε ηλικία 14 ετών, στο Κάρνεγκι
Χολ, όπου ερμήνευσε το Κοντσέρτο για Πιάνο Αρ.2
του Μπετόβεν. Έχει ήδη εμφανισθεί με πολλές από
τις κορυφαίες ορχήστρες στις πιο φημισμένες συ-
ναυλιακές αίθουσες ανά το παγκόσμιο, και έχει α-
ποσπάσει πληθώρα βραβείων σε σημαντικούς διε-
θνείς διαγωνισμούς. The Shoe Factory, Ερμού 304,
Λευκωσία, Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, ώρα 8:30
μ.μ. Πληροφορίες τηλέφωνο 22663871
|www.pharosartsfoundation.org

Η πεζογράφος Μαρία Α. Ιωάννου
Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής στο πλαίσιο των
διαλέξεων που διοργανώνει με τίτλο « Όψεις της
κυπριακής πεζογραφίας της πρώτης εικοσαετίας

του 21ου αιώνα», στην Ζ΄ διάλεξη θα παρουσιαστεί
το έργο της συγγραφέως Μαρίας Α. Ιωάννου από
τον δρα Σταύρο Σ. Καραγιάννη, καθηγητής Αγγλικής
Φιλολογίας και κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών
της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Χαι-
ρετισμός θα απευθύνει ο δρ Λεωνίδας Γαλάζης,
πρόεδρος του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής. Η
συγγραφέας θα διαβάσει μικρό απάνθισμα από το
έργο της Μαρίας Α. Ιωάννου και θα ακολουθήσει
συζήτηση της πεζογράφου με το κοινό. Συντονισμός
της εκδήλωσης: Γιώργος Χαριτωνίδης, μέλος Δ.Σ.
Ο.Λ.Κ. Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου, ώρα 7:00 μ.μ. Πολυ-
χώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ, Αρχιεπισκόπου Κυ-
πριανού 79Α, Στρόβολος.

«Girls & Boys» του Dennis Kelly
Η ομάδα Open Arts ανεβάζει το έργο του Dennis
Kelly «Girls & Boys», σε σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου,
με την Άννα Γιαγκώζη επί σκηνής. Μια συνάντηση
σε ένα αεροδρόμιο οδηγεί σε μια έντονη, παθια-
σμένη σχέση, σε γάμο, σπίτι, δουλειά και οικογέ-
νεια - όλα φυσιολογικά - και μετα κάπου όλα αρχί-
ζουν να χαλάνε... «Δεν θυμάμαι πότε τα πράγματα
μεταξύ μας άρχισαν να πηγαίνουν πραγματικά λά-
θος - απλώς θυμάμαι πώς ξαφνικά βρέθηκα εκεί».
Συντελεστές: Επί σκηνής η Άννα Γιαγκιώζη, σκηνο-
θεσία Αθηνά Κάσιου, σκηνικά-κοστούμια Λύδια
Μανδρίου, σχεδιασμός φωτισμού Καρολίνα Σπύ-
ρου, επιμέλεια μουσικής-σχεδιασμός ήχου Αντώ-
νης Αντωνίου, μετάφρασή Άννα Γιαγκιώζη και Αθη-
νά Κάσιου. Παραστάσεις: 9, 10, 11, 12 - Παρασκευή,
Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, 16, 17, 18, 19 - Παρα-
σκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ώρα 8:30 μ.μ.
SPACE, Κωστή Παλαμά 12, Λευκωσία. Πληροφορίες/
Κρατήσεις - 99461186 /info@openartstheatre.com |
www.openartstheatre.com. 

Η κυπριακή λογοτεχνία έχει δύναμη και μπορεί να σταθεί όχι μόνο στο ύ-
ψος των περιστάσεων αλλά και παραπέρα, φτάνει να την αφήσουμε, φτάνει
να διακρίνουμε τις ευκαιρίες που εμφανίζονται και να τις αδράξουμε, λέει η
Μαρία Α. Ιωάννου, μέλος της ομάδας του Limassol Book Fair.

<<<<<<

Στο ερώτημα αν
η εγχώρια λογοτεχνική
παραγωγή έχει βρει
την ταυτότητά της,
η Μαρία Α. Ιωάννου
απαντάει: «Το θέμα δεν
είναι να βρει την ταυτό-
τητά της, αλλά ν’ ανοι-
χθεί σε ταυτότητες». 

Πριν από μερικές εβδομάδες
κατέβασε αυλαία η θεατρική
παράσταση «Ο αιχμάλωτος»
του Στρατή Δούκα, σε σκηνο-
θεσία Μαρίας Μανναρίδου–
Καρσερά και στον ρόλο του
αιχμάλωτου, του Νικόλα Κο-
ζάκογλου, ο Φώτης Αποστολί-
δης. Παρακολούθησα την πα-
ράσταση, έχοντας κατά νου
ότι ένα τέτοιο αφηγηματικό
θεατρικό εγχείρημα είναι ρι-
ψοκίνδυνο, αφού ο παράγοντας
της συναισθηματικής φόρτισης
μπορεί να οδηγήσει τη θεατρι-
κή πράξη σε περίεργα μονο-
πάτια. Αλλά και η μεταφορά ε-
νός ολόκληρου βιβλίου στο σα-
νίδι, τι θα εντάξεις στην αφή-
γηση, τι θα αφήσεις πίσω; Η
Μαρία Μανναρίδου– Καρσερά
σε συνέντευξη που μου είχε
παραχωρήσει μού είχε πει ότι
ο Στρατής Δούκας μεταφέρει
τη διήγηση του Κοζάκογλου
χωρίς περίτεχνα λογοτεχνικά
ευρήματα, ο λόγος ρέει αβίαστα
από το στόμα αυτού του αυθε-
ντικού, απλού και λαϊκού αν-
θρώπου, αλλά και ότι βρίσκεις
πραγματικά διαμαντάκια απί-
στευτου λυρισμού και ποίησης,
«που σίγουρα δεν το έκανε η
καρδιά μου να παραβλέψω».
Και ήθελα να τα ακούσω, να
τα φανταστώ, μέσα από την υ-
ποκριτική ματιά του Αποστο-
λίδη. Επίσης, αναρωτιώμουν
πώς ο ηθοποιός θα συνομιλήσει
με τα άλλα πρόσωπα της αφή-
γησης; έχοντας επίσης κατά
νου ότι ο Κοζάκογλου ήταν
ένας απλός, λαϊκός άνθρωπος,
θα κατάφερνε άραγε ο Απο-
στολίδης να διατηρήσει την
ακεραιότητα του ανθρώπου
που δεν ήξερα τίποτε άλλο πα-
ρά να επιβιώνει; Θα έσκυβε να
τον ακούσει; Αυτά είναι εν πολ-
λοίς τα ερωτήματα που είχα
θέσει στον εαυτό μου, πριν
πάω στο Κέντρο Τέχνης Και
Πολιτισμού - Θέατρο Χώρα Κο-
ραή. Έχοντας διαβάσει το βι-
βλίο του Δούκα πριν από πολλά
χρόνια, δεν το άνοιξα ξανά,
πριν μπω στο θέατρο, μόνο λί-
γες σελίδες μετροφύλλισα για
να μπω στον κόσμο του ήρωα,
μήπως και ο Φώτης Αποστολί-
δης και η Μαρία Καρσερά δεν
τα κατάφερναν...

Από τα πρώτα λεπτά όμως
της παράστασης ο Φώτης Α-
ποστολίδης, δουλεύοντας με
την Καρσερά τον Κοζάκογλου,
με πήρε μαζί του, απλότητα
στο παίξιμο, κινήσεις μετρη-

μένες, όχι με μανιέρα, λόγο κα-
θάριος, ήσυχος, αλλά και σε
περιπτώσεις άλλες έντονος, ώς
ένα σημείο όμως... Ο σχεδια-
σμός φωτισμού του Σταύρου
Τάρταρη δημιούργησε την α-
τμόσφαιρα που έντυνε τον λόγο
του Δούκα διά της ερμηνείας
του Αποστολίδη. Καμία ανάγκη
ούτε για περισσότερο φως, ούτε
για πιο πολλά λόγια, κανένα
από εδώ και από εκεί του ηθο-
ποιού, καμία σκηνοθετική α-
μηχανία, τουλάχιστον έτσι το
είδα εγώ... 

Παρακολουθώντας ωστόσο
τον Φώτη Αποστολίδη, προς
στιγμήν αφαιρέθηκα και προ-
σπαθούσα να σκεφτώ σε ποια
ανάλογη θεατρική συνθήκη ο
ηθοποιός αυτός κινήθηκε με
παρόμοιο τρόπο... Και θυμή-
θηκα τον ρόλο του στην πα-
ράσταση του Σατιρικού Θεά-
τρου το 2008, «Η Γυναίκα της
Ζάκυθος», σε σκηνοθεσία Δέ-
σποινας Μπεμπεδέλη (με εξαι-
ρετική ερμηνεία της Μαριάννας
Καυκαρίδου). Σε εκείνη την
παράσταση ο Φώτης Αποστο-
λίδης υποδυόταν τον ιερομό-
ναχο Διονύσιο (αντιλαμβανό-
μενος προφανώς τις διαφορές
που υπάρχουν στην κάθε θε-
ατρική συνθήκη και την εμπει-
ρία που έχει έκτοτε ο ηθοποιός
συσσωρεύσει), είχε όμως και
τότε διαβάσει το κείμενο καλά,
καταλάβαινε τις λέξεις που έκ-
φερε κάθε φορά, ακολουθούσε
τις σκηνοθετικές οδηγίες, όντας
όμως ο ίδιος καλά διαβασμέ-
νος... Έτσι και στον «Αιχμά-
λωτο», ο Αποστολίδης είχε δια-
βάσει το κείμενο, γνώριζε τον
Κοζάκογλου, ίσως γιατί και ο
ίδιος είχε γνωρίσει την ιδιοσυ-
γκρασία αυτών των ανθρώπων,
όπως είπε στον συνάδελφο
Γιώργο Σαββινίδη σε συνέντευ-
ξή του στον «Φιλελεύθερο».
Αυτή η σύμπτωση, η μικρα-
σιάτικη καταγωγή του, από
την πλευρά της μητέρας του,
ίσως λοιπόν να τον οδήγησε
σε μία υποκριτική συστολή,
που πήγαινε βήμα-βήμα, ανα-
σαίνοντας βαθιά μετά από κάθε
λέξη, χέρι-χέρι με τη σκηνο-
θέτρια. 

Η παράσταση «Αιχμάλωτος»
της Σόλο για Τρεις, σε σκηνο-
θεσία Μαρίας Μανναρίδοθυ-
Καρσερά, με τον Φώτη Απο-
στολίδη ήταν μια καθόλα επι-
τυχημένη παράσταση, η οποία
τίμησε τα 100χρονα από τη
Μικρασιατική Καταστροφή.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ένας άξιος
«Αιχμάλωτος»

Η Edit Gallery στη Λεμεσό ταξιδεύει στη Λευκωσία
και παρουσιάζει την πρώτη της offsite pop-up έκθε-
ση, με τίτλο «Contemporary Now».

Το θέατρο Versus παρουσιάζει το έργο «Ο Επισκέ-
πτης» του Λουκά Ζήκου στο Θέατρο Ένα της Λεμεσού
με τον Γ. Κυριάκου και τον Λ. Ζήκο επί σκηνής.

Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος παρουσιάζει ρεσιτάλ πιά-
νου του ταλαντούχου 17χρονου Dmitry Ishkhanov, με
έργα των Μότσαρτ, Μπετόβεν και Σοπέν.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Στη Βουλή και τη συζήτηση του προϋ-
πολογισμού για το 2023 μεταφέρθηκε
η προεκλογική δραστηριότητα των κομ-
μάτων. Στις ομιλίες των αρχηγών ή εκ-
προσώπων κυριάρχησε το κλίμα τις πε-
ριόδου, με πιο έντονη του ΑΚΕΛ το
οποίο πραγματοποίησε σφοδρή επίθεση
στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και τον
Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο Αβέρωφ
Νεοφύτου επικεντρώθηκε στα θετικά
της κυβερνητικής θητείας με έντονους
παραλληλισμούς στο τι παρέλαβε η κυ-
βέρνηση Αναστασιάδη, το 2013 και το
τι παραδίδει δέκα χρόνια μετά. Στην α-
ντίπερα όχθη ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος
Στεφάνου αξιολόγησε την δεκαετία Α-
ναστασιάδη αρνητικά, κάνοντας λόγο
για βήματα προς τα πίσω της κοινωνίας,
ενώ στο Κυπριακό αναφέρθηκε σε πα-
ταγώδη αποτυχία. Ο τρίτος πόλος των
λεγόμενων μεγάλων, το ΔΗΚΟ, κράτησε
ισορροπημένη στάση απέναντι στη δια-
κυβέρνηση, δίνοντας τα εύσημα για
την πρώτη πενταετία κάτι που δεν έ-
πραξε για την δεύτερη. Στο πνεύμα
αυτό ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ αφού ση-
μείωσε τη συνεισφορά του κόμματός
του για έξοδο από την κρίση, αναφέρ-
θηκε με νόημα στις απαξιωτικές ανα-
φορές και χαρακτηρισμούς από πλευράς
του υποψηφίου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νε-
οφύτου.

Μαξιλάρι 1 δισ. 
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στην ομιλία

του περιέγραψε την κατάσταση της Κύ-
πρου όταν η κυβέρνηση ανέλαβε την
εξουσία το 2013 και τι παραδίδει η κυ-
βέρνηση Αναστασιάδη το 2023.  Απευ-
θυνόμενος προς τα έδρανα της αντιπο-
λίτευσης τόνισε πως η κυβέρνηση πα-
ρέλαβε ταμειακά διαθέσιμα που αρκού-
σαν για ένα μήνα και παραδίδει ένα μα-
ξιλάρι ενός δισ. ευρώ. Στο σήμερα ο
πρόεδρος του ΔΗΣΥ στάθηκε στις επι-
δόσεις της οικονομίας σημειώνοντας:

-Η κυπριακή οικονομία τρέχει το
2022 με ρυθμό ανάπτυξης στο 6,0% σε
πραγματικούς όρους, δηλαδή μετά τον
πληθωρισμό.

-Το ποσοστό ανεργίας το 2022 ανα-
μένεται να μειωθεί γύρω στο 7%.

-Το δημόσιο χρέος το τέλος του 2022
αναμένεται να περιορισθεί στο 89,3%,
ως ποσοστό του ΑΕΠ, σημειώνοντας

σημαντική μείωση σε σύγκριση με το
103,6% του ΑΕΠ το 2021 και 115% του
2020.

-Η Κύπρος ανέβηκε από την 68ηστην
18η θέση στον δείκτη Greenfield FDI
performance Index. 

Το αύριο
Με τόνο προεκλογικό ο Αβέρωφ Νε-

οφύτου προσδιόρισε το αύριο τονίζοντας
πως μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση
της οικονομικής ανάπτυξης. Επικαλού-
μενος τις εκτιμήσεις για ύφεση που
είναι προ των πυλών της Ευρώπης, υ-
ποστήριξε πως η Κύπρος μπορεί να δια-
τηρήσει τους θετικούς ρυθμούς ανά-
πτυξης.

-Στόχος η Κύπρος να είναι ΑΑA οι-

κονομία. «Στην επόμενη πενταετία μπο-
ρώ να εγγυηθώ μείωση του δημόσιου
χρέους στο 30%».

-Μια οικονομία ΑΑΑ με ένα δημόσιο
χρέος μόλις στο 30% του ΑΕΠ σημαίνει,
όπως είπε, τουλάχιστον μισό δισεκα-
τομμύριο λιγότερες δόσεις και λιγότερους
τόκους κάθε χρόνο. Σημαίνει μισό δι-
σεκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο περισ-
σότερη κοινωνική και αναπτυξιακή πο-
λιτική. Σημαίνει προσέλκυση πολύ πε-
ρισσότερων επενδύσεων. 

-Μια τέτοια πολιτική σημαίνει και
αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος
κατά 50% στην επόμενη πενταετία. 

«Απροβίβαστο» σε ΔΗΣΥ
Έντονο αρνητικό πρόσημο έδωσε

από το βήμα της Βουλής, στη 10ετή
διακυβέρνηση Αναστασιάδη, ο γ.γ. του
ΑΚΕΛ στην ομιλία του για τον κρατικό
προϋπολογισμό του 2023. Αποτιμώντας
συνολικά αυτή τη διακυβέρνηση ο Στέ-
φανος Στεφάνου υπογράμμισε ότι «στα
δέκα χρόνια με τον ΔΗΣΥ στην εξουσία
η χώρα μας και η κοινωνία μας έκαναν
βήματα προς τα πίσω αντί βήματα προς
τα μπροστά». Όπως εξήγησε «η κυβέρ-
νηση του ΔΗΣΥ δεν κατάφερε να αντα-
ποκριθεί με επάρκεια στις προκλήσεις.
Κοντά στα υφιστάμενα προβλήματα
προκάλεσε καινούρια ενώ τα αδιέξοδα,
ειδικά για τους νέους και τις νέες μας.

Η κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια
τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε για την
πλειοψηφία της κοινωνίας». Στο κομμάτι
διαφθοράς ο κ. Στεφάνου επικαλέστηκε
διεθνείς εκθέσεις οι οποίες όπως είπε
δείχνουν υπάρχει σοβαρή διολίσθηση
στους τομείς διακυβέρνησης και ειδι-
κότερα στους τομείς της διαφθοράς,
της αποτελεσματικότητας της διακυ-
βέρνησης και της δικαιοσύνης.

Ακρίβεια
Επικαλούμενος ευρωπαϊκές στατι-

στικές ο κ. Στεφάνου ανέφερε πως  η
Κύπρος κατατάσσεται τέταρτη από το
τέλος στη διάθεση πόρων για στήριξη
της κοινωνίας και της οικονομίας προς
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
και της ακρίβειας. Ακόμα και σε θέματα
όπου η κυβέρνηση προχώρησε σε με-
ταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα στο
σύστημα υγείας, το ΓεΣΥ, όπως είπε ο
κ. Στεφάνου, βάλλεται και υποσκάπτεται
από μέσα, από στελέχη της κυβέρνησης
και του ΔΗΣΥ, όπως υποδεικνύουν
ακόμα και πρώην στελέχη της κυβέρ-
νησης. Αρνητικό πρόσημο δόθηκε και
στο ιδιωτικό χρέος.

Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ προειδοποίησε πως
η μεταφορά μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων στις εταιρείες πιστώσεων μπορεί
να βοηθά τις τράπεζες να δείχνουν βελ-
τιωμένη εικόνα, αλλά τα δάνεια παρα-

μένουν στην κοινωνία καιτην οικονομία.
«Χιλιάδες συμπολίτες μας χάνουν ή κιν-
δυνεύουν να χάσουν τα σπίτια και τις
περιουσίες τους».

Κυπριακό
Το Κυπριακό βρίσκεται στη χειρότερη

κατάσταση που βρέθηκε ποτέ, τόνισε
ο κ. Στεφάνου ο οποίος έκανε λόγω για
παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης
Αναστασιάδη. Κυβέρνηση και ΔΗΣΥ
σημείωσε ο κ. Στεφάνου περιπλανήθη-
καν και παραπλάνησαν για κυρώσεις
που θα πονέσουν την Τουρκία και για
πολυμερείς συμφωνίες που θα θωρα-
κίσουν την κυπριακή ΑΟΖ, αλλά όλα α-
ποδείχθηκαν κάλπικα μεγάλα λόγια και
ψευδαισθήσεις».

Οι νουθεσίες
Το καταληκτικό σημείο της ομιλίας

του ο κ. Στεφάνου το αφιέρωσε στις ε-
πικείμενες προεδρικές εκλογές και την
υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη
με τον κ. Στεφάνου να αναφέρει πως
«το αισθανόμαστε ως ιστορική ευθύνη
να δώσουμε τη μάχη για να αποκατα-
στήσουμε το ηθικό κύρος της χώρας
μας. Γι’ αυτό είμαστε έτοιμοι να προ-
συπογράψουμε ένα νέο κοινωνικό συμ-
βόλαιο, που θα διασφαλίζει ένα ελπι-
δοφόρο μέλλον για τα παιδιά και τα εγ-
γόνια μας».

Ισορροπημένο το ΔΗΚΟ
Με έντονο προεκλογικό χρώμα ήταν

και η ομιλία του προέδρου του ΔΗΚΟ
Νικόλα Παπαδόπουλου κατά τη συζή-
τηση του προϋπολογισμού για το 2023.
Ο κ. Παπαδόπουλος αφού απαρίθμησε
τις κρίσεις υποστήριξε πως η απερχό-
μενη δεκαετής διακυβέρνηση Αναστα-
σιάδη θα κριθεί πλέον από τον ιστορικό
του μέλλοντος και δεν είναι η πρόθεση
του ιδίου να την κρίνει. Διευκρινίζοντας
πως θα ήταν χρήσιμο να καταγραφεί,
ο κ. Παπαδόπουλος αναγνώρισε  πως
η διακυβέρνηση Αναστασιάδη «έχει
σημειώσει επιτυχίες, κυρίως κατά την
πρώτη της πενταετία, αλλά και σημα-
ντικές αποτυχίες, κυρίως κατά τη δεύ-
τερη της πενταετία».

Οι επιτυχίες
Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ στις επιτυχίες

αναγνώρισε  πως η κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη παρέλαβε ένα χάος, ένα κράτος
στα πρόθυρα της οικονομικής χρεοκοπίας,
με κοινωνικά παντοπωλεία, με πρωτό-
γνωρες γραμμές ανεργίας και με ένα τρα-
πεζικό σύστημα υπό κατάρρευση, όπως
είπε. Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε πως
μερίδιο στις επιτυχίες έχουν οι θυσίες
του λαού αλλά και η βοήθεια του κόμματος
του, το οποίο αγνοώνταςτο πολιτικόκό-
στος ψήφισε δύσκολα νομοσχέδια. «Το
«ευχαριστώ» που ακούμε για αυτή την
υπευθυνότητα, επί καθημερινής πλέον
βάσεως, είναι οι απαξιωτικοί και μειωτικοί
χαρακτηρισμοί: είμαστε «τοξικοί», είμαστε
«αχταρμάς», είμαστε φόβητρο, «θα ρί-
ξουμε τη χώρα στα βράχια» και άλλα
πολλά».   Στα θετικά της οικονομίας κατά
τον κ. Παπαδόπουλο συγκαταλέγεται ο
θετικός ρυθμός ανάπτυξης, η υποχώρηση
του ποσοστού ενεργείας, η θεσμοθέτηση
του εθνικού κατώτατου μισθού καθώς
και η μείωση  στο 90% του ΑΕΠ το 2022
με πτωτική τάση.

Τα αρνητικά
Στα αρνητικά ο κ. Παπαδόπουλος α-

ναφέρθηκε στο κόστος ενέργειας και
στα καύσιμα καθώς και στον πληθωρι-
σμό, ο οποίος, όπως είπε,  προβλέπεται
να παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα
στο 8,4% το 2022, κάτι που οδηγεί στην
ακρίβεια σε ό,τι αφορά σημαντικά βασικά
αγαθά και πρώτες ύλες. «Ήδη ένα στα
7 νοικοκυριά στερείται βασικά αγαθά
όπως το νερό, το ρεύμα και το φαγητό».

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ο Προϋπολογισμός του 2023 είναι και ο
τελευταίος που κατατίθεται από την Κυ-
βέρνηση του Προέδρου Αναστασιάδη.
Ο Προϋπολογισμός προφανώς και θα
στηριχθεί από τον Δημοκρατικό Συνα-
γερμό, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει
να δούμε τη στάση που θα κρατήσει
εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν οι δη-
μοσκοπήσεις. Θα στηρίζει οτιδήποτε έ-
φερε στο τραπέζι η ίδια η Κυβέρνηση,
ή θα έχει ένα άκρως αντιπολιτευτικό
προφίλ ο Δημοκρατικός Συναγερμός;
Προκύπτουν σίγουρα ερωτήματα που
θα απαντηθούν σε λίγους μήνες. Ο Προ-
ϋπολογισμός του 2023 είναι ένας προ-
ϋπολογισμός που γίνεται στο πλαίσιο
μίας κρίσης, της τρίτης που βιώνουμε
μέσα σε μια δεκαετία. Η κρίση αυτή έχει
ως παρονομαστή τον πόλεμο, την ακρί-
βεια και τον πληθωρισμό, εντελώς δια-
φορετικό μίγμα κινδύνων από τις προη-
γούμενες δύο. Σε γενική βάση, εάν α-
νατρέξει κανείς στους Προϋπολογισμούς
των προηγουμένων δέκα χρόνων θα
διαπιστώσει πως μέχρι και το 2016 προ-
ετοιμάζονταν προϋπολογισμοί με βάση
το μνημόνιο και την τραπεζική κρίση
του 2013. Μόνο το 2017 έως και το 2019
μπορεί να πει κανείς πως ήταν προϋπο-
λογισμοί δίχως στον παρονομαστή να
υπάρχει κάποια κρίση, ενώ από το 2020
μέχρι και τον παρόντα Προϋπολογισμό
οι παρονομαστές ήταν η πανδημική κρί-
ση και το Ουκρανικό. Συγκεκριμένα, ο
Προϋπολογισμός του 2023 έχει να χει-
ριστεί ένα συνδυασμό της πανδημικής
και του Ουκρανικού και όλα τα παραπάνω
σε ένα χρόνο εκλογών.

Αν και ο υπουργός Οικονομικών Κων-
σταντίνος Πετρίδης δεν κατάφερε λόγω
υποχρεώσεων Eurogroup και Ecofin να
παραβρεθεί στην έναρξη της τριήμερης
διαδικασίας που κορυφώνεται την Πέ-

μπτη 8 Δεκεμβρίου με την ψήφισή του,
κατά την εναρκτήρια ομιλία του την
Παρασκευή απέστειλε πολλαπλά μη-
νύματα προς την επόμενη Κυβέρνηση.
Όπως είπε και ο ίδιος, ο τελευταίος Προ-
ϋπολογισμός της Κυβέρνησης κατατί-
θεται σε μια περίοδο που αλλάζει η πα-
γκόσμια οικονομία και σηματοδοτείται
η έναρξη μιας πολύ δύσκολης εποχής
σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιας εποχής,
όπως τόνισε, που δεν καλούμαστε απλά
να διορθώσουμε τα δικά μας λάθη όπως
έπραξε η Κύπρος στο παρελθόν, αλλά
να ανταποκριθεί και σε διεθνείς προ-
κλήσεις. «Εμείς ως Κυβέρνηση παρα-
δίδουμε μια εύρωστη οικονομία, με θε-
τικούς ρυθμούς ανάπτυξης και χαμηλή
ανεργία, αλλά και με μεγάλες προκλήσεις
για την επόμενη κυβέρνηση», σημείωσε
χαρακτηριστικά.

Αύξηση δαπανών
Ένα χαρακτηριστικό του φετινού

Προϋπολογισμού είναι η αύξηση των
δαπανών, αλλά παράλληλα μείωση του
κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου
χρέους. Όπως ανέφερε στη Βουλή ο Υ-
πουργός Οικονομικών, ο Προϋπολογι-
σμός του 2023 παρουσιάζει αύξηση στις
πρωτογενείς δαπάνες σε σχέση με τον
Προϋπολογισμό του 2022 κατά περίπου
550 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικότερα,
οι πιστώσεις για έργα ανάπτυξης είναι
αυξημένες κατά περίπου 12% σε σύ-
γκριση με τον Προϋπολογισμό του 2022.
Οι πιστώσεις για την κοινωνική προ-
στασία είναι αυξημένες, περίπου κατά
4%, καθώς όπως ανέλυσε, έχει επεκταθεί
μέσω της εισαγωγής του ΕΕΕ και του
ΓεΣΥ, αλλά και με την παραχώρηση στο-
χευμένων επιδομάτων. Οι πιστώσεις
κοινωνικής πρόνοιας ανέρχονται στα
760,5 εκατ. ευρώ και παρουσιάζουν αύ-
ξηση της τάξης του 0,4% σε σύγκριση
με τον Προϋπολογισμό του 2022 αλλά

21% κάνοντας σύγκριση με τον Προϋ-
πολογισμό του 2018. Παράλληλα, οι λει-
τουργικές δαπάνες αυξάνονται περίπου
κατά 15%, ενώ όπως εξήγησε ο ΥΠΟΙΚ,
η αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις
στις τιμές τόσο των πρώτων υλών αλλά
και των πλείστων προϊόντων και υπη-
ρεσιών, περιλαμβανομένων και των αυ-
ξήσεων των τιμών των ενεργειακών
προϊόντων και των προβλημάτων που
παρατηρούνται στις εφοδιαστικές αλυ-
σίδες. Εκείνο που είναι εξίσου σημαντικό,
είναι όπως παρουσίασε ο κ. Πετρίδης
ότι οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του
δημόσιου χρέους (τόκοι και αποπληρωμές
δανείων) είναι κατά 500 εκατ. ευρώ χα-
μηλότερες σε σχέση με το 2022. Όσον
αφορά την στοχευμένη στήριξη των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πλη-
θωρισμού, ο Υπουργός είπε πως έφτασε

το ύψος της στήριξης τα 400 εκατ. ευρώ
το 2022. Το δημόσιο χρέος το τέλος του
2022 αναμένεται να περιορισθεί στο
89,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σύγκριση
με ποσοστό 103,6% του ΑΕΠ το 2021.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, θα φτάσει στο 83,3%
του ΑΕΠ το τέλος του 2023, στο 76,5%
το τέλος του 2024 και στο 72,3% του
ΑΕΠ το τέλος του 2025. Όσον αφορά
στο ρυθμό ανάπτυξης, θα επιβραδυνθεί
γύρω στο 3% το 2023, θα ανέλθει στο
3,3% το 2024 και 3,2% το 2025.

Τα ψιλά γράμματα
Ο προϋπολογισμός προνοεί έσοδα

11.759,3 δισεκατομμύρια ευρώ και έξοδα
11.296,0 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα
με τις βασικές επισημάνσεις του Προ-
ϋπολογισμού, μεταξύ του συνόλου των
πιστώσεων του Προϋπολογισμού του
2023 και Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονο-
μικού Πλαισίου 2023-2025 και των συ-
νολικών οροφών δαπανών που είχαν
καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο,
παρατηρούνται υπερβάσεις ύψους 30,2
εκατ. (2023), 170,8 εκατ. (2024) και 118,5
εκατ. (2025). Για το 2023, οι υπερβάσεις
οφείλονται, κυρίως, στις υπερβάσεις
από τις οροφές δαπανών στους Προϋ-
πολογισμούς των Υπουργείων, Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  (22,1

εκατ.), Παιδείας, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας (18 εκατ.), Υγείας (14,2 εκατ.), Ά-
μυνας (13 εκατ.) και Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξης (6,4 εκατ.). Όπως ανα-
φέρει το Υπουργείο στις επισημάνσεις,
λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη αβεβαι-
ότητα που υπάρχει όσον αφορά τις οι-
κονομικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο,
καθίσταται επιτακτική ανάγκη η τήρηση
των οροφών δαπανών ανά υπηρεσία,
όπως θα καθοριστούν στα πλαίσια του
Προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες προσωπικού περιλαμβα-
νομένων των συντάξεων και των φιλο-
δωρημάτων υπολογίζονται να αυξηθούν
κατά 4,7% και να ανέλθουν στα 3.193,7
εκατ. (2023) σε σύγκριση με 3.048,8
εκατ. (2022). H πιο πάνω αύξηση οφεί-
λεται κυρίως, στην καταβολή της ΑΤΑ,
των προσαυξήσεων και στην αύξηση
της απασχόλησης. Οι λειτουργικές δα-
πάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά
15,5% το 2023 και να ανέλθουν στα
1.099,7 εκατ. σε σύγκριση με 951,6 εκατ.
το 2022. Η αύξηση οφείλεται στις πλη-
θωριστικές ανατιμήσεις λόγω των αυ-
ξήσεων των τιμών των καυσίμων, των
ενεργειακών προϊόντων και των ελλεί-
ψεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες.  Οι
μεταβιβαστικές πληρωμές αποτελούνται
κυρίως, από κοινωνικές παροχές, χο-
ρηγίες προς οργανισμούς δημόσιου και

ιδιωτικού δικαίου και τις Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης καθώς και των κρατικών
συνεισφορών στα τα διάφορα Ταμεία
(Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ) και
της συνεισφοράς μας στον προϋπολο-
γισμό της ΕΕ. Το 2023, η πιο πάνω κα-
τηγορία προβλέπεται να αυξηθεί κατά
3,8% ήτοι, από 3.047,4 εκατ. το 2022
σε 3.163,5 εκατ.

Οι αναπτυξιακές δαπάνες (έργα υπό
κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έρ-
γα, εκπαιδεύσεις, χορηγίες σε εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, πάγια, κλπ.) αναμέ-
νεται να αυξηθούν κατά 12% το 2023
και να φθάσουν στα 1.273,4 εκατ. σε
σύγκριση με 1.137,6 εκατ. το 2022. Η
πιο πάνω αύξηση παρατηρείται λόγω
έναρξης της υλοποίησης μεγάλων ανα-
πτυξιακών έργων συμπεριλαμβανομέ-
νων, οδικών, κτιριολογικών και άλλων
έργων  καθώς για την προώθηση έργων
που έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόσθετα,
και πέραν των πιο πάνω πρωτογενών
δαπανών, οι δαπάνες για την εξυπηρέ-
τηση του δημόσιου χρέους (τόκοι) και
για αποπληρωμές δανείων (εξωτερικού
και εσωτερικού) παρουσιάζουν μείωση
της τάξης του 21,5% για το 2023 και
συγκεκριμένα υπολογίζονται στα 1.914,5
εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 2.441,5 εκατ.
ευρώ το 2022.

<<<<<<

Την διαβεβαίωση ότι μπορεί
να εγγυηθεί ότι η οικονομία
θα συνεχίσει να έχει αναπτυ-
ξιακό πρόσημο έδωσε ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου με το ΑΚΕΛ
να απαντά πως μέσα στην δε-
καετία που πέρασε η κοινω-
νία έκανε βήματα πίσω.

Με τη σκέψη στην κάλπη οι τοποθετήσεις των αρχηγών 
Κυβερνητικός απολογισμός από ΔΗΣΥ, σκληρή επίθεση από ΑΚΕΛ, στη μέση το ΔΗΚΟ με θετικές και αρνητικές αποτιμήσεις

Με έντονες αναφορές στις προεδρικές εκλογές σημαδεύτηκε η τοποθέτηση των περισσοτέρων αρχηγών ή εκπροσώπων κομμάτων κατά την έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού.

Προϋπολογισμός
2023 με άρωμα
προεκλογικό
Κατατίθεται στο πλαίσιο μίας νέας κρίσης,
της τρίτης που βιώνουμε μέσα σε μια δεκαετία

<<<<<<

Eνα χαρακτηριστικό του
φετινού προϋπολογισμού
είναι η αύξηση των δαπανών,
αλλά παράλληλα μείωση
του κόστους εξυπηρέτησης
του δημόσιου χρέους.

«Παραδίδουμε μια εύρωστη οικονομία, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και χαμηλή ανεργία, αλλά και με μεγάλες προκλήσεις για την επόμενη κυβέρνηση», σημείωσε ο Κωνσταντίνος
Πετρίδης στον τελευταίο προϋπολογισμό της Κυβέρνησής του.



Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Θύμα του πληθωρισμού γίνονται και τα ασφα-
λιστήρια συμβόλαια του γενικού κλάδου. Συ-
γκεκριμένα, τα συμβόλαια των ασφαλειών της
Κύπρου θα ακολουθήσουν την γενική τάση
άλλων κρατών και άλλων διεθνών ασφαλειών
που τον τελευταίο χρόνο αυξάνουν τα ασφά-
λιστρα σε ασφάλειες κυρίως κατοικιών και ο-
χημάτων. Ο λόγος είναι ότι οι απαιτήσεις των
πελατών (claims) πλέον δεν μπορούν να κα-
λυφθούν με τις τιμολογήσεις που υπήρχαν προ
του πληθωρισμού. Οι αυξήσεις στις ασφάλειες
του γενικού κλάδου θα πρέπει να αναμένονται
μέσα στους επόμενους τρεις μήνες και συγκε-
κριμένα από το νέο χρόνο και εντεύθεν. Οι α-
σφαλιστικές εταιρείες της Κύπρου καθυστέ-
ρησαν και προσπάθησαν να απορροφήσουν
τόσο καιρό τη διαφορά που είχε δημιουργήσει
ο πληθωρισμός. Στην αρχή που παρατηρήθηκαν
οι πληθωριστικές τάσεις οι ασφαλιστικές στην
Κύπρο δεν προχώρησαν αμέσως σε αυξήσεις.
Ο πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών

Καταναλωτή) παρουσίασε αύξηση 8,6% τον
Οκτώβριο του 2022 σε σχέση με αύξηση 9%
τον Σεπτέμβριο του 2022 και για την περίοδο
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2022 είναι στο
8,2%. Άρα, όλα τα «claims» θα πρέπει να μπουν
κάτω από τον παρονομαστή του 8,2%. Παρα-
δείγματος χάριν, ένα ατύχημα με ένα όχημα
που για μία ζημιά ζητούσε ο πελάτης 500 ευρώ
να καλύψει η ασφάλεια, πλέον το κόστος αυτό
έχει ανέβει με την άνοδο των πρώτων υλών,
εξαρτημάτων και των κατασκευαστικών υλικών
περίπου κατά 50 ευρώ (περίπου το 10% των
500 ευρώ). 

Την αύξηση των ασφαλιστήριων συμβολαίων
στους επόμενους μήνες κατά ένα ποσοστό ε-
πιβεβαίωσε και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Α-
σφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Ανδρέας Α-
θανασιάδης. Όπως επιβεβαίωσε στην «Κ», οι
ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούν να καλύ-
ψουν το επιπρόσθετο κόστος που έχει δημι-
ουργηθεί και έτσι είναι αναγκασμένες οι εται-
ρείες ασφαλειών στην Κύπρο να ακολουθήσουν
τάση που άλλα κράτη έχουν προβεί ήδη. Όπως
περιορίστηκε να πει, η αύξηση δεν θα είναι
δραματική, αλλά σίγουρα θα παρατηρηθεί μία
μικρή αύξηση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια
γενικού κλάδου στους επόμενους μήνες λόγω
του πληθωρισμού.

Oχι συμπληρωματικές πληρωμές
Περνώντας ξανά στο «πρακτικό» του ζητή-

ματος, δεν τίθεται θέμα ζήτησης συμπληρω-
ματικού ποσού για κάποιον που έχει πληρώσει
ήδη για παράδειγμα το ετήσιο συμβόλαιο του
οχήματός του. Οι αυξήσεις είναι για συμβόλαια
που θα συναφθούν κυρίως μέσα στο 2023 και
τα ποσά δεν θα είναι σε απαγορευτικά επίπεδα,
απλώς θα ακολουθούν αυξήσεις που θα σχε-
τίζονται με τις πληθωριστικές τάσεις. Όποιος
πλήρωσε για παράδειγμα τον Νοέμβριο το α-
σφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματός του στα

200 ευρώ, δεν θα επανέλθει η ασφαλιστική
του τον Μάρτη για παράδειγμα και να του ζη-
τήσει άλλα 8 ευρώ. Η κάθε ασφαλιστική εταιρεία
θα προβεί σε δικές της αυξήσεις και δεν θα
γίνει οριζόντια αύξηση για όλες.

Τα claims του εννιαμήνου
Όπως δείχνουν τα δεδομένα εννιαμήνου

του 2022 για τις ασφάλειες που δημοσιεύει ο
Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
κάθε τρίμηνο, οι συνολικές «μικρές απαιτήσεις
που πραγματοποιήθηκαν» (gross claims incured)
στον τομείς που δεν σχετίζονται με τον «κλάδο
ζωής», ανήλθαν στα 169,4 εκατ. ευρώ. Στο α-
ντίστοιχο διάστημα του 2021, δηλαδή στο εν-
νιάμηνο, το αντίστοιχο ποσό ήταν στα 161,7
εκατ. ευρώ. Όπως γίνεται αντιληπτό, η διαφορά
ανέρχεται στο 4,7%. Όσον αφορά σε απαιτήσεις
(claims) που σχετίζονται με τομείς εκτός του

«κλάδου ζωής», και συγκεκριμένα στον τομέα
«μικτού κερδισμένου ασφάλιστρου» (gross
premium earned), το συνολικό ποσό στο εν-
νιάμηνο του 2022 έφτασε τα 385,4 εκατ. ευρώ,
έναντι 369,1 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διά-
στημα του 2021. Η διαφορά των δύο ποσών α-
νέρχεται στο 4,4%. Τέλος, όσον αφορά στην
«αναλογία μικτών απαιτήσεων» (gross claims
ratio) στο πρώτο εννιάμηνο του 2022 έφτασαν
στο 44% και στο πρώτο εννιάμηνο του 2021
στο 43,8%. 

Σύμφωνα τώρα με τα δεδομένα για τις «πραγ-
ματοποιηθείσες απαιτήσεις που δεν σχετίζονται
με τον κλάδο ζωής» (non life net claims incurred)
και συγκεκριμένα για τις «καθαρές απαιτήσεις»
(net claims incured) στο εννιάμηνο του 2022,
το ποσό έφτασε στα 135,4 εκατ. ευρώ. Στο α-
ντίστοιχο διάστημα του 2021 είχε φτάσει στα
129,5 εκατ. ευρώ. Η αύξηση του 2022 με του
2021 ανέρχεται στο 4,5%. Όσον αφορά στα
«καθαρά κερδισμένα ασφάλιστρα» (net
premiums earned) των «πραγματοποιηθεισών
απαιτήσεων που δεν σχετίζονται με τον κλάδο
ζωής» (non life net claims incurred), ανήλθαν
στο εννιάμηνο του 2022 στα 266,7 εκατ. ευρώ.
Το 2021 στο εννιάμηνο ήταν στα 257 εκατ.
ευρώ, με την αύξηση του 2022 σε σχέση με
του 2021 να κυμαίνεται στο 3,8%. Όσον αφορά
στην «αναλογία των καθαρών απαιτήσεων»
(net claims ratio) για το εννιάμηνο του 2022,
έφτασε στο 50,8%. Το αντίστοιχο διάστημα
του 2021 ήταν στο 50,4%.
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Το δύσκολο εξάμηνο της Ευρωζώνης Το τέλος του κόσμου αργεί ακόμη
Μια οδυνηρή ύφεση εκτυλίσσεται σε
όλη την Ευρώπη. Μετά την ισχυρή α-
νάκαμψη από τη μεγάλη ύφεση που
προξένησε ο ιός του κορωνοϊού, η Ευ-
ρώπη πλήττεται από το διπλό σοκ των
υπέρογκων τιμών της ενέργειας και
των τροφίμων λόγω της εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκρανία και της σύ-
σφιγξης των οικονομικών συνθηκών
από την ΕΚΤ. Παρά τη δεύτερη συνε-
χόμενη άνοδο της καταναλωτικής ε-
μπιστοσύνης από το ναδίρ του Σε-
πτεμβρίου, οι έρευνες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής τον Νοέμβριο εξακολου-
θούν να δείχνουν ότι επίκειται ένας
χειμώνας δυσπραγίας για την οικο-
νομία της Ευρωζώνης, πριν ξεκινήσει
μια αιφνίδια ανάκαμψη. Με εξαίρεση
την ύφεση κατά το πρώτο διάστημα
εγκλεισμού για την πανδημία, η διά-
θεση των καταναλωτών για μεγάλες
αγορές διαμορφώνει την ευρύτερη
δραστηριότητα και προηγείται αυτής
κατά περίπου έξι μήνες. Τα δεδομένα
αποτυπώνουν δύο τάσεις για το πιθανό
μέλλον: 1) Η κατάσταση φαίνεται ότι
θα επιδεινωθεί, πριν βελτιωθεί. 2) Εμ-
φανίζονται τα πρώτα ενδεικτικά ση-
μάδια ότι η κατανάλωση θα φθάσει

στο κατώτατο σημείο της, από το
οποίο και θα ανέλθει σε έξι μήνες από
τώρα. Οι έρευνες συνάδουν με την ά-
ποψή μας ότι η Ευρωζώνη θα περιπέσει
βαθύτερα σε ύφεση το τέταρτο τρίμηνο
του 2022 και το πρώτο τρίμηνο του
2023, προτού η παραγωγή υποχωρήσει
κατά το δεύτερο τρίμηνο και η ανά-
καμψη αρχίσει να αναπτύσσεται δυ-
ναμικά στις αρχές του καλοκαιριού.

Στη Γερμανία, τα στοιχεία λιανικών
πωλήσεων για τον Οκτώβριο απογοή-
τευσαν αναλυτές και αγορές. Οι λια-
νικές πωλήσεις μειώθηκαν τον Οκτώ-
βριο κατά 2,4% έναντι του μέσου όρου
του τρίτου τριμήνου και καταβυθί-
στηκαν 5,0% σε ετήσια βάση σε πραγ-
ματικούς όρους. Ως εναλλακτικός δεί-
κτης ζήτησης, τα στοιχεία σε ονομα-
στικούς όρους ήταν λιγότερο άσχημα.

Αν και οι δαπάνες λιανικής τον Οκτώ-
βριο μειώθηκαν κατά 0,4% σε σύγκριση
με τον μέσο όρο του τρίτου τριμήνου,
αυξήθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση
σε ονομαστικούς όρους. Αυτό χρησι-
μεύει ως μια τρόπον τινά έγκαιρη υ-
πενθύμιση ότι το πρόβλημα της γερ-
μανικής οικονομίας είναι ένα ασυνή-
θιστο εξωγενές σοκ παρά ένα σοβαρό
πρόβλημα με τα εγχώρια θεμελιώδη
μεγέθη της. Σημειωτέον, τώρα, πως
χωρίς τον πόλεμο στην Ουκρανία και
την επακόλουθη διαταραχή στις πα-
γκόσμιες αγορές ενέργειας, η οικονομία
της Ευρωζώνης δεν θα υπέφερε από
ύφεση. Αντιθέτως, πιθανότατα θα α-
ναπτυσσόταν σθεναρά με μόνο ένα
μέτριο πρόβλημα πληθωρισμού. Οι ι-
σολογισμοί καταναλωτών και επιχει-
ρήσεων είναι υγιείς και το χρηματο-
πιστωτικό σύστημα λειτουργεί εύρυθ-
μα. Υπό αυτές τις συνθήκες, τέλος, η
ύφεση δεν θα πρέπει να διαρκέσει
πολύ περισσότερο από τους κραδα-
σμούς οι οποίοι την προξένησαν.  

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

«Η γη μας έχει εκφυλιστεί αυτές τις ύ-
στατες μέρες. Η δωροδοκία και η δια-
φθορά είναι κοινός τόπος. Τα παιδιά
δεν υπακούουν πλέον τους γονείς τους.
Κάθε άνθρωπος θέλει να γράψει ένα
βιβλίο και προφανώς πλησιάζει το τέλος
του κόσμου». Αυτές οι λέξεις ήταν χα-
ραγμένες σε μια ασσυριακή πλάκα πριν
από σχεδόν 5.000 χρόνια. Η καταστρο-
φή είναι και πάλι στη μόδα. Υπάρχει
ακόμη και ένας νέος όρος, η «πολυκρί-
ση», για να περιγράψει τις πολλαπλές
απειλές που αντιμετωπίζει η οικονομική
μας ευημερία και ο σύγχρονος πολιτι-
σμός. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών
των ΗΠΑ Λάρι Σάμερς λέει ότι ο κόσμος
αντιμετωπίζει «την πιο περίπλοκη, α-
νόμοια και οριζόντια σειρά προκλήσε-
ων» που έχει καταγραφεί ποτέ. Το νέο
βιβλίο του Νουριέλ Ρουμπινί έχει τον
τίτλο «Μέγιστες απειλές». Ο ιστορικός
της Οικονομίας, Ανταμ Τουζ, υποστη-
ρίζει ότι είναι σημαντικό να κατανοή-
σουμε τις «λογικές της κρίσης» και τη
«συστημική διασύνδεση» των τρεχου-
σών απειλών για τη σταθερότητα. Η
δική μου συνεισφορά στη βιβλιογραφία
της διογκούμενης κρίσης, «The price
of time» (Το τίμημα του χρόνου), υπο-

στηρίζει ότι τα χαμηλότατα επιτόκια
κατά τα έτη μετά την παγκόσμια χρη-
ματοπιστωτική κρίση του 2008 διό-
γκωσαν μια σειρά από «φούσκες» στις
τιμές των περιουσιακών στοιχείων και
συνέβαλαν στη συσσώρευση μόχλευ-
σης, σε εκτεταμένη κακή κατανομή
κεφαλαίων και σε αδικαιολόγητη ανά-
ληψη κινδύνων. 

Ο Πέτερ Τσεϊχάν έχει άλλες ανησυ-
χίες. Με τον έξυπνο τίτλο «Το τέλος
του κόσμου είναι μόνο η αρχή», ο αρ-
μόδιος γεωπολιτικής στρατηγικής ε-
πισημαίνει ότι ορισμένες χώρες, από
τη Γερμανία μέχρι την Κίνα, αντιμε-
τωπίζουν ανυπέρβλητες δημογραφικές
προκλήσεις. Το οικονομικό μας μοντέλο,
λέει, βασίζεται στην υπόθεση ότι η
πίτα θα συνεχίσει να μεγαλώνει πάντα.
Δεν έχει τεθεί υπό δοκιμή το μοντέλο

αυτό με τη μεταβλητή του συρρικνού-
μενου πληθυσμού. Κατά τον Τσεϊχάν,
η πιο ανησυχητική κρίση είναι μια α-
πειλή για την παγκόσμια προσφορά
τροφίμων. Δισεκατομμύρια άνθρωποι
θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πείνα,
όπως προβλέπει. Η κατάρρευση σε ε-
πίπεδο δημογραφικό και ενεργειακό
θα προκαλέσει κοινωνικό χάος και διά-
λυση του κράτους. Από οικονομική ά-
ποψη, περισσότερες χώρες θα μοιάζουν
με την Αργεντινή, ενώ πολιτικά θα μοι-
άζουν με το Πακιστάν. Η εκτόνωση
της παγκοσμιοποίησης είναι μια άλλη
απειλή που εξετάζει ο Πέτερ Τσεϊχάν.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, δεν εν-
διαφέρονται πλέον για την προστασία
των παγκόσμιων εμπορικών οδών. Οι
αμερικανικές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί
από τον Κόλπο, καθιστώντας πιο πιθανή
μια περιφερειακή σύγκρουση μεταξύ
του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας.
Δεν είναι μόνο αυτό. Η Ρωσία θα πο-
λεμήσει στην Ουκρανία μέχρις εσχά-
των. Οταν τελειώσει, ο Πούτιν θα ει-
σβάλει στα κράτη της Βαλτικής και
στην Πολωνία για αμυντικούς λόγους.
Ο πόλεμος με το ΝΑΤΟ είναι αναπό-
φευκτος, καταλήγει ο Πέτερ Τσεϊχάν.

Ερχονται
μικρές αυξήσεις
στα ασφάλιστρα
Για συμβόλαια γενικού κλάδου στο επόμενο τρίμηνο – 
Ανεβαίνει το κόστος των claims για τις ασφαλιστικές

<<<<<<<

Την αύξηση των ασφαλιστήριων
συμβολαίων στους επόμενους 
μήνες κατά ένα ποσοστό επιβεβαί-
ωσε και ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Κύπρου, Ανδρέας Αθανασιάδης.

<<<<<<<

Παραγωγή και καταναλωτική 
εμπιστοσύνη αναμένεται
να ανακάμψουν 
από τον ερχόμενο Απρίλιο.

<<<<<<<

Aντιμετωπίζoυμε την πιο
περίπλοκη, ανόμοια και ορι-
ζόντια σειρά προκλήσεων
που έχει καταγραφεί ποτέ.

Στα 11.200 τα claims
κλάδου ζωής

Eνδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία που πα-
ρουσιάζει ο Σύνδεσμος για τις «απαιτήσεις
ζωής που πραγματοποιήθηκαν» (life gross
claims incurred) στο εννιάμηνο του 2022.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά έγιναν
11.288 απαιτήσεις (claims) στον κλάδο ζωής,
συνολικής αξίας 163,6 εκατ. ευρώ. Το αντί-
στοιχο διάστημα του 2021 ήταν στα 152,2 εκατ.
ευρώ και οι απαιτήσεις (claims) είχαν φτάσει
τις 10.999. Η διαφορά μεταξύ τους ανέρχεται
στο 7,4% σε επίπεδο χρημάτων και στο 2,6%
σε επίπεδο αριθμού απαιτήσεων (claims).  
Τα πιο πάνω δεδομένα αφορούν μόνο τις ερ-
γασίες των εταιρειών-μελών του ΣΑΕΚ στην
εγχώρια αγορά. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ε-
ταιρείες-μέλη του ΣΑΕΚ αντιπροσωπεύουν
περίπου το 98% των συνολικών δεδομένων.

Ο πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) παρουσίασε αύξηση 8,6% τον Οκτώβριο του 2022 σε σχέση με αύξηση 9% τον Σεπτέμβριο του 2022
και για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2022 είναι στο 8,2%.
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Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Οι Ελληνες
του εξωτερικού

και η ψήφος τους
Εγινε πριν από καιρό μεγάλος ντόρος στην Ελλάδα
για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Ε-
πιτέλους είχε έρθει η ώρα να αποκατασταθεί μια
τεράστια αδικία που ήθελε τους Έλληνες της
διασποράς να μην έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν
από τον τόπο κατοικίας τους. Η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας έφερε στη Βουλή ένα νόμο
που θα το άλλαζε αυτό και θα μας έδινε το αυτο-
νόητο δικαίωμα. Τα κόμματα της αριστεράς όμως
είχαν άλλη άποψη. Φαίνεται ότι για αυτούς οι
Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδας δεν πρέπει να
έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες που
ζουν εντός Ελλάδας. Αυτή είναι μια μονοδιάστατη
και λανθασμένη προσέγγιση που διαχωρίζει τους
Έλληνες σε πολίτες δυο ταχυτήτων.

Τα κριτήρια που θέλησαν τα κόμματα της α-
ριστεράς να μπουν ώστε οι απόδημοι Έλληνες
να μπορούν να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας
τους είναι τόσο δύσκολα που η συντριπτική πλει-
οψηφία δεν μπορεί να εγγραφεί στους καταλόγους
του εξωτερικού. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον
κόσμο που να απαιτεί από τους υπηκόους της
να συμπληρώνουν φορολογική δήλωση για να
έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν ή να πρέπει να
έχουν ζήσει για δυο χρόνια στην πατρίδα τους
τα τελευταία 35 χρόνια. Αν δηλαδή κάποιος έχει
ζήσει ενάμιση χρόνο στην Ελλάδα αντί για δύο
τα τελευταία 35 χρόνια δεν είναι αρκετά «ικανός»
να ψηφίσει.

Το παράλογο είναι ότι την ίδια ώρα αν πάρει
το αεροπλάνο και πάει στην Ελλάδα μπορεί όπως
όλοι να ασκήσει το συνταγματικό δικαίωμα και
να ψηφίσει χωρίς «ναι μεν, αλλά». Μιλάμε για το
θέατρο του παραλόγου και την απόλυτη παράνοια
που δυστυχώς επιβλήθηκε από τα κατά τα άλλα
προοδευτικά κόμματα. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν
επίσης ότι οι Έλληνες της διασποράς έχουν το
δικαίωμα να ψηφίσουν και απλά ζητάνε την αυ-
τονόητη διευκόλυνση να το κάνουν από τον
τόπο κατοικίας τους. Ας σταματήσει λοιπόν αυτό
το θέατρο!

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι μοναδικοί
υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση και για τη
δυσκολία να εγγραφούν στον κατάλογο για να
ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους οι εκα-
τοντάδες χιλιάδες Έλληνες που μένουν στο ε-
ξωτερικό, είναι όσοι καταψήφισαν τη ρύθμιση
που έφερε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία για δι-
ευκόλυνση της ψήφου των αποδήμων. 

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Ε-
πιχειρήσεων.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το 2022 για την Ελληνική Τράπεζα ήταν
ένα έτος αρκετών αλλαγών, καθώς έ-
κλεισε εκκρεμότητες αλλά άνοιξε και
νέα κεφάλαια. Στο τέταρτο τρίμηνο του
2022 η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε
σε κινήσεις που σχετίζονται με την α-
νώτατη διεύθυνσή της, με το προσωπικό
της, με τη μετοχική της σύνθεση, με
τα εργασιακά, αλλά έλαβε και αποφάσεις
που θα επηρεάσουν τη μετέπειτα πορεία
του Οργανισμού. Πέρα από τα γεγονότα
που ανήκουν πλέον στο παρελθόν, έχει
τώρα τρία ανοιχτά ζητήματα που πρέπει
να διαχειριστεί.

Την κατάσταση που έχει δημιουρ-
γηθεί με τον CEO της, τον Γερμανό κ.
Όλιβερ Γκάτσκε, την συνομολόγηση
της νέας συλλογικής σύμβασης με τις
συντεχνίες, αλλά και τις ισορροπίες με
τη νέα εισδοχή ως μεγαλομετόχου στην
τράπεζα, της Eurobank.

Περνώντας στην πιο πρόσφατη εξέ-
λιξη εκ των τριών, η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς της Κύπρου αποφάσισε πως
δεν υπάρχει κάτι μεμπτό που πρέπει
να εξετάσει περαιτέρω σχετικά με την
υπόθεση του κ. Γκάτσκε και το ενδε-
χόμενο πιθανής προσπάθειας χειραγώ-
γησης της μετοχής της Ελληνικής. Όπως
είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ενημερώσει
την Ελληνική Τράπεζα πως δεν υπάρχει
κάτι να διερευνήσει περαιτέρω με την
εξέταση των καταγγελιών που ήθελαν
τον κ. Γκάτσκε να προτρέπει προσωπικό
της Ελληνικής να επενδύσει στην τρά-
πεζα αγοράζοντας μετοχές. Πλέον, είναι
στο «παιχνίδι» της Ελληνικής για το
πώς θα διαχειριστεί το εν λόγω ζήτημα
και αν θα συνεχίσει την συνεργασία
της με το Γερμανό τραπεζίτη.

Η θέση του Γερμανού τραπεζίτη έχει
καλυφθεί «με το παραπάνω» τόσο καιρό,
καθώς κατά τη σύντομη θητεία του κ.
Πέτρου Αρσαλίδη, του εκτελούντος
χρέη CEO στην τράπεζα, έγινε με επι-
τυχία ένα Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου,
συνέχισαν οι συζητήσεις με τις συντε-
χνίες για την ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης και λήφθηκαν επιτέλους α-
ποφάσεις που σχετίζονται με τους τόκους
των ομολόγων μετατρέψιμου κεφαλαίου,
γνωστά και ως ΜΑΚ.

Το αν η τράπεζα θελήσει να συνεχίσει

την συνεργασία με τον Γερμανό τρα-
πεζίτη ή θα θελήσει να την διακόψει
και να εξεύρει άλλον CEO, θα το δούμε
στο επόμενο διάστημα. Πάντως, από
πλευράς κατηγοριών – καταγγελιών για
χειραγώγηση της μετοχής, ο κ. Όλιβερ
Γκάτσκε είναι «καθαρός» με τη βούλα
της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς της
Κύπρου.

Η σύμβαση να κλείσει
Δεύτερο ανοιχτό ζήτημα που θα δού-

με να αντιμετωπίζεται στο επόμενο διά-
στημα είναι αυτό της ανανέωσης της
συλλογικής σύμβασης. Η Ελληνική επί
διακυβέρνησης του άλλου εκτελούντος
χρέη CEO, πριν από τον Γερμανό, του
κ. Φοίβου Στασόπουλου, είχε φτάσει
μία ανάσα πριν από την υπογραφή της
συλλογικής σύμβασης με τις συντεχνίες.
Κάποια στιγμή όμως κατέρρευσε η γέ-
φυρα που είχε δημιουργηθεί και έτσι

οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών
χρειάστηκε να χτιστούν πάλι από την
αρχή. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει
η «Κ», η ανανέωση της συλλογικής σύμ-
βασης της Ελληνικής με τις συντεχνίες
δεν απέχει πολύ. Δεν μπορεί να διευ-
κρινιστεί αν βρίσκεται ξανά μία ανάσα
πριν από την υπογραφή, αλλά είναι σε
πολύ καλό δρόμο. Έχει καλυφθεί μεγάλο
έδαφος, από το καλοκαίρι και στο τέ-
ταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ε-
ξάλλου, το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου
ήταν μία πτυχή που σχετίζεται με την
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.
Εάν δεν ήταν σε καλό δρόμο δεν θα
προχωρούσε η μείωση των υπαλλήλων.

Φωνή για Eurobank
Ένα ζήτημα που άνοιξε με την πε-

ραιτέρω διείσδυση της Eurobank στην
Ελληνική Τράπεζα και θα πρέπει να
τύχει χειρισμού, είναι η Eurobank να

«αποκτήσει φωνή» στο Συμβούλιο. Όταν
είχε το 12,6% της Ελληνικής Τράπεζας
για ένα και πλέον χρόνο δεν είχε καμία
εκπροσώπηση στο ΔΣ του Οργανισμού.
Τώρα που απέχει μόλις 4% από το να
αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Τρά-
πεζας η Eurobank όπως έγραψε ξανά
η «Κ», θα πρέπει να αρχίσουν οι ζυμώσεις
για να μπει τουλάχιστον μία εκπροσώ-
πηση στο ΔΣ. Το 26% που έχει μετά την
αγορά του 13,4% των μετοχών από την
Wargaming την έχει μετατρέψει ως τον

μεγαλομέτοχο της Ελληνικής και είναι
βέβαιο πως θα «εκθρονίσει» αργά ή γρή-
γορα μετόχους που έχουν περισσότερη
από μία εκπροσώπηση. Τέτοιες αλλαγές
θα δούμε στο επόμενο διάστημα.

Επαναφορά μισθών
Σε επαναφορά των μισθών των υ-

παλλήλων του πρώην Συνεργατισμού
οι οποίοι είχαν μειωθεί κατά την 1.1.2014
προχώρησε στα τέλη Οκτώβρη η Ελλη-
νική Τράπεζα, ζήτημα για το οποίο η

ΕΤΥΚ ασκούσε στην Ελληνική Τράπεζα
συνεχώς σκληρή κριτική. Ο αναπρο-
σαρμοσμένος μισθός καταβλήθηκε στο
Επηρεαζόμενο Προσωπικό στο τέλος
Οκτώβρη και οποιαδήποτε αναδρομικά
ποσά θα προέκυπταν από 01/01/2019
μέχρι 30/09/2022, αναμένεται να πλη-
ρωθούν μέχρι το τέλος του έτους 2022.

Το Σχέδιο Εθελούσιας
Μετά την επαναφορά των μισθών

των υπαλλήλων του πρώην Συνεργα-
τισμού, ακολούθησε η ολοκλήρωση

ενός Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου.
Στόχος, ήταν η μείωση του υψηλού δεί-
κτη εξόδων προς έσοδα της Τράπεζας
(74%), ενώ περίπου 450 υπάλληλοι (πε-
ρίπου το 17% των υπαλλήλων του Ομί-
λου) εγκρίθηκαν για αποχώρηση. Το
κόστος της κίνησης αυτής ανέρχεται
περίπου στα 70 εκατ. ευρώ.

Πληρωμή των ΜΑΚ
Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε

συνάμα στις 29 Νοεμβρίου 2022 την α-
πόφασήτης για έναρξη πληρωμής τόκου
για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφα-
λαίου ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 από την περίοδο
πληρωμής τόκου 1 Οκτωβρίου 2022 –
31 Δεκεμβρίου 2022, με την πρώτη πλη-
ρωμή τόκου να γίνεται στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2022. Είναι απόφαση «σταθμός»
για την τράπεζα και το επενδυτικό κοινό,
καθώς είναι απόφαση που ανέμεναν οι
επενδυτές που κρατούν τα εν λόγω ο-
μόλογα από το 2013. Ενδεχομένως να
έπρεπε έτσι κι αλλιώς να προχωρήσει
η Τράπεζα με μια τέτοια απόφαση, καθώς
στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Στρα-
τηγικού Σχεδίου, η Τράπεζα έχει πει
πως θα αξιολογήσει την απόφαση της
σχετικά με την καταβολή μερίσματος
για τις συνήθεις μετοχές της, με την ε-
πιφύλαξη βέβαια σχετικής ρυθμιστικής
έγκρισης.

Κλείνουν τις εκκρεμότητες στην Ελληνική
Κινήσεις που σχετίζονται με την ανώτατη διεύθυνση, το προσωπικό, τη μετοχική σύνθεση, τη συλλογική σύμβαση και τη μετέπειτα πορεία

Ανοιχτό ζήτημα που θα δούμε να αντιμετωπίζεται στο επόμενο διάστημα είναι αυτό της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης, μεγάλο α-
γκάθι για την τράπεζα.

<<<<<<

Από πλευράς κατηγοριών –
καταγγελιών για χειραγώγη-
ση της μετοχής, ο κ. Όλιβερ
Γκάτσκε είναι «καθαρός» με
τη βούλα της Επιτροπής της
Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου.

Νέο τριετές πλάνο
Ενδεχομένως το παρόν να έπρεπε
να βρίσκεται πιο πάνω και να έχει
μεσότιτλο, «τρία συν ένα κεφά-
λαια» που πρέπει να διαχειριστεί η
Ελληνική και όχι να είναι κάτω από
μεσότιτλο με «παρελθοντικό μαν-
δύα». Ο λόγος για τη διαδικασία
που βρίσκεται στη μέση και η Ελλη-
νική θα θέσει μεσοπρόθεσμους
χρηματοοικονομικούς στόχους με
την έκδοση του Στρατηγικού της
Σχεδίου έως το τέλος του έτους
2022. Είναι μια διαδικασία που γίνε-
ται κυρίως στη βάση του πληθωρι-
σμού, των επιτοκίων και των νέων
δεδομένων που έχουν δημιουργη-
θεί και δεν συνάδουν ακριβώς με
το τελευταίο πλάνο τριετίας που εί-
χε ετοιμαστεί από τον Όμιλο.

Του ΚΡΙΣ ΜΠΑΚΛΕΪ

Σε επίδειξη ενότητας και κομματικής
συσπείρωσης προχώρησε αυτή την
εβδομάδα ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ
επαινώντας τον εκλιπόντα προκάτοχό
του Ζιανγκ Ζεμίν, λίγες ημέρες μετά
το ξέσπασμα διαδηλώσεων σε όλη
τη χώρα με αφορμή τα μέτρα κατά
του κορωνοϊού.

Η νεκρολογία του Ζιανγκ από τον
Σι διήρκεσε 90 λεπτά, με τον πρόεδρο
να αποφεύγει προσεκτικά κάθε μνεία
σε προσωπικές ή πολιτικές διαφορές
μεταξύ των δύο ηγετών. Την τελετή
στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο
Πεκίνο παρακολούθησαν χιλιάδες
κρατικοί αξιωματούχοι. Ακόμη και
τη στιγμή που το κόμμα επιδίωκε να
εμφανίσει εικόνα συσπείρωσης, οι
μάσκες σε όλα τα πρόσωπα των συμ-
μετεχόντων αποτελούσαν υπενθύμιση
των αυστηρών μέτρων για την τιθά-
σευση της πανδημίας. Οι διαδηλώσεις
κατά των lockdowns ξέσπασαν στα
τέλη Νοεμβρίου, με διαδηλωτές να
φθάνουν ακόμη και να απαιτούν την
παραίτηση του Σι και τη διάλυση του
κομμουνιστικού κόμματος. Η κυβέρ-
νηση του Πεκίνου υποχώρησε έκτοτε
σε ορισμένα από τα αιτήματα, χαλα-
ρώνοντας τα περιοριστικά μέτρα.

Στην πολιτικά ευαίσθητη αυτή
στιγμή, οι τελετές στη μνήμη του
Ζιανγκ έδωσαν την ευκαιρία στον
πρόεδρο Σι να συσπειρώσει την κομ-
ματική βάση γύρω από το πρόσωπό
του. Το νεκρώσιμο τελετουργικό για
τους Κινέζους ηγέτες έχει διαμορφωθεί
τις τελευταίες δεκαετίες στις κηδείες
του Μάο, του Ντενγκ Σιαοπίνγκ και
άλλων τιτάνων του κόμματος.

Επαινοι-έκπληξη
Οι έπαινοι για τον Ζιανγκ, τοπικό

κομματικό στέλεχος χωρίς λαμπρές
περγαμηνές, ήταν όμως ανάλογοι
αυτών για τον Ντενγκ, ιδρυτικό στέ-
λεχος του κόμματος και συντρόφου
της Μεγάλης Πορείας. Η γραφειο-
κρατική πολιτική διαδρομή του Ζιαν-
γκ δεν δικαιολογούσε τέτοια μετα-
θανάτια εύνοια. «Οι έπαινοι για τον
Ζιανγκ εξέπληξαν πολλούς παρατη-
ρητές. Υπό μία έννοια, αποτελούσαν
προσπάθεια του καθεστώτος να εγ-
γυηθεί ότι οι διαδηλωτές δεν θα είχαν
την ευκαιρία να διχάσουν την κομ-

ματική ηγεσία», λέει ο Ντενγκ Γιου-
βέν, αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ πρώην
αρχισυντάκτης της «Λαϊκής Ημερη-
σίας» του Πεκίνου.

Το πένθος για τον Ζιανγκ σημα-
τοδοτεί επίσης το πέρας της εποχής
κατά την οποία η «παλιά φρουρά»
του κόμματος απολάμβανε σημαντική
επιρροή στη λήψη των αποφάσεων.
Μετά την παραίτηση του Ζιανγκ από
την προεδρία της κομματικής ηγεσίας
του στρατού το 2004, οι προστατευ-
όμενοί του συνέχισαν να ασκούν
παρασκηνιακή επιρροή στην πολι-

τική σκηνή. Η αποκαλούμενη «συμ-
μορία της Σαγκάης» –στελέχη που
προέρχονταν από τον κύκλο του
Ζιανγκ– υποχρέωσε τον διάδοχό του,
Χου Ζιντάο, σε οδυνηρούς συμβιβα-
σμούς και βοήθησε τον Σι να ανέλθει
γρήγορα την κομματική κλίμακα.

Η επιρροή του Ζιανγκ περιορίσθη-
κε όμως με την πάροδο των ετών, ό-
πως έγινε και με τον Χου Ζιντάο μετά
τη συνταξιοδότησή του το 2012. Στο
συνέδριο του κόμματος τον Οκτώβριο,
ο Σι παραμέρισε τους εναπομείναντες
προστατευόμενους του Χου, όπως

τον πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ, α-
ντικαθιστώντας τους με στελέχη από
τον προσωπικό του κύκλο. «Ο θάνατος
του Ζιανγκ Ζεμίν σηματοδοτεί το ο-
ριστικό τέλος των πρεσβυτέρων»,
λέει ο Ντενγκ Γιουβέν.

Η Τιενανμέν του 1989
Οι έπαινοι του Σι για τον Ζιανγκ

είχαν και ένα ακόμη κρυφό κίνητρο.
Η κομματική ηγεσία θυμάται σίγουρα
ότι μία από τις αφορμές της εξέγερσης
στην πλατεία Τιενανμέν το 1989
ήταν η άδικη –κατά τους διαδηλω-

τές– απομάκρυνση του γενικού γραμ-
ματέα Χου Γιαομπάνγκ, ο οποίος είχε
αποκαθηλωθεί αιφνίδια από την η-
γεσία, για να πεθάνει λίγες ημέρες
αργότερα.

Ο Σι είναι σήμερα αποφασισμένος
να μην επιτρέψει καμία υπόνοια ότι
δεν τίμησε επαρκώς την παρακατα-
θήκη του Ζιανγκ, εμφανίζοντας στην
ομιλία του τον νεκρό ως προπομπό
της δικής του πολιτικής με στόχο
την ενίσχυση της χώρας απέναντι
σε εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς
εχθρούς.

Ευκαιρία συσπείρωσης η κηδεία του Ζιανγκ Ζεμίν
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τίμησε τον εκλιπόντα, επιδιώκοντας παράλληλα να εδραιώσει τη νέα γενιά ηγετών

Η νεκρολογία του Ζιανγκ από τον Σι διήρκεσε 90 λεπτά χωρίς καμία αναφορά στις διαφορές τους. Στην τελετή εμφανίστηκαν ο πρώην πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ και ο
πρώην πρόεδρος Χου Ζιντάο (φωτ. επάνω δεξιά). Ο τελευταίος είχε απομακρυνθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Κ.Κ. τον Οκτώβριο από την αίθουσα υποβασταζόμε-
νος, προκαλώντας σχόλια για επίδειξη εξουσίας από τον Σι. Την τελετή στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο παρακολούθησαν χιλιάδες κρατικοί αξιωματούχοι, ενώ α-
πλοί πολίτες απέτισαν φόρο τιμής με λουλούδια.
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e-shops!

Το Βερολίνο φαίνεται πως εξετάζει την
επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας
που έχει με τον κινεζικό κολοσσό της
Cosco πέραν του Αμβούργου και συ-
γκεκριμένα στο κομβικής σημασίας για
τις διεθνείς μεταφορές λιμάνι του Πει-
ραιά, στο οποίο είναι ήδη πλειοψηφικός
μέτοχος ο κινεζικός κολοσσός. Αυτό
προκύπτει από δημοσιογραφική έρευνα
των δύο γερμανικών δικτύων NDR και
WDR που βασίζεται σε εσωτερικό έγ-
γραφο της γερμανικής κυβέρνησης και
αναφέρει αυτά τα σενάρια για κοινή ε-
πένδυση Βερολίνου και Πεκίνου στον
Πειραιά. Το εν λόγω έγγραφο αναφέρει
πως η κινεζική επένδυση στο λιμάνι
του Αμβούργου θα μπορούσε να είναι
μόνον η αρχή για την είσοδο της Cosco
σε μεγάλα κοινά επενδυτικά σχέδια με
τη Γερμανία.

Οπως άλλωστε φαίνεται πως προκύ-
πτει από κυβερνητικά στοιχεία που πα-
ραθέτει και η ιστοσελίδα taggeschau.de
του πρώτου προγράμματος της γερμα-
νικής τηλεόρασης, ο κινεζικός κρατικός
κολοσσός δεν προτίθεται να σταματήσει
μόνο στην ανάληψη μέρους του μετο-
χικού κεφαλαίου του λιμανιού του Αμ-
βούργου, αλλά θα μπορούσαν να ακο-
λουθήσουν κι άλλα γερμανοκινεζικά ε-
πενδυτικά σχέδια σε άλλα κρίσιμα ευ-
ρωπαϊκά λιμάνια.

Σύμφωνα με την εν λόγω δημοσιο-
γραφική έρευνα, η γερμανική κυβέρνηση
φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο
μιας νέας διευρυμένης στρατηγικής

γερμανοκινεζικής συνεργασίας εκτός
γερμανικών συνόρων, στις περιοχές
της Βαλτικής Θάλασσας αλλά και της
Μεσογείου. Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία
επίσημη επιβεβαίωση αλλά ούτε και
διάψευση μετά τη διαρροή των σχετικών
πληροφοριών. 

Μάλιστα ήδη από το 2020 η γερμα-
νική κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει
το ενδεχόμενο συνεργασίας της γερ-
μανικής εταιρείας διαχείρισης του λι-
μανιού του Αμβούργου HHLA με την
Cosco και στο κομβικής σημασίας για
τις διεθνείς μεταφορές λιμάνι του Πει-
ραιά, όπου η κινεζική εταιρεία είναι
ήδη πλειοψηφικός μέτοχος. Αντίστοιχες
επενδυτικές ευκαιρίες φαίνεται επίσης
να εξετάζονται και για λιμάνια στην εμ-
βληματική πόλη Γκντανσκ και στην
Γκντίνια. Προς το παρόν, πάντως, τόσο
η γερμανική κυβέρνηση όσο και η δια-
χειρίστρια εταιρεία του λιμανιού του
Αμβούργου δεν επιβεβαιώνουν αλλά
ούτε διαψεύδουν το αποκλειστικό ρε-
πορτάζ. Για την περίπτωση επενδύσεων
ειδικότερα στη Μεσόγειο και συνεπώς

στον Πειραιά εκπρόσωπος της γερμα-
νικής επενδυτικής πλευράς ανέφερε
ότι δεν σχολιάζει «φήμες που κυκλο-
φορούν στην αγορά». Ως προς το μέλλον
της στρατηγικής σχέσης Κίνας - Γερ-
μανίας, ανέφερε επίσης ότι δεν μπορούν
να δοθούν πληροφορίες για το περιε-
χόμενο συμβάσεων και άλλων συμφω-
νιών με εταίρους.

Ολα δείχνουν πάντως ότι δρομολο-
γούνται διαφόρων ειδών «μνημόνια συ-
νεργασίας» ανάμεσα στη δεύτερη οι-
κονομία του κόσμου και τη μεγαλύτερη
οικονομία της Ευρώπης. Γεγονός είναι
ότι έπειτα από διαπραγματεύσεις και
έντονες εντάσεις μεταξύ έξι αρμόδιων
υπουργείων και της καγκελαρίας, η γερ-
μανική κυβέρνηση ενέκρινε τελικά σχέ-

διο για τη συμμετοχή της Cosco στο λι-
μάνι του Αμβούργου με μερίδιο ύψους
24,9% και όχι 35%, όπως αρχικά είχε
προταθεί.

Τα αρμόδια υπουργεία ήταν εκείνα
που είχαν χαρακτηρίσει εξαιρετικά υ-
ψηλό ποσοστό το 35% και όπως είχαν
επισημάνει, θα προσέφερε «δυνατότητες
εκβιασμού» στον κινεζικό κολοσσό,
όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ. Τέλος,
σύμφωνα με τα δημοσιογραφικά στοι-
χεία, ήδη το 2020 και το 2021 οι δύο ε-
ταιρείες, Cosco και HHLA, είχαν συνάψει
δύο μη δεσμευτικά από νομικής άποψης
«μνημόνια συνεργασίας». Αυτά προέ-
βλεπαν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα
«κοινής συνεννόησης για πιθανά μελ-
λοντικά έργα και συνεργασίες στο πλαί-

σιο μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης».
Σημειωτέον ότι η εν λόγω συμφωνία με
την Cosco επετεύχθη τον Οκτώβριο έ-
πειτα από πιέσεις που άσκησε ο Γερ-
μανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς, που
προώθησε και τη σχετική συμβιβαστική
λύση. Ολα δείχνουν πως η Γερμανία α-
ναζητεί επίμονα συμμάχους και εταίρους
μετά τη ρήξη στη μακροχρόνια στρα-
τηγική της συμμαχία με τη Ρωσία και
τα συνεπακόλουθα προβλήματα που
καταφέρουν αλλεπάλληλα πλήγματα
στην οικονομία της.

Οι επιδιώξεις του Βερολίνου ήταν,
άλλωστε, σαφείς την περίοδο που επε-
τεύχθη η συμβιβαστική λύση για το λι-
μάνι του Αμβούργου καθώς ακολούθησε
η επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου

στο Πεκίνο συνοδεία πολλών επιχειρη-
ματιών. Διεθνή μέσα ενημέρωσης σχο-
λιάζουν πως για τη Γερμανία η Κίνα α-
ποτελεί παράλληλα ενδεχόμενη λύση
έναντι της ενεργειακής κρίσης. Από
άλλη οπτική γωνία, πάντως, είναι γε-
γονός πως όλα αυτά συμβαίνουν σε μια
περίοδο που η Ουάσιγκτον έχει ασκήσει
και εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στους
Ευρωπαίους προκειμένου να την ακο-
λουθήσουν στον δρόμο της απομάκρυν-
σης από τη δεύτερη οικονομία στον κό-
σμο και να μη διευκολύνουν την ενί-
σχυση της θέσης της Cosco στη Γηραιά
Ηπειρο. Είναι, ωστόσο, προφανές πως
η Κίνα εξακολουθεί να επελαύνει στην
Ευρώπη, στις υποδομές της και στην
τεχνολογία της. 

<<<<<<

Η γερμανική κυβέρνηση
φαίνεται να εξετάζει το
ενδεχόμενο μιας νέας διευ-
ρυμένης στρατηγικής γερμα-
νοκινεζικής συνεργασίας.

Εσωτερικό έγγραφο της γερμανικής κυβέρνησης  αναφέρει πως η κινεζική επένδυση στο λιμάνι του Αμβούργου θα μπορούσε να είναι μόνον η αρχή για την είσοδο της Cosco σε μεγάλα
κοινά επενδυτικά σχέδια με τη Γερμανία.

Κοινή επένδυση
στον ΟΛΠ
εξετάζουν Πεκίνο
και Βερολίνο
Μετά τη συμμετοχή της Cosco
στο λιμάνι του Αμβούργου

Περισσότερα από 80 τρισ. δολάρια κρυ-
φού, εκτός ισολογισμού, χρέους υπό τη
μορφή συμφωνιών ανταλλαγής συναλ-
λάγματος (swaps), έχουν τα συνταξιο-
δοτικά ταμεία και άλλα μη τραπεζικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προειδο-
ποίησε η Τράπεζα Διεθνών Διακανονι-
σμών (BIS). Η BIS, η οποία έχει χαρα-
κτηριστεί η κεντρική τράπεζα των κε-
ντρικών τραπεζών, εξέφρασε τις ανη-
συχίες της για αυτό που περιγράφει ως
ένα «τυφλό σημείο» που θα μπορούσε
να φέρει τους υπεύθυνους χάραξης νο-
μισματικής πολιτικής σε πολύ δύσκολη
κατάσταση, καθώς υπάρχουν πολύ λίγες
πληροφορίες για τη γεωγραφική κατα-
νομή του κρυφού χρέους.

Οπως αναφέρει στην τριμηνιαία έκ-
θεση αξιολόγησης, οι αγορές ανταλλαγής
συναλλάγματος, όπου για παράδειγμα
ένα ολλανδικό συνταξιοδοτικό ταμείο
ή μια ιαπωνική ασφαλιστική εταιρεία
δανείζεται σε δολάρια και δανείζει σε
ευρώ ή γιεν στην τιμή αγοράς (spot),
αποπληρώνει αργότερα τα δολάρια και
λαμβάνει ευρώ ή γιεν σε προθεσμιακή

τιμή, έχουν ιστορικό προβλημάτων κα-
θώς δεν καταγράφονται στους ισολο-
γισμούς τους. Κατά τη διάρκεια της πα-
γκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
και ξανά τον Μάρτιο του 2020, όταν ξέ-
σπασε η πανδημία της COVID-19, αντι-
μετώπισαν σημαντικά προβλήματα ρευ-
στότητας, αναγκάζοντας τις μεγάλες
κεντρικές τράπεζες, όπως τη Fed, να
παρέμβουν με swap lines, δηλαδή συμ-
φωνίες ανταλλαγής δολαρίων.

Η εκτίμηση για το «κρυφό» χρέος
άνω των 80 τρισ. δολαρίων υπερβαίνει
τα αποθέματα σε αμερικανικά ομόλογα,
repos και εμπορικά χρεόγραφα μαζί,
τόνισε η BIS, ενώ οι συναλλαγές ανήλθαν
σε σχεδόν 5 τρισ. δολάρια ημερησίως
τον Απρίλιο, τα δύο τρίτα του ημερήσιου
παγκόσμιου τζίρου συναλλάγματος.

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών
εκτιμά μάλιστα ότι στις τράπεζες αλλά
και στα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα εκτός ΗΠΑ, όπως τα συντα-
ξιοδοτικά ταμεία, οι υποχρεώσεις που
αφορούν ανταλλαγές συναλλάγματος
είναι πλέον διπλάσιες του χρέους σε

δολάρια που είναι εγγεγραμμένο στους
ισολογισμούς τους. «Το χρέος σε δολάρια
που “λείπει” από τις συμφωνίες ανταλ-
λαγής και τις προθεσμιακές συναλλαγές
είναι τεράστιο», σημειώνει, χαρακτη-
ρίζοντας την έλλειψη άμεσων πληρο-
φοριών, σχετικά με την κλίμακα και τη
γεωγραφική κατανομή του προβλήματος
αυτού, βασικό ζήτημα. Αυτό προσθέτει
στα τρωτά σημεία που δημιουργούνται
από τα χρέη σε δολάρια που εγγράφονται
στον ισολογισμό μη αμερικανικών δα-
νειοληπτών. Εχει φθάσει τα 26 τρισ.
δολάρια για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα (που δεν είναι τράπεζες) εκτός
ΗΠΑ, ποσό διπλάσιο από το χρέος που
εγγράφεται στον ισολογισμό τους. Ε-
πιπλέον, έχει αυξηθεί «έξυπνα» –όπως
σημείωσε η BIS– από το 2016, παρά το
συχνά υψηλό ασφάλιστρο που ζητείται
για τη χρηματοδότηση των swaps σε
δολάρια. Για τις τράπεζες με έδρα εκτός
ΗΠΑ, το χρέος σε δολάρια από αυτά τα
«μέσα» εκτιμάται σε 39 τρισ. δολάρια,
υπερδιπλάσιο του χρέους στον ισολο-
γισμό τους, και πάνω από δέκα φορές

το επίπεδο του κεφαλαίου τους. «Σε πε-
ριόδους κρίσης, οι πολιτικές για την α-
ποκατάσταση της ομαλής βραχυπρό-
θεσμης ροής δολαρίων στο χρηματο-
πιστωτικό σύστημα (π.χ. οι γραμμές
swap των κεντρικών τραπεζών) είναι
αντιμέτωπες με την απόλυτη ομίχλη»,
σημειώνει χαρακτηριστικά. Παράλληλα,
η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών τό-
νισε πως, σύμφωνα με τους υπολογι-
σμούς της, οι υποχρεώσεις πληρωμής
που προκύπτουν από συμφωνίες ανταλ-
λαγής/προθεσμιακές συναλλαγές και
τις ανταλλαγές νομισμάτων είναι «συ-
γκλονιστικά μεγάλες». Λαμβάνοντας υ-
πόψη όλα τα νομίσματα, τα ανεξόφλητα
ποσά στο τέλος Ιουνίου 2022 έφτασαν
τα 97 τρισ. δολάρια, από 67 τρισ. δολάρια
το 2016. Αυτό αντιστοιχούσε στο πα-
γκόσμιο ΑΕΠ του 2021 (96 τρισ. δολάρια)
και ήταν τρεις φορές το παγκόσμιο ε-
μπόριο (29 τρισ. δολάρια), ενώ ξεπέρασε
τόσο τις παγκόσμιες επενδύσεις χαρ-
τοφυλακίου (81 τρισ. δολάρια) όσο και
τις απαιτήσεις διεθνών τραπεζών (40
τρισ. δολάρια) στο τέλος του 2021.

Υφεση αναμένεται αυτόν τον χει-
μώνα στην Ευρωζώνη, με την οι-
κονομία να αρχίζει να έχει θετικές
επιδόσεις από την άνοιξη του 2023,
τόνισε ο Ευρωπαίος επίτροπος Οι-
κονομίας Πάολο Τζεντιλόνι προ-
σερχόμενος στο Eurogroup. Ο ίδιος
σημείωσε, όμως, ότι σύμφωνα με
τις προβλέψεις, η ανάπτυξη αυτή
θα είναι χαμηλή. Μιλώντας σε δη-
μοσιογράφους, ανέφερε για τον

πληθωρισμό ότι κορυφώνεται και
αυτό επιβεβαιώνεται από τα πρό-
σφατα δεδομένα. Σημείωσε, επίσης,
ότι το 2023, οι πληθωριστικές πιέσεις
ναι μεν θα αποκλιμακωθούν, αλλά
«πολύ, πολύ σταδιακά». Σε κάθε πε-
ρίπτωση, πάντως, εκτίμησε πως οι
φθινοπωρινές προβλέψεις της Κο-
μισιόν έχουν ήδη αρχίσει να επι-
βεβαιώνονται.

Τις δυσοίωνες εκτιμήσεις του

κ. Τζεντιλόνι επιβεβαιώνουν τα τε-
λευταία στοιχεία που φέρουν την
οικονομική δραστηριότητα της Ευ-
ρωζώνης να συρρικνώνεται για πέ-
μπτο συναπτό μήνα τον Νοέμβριο,
υποδηλώνοντας ότι η περιοχή διο-
λισθαίνει σε ήπια ύφεση.

Ο σύνθετος δείκτης των υπευ-
θύνων προμηθειών (PMI) της S&P
Global, που θεωρείται αξιόλογο μέ-
τρο της υγείας της οικονομίας, ε-

νισχύθηκε ελαφρώς στις 47,8 μο-
νάδες τον Νοέμβριο από το χαμηλό
23 μηνών στις 47,3 μονάδες του Ο-
κτωβρίου, όπως είχε δείξει και η
προκαταρκτική μέτρηση. Παραμέ-
νει, ωστόσο, σε επίπεδο κάτω των
50 μονάδων και υποδηλώνει περιοχή
συρρίκνωσης. Οπως, πάντως, υπο-
γράμμισε ο επικεφαλής οικονομο-
λόγος της S&P Global Market
Intelligence Κρις Γουίλιαμσον, προς

το παρόν η ύφεση παραμένει ήπια,
με την περιοχή να οδεύει σε μείωση
του ΑΕΠ κατά 0,2%. Σημειώνεται
ότι οικονομολόγοι σε έρευνα του
Reuters τον περασμένο μήνα είχαν
δώσει μέση πιθανότητα 78% για ύ-
φεση εντός του έτους στην Ευρω-
ζώνη και προέβλεπαν ότι η οικο-
νομία θα συρρικνωθεί κατά 0,4%
αυτό το τρίμηνο.

REUTERS

Πρόβλεψη Πάολο Τζεντιλόνι για ύφεση τον χειμώνα

Η ευρωπαϊκή οικονομία θα αρχίσει να έχει θετικές επιδόσεις από
την άνοιξη του 2023, είπε ο επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι.

Προειδοποίηση BIS για κρυφό χρέος αξίας $80 τρισ. σε swaps συναλλάγματος

Η εκτίμηση για το «κρυφό» χρέος άνω των 80 τρισ. δολαρίων υπερβαίνει τα αποθέματα σε
αμερικανικά ομόλογα, repos και εμπορικά χρεόγραφα μαζί, σημείωσε η Τράπεζα Διεθνών
Διακανονισμών.
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Ρεκόρ εκδόσεων

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Εάν το πρώτο «κεφάλαιο» της σύσφιγξης
της νομισματικής πολιτικής της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτό τον
αυξήσεων των επιτοκίων οι οποίες και
συνεχίζονται, ήταν δύσκολο για την α-
γορά ομολόγων, το δεύτερο και δυσκο-
λότερο «κεφάλαιο» στο οποίο προχωράει
η κεντρική τράπεζα, στην ποσοτική σύ-
σφιγξη, αναμφίβολα θα στείλει επιπλέον
κύματα αναταραχής.

Το γεγονός και μόνον ότι ο μεγαλύ-
τερος αγοραστής των ομολόγων της Ευ-
ρωζώνης σχεδιάζει να γίνει πωλητής,
αρκεί για να καταλάβει κάποιος τον «θό-
ρυβο» που θα προκαλέσει η τράπεζα στο
ήδη τεταμένο περιβάλλον των αγορών,
όπου η εκτόξευση του πληθωρισμού και
οι επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων έχουν
οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος δανει-

σμού, με τις κυβερνήσεις να αυξάνουν
τις δαπάνες για να στηρίξουν νοικοκυριά
και επιχειρήσεις έναντι της ενεργειακής
κρίσης, μεγαλώνοντας τις χρηματοδο-
τικές τους ανάγκες για το 2023.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λα-
γκάρντ, έχει επανειλημμένως δηλώσει
ότι στις 15 Δεκεμβρίου θα συζητηθούν
και θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για
το πώς θα μειωθεί το χαρτοφυλάκιο ο-
μολόγων που έχει αγοράσει υπό το πρό-
γραμμα APP, στο πλαίσιο της συρρίκνωσης
του ισολογισμού της των 8,8 τρισ. ευρώ.
Η EKT θα ακολουθήσει έτσι τα πρόσφατα
βήματα άλλων κεντρικών τραπεζών, όπως
η Federal Reserve, προχωρώντας στο ε-
πόμενο ορόσημο της σύσφιγξης της πο-
λιτικής της, που είναι η μείωση των
θέσεων που έχει στα ομόλογα, το γνωστό
QT. Ουσιαστικά το QT είναι το αντίστροφο
του QE. Για πολλά χρόνια η κεντρική τρά-

πεζα, με την πολύ χαλαρή νομισματική
πολιτική της, αποτέλεσε το μεγαλύτερο
στήριγμα του κόστους δανεισμού των
κυβερνήσεων βοηθώντας στον έλεγχο
των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων
και των spreads. Tα τελευταία δέκα χρόνια
έχει αγοράσει πάνω από 5 τρισ. ευρώ ο-
μόλογα υπό τα προγράμματα ποσοτικής
χαλάρωσης, για να ενισχύσει ουσιαστικά
τον εξαιρετικά χαμηλό πληθωρισμό, τον

οποίο τώρα θέλει να δαμάσει αφού έχει
εκτοξευθεί στο 10%.

Αν και η ΕΚΤ έχει προετοιμάσει το έ-
δαφος ώστε να μην αιφνιδιάσει τις α-
γορές, καθώς ένα πρόωρο και ξαφνικό
QT είχε θεωρηθεί από πολλούς αναλυτές
ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει αδι-
καιολόγητη διεύρυνση των spreads και
ακόμη και νέα κρίση χρέους στην Ευ-
ρωζώνη, εξακολουθεί να αναμένεται να
αποτελέσει το μεγάλο θέμα για τα ομό-
λογα το 2023. Σύμφωνα με αναλυτές, ως
αποτέλεσμα, η διεύρυνση των spreads
και η άνοδος των αποδόσεων είναι βέ-
βαιες, η μεταβλητότητα και η αβεβαιό-
τητα θα ενισχυθούν, όπως και οι ανη-
συχίες των ήδη πιεσμένων χρηματοπι-
στωτικών αγορών. «Το βέβαιο είναι πως
το QT θα αυξήσει το κόστος δανεισμού
και τις πιθανότητες για sell-off στα ο-
μόλογα, τη στιγμή που το 2023 θα είναι

το έτος με τη μεγαλύτερη προσφορά ο-
μολόγων της τελευταίας δεκαετίας», υ-
πογραμμίζει η Goldman Sachs. Η Citi ε-
κτιμά πως το QT υπονομεύει ουσιαστικά
την αξιοπιστία του προγράμματος κατά
του κατακερματισμού TPI – υπό το οποίο
υποτίθεται ότι εάν χρειαστεί η ΕΚΤ θα
αγόραζε ομόλογα.

Οπως χαρακτηριστικά σημειώνουν
«παρατηρητές της ΕΚΤ», η κεντρική
τράπεζα έχει κάνει το εύκολο μέρος της
σύσφιγξης –τις αυξήσεις επιτοκίων– και
τώρα είναι αντιμέτωπη με το πιο δύσκολο,
τη στιγμή που οι χαράσσοντες πολιτική
έχουν πολύ μικρή εμπειρία για το πώς
το QT μπορεί να επηρεάσει τις αγορές.
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις από τα QT
των Fed και BoE, ωστόσο η περίπτωση
της η ΕΚΤ είναι πολύ πιο περίπλοκη
αφού έχει να αντιμετωπίσει τις επιπτώ-
σεις σε 19 οικονομίες και όχι σε μία.

«Κλειδί» η πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας
Οπως έχει προϊδεάσει η ΕΚΤ, η διαδικασία
του QT θα είναι «σταδιακή και προβλέ-
ψιμη», πράγμα που σημαίνει ότι θα α-
νακοινωθεί λεπτομερώς ο σχεδιασμός
του και πώς θα εξελιχθεί. 

Οπως σημειώνει πάντως σε συνέ-
ντευξή του στην «Κ» ο Θέμης Θεμιστο-
κλέους, επικεφαλής του γραφείου επεν-
δύσεων της UBS Global Wealth
Management για την Ευρώπη, τη Μέση
Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ), θα  υπάρξει
πιθανώς ανακοίνωση για το QT στη συ-
νεδρίαση του Δεκεμβρίου, ωστόσο τα

πιο λεπτομερή σχέδια της ΕΚΤ ίσως δο-
θούν τον Φεβρουάριο, ενώ η εφαρμογή
του QT αναμένεται να ακολουθήσει τον
Απρίλιο. «Το πιο λογικό και πιθανό είναι
το QT να ξεκινήσει με τη σταδιακή μεί-
ωση των επανεπενδύσεων», εκτιμά ο κ.
Θεμιστοκλέους, δηλαδή η ΕΚΤ θα επι-
βραδύνει και τελικά θα σταματήσει την
επανεπένδυση των λήξεων των ομολό-
γων πρώτα, και αργότερα θα προχωρήσει
σε καθαρή πώληση των θέσεών της. 

«Εκτιμώ πως η ΕΚΤ θα ξεκινήσει με
μείωση των επανεπενδύσεων ανά τρί-

μηνο, στο 75% αρχικά, στο 50% στη συ-
νέχεια, έπειτα στο 25%, προτού μηδε-
νιστούν, ξεκινώντας έτσι τη συρρίκνωση
του ισολογισμού». Κατά την UBS, η ΕΚΤ
θα σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων
το α΄ τρίμηνο του 2023 με το τελικό ε-
πιτόκιο κοντά στο 2,5%.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους,
η μεγαλύτερη πρόκληση για την αγορά
ομολόγων της Ευρωζώνης το 2023 είναι
η τεράστια προσφορά χρέους, η οποία
θα αυξηθεί λόγω και της μείωσης της
στήριξης της ΕΚΤ και της εκκίνησης

του QT. «Ο μεγαλύτερος οδηγός για τις
αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώ-
νης το 2023 είναι η πορεία της οικονο-
μίας, ενώ η μεγάλη πρόκληση για το
νέο έτος είναι ότι η Ευρώπη θα σημει-
ώσει από τις μεγαλύτερες καθαρές εκ-
δόσεις ομολόγων των τελευταίων ετών,
στα 386 δισ. ευρώ όπως υπολογίζουμε,
ενώ σε αυτές θα προστεθεί η ανάγκη
για περαιτέρω προσφορά ύψους 70-100
δισ. ευρώ λόγω του QT», επισημαίνει.
«Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δούμε
ποιες θα είναι οι αποφάσεις και οι κι-

νήσεις της ΕΚΤ, καθώς πρέπει να πα-
ρακολουθεί την πορεία των αποδόσεων
και των spreads», υπογραμμίζει, προ-
σθέτοντας πως γι’ αυτόν τον λόγο α-
νακοινώθηκε το πρόγραμμα του TPI,
με το βλέμμα στο ότι εάν συνεχίσει να
αυξάνει τα επιτόκια και η Ευρώπη ει-
σέλθει σε ύφεση, είναι πιθανό ο κόσμος
να αρχίσει ξαφνικά να ανησυχεί για
κάποιες από τις υπερχρεωμένες χώρες,
όπως είδαμε να συμβαίνει πριν από με-
ρικούς μήνες με την εκτόξευση των
spreads.

Οι βασικές αρχές

Οι εκτιμήσεις

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο της οικονομίας,
το οποίο και είναι το «κλειδί» για την
πορεία των ομολόγων, ο κ. Θεμιστοκλέ-
ους εκτιμά πως το 2023 θα είναι ένα
πιο δύσκολο έτος από το 2022. Το 2022
και ειδικά το α΄ εξάμηνο επωφελήθηκε
από την πολύ χαμηλή βάση του 2021,
όπου το μεγαλύτερο μέρος του ήταν
περιορισμοί λόγω COVID. «Η Ευρώπη
φέτος θα αναπτυχθεί κατά 3%, αλλά
όσο πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς
η κατάσταση είναι όλο και πιο δύσκολη.
Με τον πληθωρισμό στο 10% και τις
αυξήσεις μισθών να είναι περιορισμένες,
το διαθέσιμο εισόδημα έχει μειωθεί αρ-

κετά  και φαίνεται ήδη στους βασικούς
δείκτες της οικονομίας, ενώ οι αυξήσεις
των επιτοκίων δεν έχουν ακόμη περάσει
στα οικονομικά των νοικοκυριών. Ετσι
το δ΄ τρίμηνο θα είναι αρνητικό και θα
ακολουθήσουν και άλλα δύο ίσως αρ-
νητικά τρίμηνα. Ωστόσο η ύφεση θα
είναι ρηχή και μικρής διάρκειας το 2023.
Σε κάποιο σημείο ορισμένοι παράγοντες
θα αρχίσουν να στηρίζουν την οικονο-
μία», όπως σημειώνει.

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον η
Ελλάδα αναμένεται να ξεχωρίσει, κάτι
που θα αποτελέσει στήριγμα για την α-
γορά των ελληνικών ομολόγων, η οποία

δεν επηρεάζεται άμεσα από το QT,
καθώς η χώρα δεν συμμετείχε στο APP
λόγω έλλειψης της επενδυτικής βαθμί-
δας. Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον μετα-
βλητότητας και πιέσεων των spreads
της Ευρωζώνης, είναι βέβαιο ότι θα ε-
πηρεαστεί, τη στιγμή που είναι αντι-

μέτωπη με έναν πρόσθετο παράγοντα
αβεβαιότητας, τις εκλογές. Οπως εκτιμά
ο κ. Θεμιστοκλέους, οι εκλογές σίγουρα
θα παίξουν ρόλο. «Η αγορά ομολόγων
θα παρακολουθεί τις δημοσκοπήσεις,
αλλά και τις θέσεις των κομμάτων κατά
την προεκλογική εκστρατεία σχετικά
με την οικονομική πολιτική που θα α-
κολουθήσουν. Στη συνέχεια, έπειτα
από τα αποτελέσματα της κάλπης θα
θέλουν να δουν ποιες θα είναι οι πολι-
τικές», όπως σημειώνει. Σε ό,τι αφορά
την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμί-
δας, εάν γίνει θα είναι μετά τις εκλογές,
με τον κ. Θεμιστοκλέους να εκτιμά πως

είναι εφικτό να δοθεί από έναν οίκο
στο β΄ εξάμηνο του 2023.

Ωστόσο, η αγορά θα παρακολουθεί
και άλλες εξελίξεις και κυρίως την οι-
κονομία. «Είμαστε αρκετά θετικοί για
την ελληνική οικονομία και οι προβλέ-
ψεις μας είναι πάνω από αυτές της α-
γοράς τόσο για φέτος όσο και για το
2023, με 6,4% ανάπτυξη το 2022 και
2,5% το 2023», όπως σημειώνει το στέ-
λεχος της UBS. «Φέτος η Ελλάδα έχει
προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθ-
μίσεις και έχει κάνει εκπληκτική δουλειά
στην έγκριση έργων και την απορρό-
φηση των κεφαλαίων του Ταμείου Α-

νάκαμψης και είναι πολύ μπροστά από
τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σε
αυτό το μέτωπο, ενώ τα μηνύματα για
το 2023 είναι επίσης θετικά». Αυτό,
όπως εκτιμά, θα βοηθήσει την οικονομία
κατά τουλάχιστον 2%, ακόμη κι αν η
Ευρώπη βρεθεί σε ύφεση. Ωστόσο, υ-
πάρχουν και ρίσκα. Εκτός από την α-
βεβαιότητα των εκλογών υπάρχει και
αυτή της εξέλιξης του πληθωρισμού.
«Εάν ο πληθωρισμός παραμείνει επί-
μονος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ΕΚΤ
χρειαστεί να κάνει περισσότερα,  αυτό
δεν θα είναι καλό για καμιά οικονομία»,
σημειώνει ο κ. Θεμιστοκλέους.

Το 2023 οι καθαρές εκδόσεις
ομολόγων στην Ευρώπη θα εί-
ναι από τις μεγαλύτερες των
τελευταίων πολλών ετών, στα
386 δισ. ευρώ όπως υπολογί-
ζουμε, ενώ σε αυτές θα προ-
στεθεί η ανάγκη για περαιτέρω
προσφορά ύψους 70-100 δισ.
ευρώ λόγω του QT, σημειώνει ο
Θέμης Θεμιστοκλέους, της
UBS Global Wealth
Management.

«Τον Δεκέμβριο θα καθορί-
σουμε τις βασικές αρχές για τη
μείωση των ομολόγων στο χαρ-
τοφυλάκιο του προγράμματος
αγοράς περιουσιακών στοιχεί-
ων. Είναι σκόπιμο ο ισολογι-
σμός να εξομαλυνθεί με την
πάροδο του χρόνου με μετρη-
μένο και προβλέψιμο τρόπο»,
σημείωσε την περασμένη ε-
βδομάδα η Κριστίν Λαγκάρντ
σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

Δύσκολο το 2023 για την Ευρώπη, πόσο θα επηρεάσει το QT την Ελλάδα

Ο οίκος αξιολόγησης S&P εκτι-
μά πως ο ισολογισμός της ΕΚΤ
θα μειωθεί κατά περισσότερο
από 3 τρισ. ευρώ στα επόμενα
τρία χρόνια, πράγμα που ση-
μαίνει πως το 2026 θα είναι κο-
ντά στα 6 τρισ. ευρώ και κατά 1
τρισ. ευρώ μεγαλύτερος από
τα επίπεδα πριν από την
COVID-19.

Το δύσκολο στοίχημα 8,8 τρισ. ευρώ της EKT 
Το σχέδιο μείωσης του χαρτοφυλακίου ομολόγων από το νέο έτος και ο φόβος της αντίδρασης των αγορών 

<<<<<<

Εκτός από την αβεβαιότητα
των εκλογών, υπάρχει και
αυτή της εξέλιξης του πλη-
θωρισμού.

<<<<<<

Σύμφωνα με αναλυτές,
η διεύρυνση των spreads
και η άνοδος των αποδόσεων
είναι βέβαιες, η μεταβλητό-
τητα και η αβεβαιότητα
θα ενισχυθούν.
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Η ευρεία έκθεση της Apple στην
κινεζική παραγωγή, που είναι α-
ξιοσημείωτη τόσο για το χαμηλό
κόστος όσο και για τους αυξανό-
μενους κινδύνους της, έχει υπο-
χωρήσει από την έναρξη της παν-
δημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα
με στοιχεία της αλυσίδας εφοδια-
σμού της εταιρείας. Με το μεγα-
λύτερο εργοστάσιο iPhone στον
κόσμο, το οποίο λειτουργεί στην
κεντρική Κίνα υπό την αιγίδα της
εταιρείας Foxconn, να αντιμετωπίζει
ελλείψεις στο επίπεδο της παρα-
γωγής και εργατικές ταραχές, κυ-
ρίως εξαιτίας των σκληρών πολι-
τικών του Πεκίνου για τον περιο-
ρισμό του ιού, οι αναλυτές αναμέ-
νουν πως τόσο οι κίνδυνοι όσο και
η αναδίπλωση της Apple θα επι-
ταχυνθούν. Μια ανάλυση του ει-
δησεογραφικού πρακτορείου
Reuters των δεδομένων της αλυ-
σίδας εφοδιασμού της Apple δείχνει
ότι η εξέχουσα θέση της Κίνας στην
παγκόσμια παραγωγή της εταιρείας
μειώνεται. Την πενταετία 2015-
2019 η Κίνα ήταν η κύρια τοποθεσία
για το 44% με 47% των εγκαταστά-
σεων παραγωγής των προμηθευτών
της, αλλά αυτό μειώθηκε στο 41%
το 2020 και στο 36% το 2021. Τα
δεδομένα δείχνουν πως υπάρχει
μια τάση διαφοροποίησης από την
Apple και τους προμηθευτές της,
εφόσον διεκπεραιώνουν επενδύσεις
στην Ινδία και στο Βιετνάμ, αλλά
και έχουν αυξήσει τις προμήθειες
από την Ταϊβάν, τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες και αλλού. Η στροφή αυτή
αναδιαμορφώνει την παγκόσμια
δομή προσφοράς, αν και αναλυτές
και ακαδημαϊκοί διατείνονται πως
ο αμερικανικός κολοσσός υψηλής
τεχνολογίας θα παραμείνει σε με-
γάλο βαθμό εκτεθειμένος στην
Κίνα για πολλά χρόνια ακόμη.

«Η αλυσίδα εφοδιασμού της Κί-
νας δεν πρόκειται να εξαφανιστεί
από τη μια μέρα στην άλλη», δή-
λωσε ο Ελι Φρίντμαν, αναπληρωτής
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κορ-
νέλ, με ειδίκευση σε θέματα εργα-
σίας στην Κίνα. «Η αποσύνδεση

δεν είναι ρεαλιστική για αυτές τις
εταιρείες προς το παρόν», είπε, αν
και ανέμενε ότι η διαφοροποίηση
θα επιταχυνθεί. Η συγκέντρωση
προμηθευτών στην Κίνα, ο τόπος
διεκπεραίωσης του μεγαλύτερου
ποσοστού της παραγωγής, που έχει
αναλάβει η Foxconn, αντιπροσω-
πεύει το 70% των iPhone που κα-
τασκευάζονται παγκοσμίως. Κι
αυτό ήταν και ένα βασικό χαρα-
κτηριστικό για την Apple, τον πιο
κερδοφόρο προμηθευτή έξυπνων
κινητών τηλεφώνων σε παγκόσμια
κλίμακα. Παρά ταύτα, η στρατηγική
αλλάζει, επηρεαζόμενη όχι μόνο
από τους περιοριστικούς όρους και
τον εγκλεισμό λόγω κορωνοϊού
που επιβάλλει η Κίνα, αλλά και από
τις αυξανόμενες εμπορικές και γε-
ωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Πεκίνου
και Ουάσιγκτον, που εγκυμονούν
πιθανούς μακροπρόθεσμους κιν-
δύνους. Η Foxconn ενισχύει την
επέκτασή της στην Ινδία έχοντας
ως στόχο να τετραπλασιάσει το
εργατικό δυναμικό στο εκεί εργο-
στάσιό της για iPhone σε διάστημα
δύο ετών, όπως ανέφεραν προ η-
μερών στο ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο Reuters κυβερνητικοί α-
ξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέ-
μα. Από πλευράς της, η JP Morgan
αναμένει ότι η Apple θα μεταφέρει
περίπου το 5% της παραγωγής του
iPhone 14 στην Ινδία από τα τέλη
του τρέχοντος έτους και θα κατα-
σκευάζει ένα στα τέσσερα iPhone
στην εκεί αγορά έως το 2025. Επι-
πλέον εκτιμά ότι περίπου το 25%
όλων των προϊόντων της Apple,
συμπεριλαμβανομένων των υπο-
λογιστών Mac, των iPad, των ρο-
λογιών Apple Watches και των συ-
σκευών AirPod, θα κατασκευάζο-
νται εκτός Κίνας έως το 2025, έναντι
του 5% σήμερα. Ωστόσο, τα στοι-
χεία προμηθευτών της Apple για
το 2021 δεν δείχνουν ποιες είναι
εκείνες οι τοποθεσίες που μέχρι
στιγμής φαίνεται να είναι κερδι-
σμένες σε μεγάλο βαθμό από την
«παρακμή» της Κίνας, σύμφωνα
με ανάλυση του Reuters.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΤΖΟΣ ΧΟΡΒΙΤΣ / REUTERS

Η Apple περιορίζει
την εξάρτησή της από Κίνα

Καθώς οι νέες και ενδεχομένως και πάλι
επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων θε-
ωρούνται δεδομένες, οι μεγαλύτερες ε-
ταιρείες ακινήτων της Ευρώπης ετοιμά-
ζονται να πουλήσουν μεγάλο μέρος του
χαρτοφυλακίου τους προκειμένου να α-
ποπληρώσουν το χρέος τους. Ανάμεσά
τους τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου,
Vonovia SE, Land Securities Group και
Unibail-Rodamco-Westfield, που έχουν
δημοσιοποιήσει τα σχέδιά τους να ελα-
φρύνουν το χαρτοφυλάκιό τους. Προ-
κύπτει, όμως, πως έχουν διαλέξει ίσως
τη χειρότερη συγκυρία αφού ο ανησυ-
χητικά υψηλός πληθωρισμός και οι επι-
θετικές αυξήσεις των επιτοκίων απο-
θαρρύνουν τους πιθανούς αγοραστές
και αποτρέπουν τις συμφωνίες. Σύμφωνα
με τους υπολογισμούς του Bloomberg,
έχουν τεθεί προς πώληση ακίνητα αξίας
τουλάχιστον 23 δισ. ευρώ. Πιθανώς το

πραγματικό ποσό να είναι πολύ μεγα-
λύτερο, καθώς αυτή η εκτίμηση δεν πε-
ριλαμβάνει εταιρείες που δεν έχουν α-
ναφερθεί σε συγκεκριμένα περιουσιακά
στοιχεία υπό πώληση. Καθώς τα χρόνια
της εκρηκτικής ανόδου της αγοράς α-
κινήτων φαίνεται να δίνουν τη θέση
τους σε μια περίοδο πτώσης των τιμών,
οι επίδοξοι αγοραστές αποφεύγουν να
δεσμευτούν σε μια περίοδο που οι τιμές
ενδέχεται να σημειώσουν έως και διψή-
φια πτώση, ενώ παράλληλα να αυξάνεται
το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.
Το αποτέλεσμα είναι ένα είδος ακινησίας
στην αγορά. «Η επενδυτική αγορά έχει
παγώσει πλήρως», τόνισε ο Τιερί Μπο-
ντμουλέν, διευθύνων σύμβουλος του ο-
μίλου ακινήτων Adler, μόλις η εταιρεία

ανακοίνωσε αναδιάρθρωση του χρέους
της αφού είχαν ακυρωθεί αρκετές πω-
λήσεις. Και προσέθεσε χαρακτηριστικά
ότι «οι αγοραστές φοβούνται να πιάσουν
στον αέρα ένα μαχαίρι που πέφτει».

Οι μεγάλες εταιρείες ακινήτων αντι-
μετωπίζουν την αύξηση του κόστους
του δανεισμού, που αρχίζει να επηρεάζει
τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων.
Οι αυξήσεις των επιτοκίων έχουν, άλ-
λωστε, επηρεάσει τις τιμές των μετοχών,
καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τα
επίπεδα του χρέους τους που αυξάνεται
όσο υποχωρούν οι αξίες των ακινήτων.
Ο όμιλος Adler έχει καταφέρει να που-
λήσει δύο μεγάλες επενδύσεις του εντός
του έτους προτού αρχίσει να γίνεται αι-
σθητή η αύξηση των επιτοκίων. Εκτοτε

έχει θέσει προς πώληση άλλες δύο με-
γάλες τοποθετήσεις του όπως και τα με-
γαλύτερα κατασκευαστικά του σχέδια
και ένα μερίδιό του στην Brack Capital
Properties NV, αλλά δεν έχει βρει έως
τώρα αγοραστές.

Ακόμη και οι μεγαλύτερες εταιρείες
ακινήτων της Ευρώπης αντιμετωπίζουν
δυσκολίες. Η Vonovia έχει από τον Αύ-
γουστο ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να
πουλήσει περιουσιακά στοιχεία ύψους
τουλάχιστον 13 δισ. ευρώ, καθώς προ-
σπαθεί να περιορίσει τα επίπεδα του
χρέους της που προβληματίζουν έντονα
τους επενδυτές. Η Vonovia και όσες α-
ντίστοιχές της είναι εισηγμένες στο χρη-
ματιστήριο αντιπροσωπεύουν περίπου
το 40% των αγοραπωλησιών ακινήτων

στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Σή-
μερα όλες τους θέλουν μόνο να πουλή-
σουν. Ορισμένες εταιρείες ακινήτων,
μεταξύ των οποίων οι Land Securities
και Unibail-Rodamco Westfield (URW),
έχουν δρομολογήσει προγράμματα ε-
κτεταμένων πωλήσεων για πολλά χρόνια
και έχουν καταφέρει να τα προωθήσουν.
Η LandSec, όπως έχει μετονομαστεί η
Land Securities, έχει επιτύχει να ολο-
κληρώσει τουλάχιστον κατά το ήμισυ
ένα σχέδιο πωλήσεων περιουσιακών
στοιχείων αξίας 4,63 δισ. ευρώ, το οποίο
δημοσιοποίησε το 2020. Εξάλλου, η URW
έχει από πέρυσι ανακοινώσει ότι σχε-
διάζει να πουλήσει ακίνητα αξίας 4 δισ.
ευρώ και έχει διασφαλίσει συμφωνίες
αξίας περίπου 3,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα
τον Σεπτέμβριο η LandSec πούλησε το
κτίριο με τα γραφεία της Deutsche Bank
στο Λονδίνο ύστερα από παρατεταμένες
διαπραγματεύσεις, που κατέληξαν σε
μείωση της αρχικής τιμής. Μιλώντας
προ ημερών στους Times, ο διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας, Μαρκ Αλαν,
εξέφρασε την εκτίμηση πως ακόμη και
αυτή η συμφωνία θα είχε ενδεχομένως
ναυαγήσει αν δεν είχε κλείσει λίγες η-
μέρες προτού ανακοινώσει η τέως πρω-
θυπουργός, Λις Τρας, τα σχέδιά της για
σειρά φοροαπαλλαγών που προκάλεσαν
τη γνωστή πλέον τεράστια αστάθεια
στην αγορά.

Και η εταιρεία ακινήτων SBB ανακοί-
νωσε χθες πως θα πουλήσει στην εταιρεία
Brookfield τμήμα των εκπαιδευτικών
κτιρίων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της
έναντι 983 εκατ. δολ. Θα μειώσει έτσι
το χρέος της από το 46,8% των κεφαλαίων
της σε 42,4% ενώ με τη σχετική συμφωνία
οι αποεπενδύσεις της SBB υπερβαίνουν
πλέον σε αξία τα 2 δισ. δολ.

Η Aroundtown SA επίσης δρομολογεί
τη μείωση του χρέους της, που ανέρχεται
περίπου στο 40% της αξίας της. Εχει
ήδη πουλήσει ακίνητα αξίας 1,1 δισ.
ευρώ μέσα στο έτος, ενώ το περασμένο
έτος υπέγραψε συμφωνίες για πωλήσεις
ύψους 2,3 δισ. ευρώ.

BLOOMBERG

Μειώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους
οι ευρωπαϊκές εταιρείες ακινήτων
Πωλούν ακίνητα αξίας τουλάχιστον 23 δισ. ευρώ για να περιορίσουν το χρέος τους

<<<<<<

Οι μεγάλες εταιρείες αντιμε-
τωπίζουν την αύξηση του κό-
στους δανεισμού, που αρχίζει
να επηρεάζει τις τιμές των
περιουσιακών στοιχείων.

Τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου, Vonovia SE, Land Securities Group και Unibail-
Rodamco-Westfield, έχουν δημοσιοποιήσει τα σχέδιά τους να ελαφρύνουν το χαρτοφυλάκιό
τους. Η Vonovia έχει από τον Αύγουστο ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να πουλήσει περιουσιακά
στοιχεία ύψους τουλάχιστον 13 δισ. ευρώ.
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Θλιβερή αντανάκλαση του πληθωρισμού
και της ακρίβειας και του αντικτύπου
που επιφέρουν στην αγοραστική δύναμη
των Ευρωπαίων είναι η δυσάρεστη θέση
στην οποία έχουν περιέλθει οι τράπεζες
τροφίμων. Ο αριθμός των Ευρωπαίων
που καταφεύγουν σε κάθε είδους κοι-
νωνικά παντοπωλεία για να προμηθευ-
τούν τα προς το ζην αυξάνεται διαρκώς,
με τους Γερμανούς, τους πολίτες της
μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας,
να δυσκολεύονται να επιβιώσουν και
να καταφεύγουν μαζικά στις εθελοντικές
οργανώσεις στήριξης. Σχετικό ρεπορτάζ
των Financial Times υπογραμμίζει ει-
δικότερα πως οι τράπεζες τροφίμων
στη Γερμανία λαμβάνουν όλο και πε-
ρισσότερες νέες αιτήσεις από ενδιαφε-
ρομένους και αδυνατώντας να ανταπο-
κριθούν αναγκάζονται να απορρίψουν
χιλιάδες. Ανάμεσά τους και το Vinykova
στην πόλη Φρίντμπεργκ της Εσσης, πε-
ρίπου 15 χιλιόμετρα από τη Φρανκφούρ-
τη, που ανά δύο εβδομάδες παρέχει ένα
καλάθι με τρόφιμα σε 700 οικογένειες.
Πάνω από το 30% των 962 τραπεζών
τροφίμων που υπάρχουν στη Γερμανία,
των λεγόμενων Tafel, δεν δέχονται
πλέον νέες αιτήσεις πέραν των 2 εκατ.
ανθρώπων στους οποίους παρέχουν
ήδη βοήθεια. Είναι η πρώτη φορά που
αναγκάζονται να λάβουν ένα τόσο δρα-
στικό μέτρο και οφείλεται στο ότι αυ-
ξήθηκε πάνω από 50% η ζήτηση για
φρούτα, λαχανικά, ψωμί και άλλα είδη
πρώτης ανάγκης που συγκεντρώνουν

από καταστήματα και δωρητές.  
Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα

ο Πέτερ Ραντλ, επικεφαλής της τράπεζας
τροφίμων στο Φρίντμπεργκ, τονίζει πως
«θα έπρεπε να διπλασιάσουμε τον αριθμό
των πελατών μας αν ανταποκριθούμε
σε όσους το ζητούν». Εξηγεί, όμως, πως
τα περιθώρια είναι περιορισμένα, καθώς
αυτό που κάνει «είναι το μόνο που μπο-
ρούν να κάνουν οι εθελοντές». Απηχώ-
ντας την αναμενόμενη αντίδραση η
Κάτια Μπέρνχαρντ, μέλος της ένωσης
τραπεζών τροφίμων στην Εσση, τονίζει
πως «πραγματικά εκπλήσσει το γεγονός
ότι μια τόσο πλούσια χώρα όπως η Γερ-
μανία έχει τόσο πολλούς πολίτες που
δεν έχουν τη δυνατότητα για μια σωστή
διατροφή». Οπως, όμως, τονίζουν οι FT,
η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας
είναι αυτή που έχει οδηγήσει πάνω από
το 25% του γερμανικού πληθυσμού σε
ένα είδος «ενεργειακής ένδειας», δηλαδή
στο να δαπανούν πάνω από το 10% του

εισοδήματός τους στους λογαριασμούς
της ενέργειας. Πέρυσι βρίσκονταν στην
ίδια κατάσταση σαφώς λιγότεροι Γερ-
μανοί και συγκεκριμένα το 14,5% του
γερμανικού πληθυσμού.

Οπως προκύπτει, πάντως, από τα
στοιχεία της Eurostat, από το περασμένο
έτος πάνω από το 20% του πληθυσμού
όλης της Ε.Ε. αδυνατούσε ήδη να δια-
θέσει τα χρήματα για να θερμάνει την
κατοικία του, ακόμη και όταν δεν είχαν
εκτοξευθεί στα ύψη οι τιμές. Και βέβαια
η μικρή υποχώρηση που σημείωσε ο
πληθωρισμός της Ευρωζώνης τον Νο-
έμβριο, όταν μειώθηκε στο 10% από το
10,6% του Οκτωβρίου, δεν βοηθάει ι-
διαιτέρως τους ανθρώπους που αγωνί-
ζονται να επιβιώσουν, δεδομένου ότι
οι μισθοί έχουν αυξηθεί κατά μέσον

όρο μόνο 4%.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει σε όλη την

Ευρώπη, καθώς ο υψηλότερος πληθω-
ρισμός των τελευταίων περίπου 40 ετών
πλήττει τα χαμηλότερα εισοδηματικά
στρώματα που αφιερώνουν το μεγαλύ-
τερο μέρος του εισοδήματός τους στη
διατροφή τους και την ενέργεια. Από
την Ισπανία μέχρι τη Λετονία οι αν-
θρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν
αύξηση 20% με 30% της ζήτησης για
τις υπηρεσίες τους και προεξοφλούν
περαιτέρω άνοδο μέσα στον χειμώνα.
Στη Βουλγαρία, από τις φτωχότερες χώ-
ρες-μέλη της Ε.Ε., στο διάστημα Σε-
πτεμβρίου - Οκτωβρίου εκτοξεύθηκε
κατά 75% το ποσοστό των ανθρώπων
που καταφεύγουν στην κρατική τράπεζα
τροφίμων. Οι κρατικές δομές βλέπουν

τους προϋπολογισμούς τους για την
προσφορά δωρεάν τροφίμων να εξα-
ντλούνται, με αποτέλεσμα να στρέφονται
και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις στα
κοινωνικά παντοπωλεία. Το πρόβλημα
είναι προφανώς οι τιμές της ενέργειας
που σε όλη την Ευρωζώνη παραμένουν
σε επίπεδα σχεδόν 35% υψηλότερα σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του περασμένου έτους, ενώ οι τιμές των
τροφίμων, των αλκοολούχων ποτών και
του καπνού έχουν αυξηθεί κατά του-
λάχιστον 13% σύμφωνα με τη Eurostat.
Και οι τιμές ορισμένων ειδών πρώτης
ανάγκης έχουν αυξηθεί ακόμη περισ-
σότερο. Σε όλη την Ε.Ε. το γάλα είναι
κατά 43% ακριβότερο σε σύγκριση με
πέρυσι, το χοιρινό κρέας κατά 55% α-
κριβότερο και το ρύζι κατά 68% ακρι-

βότερο. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο
δύσκολη στις χώρες της Κεντρικής και
της Ανατολικής Ευρώπης. Στην Ουγγαρία
το ψωμί είναι κατά 80% ακριβότερο σε
σύγκριση με πέρυσι. Και βέβαια δεν
είναι τυχαίο ότι στην Ουγγαρία έχει ε-
πεκταθεί σε 530 οργανισμούς το δίκτυο
των φιλανθρωπικών οργανώσεων μέσω
των οποίων λειτουργεί η κρατική τρά-
πεζα τροφίμων. Και όπως τονίζουν πα-
ράγοντες αυτού του δικτύου φιλανθρω-
πικών οργανώσεων, από τη στιγμή που
άρχισε να καλπάζει ο πληθωρισμός πολ-
λοί από όσους ζητούν βοήθεια για τη
διατροφή τους είναι νέοι, συχνά φοιτητές
που προσπαθούν να εξοικονομήσουν
χρήματα για να πληρώσουν τον λογα-
ριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος ή της
θέρμανσης.

<<<<<<

Από την Ισπανία μέχρι τη
Λετονία οι ανθρωπιστικές
οργανώσεις αναφέρουν αύ-
ξηση 20% με 30% της ζήτη-
σης για τις υπηρεσίες τους
και προεξοφλούν περαιτέρω 
άνοδο μέσα στον χειμώνα.    

Ο αριθμός των Ευρωπαίων που καταφεύγουν σε κάθε είδους κοινωνικά παντοπωλεία για να προμηθευτούν τα προς το ζην αυξάνεται διαρκώς, με τους Γερμανούς, τους πολίτες της μεγα-
λύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας, να δυσκολεύονται να επιβιώσουν και να καταφεύγουν μαζικά στις εθελοντικές οργανώσεις στήριξης. 

Ουρές Γερμανών
στις τράπεζες
τροφίμων
Μεγάλη αύξηση της ζήτησης, το 30%
των δομών απορρίπτει νέες αιτήσεις  

Αφού πρώτα «πάγωσε» την οικονομία
της με την πολιτική μηδενικής ανοχής
στον κορωνοϊό και πρόλαβε να συγκλο-
νίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη με
τον όγκο των διαδηλώσεων κατά αυτής
της πολιτικής αλλά και τη βίαιη κατα-
στολή τους, η Κίνα τώρα ετοιμάζεται
να δώσει και πάλι προτεραιότητα στην
ανάπτυξη. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον
από τις δηλώσεις του διοικητή της Λαϊ-
κής Τράπεζας της Κίνας Γι Γκανγκ, ο ο-
ποίος τόνισε πως για την κεντρική τρά-
πεζα προτεραιότητα τώρα και στόχος
της πολιτικής της είναι η οικονομική
ανάπτυξη.  

Ο εν λόγω αξιωματούχος παραδέ-
χθηκε πως ο ρυθμός ανάπτυξης της κι-
νεζικής οικονομίας είναι «κάπως χαμη-
λότερος από τις προβλέψεις μας εξαιτίας
της πανδημίας και κάποιων άλλων πα-
ραγόντων». Η ανάπτυξη της κινεζικής
οικονομίας αναμένεται να μην υπερβεί
φέτος το 3,3%, οπότε θα πρόκειται για

τον χαμηλότερο ρυθμό που έχει σημει-
ώσει από τη δεκαετία του 1970, αν ε-
ξαιρεθεί βέβαια η δραματική ύφεση του
2020 όταν επλήγη από την πανδημία,
όπως και όλες οι οικονομίες ανά τον
κόσμο. Σειρά οικονομολόγων που λει-
τουργούν και ως σύμβουλοι της κυβέρ-
νησης συνιστούν στο Πεκίνο να θέσει
στόχο για ανάπτυξη από 4,5% έως 5%
για το επόμενο έτος. 

Η στροφή της κεντρικής τράπεζας
στην ανάπτυξη κατέστη σαφής την πε-
ρασμένη εβδομάδα όταν για δεύτερη
φορά σε μικρό χρονικό διάστημα μείωσε
το ύψος των αποθεμάτων που οφείλουν
να διατηρούν οι τράπεζες της χώρας
προκειμένου να απελευθερωθεί ρευ-
στότητα και να τονωθεί ο δανεισμός.
Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν πως
στην επικείμενη ετήσια συνεδρίαση
του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΚ θα
ανακοινωθούν αντίστοιχες κατευθυ-
ντήριες γραμμές για την οικονομική

πολιτική του επόμενου έτους. «Εκτιμάμε
πως η πολιτική που θα εφαρμοστεί
στην Κίνα το 2023 θα είναι η στήριξη

της ανάπτυξης για το πρώτο εξάμηνο
του έτους», τονίζει ο Κάρλος Καζανόβα,
οικονομολόγος επί θεμάτων Ασίας στη

Union Bancaire Privee UBP SA του Χον-
γκ Κονγκ. Η επικείμενη συνεδρίαση
της κινεζικής ηγεσίας θα είναι η δεύτερη
από τον Οκτώβριο, οπότε και κατεγράφη
μια πρωτοφανής εξέλιξη, η συναίνεση
σε μια τρίτη θητεία του Κινέζου προέ-
δρου, Σι Τζινπίνγκ. Τότε οι εκτιμήσεις
ήταν ανάλογες με τις εξαγγελίες του κ.
Σι πως θα δινόταν προτεραιότητα στην
«κοινή ευημερία» και στην ισότητα,
και όχι στους υψηλούς ρυθμούς ανά-
πτυξης.  

Οι ανακοινώσεις που θα ακολουθή-
σουν μετά το συνέδριο του Δεκεμβρίου
θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των
επενδυτών που διερωτώνται με ποιον
τρόπο θα μπορέσει το Πεκίνο να συν-
δυάσει και να εξισορροπήσει τη στρα-
τηγική ελέγχου της πανδημίας με την
ανάγκη για τόνωση της οικονομικής α-
νάπτυξης. Τις τελευταίες ημέρες το Πε-
κίνο έχει ήδη δώσει τα πρώτα σημάδια
χαλάρωσης της πολιτικής μηδενικής α-

νοχής στον κορωνοϊό, με συνεπακό-
λουθο βέβαια την αυτόματη αύξηση
των κρουσμάτων που επίσης θα υπο-
νομεύσουν την οικονομία. Ως εκ τούτου,
οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν πως η
Κίνα έχει άμεση ανάγκη ένα συνδυασμό
μέτρων δημοσιονομικής και νομισμα-
τικής πολιτικής που θα δώσουν ώθηση
στην ανάκαμψη της οικονομίας. Ηδη
πάντως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
έχει μιλήσει τις τελευταίες ημέρες με
τρόπο που παρέκαμπτε τον στόχο της
μηδενικής ανοχής στον κορωνοϊό και
προϊδέαζε τους κατοίκους του Πεκίνου
πως θα υπάρχουν εφεξής ορισμένα
κρούσματα και θα γίνουν ανεκτά από
τις Αρχές. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης
έχουν, άλλωστε, αναφερθεί τις τελευταίες
ημέρες στον νέο στόχο της κινεζικής
ηγεσίας που είναι «να συνδυάσει απο-
τελεσματικά τον έλεγχο του κορωνοϊού
με την οικονομική ανάπτυξη». 

BLOOMBERG 

Για τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμά-
των υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)
βάζει ρότα η Ιαπωνία.  Η Χώρα του Ανα-
τέλλοντος Ηλίου καταβάλλει προσπάθειες
να διασφαλίσει επάρκεια καυσίμου εν
τω μέσω του εντεινόμενου παγκόσμιου
ανταγωνισμού για τις προμήθειες LNG.

Τα σχέδιά της προκύπτουν από έγ-
γραφο που διέρρευσε στο Bloomberg και
περιγράφει τη σχετική πρόταση. Το πε-
ριεχόμενό του θα τεθεί σε διαβούλευση.
Οπως φαίνεται από το εν λόγω έγγραφο,
η κυβέρνηση της χώρας εκπονεί σχέδιο
που στοχεύει στη δημιουργία ενός «μα-
ξιλαριού», αλλά αυτή τη φορά ενέργειας
και όχι κεφαλαίων. Προβλέπει στήριξη
για τις εγχώριες εταιρείες στην αγορά ε-

πιπλέον ποσοτήτων με στόχο την εφο-
διαστική επάρκεια και την ενεργειακή
ασφάλεια.

Το σχέδιο έρχεται τη στιγμή που η Ευ-
ρώπη αναζητάει εναλλακτικές λύσεις α-
πέναντι στο ρωσικό φυσικό αέριο και
ενώ πολλές χώρες εντείνουν τις προσπά-
θειές τους να εξασφαλίσουν εφοδιασμό
με καύσιμα που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η
Γερμανία υπέγραψε πρόσφατα μακρο-
πρόθεσμη συμφωνία με το Κατάρ, το

οποίο αποτελούσε σημαντική πηγή για
τις ιαπωνικές εισαγωγές. Σύμφωνα με το
σχέδιο, οι ιαπωνικές εταιρείες που εμπο-
ρεύονται LNG θα εξασφαλίσουν φυσικό
αέριο μέσω προθεσμιακών συμβολαίων
και θα το πουλήσουν κανονικά εντός και
εκτός της χώρας. Ωστόσο, σε περιόδους
εκτάκτου ανάγκης το υπουργείο Εμπορίου
θα μπορεί να διατάξει την πώληση στρα-
τηγικών αποθεμάτων μόνο σε εγχώριες
επιχειρήσεις.

Οι πωλητές θα λάβουν οικονομική
στήριξη για ζημιογόνες πωλήσεις από ει-
δικό κρατικό ταμείο που θα συσταθεί επί
τούτου. Κι αν πωλητής αποκομίσει κέρδος
από την πώληση, θα επιστρέψει τα χρή-
ματα στον εν λόγω φορέα, σύμφωνα με

την πρόταση. Η κυβέρνηση θέτει το σχέ-
διο σε διαβούλευση έως τις 24 Δεκεμβρίου.
Σημειωτέον ότι οι ενεργοβόρες οικονομίες
της Ασίας έχουν αποτελέσει από την
αρχή της ενεργειακής κρίσης τον σημα-
ντικότερο ανταγωνιστή της Ευρώπης
στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν
το καύσιμο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις α-
ναλυτών του Bloomberg, ο ανταγωνισμός
αυτός πρόκειται να ενταθεί καθώς πλη-
σιάζουν οι πιο κρύοι μήνες του χειμώνα
τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις α-
σιατικές χώρες. Ακραία περίπτωση απο-
τελεί η Μογγολία, που πλήττεται ήδη
από πολικό ψύχος, καθώς η θερμοκρασία
έχει υποχωρήσει στους -47 βαθμούς Κελ-
σίου.

Αμεση προτεραιότητα στην οικονομική ανάπτυξη δίνει τώρα η Κίνα   

<<<<<<

Στοχεύει στη δημιουργία
ενός «μαξιλαριού» ενέργειας.

Αποθέματα LNG επιχειρεί να δημιουργήσει η Ιαπωνία

Oι ενεργοβόρες οικονομίες της Ασίας έχουν αποτελέσει από την αρχή της ενεργει-
ακής κρίσης τον σημαντικότερο ανταγωνιστή της Ευρώπης στην προσπάθειά τους
να διασφαλίσουν το καύσιμο.

Η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας αναμένεται να μην υπερβεί φέτος το 3,3%, οπότε θα
πρόκειται για τον χαμηλότερο ρυθμό που έχει σημειώσει από τη δεκαετία του 1970, αν ε-
ξαιρεθεί βέβαια η δραματική ύφεση του 2020, όταν επλήγη από την πανδημία. 



Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η l     13Δ Ι Ε Θ Ν Η

Κλονίζονται τα θεμέλια της εγχώ-
ριας επιχειρηματικότητας, επειδή
έχουν τεθεί σε κίνηση τάσεις που
επιβάλλονται αθόρυβα, αργά, αλλά
σταθερά. Η τιμολόγηση πολλών
εγχώριων προϊόντων ξεκινάει από
την αυτονόητη σταθερά, τα έξοδα,
το κόστος. Και αυτό είναι πλέον,
για διάφορους λόγους, υψηλό.
Αρα τα καταναλωτικά προϊόντα,
διαφόρων ειδών και όχι μόνο τρό-
φιμα, έχουν αυξημένες τιμές και
θα παραμείνουν έτσι. Σε ορισμέ-
νες χώρες, κυρίως στη Βόρεια Ευ-
ρώπη, το πρόβλημα έχει «αντι-
μετωπιστεί» από τους μεγάλους
της λιανικής που δεσπόζουν στις
αγορές και πωλούν «ανώνυμα»
προϊόντα με δικές τους επωνυμίες.
Τα λεγόμενα προϊόντα «ιδιωτικής
ετικέτας» παράγονται από σχε-
τικές βιομηχανίες, με βάση μα-
κροχρόνιες παραγγελίες, χωρίς
κόστος προβολής και διάθεσης
και, το κυριότερο, με σίγουρη την
πώλησή τους. Εχουν βέβαια χα-
μηλότερη τιμή από τα «κανονικά»
προϊόντα. Το νέο στοιχείο είναι
ότι τα είδη ιδιωτικής ετικέτας αυ-
ξάνουν σημαντικά τις πωλήσεις
τους το τελευταίο διάστημα στην
ελληνική αγορά. Σύμφωνα με την
έρευνα IRI, τους δέκα τελευταίους
μήνες, σημειώνουν αύξηση πω-
λήσεων 13,9%, ενώ τα έσοδα των
σούπερ μάρκετ γενικά έχουν αύ-
ξηση 4,6%. Η επίδοση αυτή αφορά
πωλήσεις που περιλαμβάνουν
την αύξηση τιμών, δεδομένου ότι
ο όγκος πωλήσεων εμφανίζει μεί-
ωση από την αρχή της χρονιάς,
τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
έχουν μεγαλύτερη αποδοχή από
τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με έρευνα που πα-
ρουσίασε ο καθηγητής του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιώργος Δουκίδης σε συνέδριο
του ΙΕΛΚΑ, οι καταναλωτές δια-
θέτουν μεγαλύτερο μέρος του ει-
σοδήματός τους για λογαριασμούς
ΔΕΚΟ παρά για αγορές προϊόντων.
Η ίδια έρευνα αποκαλύπτει ότι
το 76% των καταναλωτών αγο-
ράζει σήμερα προϊόντα με κριτή-
ριο την τιμή. Τον Ιούνιο του 2021,
η τιμή ενδιέφερε μόλις το 46%
των καταναλωτών, ενώ οι υπό-
λοιποι έκαναν τις αγορές με βάση
άλλα κριτήρια, όπως η ποιότητα,
η υγιεινή και η ασφάλεια, η εξυ-

πηρέτηση, η προέλευση και η ε-
πωνυμία.

Η στροφή ενισχύεται και από
το «καλάθι του νοικοκυριού», γιατί
συγκρίνεται το καλάθι κάθε σού-
περ μάρκετ και επειδή κανένα
δεν θέλει να φανεί ακριβό, τοπο-
θετούν στο καλάθι περισσότερα
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Η στροφή των καταναλωτών
στα φθηνά προϊόντα έναντι εκεί-
νων που θεωρούσαν «καλά» θα
συνεχιστεί και μετά την ενεργει-
ακή κρίση, ιδιαίτερα σε ορισμένες
κατηγορίες προϊόντων. Πρέπει
να σημειωθεί ότι συνολικά στην
αγορά των σούπερ μάρκετ τα
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας α-
ποτελούν το 16% των συνολικών
πωλήσεων, ενώ σε ορισμένες χώ-
ρες όπου κυριαρχούν μεγάλες α-
λυσίδες φθάνουν το 50% των πω-
λήσεων.

Οι όποιες ελληνικές ιδιαιτερό-
τητες δεν αρκούν για να φρενά-
ρουν την αύξηση των προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας, καθώς υπάρ-
χουν μεγάλα περιθώρια ακόμη κι
αν δεν αφορούν τη μισή αγορά.

Οι επιπτώσεις στην επιχειρη-
ματικότητα από την υφέρπουσα
αυτή τάση είναι σοβαρές. Ανα-
δεικνύεται η ευκαιρία παραγωγής
«ανώνυμων» προϊόντων, έχοντας
την ανάλογη οργάνωση και κυ-
ρίως δομή κόστους. Ηδη βιομη-
χανίες με καθιερωμένα brand πα-
ράγουν ταυτόχρονα και ανώνυμα
προϊόντα και ισχυρίζονται ότι
είναι χαμηλότερης ποιότητας.

Επιχειρήσεις που δεν έχουν ι-
σχυρή μάρκα, που παράγουν προϊ-
όντα χωρίς αναγνωρισιμότητα,
χωρίς φανερά συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα, δεν θα έχουν πρό-
σβαση στα μεγάλα δίκτυα πωλή-
σεων. Η λογική της λιανικής α-
γοράς είναι να μην παραχωρείται
χώρος σε προϊόντα που δεν φέρ-
νουν κέρδη. Οι παραγωγοί θα δυ-
σκολεύονται όλο και περισσότερο
να διατηρήσουν προϊόντα που
δεν μπορούν να δικαιολογήσουν
την υψηλότερη τιμή που ζητούν.
Και από την άλλη πλευρά, τα σού-
περ μάρκετ προσθέτουν όλο και
πιο πολύπλοκα «ανώνυμα» προϊ-
όντα. Εκτός από χαρτικά, όσπρια,
ζάχαρη υπάρχουν κατεψυγμένα
προϊόντα ζύμης, επεξεργασμένα
τρόφιμα, ποτά, είδη σπιτιού κ.ά.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Η άνοδος των τιμών
αλλάζει τις επιχειρήσεις

Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Η Uniper θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια
έως και 25 δισ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν
από τη γερμανική κυβέρνηση. Οι περικοπές
στην προμήθεια φυσικού αερίου από τη
Ρωσία δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό
την επιβίωση του ενεργειακού κολοσσού
της Γερμανίας. Σε ανακοίνωση την οποία
εξέδωσε η εταιρεία ανέφερε ότι η αρχική
ένεση ρευστού της τάξεως των 8 δισ. ευρώ,
που της είχε δοθεί, δεν θα είναι επαρκής
για τη σταθεροποίησή της. Το επιπλέον
εγκεκριμένο κεφάλαιο θα προκύψει μέσω
της έκδοσης νέων μετοχών, για τις οποίες
επιτρέπεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον μό-
νον το γερμανικό δημόσιο. Στόχος της κί-
νησης αυτής είναι τα χρήματα να χρησι-
μοποιηθούν ούτως ώστε να καλύψουν μελ-
λοντικές ζημίες. «Τα κεφαλαιακά μέτρα
που συμφωνήθηκαν με τη γερμανική κυ-
βέρνηση θα θέσουν ένα τέλος σε μήνες
αβεβαιότητας για την εταιρεία μας και
τους πελάτες μας», δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος της Uniper, Κλάους-Ντίετερ
Μάουμπαχ. «Η κυβερνητική υποστήριξη
θα επιτρέψει στη Uniper να συνεχίσει να
προμηθεύει αέριο τους πελάτες της με
τους όρους που είχαν συναφθεί πριν από
τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Η Uniper ήταν μια από τις εταιρείες
που επλήγησαν περισσότερο από τη μεί-
ωση των ροών ρωσικού φυσικού αερίου
υπό συνθήκες πολέμου. Σημειωτέον πως

οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν εκτο-
ξευθεί σε επίπεδα πέραν αυτών που κα-
τέβαλε η εταιρεία κοινής ωφελείας για να
έχει πρόσβαση στα καύσιμα που διοχε-
τεύονται από τη Ρωσία. Συν τοις άλλοις,
το κόστος της εταιρείας για την προμήθεια
φυσικού αερίου στις ακριβότερες αγορές
χονδρικής δεν μπορεί να μετακυλισθεί
πλήρως στους καταναλωτές. Αυτό οφεί-
λεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση ακύ-
ρωσε μια εισφορά που θα επέτρεπε να
μοιραστεί το βάρος των υψηλών τιμών
και την αντικατέστησε με ένα ανώτατο
όριο τιμών που δεν βοηθά τους προμη-

θευτές. Ο όμιλος της Uniper κατά τους
πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους
είχε εμφανίσει καθαρές ζημίες της τάξεως
των 40 δισ. ευρώ περίπου. Σε αυτές συ-
μπεριλαμβάνονται και οι πραγματοποιη-
θείσες δαπάνες για την αντικατάσταση
του όγκου του φυσικού αερίου και τις προ-
βλέψεις έναντι μελλοντικών απωλειών.

Ενώπιον αυτών των εξελίξεων, το Βε-
ρολίνο είχε αποφασίσει να αναλάβει τον
έλεγχο της εταιρείας και να την εθνικο-
ποιήσει – η ολοκλήρωση της διαδικασίας
τοποθετείται έως την εκπνοή του 2022.
Λογίζεται δε ως ένα από τα μεγαλύτερα
βήματα της Γερμανίας μέχρι σήμερα για
την προστασία της χώρας από τις πιθανές
εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και την
επιβολή δελτίου διανομής καυσίμων μέσα
στον φετινό χειμώνα και πέραν αυτού.
Αναφορικά τώρα με το σχέδιο εθνικοποί-
ησης της Uniper, αυτό προβλέπει αύξηση
κεφαλαίου 8 δισ. ευρώ σε τιμή έκδοσης
1,70 ευρώ ανά μετοχή, εξαιρουμένων των
δικαιωμάτων εγγραφής των μετόχων. Το
ήδη εγκριθέν κεφάλαιο ύψους έως και 25
δισ. ευρώ θα συγκροτηθεί για τη μερική
αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων, που
αποδυναμώθηκαν, από περαιτέρω ζημίες
το 2022, το 2023 και το 2024. Τέλος, το ε-
γκεκριμένο κεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί
σε δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη πριν
από το τέλος του 2022.

Την ανάγκη να τιθασευθεί ο πληθωρισμός
και να πειστεί η κοινή γνώμη ότι οι τιμές
θα επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα τό-
νισαν, χθες, εν χορώ οι κεντρικοί τρα-
πεζίτες με προεξάρχουσα την πρόεδρο
της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Σε συνέδριο
που διοργάνωσε στην Ταϊλάνδη η κε-
ντρική τράπεζα της χώρας σε συνεργασία
με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών,
οι κεντρικοί τραπεζίτες επισήμαναν πως
η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται εν-
δεχομένως σε μια περίοδο ασταθούς
πληθωρισμού και είναι καθοριστικό να
μην επικρατήσει η προσδοκία πως επί-
κεινται περαιτέρω αυξήσεις των τιμών.
Αναγνώρισαν, όμως, παράλληλα πως
είναι πρόωρο να ελπίζει κανείς σε απο-
κλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων
μέσα στο επόμενο έτος, ενώ δεν έκρυψαν
την ανησυχία τους για την πρωτοφανή
συγκυρία της ταυτόχρονης εκτόξευσης
των τιμών σε παγκόσμια κλίμακα.

Ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να
πεισθεί η κοινή γνώμη πως οι κεντρικές
τράπεζες θα ελέγξουν τις τιμές έδωσε η
κ. Λαγκάρντ, υπογραμμίζοντας πως «πρέ-

πει να διαμηνύσουμε στην κοινή γνώμη,
στους παρατηρητές, πως σε κάθε περί-
πτωση ο πληθωρισμός θα επιστρέψει
στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας· αυτό
είναι το καλύτερο που μπορούμε να κά-
νουμε στην τρέχουσα συγκυρία». Ηταν
η πολλοστή φορά που επανέλαβε αυτό
το μήνυμα η πρόεδρος της ΕΚΤ, ενώ ση-
μειωτέον στις αρχές της εβδομάδας δή-
λωσε πως θα εκπλαγεί αν αποδειχθεί ότι
ο πληθωρισμός έχει ήδη περάσει από
το υψηλότερο επίπεδό του και αποκλι-
μακώνεται. Αφορμή για τη δήλωση αυτή
ήταν η είδηση πως τον Νοέμβριο ο πλη-
θωρισμός της Ευρωζώνης υποχώρησε
στο 10% από το 10,6% του Οκτωβρίου,
μια είδηση που καλλιέργησε ίσως πρό-
ωρες ελπίδες. Στο συνέδριο στην Μπαν-
γκόκ προέβλεψε, άλλωστε, ότι θα εξα-
κολουθήσει για αρκετό καιρό να περι-
βάλλει αβεβαιότητα την παγκόσμια οι-
κονομία και τόνισε πως «διανύουμε μια
περίοδο γεμάτη προκλήσεις, με το έδαφος
να κινείται κάτω από τα πόδια μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν, άλλωστε,
και οι δηλώσεις πολλών ομολόγων της
όπως του διοικητή της Τράπεζας της
Αυστραλίας, Φίλιπ Λόουε, ο οποίος τόνισε
πως σε μια περίοδο ευμετάβλητου πλη-
θωρισμού, είναι ακόμη πιο σημαντικό
να υπάρχει εμπιστοσύνη στη νομισμα-
τική πολιτική, καθώς «πρέπει οι άνθρωποι
να πιστεύουν και να καταλαβαίνουν πως
όταν ο πληθωρισμός απομακρύνεται
από τον στόχο θα επιστρέψει σε αυτόν».
Ο ομόλογός του της Τράπεζας της Ινδο-
νησίας, Πέρι Ναρτζίγιο, σημείωσε, εξάλ-
λου, πως «είναι αναγκαίες οι προληπτικές
και έγκαιρες αυξήσεις των επιτοκίων
ώστε να περιορίζονται και οι προσδοκίες
του κόσμου για περαιτέρω άνοδο των
τιμών». Προσέθεσε μάλιστα πως χάρη
στις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων που

αποφάσισε η Τράπεζα της Ινδονησίας
αυτή τη στιγμή κυριαρχεί η εκτίμηση
πως ο πληθωρισμός θα περιοριστεί στο
5,5% από το σχεδόν 7% που αναμενόταν
πριν από τέσσερις μήνες.

Το κλίμα που επικράτησε στο συνέδριο
αλλά και τον ευρύτερο προβληματισμό
των κεντρικών τραπεζών για την επι-
θετική αύξηση των τιμών σε παγκόσμιο
επίπεδο σκιαγράφησε ο επικεφαλής της
Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Α-
γκουστίν Κάρστενς, όταν είπε πως «δεν
είχαμε ποτέ έως τώρα αντιμετωπίσει μια
τόσο σημαντική άνοδο των τιμών σε
παγκόσμιο επίπεδο, και είναι αυτή η συ-
ντονισμένη ταυτόχρονη άνοδος που
είναι αξιοσημείωτη». Μοναδική απόκλιση
από το γενικότερο κλίμα ήταν, πάντως,
η τοποθέτηση του διοικητή της Λαϊκής

Τράπεζας της Κίνας, Γι Γκανγκ, αφού
στη δεύτερη οικονομία του κόσμου οι
τιμές βρίσκονται σε μάλλον ελεγχόμενα
επίπεδα φέτος μιας και η οικονομία της
παραμένει ακόμη καθηλωμένη στα αλ-
λεπάλληλα lockdowns και στην πολιτική
μηδενικής ανοχής στον κορωνοϊό. Σε
ομιλία του μέσω βίντεο ο κ. Γι Γκανγκ
τόνισε πως η ηγεσία της Κίνας τώρα
δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και στην
τόνωση της οικονομίας. Τα βλέμματα
των οικονομολόγων και της αγοράς είναι
τώρα στραμμένα στην επόμενη συνε-
δρίαση της ΕΚΤ, που έχει προγραμμα-
τισθεί για τις 14 και 15 Δεκεμβρίου, με
το ενδιαφέρον να στρέφεται στο κατά
πόσον θα αποφασισθεί νέα επιθετική
αύξηση επιτοκίων κατά 75 μονάδες
βάσης ή μια ηπιότερη κατά 50 μ.β. 

Νέα στήριξη 25 δισ. ευρώ στη Uniper

Νέο «καμπανάκι» από Λαγκάρντ
και τραπεζίτες για τον πληθωρισμό
Πρόωρες οι ελπίδες για αποκλιμάκωση, αναγκαίες οι έγκαιρες αυξήσεις επιτοκίων

<<<<<<

Ανησυχία για την πρωτοφανή
συγκυρία της ταυτόχρονης
εκτόξευσης των τιμών
σε παγκόσμια κλίμακα.

Στο συνέδριο που διοργάνωσε στην Ταϊλάνδη η κεντρική τράπεζα της χώρας, σε συνεργασία με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η
πρόεδρος της ΕΚΤ προέβλεψε ότι θα εξακολουθήσει για αρκετό καιρό να περιβάλλει αβεβαιότητα την παγκόσμια οικονομία και τόνισε πως
«διανύουμε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις, με το έδαφος να κινείται κάτω από τα πόδια μας».

Σε αντίθεση με προβλέψεις ειδικών
και προς έκπληξη πολλών, οι ρω-
σικές αερομεταφορές συνεχίζουν
τις δραστηριότητές τους παρά τις
κυρώσεις, όπως αναφέρει σχετικά
η Deutsche Welle. Μετά την εισβολή
στην Ουκρανία, οι δυτικές χώρες
έκλεισαν τους εναέριους χώρους
τους σε ρωσικά αεροσκάφη. Πολλές
αεροπορικές εταιρείες διέκοψαν
τις συνεργασίες τους με ρωσικές
εταιρείες και κολοσσοί όπως η ευ-
ρωπαϊκή Airbus και η αμερικανική
Boeing σταμάτησαν να τους παρέ-
χουν καίριας σημασίας ανταλλα-
κτικά. Αμέσως μετά τη ρωσική ε-
πίθεση πολλοί έσπευσαν να προ-
βλέψουν ότι οι εγχώριες αερομε-
ταφορές δεν θα άντεχαν πάνω από
δύο εβδομάδες. Πέρασε ένα εξάμηνο
και πλέον, αλλά δεν επιβεβαιώθη-
καν. Πριν από τον πόλεμο στην Ου-
κρανία οι ρωσικές αεροπορικές ε-
ταιρείες διαχειρίζονταν περίπου
800 αεροσκάφη, σχεδόν όλα δυτικού
τύπου. Περίπου 120 εκατομμύρια
επιβάτες μετακινήθηκαν με ρωσικές
εταιρείες το 2019, δηλαδή πριν από
την πανδημία, βάσει στοιχείων της

κρατικής Aeroflot. Περισσότερα
από τα μισά δρομολόγια αφορούσαν
διεθνείς προορισμούς, αλλά πλέον
φέτος τον Φεβρουάριο οι περισσό-
τερες διεθνείς πτήσεις είχαν ανα-
σταλεί. Η μείωση σχεδόν κατά 50%
των ρωσικών πτήσεων έχει παρα-
δόξως και θετικές συνέπειες. Προ-
τεραιότητα πλέον αποτελεί η εξυ-
πηρέτηση πτήσεων εσωτερικού
στη Ρωσία, ενώ πολλά αεροσκάφη,
που βρίσκονται καθηλωμένα στο
έδαφος, έχουν τη δυνατότητα να
καλύψουν με εξαρτήματα όσα ί-
πτανται. «Η αποσυναρμολόγηση
αεροσκαφών που βρίσκονται στο
έδαφος αποτελεί μια διέξοδο», α-
ναφέρει η Ρωσίδα ειδικός Αναστα-
σία Νταγκάεβα.

Ακόμη και σήμερα η ρωσική α-
εροπορική βιομηχανία χρησιμοποιεί
σχεδόν αποκλειστικά αεροσκάφη
τύπου Boeing και Airbus, τα οποία
ανήκουν σε ξένους επενδυτές. Το
γεγονός αυτό είναι συνέπεια της
σύμβασης του Κέιπ Τάουν του 2001,
η οποία διασφαλίζει στους επεν-
δυτές ότι οι συμμετέχουσες χώρες
δημιουργούν τις προϋποθέσεις χα-
μηλού πιστωτικού κινδύνου. Ετσι
λοιπόν μια αναδυόμενη οικονομία,
όπως τότε η Ρωσία, κατάφερε να
ανανεώσει τον στόλο της σοβιετικής
εποχής με μοντέρνα δυτικά αερο-
σκάφη.

Με το ξέσπασμα του πολέμου
στην Ουκρανία, Δυτικοί επενδυτές
ζήτησαν πίσω τα μισθωμένα αερο-
σκάφη τους, ήτοι περισσότερα από
500, αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων.
Με ειδικό νόμο όμως ο πρόεδρος
Πούτιν επέτρεψε στις ρωσικές ε-
ταιρείες να εγγράψουν τα αερο-
σκάφη σε ρωσικά μητρώα. Τέλος
αναφέρεται πως τα ρωσικά αερο-
σκάφη χρησιμοποιούν σύγχρονο
λογισμικό και επικαιροποιημένα
συστήματα ημιαγωγών.

Πετούν παρά τις δυτικές κυρώσεις
οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες

<<<<<<

Ανταλλακτικά από καθη-
λωμένα αεροσκάφη
δίνουν τη λύση απέναντι
στο εμπάργκο
των Boeing και Airbus.

Το πακέτο στήριξης θα δοθεί στη Uniper μέσω
έκδοσης νέων μετοχών, για τις οποίες επιτρέ-
πεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον μόνον το γερ-
μανικό δημόσιο. Στόχος είναι να χρησιμοποιη-
θεί ώστε να καλυφθούν μελλοντικές ζημίες.
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Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ 

Μείωση της δόσης του στεγαστικού δα-
νείου τους για όσα νοικοκυριά δυσκο-
λεύονται στην εξυπηρέτηση των οφει-
λών τους λόγω της ανόδου των επιτοκίων
είτε με επιμήκυνση της διάρκειας του
δανείου είτε μέσα από ειδική ρύθμιση
επιδότησης της αύξησης της δόσης με
τη συνδρομή και του κράτους θα προ-
βλέπει το πακέτο μέτρων που θα προ-
τείνουν οι τράπεζες στο υπουργείο Οι-
κονομικών. Η επόμενη συνάντηση με-
ταξύ των διοικήσεων των ελληνικών
τραπεζών και της ηγεσίας του υπουρ-
γείου Οικονομικών έχει οριστεί για αυτή
την Πέμπτη και σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της «Κ» οι τράπεζες θα θέσουν στο
τραπέζι τις δυνατότητες ρυθμίσεων που
θα προσφέρουν στους πελάτες τους
από την αρχή του χρόνου με μείωση
της δόσης για ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα και επιμήκυνση της διάρκειας
του δανείου ή κεφαλαιοποίηση των τό-
κων για την περίοδο μετά τη ρύθμιση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι
τράπεζες είναι διατεθειμένες να προ-
ωθήσουν μέτρα που δεν θα μειώνουν
την καθαρή παρούσα αξία των οφειλών
που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους σε
βάθος χρόνου, καθώς σε διαφορετική
περίπτωση θα πρέπει να οδηγηθούν σε
αναταξινόμηση των ενήμερων στεγα-
στικών δανείων και να πάρουν αυξη-
μένες προβλέψεις, προκειμένου να κα-
λύψουν τη ζημία που θα προκύψει.  

Εναλλακτική λύση είναι η μείωση
της δόσης ενός στεγαστικού δανείου
με επιμερισμό της ζημίας και την ανά-
ληψη μέρους του κόστους και από το
κράτος, καλύπτοντας ένα τμήμα της
αύξησης της δόσης του δανείου λόγω
της ανόδου των επιτοκίων μέσω επι-
δότησης. Τα μέτρα θα πρέπει να στο-
χεύουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες
δανειοληπτών που έχουν πραγματικό
πρόβλημα και όχι στο σύνολο του στε-
γαστικού χαρτοφυλακίου που φαίνεται
ότι εξυπηρετείται κανονικά, χωρίς προς
το παρόν να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις
αθέτησης. 

Σύμφωνα με τις τράπεζες, τα μέτρα
που θα συναποφασιστούν θα πρέπει

να αφορούν τα ευάλωτα νοικοκυριά,
όχι κατ’ ανάγκη με τα αυστηρά κριτήρια
που ορίζει ο νόμος, αλλά όσα νοικοκυριά
είναι «ευαίσθητα» στην άνοδο των ε-
πιτοκίων. Με βάση στοιχεία από τις
τράπεζες, η άνοδος των επιτοκίων αυ-
ξάνει κατά μέσον όρο τη μηνιαία δόση
ενός στεγαστικού δανείου που είναι
σήμερα με κυμαινόμενο επιτόκιο κατά
περίπου 20%, αλλά η αύξηση αυτή δεν
πλήττει οριζόντια όλες τις κατηγορίες
των δανειοληπτών. Μια κατηγορία όπου
σύμφωνα με τις τράπεζες θα μπορούσε
να εντοπιστεί το πρόβλημα είναι, π.χ.,
στα δάνεια που είχαν ενταχθεί στο πρό-
γραμμα «Γέφυρα 1» για την προστασία
της πρώτης κατοικίας, για τα οποία έχει
λήξει ή λήγει έως τα τέλη του χρόνου
η περίοδος της επιδότησης. Οι δανειο-
λήπτες αυτοί θα πρέπει όχι μόνο να
πληρώνουν πλέον το κανονικό ύψος
της δόσης των στεγαστικών τους δα-
νείων, χωρίς δηλαδή την επιδότηση,
αλλά η δόση αυτή θα είναι υψηλότερη

σε σχέση με αυτήν που πλήρωναν κατά
την έναρξη της πανδημίας λόγω της α-
νόδου των επιτοκίων. 

Το ενήμερο χαρτοφυλάκιο των στε-
γαστικών δανείων ανέρχεται σήμερα
περίπου στα 30 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό
περιλαμβάνει περίπου 800.000 στεγα-
στικά δάνεια που οφείλονται από 500.000
δανειολήπτες, καθώς ο κάθε οφειλέτης
έχει περίπου 1,7 στεγαστικά δάνεια.
Πρόκειται για δάνεια που θεωρούνται
ενήμερα, καθώς ακόμη και αν έχουν
ρυθμιστεί στο παρελθόν, οι δανειολήπτες
αυτοί έχουν τηρήσει τη ρύθμιση και θε-
ωρούνται συνεπείς. Ετσι τα μέτρα που
θα ληφθούν θα πρέπει να μην οδηγούν
στον χαρακτηρισμό αυτών των δανείων
από τις εποπτικές αρχές, δηλαδή τον
SSM, ως κόκκινα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο SSM
δεν θεωρεί κόκκινα δάνεια μόνο αυτά
που είναι σε καθυστέρηση π.χ. από 1
έως 3 μήνες ή περισσότερο. Μπορεί να
θεωρήσει κόκκινα και όσα δάνεια έχουν
αυξημένο κίνδυνο οι οφειλέτες τους να
αθετήσουν την αποπληρωμή τους και
έτσι η άσκηση από την πλευρά των τρα-
πεζών είναι τα όποια μέτρα που θα ε-
φαρμόσουν να μην οδηγήσουν στην
αλλαγή της κατηγορίας κάθε δανείου,
δηλαδή από εξυπηρετούμενο σε μη ε-
ξυπηρετούμενο.

Οπαδοί των ηλεκτρονικών αγορών πα-
ραμένουν οι Ελληνες καταναλωτές, κα-
θώς παρά την άρση των περιοριστικών
μέτρων στα φυσικά καταστήματα, εξα-
κολουθούν να χρησιμοποιούν σε μεγάλο
βαθμό το Διαδίκτυο για να πραγματο-
ποιούν τα ψώνια τους. Σύμφωνα με πα-
νευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποί-
ησε η γνωστή υπηρεσία πληρωμών
PayPal σε δείγμα 15.000 καταναλωτών
από όλη την Ευρώπη, το 76% των κα-
ταναλωτών στην Ελλάδα αγοράζει και
πληρώνει online τουλάχιστον άπαξ ε-

βδομαδιαίως. Το παραπάνω ποσοστό
αποτελεί, μάλιστα, το δεύτερο υψηλό-
τερο ύστερα από αυτό που καταγράφεται
στην Ολλανδία, όπου το 78% των κα-
ταναλωτών προβαίνει σε αγορές μέσω
Διαδικτύου μια φορά την εβδομάδα.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Βέλγιο
με 72% και το Ηνωμένο Βασίλειο με ε-
πίσης 72%.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η μέση
μηνιαία δαπάνη στην Ελλάδα για αγορές
από το Διαδίκτυο ανέρχεται σε 333
ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από τον

μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι 342 ευρώ.
Την υψηλότερη μηνιαία δαπάνη για α-
γορές από το Διαδίκτυο κάνουν οι Σου-
ηδοί με 486 ευρώ και τη μικρότερη οι
Ισπανοί με 252 ευρώ.

Οι κατηγορίες για τις οποίες χρησι-

μοποιούν κυρίως το Διαδίκτυο οι κατα-
ναλωτές στην Ελλάδα είναι οι εξής: πλη-
ρωμές λογαριασμών (72%), είδη ένδυσης
και αξεσουάρ (56%), καλλυντικά (40%),
είδη παντοπωλείου (28%).

Τα ευρήματα της έρευνας με τίτλο
PayPal eCommerce Index 2022 καθι-
στούν σαφές ότι το μέλλον των ηλε-
κτρονικών αγορών ανήκει στις νεότερες
γενιές. Η εν λόγω τάση είναι ιδιαίτερα
εμφανής και στους νεαρούς Ελληνες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης,
το 35% των Millennials και το ένα τέ-

ταρτο της Γενιάς Z πραγματοποιούν η-
λεκτρονικές αγορές αρκετές φορές την
εβδομάδα. Για τον σκοπό αυτό κάνουν
χρήση smartphone και άλλων κινητών
συσκευών τόσο το 77% των Millennials
όσο και το 72% της Generation Z, σε
ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από τον
εθνικό μέσο όρο (το 50% των Ελλήνων
που συμμετείχε στην έρευνα).

«Οι προσιτές και διαφοροποιημένες
λύσεις πληρωμών, όπως οι γρήγορες
μεταφορές χρημάτων και οι άμεσες πλη-
ρωμές μέσω κινητών συσκευών, θεω-

ρούνται τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα
του online shopping. Οι Ελληνες αρέ-
σκονται να έχουν πρόσβαση σε μια με-
γάλη γκάμα μεθόδων πληρωμής και
καλό είναι να το έχουν αυτό υπόψη τους
οι λιανέμποροι. Το να επικεντρωθεί κα-
νείς σε έναν και μόνο τρόπο πληρωμής
μπορεί αυτόματα να σημαίνει απώλειες
στις πωλήσεις», επισήμανε ο Εφι Ντάχαν,
γενικός διευθυντής της PayPal για την
Κεντρική - Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία
και το Ισραήλ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Μείωση των καταθέσεων για τις επι-
χειρήσεις και αντίστοιχα αρνητική
ροή νέων δανείων καταγράφουν τα
στοιχεία της ΤτΕ για τον Οκτώβριο, η
οποία αποδίδεται στη μείωση της ρευ-
στότητας που διατηρούν οι επιχειρή-
σεις στις τράπεζες λόγω των αυξημένων
αποπληρωμών παλαιότερων δανείων.
Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις των ε-
πιχειρήσεων υποχώρησαν τον Οκτώ-
βριο κατά 671 εκατ. ευρώ σε σχέση
με τον Σεπτέμβριο και διαμορφώθηκαν
στα 45,9 δισ. ευρώ, ενώ μείωση κατά
665 εκατ. ευρώ παρουσίασε και η κα-
θαρή ροή χρηματοδότησης των επι-
χειρήσεων. Η αρνητική καθαρή ροή
χρηματοδότησης σημαίνει ότι οι απο-
πληρωμές υφιστάμενων οφειλών υ-
περέβησαν τις νέες εκταμιεύσεις,
καθώς πολλές επιχειρήσεις έσπευσαν
να κλείσουν τις υποχρεώσεις τους από
παλαιότερα δάνεια και να επωφεληθούν
από τα νέα χαμηλότερα spreads που
προσφέρουν οι τράπεζες για νέα δάνεια,
ειδικά για τις μεγάλες και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των
πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοι-
χεία για την καθαρή ροή χρηματοδό-
τησης των επιχειρήσεων τον Οκτώβριο
έχουν ως βάση αναφοράς τις υψηλές
εκταμιεύσεις του Σεπτεμβρίου, οι ο-

ποίες ήταν αυξημένες λόγω της σπου-
δής για εγκρίσεις νέων δανείων που
καταγράφηκε στο τέλος του γ΄ τριμή-
νου ενόψει της ανακοίνωσης των τρα-
πεζικών αποτελεσμάτων. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι το 9μηνο και οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν
υπερκάλυψη του ετήσιου στόχου που
είχαν θέσει για τις εκταμιεύσεις της
χρονιάς, με συνέπεια η «κόπωση» που
καταγράφεται τον Οκτώβριο να απο-
τελεί, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές,
φυσική συνέπεια. Τα υπόλοιπα των
δανείων προς τις επιχειρήσεις υπο-
χώρησαν στα 69,2 δισ. ευρώ έναντι
69,9 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, αλλά
σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σύγκριση
με τον Οκτώβριο του 2021, είναι αυ-
ξημένα κατά 11,3%, καταγράφοντας
θετική πιστωτική επέκταση.

Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά οι κα-
ταθέσεις τους αυξήθηκαν τον Οκτώ-

βριο κατά 121 εκατ. ευρώ σε σχέση
με τον Σεπτέμβριο και ανήλθαν σε
138,8 δισ. ευρώ, συντηρώντας σε υ-
ψηλά επίπεδα την ιδιωτική αποταμί-
ευση παρά την έκρηξη του πληθωρι-
σμού. Η καθαρή ροή όμως νέων κα-
ταθέσεων είναι χαμηλότερη σε σχέση
με το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός
που σημαίνει ότι ο ρυθμός δημιουργίας
νέου εισοδήματος εξασθενεί σταδιακά,
καθώς συσσωρεύονται οι υποχρεώσεις
από την αύξηση των επιτοκίων και
την άνοδο του κόστους διαβίωσης.

Η οικονομική πίεση που βιώνουν
τα νοικοκυριά παρά τα μέτρα στήριξης
που έχει λάβει η κυβέρνηση αποτυ-
πώνεται και στην απροθυμία για νέο
δανεισμό με την υποχώρηση της ζή-
τησης για στεγαστικά δάνεια. Είναι
χαρακτηριστικό ότι τα υπόλοιπα των
στεγαστικών δανείων υποχώρησαν
τον Οκτώβριο κάτω από τα 30 δισ. ευ-
ρώ, καταγράφοντας συνεχιζόμενη πι-
στωτική συρρίκνωση της τάξης του -
3,1% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα α-
σθενική ήταν η πιστωτική επέκταση
της καταναλωτικής πίστης, που συ-
ντηρείται σε οριακά θετικό ρυθμό της
τάξης του 0,5%, με συνέπεια οι οφειλές
από καταναλωτικά δάνεια να υπερ-
βαίνουν μόλις τα 9 δισ. ευρώ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Κυνήγι προσφορών, αγορά λιγό-
τερων και χαμηλότερης ποιότητας
προϊόντων, αναβολή αγορών που
θεωρούνται όχι πρώτης ανάγκης,
περιορισμός των δαπανών για
διασκέδαση εκτός σπιτιού, αυξη-
μένη χρήση πιστωτικών καρτών,
αλλά και των νέων μοντέλων πλη-
ρωμής σε δόσεις. Είναι τα μέτρα
που λαμβάνουν οι καταναλωτές
τον τελευταίο χρόνο και κυρίως
από τον Μάρτιο κι έπειτα, προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν την
απώλεια της αγοραστικής τους
δύναμης λόγω ακρίβειας, απώλεια
που κυμαίνεται από 9% για τα με-
σαία εισοδήματα και φτάνει ακόμη
και το 40% για τα πλέον ευάλωτα
νοικοκυριά, τα νοικοκυριά με μη-
νιαίο εισόδημα χαμηλότερο των
750 ευρώ.

Πρώτα «θύματα» των περικο-
πών, βεβαίως, όπως συνέβη και
κατά τη δεκαετή οικονομική κρί-
ση, είναι οι δαπάνες για διαρκή
καταναλωτικά αγαθά, είτε μικρές,
όπως για είδη ένδυσης - υπόδησης,
είτε μείζονες, όπως για την αγορά
ενός αυτοκινήτου. Δεν είναι τυχαίο
ότι ο τζίρος στον κλάδο ένδυσης
- υπόδησης σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής υποχώρησε τον Σεπτέμβριο
κατά 4,4% με τη μείωση του όγκου
πωλήσεων να είναι ακόμη μεγα-
λύτερη σε ετήσια βάση (7,2%),

παρά το γεγονός ότι φέτος δεν ι-
σχύουν περιοριστικά μέτρα για
την είσοδο στα φυσικά καταστή-
ματα, όπως υπήρχαν τα δύο προη-
γούμενα χρόνια. Σύμφωνα δε με
την έρευνα καταναλωτικής εμπι-
στοσύνης που διενεργεί το Ιδρυμα
Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ), το 55% των κα-
ταναλωτών δηλώνει ότι θα προβεί
σε λιγότερες δαπάνες το προσεχές
διάστημα για μείζονες αγορές.

Οι περικοπές, όμως, σε δαπάνες
και οι εκπτώσεις σε ποιότητα περ-
νούν και στα τρόφιμα, με τους
καταναλωτές να αγοράζουν λιγό-
τερα και φθηνότερα προϊόντα.
Συνολικά το δεκάμηνο Ιανουαρίου
- Οκτωβρίου 2022 ο όγκος πωλή-
σεων έχει υποχωρήσει κατά 1,3%
σε σύγκριση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2021, ενώ στις επιμέ-
ρους κατηγορίες προϊόντων πα-
ρατηρείται πολύ μεγαλύτερη μεί-
ωση του όγκου πωλήσεων. 

Οι καταναλωτές αγοράζουν λι-
γότερα προϊόντα είτε πρόκειται
για αλκοολούχα ποτά (μείωση ό-

γκου πωλήσεων κατά 5,1%) είτε
για γάλα και γιαούρτι (μείωση του
όγκου πωλήσεων στα γαλακτο-
κομικά 4,6%), ενώ ακόμη μεγα-
λύτερη, 6,2%, είναι η μείωση του

όγκου πωλήσεων σε απορρυπα-
ντικά και καθαριστικά. 

Σε μια προσπάθεια να έχουν
τα ντουλάπια και τα ψυγεία τους
γεμάτα, χωρίς όμως να τιναχτούν

στον αέρα οι οικογενειακοί προ-
ϋπολογισμοί, οι καταναλωτές στρέ-
φονται ολοένα και περισσότερο
στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας,
με τα premium προϊόντα να περ-

νούν σε δεύτερη μοίρα. Σύμφωνα
με στοιχεία της NielsenIQ, το πο-
σοστό των καταναλωτών στην
Ελλάδα που δηλώνουν ότι ενδια-
φέρονται για την ποιότητα των
προϊόντων και είναι διατεθειμένοι
να πληρώσουν περισσότερα χρή-
ματα για καλύτερη ποιότητα υ-
ποχωρεί φέτος στο 38% από 44%
το 2021 και 64% το 2019. 

Η ενδεδειγμένη λύση εν προ-
κειμένω είναι τα προϊόντα ιδιω-
τικής ετικέτας, με τους κατανα-
λωτές, πάντως, να δηλώνουν σε
ποσοστό 72% ότι τα επιλέγουν
διότι η ποιότητά τους βελτιώνεται
ή ότι είναι ακόμη και εφάμιλλα
των αντίστοιχων επώνυμων. To
κριτήριο, βεβαίως, που ενισχύεται
φέτος και παίζει σημαντικό ρόλο
στις αποφάσεις των καταναλωτών,
είναι αυτό της τιμής με το 65%
των καταναλωτών έναντι 56% πέ-
ρυσι να δηλώνει ότι επιλέγει προϊ-
όντα ιδιωτικής ετικέτας, διότι α-
πλώς είναι λιγότερο ακριβά από
τα αντίστοιχα επώνυμα.

Το μερίδιο των προϊόντων ι-
διωτικής ετικέτας διαμορφώνεται
το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτω-
βρίου 2022 στο 16,1%, ποσοστό
αντίστοιχο με αυτό του 2011, όταν
ήδη είχε ξεκινήσει η ανοδική πο-
ρεία των πωλήσεων σε αυτά τα
προϊόντα, αφού και τότε το δια-
θέσιμο εισόδημα είχε μειωθεί όχι
λόγω ανατιμήσεων, αλλά λόγω
των δημοσιονομικών μέτρων και

της εκτεταμένης ανεργίας. Εάν
συμπεριληφθεί και το μερίδιο της
Lidl, που αποτελεί την κυρίαρχη
εκπτωτική αλυσίδα σούπερ μάρ-
κετ στην Ελλάδα, τότε το μερίδιο
των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
ανέρχεται σε 23,6% από 22,6%
ένα χρόνο πριν.

Τι άλλο κάνουν οι καταναλωτές;
Επιδίδονται στο κυνήγι των προ-
σφορών μη διστάζοντας να πη-
γαίνουν σε διαφορετικά σούπερ
μάρκετ αναζητώντας τις πιο συμ-
φέρουσες εκπτώσεις. Η πρακτική
αυτή, μάλιστα, ακολουθείται από
το 29% των καταναλωτών, ποσο-
στό ρεκόρ στα χρόνια που διε-
νεργεί τη σχετική έρευνα στην
Ελλάδα η NielsenIQ. Το ζήτημα,
βεβαίως, είναι για πόσο ακόμη οι
καταναλωτές θα «σφίγγουν το ζω-
νάρι» κατά το κοινώς λεγόμενον,
για πόσο ακόμη θα ζούμε στη δίνη
αυτής της περίφημης
«permacrisis», όπως χαρακτηρί-
ζεται η παρατεταμένη περίοδος
αστάθειας και ανασφάλειας που
διανύουμε. (Η λέξη permacrisis
προέρχεται από την αγγλική λέξη
permanent που σημαίνει μόνιμη
και τη λέξη crisis που σημαίνει
κρίση.) Και αυτό διότι η παρατε-
ταμένη υποχώρηση της κατανά-
λωσης οδηγεί σε ύφεση, δεδομέ-
νου, μάλιστα, ότι στην Ελλάδα η
κατανάλωση παραμένει ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ και δη
το 65% έναντι 50% στην Ε.Ε.

Εξι μέτρα για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια
Τα ελληνικά νοικοκυριά καταφεύγουν σε αρκετές περικοπές, αλλάζουν τις αγοραστικές τους συνήθειες και πληρώνουν σε δόσεις

<<<<<<

Τα μεσαία εισοδήματα
έχουν χάσει το 9% της
αγοραστικής τους
δύναμης και τα πλέον ευ-
άλωτα ακόμη και 40%.

Στους «πρωταθλητές» των ηλεκτρονικών συναλλαγών οι Ελληνες καταναλωτές
<<<<<<

Δεύτεροι μετά τους Ολλαν-
δούς στην Ευρώπη, σύμφω-
να με έρευνα της PayPal.

Επιμήκυνση διάρκειας δανείου
ή επιδότηση από το κράτος  
Τι προτείνουν οι τράπεζες στο υπ. Οικονομικών για τα στεγαστικά    

<<<<<<

Τα μέτρα θα πρέπει να στο-
χεύουν σε συγκεκριμένες κα-
τηγορίες δανειοληπτών που
έχουν πραγματικό πρόβλημα.

Η άνοδος των επιτοκίων αυξάνει κατά μέσον όρο τη μηνιαία δόση ενός στεγαστικού κατά
περίπου 20%, αλλά η αύξηση αυτή δεν πλήττει οριζόντια όλους τους δανειολήπτες.

Μείωση καταθέσεων επιχειρήσεων,
μικρή αύξηση για τα νοικοκυριά

<<<<<<

Ο ρυθμός αποταμίευσης
των νοικοκυριών επιβραδύ-
νεται, λόγω των πιέσεων
από τον υψηλό πληθωρισμό
και την άνοδο επιτοκίων.
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Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Η τέλεια καταιγίδα για χιλιάδες
νοικοκυριά είναι ακόμη μπροστά:
αύξηση δόσεων στεγαστικών δα-
νείων, επιμονή των υψηλών τιμών
ενέργειας, αλλά και συνεχείς αυ-
ξήσεις στις τιμές των τροφίμων
–απόδειξη ότι ο κλαδικός πληθω-
ρισμός εξακολουθεί να ανεβαί-
νει– συνθέτουν ένα εκρηκτικό
κοκτέιλ που μπορεί να αυξήσει
τις μηνιαίες δαπάνες ενός μέσου
νοικοκυριού ακόμη και κατά 300
ευρώ τον μήνα σε σχέση με τα
προ πληθωριστικής κρίσης επί-
πεδα. Και αυτό παρά τις επιδοτή-
σεις που παρέχονται για το ηλε-
κτρικό ρεύμα ή το φυσικό αέριο
και οι οποίες χρηματοδοτούνται
με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ
σε μηνιαία βάση. Για ένα νοικο-
κυριό με οικογενειακό εισόδημα
2.000 ευρώ τον μήνα, αυτά τα πε-
ρίπου 300 ευρώ μπορούν να προ-
καλέσουν απώλεια ετήσιου εισο-
δήματος της τάξεως του 13%-14%
και ουσιαστικά να στερήσουν μια
οικογένεια από ενάμισι μηνιάτικο.
Πολύ μεγαλύτερο θα είναι το πρό-
βλημα για τα φτωχότερα νοικο-
κυριά, γι’ αυτό και οι όποιες συ-
ζητήσεις για τα επόμενα μέτρα
στήριξης –τόσο στο πεδίο των
τροφίμων όσο και στο μέτωπο
του κόστους δανεισμού– επικε-
ντρώνονται στα πιο ευάλωτα, οι-
κονομικά, νοικοκυριά.

Τα σημάδια αποκλιμάκωσης
του πληθωρισμού τόσο τον Οκτώ-
βριο όσο και τον Νοέμβριο είναι
μια ένδειξη επιβράδυνσης του
ρυθμού αύξησης των τιμών, αλλά
δεν σημαίνουν σε καμία περίπτω-

ση αποκλιμάκωση των τιμών. Ου-
σιαστικά, στην ήδη ακριβή κιλο-
βατώρα ηλεκτρικού ρεύματος (α-
κόμη και μετά την επιδότηση),
στην ακριβή αμόλυβδη και στη
φουσκωμένη τιμή του φυσικού
αερίου έρχονται να προστεθούν
το ολοένα και αυξανόμενο κόστος
των τροφίμων –τον Νοέμβριο κα-
ταγράφηκε στην Ελλάδα η μεγα-
λύτερη μεταβολή στα τρόφιμα
από το ξέσπασμα της κρίσης– και
φυσικά οι επιβαρύνσεις των δα-
νειοληπτών από τις διαδοχικές
ανόδους των επιτοκίων, οι οποίες

μάλιστα λειτουργούν σωρευτικά.
Αυξήσεις οι οποίες μάλιστα, σύμ-
φωνα με όλες τις ενδείξεις, θα συ-
νεχιστούν με το επόμενο βήμα
να γίνεται από την ΕΚΤ στην ε-
πόμενη συνεδρίαση της 15ης Δε-
κεμβρίου.

Κατανομή των εξόδων
Πώς μεταφράζεται στην πράξη

αυτή η τέλεια καταιγίδα; Ενα τυπικό
νοικοκυριό εξυπηρετεί ένα στε-
γαστικό δάνειο. Του έχει απομείνει
οφειλή 80.000 ευρώ, η οποία θα
πρέπει να αποπληρωθεί μέσα στα
επόμενα 15 χρόνια. Καταναλώνο-
νται 400 κιλοβατώρες ηλεκτρικού
ρεύματος σε μηνιαία βάση, ενώ

το κόστος των ειδών διατροφής
ήταν πριν από την κρίση περίπου
295 ευρώ τον μήνα. Τόσα τουλά-
χιστον αναφέρονται στην έρευνα
οικογενειακών προϋπολογισμών
της ΕΛΣΤΑΤ. Θέρμανση γίνεται
με φυσικό αέριο με μέση μηνιαία
κατανάλωση 700 KWh, ενώ υπάρ-
χει και ένα αυτοκίνητο που κατα-
ναλώνει 80 λίτρα τον μήνα για να
καλυφθούν οι μετακινήσεις. Αυτό
το «εξοδολόγιο» μπορούσε να το
καλύψει το νοικοκυριό πριν ξε-
σπάσει η κρίση με περίπου 1.000
ευρώ τον μήνα (1.023 ευρώ βγάζουν
οι ακριβείς υπολογισμοί). Από το
νέο έτος, θα απαιτούνται περίπου
1.296 ευρώ. Και να γιατί:

1. Η δόση του δανείου υπολο-
γιζόταν μέχρι και το καλοκαίρι
του 2022 με επιτόκιο 1,5%. Από
το νέο έτος, είναι πολύ πιθανό ότι
θα υπολογίζεται με επιτόκιο 4,5%.
Ηδη το επιτόκιο της ΕΚΤ έχει αυ-
ξηθεί κατά δύο μονάδες και εκ-
κρεμεί η απόφαση του Δεκεμβρί-
ου. Στις αρχές του 2023, εκτιμάται
ότι το επιτόκιο της ΕΚΤ θα είναι
στο 3%. Για το δάνειο των 80.000
ευρώ που εξυπηρετεί αυτό το νοι-
κοκυριό, η δόση θα αυξηθεί από
τα 500 στα 617 ευρώ. Το αν θα υ-
πάρξει κάποια προοπτική συγκρά-
τησης της αύξησης, θα φανεί τις
επόμενες δύο εβδομάδες όταν θα
οριστικοποιηθούν οι διαβουλεύ-
σεις της κυβέρνησης με τις διοι-
κήσεις των τραπεζών.

2. Στα τρόφιμα, οι ανατιμήσεις
συνεχίζονται. Επειδή ο κλαδικός
πληθωρισμός των ειδών διατρο-
φής «τρέχει» με περίπου 13%-
14%, τα 295 ευρώ που απαιτού-
νταν πριν από την κρίση, έχουν

ήδη γίνει ήδη 336 ευρώ. Το πρό-
βλημα με τα τρόφιμα είναι πολύ
μεγάλο. Τα 295 ευρώ αποτελούν
έναν μέσο όρο. Ενα φτωχό νοι-
κοκυριό με εισόδημα 750 ευρώ
εμφανιζόταν πριν από την κρίση
να ξοδεύει 153 ευρώ για τρόφιμα,
δηλαδή το 20% του εισοδήματός
του. Τώρα, τα 153 ευρώ έχουν ήδη
γίνει 173 και απαιτείται η διάθεση
του 23% του εισοδήματος και όχι
του 20%. Τέτοια επιβάρυνση στα
πλουσιότερα νοικοκυριά δεν υ-
πάρχει. Νοικοκυριό με εισόδημα

3.500 ευρώ τον μήνα δαπανά 383
ευρώ, δηλαδή το 11% του εισο-
δήματος. Ακόμη και μετά την αύ-
ξηση των τιμών, η αναλογία είναι
ζήτημα αν θα αυξηθεί στο 12%-
12,5%. Είναι πολύ πιθανό ότι και
μέσα στο 2023, εάν υπάρξει δη-
μοσιονομικός χώρος, θα υπάρξει
επανάληψη των στοχευμένων μέ-
τρων στήριξης για τα φτωχότερα
νοικοκυριά. Μία ακόμη επιταγή
ακρίβειας δεν μπορεί να αποκλει-
στεί μέχρι το Πάσχα, δεδομένου
ότι οι μειώσεις των έμμεσων φό-

ρων έχουν αποκλειστεί.
3. Στο ηλεκτρικό ρεύμα, η κι-

λοβατώρα, παρά την επιδότηση,
κοστίζει σήμερα 16 λεπτά ή πε-
ρίπου 25 λεπτά εάν συμπεριλη-
φθούν και όλες οι χρεώσεις και ο
ΦΠΑ. Πριν από την κρίση, μια κι-
λοβατώρα κόστιζε  περίπου 15-
16 λεπτά (ή 11 λεπτά χωρίς τους
φόρους και τις λοιπές χρεώσεις).

4. Αν ενσωματωθεί στον λογα-
ριασμό το κόστος του φυσικού α-
ερίου (η τιμή παραμένει περίπου
τριπλάσια σε σχέση με τα προ

κρίσης επίπεδα) αλλά και η αύξηση
στις τιμές των καυσίμων, κατα-
λήγουμε στην επιβάρυνση των
περίπου 270-300 ευρώ ανά μήνα.

Τέτοια επιβάρυνση δεν αντι-
μετωπίζεται πλέον μόνο με μέτρα
στήριξης. Και στον βαθμό που το
πληθωριστικό κύμα αποκτά μό-
νιμα χαρακτηριστικά, είναι δεδο-
μένο ότι πολύ σύντομα θα μπει
στο τραπέζι η αύξηση των μισθών
στον ιδιωτικό τομέα και όχι μόνο
στο επίπεδο του κατώτατου μι-
σθού.

Εως και 300 ευρώ
τον μήνα το κόστος
των ανατιμήσεων
Δόση, ενέργεια και τρόφιμα συνθέτουν εκρηκτικό κοκτέιλ

<<<<<<

Για νοικοκυριό με
εισόδημα 2.000 ευρώ,
το ετήσιο κόστος
υπολογίζεται σε
ενάμισι «μηνιάτικο».
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Στις 30.000-40.000 ανεβάζουν οι τε-
λευταίες εκτιμήσεις των τραπεζών τους
δανειολήπτες που θα μπορούσαν να
ενταχθούν στο πακέτο στήριξης των
ευάλωτων νοικοκυριών με βάση την
κατ’ αρχήν συμφωνία που υπήρξε με-
ταξύ του υπουργού Οικονομικών και
των διοικήσεων των τραπεζών την πε-
ρασμένη εβδομάδα. Το μέτρο, σύμφωνα
με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, προ-
βλέπει την επιδότηση του 50% της δια-
φοράς της δόσης που προκύπτει από
την αύξηση των επιτοκίων με στόχο
να περιοριστεί η επιβάρυνση για όσους
οφειλέτες είναι ευάλωτοι, δηλαδή πλη-
ρούν τα αυστηρά κριτήρια του νόμου.
Βασική προϋπόθεση είναι να είναι συ-
νεπείς στις δανειακές υποχρεώσεις
τους, δηλαδή να μην έχουν καθυστέ-
ρηση στις οφειλές τους πάνω από 3
μήνες.

Για δώδεκα μήνες
Πρακτικά το μέτρο προβλέπει ότι

εάν κάποιος ευάλωτος δανειολήπτης
στεγαστικού δανείου πλήρωνε πριν
από την αύξηση των επιτοκίων π.χ.
400 ευρώ μηνιαία δόση, η οποία μετά
την άνοδο του euribor αυξήθηκε στα
500 ευρώ, οι τράπεζες θα αναλάβουν
το 50% αυτής της αύξησης, δηλαδή τα
50 ευρώ. Το μέτρο προτάθηκε να ισχύ-
σει για 12 μήνες και οι λεπτομέρειες
θα καθοριστούν τις προσεχείς δύο ε-
βδομάδες προκειμένου να οριστικο-
ποιηθεί και η ακριβής περίμετρος των
δανείων που θα επιδοτηθούν. 

Στις κρίσιμες λεπτομέρειες που πρέ-
πει να συμφωνηθούν είναι και το κατά

πόσον το μέτρο θα ισχύσει αναδρομικά,
δηλαδή από τον περασμένο Ιούλιο που
ξεκίνησε η άνοδος των επιτοκίων, ή
θα ισχύσει εφεξής για τις νέες αυξήσεις
επιτοκίων. Το κόστος της επιδότησης,
όπως προέκυψε από τη συνάντηση
του υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα, που ξεκαθάρισε ότι δεν θα
υπάρξει δημοσιονομική στήριξη, κα-
λούνται να αναλάβουν οι ίδιες οι τρά-
πεζες και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις,
το κόστος αυτό είναι διαχειρίσιμο.

Προϋπόθεση είναι το μέτρο να λάβει

την έγκριση της ΕΚΤ. Η έγκριση δεν
συνίσταται στην αποδοχή της επιδό-
τησης, αλλά στο κατά πόσον η κεντρική
τράπεζα θα απαιτήσει τα δάνεια αυτά
να αναταξινομηθούν από την κατη-
γορία των εξυπηρετούμενων στην κα-
τηγορία των υποψήφιων προς αθέτηση
δανείων (unlikely to pay). 

Ενα τέτοιο ενδεχόμενο θα τίναζε
τον σχεδιασμό στον αέρα, καθώς σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών
θα οδηγούσε σε αύξηση του δείκτη
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(NPEs) έως και 2 μονάδες και θα συνι-
στούσε πισωγύρισμα στην προσπάθεια

εξυγίανσης, με σαφείς επιπτώσεις στην
κερδοφορία του τραπεζικού συστήμα-
τος. Τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί
ένα νοικοκυριό ευάλωτο είναι:

• Εισοδηματικά: Το συνολικό εισό-
δημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικο-
κυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500
ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοι-
κοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια,
για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοι-
κοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000
ευρώ, ενώ στα νοικοκυριά με απρο-
στάτευτα τέκνα ορίζεται προσαύξηση
7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέ-
κνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί
να υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ ετησίως,
ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοι-
κοκυριού.

• Περιουσιακά: Η συνολική φορο-
λογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας
του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τις 120.000 ευρώ για το μονο-
πρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη
κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο
μέλος και έως τις 180.000 ευρώ. Το συ-
νολικό ύψος των καταθέσεων του νοι-
κοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετο-
χών, ομολόγων κ.λπ. να μην υπερβαίνει
τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοι-
κοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500
ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοι-
κοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια,
για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοι-
κοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000
ευρώ, ενώ στα νοικοκυριά με απρο-
στάτευτα τέκνα ορίζεται προσαύξηση
7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέ-
κνο.

ΤΟΥ ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Με έσοδα από τον τουρισμό οριακά χα-
μηλότερα τόσο από τα φετινά όσο και
από εκείνα του 2019 έχει καταρτιστεί
ο προϋπολογισμός για το 2023. Ειδικό-
τερα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το
εξωτερικό εκτιμάται ότι θα κινηθούν
οριακά χαμηλότερα από το 2019, οπότε
και διαμορφώθηκαν στα 18,2 δισεκα-
τομμύρια ευρώ. Αν και η σχετική πρό-
βλεψη δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία
που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οι-
κονομικών,  η παραδοχή είναι για ει-
σπράξεις της τάξης των 18 δισ. Εάν συ-
νεκτιμηθεί και ο πληθωρισμός, καθί-
σταται αντιληπτό πως αναμένεται να
είναι περιορισμένες σε σχέση με τα ε-
πίπεδα-ρεκόρ του 2019 και του 2022.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση
του προϋπολογισμού, οι ονομαστικές

εισπράξεις του τουρισμού για φέτος ε-
κτιμώνται πλησίον του επιπέδου του
2019 και ειδικότερα στο 97,4% των 18,2
δισ. εκείνης της χρήσης. Να σημειωθεί
πως ως ενδεικτικός κανόνας για τα
έσοδα του προϋπολογισμού από τον
τουρισμό χρησιμοποιείται η παραδοχή
πως το 50% των ταξιδιωτικών εισπρά-
ξεων αντιστοιχεί σε έσοδα για το Δη-
μόσιο.

Σε κάθε περίπτωση η ευρύτερη αγορά
εκτιμά πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για
να υπάρξουν ασφαλείς προβλέψεις για
το 2023, δεδομένης της ρευστότητας
που επικρατεί στη διεθνή οικονομία
και τις γεωπολιτικές εξελίξεις που λαμ-
βάνουν χώρα. Σαφέστερη εικόνα δεν
αναμένεται πριν από τον Μάρτιο του
επόμενου έτους.

Την επιφυλακτικότητα αυτή του οι-
κονομικού επιτελείου της κυβέρνησης

μοιράζονται και οι περισσότεροι επι-
χειρηματίες του κλάδου. Και αυτό διότι,
όπως αναφέρεται και στην εισηγητική
έκθεση του προϋπολογισμού, «ο σημα-
ντικότερος κίνδυνος βραχυπρόθεσμα
για την ελληνική οικονομία προέρχεται
από τις τιμές ενέργειας και τον πληθω-
ρισμό και τις επιπτώσεις τους στο δια-
θέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και
στην κατανάλωση, στις επενδύσεις (μέ-
σω της επιβάρυνσης του κόστους δα-
νεισμού) και τις διεθνείς συναλλαγές
της χώρας (τουρισμός, εμπόριο καυσί-
μων) λόγω του πληθωρισμού και της
αύξησης του μεταφορικού κόστους».

Ωστόσο η ανησυχία εστιάζεται στο
ύψος των δαπανών που θα πραγματο-
ποιήσουν οι ξένοι επισκέπτες τον επό-
μενο χρόνο και όχι στον αριθμό τους.
Και αυτό διότι όλα τα διαθέσιμα για την
ώρα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων

δημοσκοπήσεων στις αγορές αφετηρίας
των επισκεπτών της Ελλάδας, δείχνουν
ότι η διάθεση για ταξίδια παραμένει ι-
σχυρή και επιπλέον η Ελλάδα βρίσκεται
ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες επιλογές
σε όλες τις βασικές αγορές από τις οποίες
έλκει ταξιδιώτες. Ως κεντρικό σενάριο,
λοιπόν, φέρεται να εκλαμβάνεται η αύ-
ξηση του αριθμού των επισκεπτών,
αλλά και η μείωση του μέσου χρόνου
παραμονής στη χώρα και παράλληλα
η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη ανά τα-
ξίδι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τέλη
Οκτωβρίου δημοσιοποιήθηκε διευρυ-
μένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε
για λογαριασμό της European Travel
Commission σε δείγμα από περισσότε-
ρους από 100.000 Ευρωπαίους ταξιδιώ-
τες, οι οποίοι κατατάσσουν την Ελλάδα
μέσα στους top-5 προορισμούς, που

είναι πιο πιθανό να επισκεφθούν. Παρ’
όλη τη μεγάλη ανησυχία για τις επι-
πτώσεις του πληθωρισμού και της ε-
νεργειακής κρίσης στο διαθέσιμο εισό-
δημα των νοικοκυριών, η διάθεση για
διεθνή ταξίδια εντός Ευρώπης παραμένει
στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές
της συγκεκριμένης κυλιόμενης έρευνας
(Σεπτέμβριος 2020). Ωστόσο η πλειο-
νότητα των ερωτηθέντων Ευρωπαίων
δηλώνει ότι θα περιορίσει τη διάρκεια
των ταξιδιών. Με βάση τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου - Σε-
πτεμβρίου 2022 οι ταξιδιωτικές εισπρά-
ξεις διαμορφώθηκαν στα 15,6 δισ. (αύ-
ξηση 78,3% σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2021). Εναντι της
περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου
2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφα-
νίζονται μειωμένες κατά 3,1%.

Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων
και μείωση των τραπεζικών χρεώσεων
κάλεσε η κυβέρνηση τις τράπεζες, σε
μια προσπάθεια να εξορθολογιστούν τα
spreads μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων
και καταθέσεων και να ενισχυθούν οι
ηλεκτρονικές πληρωμές.

Ηδη οι πρώτες αυξήσεις στα επιτόκια
καταθέσεων έγιναν στα τέλη Νοεμβρίου
και συνεχίζονται και τον Δεκέμβριο με
επίκεντρο κυρίως τις προθεσμιακές κα-
ταθέσεις, αλλά και ειδικούς τραπεζικούς
λογαριασμούς αποταμίευσης, όπως π.χ.
για παιδιά, μισθοδοτικούς ή συνταξιο-
δοτικούς, για τους οποίους εφαρμόζονται
υψηλότερα επιτόκια ακόμη και για μικρά
ποσά. Οι αυξήσεις στις προθεσμιακές
καταθέσεις είναι χαμηλές της τάξης των
40 μονάδων βάσης για μικρές διάρκειες
έως 3-6 μήνες, αλλά κλιμακώνονται έως
τις 80 μονάδες βάσης για μεγαλύτερες
διάρκειες 12 ή 15 μηνών και για ποσά
που συνήθως υπερβαίνουν τις 50.000
ευρώ. Με αυτό τον τρόπο οι τράπεζες
επιδιώκουν να περάσουν ένα μέρος της
αύξησης του euribor στις αποδόσεις
των καταθέσεων και παράλληλα να δώ-
σουν ένα κίνητρο προκειμένου μέρος
των καταθέσεων να μετακινηθεί από
τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε
κλειστούς λογαριασμούς μεγαλύτερης
διάρκειας κυρίως 12 μηνών. Στο μέτωπο
των τραπεζικών χρεώσεων που βρίσκεται
ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα, το υ-
πουργείο Οικονομικών έδωσε στις τρά-
πεζες λίστα 12 χρεώσεων με στόχο την
επανεξέτασή τους. Πρόκειται για χρε-
ώσεις που αφορούν τόσο τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές, όπως η αποστολή χρημάτων

μέσω Ιnternet ή mobile banking σε τρά-
πεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
αλλά και χρεώσεις που έχουν να κάνουν
με σειρά από υπηρεσίες όπως τα έξοδα
για την αξιολόγηση αιτημάτων για τη
χορήγηση π.χ. στεγαστικών δανείων.
Η λίστα περιλαμβάνει τις εξής χρεώ-
σεις:

1. Προμήθεια εισερχόμενου εμβάσμα-
τος.

2. Προμήθεια εξερχόμενου εμβάσματος
(χρέωση για μεταφορά χρημάτων από
τον λογαριασμό μιας τράπεζας σε λογα-

ριασμό άλλης τράπεζας εσωτερικού).
3. Προμήθεια αποστολής χρημάτων

(έμβασμα) σε τράπεζες εκτός Ευρωζώ-
νης.

4. Προμήθεια ανάληψης μετρητών
από ΑΤΜ άλλης τράπεζας.

5. Συνδρομή πιστωτικής κάρτας.
6. Προμήθεια επανέκδοσης χρεωστι-

κής/πιστωτικής κάρτας λόγω λήξης και
λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς.

7. Προμήθεια για πληρωμή λογαρια-
σμών (ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.).

8. Προμήθεια έκδοσης αντιγράφων
κίνησης λογαριασμών/δανείων/πιστω-
τικών καρτών.

9. Εξοδα αξιολόγησης αιτημάτων δα-
νείων.

10. Εξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου
αιτημάτων δανείων.

11. Εξοδα συναλλαγών με πιστωτικές
κάρτες στο εξωτερικό (επιβάρυνση για
τη μετατροπή συναλλαγών εξωτερικού
σε ευρώ).

12. Προμήθεια για αγορά χρεογράφων
του ελληνικού Δη-μοσίου.

Οπως έχει γράψει η «Κ», το κόστος
που χρεώνουν οι τράπεζες για τη μετα-
φορά χρημάτων μεταξύ δύο διαφορετικών
τραπεζών είναι υπέρογκο σε σχέση με
τη γενικότερη τάση στον τομέα των η-
λεκτρονικών συναλλαγών, που ευνοεί
τις πληρωμές όχι μόνο μέσω πιστωτικής
ή χρεωστικής κάρτας, αλλά την απευθείας
και φθηνή μεταφορά χρημάτων μεταξύ
λογαριασμών από τράπεζα σε τράπεζα.
Το μέσο κόστος στη χώρα μας διαμορ-
φώνεται κοντά στα 3 ευρώ, εάν η συ-
ναλλαγή δεν γίνεται άμεσα και 4-5 ευρώ
εάν η συναλλαγή εκτελεστεί άμεσα.

Το μοντέλο ανάπτυξης των ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών στη χώρα μας στη-
ρίζεται στον κατακερματισμό των χρε-
ώσεων σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στις
ευρωπαϊκές τράπεζες, όπου εφαρμόζεται
εδώ και χρόνια το μοντέλο της διαχεί-
ρισης του λογαριασμού του πελάτη. Το
μοντέλο αυτό έχουν αρχίσει να εισάγουν
σταδιακά και οι ελληνικές τράπεζες και
προβλέπει τη μηνιαία επιβάρυνση ενός
λογαριασμού με ένα ποσό, π.χ. 5 ή 10
ευρώ, αλλά δίνει τη δυνατότητα σημα-
ντικών πακέτων συναλλαγών ή απεριό-
ριστων κινήσεων, δωρεάν χορήγηση
χρεωστικής κάρτας και προνόμια εκ-
πτώσεων ανάλογα με το προφίλ και το
πακέτο κάθε καταθέτη.

ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Οι συνεπείς δανειολήπτες που πήραν
δάνειο την προηγούμενη δεκαετία ή
δεν κοκκίνισαν την οφειλή τους και την
εξυπηρετούν μέχρι σήμερα κανονικά,
χωρίς να έχουν καταφύγει σε ρύθμιση,
είναι αυτοί που καλούνται να σηκώσουν
το βάρος των υψηλών επιτοκίων.

Πρόκειται για όσους πήραν στεγα-
στικό δάνειο με υψηλότερο περιθώριο
(spread) της τάξης του 4%, κυρίως μετά
το 2011 έως και το 2019. Οι περισσότεροι
αυτών των δανειοληπτών δεν ρύθμισαν
τις οφειλές τους με χαμηλότερο περι-
θώριο, όπως συνέβη με τους περισσό-
τερους που κοκκίνισαν τα δάνειά τους
κατά τη διάρκεια της κρίσης και έτσι
σήμερα επωμίζονται διπλό βάρος, καθώς
πληρώνουν όχι μόνο αυξημένο κόστος,
αλλά και το κόστος της ασυνέπειας
όσων επαναδιαπραγματεύτηκαν τη δα-
νειακή τους σύμβαση με την τράπεζα
και πέτυχαν καλύτερους όρους.

Τα περιθώρια στα στεγαστικά δάνεια
έφθασαν το 4%-4,5% στην κορύφωση
της προηγούμενης οικονομικής κρίσης,
όταν οι τράπεζες αντιμέτωπες με κόκ-
κινες οφειλές ύψους άνω των 100 δισ.
ευρώ, είχαν κλείσει την κάνουλα της
ρευστότητας. Την περίοδο εκείνη για
τους τολμηρούς που επιχείρησαν την

αγορά κατοικίας, τα επιτόκια αυτά δεν
έδειχναν απαγορευτικά, καθώς εφαρ-
μόζονταν σε αρνητικό euribor και έτσι
το τελικό επιτόκιο φαινόταν προσιτό.
Πλέον μετά την άνοδο του euribor στο
2%, το μέσο επιτόκιο για αυτά τα δάνεια
φθάνει το 5,5%-6%, επίπεδο που είναι
διπλάσιο της Ευρωζώνης και σίγουρα
ακριβό για την αγορά κατοικίας.

Παρά το γεγονός ότι η προοπτική το
euribor να φθάσει το 3% εκτινάσσει το
κόστος εξυπηρέτησης για όλα τα δάνεια
που έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο, το
κυριότερο βάρος επωμίζονται όσοι ήταν
μέχρι σήμερα συνεπείς, αφού είναι αυτοί
που εκτός από την άνοδο του euribor
επιβαρύνονται και με υψηλότερο περι-
θώριο. Ετσι για ένα δάνειο π.χ. 100.000
ευρώ που δόθηκε το 2014 με επιτόκιο
3,5% και σήμερα έχει αυξηθεί στο 5,5%
και έχει διάρκεια αποπληρωμής τα 20
χρόνια, η δόση έχει αυξηθεί σε σχέση
με τον Ιούλιο από τα 586,14 ευρώ στα
694,68 ευρώ και θα φθάσει έως και τα
752,65 ευρώ τους προσεχείς μήνες –ε-
φόσον το euribor αυξηθεί στο 3%– α-
νεβάζοντας το κόστος κατά 108,54 ευρώ
έως και 166,5 ευρώ σε περίπτωση πε-
ραιτέρω ανόδου των επιτοκίων. Η επι-
βάρυνση στη μηνιαία δόση από τη μέχρι
σήμερα άνοδο του euribor φθάνει στα
174 ευρώ, όταν το ίδιο δάνειο αποπλη-

ρώνεται στα 30 χρόνια και προβλέπεται
να αυξηθεί έως τα 238,59 ευρώ εντός
του 2023 όταν το euribor θα φθάσει το
3%. Η πολιτική των τραπεζών, που σύμ-
φωνα με αρμόδια τραπεζικά στελέχη
περιορίζεται από τους εποπτικούς κα-
νόνες, έχει βγάλει από το κάδρο του
προβληματισμού τη συγκεκριμένη κα-
τηγορία και ακόμη και κάποια προγράμ-
ματα που ίσχυσαν για τους συνεπείς
δανειολήπτες εν μέσω της προηγούμε-
νης κρίσης αποσύρθηκαν σιωπηρώς.
Ετσι μεγαλώνει όχι μόνο το κόστος ε-

ξυπηρέτησης, αλλά και η δυσαρέσκεια
για όσους είναι συνεπείς και οι οποίοι,
παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις απέφυγαν
να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μία, δύο
ή ακόμη και τρεις φορές.

Αντίστοιχα, απροθυμία και σίγουρα
όχι ισχυρή παρότρυνση διαπιστώθηκε
από τις τράπεζες να εντάξουν αυτή την
κατηγορία των δανειοληπτών σε προ-
γράμματα σταθερού επιτοκίου, όταν
αυτή η κατηγορία των επιτοκίων ήταν
ακόμη φθηνή. 

Το γεγονός ότι, με βάση την εικόνα
που μεταφέρουν οι ίδιες οι τράπεζες, η
αγωνία για τις δυνατότητες αλλαγής ε-
πιτοκίου κορυφώνεται το τελευταίο διά-
στημα όσο τα επιτόκια συνεχίζουν να
ανεβαίνουν και τα αιτήματα μετατροπής
από κυμαινόμενο σε σταθερό αυξάνο-
νται, επιβεβαιώνει ότι τα αντανακλα-
στικά των συνεπών δανειοληπτών α-
ποδείχθηκαν ετεροχρονισμένα. Πολύ
περισσότερο όμως δείχνει ότι το τρα-
πεζικό σύστημα, παρά το γεγονός ότι

η μετατροπή αυτή είναι εφικτή χωρίς
σημαντικό κόστος για τον δανειολήπτη,
δεν λειτούργησε προληπτικά. Ετσι τα
σταθερά επιτόκια που κυριάρχησαν
στην αγορά κυρίως τα δύο τελευταία
χρόνια αξιοποιήθηκαν ως εργαλείο για
την προσέλκυση νέας πελατείας και όχι
ως γραμμή άμυνας για τους συνεπείς
πελάτες.

Να σημειωθεί ότι οι δανειολήπτες
αυτοί εξαιρούνται και από τη συζήτηση
που έχει ανοίξει με πρωτοβουλία του
υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη
των ευάλωτων νοικοκυριών, καθώς κατά
κανόνα ξεφεύγουν των αυστηρών κρι-
τηρίων που θέτει ο νόμος για όσους θε-
ωρούνται ευάλωτοι. Ετσι εναλλακτική
λύση παραμένει η επιμήκυνση της διάρ-
κειας του δανείου τους, που θα τους ε-
πιβαρύνει με υψηλότερους τόκους.

Οι τράπεζες αντιτείνουν και είναι γε-
γονός ότι πολλοί από αυτούς τους δα-
νειολήπτες είχαν ενταχθεί στο πρό-
γραμμα «Γέφυρα 1» για την προστασία

της πρώτης κατοικίας που εφαρμόστηκε
λόγω της πανδημίας και ίσχυσε για ένα
χρόνο μετά τα οριζόντια μορατόρια και
τις αναστολές δανείων που εφάρμοσαν
οι τράπεζες με παρότρυνση της ΕΚΤ.
Το γεγονός ότι οι συνεπείς βγαίνουν
από ένα καθεστώς αυξημένης προστα-
σίας που ίσχυσε τα τελευταία δύο χρόνια
και πλέον μπαίνουν στα βαθιά νερά της
αβεβαιότητας που δημιουργεί η άνοδος
των επιτοκίων, αλλά και η επιμονή του
πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, ενι-
σχύει τον προβληματισμό για την τύχη
αυτών των δανείων. Επιπλέον δεν μει-
ώνει τον κίνδυνο τα δάνεια αυτά, που
είναι και το καλύτερο κομμάτι του χαρ-
τοφυλακίου των τραπεζών, να βρεθούν
υπό πίεση, κάτι που θα είχε όχι μόνο
πρακτικές αρνητικές συνέπειες, όπως
η αθέτηση πληρωμής, αλλά κυρίως η-
θικές, ειδικά σε αυτήν την περίοδο όπου
η συζήτηση για τον ρόλο του τραπεζικού
συστήματος επανέρχεται στον δημόσιο
διάλογο με έντονο τρόπο.

Μεγάλες
επιβαρύνσεις
για συνεπείς
δανειολήπτες
Δεν ρύθμισαν τα δάνειά τους και τώρα
σηκώνουν το βάρος των υψηλών επιτοκίων

Xαμηλότερα έσοδα από τον τουρισμό αναμένονται το 2023

Στο τραπέζι μείωση δόσης
για 40.000 ευάλωτα νοικοκυριά

Kυβέρνηση και αγορά προβλέπουν ταξι-
διωτικές εισπράξεις 18 δισ. ευρώ.

<<<<<<

Το μέτρο προβλέπει
την επιδότηση του 50%
της διαφοράς της δόσης
που προκύπτει από
την αύξηση των επιτοκίων.

<<<<<<

Πρόκειται για στεγαστικά
που δόθηκαν από το 2011
έως το 2019. Πλέον,
μετά την άνοδο του euribor
στο 2%, το μέσο επιτόκιο
φθάνει το 5,5%-6%.

<<<<<<

Το κόστος που χρεώνουν
για τη μεταφορά χρημάτων
μεταξύ δύο διαφορετικών
τραπεζών είναι μεγάλο.

Πιέσεις για αύξηση των επιτοκίων
καταθέσεων και μικρότερες χρεώσεις
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Σε φανατικούς κυνηγούς προσφορών,
είτε τα προϊόντα βρίσκονται στο «καλάθι
του νοικοκυριού» είτε υπό τα συνήθη
προγράμματα προωθητικών ενεργειών
που διενεργούν οι προμηθευτές σε συ-
νεργασία με τους λιανεμπόρους, έχουν
μετατραπεί οι καταναλωτές σε μια προ-
σπάθεια να εξοικονομήσουν χρήματα
εν μέσω πληθωριστικής κρίσης. Αυτή,
βεβαίως, δεν είναι η μοναδική συνήθεια
που έχει ενταθεί τον τελευταίο χρόνο.
Οι καταναλωτές προβαίνουν και σε άλλα
μέτρα, από την αναβολή αγορών άλλων
ειδών –όπως για παράδειγμα ρούχων και
οικιακού εξοπλισμού, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται για το υπόλοιπο λιανεμπόριο
πλην των σούπερ μάρκετ– έως τη μείωση

της κατανάλωσης ρεύματος, με το κίνητρο
εν προκειμένω να μην είναι η προστασία
του πλανήτη, αλλά η αποφυγή «φουσκω-
μένων» λογαριασμών.

Σύμφωνα με έρευνα καταναλωτικών
τάσεων που πραγματοποίησε το Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και βασικά
ευρήματά της παρουσίασε χθες ο καθη-
γητής Γιώργος Δουκίδης στο πλαίσιο του
13ου συνεδρίου του Ινστιτούτου Ερευνας
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών
(ΙΕΛΚΑ), κυριότερη «επιθετική» πρακτική
των καταναλωτών (σε ποσοστό 84%)
είναι να κυνηγούν περισσότερο τις προ-
σφορές και τις εκπτώσεις. Αξίζει, μάλιστα,
να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία
που παρουσίασε ο Βάιος Δημοράγκας,
διευθύνων σύμβουλος της NielsenIQ, το
29% των καταναλωτών στην Ελλάδα αλ-
λάζει σούπερ μάρκετ αναλόγως των προ-

σφορών που αυτό έχει. Πρόκειται για το
υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί
από την εταιρεία.

Το πόσο σημασία δίνουν οι κατανα-
λωτές στις προσφορές αποδεικνύεται
και από το γεγονός ότι όπως επισήμανε
ο Κώστας Αντιμησάρης, γενικός επιχει-
ρησιακός διευθυντής του ομίλου METRO
(My Market) στα προϊόντα που εντάχθη-
καν στο «καλάθι του νοικοκυριού» κα-

ταγράφεται αύξηση τζίρου 60%-70% σε
σύγκριση με την περίοδο που δεν ήταν
στο καλάθι, φαινόμενο που παρατηρείται
γενικότερα όταν ένα προϊόν διατίθεται
σε προσφορά.

Αλλη «επιθετική» πρακτική είναι η α-
γορά φθηνότερων προϊόντων, όπως τα
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, το μερίδιο
των οποίων διαμορφώνεται –σύμφωνα
με στοιχεία της IRI– σε 16,1%, ενώ συ-

μπεριλαμβανομένης και της Lidl σε 23,6%,
σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ.
Aρκετοί δε περιορίζονται στην άμυνα,
με το 67% να δηλώνει ότι αγοράζει λι-
γότερα προϊόντα.

Στο δεκάμηνο του 2022 η μείωση του
όγκου πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ εί-
ναι 1,3%. Παρά τις παραπάνω πρακτικές
που υιοθετούν τα νοικοκυριά, συχνά το
διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την
κάλυψη των εξόδων. «Η ελληνική οικο-
γένεια ξοδεύει 25% πάνω από το εισόδημά
της», υποστήριξε χθες ο κ. Δουκίδης,
κάτι που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί τις
αποταμιεύσεις, φθάνει στα όρια τις πι-
στωτικές κάρτες ή κυκλοφορεί αρκετό
«μαύρο» χρήμα. Παρόμοια στοιχεία, σύμ-
φωνα με όσα δήλωσε ο κ. Δουκίδης στην
«Καθημερινή», παρατηρούνται τελευταία
σε έρευνες καταναλωτικών τάσεων και
στις ΗΠΑ, ενώ ο ίδιος επισήμανε την αύ-
ξηση του ποσοστού στο 25% από 10%
πέρυσι.

Ενας άλλος λόγος που τα παραπάνω
μέτρα που λαμβάνουν τα νοικοκυριά
ίσως να αποβούν λιγότερο αποτελεσμα-
τικά από όσο προσδοκούν, είναι αυτό
που θεωρείται δυστυχώς αξίωμα στην
ελληνική αγορά, το «ό,τι ανεβαίνει δεν
κατεβαίνει». Η απάντηση που έδωσε
χθες ο γενικός γραμματέας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή Σωτήρης
Αναγνωστόπουλος ήταν τουλάχιστον α-
ποκαρδιωτική: «Η οικονομική ιστορία
έχει αποδείξει ότι οι τιμές δεν επιστρέφουν
ποτέ στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν.
Αυτό ονομάζεται στην οικονομική επι-
στήμη ακαμψία των τιμών προς τα κάτω.
Μερικώς, όταν παρέλθει αυτή η κρίση
και εξομαλυνθεί η κατάσταση στην Ου-
κρανία, κάτι που δεν φαίνεται πολύ σύ-
ντομα, θα έχουμε μια εξομάλυνση των
τιμών και ένα κομμάτι των ανατιμήσεων
θα υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα.
Δεν θα μπορέσουμε όμως ποτέ να φθά-
σουμε τα επίπεδα τιμών προ αυτής της
κρίσης, του Ιουνίου 2021 δηλαδή, οπότε
και ξεκίνησε ο κύκλος πληθωριστικών
πιέσεων εξαιτίας του ανοίγματος της α-
γοράς μετά την COVID-19».

Μείωση παραγωγής
για έκτο συνεχή μήνα
Στη μέγγενη του υπέρογκου ενερ-
γειακού κόστους και της μειωμένης
ζήτησης βρίσκεται η ευρωπαϊκή
βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης
και της εγχώριας, με την ενεργει-
ακή και πληθωριστική κρίση να
απειλεί να εξανεμίσει τη μεγάλη
άνθηση που γνώρισε ο κλάδος με
την επανεκκίνηση της οικονομίας
μετά τα πρώτα lockdowns του
2020.

Η ένταση της κρίσης είναι τέτοια
που αν μη τι άλλο απαιτεί ενδεχο-
μένως πιο γρήγορα και πιο απο-
φασιστικά βήματα από την πλευρά
της πολιτείας προκειμένου να είναι
διαθέσιμες για την εγχώρια βιο-
μηχανία περισσότερες επιλογές
για τη χρήση ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που α-
νακοίνωσε η S&P Global, ο δείκτης
Υπευθύνων Προμηθειών στην ελ-
ληνική μεταποίηση διαμορφώθηκε

τον Νοέμβριο στις 48,4 μονάδες,
ελαφρώς αυξημένος σε σύγκριση
με τον Οκτώβριο (48,1 μονάδες),
αλλά παραμένοντας σε χαμηλά ε-
πίπεδα και σταθερά κάτω από το
φράγμα των 50 μονάδων, κάτι που
υποδηλώνει ύφεση. Τα επίπεδα
παραγωγής μειώθηκαν για έκτο
συνεχή μήνα τον Νοέμβριο, μο-
λονότι με βραδύτερο ρυθμό. Πίσω
από την πτώση της παραγωγής
βρίσκεται η περαιτέρω συρρίκνωση
των νέων πωλήσεων στα μέσα του
τετάρτου τριμήνου. Η μείωση των
νέων παραγγελιών ήταν σε γενικές
γραμμές απότομη παρά την εξα-
σθένηση σε σύγκριση με τον Ο-
κτώβριο.

Οι εταιρείες ανέφεραν ότι οι ε-
πιπτώσεις του πληθωρισμού και
η οικονομική αβεβαιότητα οδή-
γησαν στη διστακτικότητα των
πελατών, ενώ υπήρξαν και ανα-

φορές για ακυρώσεις παραγγελιών.
Οι συνθήκες ζήτησης στις αγορές
του εξωτερικού ήταν επίσης δύ-
σκολες, καθώς οι νέες παραγγελίες
εξαγωγών μειώθηκαν περαιτέρω.

Η κατάσταση αυτή επιδρά αρ-
νητικά και στην απασχόληση στον
κλάδο της μεταποίησης. Οπως ε-
πισημαίνει η S&P Global, οι υπο-
τονικές προσδοκίες για το επόμενο
έτος είχαν ως αποτέλεσμα την τέ-
ταρτη συνεχή μηνιαία υποχώρηση
των επιπέδων απασχόλησης. Οι
εταιρείες μείωσαν τον αριθμό του
εργατικού δυναμικού, λόγω της α-
σθενούς ζήτησης και της περαι-
τέρω απότομης πτώσης των αδιεκ-
περαίωτων εργασιών.

Ανάλογα είναι τα συμπεράσματα
που προκύπτουν και από την έ-
ρευνα οικονομικής συγκυρίας του
Ιδρύματος Οικονομικών και Βιο-
μηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Ο δεί-
κτης επιχειρηματικών προσδοκιών
στη βιομηχανία υποχώρησε τον
Νοέμβριο στις 95,5 μονάδες από
τις 95,9 μονάδες τον Οκτώβριο, α-
πόρροια κυρίως των αρνητικών ε-
κτιμήσεων για την τρέχουσα ζή-
τηση και για τις νέες παραγγελίες
και της υποχώρησης των θετικών
εκτιμήσεων για τις εξαγωγές κατά
το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

«Η ευρωπαϊκή βιομηχανία σή-
μερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια
πρωτοφανή υπαρξιακή κρίση, με
σοβαρές επιπτώσεις στο παραγω-
γικό δυναμικό, εξαιτίας του μη α-
νταγωνιστικού ενεργειακού κό-
στους φυσικού αερίου και ηλεκτρι-
κής ενέργειας, αλλά και λόγω των
προκλήσεων της πράσινης μετά-
βασης», τόνισε ο πρόεδρος Δ.Σ.
του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπου-
λος κατά την προχθεσινή συνε-
δρίαση του γενικού συμβουλίου
του συνδέσμου η οποία έγινε πα-
ρουσία του υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα. «Η
πρόκληση σήμερα είναι να χειρι-
στούμε ταυτόχρονα την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής
και την ενεργειακή μετάβαση, χω-
ρίς να πληγεί ανεπανόρθωτα η α-
νταγωνιστικότητα», πρόσθεσε.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

<<<<<<

Η ακριβή ενέργεια αυξά-
νει το κόστος παραγωγής
στη μεταποίηση, ενώ οι
ανατιμήσεις μειώνουν
τις πωλήσεις.

Ιδιωτική ετικέτα και εκπτώσεις
επιλέγει το 84% των καταναλωτών
Το 29% αλλάζει σούπερ μάρκετ ανάλογα με τις προσφορές, δείχνει έρευνα του ΟΠΑ

<<<<<<

Τα προϊόντα που μπήκαν
στο «καλάθι του νοικοκυρι-
ού» εμφανίζουν αύξηση
τζίρου 70% σε σύγκριση
με την περίοδο πριν μπουν.
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Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Μία ακόμη απόπειρα, αλλά αυτή τη
φορά με τη βοήθεια επαγγελματιών
του ιδιωτικού τομέα, για την ενδελεχή
καταγραφή της αξίας των ακινήτων
του χαρτοφυλακίου του Δημοσίου ξε-
κινάει τον Δεκέμβριο από το Υπερτα-
μείο. Στόχος είναι αφενός η αποτίμηση
των περίπου 70.000 δικαιωμάτων επί
ακινήτων που ελέγχονται από την Ελ-
ληνική Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
(ΕΤΑΔ) και αφετέρου η επιλογή μο-
ντέλου ανά κατηγορία και γεωγραφική
περιοχή για την αξιοποίησή τους. Είτε
αυτή αφορά πώληση είτε μακροχρόνια
παραχώρηση, είτε ακόμα και εκχώρηση
για κοινωφελείς σκοπούς ή χρήση από
το Δημόσιο. Το διοικητικό συμβούλιο
του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία

Συμμετοχών και Περιουσίας) εντός
των επόμενων δύο εβδομάδων θα προ-
χωρήσει στην επικύρωση της επιλογής
του ανεξάρτητου ιδιωτικού συμβούλου
με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο,
που προέκυψε ύστερα από σχετική
διαγωνιστική διαδικασία.

Ο σύμβουλος αυτός θα διενεργήσει
αρχικά χαρτογράφηση, ενδελεχή α-
ξιολόγηση και εκτίμηση πεντακοσίων
τίτλων ακίνητης περιουσίας της ΕΤΑΔ
και κατόπιν το Υπερταμείο σε συνερ-
γασία με την ΕΤΑΔ δύναται να αυξήσει
τον αριθμό των αξιολογούμενων στοι-
χείων σε έως και χίλια. Τα ακίνητα θα
επιλεγούν με τη χρήση κατάλληλης
δειγματοληπτικής βάσης με στόχο την
κάλυψη όλων των πιθανών μεγεθών
και κατηγοριών των περιουσιακών
στοιχείων. Ο ιδιώτης σύμβουλος, αφού

διενεργήσει διεξοδική αξιολόγηση των
βάσεων δεδομένων της ΕΤΑΔ σε συ-
νεργασία με το Υπερταμείο, θα επιλέξει
ένα δείγμα που θα αντιστοιχεί επαρκώς
στην περιπλοκότητα της κατάστασης.
Πρακτικά, εξηγούν πηγές της αγοράς,
πρόκειται για ένα άτυπο due diligence.

Τα πρώτα 500 ακίνητα θα πρέπει
να έχουν αξιολογηθεί εντός τριών μη-
νών, δηλαδή μέχρι τα τέλη Φεβρουα-
ρίου, και κατόπιν ο σύμβουλος θα πρέ-
πει να εισηγηθεί μεθόδους σχετικά με
τη βέλτιστη μεθοδολογία αξιολόγησης
και εκτίμησης του συνόλου του χαρ-
τοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας
του, όπως επίσης και σχετικά με τις
προκλήσεις και προβλήματα που ε-
ντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία. Πα-
ράλληλα θα κάνει εκτίμηση των βη-
μάτων, ενεργειών και πόρων (χρόνος,

άτομα και κόστος) που απαιτούνται
για τη διενέργεια της εκτίμησης του
συνόλου του χαρτοφυλακίου (συμπε-
ριλαμβανομένης της επαλήθευσης
των πληροφοριών).

Το χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ περι-
λαμβάνει χιλιάδες τίτλους τουριστικών
ακινήτων και υποδομών, όπως είναι
οι μαρίνες, τα κάμπινγκ, τα χιονοδρο-
μικά κέντρα, τα πολιτιστικά κέντρα,
τα σπήλαια, τα τουριστικά περίπτερα,
οι ιαματικές πηγές και τα πρώην ξε-
νοδοχεία Ξενία, σειρά αστικών ακι-
νήτων, αγροτικές και παραθαλάσσιες
αγροτικές εκτάσεις, πρώην ολυμπιακά
ακίνητα και εγκαταστάσεις, αλλά και
μεγάλα εμβληματικά ακίνητα τόσο
στις πόλεις όσο και σε ηπειρωτικές
και νησιωτικές περιοχές σε όλη την
Ελλάδα.

Στην οικονομική έκθεση για τη χρή-
ση του 2020, την πλέον πρόσφατη που
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα
της, η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα
στις σχετικές λογιστικές καταστάσεις
είναι εγγεγραμμένη στο 1,027 δισ.
ευρώ. Ωστόσο όπως σημειώνεται στην
έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή
λογιστή, παραμένει ανοιχτή η απαίτηση
της «Αττικός Ηλιος» κατά της ΕΤΑΔ
για το ποσό των 568 εκατ. περίπου,
πλέον τόκων από την επίδοση των α-
γωγών. Το συνολικό αυτό ποσό με τις
προσαυξήσεις υπολογίζεται πως σή-
μερα υπερβαίνει τα 700 εκατ. και για
αυτόν τον λόγο αναφέρεται για μια α-
κόμη φορά μεταξύ των δημοσιονομι-
κών ρίσκων για την Ελλάδα και στις
φθινοπωρινές εκτιμήσεις της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Οριακά περισσότερα ήταν τα νέα κόκκινα
δάνεια που δημιουργήθηκαν στις τρά-
πεζες σε σχέση με τις εκροές κόκκινων
δανείων το 9μηνο του 2022, καταγρά-
φοντας τις πρώτες δειλές ενδείξεις ε-
πιδείνωσης του χαρτοφυλακίου των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Τα στοιχεία
των τριών τριμήνων του 2022 αποτυ-
πώνουν την αντιστροφή της τάσης του
2021, που οι νέες εισροές κόκκινων δα-
νείων ήταν λιγότερες από τις εκροές,
αλλά όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του 9μήνου τα μεγέθη αυτά είναι μικρά
–περιορίζονται σε μερικές δεκάδες ε-
κατομμύρια ευρώ– και δεν προκαλούν
ιδιαίτερη ανησυχία στις τράπεζες για
το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας γενιάς
κόκκινων δανείων.

Η συγκρατημένη αισιοδοξία που δια-
τυπώθηκε από τις διοικήσεις των τεσ-
σάρων συστημικών τραπεζών κατά τη
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων

του γ΄ τριμήνου ενισχύεται από το γε-
γονός ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων
δανείων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου
τους συνεχίζει να μειώνεται σταθερά,
υποβοηθούμενος από τη συνέχιση των
πωλήσεων δανείων αλλά και την καθαρή
αύξηση των χορηγήσεων για πρώτη
φορά τα τελευταία χρόνια, με νέες χρη-
ματοδοτήσεις κυρίως προς τις επιχει-
ρήσεις.

Συγκρατημένη αισιοδοξία δείχνουν
και τα ποιοτικά στοιχεία των αναλύσεων
που έχουν κάνει οι τράπεζες, με βάση

τα οποία η επίπτωση των επιτοκίων
στο στεγαστικό κυρίως χαρτοφυλάκιο,
που είναι η πιο ευαίσθητη κατηγορία,
είναι διαχειρίσιμη για τη συντριπτική
πλειονότητα των δανειοληπτών. Η α-
νάλυση την οποία πραγματοποίησε η
Eurobank δείχνει ότι μια συνολική αύ-
ξηση του euribor κατά 300 μονάδες βά-
σης θα επιφέρει:

– Αύξηση της δόσης κατά 10% για
το 50% του χαρτοφυλακίου στεγαστικών
δανείων.

– Κατά 20%-25% κατά μέσον όρο για
το υπόλοιπο 50% του χαρτοφυλακίου, η
οποία όμως δεν ξεπερνά τα 60-70 ευρώ.

Ο βασικός λόγος της διαφοροποίησης
αυτής είναι ότι για τα παλαιότερα δάνεια,
δηλαδή αυτά που χορηγήθηκαν την τε-
λευταία 15ετία ή 20ετία, έχει ωριμάσει
η τοκοφόρος περίοδος (με βάση τον το-
κοχρεωλυτικό πίνακα) και έτσι τα δάνεια
αυτά έχουν αποπληρώσει το μεγαλύτερο
μέρος των τόκων, με συνέπεια η επι-
βάρυνση που «βλέπουν» τώρα στη μη-

νιαία δόση τους να είναι σχετικά μικρή.
Με βάση τα ίδια στοιχεία, το 90% των
στεγαστικών δανείων που δόθηκαν
μετά το 2017-18 είναι σταθερού επιτο-
κίου και έτσι σήμερα δεν επηρεάζονται
από την άνοδο του euribor.

Αισιόδοξη είναι η εικόνα που μετα-
φέρεται και για το επιχειρηματικό χαρ-
τοφυλάκιο, το οποίο σύμφωνα με την
ανάλυση της Alpha Bank εμφανίζει χα-
μηλό βαθμό αθέτησης, που διαμορφώ-
νεται κοντά στο 0,7%. Παρά το γεγονός
ότι τα στοιχεία των τραπεζών δείχνουν
ότι ο βαθμός ευαισθησίας είναι μεγα-
λύτερος για τις πολύ μικρές και τις μικρές
επιχειρήσεις, που εμφανίζουν παραδο-
σιακά υψηλότερα ποσοστά αθέτησης,
η ανθεκτικότητα που εμφανίζει το επι-
χειρηματικό χαρτοφυλάκιο στηρίζεται
στην υψηλή κερδοφορία που παρου-
σιάζει το corporate χαρτοφυλάκιο και
το χαρτοφυλάκιο των μικρομεσαίων ε-
πιχειρήσεων, αντισταθμίζοντας τις α-
δυναμίες των μικρών επιχειρήσεων.

Του ΜΙΝΟΥ ΜΩΥΣΗ

Τον Ιούλιο 2022 τα επιτόκια βάσης για
τα περισσότερα δάνεια στην Ελλάδα
πέρασαν σε θετικό έδαφος, από μηδέν
που ήταν για αρκετά χρόνια. Η συνήθης
τιμολόγηση των δανείων γίνεται με
βάση το μεγαλύτερο επιτόκιο μεταξύ
Eur3M και βασικού ΕΚΤ στο τέλος του
προηγούμενου μήνα. Με βάση αυτόν
τον κανόνα, για ένα τυπικό κυμαινόμενο
στεγαστικό δάνειο στην ελληνική αγορά,
με περιθώριο 1,40% και διάρκεια 30
ετών, από τον Ιούλιο αυξάνεται η μηνιαία
δόση που απαιτεί η αγορά του ίδιου κε-
φαλαίου, ή διαφορετικά μειώνεται το
κεφάλαιο που αγοράζει η ίδια δόση με
αυτή του Ιουλίου. Τα αποτελέσματα
αυτά αποτυπώνονται στο γράφημα.

Η αγορά του ίδιου κεφαλαίου δανείου
με τα παραπάνω χαρακτηριστικά απαιτεί
μηνιαία δόση αυξημένη κατά 25% σε
σχέση με αυτή του Ιουλίου, ή αλλιώς η
ίδια δόση με αυτή του Ιουλίου αγοράζει
σήμερα δάνειο μειωμένο κατά 20%. Πα-
ράδειγμα: Τον Ιούλιο η αγορά ενός τέ-
τοιου δανείου ύψους 100.000 ευρώ χρει-
αζόταν μηνιαία δόση 346 ευρώ. Η ίδια
αυτή δόση αγοράζει σήμερα δάνειο σχε-
δόν 80.000 ευρώ.

Το 2023
Με βάση τις αναλύσεις μεγάλων διε-

θνών τραπεζών αλλά και τα μηνύματα
που εκπέμπει η ΕΚΤ για επιθετική πο-
λιτική επιτοκίων μέχρι να τιθασευτεί
ο υψηλός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη,
τον Μάρτιο 2023 οι διαφορές αυτές ε-
κτιμώνται αντιστοίχως σε +42% και -
30% και τον Ιούνιο 2023 σε +48% και
-32%. Κατ’ εκτίμηση, δηλαδή, τον Ιούνιο
2023 η αγορά ενός τυπικού στεγαστικού
δανείου είναι πολύ πιθανό να απαιτεί
μηνιαία δόση αυξημένη κατά σχεδόν
50% σε σχέση με αυτή που απαιτούσε
ένα χρόνο πριν (εκτίμηση για επιτόκιο
βάσης στο 3,25%). Ανάλογα είναι τα
συμπεράσματα και για ένα παλιό δάνειο
που υπολείπονται 20 χρόνια μέχρι τη
λήξη του, ένα δάνειο δηλαδή από τα
μέσα προς τέλη της δεκαετίας 2000,
που ήταν εξαιρετικά δυναμική στις χο-
ρηγήσεις δανείων. Ενα τέτοιο δάνειο
με υπόλοιπο 100.000 ευρώ, τον Ιούλιο
είχε δόση 483 ευρώ, τον Νοέμβριο η
δόση είναι αυξημένη κατά 82 ευρώ ή
17% και η εκτίμηση για τον Ιούνιο
2023 είναι δόση αυξημένη κατά 150
ευρώ ή 31%.

Σε παλιά δάνεια, όσο μεγαλύτερη
είναι η υπολειπόμενη διάρκεια τόσο υ-
ψηλότερες είναι οι αυξήσεις των δόσεων
από τις αυξήσεις των επιτοκίων. Σε κα-
λύτερη θέση είναι δάνεια που βρίσκονται
ήδη πάνω από τη μέση της αρχικής
τους διάρκειας. (Για δάνεια άλλων ποσών,
προσαρμόστε αναλογικά το αποτέλεσμα
σε ευρώ, το αποτέλεσμα σε ποσοστά

είναι το ίδιο.)
Εννοείται βεβαίως ότι οι διαφορές

αυτές θα είναι μικρότερες αν «φρενά-
ρουν» οι αυξήσεις των επιτοκίων ή με-
γαλύτερες αν δούμε επιτάχυνση των
ρυθμών αύξησης. Αλήθεια πάντως είναι
ότι απέναντι στον πολύ ορατό κίνδυνο
της ύφεσης στην Ευρώπη, που επιτεί-
νεται από τις αυξήσεις των επιτοκίων,
η ΕΚΤ προτάσσει ως απόλυτη προτε-
ραιότητα την αντιμετώπιση του υψηλού
πληθωρισμού, που η πορεία του θα ο-
ρίσει τελικά τις τάσεις και στα επιτόκια.
Η πορεία των επιτοκίων στους επόμε-
νους μήνες μένει οπωσδήποτε να φανεί.
Θα έχει εξαιρετική σημασία να δούμε
σε ποιο επίπεδο θα σταθεροποιηθούν
τα επιτόκια και ο χρόνος στον οποίο θα
συμβεί αυτό.

Οταν συμβεί, λογικά θα παραμείνουν
σχετικά σταθερά για ένα χρονικό διά-
στημα. Η διάρκεια του διαστήματος αυ-
τού θα εξαρτηθεί από το αν ο πληθω-
ρισμός έχει και αυτός σταθεροποιηθεί

στο επιθυμητό επίπεδο, αλλά και από
το βάθος της ύφεσης που θα έχει προ-
καλέσει η αύξηση των επιτοκίων και οι
επιπτώσεις της στη ζήτηση. Ας δούμε
όμως μερικές πιο απτές πιθανές συνέ-
πειες για το επόμενο διάστημα. Ο πλη-
θωρισμός, ακόμη κι όταν περιοριστεί
π.χ. στο 2%, θα έχει αυξήσει τα επίπεδα
των τιμών περί το 12% σε σχέση με το
2021. Αναμένεται και μια αύξηση του
κατά κεφαλήν εισοδήματος από τον υ-
ψηλό ρυθμό ανάπτυξης, που για το 2022
εκτιμάται πια σε 6%. Ακόμη κι αν η κα-
τανομή της ανάπτυξης είναι οριζόντια,
πράγμα που δεν συμβαίνει στην πράξη,
το πραγματικό εισόδημα θα έχει περιο-
ριστεί κατά τουλάχιστον 5%-7%.

Ακόμη όμως κι αν δεν μειωνόταν το
πραγματικό εισόδημα, ακόμη δηλαδή
κι αν αυξανόταν όσο ο πληθωρισμός,
η αύξηση του κόστους απόκτησης ενός
δανείου, λόγω της αύξησης των επιτο-
κίων, θα είναι 3 και 4 φορές υψηλότερη
από τον πληθωρισμό και λογικά θα κάνει
σοβαρά πιο δύσκολο τον δανεισμό για
ένα μέσο εισόδημα.

Μείωση ζήτησης
Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να υ-

πάρξει μείωση στη ζήτηση δανείων από
ιδιώτες. Ειδικά για τα στεγαστικά δάνεια,

στον βαθμό που αυτά συμμετέχουν στη
διαμόρφωση συνθηκών και τιμών στην
αγορά κατοικίας για απόκτηση, ανα-
καίνιση κ.λπ., ο περιορισμός της ζήτησης
λογικά θα επηρεάσει πτωτικά τις τιμές
των ακινήτων, μάλλον με κάποια υστέ-
ρηση. Αυτό θα συμβεί πιο έντονα για
εκείνα τα ακίνητα τα οποία προσελκύουν
υποψήφιους αγοραστές που κάνουν
χρήση δανεισμού. Η αύξηση του κό-
στους αγοράς των δανείων θα περιορίσει
το ύψος των δανείων, λογικά επομένως
θα πιέσει τις τιμές αυτής της κατηγορίας
ακινήτων.

Ο ίδιος λόγος είναι πιθανό να δημι-
ουργήσει μια αυξημένη ζήτηση, άρα α-
κόμη και αύξηση των τιμών, σε μικρό-
τερα ακίνητα ή σε πιο φθηνά ακίνητα

που είναι παλιά και χρειάζονται ανα-
καίνιση. Η τελική όμως ισορροπία στις
τιμές των ακινήτων θα εξαρτηθεί και
από τις διαθέσεις των πωλητών, ιδιωτών,
θεσμικών και κατασκευαστών, και από
το κατά πόσον αυτοί πιέζονται χρονικά
για την πώληση ακινήτων τους.

Ισορροπία επίσης θα αναζητηθεί και
στην αγορά ενοικίασης κατοικίας. Από
τη μια μεριά ο περιορισμός της δυνα-
τότητας χρηματοδότησης αγορών ακι-
νήτων θα αυξήσει τη ζήτηση για ενοι-
κίαση, από την άλλη όμως ακίνητα που
προορίζονταν για πώληση ίσως περά-
σουν, έστω προσωρινά, στο απόθεμα
κατοικιών προς ενοικίαση, αυξάνοντας
την προσφορά.

Φόβοι για νέα κόκκινα δάνεια
Σε παλιά δάνεια, η αύξηση του κό-

στους εξυπηρέτησής τους είναι πιθανό
να προκαλέσει προβλήματα καθυστε-
ρήσεων πληρωμών, προοπτική που ήδη
απασχολεί τις τράπεζες και προκάλεσε
σχετική αναφορά στην πρόσφατη έκ-
θεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυξή-
σεις των δόσεων της τάξεως του 20%-
30% μέσα στους επόμενους μήνες δεν
είναι καθόλου εύκολο να απορροφηθούν
από τον μέσο δανειολήπτη, ειδικά εν
μέσω αυξημένου κόστους ζωής.

Οι τράπεζες έχουν αποκτήσει μεγάλη
τεχνογνωσία για να αποτρέψουν ένα
νέο «κύμα» καθυστερήσεων που θα
μπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο
στα κεφάλαιά τους. Αλλά και για να

«προλάβουν» καταστάσεις προτείνοντας
λύσεις που θα περιόριζαν την έκθεση
των πελατών τους στις υψηλές αυξήσεις
του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων
τους, τουλάχιστον για όσο διάστημα
αυτές οι αυξήσεις θα συνεχίζονται.

Ο δανειολήπτης που θέλει να παρα-
μένει συνεπής για να μην αντιμετωπίσει
προβλήματα, αυτός που αντικειμενικά
θα πιεστεί από τις αυξήσεις των δόσεων
του δανείου του, δεν μπορεί να φαντα-
στεί κανείς ότι δεν θα βρει μια κατάλληλη
λύση με την τράπεζά του. Αυτό υποδει-
κνύει η κοινή λογική, αφού ούτε ο ίδιος
ούτε η τράπεζα θέλουν να μπουν σε πε-
ριπέτειες.

Απαιτείται προσοχή
Το προσεχές διάστημα θέλει μεγάλη

προσοχή και καλά μελετημένες κινήσεις.
Ο υψηλός πληθωρισμός λειτουργεί ως
ιός στα διαθέσιμα – και εισοδήματα και
αποθέματα. Σε μια τέτοια δύσκολη κα-
τάσταση, που περιπλέκεται περισσότερο
από την άγνωστη εξέλιξη του πολέμου
στην Ουκρανία και των επιπτώσεών
του στο κόστος της ενέργειας, βασικός
κανόνας ενός συνετού πολίτη γίνεται
η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του.

Μόνο ο ίδιος μπορεί να απαντήσει
στο με ποια σειρά θα διαθέσει το μι-
κρότερο, σε πραγματικές τιμές, εισόδημά
του. Ποιες δαπάνες μπορεί να κόψει,
ποιες να αναβάλει, ποιες να περιορίσει.
Ποιες ανάγκες της οικογένειάς του πρέ-
πει να προηγηθούν και να «χωρέσουν»
στις στενότερες οικονομικές δυνατό-
τητές του. Σύμφυτη με τον στόχο της
μείωσης του πληθωρισμού είναι η μεί-
ωση της ζήτησης, σε αυτό άλλωστε α-
ποσκοπούν και οι αυξήσεις των επιτο-
κίων. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η κατά-
σταση μας καλεί σε μια διαδικασία α-
ναθεώρησης των καταναλωτικών μας
συνηθειών και επανιεράρχησης των α-
ναγκών μας. Είναι, με άλλα λόγια, εποχή
για άμυνα. Οπως και στον αθλητισμό,
μια καλή άμυνα στις δύσκολες στιγμές
είναι βασική προϋπόθεση για να είναι
επιτυχής η επίθεση όταν δοθεί η ευ-
καιρία. Οι σημερινοί 50άρηδες και άνω
έχουμε ζήσει ως ενήλικοι καταναλωτές
εποχές πολύ υψηλού πληθωρισμού, οι
δε ακόμη μεγαλύτεροι, και μακράς διάρ-
κειας. Ακόμη κι αν οι συνθήκες τότε με
τώρα ήταν πολύ διαφορετικές, έχουν
το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα στην αύ-
ξηση του κόστους ζωής και στη μείωση
της αγοραστικής μας δύναμης. Ξανα-
φρεσκάρουμε τις εμπειρίες μας για να
αντιμετωπίσουμε αυτό το νέο κύμα πλη-
θωρισμού και σίγουρα μπορούμε από
τις εμπειρίες μας αυτές να συμβουλέ-
ψουμε και να βοηθήσουμε τους νεότε-
ρους.

Ο κ. Μίνος Μωυσής είναι ιδρυτικός εταίρος της ε-
ταιρείας συμβούλων Synergon Partners.

Το σχέδιο για τα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου

Το χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ περιλαμβάνει χιλιά-
δες τίτλους τουριστικών ακινήτων και υποδομών,
όπως είναι οι μαρίνες, τα κάμπινγκ, τα χιονοδρομι-
κά κέντρα, σειρά αστικών ακινήτων, αγροτικές και
παραθαλάσ-σιες εκτάσεις κ.ά.

Δεν «βλέπουν» σημαντική αύξηση νέων κόκκινων δανείων οι τράπεζες

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου τους συνεχίζει
να μειώνεται σταθερά.

<<<<<<

Μια συνολική αύξηση του
euribor κατά 300 μονάδες
βάσης θα αυξήσει τη δόση
κατά 10% για το 50% των
στεγαστικών και κατά 20%-
25% για το υπόλοιπο 50%.

Αυξημένη 25% η δόση στεγαστικού σε 4 μήνες
Με βάση την πορεία των επιτοκίων της Ευρ. Κεντρικής Τράπεζας, το κόστος αποπληρωμής τον Ιούνιο μπορεί να είναι κατά 48% υψηλότερο

<<<<<<

Σε παλιά δάνεια, όσο
μεγαλύτερη είναι η υπολει-
πόμενη διάρκεια, τόσο
υψηλότερες είναι οι αυξή-
σεις των δόσεων από
τις αυξήσεις των επιτοκίων.
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Του ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Την προηγούμενη Κυριακή το βράδυ στο
ιδιωτικό κλαμπ, στο ισόγειο, του κο-
σμοπολίτικου Hakkasan Mayfair στην
Berkeley Square του Λονδίνου, συγκε-
ντρώθηκαν συνολικά 100 άτομα, επι-
κεφαλής ελληνικών εισηγμένων και
ξένοι διαχειριστές κεφαλαίων. Παρά το
γεγονός πως το κάλεσμα του ελληνικού
χρηματιστηρίου συνέπεσε με την ώρα
διεξαγωγής του ματς Ισπανίας - Γερμα-
νίας, η προσέλευση ήταν αυξημένη.
Ετσι ξεκίνησε η γνωριμία των μεγάλων
ελληνικών ομίλων με νέους επενδυτές,
αλλά και το reunion με γνώριμους από
το παρελθόν επενδυτικούς οίκους. 

Τα πηγαδάκια πολλά και οι συζητήσεις
στρέφονταν γύρω από τον κίνδυνο διο-
λίσθησης της παγκόσμιας οικονομίας
σε ύφεση, τα αυξανόμενα επιτόκια των
κεντρικών τραπεζών, αλλά και τα σε-
νάρια για τις ελληνικές εκλογές και τα
πακέτα μετοχών των ελληνικών τρα-
πεζών που κατέχει το Ταμείο Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας. Το κλίμα
χαλαρό και παρά το αυστηρό dress code
η διάθεση όλων ήταν καλή. Βοήθησε,
βέβαια, σε αυτό και το χριστουγεννιάτικο
κλίμα που επικρατεί ήδη στους δρόμους,
στα γραφεία και στις βιτρίνες των κα-
ταστημάτων της βρετανικής πρωτεύ-
ουσας. 

Το επόμενο πρωινό ξεκίνησε στο ει-
δικό για τέτοια events κτίριο στον αριθμό
25 της Cabot Square, στο Canary Wharf,

Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο, που
συνδιοργάνωσαν η Morgan Stanley και
το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνερ-
γασία με την Alpha Bank, τη Eurobank,
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και
την Τράπεζα Πειραιώς. 

Η αυλαία άνοιξε με τη συζήτηση του
Ελληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, μία από τις λιγοστές διαχρονικά
φορές που πρωθυπουργός συμμετέχει
σε τέτοια εκδήλωση, με τον επικεφαλής
της Morgan Stanley International και
οικοδεσπότη, Franck Petitgas. 

Στην αίθουσα, παρίστανται διαχει-
ριστές κεφαλαίων, σημαντικών ονομά-
των, του διεθνούς επενδυτικού στερε-
ώματος όπως BlackRock, Pimco, Amundi,
το κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο της
Νορβηγίας, αλλά και το Capital Group. 

Το τελευταίο για όσους έχουν μνήμη
είναι ο επενδυτικός οίκος του οποίου ο
υπεύθυνος επικεφαλής για την Ευρώπη,
Joerg Sponer, είχε στείλει τον Νοέμβριο
του 2014 το διαβόητο πλέον e-mail σε
συνεργάτες και πελάτες του καλώντας
τους να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους
στην Ελλάδα μετά τη συνάντησή του
στο Λονδίνο με τα διακεκριμένα στελέχη
του επελαύνοντος εκείνη την περίοδο

προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο
Σταθάκη και Γιάννη Μηλιό. 

Συνολικά 96 διαφορετικοί διεθνείς
θεσμικοί επενδυτές με κεφάλαια υπό
διαχείριση της τάξης των 30 τρισεκα-
τομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με όσα
μοιράστηκαν οι Βρετανοί που διοργά-
νωσαν την εκδήλωση, συμμετείχαν στις
συζητήσεις με τον πρωθυπουργό, τον
διευθυντή του οικονομικού γραφείου
του, Αλέξη Πατέλη, αλλά και τους επι-
κεφαλής των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών, όπως βέβαια και τους επικε-
φαλής και κορυφαία στελέχη των υπο-
λοίπων 20 και πλέον μεγάλων ελληνικών
εισηγμένων. Σύμφωνα με τη Morgan,
στο συνέδριο συμμετείχαν 280 ξένοι
και Ελληνες επενδυτές, οι οποίοι πραγ-
ματοποίησαν 527 διαφορετικά κατ’ ιδίαν
ραντεβού με τις ελληνικές εισηγμένες.

Τι συζητήθηκε λοιπόν τη Δευτέρα
και την Τρίτη στην Cabot Square και
τι το βράδυ της Δευτέρας στο δείπνο
που παρέθεσε η Morgan στο ξεχωριστό
The Arts Club του Mayfair; Φυσικά και
το θέμα των εκλογών ήταν κυρίαρχο
σχεδόν σε όλες τις συζητήσεις. Ερωτή-
θηκε σχετικά και ο πρωθυπουργός ο ό-
ποιος δήλωσε μεταξύ άλλων αισιόδοξος
«ότι θα συγκροτήσουμε αυτοδύναμη
κυβέρνηση και μετά τις εκλογές αναμένω
μια νέα έκρηξη επενδύσεων, διότι θα
έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας». 

Διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν θα πρέπει
το ενδεχόμενο διπλών εκλογών να α-
νησυχήσει τους επενδυτές. «Διότι οι
δεύτερες κάλπες θα στηθούν πολύ γρή-
γορα, μετά τις πρώτες. Θα μεσολαβήσει
διάστημα εβδομάδων –όχι μηνών–, ίσως
τέσσερις, πέντε, έξι εβδομάδες προσω-

ρινής κυβέρνησης ανάμεσα στις δύο ε-
κλογικές αναμετρήσεις». Πράγματι, μι-
λώντας με ανθρώπους που συμμετείχαν
και στα κατ’ ιδίαν ραντεβού, αντιλαμ-
βάνεται κανείς πως δεν υπάρχει ιδιαίτερη
νευρικότητα για την Ελλάδα σε σχέση
με άλλες εκλογικές αναμετρήσεις και
ότι τούτη τη φορά οι επενδυτές απλώς
θέλουν να μην υπάρχει παρατεταμένη
περίοδος χωρίς κυβέρνηση.

Βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και ε-
κτιμούν πως σε κάθε περίπτωση κε-
ντρικός κορμός της κυβέρνησης θα είναι
η Νέα Δημοκρατία, αναφέρει στην «Κ»
διαχειριστής ξένου οίκου που συμμετείχε
σε πολλές από τις συζητήσεις. Σε αυτή
τη γραμμή κινήθηκαν άλλωστε και οι
περισσότεροι από τους Ελληνες συμ-
μετέχοντες, που ερωτήθηκαν επανει-
λημμένως επ’ αυτού.

Στο επίκεντρο
τα μερίσματα
των τραπεζών
και η ενέργεια

Συγκεντρώνοντας τις μαρτυρίες
πολλών εκ των συμμετεχόντων
ξεχωρίζει κανείς τα βασικά θέμα-
τα που τέθηκαν από τους ξένους
προς την ελληνική πλευρά, επι-
χειρήσεις και κυβέρνηση. Κατ’
αρχάς οι τράπεζες και ο οικονομι-
κός σύμβουλος του πρωθυπουρ-
γού Αλέξης Πατέλης βομβαρδί-
στηκαν με ερωτήσεις περί ενδε-
χόμενου σχηματισμού νέων επι-
σφαλειών, διανομής μερισμάτων
(αφέθηκε να εννοηθεί πως το
2023 αυτό μπορεί να είναι εφι-
κτό), προοπτικών κερδοφορίας
και τον τρόπο με τον οποίον θα α-
ποεπενδύσει το ΤΧΣ από τις τρά-
πεζες. Οπως και για το τι συμβαί-
νει με τα αραβικά κεφάλαια που
θέλουν να αγοράσουν ποσοστό
στην Εθνική Τράπεζα. Η κυβέρνη-
ση δεν το απέκλεισε, εντάσσο-
ντάς το όμως στην ευρύτερη δια-
δικασία που έχει ξεκινήσει το
ΤΧΣ με τους συμβούλους του. Α-
κόμη, ερωτήσεις τέθηκαν για τα
σχέδια βελτίωσης της ποιότητας
των εποπτικών κεφαλαίων των
τραπεζών και την απεξάρτηση α-
πό την αναβαλλόμενη φορολο-
γία. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε
στον τομέα της ενέργειας, τόσο
όσον αφορά τις επενδύσεις σε α-
νανεώσιμες πηγές όσο και ανα-
φορικά με τις διεθνείς συμμαχίες
για ένταξη στα ενεργειακά δί-
κτυα και τα πεδία εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων. Λόγος έγινε
από την ελληνική πλευρά και για
την καλή κατάσταση στην οποία
βρίσκεται πλέον η ΔΕΗ και μπο-
ρεί έτσι να αποτελέσει έναν δυ-
νητικό στρατηγικό βραχίονα της
χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και ο Αλέξης Πατέλης ρωτήθηκαν
και για τις προτεραιότητες της κυ-
βέρνησης, για να λάβουν την α-
πάντηση που περιέλαβε τη σημα-
σία που αποδίδεται στην εκπαί-
δευση, στην υγεία, στη δικαιοσύ-
νη, στην κεφαλαιαγορά, στη δι-
ευκόλυνση επενδύσεων και τη
γενικότερη μεταρρυθμιστική
προσπάθεια.

Τα ραντεβού
με επενδυτές
των 30 τρισ. δολ.
στο Λονδίνο
Τι συζήτησαν ελληνικές εισηγμένες
με τα μεγαλύτερα funds του κόσμου

<<<<<<

Οι εκλογές ήταν κυρίαρχο
θέμα στο Ελληνικό 
Επενδυτικό Συνέδριο.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Hπια ανοδικά κινήθηκε το Χρημα-
τιστήριο Αθηνών, καταφέρνοντας για
μία ακόμη συνεδρίαση, έστω και με
δυσκολία, να αμυνθεί στις πιέσεις που
ασκήθηκαν σε επιλεγμένα blue chips
και τραπεζικές μετοχές, με τον κλάδο
να έχει σημειώσει απώλειες 6,7% στις
τρεις τελευταίες συνεδριάσεις.

Στο μεταξύ, συνεχίστηκε η βελτίωση
στην αγορά ομολόγων, ένας παράγοντας
που λειτουργεί υποστηρικτικά για τις
αποτιμήσεις των μετοχών, με την α-
πόδοση του ελληνικού 10ετούς να υ-
ποχωρεί στο 3,76% και το spread στις
196 μονάδες βάσης. Αξίζει να σημειώ-
σουμε πως από τα υψηλά του 5,1% που
σημειώθηκαν τον Οκτώβριο, η απόδοση
έχει υποχωρήσει κατά 26%, ενώ το
spread κατά 27% (από τις 270 μ.β.).

Σύμφωνα με εγχώριους αναλυτές, ο
Γενικός Δείκτης ενδέχεται να παρου-
σιάσει μια σταδιακή αύξηση της μετα-
βλητότητας λόγω και της επικείμενης
λήξης των παραγώγων την επόμενη
Παρασκευή, αλλά και λόγω του τραπε-
ζικού δείκτη, ο οποίος συνεχίζει να
κρατάει το κλειδί της βραχυπρόθεσμης
τάσης, ευρισκόμενος στο χαμηλότερο
επίπεδο του τελευταίου μήνα μετά την
υποχώρηση των τελευταίων ημερών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακή
άνοδο 0,09% στις 904,09 μονάδες, ενώ
ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 67,1 εκατ.
ευρώ.

O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
έκλεισε αμετάβλητος στις 2.191,15 μο-

νάδες, ενώ με πτώση 0,69%, στις
1.370,57 μονάδες, έκλεισε ο δείκτης
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά
με κέρδη άνω του 2% ξεχώρισαν οι
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Motor Oil, Jumbo
και Ελλάκτωρ, ενώ, στον αντίποδα, α-
πώλειες άνω του 1% κατέγραψαν οι
Aegean, Βιοχάλκο, Coca-Cola, Quest,
Lamda Development και Σαράντης.

Ο τραπεζικός δείκτης υποαπέδωσε
με πτώση 1,28% στις 615,95 μονάδες,
με την Alpha Bank να υποχωρεί κατά
2,70% και τη Eurobank να ακολουθεί
στο -1,66%, ενώ αμετάβλητη στα 3,7
ευρώ έκλεισε η Εθνική και στο +0,31%
η Τράπεζα Πειραιώς.

Η ολοκλήρωση του 11μήνου, με τον
Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται πλέον
λίγο πάνω από τις 900 μονάδες στο ξε-
κίνημα του Δεκεμβρίου, οριοθετεί πι-
θανότατα την καταγραφή των υψηλό-
τερων επιδόσεων του β΄ εξαμήνου,
όπως σχολιάζει ο Δημήτρης Τζάνας της
«Κύκλος Χρηματιστηριακής». Την ίδια
ώρα, τα δεδομένα του εξωτερικού πε-
ριβάλλοντος αυξάνουν την αβεβαιότητα
σε σχέση με το ενδεχόμενο διαφόρων
αρνητικών παρενεργειών: η ανακοί-
νωση για τιμή οροφής του ρωσικού πε-
τρελαίου στα 60 δολ./βαρέλι δημιουργεί
προϋποθέσεις νέας αναρρίχησης της
τιμής του πετρελαίου, ενώ τα θετικά
στοιχεία της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ

είναι πιθανό να οδηγήσουν τη Fed και
στη συνέχεια την ΕΚΤ σε νέες «μεγάλες»
επιτοκιακές αυξήσεις στις 14 και 15
Δεκεμβρίου, διαψεύδοντας τις προσ-
δοκίες για επιβράδυνση των αυξήσεων.
Το κλίμα αυξημένων επιφυλάξεων τείνει
να διαμορφώνει την επενδυτική ψυ-
χολογία σε όλες τις αγορές του πλανήτη,
τονίζει ο αναλυτής, με το ελληνικό Χρη-
ματιστήριο να συγχρονίζεται με τις διε-
θνείς αγορές, καθώς μάλιστα διαφαίνεται
ότι η εκλογική διαδικασία θα δρομο-
λογηθεί πιθανότατα νωρίτερα από την
εκ του νόμου προβλεπόμενη καταλη-
κτική ημερομηνία, ενώ την ίδια ώρα η
ρητορική των ελληνοτουρκικών αντι-
παραθέσεων συνεχίζεται.

Τρίτη ημέρα απωλειών ήταν η χθε-
σινή για τον πανευρωπαϊκό δείκτη
STOXX 600, ο οποίος επηρεάστηκε
δυσμενώς από την εξασθένηση του
κλάδου της παροχής υπηρεσιών υγείας
και εκείνου της υψηλής τεχνολογίας.
Αμφότεροι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι
στις όποιες μεταβολές έχουν να κάνουν
με την επιτοκιακή πολιτική των με-
γάλων κεντρικών τραπεζών. Οι επεν-
δυτές προβληματίζονται με τη συνο-
λική επιβράδυνση στην παγκόσμια
οικονομία ενόψει των κινήσεων των
μεγάλων κεντρικών τραπεζών, οι ο-
ποίες θα κληθούν να αποφασίσουν
για τα επιτόκιά τους.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 ολοκλή-
ρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση με πτώ-
ση 0,61%, με -0,72% ο DAX στη Φραν-
κφούρτη, με -0,14% στο Παρίσι ο CAC
40, με -1,15% στο Μιλάνο ο FTSE MIB
και με -0,46% ο IBEX στη Μαδρίτη. Ο
δε πανευρωπαϊκός STOXX 600 έκλεισε
με απώλειες 0,58%. Σε ένα βαθμό σκία-
σε την επίδοσή του και το γεγονός
πως την άμβλυνση στους περιορισμούς
της Κίνας για την ανάσχεση της παν-
δημίας του κορωνοϊού αντιστάθμισε
ο προβληματισμός για τα επιτόκια και
η πιθανότητα διεθνούς ύφεσης. Η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ομο-
σπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η
Τράπεζα της Αγγλίας έχουν όλες την
τελευταία τους συνεδρίαση για το
2022 την προσεχή εβδομάδα. Η δε
Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας έ-

δωσε μία πρόγευση του τι πρόκειται
να επακολουθήσει, αφότου χθες α-
ποφάσισε να αυξήσει το βασικό της
επιτόκιο σε επίπεδα ρεκόρ 10ετίας.
Παράλληλα, διατήρησε αμετάβλητη
την πρόβλεψή της ότι είναι αναγκαίο
να πραγματοποιηθούν και άλλες αυ-
ξήσεις στο κόστος δανεισμού, ώστε
να αποθερμανθεί ο πληθωρισμός.
«Βλέπουμε ακόμα μια φορά να επα-
νέρχονται στην επιφάνεια οι φόβοι
για την παγκόσμια ύφεση», δήλωσε
ο Στιούαρτ Κόουλ, διευθυντής του
κλάδου μακροοικονομικής ανάλυσης

της Equiti Capital. «Ειδικότερα με τις
μετοχές οι επενδυτές έχουν συνειδη-
τοποιήσει ότι πολλοί άνθρωποι των
επιχειρήσεων ήταν υπερβολικά αι-
σιόδοξοι, ενώ η κρίση του κόστους
διαβίωσης πρόκειται να ανακόψει
πραγματικά την κατανάλωση». Χθες
οι μετοχές του κλάδου τεχνολογίας
υποχώρησαν 1,6% για τρίτη διαδοχική
συνεδρίαση και κατά 1,2% ο κλάδος
της υγείας. Tέλος, το ευρώ ως προς
το δολάριο υποχώρησε 0,2% στο
1,0468 δολάριο.

REUTERS, BLOOMBERG

Οριακή άνοδος στο Χ.Α., μείωση
αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα
Στις 904,09 μονάδες ο Γενικός Δείκτης – Στο 3,76% η απόδοση του 10ετούς

<<<<<<<

Συνεχίστηκανοι πιέσεις
στις τραπεζικές μετοχές,
που εμφανίζουν απώλειες
6,7% στις τρεις
τελευταίες συνεδριάσεις.

Σε στάση αναμονής
οι επενδυτές για επιτόκια

<<<<<<

Μικρές απώλειες χθες
σε όλα τα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια.

Επανέρχονται οι φόβοι για την παγκόσμια ύφεση.

Η έντονη επιφυλακτικότητα χαρακτηρίζει την επενδυτική ψυχολογία σε όλες τις αγορές του πλανήτη, με το ελληνικό Χρηματιστήριο να
συγχρονίζεται με τις διεθνείς αγορές, τονίζουν οι αναλυτές.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            1.3500               1.3700                 1.3546             -3.9620             “45,170”                1.3400                1.3600                1.3500              -1.82
ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1.7300               1.7900                 1.7467             -5.3430             “73,745”                1.7250                1.7350                1.7400              -3.33
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.4840               0.4880                 0.4859             -0.2710               “4,000”                0.4860                0.4980                0.4860              -2.80
ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0.1080                0.1180                                                 

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0645               0.0675                 0.0659             -0.3150             “11,500”                0.0645                0.0660                0.0665              -3.62
ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                      0.0870               0.0870                 0.0870             -0.3250               “5,640”                0.0860                0.0870                0.0870              -1.14
Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.8800               1.9200                 1.8958               2.0440               “4,500”                1.8500                1.8900                1.9200                2.13

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                   1.5800               1.5800                 1.5800               6.6540                     300                0.0000                1.5700                1.5800                4.64
ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0465                0.0000                                                 
ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                0.0135               0.0180                 0.0146             -0.0890                     840                0.0000                0.0180                0.0180                9.09
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                                                                                                                                                                                               0.3300                0.3840                                                 
ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (EM)                                                                0.0645               0.0645                 0.0645               0.0070                     900                0.0600                0.0645                0.0645                9.32
ΙΝΕΠΔ22    INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Δικαιώματα_Κ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0020                                                 
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)                                                                                                                                                              0.0000                0.0000                                                 

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD  (Λ)                                                                                                                                                                                  0.2620                0.0000                                                 
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                                                                                                                                                                                                                             0.0195                0.0215                                                 
ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0775                0.0880                                                 
ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                             0.0440               0.0440                 0.0440             -0.2500               “1,000”                0.0450                0.0510                0.0440              -5.38
ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.0000                0.8150                                                 
ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 
ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        1.8900                1.9300                                                 
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)                                                                                                                                                                                              0.0215                0.0000                                                 
ΔΒΚΔ         ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                        0.9050                0.0000                                                 
ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0.5350               0.5450                 0.5402             -0.4850               “6,500”                0.5350                0.5450                0.5350              -1.83
ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.3700                0.4340                                                 
ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.5000               2.5400                 2.5141             -2.2620               “8,000”                2.5000                2.5400                2.5000              -0.79

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1.4000                1.4700                                                 
ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.1680                0.0000                                                 
ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                              0.8100               0.8100                 0.8100               3.4150                     460                0.7550                0.8100                0.8100                4.52
ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                       0.2600               0.2600                 0.2600               0.0000             “10,000”                0.2340                0.2600                0.2600                0.00

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                1.2000                                                 

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0800                0.0900                                                 

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0.2660                0.2800                                                 
ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                0.0650               0.0650                 0.0650               0.0500             “10,000”                0.0635                0.0660                0.0650                0.00
ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.1720                                                 
Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1.0800               1.0900                 1.0806               0.6620                     900                1.0500                1.0800                1.0900                1.87

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 - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                    0.0000                0.0000                                                 
ΤΚΕΠ         “ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 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 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1                                                                                                                                                             79.0000              87.9900                                                 
ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                       78.0000             79.5000               78.7704           -72.9560             “82,169”              79.0000              80.0000              79.5000                0.00
ΤΡΙΣΤΟΝΕ  Tristone Healthcare Bond Designated Activity Co (Ομόλογα) (AN, Σ)                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΧ05Α18    “KOXA 3,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2022) (AN)”                                                                                                                                                                               0.0000                0.0000                                                 
ΚΧ071Α16  “KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023) “                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 
ΚΧ071Α17  “KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024) “                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 
ΚΧ101Α13  “ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023) “                                                                                                                                                                                          0.0000                0.0000                                                 
ΚΧ101Α15  “ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025) (Λ)”                                                                                                                                                                                   0.0000                0.0000                                                 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                          

ΓΔ13Ι22     “Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 9η Έκδοση 2022                                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                       
ΓΔ13Κ22    “Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 10η Έκδοση 2022                                                                                                                                                                                                    0.0000                0.0000                       
ΓΔ13Λ22    “Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 11η Έκδοση 2022                                                                                                                                                                                                    0.0000                0.0000                       
ΑΙΕΠ          ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ΓΟΥΛ          WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ΕΡΜΕ         ERMES DEPARTMENT STORES PLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ΙΣΕΠ          ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ΚΧ05Α18    “KOXA 3,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2022)”                                                                                                                                                                                                                                                                               
ΡΕΕΠ         REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                                                        
ΣΤΣΔ          CYPRUS TRADING CORPORATION PLC                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΤΔΕΠ          ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                                                               
ΤΕΕΠ          ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                    
ΤΚΕΠ         ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                  
ΤΡΙΣΤΟΝΕ  Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)                                                                                                                                                                                                                                                
ΧΑΕΠ         HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                                                               
ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

* 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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Αισιοδοξία για τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των εκατομμυρίων πα-
σχόντων από Αλτσχάιμερ σε όλο
τον κόσμο γέννησε η δημοσίευση
των αποτελεσμάτων της κλινικής
μελέτης φάσης 3 του Lecanemab,
ενός νέου σκευάσματος κατά της
εκφυλιστικής νόσου του εγκεφάλου,
στην επιθεώρηση Τhe New England
Journal of Medicine. Το νέο φάρ-
μακο, που αναπτύχθηκε από την
ιαπωνική φαρμακοβιομηχανία Εisai
και την αμερικανική Biogen, πε-
ριόρισε την έκπτωση των γνωσια-
κών δεξιοτήτων των ασθενών κατά
27% εντός 18 μηνών, επιβραδύνο-
ντας την εξέλιξη της νόσου. Ο Ρομπ
Χάουαρντ, καθηγητής Γηριατρικής
Ψυχιατρικής στο University College
του Λονδίνου, δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ότι τα «αποτελέσματα είναι
θαυμάσια και ελπιδοφόρα», προ-
σθέτοντας ότι «η ημέρα είναι ιστο-
ρική. Επιτέλους δείξαμε ότι αυτή
η φριχτή αρρώστια μπορεί να ελεγ-
χθεί και κάποια στιγμή να νικηθεί».   

Το Lecanemab είναι ένα μονο-
κλωνικό αντίσωμα, το οποίο χορη-
γείται ενδοφλεβίως δύο φορές τον
μήνα και στοχεύει κατά της αμυ-
λοειδούς πρωτεΐνης, οι πλάκες της
οποίας στον εγκέφαλο συνιστούν
την «υπογραφή» της νόσου. Το μο-
νοκλωνικό αντίσωμα «διατάσσει»
το ανοσοποιητικό σύστημα να τις
εξαλείψει.   

Κλινικές μελέτες
Δεκάδες κλινικές μελέτες φαρ-

μάκων που περιορίζουν τις συγκε-
ντρώσεις της τοξικής πρωτεΐνης
δεν κατέδειξαν με βεβαιότητα κατά
πόσον ο «καθαρισμός του εγκεφά-
λου» από τις πρωτεϊνικές πλάκες
αποκαθιστά τις διανοητικές δεξιό-
τητες και τη μνήμη των αρρώστων.
Η κλινική μελέτη του Lecanemab,
ωστόσο, είναι η πρώτη που υπο-
δεικνύει ότι αυτή η προσέγγιση
μπορεί, πράγματι, να κάνει τη δια-
φορά στην ποιότητα ζωής των α-
σθενών, διατηρώντας τους ανεξάρ-
τητους και αυτοεξυπηρετούμενους
επί μεγαλύτερο χρόνο.   

Πολλοί επιστήμονες, ωστόσο,
είναι επιφυλακτικοί προειδοποιώ-

ντας για τους περιορισμούς της
νέας θεραπείας, όπως παραδείγμα-
τος χάριν ότι είναι αποτελεσματική
μόνον εφόσον χορηγηθεί στα πρώτα
στάδια της νόσου. Αυτό σημαίνει
ότι για να είναι ευρέως επωφελής
η νέα θεραπεία θα πρέπει να κα-
ταγραφεί μια πραγματική επανά-
σταση στις μεθόδους διάγνωσης
της νόσου, ίσως ακόμα και πριν
από την εμφάνιση των πρώτων συ-
μπτωμάτων. 

Συμμετείχαν 1.795 ασθενείς
Στην κλινική μελέτη συμμετείχαν

1.795 ασθενείς στα πρώιμα στάδια
της εκφυλιστικής νόσου του εγκε-
φάλου. Οπως επισημαίνουν οι ει-
δικοί που έχουν γνώση της μελέτης,
το Lecanemab δεν πρέπει να θεω-
ρηθεί «θαυματουργό», καθώς η α-
σθένεια εξακολούθησε, παρά την
αγωγή, να στερεί από τους εθελο-
ντές τις διανοητικές τους ικανότη-
τες, όμως η εξέλιξη της νόσου επι-
βραδύνθηκε και η ραγδαία επιδεί-
νωση απετράπη.   

Τα δεδομένα της μελέτης έχουν
κατατεθεί στον Οργανισμό Τροφί-
μων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, που
αναμένεται να αποφασίσει αν θα
δώσει το πράσινο φως για την ευ-
ρύτερη χρήση του μέσα στις ερχό-
μενες εβδομάδες. Οι δύο παρασκευ-
αστές του (Eisai και Βiogen) θα κα-
ταθέσουν παρόμοια αιτήματα και
στους ελεγκτικούς φορείς άλλων
χωρών. Δύο ερωτήματα απασχολούν
σήμερα την επιστημονική κοινό-
τητα: Κατά πόσον είναι ασφαλής
η χορήγηση του Lecanemab, αλλά
και κατά πόσον η επιβράδυνση της
έκπτωσης των γνωσιακών ικανο-
τήτων που προσφέρει η χορήγησή
του μπορεί πράγματι να έχει πρα-
κτικά αποτελέσματα στην καθημε-
ρινότητα των ασθενών και των φρο-
ντιστών τους.  

Θέμα ασφάλειας
Για το πρώτο ερώτημα οι ειδικοί

–με βάση τα δεδομένα που δημο-
σιοποιήθηκαν– είναι επιφυλακτικοί,
καθώς κατά τη διάρκεια της κλινικής
μελέτης καταγράφηκαν σοβαρές
παρενέργειες. 

Οι παρασκευάστριες του σκευ-
άσματος, εξάλλου, παραδέχονται
ότι κάποιοι από τους εθελοντές εμ-
φάνισαν εγκεφαλικό οίδημα (13%
των εθελοντών) και αιμορραγική
διάθεση (17%), παρενέργειες οι ο-
ποίες καταγράφονται συχνά σε όλα
τα σκευάσματα που στοχεύουν
κατά των πλακών β΄ αμυλοειδούς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 7% των
εθελοντών αναγκάστηκε να απο-
συρθεί από τη μελέτη εξαιτίας των
παρενεργειών του σκευάσματος. 

Eπίσης, μια 65χρονη γυναίκα
και ένας άνδρας 87 ετών απεβίωσαν
κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Αμ-
φότεροι έπασχαν από πολλά υπο-
κείμενα νοσήματα. Η εκπρόσωπος
Τύπου της Εisai αναφερόμενη στους
δύο θανάτους υπογράμμισε ότι δεν
σχετίζονται με το Lecanemab. Οι
επιστήμονες, πάντως, τονίζουν ότι
πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες
για την ασφάλεια του σκευάσματος. 

Ποιότητα ζωής
Οσον αφορά τη βελτίωση της

ποιότητας ζωής που μπορεί να χα-
ρίσει το φάρμακο, οι ειδικοί κάνουν
έναν απλό υπολογισμό: Οπως εκτι-
μούν χρειάζονται περίπου έξι χρόνια
μετά την εμφάνιση των πρώτων
συμπτωμάτων της νόσου για να
χάσει ο ασθενής την ικανότητα να
διαβιοί ανεξάρτητος. 

Η επιβράδυνση της εξέλιξής της
κατά περίπου 25% σημαίνει περίπου
άλλους 19 μήνες ανεξάρτητης ζωής,
κάτι το οποίο είναι αναμφίβολα ση-
μαντικό. Επίσης υπογραμμίζουν
ότι η δράση του φαρμάκου μπορεί
να είναι ακόμα πιο ευεργετική μετά
τους 18 μήνες που διήρκεσε η κλι-
νική μελέτη. 

Οπως σημειώνει ο καθηγητής
Τζον Χάρντι του Βρετανικού Ερευ-
νητικού Ινστιτούτου Ανοιας του
Λονδίνου, το Lecanemab «είναι το
τέλος της αρχής ενός πολέμου που
πρέπει απαραίτητα να νικηθεί. Είναι
το πρώτο βήμα πάνω στο οποίο
μελλοντικά θα δημιουργήσουμε
άλλα φάρμακα, μέχρις ότου απο-
κτήσουμε πραγματικά θαυματουρ-
γές θεραπείες για την αντιμετώπιση
του Αλτσχάιμερ».

Πρώτο βήμα για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ
Το σκεύασμα Lecanemab περιορίζει την έκπτωση των γνωσιακών δεξιοτήτων κατά 27%, επιβραδύνοντας την εξέλιξη της νόσου  

Διαφορετική
προσέγγιση 

Οι ειδικοί επιστήμονες που
παρακολουθούν τη μεθοδολο-
γία με την οποία οι φαρμακο-
βιομηχανίες προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν το Αλτσχάιμερ
επισημαίνουν ότι μέχρι στιγ-
μής όλες οι προσπάθειες σχε-
διασμού νέων φαρμάκων
στρέφονται αποκλειστικά κατά
των πλακών της πρωτεΐνης βή-
τα αμυλοειδούς, που δεν είναι
παρά ένας παράγοντας μιας ε-
ξαιρετικά πολύπλοκης ασθέ-
νειας. Στην εμφάνιση της νευ-
ροεκφυλιστικής νόσου δια-
δραματίζουν ρόλο και άλλοι
παράγοντες, όπως το ανοσο-
ποιητικό σύστημα, η φλεγμο-
νή, αλλά και μία άλλη τοξική
πρωτεΐνη, η Ταυ (Τau), η οποία
εντοπίζεται ακριβώς στα ση-
μεία που πεθαίνουν τα κύττα-
ρα του εγκεφάλου των ασθε-
νών. Η καθηγήτρια Τάρα Σπάιρ
Τζόουνς, επικεφαλής του Κέ-
ντρου Ανακαλύψεων Επιστη-
μών Εγκεφάλου του Πανεπι-
στημίου του Εδιμβούργου, ε-
κτιμά ότι η πρωτεΐνη Ταυ είναι
–κατά πάσα πιθανότητα– ο ιδα-
νικός στόχος εναντίον του ο-
ποίου πρέπει να δρουν τα
φάρμακα που θέλουν να θε-
ραπεύσουν το Αλτσχάιμερ. Ω-
στόσο, όπως τόνισε μιλώντας
στο BBC, κάθε μικρό βήμα
στην αντιμετώπιση της νόσου
«είναι θαυμάσιο, διότι απο-
κτούμε σταδιακά πληρέστερη
κατανόηση των μηχανισμών
της νευροεκφυλιστικής ασθέ-
νειας». Η καθηγήτρια εξέφρα-
σε επίσης την πεποίθηση ότι
«μέσα στην επομένη δεκαετία
θα διαθέτουμε στη φαρμακευ-
τική μας φαρέτρα κάτι που
πραγματικά θα κάνει τη διαφο-
ρά στη ζωή και στην καθημερι-
νότητα των ασθενών και των
οικογενειών τους».
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Σημάδια πρόωρης γήρανσης καταγρά-
φονται στον εγκέφαλο των εφήβων που
βίωσαν τα μακροχρόνια lockdowns των
περασμένων ετών. Ειδικότερα, Αμερι-
κανοί ερευνητές συνέκριναν τις μαγνη-
τικές τομογραφίες εγκεφάλων 81 εφήβων
στις ΗΠΑ που έγιναν κατά την περίοδο
μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και Νοεμβρίου
2019, με αυτές 82 άλλων συνομηλίκων
τους που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ

Οκτωβρίου 2020 και Μαρτίου 2022, κατά
τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και
μετά την άρση των «απαγορευτικών». 

Οι ερευνητές συνυπολόγισαν παρά-
γοντες, όπως το φύλο και την ηλικία,
σε 64 εθελοντές κάθε ομάδας και δια-
πίστωσαν ότι οι φυσικές μεταβολές του
εγκεφάλου που συντελούνται κατά την
εφηβεία, όπως η λέπτυνση του φλοιού
και η ανάπτυξη του ιππόκαμπου και της
αμυγδαλής, ήταν μεγαλύτερες στην ο-
μάδα που εξετάστηκε μετά τα πανδημικά
lockdowns. Η πανδημία, λοιπόν, επιτά-
χυνε τις φυσιολογικές διαδικασίες και
οι εγκέφαλοι των παιδιών γέρασαν τα-

χύτερα από το αναμενόμενο. Η διαφορά
της ηλικίας του εγκεφάλου με τη χρο-
νολογική ηλικία προσέγγιζε τα τρία χρό-
νια, κάτι αναπάντεχο, δεδομένου ότι
τα lockdowns διήρκεσαν πολύ λιγότερο,

υπογραμμίζει ο Ιαν Γκότλιμπ, καθηγητής
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Στάν-
φορντ, που υπογράφει τη μελέτη η οποία
δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση
«Biological Psychiatry: Global Open

Science». Οι εθελοντές, που προέρχονται
από περιοχή του Σαν Φρανσίσκο στην
Καλιφόρνια, είχαν συναινέσει να εξε-
τασθούν προκειμένου να αποτυπωθούν
οι συνέπειες του στρες και της κατά-
θλιψης στον εγκέφαλο. Για αυτό απά-
ντησαν και σε ερωτηματολόγια για την
ψυχική τους κατάσταση. Τα παιδιά που
εξετάστηκαν μετά τα lockdowns ανέ-
φεραν περισσότερα ψυχολογικά προ-
βλήματα, όπως βαρύτερα συμπτώματα
άγχους και κατάθλιψης και εσωτερίκευση
των προβλημάτων τους.

Το άγχος της πανδημίας
Ο καθηγητής Γκότλιμπ υποστηρίζει

ότι η επιδείνωση της ψυχικής υγείας
των παιδιών συνδέεται με τις μεταβολές
στον εγκέφαλό τους, που κατά πάσα πι-
θανότητα προκλήθηκαν από το έντονο
άγχος της πανδημίας. Επί του παρόντος,
ωστόσο, οι ερευνητές δεν μπορούν να
αποφανθούν εάν η επιδείνωση της ψυ-
χικής υγείας των εφήβων οφείλεται στην
πρόωρη γήρανση του εγκεφάλου τους,
ούτε και ποια είναι η πραγματική ση-
μασία του ευρήματος. 

«Στους μεγαλύτερους ενήλικες οι ε-
γκεφαλικές μεταβολές συνδέονται με
έκπτωση των γνωσιακών δεξιοτήτων.
Δεν γνωρίζουμε, όμως, τη σημασία τους
για τους εφήβους ούτε αν είναι μόνιμες
ή προσωρινές», κατέληξε ο καθηγητής
Γκότλιμπ.

Των ΝΤΑΝΑ ΓΚΟΛΝΤΣΤΑΪΝ 
και ΡΟΜΠΕΡΤ ΓΚΕΜΠΕΛΟΦ  

Ο αριθμός των μονομελών νοικοκυ-
ριών στις ΗΠΑ το 1960 ανερχόταν
στο 13%. Σήμερα προσεγγίζει το
30%. Περίπου 26 εκατομμύρια Αμε-
ρικανοί ζουν σήμερα μόνοι, ενώ το
2000 δεν ξεπερνούσαν τα 15 εκα-
τομμύρια. Παρότι η μοναχική δια-
βίωση ήταν συνήθως χαρακτηρι-
στικό των μεγαλυτέρων σε ηλικία,
τα σκήπτρα πλέον έχουν πάρει οι
νεότερες γενιές, παιδιά που γεννή-
θηκαν μεταξύ 1946 και 1964 (μπέιμπι
μπούμερ) και η γενιά Χ, όσοι γεν-
νήθηκαν από το 1965 έως το 1980.   

Ενας παράγοντας που οδηγεί στη
μοναχική διαβίωση είναι η αλλαγή
στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε
τον γάμο και το φύλο. Οι μεγαλύτεροι
των 50 ετών που διαβιούν μόνοι
είναι συχνότερα, συγκριτικά με το
παρελθόν, διαζευγμένοι ή άγαμοι.
Στις γυναίκες, επίσης, δόθηκαν τα
τελευταία χρόνια περισσότερες ευ-
καιρίες για να εξελιχθούν επαγγελ-
ματικά, να αποκτήσουν ακίνητη πε-
ριουσία και να είναι οικονομικώς α-
νεξάρτητες. Δεν είναι τυχαίο ότι το
60% εκείνων που μένουν μόνοι είναι
γυναίκες.

Παρότι οι έρευνες έχουν δείξει
ότι οι 50άρηδες και 60άρηδες που
ζουν μόνοι ευημερούν, ταυτόχρονα
αποδεικνύουν ότι εκείνοι που γερ-
νούν μόνοι έχουν χειρότερη ψυχική
και σωματική υγεία και μικρότερο
προσδόκιμο ζωής. Ενα άλλο σημα-
ντικό δημογραφικό ερώτημα που
γεννάει η νέα τάση της μοναχικής
διαβίωσης είναι με ποιον τρόπο θα
παρασχεθεί τις επόμενες δεκαετίες
η αναγκαία φροντίδα στους πιο η-
λικιωμένους, τη στιγμή που ο ένας
στους έξι δεν έχει παιδιά.   

Το γεγονός ότι τα παιδιά της γενιάς
Χ είδαν τους γονείς τους να γερνούν

τα επηρέασε βαθιά και πλέον αμφι-
σβητούν το κατά πόσον μπορούν
να βρουν τους ίδιους πυλώνες στή-
ριξης που είχαν οι γονείς τους: μακρά
έγγαμη συμβίωση, συντάξεις, ακί-
νητα των οποίων η αξία αυξήθηκε
κάθετα. Γι’ αυτό τα μέλη της συγκε-
κριμένης γενιάς που ζουν μόνα έχουν
ήδη αρχίσει να δοκιμάζουν άλλες
προσεγγίσεις για τα γηρατειά τους,
όπως η συλλογική συμβίωση, δηλαδή
καταστάσεις που έχουν ήδη βιώσει
στα φοιτητικά τους χρόνια. Οπως
λέει ο γραφίστας Πάτρικ Μακ Κομπ,
56 ετών, «με τους φίλους μου συζη-
τάμε συχνά για θέματα σχετικά με

το τέλος της ζωής μας και θέλουμε
να ζήσουμε όλοι μαζί. Το να είσαι
μόνος στο τέλος δεν είναι το χειρό-
τερο που μπορεί να συμβεί, αλλά θα
ήθελα να έχω άλλους γύρω μου».

Ενα άλλο πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι πιο μεγάλοι σε ηλικία
που ζουν μόνοι είναι ότι έχουν με-
γάλες κατοικίες με πολλούς χώρους,
κάτι που δεν συμβαίνει μόνο λόγω
επιλογής, όσο λόγω έλλειψης μικρό-
τερων οικιστικών οικοδομών. Η συ-
ντήρηση, μάλιστα, παλαιών οικο-
δομών είναι μια πρόκληση, ενώ η
αξία των μεγάλων ακινήτων έχει πέ-
σει, γεγονός που εγκλωβίζει τους ε-
νοίκους, καθώς ακόμα κι αν πουλή-
σουν δεν λαμβάνουν αρκετά χρήματα
ώστε να ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια
τους αξιοπρεπώς.

Των ΜΟΤΟΚΟ ΡΙΤΣ 
και ΧΙΚΑΡΙ ΧΙΝΤΑ

Τα ιαπωνικά πανεπιστήμια, ακόμη και
τα πιο φημισμένα, όπως αυτό του Τόκιο
και το πανεπιστήμιο Κεϊό, όπου φοιτά
η μελλοντική οικονομική και πολιτική
ελίτ της χώρας, αναπτύσσουν από ετών
μια εξαιρετικά δημοφιλή δραστηριότητα:
διοργάνωση καλλιστείων για φοιτήτριες
αλλά και φοιτητές.

Αυτό που τα κάνει διαφορετικά από
τους συνηθισμένους διαγωνισμούς ο-
μορφιάς είναι ότι υποστηρίζονται από
τις φοιτητικές οργανώσεις και πραγμα-
τοποιούνται σε ιδρύματα που διακη-
ρύττουν τη δέσμευσή τους στις πνευ-
ματικές αρχές και στην προετοιμασία
για την επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Οι νικήτριες καταφέρνουν να κερδί-
σουν χιλιάδες ακολούθους στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και πλού-
σιες εταιρικές χορηγίες. Στην πραγμα-
τικότητα, μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις,
επιλέγονται οι μελλοντικές τηλεοπτικές
παρουσιάστριες, αλλά και νεαρές γυ-
ναίκες με άλλα ταλέντα. Σε κάποιους
από τους διαγωνισμούς ομορφιάς συμ-
μετέχουν και αγόρια, όμως τα γυναικεία
καλλιστεία είναι αυτά που προσελκύουν
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

O Τασούκου Ιτο, επικεφαλής του πρα-
κτορείου ταλέντων Furutachi Project,
παραδέχεται ότι οι πανεπιστημιακοί
διαγωνισμοί ομορφιάς είναι η καλύτερη
δεξαμενή νέων ταλέντων για την εταιρεία
του. «Πρόκειται για ένα σημείο όπου
ήδη βρίσκονται συγκεντρωμένες χαρι-
τωμένες και όμορφες νέες γυναίκες. Δεν
χρειάζεται να τις αναζητούμε αλλού»,
λέει. Η ομορφιά, άλλωστε, στην Ιαπωνία
είναι πολύ σαφέστερα καθορισμένη από
ό,τι στη Δύση. Οι γυναίκες, με κοριτσί-
στικα χαρακτηριστικά, λιπόσαρκο σώμα
και στρογγυλά μάτια επιλέγονται για
τηλεοπτικές σειρές, μουσικά συγκρο-
τήματα, διαφημίσεις ή γίνονται πρότυπα
για κινούμενα σχέδια. Στα πανεπιστη-
μιακά καλλιστεία συχνά οι θεατές ψη-

φίζουν για το κορίτσι που θεωρούν ότι
εκπροσωπεί το ιδανικό της ομορφιάς.

Αυτοί οι διαγωνισμοί δεν είναι προϊόν
των τελευταίων ετών. Στο πανεπιστήμιο
Αογιάμα Γκακουίν πραγματοποιείται ο
πιο διάσημος διαγωνισμός εδώ και μισόν
αιώνα. 

Πριν από μία διετία, ένα βίντεο από
τα καλλιστεία του πανεπιστημίου απει-
κόνιζε τις έξι φιναλίστ και έθετε στους
θεατές το ερώτημα: «Με ποιο κορίτσι
θα βγαίνατε ραντεβού;». Οι γυναίκες
δεν έλεγαν λέξη, απλώς έτρωγαν το πα-
γωτό τους, αθλούνταν στο πάρκο, ψώ-
νιζαν ή έπαιζαν ηλεκτρονικά, κοιτώντας
πάντα, με ρομαντική διάθεση, τον φακό.
Τα τελευταία χρόνια, φοιτητές και ακα-
δημαϊκοί αμφισβητούν τον λόγο ύπαρξης
αυτών των διαγωνισμών, επισημαίνοντας

ότι επιβάλλουν και διαιωνίζουν τα στε-
ρεότυπα και ότι δεν έχουν καμία σχέση
με τις αξίες που πρέπει να προκρίνει
ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ο Χάε Μπονγκ
Σιν, καθηγητής Νομικής στο πανεπι-
στήμιο Αογιάμα Γκακουίν και επικεφαλής
του Ερευνητικού Κέντρου για τα Φύλα,
δεν μασάει τα λόγια του. «Πιστεύω ότι
διαγωνισμός ομορφιάς μεταξύ των φοι-
τητών είναι απλώς εξοργιστικός. Προωθεί
τη φυσική εμφάνιση και την εμπορευ-
ματοποίηση νεαρών γυναικών στην ια-
πωνική κοινωνία, όπου αυτά ακριβώς
τα πολιτισμικά ήθη και οι αξίες κυριαρ-
χούν. Ολος ο πανεπιστημιακός πολιτι-
σμός έχει μολυνθεί». Πριν από ένα χρόνο,
το πανεπιστήμιο κατήργησε τα καλλι-
στεία και ίδρυσε το ερευνητικό κέντρο
προκειμένου να «αντικατασταθεί η α-

ντίληψη για τα έμφυλα στερεότυπα»,
ανέφερε σε ανακοίνωσή του. 

Σεξουαλική παρενόχληση
Στο πανεπιστήμιο Κέιο, επίσης, οι

άνδρες διοργανωτές των καλλιστείων
καταγγέλθηκαν για σεξουαλική παρε-
νόχληση μιας διαγωνιζόμενης. Παρόμοια
καταγγελία έκανε και η νικήτρια των
καλλιστείων του Πανεπιστημίου του Τό-
κιο το 2020. Τέλος, κάποια εκπαιδευτικά
ιδρύματα λαμβάνοντας αποστάσεις από
τους διαγωνισμούς ομορφιάς, διοργα-
νώνουν παρόμοιες εκδηλώσεις με πε-
ρισσότερο κοινωνικό περιεχόμενο. Αυτοί
οι διαγωνισμοί επικεντρώνονται περισ-
σότερο στην προσωπικότητα των δια-
γωνιζομένων και στις θέσεις τους πάνω
στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας.

ΝΤΟΥΜΠΑΪ. «Υπερκαρτέλ» κοκαΐνης
εξάρθρωσε η Europol σε συνεργασία
με τις διωκτικές αρχές σε Βέλγιο,
Γαλλία, Ολλανδία και Ισπανία, σε
συντονισμένη επιχείρηση που οδή-
γησε στην κατάσχεση 30 τόνων κο-
καΐνης και στη σύλληψη δεκάδων
μελών και ηγετικών στελεχών της
εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες διοχέτευαν κο-
καΐνη από τη Λατινική Αμερική στις
αγορές της Βόρειας Ευρώπης μέσω
των λιμανιών του Ρότερνταμ και της
Αμβέρσας. «Οι συλληφθέντες είχαν
τον έλεγχο του ενός τρίτου της α-
γοράς κοκαΐνης στην Ευρώπη», α-
νέφερε η ανακοίνωση της ευρωπαϊ-
κής αστυνομικής υπηρεσίας.

Η αστυνομία του Ντουμπάι συ-
νέλαβε έξι κορυφαία στελέχη του
καρτέλ στο κρατίδιο του Κόλπου.
Οι συλλήψεις κατέστησαν δυνατές
χάρη στην περυσινή παγίδευση και
αποκρυπτογράφηση των επικοινω-
νιών των δραστών. Η αστυνομία α-
νέλαβε πέρυσι, κατόπιν απόφασης
της καναδικής Δικαιοσύνης, τον έ-
λεγχο της εφαρμογής ανταλλαγής
κρυπτογραφημένων μηνυμάτων
SKY ECC, αποκτώντας καλή εικόνα
των δραστηριοτήτων της διεθνούς
συμμορίας. Οι ολλανδικές αρχές α-
νακοίνωσαν ότι ο ένας από τους
συλληφθέντες είναι 37χρονος Ολ-
λανδομαροκινός, υπεύθυνος για την
εισαγωγή χιλιάδων κιλών κοκαΐνης

στην Ολλανδία το 2020 και το 2021.
Ο δεύτερος συλληφθείς είναι 40χρο-
νος Ολλανδοβόσνιος. «Ο ένας από
τους δύο Ολλανδούς υπόπτους είναι
μεγάλο ψάρι», είπε χαρακτηριστικά
πηγή της Europol στο γαλλικό πρα-
κτορείο ειδήσεων. Οι Ολλανδοί συλ-
ληφθέντες ανήκουν στη συμμορία
του Ρεντουάν Ταγκί, επικεφαλής γι-
γάντιου δικτύου διακίνησης κοκαΐνης

στο Αμστερνταμ. Ο Ταγκί συνελήφθη
το 2019 στο Ντουμπάι και εκδόθηκε
στην Ολλανδία, όπου παραμένει
προφυλακισμένος, κατηγορούμενος
μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία.

Η Europol θεωρεί ότι η σύλληψη
στο Ντουμπάι του Βρετανού υπηκόου
επικεφαλής του «υπερκαρτέλ», τα
στοιχεία του οποίου δεν έγιναν γνω-
στά, αλλά και του υπηκόου Πανα-
μά-«συνδέσμου» της συμμορίας με
τους παραγωγούς στην Κολομβία,
σηματοδοτεί την οριστική εξάρθρω-
ση της οργάνωσης. 

REUTERS

Οι Αμερικανoί
της γενιάς Χ γερνούν
και μένουν μόνοι   

Περίπου 26 εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν σήμερα μόνοι, ενώ το 2000 δεν ξεπερ-
νούσαν τα 15 εκατομμύρια, και το 60% είναι γυναίκες. 

H Europol εξάρθρωσε
υπερκαρτέλ κοκαΐνης

<<<<<<

Υπεύθυνο για την εισαγω-
γή του ενός τρίτου
της ουσίας στην Ευρώπη.
Επιτυχία η σύλληψη των
επικεφαλής του δικτύου.

<<<<<<

Η διαφορά της ηλικίας
του εγκεφάλου με
τη χρονολογική ηλικία
προσέγγιζε τα τρία χρόνια.

<<<<<<

Οι άνω των 50 που διαβι-
ούν μόνοι έχουν ήδη
αρχίσει να δοκιμάζουν
άλλες προσεγγίσεις για
τα γηρατειά τους, όπως
η συλλογική συμβίωση.   

Τα lockdowns γέρασαν πρόωρα τους εφήβους

Τα παιδιά που εξετάστηκαν μετά τα lockdowns ανέφεραν περισσότερα ψυχολογικά προ-
βλήματα, όπως βαρύτερα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης και εσωτερίκευση των προ-
βλημάτων τους.

Καλλιστεία για τις φοιτήτριες
Στα ιαπωνικά πανεπιστήμια το κάλλος συχνά υπερισχύει του πνεύματος

Στο πανεπιστήμιο Αογιάμα Γκακουίν πραγματοποιείται ο πιο διάσημος διαγωνισμός ομορφιάς εδώ και μισόν αιώνα. Νεαρές φοιτήτριες - φιναλίστ βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμα-
σίες για τις «εξετάσεις» που θα κρίνουν το μέλλον τους και, φυσικά, δεν είναι γραπτές.

Οι διαγωνισμοί ομορφιάς στα εκπαιδευτικά ιδρύματα αντανακλούν μια κοινωνία που κρίνει τις γυναίκες από την εμφάνιση, διαιωνίζοντας
τα στερεότυπα.
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Ο πληθωρισμός
υποχωρεί, τα ομόλογα

ενισχύονται
Το κλίμα για τα κυβερνητικά
ομόλογα των ΗΠΑ και των
ευρωπαϊκών χωρών διατη-
ρήθηκε θετικό, με τις αντί-
στοιχες αποδόσεις να υπο-
χωρούν σε νέα χαμηλά επί-
πεδα, εν μέσω αυξημένων
προσδοκιών για επιβράδυν-
ση του ρυθμού αύξησης των
επιτοκίων από τη Fed και
την EKT τους επόμενους
μήνες. Τα πλέον πρόσφατα
στοιχεία από την Ευρωζώνη
και τις ΗΠΑ για τον πληθω-
ρισμό υποδηλώνουν υπο-
χώρηση των πιέσεων, αν
και διατηρούνται σε επίπεδα
πολύ υψηλότερα από αυτά
που θεωρούνται συμβατά
με τον αντίστοιχο στόχο
των κεντρικών τραπεζών.
Επίσης, ορισμένα από τα
σημαντικότερα στοιχεία για
την αμερικανική οικονομία
που δημοσιεύτηκαν τις τε-
λευταίες ημέρες αποδείχθη-
καν ασθενέστερα από τα α-
ναμενόμενα, ενισχύοντας
τις ανησυχίες για ενδεχό-
μενη ύφεση στη μεγαλύτερη
οικονομία παγκοσμίως και
αυξάνοντας παράλληλα τις
πιέσεις στο δολάριο, ωθώ-
ντας την ισοτιμία ευρώ/δολ.
πάνω από το 1,05 για πρώτη
φορά από τα τέλη Ιουνίου.

Ο δείκτης βιομηχανικής
δραστηριότητας ISM στις
ΗΠΑ μειώθηκε κατά 1,2 μο-
νάδα τον Νοέμβριο, στις 49
μονάδες, κάτω από το κρί-
σιμο επίπεδο του 50, υπο-
δηλώνοντας συρρίκνωση
για πρώτη φορά από τον
Μάιο του 2020. Η εξέλιξη
αυτή είναι συμβατή με τον
δείκτη επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας Chicago PMΙ
που υποχώρησε περαιτέρω
τον Νοέμβριο, σε επίπεδα
ανάλογα με αυτά που έχουν
καταγραφεί σε περιόδους ύ-
φεσης της οικονομίας, καθώς
και με τον δείκτη υπευθύνων

προμηθειών ΡΜΙ για τον Νο-
έμβριο που δημοσιεύτηκε
την προηγούμενη εβδομάδα
(πτώση στο 47,7 από 50,4
τον Οκτώβριο). Παράλληλα,
μετά τα ασθενέστερα των
προσδοκιών στοιχεία Οκτω-
βρίου για τον πληθωρισμό
στις ΗΠΑ, που ανακοινώθη-
καν στις αρχές του προη-
γούμενου μήνα, η αισιοδοξία
των επενδυτών ότι ενδεχο-
μένως η κορύφωση του πλη-
θωριστικού κύματος έχει
παρέλθει, ενισχύθηκε πε-
ραιτέρω από τη μεγαλύτερη
σε σχέση με την αναμενό-
μενη υποχώρηση του ρυθ-
μού αύξησης του κύριου και
του δομικού δείκτη προσω-
πικών καταναλωτικών δα-
πανών (PCE) τον Οκτώβριο
(6,0% και 5,0% ετησίως, α-
ντίστοιχα, από 6,3% και 5,2%
τον Σεπτέμβριο).

O επικεφαλής της Fed,
Τζερόμ Πάουελ, τόνισε ότι
η κεντρική τράπεζα ενδέ-
χεται να μειώσει το μέγεθος
της αύξησης των επιτοκίων
τον Δεκέμβριο (μετά τέσσε-
ρις διαδοχικές αυξήσεις 75
μ.β. εκάστη), η προθεσμιακή
αγορά αναθεώρησε χαμη-
λότερα τις προσδοκίες της
για την πορεία των αμερι-
κανικών επιτοκίων. Το τερ-
ματικό επίπεδο για το fed
funds rate το 2023 αναμέ-
νεται τώρα κάτω από το 5%,
ενώ η συνολική εκτιμώμενη
μείωση των επιτοκίων το
δεύτερο εξάμηνο του έτους
αυξήθηκε σε περίπου 40 μ.β.
Ενισχυμένη επίσης είναι
και η εκτίμηση της αγοράς
για άνοδο 50 μ.β. στα επι-
τόκια από την ΕΚΤ στην ε-
πόμενη συνεδρίαση, στις
15 Δεκεμβρίου.

* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης
και Ερευνας Διεθνών Κεφαλαια-
γορών της Eurobank.

Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

Σε περιβάλλον αυξανόμενης πίεσης από την
Ευρωπαϊκή Ενωση για δημοσιονομική συ-
γκράτηση, καλείται η κυβέρνηση να σχε-
διάσει τις επόμενες κινήσεις οικονομικής
πολιτικής, έως την ώρα της κάλπης. Ετσι,
ενώ τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου
στις δημόσιες δηλώσεις τους αφήνουν πάντα
ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και
άλλα μέτρα στήριξης, εφόσον ο δημοσιο-
νομικός χώρος το επιτρέπει, προς το παρόν
κινούνται επιφυλακτικά.
Αυτό τουλάχιστον φάνηκε από τις διαπραγ-
ματεύσεις του υπουργού Οικονομικών Χρή-
στου Σταϊκούρα με τους τραπεζίτες για την
ελάφρυνση των δανειοληπτών, όπου το βά-
ρος κλήθηκαν να φέρουν οι τράπεζες. Τη
γραμμή αυτή σφράγισε με δηλώσεις του
και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου. Κάλεσε τις τράπεζες να πληρώσουν
από τα κέρδη τους τα μέτρα στήριξης των

ευάλωτων νοικοκυριών και να μην επιβα-
ρυνθεί ο προϋπολογισμός, δηλαδή ο Ελληνας
φορολογούμενος.

Η κυβέρνηση έχει να περιμένει καλά νέα
από την Ευρώπη το προσεχές διάστημα.
Εχει επίσης να περιμένει τη δεύτερη δόση
του Ταμείου Ανάκαμψης, 3,6 δισ. ευρώ, που

πιθανότατα θα εκταμιευθεί στις αρχές του
2023, αφού εγκριθεί από τις αρμόδιες επι-
τροπές του Συμβουλίου και της Κομισιόν.
Μάλιστα, το τμήμα της δόσης, 1,8 δισ. ευρώ,
που αντιστοιχεί στα δάνεια, το εξασφάλισε
τρεις μήνες νωρίτερα, αφού εκπλήρωσε τα
σχετικά ορόσημα.

Οι Βρυξέλλες, όμως, παράλληλα, έχουν
στείλει μηνύματα στην κυβέρνηση ότι υ-
πήρξε ιδιαιτέρως γενναιόδωρη στα μέτρα
στήριξης που πήρε μέχρι τώρα, καταλαμ-
βάνοντας μία από τις πρώτες θέσεις στην
Ε.Ε., παρότι η Ελλάδα είναι μια υπερχρεω-
μένη χώρα και μάλιστα χωρίς να φροντίσει
τα μέτρα να είναι ιδιαιτέρως στοχευμένα.

Ευρύτερα στην Ευρώπη, άλλωστε, όπως
διαμηνύουν στελέχη του οικονομικού επι-
τελείου, το κλίμα έχει αλλάξει από την εποχή
του κορωνοϊού. Τώρα, το πρόβλημα είναι
ο πληθωρισμός και γι’ αυτό καλούνται οι
κυβερνήσεις να ασκήσουν περιοριστική
δημοσιονομική πολιτική, ώστε να συνδρά-
μουν τη νομισματική πολιτική και να μην
αυξηθούν σημαντικά περαιτέρω τα επιτόκια,
επιδεινώνοντας το υφεσιακό κλίμα. Τα
όποια μέτρα λαμβάνονται πρέπει να είναι
αυστηρά στοχευμένα, είναι το μήνυμα που
στέλνουν οι Βρυξέλλες γενικότερα, αλλά
και ειδικότερα προς την Ελλάδα.

Είναι ένα μήνυμα που η κυβέρνηση δεν
μπορεί να αγνοήσει, καθώς σε αντίθετη πε-
ρίπτωση θα κινδυνεύσει να τιμωρηθεί η
χώρα από τις αγορές, με αύξηση του κόστους
δανεισμού της, σημειώνουν οι πηγές. Προς
το παρόν, πάντως, τα στελέχη επισημαίνουν
ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στις
οποίες κατά το διάστημα Ιουνίου-Νοεμβρίου
μειώθηκε το ασφάλιστρο έναντι πιστωτικού
κινδύνου (CDS), ενώ παρέμεινε σταθερό το
spread περίπου στις 200-220 μονάδες.

Μήνυμα από Ε.Ε. στην Αθήνα
για δημοσιονομική συγκράτηση 
Τα όποια μέτρα λαμβάνονται από την Ελληνική κυβέρνηση πρέπει να είναι αυστηρά και στοχευμένα

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

«Βουτιά» της τάξης του 25% έχουν σημειώσει
οι αποδόσεις και τα spreads των ελληνικών
ομολόγων μέσα σε ένα μόλις μήνα, χάρη
στις προσδοκίες για πιο ήπιες αυξήσεις ε-
πιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, οι ο-
ποίες προκάλεσαν ευφορία στην αγορά γε-
νικότερα. 

Το ράλι των τιμών τους ήταν ιδιαίτερα
έντονο την τελευταία εβδομάδα, έπειτα
από το σήμα που έστειλε η Fed ότι θα επι-
βραδύνει τον ρυθμό σύσφιγξης της νομι-
σματικής πολιτικής άμεσα, από τη συνε-
δρίαση του Δεκεμβρίου, το οποίο ακολού-
θησε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην
Ευρωζώνη, που έδειξαν ότι μειώθηκε πε-

ρισσότερο από ό,τι αναμενόταν τον Νοέμ-
βριο, ενισχύοντας τις προσδοκίες για πιο
αργό ρυθμό σύσφιγξης και από την Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς κι-
νείται πλέον κάτω από το 4% και την Πα-
ρασκευή διαμορφώθηκε στο 3,78%, επίπεδο
που αποτελεί χαμηλά σχεδόν τεσσάρων
μηνών, από το 5,1% όπου βρισκόταν στα

τέλη Οκτωβρίου, με το spread έναντι της
Γερμανίας να διαμορφώνεται στις 202 μο-
νάδες βάσης και στα χαμηλότερα επίπεδα
από τον Απρίλιο, από τα υψηλά έτους των
270 μ.β. που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο. 

Σημαντική είναι η αποκλιμάκωση και
στις γερμανικές αποδόσεις, με αυτή του
10ετούς να έχει υποχωρήσει στο 1,77% και
στα χαμηλότερα επίπεδα από τα μέσα Σε-
πτεμβρίου, ενώ η απόδοση του ιταλικού
10ετούς υποχώρησε στο 3,67%, με το spread
Ελλάδας - Ιταλίας να έχει περιοριστεί στις
11 μονάδες βάσης μόλις (από 80 μ.β. πριν
από μερικούς μήνες), καθώς το ελληνικό
ράλι ήταν ισχυρότερο.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Société
Générale, το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ

των ελληνικών και των ιταλικών ομολόγων
θα συνεχιστεί. Προβλέπει πως τα ελληνικά
ομόλογα θα «ισοφαρίσουν» και πάλι τα ι-
ταλικά, ενώ συστήνει τοποθετήσεις στους
ελληνικούς κρατικούς τίτλους έναντι των
ιταλικών για το 2023.

Πάντως, όπως προειδοποίησε, τα ελληνικά
ομόλογα παραμένουν ευάλωτα στην επι-
δείνωση της διάθεσης για ρίσκο των επεν-
δυτών, λόγω του μικρού μεγέθους που έχει
η αγορά, ενώ ενδεχόμενη επιδείνωση του
δημοσιονομικού προφίλ της Ελλάδας θα
μπορούσε επίσης να οδηγήσει το spread
υψηλότερα.

Από την πλευρά της, η Citi δηλώνει αρ-
νητική για τα ελληνικά ομόλογα το 2023,
λόγω της εκλογικής διαδικασίας.

Υποχώρησαν 25% οι αποδόσειςτων ελληνικών ομολόγων

Θετικές οι προοπτικές για τις τράπεζες το 2023
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Θετική για τις προοπτικές των ελληνικών
τραπεζών το επόμενο έτος εμφανίζεται η
Axia Research, επισημαίνοντας ωστόσο τις
προκλήσεις που δημιουργούν οι αυξήσεις
των επιτοκίων της ΕΚΤ, ενώ στους κινδύνους
για τον κλάδο τοποθετεί τις επιπτώσεις
στην κερδοφορία λόγω του υψηλού πλη-
θωρισμού, τον πιθανό σχηματισμό νέων
NPEs, την ενδεχόμενη επιδείνωση του μα-
κροοικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας
καθώς και την αβεβαιότητα πριν και μετά
τις εθνικές εκλογές. Ειδικότερα, όπως ση-
μειώνει η Axia, οι ελληνικές τράπεζες θα
συνεχίσουν το 2023 να απολαμβάνουν τις
θετικές επιπτώσεις στα καθαρά επιτοκιακά
έσοδα, τη στιγμή που η ελληνική οικονομία
αναμένεται να παρουσιάσει ανθεκτικότητα
έναντι της επιδείνωσης του μακροοικονο-
μικού τοπίου στην Ε.Ε.

Ωστόσο, το 2023 έρχεται και με δύο πολύ
σημαντικούς «αγνώστους» για τις ελληνικές

τράπεζες, όπως επισημαίνει, οι οποίοι σχε-
τίζονται με: α) το αυξανόμενο κόστος των
καταθέσεων και της χρηματοδότησης από
την αγορά –λόγω της «μεταφοράς» των υ-
ψηλότερων επιτοκίων της ΕΚΤ– που αντι-
σταθμίζει την αύξηση των καθαρών επιτο-
κιακών εσόδων και β) τις συνέπειες της ε-
πιδείνωσης του μακροοικονομικού και πλη-
θωριστικού περιβάλλοντος που θα μπορούσε
να οδηγήσει σε σχηματισμό νέων NPEs και
σε αυξημένο κόστος κινδύνου.

Αναλύοντας τους δύο αυτούς αγνώστους,
η Axia καταλήγει ότι η αύξηση του κόστους
των καταθέσεων θα παραμείνει χαμηλή,
καθώς οι ελληνικές τράπεζες έχουν πολύ
ισχυρή ρευστότητα με ισχυρή διαρθρωτική

αύξηση των καταθέσεων, και το κόστος
χρηματοδότησης θα αυξηθεί λόγω των νέων
εκδόσεων ομολόγων, αλλά η ευαισθησία
της κερδοφορίας στις υψηλότερες αποδόσεις
των τίτλων είναι χαμηλή. Η Axia εκτιμά
πως οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστεί να
αντλήσουν άλλα 8,5 δισ. ευρώ το 2023-2025
για να επιτύχουν τους στόχους MREL, με
τα 3 δισ. ευρώ να αντλούνται το 2023.

Πάντως ο οίκος εκτιμά πως συνολικά
στο επόμενο 12μηνο οι ελληνικές τράπεζες
αναμένεται να δουν πολλούς θετικούς α-
νέμους, όπως α) την επέκταση του δανεισμού
χάρη στις νέες ροές του Ταμείου Ανάκαμψης
και στην αύξηση των επενδύσεων, β) τη
συνέχιση της αύξησης των περιθωρίων του
ενεργητικού λόγω των υψηλότερων επιτο-
κίων της ΕΚΤ, γ) υψηλά αποθέματα ρευ-
στότητας που διασφαλίζουν ότι το κόστος
των καταθέσεων θα ανατιμηθεί μόνο εν
μέρει και αργά και δ) ανθεκτική ποιότητα
ενεργητικού λόγω του μείγματος χαρτοφυ-
λακίου και της ενεργής διαχείρισης.

Πτωτικές τάσεις
την Τρίτη στο ΧΑΚ
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν
την Τρίτη στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δεί-
κτης υποχώρησε στις 88,52
μονάδες, καταγράφοντας ση-
μαντική πτώση σε ποσοστό
1,46%. Ο Δείκτης FTSE/CySE
20 κατέγραψε πτώση κατά
1,55%, κλείνοντας στις 53,32
μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος
διαμορφώθηκε στα €230.525.
Από τους επιμέρους χρημα-
τιστηριακούς δείκτες, κέρδη
σημείωσε μόνο η Εναλλακτι-
κή Αγορά σε ποσοστό 0,58%.
Πτώση σημείωσαν οι Επεν-
δυτικές σε ποσοστό 2,20%,
η Κύρια Αγορά κατά 2,07%
και τα Ξενοδοχεία κατά
0,78%. Το μεγαλύτερο επεν-
δυτικό ενδιαφέρον προσέλ-
κυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας
Κύπρου με συναλλαγές αξίας
€128.808 (πτώση 3,33% - τιμή
κλεισίματος €1,74). Ακολού-
θησαν οι μετοχές της Ελλη-
νικής Τράπεζας με €58.039
(πτώση 1,82% - τιμή κλεισί-
ματος €1,35), της Τσιμεντο-
ποιίας Βασιλικού με €20.112
(πτώση 0,79% - τιμή κλεισί-
ματος €2,50), της Logicom
με €8.531 (άνοδος 2,13% –
τιμή κλεισίματος €1,92) και

της Κυπριακής Εταιρείας Τσι-
μέντων με €3.511 (πτώση
1,83% - τιμή κλεισίματος
€0,535). Από τις μετοχές που
έτυχαν διαπραγμάτευσης, έξι
έκλεισαν ανοδικά, οκτώ πτω-
τικά και δύο παρέμειναν α-
μετάβλητες. Ο αριθμός των
συναλλαγών ανήλθε στις 157.

Εξάλλου, το Χρηματιστή-
ριο ανακοίνωσε τη μετάταξη
των τίτλων της εταιρείας CPI
Holdings Public Ltd από την
Αγορά Επιτήρησης στην Ε-
ναλλακτική Αγορά του Χρη-
ματιστηρίου, ενόψει του ότι
έχει εκλείψει ο λόγος για τον
οποίο είχαν μεταταχθεί οι
τίτλοι της εταιρείας μετά την
έκδοση και δημοσιοποίηση
της Εξαμηνιαίας Οικονομικής
της Έκθεσης για την περίοδο
που έληξε στις 30/6/2022.

Προσθέτει ότι οι τίτλοι της
εταιρείας θα συνεχίσουν να
παρουσιάζονται με σήμανση
(Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών
και στους πίνακες διαπραγ-
μάτευσης. Το ΧΑΚ αναφέρει
ότι οι τίτλοι της εταιρείας θα
διαπραγματεύονται στην Ε-
ναλλακτική Αγορά από την
Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου
2022.

<<<<<<

Το κλίμα στην Ευρώπη
έχει αλλάξει από την εποχή
του κορωνοϊού· τώρα, το πρό-
βλημα είναι ο πληθωρισμός.

<<<<<<

Ευφορία στην αγορά εξαιτίας
των προσδοκιών για πιο
ήπιες αυξήσεις επιτοκίων
από τις κεντρικές τράπεζες.

<<<<<<

Δύο μεγάλους «αγνώστους»
βλέπει για τον κλάδο
η Axia Research.

Την ερχόμενη Δευτέρα, το Eurogroup αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως για μια συνολική ελά-
φρυνση χρέους 6 δισ. ευρώ.

Οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν το 2023
να απολαμβάνουν τις θετικές επιπτώσεις στα κα-
θαρά επιτοκιακά έσοδα, τη στιγμή που η ελληνι-
κή οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει ανθε-
κτικότητα έναντι της επιδείνωσης του μακροοι-
κονομικού τοπίου στην Ε.Ε., σημειώνει η Axia.
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