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ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Χαλάρωση κανόνων για ενισχύσεις
Η Κομισιόν σχεδιάζει χαλάρωση των κανόνων που διέπουν τις
κρατικές ενισχύσεις στην Ε.Ε. από «τις αρχές του 2023». Σε μή-
νυμά της προς τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών, η Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν εκφράζει την πρόθεσή της να «προσαρμόσου-
με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για κάποια χρόνια
για να διευκολύνουμε τις δημόσιες επενδύσεις». Σελ. 13

ΤΖΕΦΡΥ ΠΑΪΑΤ

Ενεργειακή πύλη της Ευρώπης η Ελλάδα
Μήνυμα ότι οι ευκαιρίες αφθονούν στον ελληνικό ενεργειακό
τομέα έστειλε στους διεθνείς επενδυτές, ο υφυπουργός Εξωτε-
ρικών αρμόδιος για θέματα ενεργειακών πόρων Τζέφρι Πάιατ.
Τόνισε ότι η Ελλάδα κατέστη ενεργειακό κόμβος στη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊ-
κή ενεργειακή μετάβαση και ενεργειακή ασφάλεια. Σελ. 19

ΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΟΝΙ

Η Ιταλία επικρίνει την ΕΚΤ για επιτόκια
Αρχισαν οι συγκρούσεις ανάμεσα στη νέα κυβέρνηση της Ιταλίας
και στα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης. Η κυβέρνηση της Τζόρ-
τζια Μελόνι επέκρινε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας ν’ αυξήσει τα επιτόκια, καθώς η κίνηση είχε άμεση επί-
πτωση στο κόστος δανεισμού της Ρώμης. Η απόφαση «καίει» δι-
σεκατομμύρια αποταμιεύσεων στη χώρα. Σελ. 12

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Ελπίδες και κίνδυνοι
Τη διατήρηση των επιτοκίων σε επίπεδα
που θα «υπηρετήσουν» την περιορι-
στική πολιτική επιλέγει η ΕΚΤ για ε-
παναφορά του πληθωρισμού μεσο-
πρόθεσμα στον κεντρικό στόχο του
2% αλλά και τη διαχείριση των προσ-
δοκιών σε σχέση με τη μελλοντική
πορεία των τιμών. Για να επιτευχθούν
οι στόχοι της δηλωμένης πολιτικής
με βάση και τη δυναμική του πληθω-
ρισμού, η πρόσφατη αύξηση των ε-
πιτοκίων κατά 0,5% δεν είναι τίποτα
άλλο από ακόμη έναν κρίκο στην α-
λυσίδα των αυξήσεων. Αυξήσεις που
όπως μαθαίνουμε θα συνεχιστούν και
εντός του 2023 με σταθερό όμως βη-
ματισμό. Η απόφαση για αύξηση των
επιτοκίων συνοδεύτηκε και από την
προς τα πάνω αναθεώρηση των εκτι-
μήσεων του πληθωρισμού για το 2022,

που πλέον αναμένεται πως θα «κλείσει»
στο 8,4%. Η εικόνα του Νοεμβρίου
συνεχίζει να ανησυχεί, καθώς διατη-
ρείται σε διψήφιο ποσοστό αν και ε-
λαφρώς μειωμένος από τον πληθω-
ρισμό Οκτωβρίου που ανήλθε στο
10,6% και αποτελεί την υψηλότερη
τιμή μέχρι σήμερα.

Στο τρέχον και το επόμενο τρίμηνο
θα πρέπει να αναμένουμε συρρίκνωση
της οικονομικής δραστηριότητας λόγω
της μεγάλης αβεβαιότητας που προ-
καλεί η ενεργειακή κρίση αλλά των
επιπτώσεων από τη χειροτέρευση
των συνθηκών χρηματοδότησης σε
σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022.
Η ύφεση στην οικονομία αναμένεται
μικρής πνοής και για όσο χρόνο θα
κρατήσει θα είναι ρηχή. Η βελτίωση
των συνθηκών στα επόμενα τρίμηνα

και κυρίως προς το τέλος του έτους
εκτιμάται πως θα διατηρήσουν την
ανάπτυξη του 2023 σε μηδενικούς
ρυθμούς. Η παρούσα οικονομική συ-
γκυρία βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδι-
αίτερα θετικές συνθήκες στην αγορά
εργασίας. Το επίπεδο ανεργίας είναι
στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και
πολλά χρόνια, ενώ οι διαδικασίες που
αφορούν στις αναπροσαρμογές των
μισθών εκτιμάται πως θα επαναφέρει
μέρος της αγοραστικής δύναμης που
έχει χαθεί, στηρίζοντας έτσι την κα-
τανάλωση, που συνιστά θετική εξέλιξη
για την ανάπτυξη. 

Ο πληθωρισμός του 2022 επηρεά-
ζεται αρνητικά και από τις κυβερνη-
τικές πολιτικές στο θέμα της ενεργει-
ακής κρίσης που στην παρούσα φάση
είναι οριζόντιες και προσφέρονται

χωρίς στόχευση. Όπως συχνά τονί-
ζεται από ευρωπαϊκούς θεσμούς τα
μέτρα που επιλέγονται θα πρέπει να
έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που να
προωθούν τη μείωση της κατανάλω-
σης. Ως τέτοια δεν θα πρέπει να προ-
φέρονται σε όλους, αλλά μόνο σ’ ε-
κείνους που έχουν αναγνωριστεί ως
ευάλωτοι και τα έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη. Το τραπεζικό σύστημα κα-
τάφερε τα προηγούμενα χρόνια να
πετύχει σημαντικά ορόσημα που το
καθιστούν σήμερα ικανό να αντιμε-
τωπίσει τους αυξημένους κινδύνους
που σχετίζονται με τη δραστηριότητα
της παραχώρησης πιστώσεων. Όπως
είναι αναμενόμενο, η ζήτηση για νέο
δανεισμό από τα νοικοκυριά θα είναι
μειωμένη, ενώ το βάρος για νέες ε-
κταμιεύσεις «πέφτει» νομοτελειακά

στις επιχειρήσεις οι οποίες εκτιμάται
πως με το τέλος της αβεβαιότητας, α-
ναμένεται μετά το δεύτερο εξάμηνο
του 2023, θα πάρουν μπρος εφαρμό-
ζοντας τα αναπτυξιακά τους σχέδια. 

Σημαντικές θετικές εξελίξεις που
θα μπορούσαν να βελτιώσουν το κλίμα
θα πρέπει να αναμένονται από το ρω-
σο-ουκρανικό μέτωπο και τον κλάδο
της ενέργειας. Οι προσδοκίες και στα
δύο αυτά κεφάλαια είναι χαμηλές, αν
και υπάρχει σημαντικό περιθώριο για
μεγάλες προς τα πάνω αναθεωρήσεις
μόλις διαφανεί έστω και αχτίδα αι-
σιοδοξίας. Πλησιάζουμε άλλωστε στην
επέτειο της έναρξη της ρωσικής ει-
σβολής και όσο να ’ναι δημιουργείται
μια δυναμική για εξεύρεση της δια-
δικασίας εκείνης που θα σπάσει το
αδιέξοδο. 

ΧΡΕΟΣ-ΡΕΚΟΡ

Στις αγορές για 539 δισ.
το νέο έτος η Γερμανία

Χρέος-ρεκόρ θα εκδώσει για μία α-
κόμη χρονιά η Γερμανία μέσα στο
2023 για να χρηματοδοτήσει τη γεν-
ναιόδωρη βοήθεια που προσφέρει
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για
να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή
κρίση. Το Βερολίνο σχεδιάζει να εκ-
δώσει ομόλογα αξίας 539 δισ. ευρώ.
Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το 2021
με ομόλογα 483 δισ. Σελ. 13

ΕΛΛΑΔΑ

Μείωση ανεργίας αλλά
αύξηση κενών θέσεων

Τη συνύπαρξη υψηλού, αν και μει-
ούμενου, ποσοστού ανεργίας, ανό-
δου κενών θέσεων εργασίας και δια-
μαρτυριών για ελλείψεις κατάλλη-
λου προσωπικού καταγράφουν τα
πρόσφατα στοιχεία στην Ελλάδα. Στο
τέλος του 3ου τριμήνου, ενώ το πο-
σοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο
1,6%, οι κενές θέσεις παρουσίασαν
αύξηση κατά 60,8%. Σελ. 14

ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΩΝ ΦΟΡΩΝ

Η Ελβετία πόλος έλξης
για έχοντες Νορβηγούς

Το τελευταίο δωδεκάμηνο, περισσό-
τεροι από 30 από τους πλουσιότερους
Νορβηγούς έφυγαν από τη χώρα για
να μετοικήσουν στην Ελβετία και σε
άλλα κράτη με ευνοϊκούς φορολογι-
κούς συντελεστές, καθώς η φορολο-
γία στη σκανδιναβική χώρα είναι ιδιαί-
τερα υψηλή. Αναμένεται ότι το παρά-
δειγμά τους θα ακολουθήσουν και άλ-
λοι έχοντες Νορβηγοί. Σελ. 9
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Νέο κοίτασμα φυσικού αερίου στον
στόχο «Ζευς 1» εντόπισε το γεωτρύπανο
της κοινοπραξίας ΕΝΙ-TotalEnergies
στην κυπριακή ΑΟΖ. Πρόκειται για
κοίτασμα μεγαλύτερο από αυτό του
«Κρόνος 1» που ανακάλυψε η ιταλο-
γαλλική κοινοπραξία στο ίδιο τεμάχιο

(οικόπεδο 6) στις 22 Αυγούστου. Οι
προκαταρκτικές εκτιμήσεις κάνουν
λόγο για κοίτασμα 2-3,5 τρισ. κυβικών
ποδιών, το οποίο, αν προστεθεί στο
κοίτασμα «Γλαύκος» (5-8 τρισ. κυβικά
πόδια), στο «Κρόνος 1» (2,5 τρισ. κυβικά
πόδια) και την «Αφροδίτη» (4,2 τρισ.

κυβικά πόδια) ανεβάζει τη δυνητική
δυναμικότητα της Κύπρου στα 13,7-
18,2 τρισ. κυβικά πόδια. Στα 6-8 τρισ.
κυβικά πόδια αερίου υπολογίζονται τα
αποθέματα στο κοίτασμα «Καλυψώ»,
όπου όμως η μέχρι στιγμής δραστη-
ριότητα δεν έχει επιβεβαιώσει κάποιον

στόχο. Η νέα ανακάλυψη στην κυπρια-
κή ΑΟZ, δημιουργεί ευνοϊκότερες προ-
ϋποθέσεις για την εκμετάλλευση του
κοιτάσματος «Κρόνος 1» στο ίδιο τε-
μάχιο, αλλά και του «Γλαύκος» που βρί-
σκεται σε κοντινή απόσταση και το ο-
ποίο, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να ε-

ξελιχθεί στο μεγαλύτερο κοίτασμα της
Κύπρου. Το νέο κοίτασμα ενισχύει τις
προοπτικές της περιοχής της Νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου ως μιας νέας πη-
γής τροφοδοσίας της Ευρώπης με φυ-
σικό αέριο, που θα συμβάλει στην ε-
νεργειακή αυτονομία της. Σελ. 6

Μετέωρα 
τα καταθετικά
επιτόκια 
για τράπεζες
Πότε θα εφαρμοστούν
Μετά και τη νέα αύξηση των επιτο-
κίων γίνεται αντιληπτό πως το κε-
φάλαιο «καταθετικά επιτόκια» θα
πρέπει να ρυθμιστεί. Τα καταθετικά
επιτόκια έχουν διαμορφωθεί στο
2% και τα δανειστικά στο 2,5%. Οι
τράπεζες είναι οι κερδισμένες από
τις αυξήσεις. Για το πότε θα πρέπει
να «δώσουν κάτι πίσω» και για τις
καταθέσεις, πιθανόν να υπάρξουν
πιέσεις εντός του 2023. Σελ. 4

Ιδιο με πέρυσι
το κόστος για
το γιορτινό
τραπέζι φέτος
Αυξημένη η τιμή κρεάτων
Οι προσφορές από τις υπεραγορές
αναμένεται να συγκρατήσουν το
κόστος για το γιορτινό τραπέζι. Οι
υπεραγορές εκτιμούν ότι με τις προ-
σφορές αυτές οι τιμές τροφίμων και
εδεσμάτων θα κυμανθούν στα ίδια
επίπεδα με πέρυσι. Όσο αφορά τις
τιμές κρέατος, αναμένονται αυξήσεις
μέχρι 30% σε σχέση με την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο. Σελ. 5

Νέο κοίτασμα ενισχύει την αξία της Κύπρου
Εντοπίστηκε στο οικόπεδο 6 από την κοινοπραξία ΕΝΙ-TotalEnergies, εκτιμήσεις για 2-3,5 τρισ. κυβικά πόδια

Οι πράσινες
βιομηχανίες
διχάζουν
Ε.Ε. και ΗΠΑ

Μια νέα και μείζονος σημα-
σίας εμπορική διαμάχη πα-
ρεμβάλλεται μεταξύ των ΗΠΑ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την προκάλεσε η απόφαση
της κυβέρνησης Μπάιντεν να
υπογράψει ένα γιγαντιαίο πα-
κέτο ενισχύσεων, ύψους 369
δισ. δολ. στις λεγόμενες πρά-
σινες δαπάνες, βιομηχανίες,
επενδύσεις και τεχνολογίες,
όταν αυτές είναι εντός Αμερι-
κής. Το πακέτο αυτό έχει προ-
καλέσει έντονες αντιδράσεις
στην Ευρώπη, η οποία προσά-
πτει στην Ουάσιγκτον ότι επι-
στρατεύει πρακτικές παρό-
μοιες με εκείνες της Κίνας
καθώς ενισχύει τις βιομηχα-
νίες της, θέτοντας τεχνηέ-
ντως τις ευρωπαϊκές σε αντα-
γωνιστικό μειονέκτημα. Η πο-
λιτική αυτή αναμφίβολα θα
λειτουργήσει υπέρ της παρα-
γωγής εντός Αμερικής και θα
αποδυναμώσει τις ευρωπαϊ-
κές βιομηχανίες όπως εύλογα
υποστηρίζει η Ε.Ε. Και όλα
αυτά στην εξαιρετικά δυσμε-
νή συγκυρία της ενεργειακής
κρίσης και του υψηλού πλη-
θωρισμού που έχει ήδη γονα-
τίσει τις ευρωπαϊκές βιομη-
χανίες, οδηγώντας πολλές α-
πό αυτές στην έξοδο από τη
Γηραιά Ήπειρο. Σελ. 10

Στο ένα τρισ. δολ. έχει φτάσει έως τώρα το κόστος της ενεργειακής κρίσης, μεγάλο μέρος του οποίου κάλυψαν οι κυβερνήσεις με τη βοήθεια
ύψους 700 δισ. δολ. που χορήγησαν σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Σύμφωνα, όμως, με το οικονομικό ινστιτούτο Bruegel, η Γηραιά Ήπει-
ρος θα παραμείνει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για χρόνια, τόσο ως προς την επάρκεια ενέργειας όσο και ως προς την οικονομική κατά-
σταση των χωρών-μελών της. Σελ. 8

Στο 1 τρισ. δολ. το κόστος ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη
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Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Με αφορμή την έναρξη υποβολής προτάσεων
από θεατρικά σχήματα και καλλιτέχνες, από
την Κύπρο και το εξωτερικό, για συμμετοχή
στην 26η διοργάνωση του «Διεθνούς Φεστιβάλ
Αρχαίου Ελληνικού Δράματος», που θα πραγ-
ματοποιηθεί στην Κύπρο από τα τέλη Ιουνίου
έως τις αρχές Αυγούστου 2023, μιλήσαμε με
τον διευθυντή Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς
Ινστιτούτου Θέατρου Χρίστο Γεωργίου για
μερικά από τα ποιοτικά στοιχεία της 25ης διορ-
γάνωσης του Φεστιβάλ, που έλαβε χώρα ως συ-
νήθως στο αρχαίο ωδείο της Πάφου, στο αρχαίο
θέατρο του Κουρίου στη Λεμεσό και στο Αμ-
φιθέατρο Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία. 

Κατ’ αρχάς ο κ. Γεωργίου μου επεσήμανε ότι
στη φετινή προκήρυξη αξίζει να σημειωθεί ότι
στους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής
στο Φεστιβάλ για τα κυπριακά θεατρικά σχήματα,
υπάρχει αύξηση του μέγιστου ποσού που είναι
δυνατόν να διατεθεί για κάθε αγορά κυπριακής
παραγωγής για παρουσίαση τριών παραστάσεών
της στο Φεστιβάλ, από το ποσό των 30.000
ευρώ, σε ποσό μέχρι 40.000 ευρώ. Επίσης, μού
τονίζει πως αφενός επιτρέπεται να αιτηθεί κά-
ποιος (θεατρικό σχήμα ή καλλιτέχνης) και στο
Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ 2023 και στο «Διεθνές Φεστιβάλ
Αρχαίου Ελληνικού Δράματος», αφετέρου όμως
θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από μόνο ένα
εξ αυτών. Ο κ. Γεωργίου ερωτώμενος σχετικά
με μία άνευ όρων κυπριακή παραγωγή είπε:
«Φυσικά και θα θέλαμε να υπάρχει κυπριακή

παραγωγή, στόχος μας είναι να προσελκύσουμε
τα κυπριακά σχήματα και να δώσουμε τα μέσα
ούτως ώστε να υποβληθούν προτάσεις για κυ-
πριακές παραγωγές. Φυσικά, αν θα συμπερι-
ληφθεί στο φεστιβάλ αυτό εξαρτάται από την
επιτροπή επιλογής των παραστάσεων και μόνο,
βάσει των ανακοινωθέντων κριτηρίων». 

Τονίζει επίσης ότι η σύνθεση της Επιτροπής
Επιλογής για όλες τις παραστάσεις παραμένει
επταμελής, ωστόσο υπάρχει αλλαγή στην εκ-
προσώπηση του υφυπουργείου Πολιτισμού από
δύο εκπροσώπους σε έναν, καθώς επίσης στα
αριστίνδην μέλη, τα οποία διορίζονται από τον
υφυπουργό Πολιτισμού, τα οποία από δύο γί-
νονται τρία. 

Με αυτά ως πολύ χρήσιμη εισαγωγή ο κ. Γε-
ωργίου ερωτώμενος για την ποικιλομορφία και
την αποδοχή του προγράμματος του Φεστιβάλ
το 2022 μού είπε πως το καλοκαίρι του 2022
είχαμε πέντε παραγωγές με δέκα παραστάσεις,
οι οποίες κέρδισαν την αποδοχή και την αντα-
πόκριση του κοινού, και του θεατρόφιλου κοινού

της Κύπρου, αλλά και ξενόγλωσσων θεατών
(τουρίστες και μη ελληνόφωνοι, που ζουν και
εργάζονται στην Κύπρο), «αυτό είναι ένα θετικό
πρόσημο, και προς το υφυπουργείο Τουρισμού,
το οποίο είναι ένας από τους διοργανωτές του
φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δρά-
ματος, πέραν του πολιτιστικού στοιχείου, λοιπόν
έχει αναπτύξει και ένα είδος πολιτιστικού του-
ρισμού, γιατί είδαμε τα προηγούμενα χρόνια,
στην προ covid εποχή, και κυρίως το 2019, ότι
υπήρχαν θεατές που έρχονταν στην Κύπρο ει-
δικά για το φεστιβάλ. Οι αριθμοί μπορεί να μην
είναι τεράστιοι, στο παρόν στάδιο, όμως το ότι
έρχονται θεατές από το Ισραήλ, αλλά και από
ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά στη χώρα μας για να
δουν παραστάσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό,
το οποίο θα πρέπει όλους να μας ενεργοποιήσει».
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργίου είπε πως
σχετικά με τις πέντε παραγωγές που είδαμε το
περασμένο καλοκαίρι, είχαμε το Εθνικό Θέατρο
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με τον «Οιδίποδα Τύραννο»,
που πιθανόν κάποιους να τους ενόχλησε ή να

μην τους άρεσε, αλλά δεν παύει να ήταν μία
σύγχρονη πρόταση που είχε μια σκηνοθετική
προσέγγιση, η αιτιολογήθηκε. Στη συνέχεια,
παρουσιάστηκε η ισπανική παραγωγή
«Ηλέκτρα.25», βασισμένη στο έργο των Σοφοκλή
και Ευριπίδη, που πραγματικά κατενθουσίασε
το κοινό, και στην Πάφο και στη Λευκωσία,
και είναι σίγουρο πως τέτοιες παραγωγές προσ-
δίδουν στο συνολικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
Στο φετινό πρόγραμμα παρουσιάστηκαν και
τρεις ελλαδικές παραγωγές με ιδιαίτερο καλ-
λιτεχνικό στίγμα και αποτύπωμα, εκ των οποίων
ο «Προμηθέας Δεσμώτης» από το Θέατρο Πορεία
σε σκηνοθεσία Α. Μπινιάρη, που έκλεψε τις
εντυπώσεις κι είχε συγκεντρώσει εξαρχής το
ενδιαφέρον, μια διαφορετική «Ελένη» του Ευ-
ριπίδη από το ΚΘΒΕ, μια πρόταση η οποία
τόνισε διά της σκηνοθεσίας του Βασίλη Πα-
παβασιλείου τα κωμικά στοιχεία του έργου.
Από το Εθνικό Θέατρο φιλοξενήσαμε τον «Αί-
αντα», του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία
Α. Ξάφη, μια παράσταση άρτια σε αποτέλεσμα,

που συζητήθηκε –και είναι ευτύχημα να πα-
ραστάσεις να συζητιούνται, να προβληματίζουν,
να (εκ)παιδεύουν– για το ύφος, τη μεθοδολογία,
για τη μουσική, για τις εξαίρετες ερμηνείες.
Συνεπώς οι πέντε αυτές παραγωγές προσέδωσαν
στο Φεστιβάλ μια ποικιλομορφία που είναι κάτι
που το θέλαμε και φυσικά, ως διοργανωτές το
επιζητούμε. Σημαντικό στοιχεία της φετινής
διοργάνωσης είναι η αύξηση των εισιτηρίων
και των θεατών που είχαμε. Αυτό που κερδήθηκε
ως στοίχημα είναι ότι ήταν ένα φεστιβάλ για
όλα τα γούστα». 

Αύξηση θεατών
Σχετικά με την αύξηση των θεατών ο κ. Γε-

ωργίου μού έφερε ως παράδειγμα πως από το
Φεστιβάλ του 2019, η διοργάνωση του 2022
είχε 50,03% αύξηση στα εισιτήρια, 67,96% αύ-
ξηση των εισπράξεων και συνολικά είχαμε αύ-
ξηση 39,34% στους θεατές, λέγοντάς μου χα-
ρακτηριστικά: «Ότι το φεστιβάλ το 2022 κατά-
φερε να ξεπεράσει το πλαφόν των 8.000 θεατών,
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και με λι-
γότερες παραστάσεις, το θεωρούμε επιτυχία.
Φυσικά κορωνίδα των αριθμών το 2018 με 8.656
θεατές με έξι όμως παραγωγές και 14 παραστά-
σεις. Ο στόχος μας ήταν να έλθουν πίσω οι
θεατές μετά την covid εποχή, αλλά και να κρα-
τήσει το κοινό το οποίο έχει αγκαλιάσει το φε-
στιβάλ όλα αυτά τα χρόνια. Από το 2016 μέχρι
και σήμερα υπάρχει μια σταθερότητα σε ό,τι
αφορά το κοινό που ακολουθεί τις παραστάσεις
του Φεστιβάλ». Ο κ. Γεωργίου ανέφερε επίσης
ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που αφορά τους
θεατές, αυτό της μείωσης του μέσου όρου
ηλικίας, λέγοντάς μου πως από το 2014 ξεκίνησε
μία στοχευμένη και μελετημένη προώθηση και
προβολή του φεστιβάλ σε διαφορετικού είδους
μέσα, για να αγγίξουμε την ηλικία από 16 έως
35. «Βλέπουμε στο σύνολο των παραστάσεων
αλλά κυρίως στις παραστάσεις του Κουρίου,
ότι είναι πολλοί οι νεαροί θεατές με μέσο όρο
ηλικίας τα 25-35, οι οποίοι κατακλύζουν το θέ-
ατρο».

Σχετικά με τα ποιοι είναι αυτοί οι θεατές και
πόσους ξενόγλωσσους προσελκύουν οι παρα-
στάσεις ο κ. Γεωργίου είπε πως το 2019 στην
Πάφο το 55% των θεατών ήταν μη ελληνόφωνοι,
φέτος στην επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ στην
Πάφο το 75% ήταν μη ελληνόφωνοι, στην ι-
σπανική παραγωγή πάλι στην Πάφο, πέραν
του 35% των θεατών ήταν μη ελληνόφωνοι/ξε-
νόγλωσσοι, με τους περισσότερους να είναι
τουρίστες, «βοήθησε πάρα πολύ η συνεργασία
που έχουμε και με το υφυπουργείο Τουρισμού,
αλλά και ότι έχουμε μια στοχευμένη προώθηση
και σε ξενοδοχεία και σε αρχαιολογικούς χώρους,
και φυσικά ότι το φεστιβάλ παρουσιάζεται σε
αρχαιολογικούς χώρους. Είναι σημαντικό να
σας πως το Φεστιβάλ είναι γνωστό πλέον και
εκτός Κύπρου». Ο κ. Γεωργίου πρόσθεσε πως
στους θεατές του Κουρίου, σε σύνολο έξι πα-
ραστάσεων είχαμε πάρα πολλούς αγγλόφωνους
θεατές, καθώς και θεατές από το Ισραήλ, τη
Γερμανία, τη Γαλλία και από την Ιταλία. Παρα-
τηρήθηκε μείωση των Ρώσων σε σχέση με το
παρελθόν. Πάντως, ήταν η πρώτη φορά που
είχαμε τόσους πολλούς αγγλόφωνους θεατές. 

Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος:
Αναπτύσσοντας και τον πολιτιστικό τουρισμό 

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

«Το Πάρτι με τα Αγόρια»
Η Alpha Square ανεβάζει σε πανελ-

λήνια πρώτη ένα έργο που πρωτοπόρησε
στην απεικόνιση γκέι ζωών επί σκηνής,
«Το Πάρτι με τα Αγόρια», σε μετάφραση
και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, σκη-
νικά και κοστούμια του Γιώργου Γιάννου,
μουσική Σταύρου Μακρή και φωτισμούς
Βασίλη Πετεινάρη. Τα αγόρια ενσαρκώ-
νουν οι Πάνος Μακρής, Φώτης Αποστο-
λίδης, Θανάσης Δρακόπουλος, Δημήτρης
Αντωνίου, Ανδρέας Κούτσουμπας, Γρη-
γόρης Γεωργίου, Μιχάλης Καζάκας, Εύρος
Βασιλείου και ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Το
θεατρικό «The Boys in the Band» του
Μαρτ Κρόουλι ανέβηκε για πρώτη φορά
το 1968 και αποτύπωσε τις συνταρακτικές
φωνές μιας παρέας γκέι αντρών στην
Νέα Υόρκη, λίγο πριν από την ιστορική
εξέγερση στο Στόουνγουολ και τον ευ-
ρύτερο ακτιβισμό που ακολούθησε. 
Μόνο 10 παραστάσεις στο Θέατρο Δέντρο,
Ενότητας 44, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία.
Παραστάσεις 21, 22, 23, Δεκεμβρίου, ώρα
8:30 μ.μ. Η παράσταση είναι κατάλληλη για
άτομα άνω των 15 ετών.

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, υπό

τη διεύθυνση του Πέτρου Στυλιανού, θα
μεταφέρει το κοινό σε χριστουγεννιάτικη
διάθεση με ένα άκρως εορταστικό πρό-
γραμμα. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας
θα απολαύσετε τη μαγευτική Σουίτα Κα-
ρυοθραύστης του Tchaikovsky, ένα από
τα πιο εμβληματικά Χριστουγεννιάτικα
έργα, καθώς και το συναρπαστικό Πρε-

λούδιο και Μαζούρκα από την Σουίτα
Coppelia του Delibes. Το δεύτερο μέρος
της βραδιάς θα ξεκινήσει με το εορταστικό
«ChristmasFestival», του LeroyAnderson
διανθισμένο με θέματα εννέα δημοφιλών
Χριστουγεννιάτικων καλάντων και τρα-
γουδιών. Η βραδιά συνεχίζει με το δη-
μοφιλές τζαζ τρίο, τους καταπληκτικούς
μουσικούς Ιωάννα Τρουλλίδου (φωνή),
Χάρη Ιωάννου (σαξόφωνο) και Μάριο
Τούμπα (πιάνο) οι οποίοι θα ερμηνεύσουν
μαζί με την ορχήστρα μια συναρπαστική
επιλογή από αγαπημένα χριστουγεννιά-
τικα τζαζ τραγούδια. 
Λευκωσία: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 -
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ώρα 8:30 μ.μ.
Λάρνακα: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 - Δη-
μοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, ώρα 8:30 μ.μ.
Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy

Ο Εδ. Σακαγιάν στη STAND IN LINE
Η γκαλερί Stand in Line εγκαινίασε

στις 19 Δεκεμβρίου 2022 την ατομική
έκθεση του κορυφαίου Έλληνα εικαστικού
Εδουάρδου Σακαγιάν. Το βάπτισμά του
στην τέχνη ο Εδουάρδος Σακαγιάν τ’ ο-
φείλει σε έναν πρόγονό του. Σε περίοπτη
θέση στο πατρικό της Θεσσαλονίκης δέ-
σποζε το πορτρέτο ενός προπάππου από
το χέρι κάποιου βενετού ζωγράφου. Μπο-
ρεί το έργο αυτό να έγινε ο σπόρος για
την εξέλιξή του, αλλά δεν τον έβαλε σε
ράγες. Το ανήσυχο βλέμμα του Σακαγιάν
αναζήτησε μες στον χρόνο, τη ριζικώς
άλλη προοπτική. Ο ζωγράφος θέλησε να
χωρέσει στη διάσταση του τελάρου την
ίδια την κοινωνία.

Stand In Line: 26Α Μετοχίου, Άγιος Αν-
δρέας, Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφω-
νο 99412000 |
www.standinlineartspace.com |
standinlineartspace@gmail.com. Διάρ-
κεια έκθεσης μέχρι 7 Ιανουαρίου 2023.

Μια Χριστουγεννιάτικη ιστορία
Η θεατρική παράσταση «Σκρουτζ -

Μια Χριστουγεννιάτικη ιστορία», από το
Θέατρο Piccolo. Η παράσταση μάς βάζει
στο πνεύμα των Χριστουγέννων με το
κλασικό αριστούργημα του Κάρολου σε
μια παράσταση ιδανική για όλη την οι-
κογένεια. Παραμονή Χριστουγέννων και
ο τσιγκούνης και παράξενος Εμπενίζερ
Σκρουτζ, συμπεριφέρεται άσχημα στους
ανθρώπους που τον περιβάλλουν. Εκείνο

το βράδυ τον επισκέπτονται τρία πνεύ-
ματα των Χριστουγέννων, που του θυ-
μίζουν όλα όσα έχουν αξία στη ζωή. Θα
καταφέρουν τα τρία πνεύματα να απα-
λύνουν την σκληρή καρδιά του; Το αγα-
πημένο μυθιστόρημα του Κάρολου Ντί-
κενς σε μια παράσταση που θα μαγέψει
μικρούς και μεγάλους. Σκηνικά, κουστού-
μια, εφέ σε μια χριστουγεννιάτικη πα-
ράσταση με σπουδαία μηνύματα για όλη
την οικογένεια. Συστήνεται για άνω των
5 ετών.  Συντελεστές: Σκηνοθεσία/Δια-
σκευή/Μουσική επιμέλεια: Μάριος Στυ-
λιανού. Κούκλες: Βασιλική Ανδρέου.
Παίζουν: Μάριος Στυλιανού, Κωνστα-
ντίνος Αλκιβιάδης, Αθηνά Σάββα, Πωλίνα
Ματθαίου, Σάββας Μενοίκου. 
Παραστάσεις: 24 Δεκεμβρίου ώρα 4:00 μ.μ.

και 26 Δεκεμβρίου, ώρα 6:00 μ.μ. θέατρο
Μασκαρίνι στα Λατσιά. Κρατήσεις τηλέφωνο
94409100. 

«Κωδικός «Κομπανία 4Χ4!»…
Η Θεατρική Ομάδα Personaανεβάζει

το μιούζικαλ τσέπης «Κωδικός “Κομπανία
4Χ4!”...». Ένα μιούζικαλ τσέπης για ενή-
λικες, κατάλληλο και για παιδιά, με τη
διαδραστική συμμετοχή των θεατών σε
μια αλληγορική ιστορία για το σήμερα
μέσα από τα μάτια των ζώων, για όλα ε-
κείνα που δεν λέγονται, αλλά πρέπει κά-
ποια στιγμή να ειπωθούν. Ομάδα Δρα-
ματουργίας / Στίχοι τραγουδιών: Λέα Μα-
λένη, Χριστίνα Κωνσταντίνου. Τελική
δραματουργική επεξεργασία / Σκηνοθεσία:
Λέα Μαλένη. Πρωτότυπη Μουσική: Χρι-

στίνα Αργύρη. Πρωταγωνιστούν: Βαλε-
ντίνος Κόκκινος, Χριστίνα Κωνσταντίνου,
Μαριλύ Μήλια, Ελένη Σιδερά, Μαρίλια
Χαριδήμου, Άγγελος Χατζημιχαήλ. Έ-
κτακτη συμμετοχή: Λέα Μαλένη. Συ-
μπληρωματικοί ρόλοι / Χειρισμός Κου-
κλών: Παναγιώτα Πέτρου, Μιχάλης Κο-
λοκοτρώνης. 
Πρεμιέρα: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, ώρα 8:30
μ.μ. Παραστάσεις: 23, 26, 27 Δεκεμβρίου, ώ-
ρα 8:30 μ.μ. Wherehaus 612, Μιχαήλ Κου-
σουλίδη 5, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία.
Κρατήσεις τηλέφωνο 70000138.

Street artist Twenty Three
O street artist ΤwentyThreeπροσκαλεί

το κοινό στην πρώτη ατομική του έκθεση,
«Around the Walls: Between Tradition
and Globalization». OTwentyThreeπει-
ραματίζεται συνεχώς με νέα υλικά, στυλ
και τεχνικές. Δουλεύει με stencils, εικο-
νογραφίσεις, τυπώνει με τη μέθοδο της
κυανοτυπίας και δημιουργεί δυναμικά
διαδραστικά installations. Οι βασικές
πηγές της έμπνευσης του ως streetartist
ξεκινούν από την επιθυμία του να αμφι-
σβητήσει τις κυρίαρχες ταυτότητες σε
τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο και να
εξερευνήσει τον χώρο ανάμεσα στην πα-
ράδοση και τον μοντερνισμό. Η έκθεση
αποτελεί μια επιλογή έργων από τη δου-
λειά του των τελευταίων δέκα χρόνων. 
Πρόζακ, Μέδωντος 3Α, Λευκωσία. Τετάρ-
τη 21 έως Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, ώ-
ρα 18:00-22:00. IG: twenty_three_artist
FB: twenty three artist |
twentythreeartist@gmail.com

Ο Χρίστος Γεωργίου, διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θέατρου, μου επεσήμανε
ότι στη φετινή προκήρυξη αξίζει να σημειωθεί ότι στους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Φεστιβάλ
για τα κυπριακά θεατρικά σχήματα, υπάρχει αύξηση του μέγιστου ποσού που είναι δυνατόν να διατεθεί για
κάθε αγορά κυπριακής παραγωγής.

<<<<<<

«Βλέπουμε στο σύνολο των παρα-
στάσεων αλλά κυρίως στις παρα-
στάσεις του Κουρίου, ότι είναι πολ-
λοί οι νεαροί θεατές με μέσο όρο
ηλικίας τα 25-35, οι οποίοι κατα-
κλύζουν το θέατρο».

Τελικά, το Θέατρο Ένα δεν θα κλείσει
και θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία
του και για το επόμενο εξάμηνο, όπως
έγινε γνωστό στη συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησαν ο καλλιτεχνικός δι-
ευθυντής του Ανδρέας Χριστοδουλίδης
και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κλείτος Ιωαν-
νίδης. Το κλείσιμο του θεάτρου απο-
φεύχθηκε, μετά από παρέμβαση του
υφυπουργού Πολιτισμού κου Γιάννη
Τουμαζή, ο οποίος υποσχέθηκε περαι-
τέρω οικονομική βοήθεια στο Θέατρο
μετά από συνάντηση που είχε με τον
καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεάτρου
Ένα, για να μπορέσει να επιβιώσει για
ακόμα ένα εξάμηνο. 

Όπως ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύ-
που της Τρίτης 20 Δεκεμβρίου στο Θέ-
ατρο Ένα, αυτή την υπόσχεση έλαβαν
και τα Θέατρα Versus και Θέατρο Ανε-
μώνα, τα οποία αναλόγως των δικών
τους αναγκών θα χρηματοδοτηθούν.
Το Θέατρο Ένα θα λάβει επιπλέον
20.000 ευρώ, πλέον των 25.000 ευρώ
που έλαβε μέσω του Σχεδίου Θυμέλη,
έτσι για το επόμενο εξάμηνο το σύνολο
της κρατικής επιχορήγησης θα είναι
45.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Χρι-
στοδουλίδη ο κ. Τουμαζής υποσχέθηκε
πως προσπαθήσει να βρει λύσεις για
το πώς θα στηριχθούν τα μεγάλα θέα-
τρα. Υπενθυμίζεται ότι το Θέατρο Ένα
είχε ανακοινώσει την αναστολή λει-
τουργίας του μετά τις τελευταίες πα-
ραστάσεις της παράστασης «Ο Ερα-
στής», πράγμα που τελικά αποφεύχθη-
κε.

Το ερώτημα που παραμένει βέβαια
είναι αν θα τύχουν έκτακτης χρημα-
τοδότησης και όσες μικρότερες ομάδες
δεν έλαβαν κάποιο ποσό από το Σχέδιο
Θυμέλη, μιας και πολλές από τις προ-
τάσεις που έκαναν οι υπεύθυνοι των
ομάδων μάλλον δεν θα πραγματοποι-
ηθούν. Επίσης, άλλοι θεατρικοί χώροι,
οι οποίοι έχουν και αυτοί έξοδα που
πρέπει να καλύπτονται σε σταθερή και
τακτική βάση, θα λάβουν και αυτοί έ-
κτακτη επιχορήγηση;

Επιτέλους, πρέπει να αρχίσει μία
σοβαρή συζήτηση για το μοντέλο επι-
χορήγησης των θεατρικών σχημάτων
ή των «μεγάλων» ή των μικρότερων
θεάτρων, διότι δεν γίνεται να προχω-
ράνε τα πράγματα με αποσπασματικές
ή άλλες κινήσεις είτε από μέρους της
Πολιτείας είτε από μέρους των ανθρώ-
πων του καλλιτεχνικού χώρου. Σαφώς
και οι στρεβλώσεις είναι πολλές και τα
χρήματα για το ελεύθερο θέατρο πε-
ριορισμένα, και γι’ αυτό είναι επιβε-
βλημένο να υπάρξει ένας ευρύτερος,
συντονισμένος και ειλικρινής διάλογος
μεταξύ Πολιτείας και εμπλεκομένων
φορέων, χωρίς παρωπίδες, ιδεοληψίες
και κρυμμένα χαρτιά. 

Α Ρ Θ Ρ Ο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Θεατρικές 
χορηγίες

Η Alpha Square ανεβάζει σε πανελλήνια πρώτη «Το Πάρτι με τα
Αγόρια», σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου.

O street artist Τwenty Three προσκαλεί το κοινό στην πρώτη ατομική
του έκθεση, «Around the Walls: Between Tradition and Globalization».
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου έγινε η τέ-
ταρτη κατά σειρά αύξηση των επιτο-
κίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ), με τα καταθετικά επι-
τόκια να έχουν διαμορφωθεί στο 2%
και τα δανειστικά στο 2,5%. Όπως έχει
φορτωθεί όλη η αύξηση στα επιτόκια
των δανείων, έτσι θα πρέπει κάποια
στιγμή να ανοίξει η συζήτηση για α-
πόδοση επιτοκίων και στις καταθέσεις.
Μετά και τη νέα αύξηση των επιτοκίων
και αναμένοντας άλλες τρεις κατά πάσα
πιθανότητα εντός του 2023, γίνεται
εύκολα αντιληπτό πως το κεφάλαιο
«καταθετικά επιτόκια» θα πρέπει επίσης
να ρυθμιστεί. Οι τράπεζες έχουν ήδη

λάβει αρκετά εκατομμύρια ευρώ από
την πλεονάζουσα ρευστότητα που
είχαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα, χρήματα για τα οποία μέχρι και
πριν από ενάμιση χρόνο πλήρωναν α-
πλά για να είναι κατατεθειμένα στην
ΕΚΤ. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έ-
γιναν κινήσεις από τις κυπριακές τρά-
πεζες ώστε τα αρνητικά επιτόκια να
μετακυλίονται στους μεγάλους εται-
ρικούς πελάτες, ενίοτε και στους με-
γάλους ιδιώτες. Από τον Ιούλιο του
2022, ωστόσο, σταμάτησαν τα αρνητικά
επιτόκια και τώρα κινούμαστε σε επί-
πεδα θετικών επιτοκίων σε μια προ-
σπάθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας να περιορίσει τον πληθωρι-
σμό. Το μήνυμα της προέδρου της ΕΚΤ
Κριστίν Λαγκάρντ ήταν ξεκάθαρο, ότι
θα γίνονται αυξήσεις στα επιτόκια
μέχρι να αντιμετωπιστούν οι πληθω-
ριστικές τάσεις. Οι τράπεζες είναι ξε-
κάθαρα οι κερδισμένες από αυτές τις
αυξήσεις. Απλώς με την πλεονάζουσα
ρευστότητά τους, που λειτουργεί θετικά

για τις κυπριακές τράπεζες, έχουν κέρ-
δη, δίχως να παράγουν οποιοδήποτε
έργο. Κυριαρχεί δε μια άποψη πως οι
κινήσεις της αύξησης των επιτοκίων,
άρα και η δημιουργία κερδών στις τρά-
πεζες από τα επιτόκια είναι απότοκο
ρυθμιστικής πράξης της ΕΚΤ και δεν
θα έπρεπε να προκαλεί αξία. 

Για το πότε θα πρέπει να «δώσουν
κάτι πίσω» οι τράπεζες και για τις κα-
ταθέσεις, ενδεχομένως να υπάρξουν
πιέσεις εντός του 2023 για να γίνει. Το
βάρος πιθανό να βαραίνει τους εγχώ-
ριους επόπτες, δηλαδή την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου και το υπουργείο
Οικονομικών ώστε να δώσουν το κα-
τάλληλο σήμα στα εγχώρια τραπεζικά

ιδρύματα για να προσαρμοστούν κα-
ταλλήλως και με τα καταθετικά επιτόκια.
Θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο α-
νταγωνισμός λειτουργεί σωστά και δεν
δημιουργούνται βάρη είτε στους κα-
ταθέτες, είτε στους δανειολήπτες. Βάρη
που «αύριο» μπορεί να απειλήσουν τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η
πίεση στους δανειολήπτες εξάλλου
έχει αρχίσει ήδη να γίνεται αισθητή,
ακόμα και για εκείνους που μέχρι πρό-
τινος δεν αντιμετώπιζαν οποιοδήποτε
πρόβλημα. Αν οι δανειολήπτες που δεν
αντιμετώπιζαν πρόβλημα έχουν αντι-
ληφθεί την αύξηση των επιτοκίων στα
δάνειά τους, ερωτηματικά σίγουρα γεν-
νιόνται για δανειολήπτες που είναι σε

πιο οριακό σημείο για την καταβολή
των δόσεών τους. 

Όπως και να έχει, είναι θέμα χρόνου
οι τράπεζες της Κύπρου να κληθούν
να λάβουν αποφάσεις και για τα κατα-
θετικά επιτόκια. Το σίγουρο είναι πως
η πολιτική της κάθε τράπεζας και τα
δεδομένα που έχει μπροστά της θα
είναι διαφορετικά από τις ανταγωνί-
στριές της, όπως επίσης θα είναι δια-
φορετική και η πολιτική που θέλει να
ακολουθήσει.

Ονομαστικά και πραγματικά
Το να ανεβάζει δύο φορές τα επιτόκια

η ΕΚΤ κατά 0,75% και άλλες δύο κατά
0,5% από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι

σήμερα είναι μια εποπτική απόφαση
νομισματικής πολιτικής, που έχει πα-
ράγει τεράστια αξία για τις τράπεζες
και αποτυπώνεται ήδη στα οικονομικά
τους αποτελέσματα. Όπως διαχωρίζει
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε
σχετικό ενημερωτικό ριπόρτ, ο τόκος
είναι το κόστος με το οποίο δανείζεται
ένας πολίτης χρήματα, αλλά και τα
χρήματα που κερδίζει από τις αποτα-
μιεύσεις του. Όπως εξηγεί απλά στη
συνέχεια, αν ένας πολίτης έλαβε δάνειο
από μία τράπεζα, τόκος είναι αυτό που
πληρώνει για το δάνειό του, ενώ πα-
ράλληλα αν έχει χρήματα σε λογαρια-
σμό ταμιευτηρίου, τόκος είναι η από-
δοση που του δίνει η τράπεζα γι’ αυτά
τα χρήματα. Τα επιτόκια εκφράζουν
αυτό το κόστος ή αυτήν την απόδοση
ως ποσοστό του ποσού που έχει λάβει
ο πολίτης, ή χορηγήσει ως δάνειο (δε-
δομένου ότι «δανείζετε» τις αποταμι-
εύσεις σας στην τράπεζα). Οι οικονο-
μολόγοι κάνουν διάκριση μεταξύ «ο-
νομαστικών» και «πραγματικών» επι-

τοκίων. Το ονομαστικό επιτόκιο είναι
το επιτόκιο που στην ουσία συμφωνεί
ο πολίτης να καταβάλλει. Για παρά-
δειγμα, είναι το επιτόκιο που καταβάλ-
λουν οι ιδιοκτήτες κατοικίας για το
στεγαστικό τους δάνειο, ή η απόδοση
που λαμβάνουν οι αποταμιευτές για
τις καταθέσεις τους. Οι δανειολήπτες
καταβάλλουν το ονομαστικό επιτόκιο,
ενώ οι αποταμιευτές το λαμβάνουν.
Σημαντικό για τους δανειολήπτες και
για τους αποταμιευτές δεν είναι μόνο
το ποσό που καταβάλλουν ή λαμβάνουν
σε ονομαστικούς όρους, αλλά και η πο-
σότητα των αγαθών, των υπηρεσιών
ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσαν να α-
γοράσουν με το ποσό αυτό. Αυτό απο-
καλείται από τους οικονομολόγους α-
γοραστική δύναμη του χρήματος. Αυτή
συνήθως μειώνεται με την πάροδο του
χρόνου καθώς οι τιμές αυξάνονται λόγω
του πληθωρισμού. Το πραγματικό κό-
στος δανεισμού και η πραγματική α-
πόδοση επί των αποταμιεύσεων φαί-
νονται όταν λαμβάνουμε υπόψη τον
πληθωρισμό. Το πραγματικό επιτόκιο
υπολογίζεται όταν μειώσουμε από το
ονομαστικό επιτόκιο τον πληθωρισμό.

Γιατί φτάσαμε στο 2,5%
Στις 11 Ιουλίου 2022, το Διοικητικό

Συμβούλιο της ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια
για πρώτη φορά τα τελευταία 11 χρόνια
(κατά 0,5%). Η αύξηση που αποφασί-
στηκε τον Σεπτέμβριο ήταν η μεγαλύ-
τερη στην ιστορία της ΕΚΤ (κατά
0,75%), ενώ περαιτέρω αυξήσεις ση-
μειώθηκαν, η μία κατά 0,75% και την
προηγούμενη Πέμπτη κατά 0,5%. Σύμ-
φωνα με την ΕΚΤ, όταν οι τιμές στην
οικονομία αυξάνονται υπερβολικά γρή-
γορα –δηλαδή όταν ο πληθωρισμός εί-
ναι υπερβολικά υψηλός– η αύξηση των
επιτοκίων βοηθά να τον επαναφέρουμε
στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Η
ΕΚΤ σημειώνει πως παρακολουθεί τις
προσδοκίες για τον πληθωρισμό και
γι’ αυτό ακριβώς αυξάνει τα επιτόκια.
Για να δείξει ότι δεν θα αφήσει τον
πληθωρισμό να παραμείνει πάνω από
το 2% και ότι οι προσδοκίες για τον
πληθωρισμό θα παραμείνουν υπό έ-
λεγχο.

Ένα βήμα πιο κοντά στην ενσωμάτωση
της τεχνολογίας στο κομμάτι της του-
ριστικής εμπειρίας του επισκέπτη της
Κύπρου αποτελεί η δημιουργία της
πλατφόρμας και εφαρμογής EnterCY.
Ένα εργαλείο το οποίο προσφέρει ε-
ξατομικευμένη δημιουργία ταξιδιών
και παρέχει συστάσεις για αρχαιολο-
γικούς χώρους, χώρους και υπηρεσίες,
προσφέρει εικονική πλοήγηση και βελ-
τιώνει την εμπειρία του επισκέπτη
προσφέροντας περιεχόμενο για πάνω
από 200 τουριστικές τοποθεσίες. Προ-
σφέρει, επίσης, αφηγήσεις και ηχητι-
κούς οδηγούς, εξερευνήσεις εικονικής
πραγματικότητας και αναπαραστάσεις
αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και
αντικειμένων. Στη χθεσινή παρουσίαση
της εφαρμογής, ο δρ Ανδρέας Κωνστα-
ντινίδης, βοηθός καθηγητής στην Πο-
λυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου
Frederick, ανέλυσε τις λεπτομέρειες
του συγκεκριμένου πρότζεκτ, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
την Κυπριακή Δημοκρατία, με συνολικό
προϋπολογισμό το 1,2 εκατ. ευρώ. Συ-
ντονιστής του έργου, το ερευνητικό
κέντρο Fredrick.

Ο στόχος της ψηφιοποίησης
Όπως ανέφερε ο δρ Κωνσταντινίδης,

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης εκτιμά
ότι τα επόμενα χρόνια, ειδικά στη μετά
COVID 19 εποχή, οι προορισμοί που
θα προσελκύσουν περισσότερους ε-
πισκέπτες είναι αυτοί που από τώρα
στρέφονται στην ψηφιοποίηση. Ως εκ
τούτου, ανέφερε, ότι θα πρέπει να δο-
θούν τα απαραίτητα εφόδια για την
ψηφιοποίηση του τουριστικού προϊό-
ντος. Σε αυτή την προσπάθεια, θα μπο-

ρούσε το EnterCY ως μια ολοκληρωμένη
Παγκύπρια ψηφιακή πλατφόρμα να
μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο
συγκεντρώνοντας όλες τις πρωτοβου-
λίες προώθησής του τουριστικού προϊ-
όντος της Κύπρου.

Eικονική πραγματικότητα
Το έργο περιλαμβάνει περιεχόμενο

για ολόκληρη τη χώρα, συνδυάζοντας
τεχνολογίες αιχμής, εικονική και ε-
παυξημένη πραγματικότητα, αυτόματη
δημιουργία βίντεο (συνδυαστική πραγ-

ματικότητα), τεχνητή νοημοσύνη –
μηχανική μάθηση, διαχείριση σημα-
σιολογικών δεδομένων, διαχείριση με-
γάλων δεδομένων, γεοτοποθέτηση σε
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
Κατεβάζοντας την εφαρμογή στο
smartphone, ο τουρίστας θα μπορεί
να δημιουργήσει το προφίλ του και να
ενημερωθεί για σημεία ενδιαφέροντος
και αξιοθέατα σε όλη την Κύπρο. Η ε-
φαρμογή θα παρακολουθεί τη συμπε-
ριφορά του χρήστη στη διαδικτυακή
πλατφόρμα και θα προσφέρει προσω-
ποποιημένες διαδρομές στη βάση των
ενδιαφερόντων του, καθώς και διάφο-
ρες δράσεις προβολής για προσέγγιση
χρηστών και παρουσία στα κοινωνικά
δίκτυα. 

ΜΑΡIΑ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Πλησιάζει η ώρα αποφάσεων για καταθετικά
Η πίεση στους δανειολήπτες έχει αρχίσει ήδη να γίνεται αισθητή – Ενδεχομένως οι τράπεζες να πρέπει να «δίνουν κάτι πίσω»

Η πολιτική της κάθε τράπεζας και τα δεδομένα που έχει μπροστά της θα είναι διαφορετικά από τις ανταγωνίστριές της, όπως επίσης θα
είναι διαφορετική και η πολιτική που θέλει να ακολουθήσει σε σχέση με τα καταθετικά επιτόκια.

<<<<<<

Το πραγματικό επιτόκιο υπο-
λογίζεται όταν μειώσουμε 
από το ονομαστικό επιτόκιο
τον πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός (Εναρμονισμένος
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) παρου-
σίασε αύξηση 8,1% τον Νοέμβριο
του 2022 σε σχέση με αύξηση 8,6%
τον Οκτώβριο του 2022 και για την
περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου
του 2022 είναι στο 8,1. Τα επιτόκια
που προσφέρουν οι τράπεζες
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις
συνήθως συμβαδίζουν με τα επιτό-
κια που καθορίζει η ΕΚΤ, επηρεά-
ζονται όμως και από άλλους παρά-
γοντες. Σε μια οικονομία ελεύθε-
ρης αγοράς όπως η ζώνη του ευρώ,
τα επιτόκια καθορίζονται επίσης α-
πό τη ζήτηση και την προσφορά πι-
στώσεων. Με άλλα λόγια, από το
πόσα χρήματα θέλουν να δαπανή-
σουν και να επενδύσουν οι επιχει-
ρήσεις και οι πολίτες και το πόσες
πιστώσεις είναι διαθέσιμες.

Στο 8,1% 
ο πληθωρισμός

<<<<<<

Η ιστορία του νησιού μέσα 
από αφηγήσεις και ηχητι-
κούς οδηγούς, ένα έργο συγ-
χρηματοδοτούμενο, ύψους
1,2 εκατ. ευρώ.

EnterCY: Το νέο app για 
τα αξιοθέατα της Κύπρου

Τα «θέλω» των επιχειρηματιών για την οικονομία
Οι επιδόσεις του 2022 δεν θα πρέπει να δημιουργούν εφησυχασμό τονίζει το ΚΕΒΕ

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τη θέση πως οι επιδόσεις του 2022 δεν
θα πρέπει να δημιουργούν εφησυχα-
σμό και επανάπαυση εξέφρασαν οι
επιχειρηματίες, ενώ συγχρόνως έδω-
σαν το σήμα πως, επιβάλλεται να ε-
γκύψουμε σε μια σειρά εγχώρια δομικά
προβλήματα, αδυναμίες και στρεβλώ-
σεις που σε συνδυασμό με την αβε-
βαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος
μπορούν να επιδεινώσουν τα δεδομένα
το 2023. Όπως τονίστηκε στην ομιλία
του προέδρου του ΚΕΒΕ, Χριστόδου-
λου Αγκαστινιώτη, η οποία αναγνώ-
στηκε στη Γενική Συνέλευση του Ε-
πιμελητηρίου, πρέπει να δοθεί προ-
τεραιότητα σε έξι πυλώνες. Πρώτον,
στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμί-
σεων. Δεύτερον, στην πλήρη αξιοποί-
ηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας της Ε. Ένωσης που προ-

βλέπει συνολικούς πόρους 4,4 δισ. ευ-
ρώ για την Κύπρο. Τρίτον, στη συ-
γκράτηση των δαπανών του δημοσίου
και κυρίως του κρατικού μισθολογίου.
Τέταρτον, στη μείωση του δημόσιου
χρέους που βρίσκεται κοντά στο 100%
του ΑΕΠ. Πέμπτο, στην καταπολέμηση
της γραφειοκρατίας στο δημόσιο το-
μέα. Έκτο, στην επιτάχυνση του ψη-
φιακού μετασχηματισμού του κράτους
και της οικονομίας. Αυτά τα 6 θέματα
κατά το ΚΕΒΕ θα πρέπει να ξεκαθα-
ρίσουν άμεσα για να εκσυγχρονιστεί
η οικονομία και να συνεχίσει η δη-
μοσιονομική κατάσταση του κράτους
να είναι υγιής.

Σύμφωνα με τις θέσεις του ΚΕΒΕ
που εκφράστηκαν μέσω της ομιλίας
του προέδρου του, μεγάλο κομμάτι
αφιερώθηκε στην ενέργεια. Όπως το-
νίστηκε, σήμερα που η ίδια η Ευρώπη
αναζητά λύσεις για απεξάρτηση της
από το ρωσικό φυσικό αέριο, θα πρέπει
να επιταχυνθούν οι βηματισμοί για
αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου
που βρίσκεται στην ΑΟΖ της Κύπρου.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, τώρα είναι η
ώρα για να υλοποιηθούν επωφελείς
διακρατικές συμφωνίες με γειτονικές
χώρες για εμπορική εκμετάλλευση
του φυσικού αερίου της Κύπρου και
για κάλυψη των αναγκών της κυπρια-
κής αγοράς. Ενέργειες που θα έχουν
αλυσιδωτές ευεργετικές επιπτώσεις
στην οικονομία, αφού θα προσελκύσει
νέες επενδύσεις, θα μειώσουν το κό-
στος της ενέργειας και κατ’ επέκταση
του πληθωρισμού στη χώρα.

Την ίδια ώρα, το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι
το κράτος θα πρέπει να στηρίξει πε-
ρισσότερο τον επιχειρηματικό κόσμο.
Σύμφωνα με τις θέσεις του που προ-
κύπτουν από την ομιλία, ζητά να υ-
πάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες
για μείωση του ενεργειακού κόστους
για τις επιχειρήσεις. Επίσης, να υπάρ-
χει χορήγηση αδειών για εργοδότηση
ξένων εργατών σε τομείς που αποδε-
δειγμένα υπάρχουν διαχρονικές ελ-
λείψεις. 

Πρόσθετα, να υπάρχει χαλάρωση
των αυστηρών όρων των Εμπορικών

Τραπεζών για δανειοδότηση των ε-
πιχειρήσεων, αλλά και γρηγορότερη
εξέταση των προτάσεων για επενδυ-
τικούς σκοπούς. Τέλος, από το κράτος
ζητάει βελτίωση των κινήτρων για
τεχνολογική αναβάθμιση των επιχει-
ρήσεων, αλλά και βελτίωση των υπο-
δομών σε βιομηχανικές ζώνες και πε-
ριοχές.

Σημαντικό το συνταξιοδοτικό
Το ότι το συνταξιοδοτικό είναι α-

κόμα ένα τεράστιο θέμα που πρέπει
να αντιμετωπίσει η Πολιτεία το 2023,
εκφράστηκε κατά την γενική συνέ-
λευση του ΚΕΒΕ. Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ,
τα θέματα με την αναλογιστική μείωση
του 12% για όσους αποφασίζουν να
συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της
ηλικίας τους και η μεγάλη διαφορά
στις συντάξεις δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, πρέπει να επιλυθούν. Το ΚΕΒΕ,
που πολλά μέλη του αδικούνται από
το σημερινό σύστημα συντάξεων, α-
ναμένει να δει τα αποτελέσματα της
εξειδικευμένης μελέτης από ειδικούς

του ILO για εκσυγχρονισμό και με-
ταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συ-
στήματος για να καταθέσει τις απόψεις
του.

Νύξεις για ΑΤΑ
Νύξεις υπήρξαν κατά την ομιλία

και για την Αυτόματη Τιμαριθμική Α-
πόδοση (ΑΤΑ). Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ,
δεν είναι μόνο τις επιχειρήσεις που
επηρεάζει αυτή η ακατανόητη απαί-
τηση των Συντεχνιών, αλλά κυρίως
το κράτος, το οποίο καταβάλλει σ’ ό-
λους τους υπαλλήλους του ΑΤΑ. Κατά
την ομιλία του δε, ο πρόεδρος του ΚΕ-
ΒΕ διερωτήθηκε αν το κράτος με την
ευρύτερη του έννοια (ημικρατικοί Ορ-
γανισμοί και Τοπική Αυτοδιοίκηση)
με τα σημερινά δεδομένα της οικο-
νομίας μπορεί να δώσει πλήρη ΑΤΑ
στις 72.000 υπαλλήλους του, έστω και
σταδιακά και μάλιστα μ’ ένα σύστημα,
όπου οι υψηλόμισθοι θα πάρουν πολ-
λαπλάσια από τους χαμηλόμισθους
του δημοσίου, χωρίς να κλυδωνιστούν
τα δημόσια οικονομικά.

Το ΚΕΒΕ διερωτάται αν το κράτος με την ευρύτερη του έννοια με τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας μπορεί να δώσει πλήρη ΑΤΑ
στις 72.000 υπαλλήλους του.

<<<<<<

Το ότι το συνταξιοδοτικό
είναι ακόμα ένα τεράστιο
θέμα που πρέπει να αντι-
μετωπίσει η Πολιτεία 
το 2023, εκφράστηκε 
κατά τη γενική συνέλευση
του ΚΕΒΕ.

Η πλατφόρμα και η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.



Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Με προϊόντα προσφορών αναμένεται να γεμίσει
το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πρόκειται
για εργαλείο το οποίο έχουν επιστρατεύσει οι
υπεραγορές ως μέσο διατήρησης των πελατών
και των πωλήσεων και ει δυνατό αύξησή τους,
ακόμα και σε συνθήκες πληθωρισμού. Μάλιστα,
την εβδομάδα που προηγείται του χριστου-
γεννιάτικου τραπεζιού, τα βασικά προϊόντα
φαίνεται να πρωταγωνιστούν στα φυλλάδια
προσφορών των υπεραγορών. Με αυτό τον
τρόπο αναμένεται ότι θα συγκρατηθεί, του-
λάχιστον σε κάποιο βαθμό, το κόστος για το
φετινό γιορτινό τραπέζι. Βάσει αυτών των
προσφορών, οι τιμές τροφίμων και εδεσμάτων
αναμένεται να κυμανθούν στα ίδια επίπεδα
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις του εκτελεστικού γραμματέα
του συνδέσμου υπεραγορών Ανδρέα Χατζη-
αδάμου. Πάντως, από την πλευρά του ο πρό-
εδρος του συνδέσμου Κρεοπωλών Κώστας Λει-
βαδιώτης μίλησε για αυξήσεις στις τιμές του
κρέατος που κατά μέσο όρο θα κυμανθούν
στο 30%. Πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο θα
πληρώσει ένα νοικοκυριό για το χριστουγεν-
νιάτικο τραπέζι, θα δοθεί από το Παρατηρη-
τήριο Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Κα-
ταναλωτή, και την έρευνα του Συνδέσμου Κα-
ταναλωτών, που αναμένεται να δημοσιευτεί
την προσεχή Πέμπτη. 

Πάντως, η αγορά έχει πάρει τα πάνω της τις
τελευταίες μέρες, με την επισκεψιμότητα στο
λιανικό τροφίμων, και όχι μόνο, να είναι αυ-

ξημένη. Το αποκορύφωμα βεβαίως αναμένεται
το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου. Είναι γνωστό ότι
παραδοσιακά, η παραμονή Χριστουγέννων θε-
ωρείται η πιο εμπορική μέρα του χρόνου, ενώ
το γεγονός ότι φέτος συμπίπτει με την εμπο-
ρικότερη μέρα της εβδομάδας, το Σάββατο,
αυτό μεταφράζεται σε κορύφωση της επισκε-
ψιμότητας αλλά και των πωλήσεων.  

Οι προσφορές
Με τη συζήτηση για το καλάθι του νοικο-

κυριού να παραμένει στον πάγο, το μοναδικό
εργαλείο στα χέρια του καταναλωτή ώστε να
καλύψει με επάρκεια τις ανάγκες για το γιορτινό
τραπέζι και σε όσο το δυνατό πιο λογικές τιμές,
είναι οι προσφορές. Μάλιστα, σύμφωνα με
τον Σύνδεσμο Υπεραγορών, οι προσφορές τις
επόμενες ημέρες θα ενταθούν, ιδιαίτερα σε
εδέσματα και κυρίως καταναλωτικά αγαθά
που αφορούν το γιορτινό τραπέζι. Πρώτα στις
προτιμήσεις των καταναλωτών είναι τα αλκο-
ολούχα, τα χριστουγεννιάτικα εδέσματα και
τα κρεατικά. Αυτά τα προϊόντα έχουν πρώτη
θέση στις προσφορές, ανεξαρτήτως αυξήσεων
και περιορισμού κέρδους. «Οι συνθήκες ακρί-
βειας είναι δεδομένες, υπάρχουν αυξήσεις
αλλά απορροφούνται σε μεγάλο βαθμό από
τις υπεραγορές», αναφέρει σχετικά ο κ. Χα-
τζηαδάμου. Εκφράζει την εκτίμηση ότι λόγω
της απορρόφησης μέρους του κόστους, αλλά
και της ύπαρξης προσφορών, τουλάχιστον
όσον αφορά τις υπεραγορές, το κόστος για το
χριστουγεννιάτικο τραπέζι, θα κυμανθεί όσο
και το 2021. Σε μεγάλο βαθμό η ύπαρξη προ-
σφορών είναι προϊόν του έντονου ανταγωνι-

σμού που επικρατεί στον τομέα και στην προ-
σπάθεια των υπεραγορών για διατήρηση των
πελατών και αύξηση μεριδίων στην αγορά.

+30% το κρέας
Όσο αφορά πάντως τις τιμές κρέατος, ανα-

μένονται αυξήσεις μέχρι 30% σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο πρόεδρος Συν-

δέσμου Κρεοπωλών Κώστας Λειβαδιώτης ανέ-
φερε στην «Κ» ότι οι τιμές είναι αυξημένες σε
όλα τα είδη κρέατος που διατίθενται στην αγορά,
αν και υπάρχουν διακυμάνσεις στις τιμές. Το
ακριβότερο κρέας θεωρείται το αρνί το οποίο
πωλείται από €12-€14/ κιλό και ακολουθεί το
μοσχάρι με τιμές €10-€11 ευρώ/κιλό. Στα ίδια
επίπεδα είναι οι τιμές για χοιρινό και γαλοπούλα

που πωλούνται στην αγορά γύρω στα €6-€7
/κιλό. Φθηνότερο κρέας είναι το κοτόπουλο
του οποίου η τιμή κυμαίνεται από €3-€4,5 κο-
τόπουλο/κιλό. Σημειώνεται ότι οι τιμές προκύ-
πτουν από τις δηλώσεις του προέδρου του Συν-
δέσμου Κρεοπωλών. Τα επίσημα στοιχεία του
Παρατηρητηρίου αναμένονται περί τα τέλη
της εβδομάδας. Την τιμητική του στις προτι-

μήσεις των καταναλωτών για το χριστουγεν-
νιάτικο τραπέζι έχει το αρνίσιο κρέας, το οποίο
είναι πρώτο σε πωλήσεις αυτές τις μέρες. Ακο-
λουθούν οι πωλήσεις χοιρινού και γαλοπούλας.
Πάντως, ο κ. Λειβαδιώτης έκανε λόγο για ελ-
λείψεις σε όλα τα κυπριακά κρέατα, πλην του
χοιρινού, με τα αποθέματα να καλύπτονται,
όπως ανέφερε, με εισαγωγές.
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Η αναθεώρηση του στόχου για τον πληθωρισμό Το 2023 θα είναι καλύτερο για τη Βρετανία
Οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών
μετά την κρίση του 2008 και επί δέκα
χρόνια ανησυχούσαν για τον αποπλη-
θωρισμό. Τώρα προσπαθούν για άλλη
μια φορά να ανακόψουν την υπερβο-
λικά γρήγορη αύξηση των τιμών. Η
Fed, η ΕΚΤ και άλλες ομόλογές τους
δηλώνουν αποφασισμένες να περιο-
ρίσουν τις ετήσιες αυξήσεις τιμών πε-
ρίπου στο 2%. Ο επίμονος πληθωρι-
σμός, ωστόσο, μπορεί να τους ανα-
γκάσει να αλλάξουν τα δεδομένα αυτά.
Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες
του αναπτυγμένου κόσμου ορίζουν
τη σταθερότητα των τιμών ως ετήσια
αύξηση 2%: αρκετά χαμηλή, ώστε οι
περισσότεροι να μην την αντιλαμβά-
νονται, ενώ αφήνουν περιθώρια κι-
νήσεων προτού να εκκινήσει ο επι-
ζήμιος αποπληθωρισμός. Μετά την
οικονομική κρίση του 2008 οι οικο-
νομολόγοι ανησυχούσαν ότι οι στόχοι
αποθάρρυναν τις Αρχές να ξεκινήσουν
επιθετικές παρεμβάσεις για την τό-
νωση της οικονομίας. Το 2010 οι οι-
κονομολόγοι του ΔΝΤ υποστήριξαν

ότι ένας υψηλότερος στόχος θα έδινε
στις κεντρικές τράπεζες περισσότερη
δύναμη πυρός, όταν θα καλούνταν εκ
των περιστάσεων να αντιμετωπίσουν
μια ύφεση. Σήμερα, οι κεντρικές τρά-
πεζες αντιμετωπίζουν αυξήσεις τιμών,
που δεν είχαν βιώσει από τις αρχές
της δεκαετίας του 1980. Ο πληθωρι-
σμός στην Ευρωζώνη ήταν πέντε φο-
ρές υψηλότερος από τον στόχο της
ΕΚΤ τον Νοέμβριο. Στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες η άνοδος του δείκτη τιμών των
προσωπικών καταναλωτικών δαπανών
(PCE), το προτιμώμενο βαρόμετρο της
Fed, ήταν 6%, ήτοι η υψηλότερη εδώ
και σχεδόν έναν χρόνο. Ο πρόεδρος
της Fed Τζερόμ Πάουελ και η πρόεδρος
της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δηλώνουν
αποφασισμένοι να αποκαταστήσουν
τη σταθερότητα των τιμών. Ωστόσο,
ενώ ο πληθωρισμός ήταν υπό έλεγχο
για αρκετές δεκαετίες, οι επιδόσεις
τους όσον αφορά την επίτευξη του
στόχου 2% είναι μεικτές. Ας πάρουμε,
επί παραδείγματι, τη Fed. Κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1990 ο

πληθωρισμός PCE διαμορφωνόταν
στο 2% ή κάτω από αυτό στους μόλις
49 από τους 120 μήνες αθροιστικά.
Ανάμεσα στο 2000 και τις αρχές του
2010 ο μηνιαίος πληθωρισμός εναρ-
μονίστηκε με τον στόχο της Fed λίγο
περισσότερο από το ένα τρίτο των
περιπτώσεων. Αυτά τα στοιχεία υπο-
δηλώνουν ότι θα ήταν πιο λογικό για
τις κεντρικές τράπεζες να θέσουν υ-
ψηλότερο εύρος στόχου για τον πλη-
θωρισμό, επιτρέποντάς τες να ανέχο-
νται ετήσιες αυξήσεις 3% ή 4%. Μια
πρόσφατη μελέτη των αναζητήσεων
στο Διαδίκτυο και των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης από τη Διεθνή Ορ-
γάνωση Εργασίας δείχνει ότι οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι δεν ανησυχούν
για τον πληθωρισμό μέχρι να φθάσει
κοντά στο 4%. Ενας αναθεωρημένος
στόχος θα επιτρέψει, επίσης, στις κε-
ντρικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν
μακροπρόθεσμες πληθωριστικές πιέ-
σεις, όπως οι εμπορικές τριβές, η συρ-
ρίκνωση του πληθυσμού και οι επι-
πτώσεις από την κλιματική αλλαγή.

H ενεργειακή κρίση, o κλιμακούμενος
πληθωρισμός, το εντός της Βρετανίας
πολιτικό χάος, ο πανικός στην αγορά
ομολόγων, η απότομη νομισματική
σύσφιγξη και η ύφεση είναι τα χαρα-
κτηριστικά του 2022. Ωστόσο, η πρώτη
πρώτη πρόταση σε αυτό το κείμενο
θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε γρα-
φτεί το 1979 ή το 1990. Τότε, όπως και
τώρα, ένα τοξικό κοκτέιλ κινδύνων
προκάλεσε μια οδυνηρή ύφεση και
προειδοποίησε ότι η οικονομία του Η-
νωμένου Βασιλείου ήταν προορισμένη
να βιώσει πολλά χρόνια οδύνης. Αλλά
πέρα από την άμεση δυσπραγία, η
πραγματικότητα δύσκολα θα μπορούσε
να ήταν διαφορετική. Στις δεκαετίες
μετά την κρίση του 1979 και του 1990
η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου
γνώρισε άνθηση. 

Οταν στην οθόνη τα κόκκινα ση-
μάδια πληθαίνουν και οι ειδήσεις ο-
λοένα και γίνονται χειρότερες, μπορεί
πραγματικά να νιώθεις σαν να πέφτει
ο ουρανός στο κεφάλι σου. Οποτε συμ-
βαίνει αυτό, θα πρέπει να έχουμε κατά

νου ότι οι κύκλοι ακμής και παρακμής
είναι η ίδια η φύση της οικονομίας,
ενώ η μεγάλη διακύμανση της διάθεσης
των επενδυτών, των αγορών και των
καταναλωτών πολύ σπάνια συνάδουν
με αυτά καθ’ αυτά τα θεμελιώδη μεγέθη
της οικονομίας. 

Τα οικονομικά δεδομένα πρέπει να
συνοδεύονται από μια προειδοποίηση,
ότι δηλαδή οι τρέχουσες συνθήκες δεν
αποτελούν αξιόπιστο οδηγό για το μέλ-
λον! Αυτό ισχύει επίσης όταν οι εποχές
δείχνουν να είναι καλές. Θυμάστε το
2005-2006;

Το 2022 ήταν μια κακή χρονιά. Το
2023 μάλλον θα είναι καλύτερο. Σε αρ-
κετές συναντήσεις, πελάτες μας –αν
και οι εκτιμήσεις για το επόμενο έτος
βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα
διακύμανσης– δείχνουν αρκετά αισιό-
δοξοι. Σε γενικές γραμμές αυτό ισχύει.
Προβλέπουμε αναδίπλωση της βρετα-
νικής οικονομίας κατά -1,3% έναντι
του Bloomberg για -0,9%. Ωστόσο, βρι-
σκόμαστε υπεράνω της συναινετικής
εκτίμησης για το 2024, ήτοι στο 2%

έναντι του 1% του Bloomberg. Παρά
τη ζημία από το Brexit, το Ηνωμένο
Βασίλειο παραμένει μια γενικά υγιής
οικονομία με καλά θεμελιώδη μεγέθη
και μόνο μέτρια διαρθρωτικά προβλή-
ματα. Εάν καταφέρει να κατευνάσει
την αναταραχή στην εσωτερική του
πολιτική σκηνή –και η πρόσφατη κα-
τεύθυνση της κυβέρνησης μας κάνει
να ελπίζουμε– τότε η κανονική δυνα-
μική του οικονομικού κύκλου μπορεί
να ξαναρχίσει από τις αρχές του κα-
λοκαιριού του 2023 και μετά. Αναμέ-
νουμε, τέλος, ο πληθωρισμός να αρχίσει
να εξασθενεί, οι οικονομικές συνθήκες
να μετατρέπονται από περιοριστικές
σε ουδέτερες, η νομισματική και δη-
μοσιονομική πολιτική να παραμείνει
αρκετά αυστηρή μεν, χωρίς εκπλήξεις
δε, η αγορά εργασίας ανελαστική με
ελλείψεις προσωπικού και το παγκό-
σμιο ενεργειακό σοκ να αρχίσει στα-
διακά να εκτονώνεται.

* Ο κ. Κάλουμ Πίκερινγκ είναι οικονομολόγος της
Berenberg Bank.

Ζήτηση χωρίς 
«εκπτώσεις» για 
το γιορτινό τραπέζι
Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι οι τιμές των τροφίμων, 
αλλά παρουσιάζονται αυξημένες οι τιμές κρέατος

<<<<<<<

Οι προσφορές τις επόμενες 
ημέρες θα ενταθούν, ιδιαίτερα 
σε εδέσματα και κυρίως 
καταναλωτικά αγαθά που
αφορούν το γιορτινό τραπέζι.

Πρώτα στις προτιμήσεις των καταναλωτών είναι τα αλκοολούχα ποτά και τα χριστουγεννιάτικα εδέσματα. Όσον αφορά τα κρεατικά, την τιμητική του έχει το αρνί.

Οι διακυμάνσεις 
στις τιμές κρέατος ευρώ/κιλό

Αρνί 12-14

Μοσχάρι 10-11

Χοιρινό και Γαλοπούλα 6-7

Κοτόπουλο 3-4,5

Οι τιμές προκύπτουν από αναφορές του Συνδέσμου
Κρεοπωλών

Ουδέν μεμπτό στους 
ελέγχους ποιότητας

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα των ε-
πιπρόσθετων εργαστηριακών ελέγχων που
έχουν καταρτίσει οι Υγειονομικές Υπηρε-
σίες, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς. Το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα έχει εφαρμοστεί από 12 Δεκεμβρί-
ου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρί-
ου, με κλιμάκια της Υπηρεσίας να εργάζο-
νται και τις μέρες αργιών παραμονής Χρι-
στουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Όπως ανα-
φέρει ο επικεφαλής των Υγειονομικών Υ-
πηρεσιών Ηρόδοτος Ηροδότου στην «Κ», οι
έλεγχοι επικεντρώνονται στην αξιολόγηση
συνθηκών παρασκευής-μεταφοράς και πώ-
λησης των τροφίμων όπως ορίζονται στους
κώδικες υγιεινής πρακτικής, καθώς και στη
σήμανση των προϊόντων που πρέπει να εί-
ναι στην ελληνική γλώσσα και να παρέχουν
όλες τις πληροφορίες που απαιτούν οι κα-
νονισμοί. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν από το στά-
διο της εισαγωγής των τροφίμων, έχουν ε-
ρευνηθεί αρκετές χιλιάδες κιλά τροφίμων
που αναμένεται να καταναλωθούν κατά την
περίοδο των γιορτών, όπως φοινίκια, ξηροί
καρποί, κάστανα, σοκολατοειδή, σταφίδες,
σησάμι, αποξηραμένα φρούτα κ.ά. Μάλι-
στα, κάποιες από τις εισαγωγές ξηρών καρ-
πών έχουν ελεγχθεί και εργαστηριακά με
αναλύσεις στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν αρνητικά
αποτελέσματα από τις μέχρι σήμερα δειγ-
ματοληψίες. Στο στάδιο της παρασκευής
και πώλησης των τροφίμων έχουν γίνει πε-
ρίπου 450 έλεγχοι σε διάφορα υποστατικά
όπως υπεραγορές, αρτοποιεία, ζαχαροπλα-
στεία, και έχουν προγραμματιστεί γύρω
στις 60 δειγματοληψίες για ανάλυση στο
γενικό χημείο του κράτους, ξηροί καρποί,
παστά φρούτα, είδη ζαχαροπλαστικής και
αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα. Κάποια
αποτελέσματα αναμένονται, μέχρι στιγμής
δεν υπάρχουν οποιαδήποτε αρνητικά απο-
τελέσματα. Ο έλεγχος θα συνεχιστεί μέχρι
το τέλος Δεκεμβρίου. Στόχος η ποιότητα να
είναι στα καλύτερα επίπεδα και καλεί το κα-
ταναλωτικό κοινό να είναι προσεκτικό στις
αγορές του και να καλεί την υπηρεσία για ο-
τιδήποτε περιέλθει στην αντίληψη του που
πιθανό να επηρεάζει την ασφάλεια των
τροφίμων. 
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Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Διχασμός
Το μεγαλύτερο μειονέκτημά μας είναι
ένα. Ο διχασμός! Δυστυχώς σε διάφορες
περιπτώσεις στην ιστορία μας έχουμε
διχαστεί. Ένα από τα πολλά δείγματα
είναι και ο εμφύλιος πόλεμος από το
1946 έως και το 1949 ανάμεσα στον
κυβερνητικό ελληνικό στρατό και τις
αντάρτικες δυνάμεις του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας. Ο λόγος ήταν απλός
και οφειλόταν στη διαίρεση της ελλη-
νικής κοινωνίας. Σήμερα σε Ελλάδα
και Κύπρο βλέπω σημάδια διχασμού
της ελληνικής κοινωνίας που οδηγούν
στην παύση των μεταρρυθμίσεων.
Στην Ελλάδα αυτά τα σημάδια τα συ-
ναντάμε στο πολιτικό επίπεδο όπου
τα αριστερά κόμματα προσπαθούν με
όλες τους τις δυνάμεις, όταν δεν βρί-
σκονται στην εξουσία, να διχάσουν
τον κόσμο με ψέματα, δολοπλοκίες,
ακόμα και με στήριξη σε οργανώσεις
που φτάνουν στα όρια της βιαιοπρα-
γίας. Θεωρούν με αυτό τον τρόπο ότι
υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν
στην εξουσία χωρίς όμως να ενδια-
φέρονται για την πατρίδα ή τη συνοχή
του κοινωνικού ιστού. Αντί να προ-
βάλουν την ενότητα, σπέρνουν τη
διχόνοια μεταξύ Ελλήνων. Εδώ που
τα λέμε όμως οι ίδιοι δηλώνουν ως
διεθνιστές, ότι πρώτα σέβονται την
ιδεολογία τους και μετά τη χώρα τους.
Στην Κύπρο ο διχασμός σε αυτή τη
φάση εμφανίζεται σε δύο περιπτώσεις.
Πρώτον κι εδώ όπως στην Ελλάδα
στην πολιτική, όπου υπάρχουν αλ-
ληλοκατηγορίες για ό,τι μπορεί να
φανταστεί κάποιος, αντί να γίνεται
μια γόνιμη συζήτηση για τα προβλή-
ματα που αφορούν τον κόσμο. Αυτό
από μόνο του διχάζει τον κόσμο και
διώχνει αρκετούς (συνήθως τους κε-
ντρώους, τους αναποφάσιστους, τους
νέους και τους πιο ήπιους) από την
κάλπη. Την ίδια ώρα στην Κύπρο εμ-
φανίζεται και η Εκκλησία διχασμένη
λόγω των αρχιεπισκοπικών εκλογών.
Εδώ τα στρατόπεδα είναι χωρισμένα
σε φιλοδυτικούς και φιλορώσους. Με
αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία διχάζεται
και κατ’ επέκταση οι πιστοί, γιατί α-
κολουθούν τους ιερωμένους τους τυ-
φλά. Τη Ρωσία φυσικά τη συμφέρει
αυτός ο διχασμός, αφού χρησιμοποιεί
τη θρησκεία ως πολιτικό όπλο για να
προωθήσει τα συμφέροντά της. Πρέπει
κάποια στιγμή ο Ελληνισμός να αρ-
χίσει να ενεργεί ενωμένα. Όσες φορές
διχαστήκαμε χάσαμε. Χάσαμε ανθρώ-
πους, χάσαμε πατρίδες, χάσαμε ευ-
καιρίες για μια καλύτερη ζωή. Καιρός
να αλλάξουμε.

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος
Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ο καταρτισμός του τριπρόσωπου από
το οποίο η Ιερά Σύνοδος θα επιλέξει
τον επόμενο Προκαθήμενο της Εκκλη-
σίας της Κύπρου ήταν το βασικό ζη-
τούμενο της πρώτης φάσης των εκλο-
γών της περασμένης Κυριακής. Ωστόσο,
δεν μπορεί να θεωρηθεί το μοναδικό.
Αν μπορεί να παραμερισθεί, προσωρινά,
το βασικό ζητούμενο, η κάλπη της Κυ-
ριακής έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία
για το συμμετοχικό ενδιαφέρον των
πιστών στην κορυφαία διαδικασία στην
Εκκλησία αλλά και την αποδοχή ιεραρ-
χών, ασχέτως τελικής κατάταξης και
επίτευξης του προσωπικού στόχου που
ήταν μία θέση στο τριπρόσωπο. Στο
πνεύμα αυτό τα αποτελέσματα της κάλ-
πης μπορούν να δώσουν χρήσιμα συ-
μπεράσματα που αφορούν πρώτα και
κύρια τα επίπεδα επιρροής της Εκκλη-
σίας στην κοινωνία αλλά και ξεχωριστά
για καθένα από τους έξι ιεράρχες. Η α-
νάλυση των αποτελεσμάτων αποκτά
ιδιαίτερη σημασία, όσο και αν υπάρχει
ο κίνδυνος της κοσμικότητας, μιας και
πρόκειται για το πρώτο τεστ μετά τις
αρχιεπισκοπικές εκλογές του 2006. Η
οικονομική κρίση που έπληξε την κυ-
πριακή κοινωνία αλλά και η αποκάλυψη
ότι λόγω της επιχειρηματικής της δρα-
στηριότητα η Εκκλησία ενεπλάκη σε
σκάνδαλα που ταλάνισαν την κοινωνία,
τα τελευταία δέκα χρόνια, σίγουρα ε-
νέτειναν τον προβληματισμό για τον
ρόλο αλλά και τα όρια δράσης της. 

Η συμμετοχή
Ένα ζήτημα στο οποίο η ιεραρχία

και ο νέος Αρχιεπίσκοπος θα πρέπει
να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή είναι
η επανάληψη του φαινομένου των χα-
μηλών ποσοστών συμμετοχικότητας
των πολιτών, στην προκειμένη περί-
πτωση για ανάδειξη Αρχιεπισκόπου.
Το 2006 το ποσοστό των πολιτών που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και πή-
γαν στις κάλπες ανήλθε στο 27%. Στις
εκλογές της περασμένης Κυριακής αυ-
ξήθηκε κατά τρεις μονάδες. Αύξηση
που δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποι-
ητική και που εντείνει τις φωνές εκείνες
που υποστηρίζουν πως η εκλογή αρ-
χιερέων θα πρέπει να περιορισθεί εντός
της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει σε
άλλες ορθόδοξες Εκκλησίες. Ένα άλλο
ζήτημα που χρήζει προσοχής είναι τα
κοσμικά χαρακτηριστικά που προσέ-
λαβε η περίοδος πριν από τις εκλογές,
τα οποία εξέθρεψε η απόφαση της Ιεράς
Συνόδου να χρήσει τους ενδιαφερόμε-
νους ιεράρχες σε υποψηφίους, οι οποίοι,
με ελάχιστες εξαιρέσεις, συμπεριφέρ-

θηκαν ως κοινοί υποψήφιοι πολιτικών
εκλογών. Όπως υποστηρίζεται από εκ-
κλησιαστικούς κύκλους η μετατροπή
ενός εκκλησιαστικού γεγονότος σε ε-
κλογική διαδικασία ενδεχομένως να
προκαλέσει και φαινόμενα φανατισμού,
σε μεγαλύτερη ένταση από τις εκδη-
λώσεις διαμαρτυρίας οπαδών συγκε-
κριμένου ιεράρχη στην Αρχιεπισκοπή
το 2006.

Οι κερδισμένοι
Με εκκλησιαστικούς όρους μία δια-

δικασία ακόμα και όπως αυτή της πε-
ρασμένης Κυριακής δεν αφήνει πίσω
της χαμένους και κερδισμένους. Το
θέμα αυτό έθιξε, όχι τυχαία, ο μητρο-
πολίτης Πάφου και τοποτηρητής του
Θρόνου, Γεώργιος μετά το πέρας της
εκλογικής διαδικασίας. Ωστόσο, αν λη-
φθεί υπόψη η αποδεκτή από την Εκ-
κλησία άποψη πως δεν είναι αδόκιμο
ιεράρχες να έχουν φιλοδοξίες σε αυτή

την περίπτωση μπορεί να επιχειρηθεί
μια αποτίμηση του αποτελέσματος. Ο
μητροπολίτης Λεμεσού ασχέτως των
προβλέψεων που δεν του αφήνουν
πολλά περιθώρια στην εκλογική δια-
δικασία της Ιεράς Συνόδου θεωρείται
ο μεγάλος κερδισμένος. Όχι μόνο για
το ποσοστό (35,68%) που έλαβε αλλά
κυρίως γιατί πέτυχε να διατηρήσει
έναν συμπαγή πυρήνα πιστών πέριξ
του, από το 2006 και μετά. Στους κερ-
δισμένους, ασχέτως εισόδου στο τρι-
πρόσωπο, συγκαταλέγεται και ο μη-
τροπολίτης Πάφου Γεώργιος. Το πο-
σοστό 18,39% θεωρείται ότι ξεπέρασε
κάθε προσδοκία και έδειξε πως ο ιε-
ράρχης πέρα από τη μητροπολιτική
περιφέρεια του, πέτυχε σοβαρή διείσ-
δυση και σε άλλες επαρχίες.

Ο Ησαΐας
Με βάση τις αρχικές προσδοκίες και

προβλέψεις που τον ήθελαν ένα από
τα δύο αδιαφιλονίκητα φαβορί, το πο-
σοστό αλλά και η τρίτη θέση στο τρι-
πρόσωπο, αφήνει μια ανάμικτη γεύση
συναισθημάτων στον μητροπολίτη Τα-
μασού και Ορεινής. Ο Ησαΐας πέτυχε
τον στόχο του να είναι στο τριπρόσωπο
δεν πέτυχε όμως να επιβεβαιώσει ότι
είναι λαοπρόβλητος. Χωρίς να λαμβά-
νεται υπόψη εάν θα καταφέρει να είναι
ο επόμενος αρχιεπίσκοπος, το 18,10%
που έλαβε στις εκλογές αποτελεί μια
καλή βάση η οποία μπορεί να διατη-
ρηθεί και να δώσει προοπτικές στις φι-
λοδοξίες του ιεράρχη, οι οποίες εκ των
πραγμάτων δεν θα τερματιστούν με

το αποτέλεσμα της Ιεράς Συνόδου.
Αυτό που λογικά θα πρέπει να προβλη-
ματίσει τον Ταμασού Ησαΐα είναι η υ-
ποχώρηση των ποσοστών του, προς
το τέλος της περιόδου πριν από τις ε-
κλογές. 

Η περίπτωση Μόρφου
Ο μητροπολίτης Νεόφυτος ήταν και

παρέμεινε μια ιδιάζουσα περίπτωση
υποψηφίου, η συμπεριφορά του οποίου
σε κάποιες φάσεις είχε το κοσμικό στοι-
χεία της εκκεντρικότητας. Χαρακτη-
ριστική περίπτωση η άρνησή του να
ψηφίσει στις αρχιεπισκοπικές εκλογές
παρά το γεγονός ότι αποδέχθηκε την
διαδικασία υποβάλλοντας υποψηφιό-
τητα. Εάν προσμετρηθούν και άλλα
δεδομένα, πέρα από το τριπρόσωπο,
ο Μόρφου Νεόφυτος μπορεί να χαρα-
κτηρισθεί ως εκ των κερδισμένων των
αρχιεπισκοπικών εκλογών. Το ποσοστό
9,80% σε ένα υποψήφιο που δεν επέ-
δειξε ιδιαίτερη δραστηριότητα την πε-
ρίοδο πριν από τις εκλογές, που σε κά-
ποιες περιπτώσεις φάνηκε να τις σνο-
μπάρει, θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό.
Μάλιστα, μέχρι το 35% των καταμε-
τρημένων ψήφων ήταν τέταρτος με
ποσοστό πάνω από 11%. Οι αρχικές ε-
κτιμήσεις για πριμοδότησή του υπο-
χώρησαν μαζί με την υποχώρηση του
ποσοστού του. Το ποσοστό του Μόρφου
έδειξε πως ο ιεράρχης με τον λόγο που
εκφέρει τα τελευταία χρόνια σε κοινω-
νικά ζητήματα αλλά και η στάση του
απέναντι στην πανδημία έχουν δημι-
ουργήσει μια συμπαγή ομάδα πιστών,

η οποία επεκτείνεται πέραν της περι-
φέρειας του. Διάχυτη είναι η εντύπωση
πως ο Μόρφου Νεόφυτος θα «επενδύ-
σει» σε όσα έχει πετύχει, βλέποντας
σε βάθος χρόνου.

Αμμοχωστιανοί και Κερυνειώτης 
Το ποσοστό που έλαβε ο μητροπο-

λίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου
(14,79%) υπό άλλες περιστάσεις δεν
θα τον κατέτασσε στους χαμένους,
εάν δεν εμφανιζόντουσαν οι ανοιχτές
διαφωνίες και επικρίσεις Αμμοχωστια-
νών εναντίον άλλων που ζουν σε άλλες
επαρχίες. Εάν υπάρχει ένα ζήτημα
που χρήζει μελέτης είναι να ερμηνευθεί
η εκλογική συμπεριφορά Αμμοχωστια-
νών εκτός Αμμοχώστου. Τα χαμηλά
ποσοστά σε επαρχίες με μεγάλο αριθμό
Αμμοχωστιανών προσφύγων προβλη-
ματίζει και μια πρώτη ανάγνωση δεί-
χνει πως παρά την προσπάθεια που
καταβάλλεται οι Αμμοχωστιανοί να
παραμείνουν ενωμένοι, πνευματικά
δεν επιτυγχάνεται. Σε επίπεδο εκλογών,
αν αναζητηθεί ένας λόγος αποτυχίας
του Βασίλειου ο κυριότερος ήταν η α-
δυναμία συσπείρωσης Αμμοχωστιανών
σε Λεμεσό, Λάρνακα και Λευκωσία.
Η περίπτωση του μητροπολίτη Κυρη-
νείας δεν μπορεί να περιορισθεί στον
χαρακτηρισμό του χαμένου κάτι που
ήταν ευδιάκριτο εξαρχής. Αυτό που
συνεχίζει να προκαλεί απορίες είναι
η συμμετοχή του μητροπολίτη σε μια
διαδικασία που ήταν δύσκολο να γίνει
κατανοητή ακόμα και ανάμεσα σε Κε-
ρυνειώτες.

Χαμένοι και κερδισμένοι των εκλογών σε Εκκλησία
Αποτίμηση των αποτελεσμάτων, τα μηνύματα των πιστών και οι παρακαταθήκες για κάποιους ιεράρχες

<<<<<<<<

Η εκλογική συνεδρία της
Ιεράς Συνόδου θα ορισθεί
την Πέμπτη μετά την επικύ-
ρωση του αποτελέσματος.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί
την επομένη η Ιερά 
Σύνοδος θα συνέλθει 
μετά τα Χριστούγεννα.

Η πρωτιά Λεμεσού και η δεύτερη θέση του Πάφου αναμφίβολα τους κατατάσσει στους κερδισμένους. Ωστόσο, στην ίδια κατηγορία μπορεί να συμπεριληφθεί και ο μητροπολίτης
Μόρφου, το ποσοστό του οποίου ξεπέρασε τις προσδοκίες που υπήρχαν. 

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Νέο κοίτασμα φυσικού αερίου στον στό-
χο «Ζευς 1» εντόπισε το γεωτρύπανο
της κοινοπραξίας ΕΝΙ-TotalEnergies
στην κυπριακή ΑΟΖ. Πρόκειται για κοί-
τασμα μεγαλύτερο από αυτό του «Κρόνος
1» που ανακάλυψε η ιταλογαλλική κοι-
νοπραξία στο ίδιο τεμάχιο (οικόπεδο 6)
στις 22 Αυγούστου. 

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις κάνουν
λόγο για κοίτασμα 2-3,5 τρισ. κυβικών
ποδιών, το οποίο αν προστεθεί στο κοί-
τασμα «Γλαύκος» (5-8 τρισ. κυβικά πόδια),
στο «Κρόνος 1» (2,5 τρισ. κυβικά πόδια)
και την «Αφροδίτη» (4,2 τρισ. κυβικά
πόδια) ανεβάζει τη δυνητική δυναμι-
κότητα της Κύπρου στα 13,7-18,2 τρισ.
κυβικά πόδια. Στα 6-8 τρισ. κυβικά πόδια
αερίου υπολογίζονται τα αποθέματα
στο κοίτασμα «Καλυψώ», όπου όμως η
μέχρι στιγμής δραστηριότητα δεν έχει
επιβεβαιώσει κάποιον στόχο.

Η νέα ανακάλυψη στην κυπριακή Α-
ΟZ, που κατά πάσα πιθανότητα θα α-
νακοινωθεί σήμερα από την ΕΝΙ, δη-
μιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις
για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος
«Κρόνος 1» στο ίδιο τεμάχιο, αλλά και
του «Γλαύκος» που βρίσκεται σε κοντινή
απόσταση και το οποίο, υπό προϋπο-
θέσεις, μπορεί να εξελιχθεί στο μεγα-
λύτερο κοίτασμα της Κύπρου. 

Το συνδυαστικό δυναμικό των τριών

αυτών κοιτασμάτων, σύμφωνα με ανα-
λυτές, μπορεί να υποστηρίξει τη δυνα-
μικότητα των 10 δισ. κυβικών μέτρων
του αγωγού East Med, εφόσον, όπως ε-
πισημαίνουν, «ανασχεδιαστεί η όδευσή
του, ώστε να τα προσεγγίζει και δια-
σφαλιστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
η συμμετοχή της Αιγύπτου στο σχέδιο». 

Σε κάθε περίπτωση, το νέο κοίτασμα
ενισχύει τις προοπτικές της περιοχής
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου ως μιας
νέας πηγής τροφοδοσίας της Ευρώπης

με φυσικό αέριο, που θα συμβάλει στην
ενεργειακή αυτονομία της. Στην ίδια
γεωλογική λεκάνη βρίσκονται και τα πι-
θανολογούμενα κοιτάσματα νότια και
νοτιοδυτικά της Κρήτης, όπου πραγμα-
τοποιεί σεισμικές έρευνες η ExxonMobil.
Οι γεωλογικές δομές που έχουν εντοπι-
στεί στις περιοχές του Ιονίου και της
Κρήτης θα μπορούσαν να φιλοξενούν
δυνητικά αποθέματα της τάξης των 70-
90 τρισ. κυβικών ποδιών αερίου, σύμ-

φωνα με στοιχεία της ΕΔΕΥΕΠ, ικανά
να καλύψουν το 15%-20% των κατανα-
λώσεων της Ε.Ε.

Οι απειλές της Τουρκίας
Ο στόχος «Ζευς 1» είναι η πέμπτη

κατά σειρά ανακάλυψη στην κυπριακή
ΑΟΖ, από το 2011 που το γεωτρύπανο
της Noble Εnergy εντόπισε το κοίτασμα
«Αφροδίτη» στο οικόπεδο 12 και έρχεται
μόλις τέσσερις μήνες μετά την ανακά-

λυψη του «Κρόνος 1». Το τεμάχιο 6, στο
οποίο εντοπίστηκε και το νέο κοίτασμα,
αποτελεί ένα από τα σημεία που η Τουρ-
κία έχει χαρτογραφήσει ως μέρος της
υφαλοκρηπίδας της και πριν από πέντε
χρόνια όταν έγινε η αδειοδότησή του
απείλησε ακόμη και με casus belli. 

Σε κείμενο που κατέθεσε στον ΟΗΕ
στις 12 Απριλίου 2017 ο μόνιμος αντι-
πρόσωπος της χώρας, χαρακτηριζόταν
«προκλητική ενέργεια της ελληνοκυ-

πριακής διοίκησης να προσφέρει την
άδεια για έρευνες και εξόρυξη υδρογο-
νανθράκων για το λεγόμενο οικόπεδο
6, το οποίο μερικώς κείται εντός των ε-
ξωτερικών ορίων της τουρκικής υφα-
λοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο».
Επίσης, σημειωνόταν πως η Τουρκία
«έχει δεσμευθεί να προστατεύσει τα
κυριαρχικά δικαιώματά της, που εκπο-
ρεύονται από το διεθνές δίκαιο και δεν
θα επιτρέψει σε ξένες εταιρείες να πραγ-

ματοποιήσουν μη εξουσιοδοτημένες έ-
ρευνες υδρογονανθράκων και δραστη-
ριότητες εξόρυξης στη δική της υφα-
λοκρηπίδα». Πρόσφατα εξάλλου, μετά
την ανακάλυψη του «Κρόνος 1» τον Αύ-
γουστο του 2022, μέσω του κρατικού
πρακτορείου ειδήσεων, η Αγκυρα έ-
σπευσε να επαναλάβει ότι δεν αναγνω-
ρίζει την οριοθέτηση της θαλάσσιας δι-
καιοδοσίας της Κύπρου με την Αίγυπτο,
τον Λίβανο και το Ισραήλ.

Νέο κοίτασμα
φυσικού αερίου 
στην ΑΟZ
της Κύπρου
Εντοπίστηκε από την ΕΝΙ-TotalEnergies, 
εκτιμήσεις για 2-3,5 τρισ. κυβικά πόδια

<<<<<<<

Ενισχύεται η προοπτική 
να αποτελέσει η περιοχή 
της ΝΑ Μεσογείου μια 
νέα πηγή τροφοδοσίας 
της Ευρώπης με αέριο.
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e-shops!

Ο κόσμος δεν προορίζεται γι’ αυτό
που ο Εμάνουελ Καντ αποκάλεσε
«αιώνια ειρήνη». Ο Γερμανός φι-
λόσοφος του Διαφωτισμού οραμα-
τίστηκε τις δημοκρατικές χώρες
να ζουν σε αρμονία μεταξύ τους
και να μη χρειάζονται καν μόνιμους
στρατούς για να αμυνθούν. Μετά
μια ταραγμένη χρονιά με πολλαπλές
κρίσεις –από τον πόλεμο μέχρι τον
πληθωρισμό και τις καταστροφές
λόγω κλιματικής αλλαγής– ο κόσμος
δεν χρειάζεται να περιέλθει στη
δυστοπία του παγκόσμιου χάους
ή ενός νέου Ψυχρού Πολέμου με-
ταξύ Αμερικής και Κίνας, πόσο μάλ-
λον ενός συμβατικού. Ενα άλλο σε-
νάριο είναι πιθανό, εντούτοις, δη-
λαδή μια «πολυκεντρική νέα τάξη
πραγμάτων» με πολλαπλά κέντρα
εξουσίας, όπου οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες είναι μεν η ηγετική δύναμη
αλλά όχι η ηγεμονική. Η Αμερική,
για να μπορέσει μέσα στο χάος να
διατηρήσει την τάξη, θα χρειαστεί

να εισακούσει τους συμμάχους, να
λάβει υπ’ όψιν άλλες δυνάμεις και
να αποφύγει να επηρεάσει δραστι-
κά εξελίξεις λόγω ειδικού βάρους.
Αυτό συνεπάγεται τη διάσωση όσο
το δυνατόν περισσότερο του πο-
λυμερούς συστήματος, που βασί-
ζεται στα Ηνωμένα Εθνη, ενώ θα
πρέπει να το ενισχύει με συνασπι-
σμούς όπως η αμυντική συμμαχία
του ΝΑΤΟ και η ομάδα των επτά
μεγάλων βιομηχανικών χωρών.
Πράγματι, το περίγραμμα μιας τέ-
τοιας τάξης μπορεί ήδη να ανα-
δύεται από τις φλόγες των οικονο-
μικών, πολιτικών και άλλων «μα-
χών», που συχνά χαρακτηρίζονται
πολυκρίση. Αυτό οφείλεται εν μέρει
στο ότι η εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία έχει αναζωογονήσει το
ΝΑΤΟ και εν μέρει επειδή η Αμερική
έχει συνειδητοποιήσει περισσότερο
την ανάγκη για εταίρους στον α-
νταγωνισμό της έναντι της Κίνας.

Μια πολυκεντρική τάξη πραγ-
μάτων θα ήταν διαφορετική από
αυτό που αποκαλείται συχνά «πο-
λυπολικό» σύστημα – ένας κόσμος
όπου οι μεγάλες δυνάμεις έχουν
το ελεύθερο να κυριαρχούν επί
των γειτόνων τους, αν και αυτό
δεν θα είναι καθόλου ασφαλές.
Ετσι οι χώρες ξοδεύουν περισσό-
τερα χρήματα για οπλικά συστή-
ματα. Η Ιαπωνία, η Γερμανία και
οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν
ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις στους
αμυντικούς προϋπολογισμούς τους.
Δίνουν επίσης μεγαλύτερη προσοχή
στην ενεργειακή ασφάλεια. Σύμ-
φωνα με αυτό το σενάριο, το πα-
γκόσμιο εμπόριο θα κατακερματι-
στεί εν μέρει, διότι οι χώρες, οι
φίλα προσκείμενες στις Ηνωμένες
Πολιτείες, θα εμποδίζουν την Κίνα
να αποκτήσει προηγμένη τεχνο-
λογία και να δημιουργήσει αλυσίδες
εφοδιασμού σε σύμμαχες χώρες.
Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομία
δεν θα χωριστεί σε δύο μπλοκ και
θα εξακολουθεί να προσφέρει με-
γάλες ευκαιρίες για εμπόριο και ε-
πενδύσεις – ειδικά σε όπλα, σε τε-
χνολογία υπολογιστών και στην
πράσινη μετάβαση. Η Αμερική και
οι πλούσιοι σύμμαχοί της στην Ευ-
ρώπη και στη νοτιοανατολική Ασία
συμφωνούν σε γενικές γραμμές
πως η Ρωσία αποτελεί απειλή, η
δε Κίνα μια πρόκληση. Υπάρχουν
όμως διαφοροποιήσεις ως προς
την έμφαση, που ανά περίπτωση
δίδεται. Οι ευρωπαϊκές χώρες, ιδι-
αίτερα η Γερμανία, είναι πιο απρό-
θυμες να διακόψουν τους κερδο-
φόρους δεσμούς με την Κίνα. Το
ίδιο ισχύει για τις πλούσιες ασια-
τικές χώρες όπως η Ιαπωνία, παρόλο
που φοβούνται ότι το Πεκίνο μπορεί
να εισβάλει στην Ταϊβάν.

Υπάρχει ακόμη λιγότερο συναι-
νετικό κλίμα εκτός των κόλπων των
βασικών συμμάχων της Αμερικής.
Η Ινδία, λόγου χάριν, αγοράζει πε-
τρέλαιο με έκπτωση από τη Ρωσία,
ενώ προσπαθεί να μειώσει την ε-
ξάρτησή της από τα όπλα της Μό-
σχας. Αυτή είναι η πραγματικότητα
του «πολυκεντρικού συστήματος».
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι
τόσο ισχυρές όσο ήταν, ενώ πέρυσι
αντιπροσώπευαν το 24% της πα-
γκόσμιας οικονομικής παραγωγής
από το 39% το 1960. Η Κίνα έχει
αυξηθεί στο 18% από το 4% την
ίδια περίοδο. Η Αμερική θα κερδίσει
περισσότερους φίλους μόνον εάν
σεβαστεί τα συμφέροντά τους. Αυτό
θα μπορούσε να είναι καλό για την
παγκόσμια ειρήνη. Αλλωστε, η α-
διαμφισβήτητη αμερικανική ισχύς
οδήγησε σε καταστροφές, όπως η
εισβολή στο Ιράκ.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

To σενάριο «πολυκεντρικής
νέας τάξης πραγμάτων»

Του ΟYΓΚΟ ΝΤIΞΟΝ / REUTERS  BREAKINGVIEWS

Στο ένα τρισ. δολ. έχει φτάσει έως τώρα
το κόστος της ενεργειακής κρίσης, με-
γάλο μέρος του οποίου κάλυψαν οι κυ-
βερνήσεις με τη βοήθεια ύψους 700 δισ.
δολ. που χορήγησαν σε επιχειρήσεις
και καταναλωτές. Σύμφωνα, όμως, με
το οικονομικό ινστιτούτο Bruegel, η
Γηραιά Ηπειρος θα παραμείνει σε κα-
τάσταση εκτάκτου ανάγκης για χρόνια,
τόσο ως προς την επάρκεια ενέργειας
όσο και ως προς την οικονομική κατά-
σταση των χωρών-μελών της.

Μετά το τέλος αυτού του χειμώνα,
η Ευρώπη θα πρέπει να αναπληρώσει
και πάλι τους ταμιευτήρες της, αλλά χω-
ρίς καθόλου ρωσικό φυσικό αέριο, που
σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει εντεινό-
μενο ανταγωνισμό στην προσπάθειά
της να διασφαλίσει προμηθευτές του
καυσίμου.

Η Γερμανία έχει ήδη θέσει σε λει-
τουργία τον πρώτο πλωτό τερματικό
σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG) και περιμένει να παραλάβει και
άλλους δύο μέσα στο νέο έτος. Η προ-
σφορά αναμένεται, πάντως, να παρα-
μείνει περιορισμένη έως το 2026, οπότε
θα διατεθεί στην παγκόσμια αγορά πρό-
σθετη παραγωγή από πολλούς άλλους
προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων
των ΗΠΑ και του Κατάρ. Στη διάρκεια
των θερινών μηνών οι ευρωπαϊκές χώρες
έσπευσαν να γεμίσουν τους ταμιευτήρες

ενέργειας παρά τις ιλιγγιώδεις τιμές και
κατόρθωσαν, έτσι, να εξασφαλίσουν ε-
πάρκεια. Στο μεταξύ, όμως, οι χαμηλές
χειμερινές θερμοκρασίες αρχίζουν να
δοκιμάζουν τις αντοχές των ενεργειακών
αποθεμάτων της Ευρώπης.

Την περασμένη εβδομάδα, η ρυθμι-
στική αρχή ενέργειας της Γερμανίας
προειδοποίησε πως δεν είναι αρκετή η
εξοικονόμηση φυσικού αερίου, καθώς
παρατηρείται τελευταίως αύξηση της
κατανάλωσης.

Εχουν προηγηθεί πιέσεις προς κα-
ταναλωτές και επιχειρήσεις για να μει-
ώσουν την κατανάλωση ενέργειας. Με
συστηματικές προσπάθειες σε πολλά
επίπεδα, η Ε.Ε. έχει κατορθώσει μέσα
στο έτος να μειώσει τη ζήτηση για φυ-
σικό αέριο κατά 50 δισ. κυβικά μέτρα,.
Σύμφωνα, όμως, με τη Διεθνή Υπηρεσία
Ενέργειας, μέσα στο επόμενο έτος θα

αντιμετωπίσει έλλειμμα φυσικού αερίου
τουλάχιστον 27 δισ. κ.μ. στην περίπτωση
που μηδενίζεται η προσφορά από τη
Ρωσία και η Κίνα εισάγει ξανά τις μεγάλες
ποσότητες LNG που εισήγαγε το 2021.
Το Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας
της Κίνας υπολογίζει πως η δεύτερη οι-
κονομία στον κόσμο θα αυξήσει τις ει-
σαγωγές ενέργειας κατά 7% το επόμενο
έτος μετά την εντυπωσιακή πτώση της
ζήτησης που κατέγραψε η χώρα το 2022
και η οποία αντιπροσώπευε το 5% της
παγκόσμιας προσφοράς.

Και στο μεταξύ, δεν είναι μόνον η
Κίνα πρόβλημα για την Ευρώπη, μια
και πολλές άλλες ασιατικές οικονομίες
σχεδιάζουν να αγοράσουν περισσότερο
φυσικό αέριο. Η Ιαπωνία, για παράδειγ-
μα, που στη διάρκεια του έτους ήταν
πρώτη σε εισαγωγές LNG, σχεδιάζει
τώρα να συγκεντρώσει τα δικά της

στρατηγικά αποθέματα και η ιαπωνική
κυβέρνηση προτίθεται να επιδοτήσει
τις εισαγωγές. Εξίσου δυσχερής θα είναι
η κατάσταση και από οικονομικής α-
πόψεως. Οπως τονίζει το Bruegel, οι
κεντρικές τράπεζες θα εξακολουθήσουν
να αυξάνουν τα επιτόκια, ενώ οι ευρω-
παϊκές οικονομίες είναι ήδη σε ύφεση
και αρχίζει να εξαντλείται η δυνατότητα
των κυβερνήσεων για παροχή στήριξης
σε εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις.

Ο Μάρτιν Ντέβενις, διευθυντικό στέ-
λεχος της συμβουλευτικής S-RM, επι-
σημαίνει ότι «αν τα αθροίσεις όλα, κρα-
τικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις και ό,τι
άλλο, το ποσό που προκύπτει είναι τρε-
λό». Γι’ αυτό και ο ίδιος προεξοφλεί πως
«το επόμενο έτος θα είναι πολύ πιο δύ-
σκολο για τις κυβερνήσεις να διαχει-
ριστούν αυτήν την κρίση». Τα δημο-

σιονομικά περιθώρια των κυβερνήσεων
είναι ήδη πολύ στενά. Περίπου τα μισά
κράτη-μέλη της Ε.Ε. εμφανίζουν δημόσιο
χρέος άνω του 60% του ΑΕΠ τους. Οι
τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων
φυσικού αερίου κυμάνθηκαν στη διάρ-
κεια της χρονιάς κατά μέσον όρο στα
135 ευρώ η μεγαβατώρα, μετά την ε-
κτόξευσή του στα 345 ευρώ τον Ιούλιο.
Οπως επισημαίνουν οικονομολόγοι της
Bloomberg Economics, αν οι τιμές του
αερίου επιστρέψουν σε επίπεδα γύρω
στα 210 ευρώ η μεγαβατώρα, το κόστος
των εισαγωγών μπορεί να φτάσει στο
5% του ΑΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών.
Κάτι τέτοιο μπορεί να μετατρέψει την,
προς το παρόν, ήπια ύφεση σε βαθύτατη
ύφεση, με αποτέλεσμα να υπαναχωρή-
σουν οι κυβερνήσεις από κάθε πρό-
γραμμα στήριξης.

BLOOMBERG

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες
και όμιλοι κατασκευής μπαταριών της
Νοτιοανατολικής Ασίας συναντιούνται
στην Ουγγαρία σε ένα συνδυασμό που
δημιουργεί εκατέρωθεν ευκαιρίες πολ-
λών δισεκατομμυρίων δολαρίων στο
πεδίο της ηλεκτροκίνησης. Η κυβέρνηση
του Βίκτορ Ορμπαν δεν δίνει σημασία
στην επιφυλακτικότητα της Δύσης έ-
ναντι της Κίνας, προσφέροντας γενναι-
όδωρα κίνητρα για να φιλοξενήσει ξένες
επιχειρήσεις του κλάδου του αυτοκι-
νήτου και να διεκδικήσει την επωνυμία
του παγκόσμιου κόμβου ηλεκτρικών ο-
χημάτων, όπως αναφέρει σχετικά σε
δημοσίευμά του το ειδησεογραφικό
πρακτορείο Ρόιτερς. Στην ουγγρική αυ-
τοκινητοβιομηχανία τρεις είναι οι δε-
σπόζουσες χώρες με κριτήριο τις επεν-
δύσεις τους: η Γερμανία με κορυφαίες
αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς και η
Κίνα και η Νότια Κορέα, οι οποίες αμ-
φότερες ηγούνται στις μπαταρίες ηλε-

κτρικών αμαξιών, ξεπερνώντας κατά
πολύ τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές
τους. Εταιρείες από αυτές τις τρεις χώρες
αντιπροσώπευαν τις 29 από τις 31 επι-
δοτήσεις που προσέφερε η ουγγρική
κυβέρνηση κατά την τελευταία δεκαετία,
σύμφωνα με την ανάλυση των σχετικών
δεδομένων από το Ρόιτερς. Ανάμεσα
στις επιχειρήσεις, οι οποίες έγιναν α-
ποδέκτριες τέτοιων επιδοτήσεων πε-
ριλαμβάνονται οι γερμανικές αυτοκι-
νητοβιομηχανίες BMW και Mercedes-
Benz, καθώς και οι κατασκευαστές μπα-
ταριών όπως η κινεζική BYD και η κο-

ρεατική ανταγωνιστική Samsung SDI.
Το μέσο επίπεδο επιδότησης ήταν το
15% της επένδυσης. Συνολικά μιλώντας,
η Ουγγαρία έχει λάβει πάνω από 14 δισ.
ευρώ σε άμεσες ξένες επενδύσεις μόνον
στο πεδίο των μπαταριών ηλεκτρικών
οχημάτων μέσα στην τελευταία εξαετία,
σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά
στοιχεία. Οι μεγάλες επενδύσεις κυμαί-
νονται σε γενικές γραμμές άνω των 5-
10 εκατ. ευρώ, που ποικίλλουν ανάλογα
με παράγοντες όπως οι θέσεις εργασίας
που δημιουργούνται.

Τα κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση
Ορμπαν και η ευκαιρία για αυτοκινη-
τοβιομηχανίες και προμηθευτές μπα-
ταριών να εργάζονται ο ένας δίπλα στον
άλλο, αποδεικνύονται ισχυρότατο δέ-
λεαρ, σύμφωνα με συνεντεύξεις με πε-
ρίπου είκοσι παράγοντες του κλάδου
και συμβούλους στη Γερμανία, στην
Ουγγαρία, στην Κίνα και στη Νότια Κο-
ρέα. Ειδικότερα, η κινεζική CATL, η

νούμερο ένα κατασκευάστρια μπατα-
ριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον
κόσμο, και οι νοτιοκορεατικοί κολοσσοί
SK Innovation και Samsung SDI ανέ-
φεραν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο
Ρόιτερς ότι η σχεδιαζόμενη εγγύτητα
με τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχα-
νίες ήταν βασικός παράγοντας στις α-
ποφάσεις τους να επενδύσουν στην
Ουγγαρία, καθώς και τη δυνατότητα να
προμηθεύονται διαχωριστές και άλλα
εξαρτήματα εκεί. Τέλος, επισημαίνεται
ότι η CATL επενδύει 7,6 δισ. δολάρια
για την κατασκευή του μεγαλύτερου
εργοστασίου μπαταριών στην Ευρώπη
στην Ουγγαρία. Αυτό το εργοστάσιο
και το αντίστοιχο της BMW, αξίας 2,1
δισ. δολαρίων, θα εγκατασταθούν στην
πόλη-κόμβο Ντεμπρέσεν, η οποία προ-
σελκύει ένα οικοσύστημα προμηθευτών,
από κατασκευαστές φρένων και καθό-
δων μπαταριών έως βιομηχανικά μη-
χανήματα.

Μεγάλες επενδύσεις του κλάδου αυτοκινήτου στην Ουγγαρία

Η κινεζική CATL επενδύει 7,6 δισ. δολ. για την κατασκευή του μεγαλύτερου εργοστασίου
μπαταριών στην Ευρώπη στην Ουγγαρία. Αυτό το εργοστάσιο και το αντίστοιχο της BMW α-
ξίας 2,1 δισ. δολ. θα εγκατασταθούν στην πόλη-κόμβο Ντεμπρέσεν, η οποία προσελκύει έ-
να οικοσύστημα προμηθευτών, από κατασκευαστές φρένων και καθόδων μπαταριών έως
βιομηχανικά μηχανήματα.

<<<<<<

Νέα εργοστάσια από BMW,
Mercedes-Benz και ομίλους
κατασκευής μπαταριών της
Κίνας και της Ν. Κορέας.

<<<<<<

Οι ΗΠΑ θα είναι μεν
η ηγετική δύναμη,
αλλά όχι η ηγεμονική.

<<<<<<

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργει-
ας προειδοποιεί ότι μέσα
στο επόμενο έτος η Γηραιά
Ηπειρος είναι πιθανό να
αντιμετωπίσει έλλειμμα
φυσικού αερίου 27 δισ. κ.μ.

Ενα τρισ. δολ. έως τώρα το κόστος
ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη
Στενεύουν τα περιθώρια των κυβερνήσεων για στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων

Η προσφορά φυσικού αερίου αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη έως το 2026, οπότε θα διατεθεί στην παγκόσμια αγορά πρόσθετη
παραγωγή από πολλούς άλλους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Κατάρ. Η Γερμανία έθεσε ήδη σε λειτουργία τον
πρώτο πλωτό τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικούαερίου (LNG) και περιμένει να παραλάβει και άλλους δύο μέσα στο νέο έτος.
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Οσο καλό όνομα και να έχει η Νορ-
βηγία για το προνοιακό της κράτος,
αναφορικά με τη φορολογία της
μάλλον δεν διαθέτει ανάλογη φήμη.
Το τελευταίο δωδεκάμηνο περισ-
σότεροι από 30 από τους πλουσιό-
τερους Νορβηγούς έφυγαν από τη
χώρα για να μετοικήσουν στην Ελ-
βετία και σε άλλα κράτη με ευνοϊ-
κούς φορολογικούς συντελεστές.
Οι δε διευθύνοντες σύμβουλοι των
νορβηγικών επιχειρήσεων διατυ-
πώνουν τους προβληματισμούς
τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέ-
ρουν σε δημοσίευμά τους οι
Financial Times, αναφορικά με τη
φορολόγηση περιουσιών από την
κεντροαριστερή κυβέρνηση του Ο-
σλο. Βάσει των επίσημων στοιχείων,
τουλάχιστον 30 δισεκατομμυριούχοι
και εκατομμυριούχοι αντάλλαξαν
τη ζωή στη Νορβηγία με εκείνη
στην Ελβετία το 2022 λόγω χαμη-
λότερων συντελεστών. Ανάμεσα σε
αυτούς τους «μετανάστες» συγκα-
ταλέγεται ο κάποτε πλουσιότερος

άνθρωπος του κόσμου, Κίελ Ινγκε
Ρόκε. Αλλοι ομόλογοί του έχουν με-
τακινηθεί στην Κύπρο, στην Ιταλία
και στον Καναδά.

Το παράδειγμά τους είναι πιθανόν
να ακολουθήσουν ακόμα περισσό-
τεροι από τους έχοντες Νορβηγούς,
διότι ανησυχούν για τις φορολογικές
αλλαγές, οι οποίες, όπως ισχυρίζο-
νται, βλάπτουν την ανταγωνιστι-
κότητα της χώρας. Αυτά αναφέρουν
αφενός οι εύποροι της χώρας, αφε-
τέρου οι φορολογικοί σύμβουλοί
τους. Ανάμεσα στους πρώτους και
ο Φρέντρικ Χάγκα, ο 31χρονος συ-
νιδρυτής της επιχείρησης δεδομέ-
νων κρυπτογραφημένων νομισμά-
των Dune αξίας 1 δισ. δολαρίων, ο

οποίος σήμερα Σάββατο θα δηλώσει
επίσημα τη μετάβασή του από τη
Νορβηγία στο Τζουγκ στην Ελβετία.
«Επρεπε να επιλέξω: διατηρώ τη
βάση μου στη Νορβηγία ή θέλω να
πετύχει αυτή η εταιρεία; Δεν είναι
το γεγονός πως δεν θέλεις να πλη-
ρώσεις φόρους. Πρόκειται για κα-
ταβολή φόρων επί χρημάτων που
δεν έχω», είπε στους Financial Times.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρί-
σκεται ο φόρος περιουσίας, ο οποίος
επιβάλλεται σε όλες τις περιουσίες
που υπερβαίνουν καθαρά το 1,7 ε-
κατ. νορβηγικές κορώνες (173.000
δολάρια). Η Ελβετία έχει επίσης
φόρο περιουσίας, αλλά προβλέπει
ειδικές προσφορές για αλλοδαπούς.
Αναφορικά με επιχειρηματίες όπως
ο Χάγκα, των οποίων το μεγαλύτερο
μέρος του πλούτου είναι δεσμευμένο
στην εταιρεία του, η δομή του φόρου
μπορεί να τους οδηγήσει να χορη-
γήσουν μεγάλα μερίσματα ή ακόμη
και να πουλήσουν μέρος της επι-
χείρησης. Ωστόσο, επειδή αυτή τη

στιγμή η εταιρεία Dune είναι ζη-
μιογόνος αλλά αναπτύσσεται γρή-
γορα, δεν θα είχε τη δυνατότητα
να διαθέσει μέρισμα ούτε επιδιώκει
να πωλήσει μερίδιό της. «Είτε πρέπει
να βγάλω χρήματα από την εταιρεία
ή να μετακομίσω», είπε ο Φρέντρικ
Χάγκα, ο οποίος φοβόταν ότι οι ε-
πόμενες οφειλές του στην εφορία
θα ήταν πολλαπλάσιες του διαθέ-
σιμου εισοδήματός του. Η ομάδα
των πλούσιων Νορβηγών που έφυ-
γαν για την Ελβετία φέτος είχε συ-
νολική περιουσία 29 δισ. νορβηγικές
κορώνες και πλήρωσε φόρο 550 ε-
κατ. νορβηγικές κορώνες, σύμφωνα
με τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις,
που είναι προσβάσιμες στο κοινό.
Η έξοδος του 2022 είναι μεγαλύτερη
από ό,τι τα προηγούμενα 13 χρόνια
μαζί, υπολόγισε η εφημερίδα Dagens
Naeringsliv. Ο Ρόκε, ο οποίος με-
τακόμισε στο Λουγκάνο τον Σε-
πτέμβριο και πλήρωσε 181 εκατ.
νορβηγικές κορώνες σε φόρους πέ-
ρυσι, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η ενθουσιώδης διάθεση πέριξ των
νεοφυών εταιρειών στον κλάδο της
υψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη
δείχνει να εξατμίζεται γρήγορα. Η
αθροιστική αξία των εταιρειών του
εν λόγω κλάδου μειώθηκε κατά 400
δισ. δολάρια και φθάνει στα 2,7
τρισ. δολάρια σήμερα, όταν στα
τέλη της περασμένης χρονιάς ήταν
στα 3,1 τρισ. δολάρια, όπως ανέφερε
η εταιρεία επενδυτικών κεφαλαίων
Atomico στην ετήσια έκθεσή της
για την κατάσταση του κλάδου της
τεχνολογίας στη Γηραιά Ηπειρο και
η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα.
Στο σχετικό άρθρο του CNBC και
των Financial Times επισημαίνεται
ότι η συνολική χρηματοδότηση ευ-
ρωπαϊκών νεοφυών εταιρειών από
μέρους καινοτομικών επενδυτικών
κεφαλαίων αναμένεται να μειωθεί
κατά 18% φέτος, αγγίζοντας τα 85

δισ. δολάρια, σύμφωνα με την έκ-
θεση, η οποία βασίζεται σε ποσοτικά
δεδομένα και έρευνες σε 41 χώρες.
Οι ξένοι επενδυτές αποχώρησαν σε
μεγάλο βαθμό από τον τεχνολογικό
τομέα της Ευρώπης. Ο αριθμός των
ενεργών Αμερικανών ενδιαφερο-
μένων που συμμετέχουν σε μεγά-
λους γύρους χρηματοδότησης, της
τάξεως των 100 εκατ. δολαρίων ή
περισσότερο, μειώθηκε κατά 22%
σε σύγκριση με το 2021.

Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή βιο-
μηχανία τεχνολογίας έχει χάσει πε-
ρισσότερα από 400 δισ. δολάρια σε
αξία φέτος, σύμφωνα με την εταιρεία
επιχειρηματικών κεφαλαίων
Atomico. Αυτό που συμβαίνει είναι
πως τα στοιχεία προβάλλουν το

πόσο δύσκολη είναι η χρονιά που
διανύουμε και βαίνει προς τη λήξη
της για τον δεδομένο τομέα οικο-
νομικής δραστηριότητας. Η εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία και η
αυστηρότερη νομισματική πολιτική
δημιούργησαν πιέσεις στις μετοχές
των τεχνολογικών ομίλων υψηλής
αξίας. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα
των ΗΠΑ και άλλες κεντρικές τρά-
πεζες προχωρούν σε αυξήσεις επι-
τοκίων και αντιστρέφουν τα μέτρα
τόνωσης της εποχής της πανδημίας
για να αποτρέψουν την εκτίναξη
του πληθωρισμού. Αυτό ώθησε τους
επενδυτές να επαναξιολογήσουν
τις τοποθετήσεις τους σε εταιρείες
υψηλής τεχνολογίας οι οποίες πα-
ρουσίαζαν ζημίες και των οποίων

η αξία είθισται να βασίζεται στις
προσδοκίες για τις μελλοντικές τα-
μειακές ροές τους. «Ηταν μια δύ-
σκολη χρονιά – πόλεμος στην Ου-
κρανία, πληθωρισμός, αυξήσεις ε-
πιτοκίων, γεωπολιτικές εντάσεις σε
όλη την ήπειρο», δήλωσε στο CNBC
ο Τομ Βιμάγιερ, συνεργάτης της
Atomico. «Εχουμε μπροστά μας το
πιο δύσκολο μακροοικονομικό πε-
ριβάλλον από την παγκόσμια οικο-
νομική κρίση και εντεύθεν». Στην
Ευρώπη, ορισμένες εταιρείες έχουν
δει την αγοραία αξία τους να υπο-
χωρεί δραστικότατα. Λόγου χάριν,
η Klarna, ο σουηδικός όμιλος «α-
γόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα»,
μείωσε την αποτίμησή του κατά
85%, από 45,6 δισ. δολάρια σε 6,7

δισ. δολάρια. Οι μετοχές της εται-
ρείας παροχής υπηρεσιών ροής μου-
σικής Spotify, εν τω μεταξύ, έχουν
υποχωρήσει πάνω από 60% το προη-
γούμενο 12μηνο.

Η συνολική χρηματοδότηση ευ-
ρωπαϊκών νεοφυών αναμένεται να
μειωθεί στα 85 δισ. δολάρια φέτος,
ήτοι 18% μικρότερη από το 2021,
αν και πρόκειται για το δεύτερο υ-
ψηλότερο ποσό ιστορικά στο ευ-
ρωπαϊκό τεχνολογικό οικοσύστημα
μέχρι σήμερα, εκτιμά η Atomico.
Τέλος, αναφέρεται ότι η επιβράδυν-
ση ξεκίνησε το β΄ εξάμηνο, ενώ το
πρώτο ο τεχνολογικός τομέας της
Ευρώπης ευημερούσε με επίπεδα
επενδύσεων 4% υψηλότερα από ε-
κείνα του 2021.

Των ΝΑΤAΣΑΣ ΣIΝΓΚΕΡ και ΚAΛΙ ΧΟΥAΝΓΚ

Από τότε που ήταν μαθήτρια δημοτικού στο
Σιάτλ, η Αναλίς Νι ήθελε να αναπτύξει λογι-
σμικό για μια εξέχουσα εταιρεία τεχνολογίας,
όπως η Google. Ετσι, κατέβαλε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να ολοκληρώσει την πρακτική
της άσκηση και να εκπληρώσει ό,τι άλλες
προδιαγραφές έπρεπε να υπάρχουν στο βιο-
γραφικό της, ώστε να θεωρείται ελκυστική
πρόσληψη για τους κολοσσούς του κλάδου.
Στο γυμνάσιο η Νι παρακολούθησε μαθήματα
πληροφορικής, έκανε πρακτική στη Microsoft
και προσφέρθηκε εθελοντικά να κάνει μα-
θήματα κωδικοποίησης για νεότερους μα-
θητές. Σπούδασε την επιστήμη των υπολο-
γιστών στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον,
κερδίζοντας πολυπόθητες πρακτικές ασκήσεις
στο Facebook. Αφού έλαβε φέτος το πτυχίο
της, μετακόμισε στη Σίλικον Βάλεϊ να ξεκι-
νήσει τη δουλειά των ονείρων της ως μηχα-
νικός λογισμικού στη Meta, τη μητρική ε-
ταιρεία του Facebook. Τον Νοέμβριο, ωστόσο,
η Meta απέλυσε περισσότερους από 11.000
υπαλλήλους της, συμπεριλαμβανομένης της
22χρονης Αναλίς Νι. «Ενιωσα πολύ απογοη-
τευμένη και ίσως λίγο φοβισμένη, γιατί ξαφ-
νικά δεν ήξερα τι να κάνω», είπε για την α-
προσδόκητη οπισθοδρόμηση της καριέρας
της. «Δεν θα μπορούσα να έχω κάνει περισ-
σότερα από όσα έκανα ήδη και ειδικά στο
πανεπιστήμιο».
Τα τελευταία δέκα χρόνια η προοπτική εξα-
ψήφιων αρχικών μισθών, τα προνόμια που
δίδονταν, όπως δωρεάν φαγητό, αλλά και η
ευκαιρία να εργαστούν σε εφαρμογές που
χρησιμοποιούνται από δισεκατομμύρια χρή-
στες, οδήγησαν τους νέους να στραφούν μα-
ζικά στην επιστήμη των υπολογιστών, τη
μελέτη του προγραμματισμού υπολογιστών
και διαδικασιών, όπως οι αλγόριθμοι, σε όλες
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αριθμός των προ-
πτυχιακών σπουδαστών που ειδικεύονται
στο αντικείμενο υπερτριπλασιάστηκε από
το 2011 έως το 2021, σε σχεδόν 136.000 φοι-
τητές, σύμφωνα με την Computing Research
Association, η οποία παρακολουθεί τις σχολές
των υπολογιστών σε περίπου 200 πανεπι-
στήμια.

Τεχνολογικοί γίγαντες, όπως το Facebook,
η Google και η Microsoft έδιναν κίνητρα για
να εκπαιδευθούν οι νέοι άνθρωποι στους υ-
πολογιστές, προωθώντας θέσεις εργασίας
λογισμικού στους φοιτητές ως μια επιλογή
για κερδοφόρο σταδιοδρομία και ως εργαλείο
ισχύος για να αλλάξουν τον κόσμο. Αλλά
τώρα οι απολύσεις, το «πάγωμα» των προ-
σλήψεων και η ανάσχεση της αναζήτησης
νέων υπαλλήλων από τις Meta, Twitter,
Alphabet, Amazon, DoorDash, Lyft, Snap
και Stripe προκαλούν κραδασμούς σε μια
γενιά φοιτητών Πληροφορικής και Δεδομένων,
που πέρασαν χρόνια προετοιμάζοντας τους
εαυτούς τους για να κάνουν καριέρα στις τε-

χνολογικές γιγαντιαίες επιχειρήσεις. Στελέχη
της τεχνολογίας έχουν κατηγορήσει την πα-
ραπαίουσα παγκόσμια οικονομία για την ε-
πιβράδυνση στη δημιουργία θέσεων εργασίας
στον τομέα τεχνολογίας. Αξίζει να σημειωθεί
πως οι περικοπές, όχι μόνο έκαναν τους άρτι
αποφοιτήσαντες των πανεπιστημίων να προ-
σπαθούν να βρουν νέες θέσεις εργασίας,
αλλά δημιούργησαν επίσης αβεβαιότητα
στους νυν φοιτητές και φοιτήτριες, που α-
ναζητούν υψηλά αμειβόμενες θέσεις για κα-
λοκαιρινή πρακτική άσκηση.

Στο παρελθόν, οι εταιρείες τεχνολογίας
χρησιμοποιούσαν τα προγράμματα πρακτικής
άσκησης για να προσλάβουν πολλά υποσχό-
μενους υποψηφίους υπαλλήλους, επεκτεί-
νοντας προσφορές σε πολλούς φοιτητές,
ώστε να επιστρέψουν ως εργαζόμενοι πλήρους
απασχόλησης μετά την αποφοίτησή τους.
Φέτος, όμως, τέτοιες ευκαιρίες ολοένα και
λιγοστεύουν.
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Η Ευρωπαϊκή Ενωση κατέληξε σε συμφωνία,
την περασμένη Τετάρτη, σχετικά με νομο-
θεσία για την αύξηση της χρέωσης επί των
αεροπορικών εταιρειών όταν εκπέμπουν διο-
ξείδιο του άνθρακα που συμβάλλει στην υ-
περθέρμανση του πλανήτη. Με τον τρόπο
αυτό οξύνονται οι πιέσεις στον κλάδο για να
απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα. Οι
αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις
εντός Ευρώπης πρέπει επί του παρόντος να
υποβάλουν αίτημα να τους χορηγηθούν
άδειες ρύπων από την Ε.Ε. για να καλύψουν
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο,
η Ε.Ε. τους παρέχει τις περισσότερες από
αυτές δωρεάν. Αυτό πρόκειται να αλλάξει
βάσει του προαναφερθέντος νόμου που συμ-
φωνήθηκε ανάμεσα στους εκπροσώπους
των χωρών-μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ο οποίος και σταδιακά έως το
2026 θα καταργήσει τις δωρεάν άδειες, όπως
αναφέρει το Reuters. Ειδικότερα, οι δωρεάν
άδειες θα μειωθούν κατά 25% το 2024 και
50% το 2025. Πολύ απλά αυτό σημαίνει ότι
οι αερομεταφορείς της Γηραιάς Ηπείρου θα
πρέπει να πληρώνουν για να ρυπαίνουν, κι
αυτό δημιουργεί ένα οικονομικό κίνητρο για
να μειώσουν τις επικίνδυνες εκπομπές τους.

Αξίζει να υπογραμμιστεί, όπως αναφέρει
το Reuters, ότι μια μικρότερη ποσότητα δω-
ρεάν αδειών διοξειδίου του άνθρακα (CO2),
ήτοι 20 εκατομμύρια, θα διατεθεί από το 2024-
2030 σε αεροπορικές εταιρείες που χρησιμο-
ποιούν βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF)
για να αντισταθμίσουν εν μέρει τη διαφορά
τιμής μεταξύ των SAF και της πολύ φθηνότερης
κηροζίνης ορυκτών καυσίμων. «Στεκόμαστε
στο πλευρό του τομέα κατά τη διαδικασία
της πράσινης μετάβασης», δήλωσε η επικε-
φαλής της ομάδας διαπραγμάτευσης του Ευ-
ρωκοινοβουλίου, Σουνκάνα Γκλαβάκ. Η ένωση
αερομεταφορέων Airlines for Europe δήλωσε
«εξαιρετικά απογοητευμένη» με το σχέδιο οι
Βρυξέλλες να καταργήσουν σταδιακά τις δω-
ρεάν άδειες έως το 2026. «Η προθεσμία αυτή
ορίζεται πολύ πριν δοθούν πραγματικά απο-
τελεσματικές λύσεις για να απαλλαγεί ο κλάδος
από τους ρύπους στην κλίμακα που είναι α-
ναγκαία», ανέφερε η ένωση σε δήλωσή της.

Η Ε.Ε. έχει περιορίσει μέχρι στιγμής την
αγορά ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα ει-

δικότερα, ώστε να καλύπτει τις εκπομπές ε-
κείνες από τις εντός των συνόρων της πτήσεις.
Εντούτοις, όσοι συμμετείχαν στη διαπραγ-
μάτευση συγκατένευσαν στο να θέσουν υπό
αξιολόγηση το 2026 το εάν το σχέδιο της
Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας
του ΟΗΕ για την αντιστάθμιση των εκπομπών
CO2 των διεθνών πτήσεων είναι σε καλό
δρόμο για την επίτευξη καθαρών μηδενικών
εκπομπών έως το 2050. 

REUTERS

Εκρηξη απολύσεων
στον κλάδο τεχνολογίας

<<<<<<

Απογοήτευση σε μια γενιά φοιτη-
τών Πληροφορικής, που πέρα-
σαν χρόνια προετοιμάζοντας
τους εαυτούς τους για να κάνουν
καριέρα σε μεγάλους ομίλους.

Μειώνονται οι δωρεάν
άδειες ρύπων προς
αεροπορικές εταιρείες

Οι επενδυτές εγκαταλείπουν 
τις τεχνολογικές startups
H χρηματοδότησή τους φέτος εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένη κατά 18%

<<<<<<

Η συνολική αξία των εται-
ρειών του κλάδου μειώ-
θηκε το 2022 κατά 400
δισ. δολ., στα $2,7 τρισ.

<<<<<<

Η έξοδος του 2022
είναι μεγαλύτερη
από ό,τι τα προηγούμενα
13 χρόνια μαζί.

Ο αριθμός των ενεργών Αμερικανών ενδιαφερομένων που συμμετέχουν σε μεγάλους γύρους χρηματοδότησης, της τάξεως
των 100 εκατ. δολαρίων ή περισσότερο, σε σύγκριση με το 2021 έχει μειωθεί κατά 22%.

O Φρέντρικ Χάγκα, συνιδρυτής της επιχείρησης δεδομένων κρυπτογραφημένων νομισμάτων Dune, αξίας 1 δισ. δολ., αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως σήμερα τη
μετάβασή του από τη Νορβηγία στο Τζουγκ στην Ελβετία.

Οι εκατομμυριούχοι Νορβηγοί
μετακομίζουν στην Ελβετία
Τουλάχιστον 30 εγκατέλειψαν τη χώρα τους μετά την επιβολή φόρου περιουσίας

Τεχνολογικοί γίγαντες όπως οι Meta, Twitter,
Alphabet, Amazon, DoorDash, Lyft, Snap και
Stripe τώρα προχωρούν σε απολύσεις, «πάγωμα»
των προσλήψεων και ανάσχεση της αναζήτησης
νέων υπαλλήλων.

<<<<<<

Το 2024 θα περιοριστούν
κατά 25%, το 2025 κατά 50%,
με στόχο να καταργηθούν
το 2026 βάσει συμφωνίας.

Η ένωση αερομεταφορέων Airlines for Europe
δήλωσε «απογοητευμένη» με το σχέδιο οι Βρυ-
ξέλλες να καταργήσουν τις δωρεάν άδειες.
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Ανησυχία

Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Η εμπειρία των δύο μεγαλύτερων εμπο-
ρικών εταίρων, Ε.Ε. και ΗΠΑ, από τις ε-
μπορικές διαμάχες τους προδίδει μάλλον
πως δεν βγαίνει κανείς ιδιαιτέρως ωφε-
λημένος από αυτές τις δαπανηρές, χρο-
νοβόρες και συχνά ατελέσφορες αντι-
παραθέσεις. Η προηγούμενη μεγάλη
διαμάχη τους, που έφτασε βέβαια στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ήταν
η σχετική με τις επιδοτήσεις στις αερο-
ναυπηγικές βιομηχανίες Airbus και
Boeing, και διήρκεσε 17 ολόκληρα χρόνια.
Και βέβαια, οι δύο πλευρές του Ατλαντι-
κού υφίστανται εξίσου την πίεση που
τους ασκεί ο επιθετικός ανταγωνισμός
της Κίνας. 

Από τον περασμένο Αύγουστο, εν μέ-
σω δηλαδή του πολέμου στην Ουκρανία,
της ενεργειακής κρίσης και της δαπα-

νηρής συστράτευσης της Ε.Ε. με την
Ουάσιγκτον έναντι της Ρωσίας, στις σχέ-
σεις ανάμεσα στους μεγαλύτερους ε-
μπορικούς εταίρους παρεμβάλλεται νέα
και μείζονος σημασίας εμπορική διαμάχη.
Μια διαμάχη ικανή να τους οδηγήσει
στον ΠΟΕ και να μετατρέψει τους γεω-
πολιτικούς συμμάχους σε οικονομικούς
αντιπάλους.

Την προκάλεσε η απόφαση της κυ-
βέρνησης Μπάιντεν να υπογράψει ένα
γιγαντιαίο πακέτο ενισχύσεων, ύψους
369 δισ. δολ., στις λεγόμενες πράσινες
δαπάνες, βιομηχανίες, επενδύσεις και
τεχνολογίες όταν αυτές είναι εντός Α-
μερικής. Γνωστό με το ακρωνύμιο IRA,
που σημαίνει νομοσχέδιο για τη μείωση
του πληθωρισμού, το πακέτο αυτό έχει
προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην
Ευρώπη, η οποία προσάπτει στην Ουά-
σιγκτον ότι επιστρατεύει πρακτικές πα-

ρόμοιες με εκείνες της Κίνας καθώς ε-
νισχύει τις βιομηχανίες της, θέτοντας
τεχνηέντως τις ευρωπαϊκές σε ανταγω-
νιστικό μειονέκτημα.

Θεωρητικά η επιλογή αυτή της Ουά-
σιγκτον στοχεύει στην ενίσχυση των
τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, των
φιλικών προς το περιβάλλον βιομηχανιών
και γενικότερα στην επιτάχυνση της
στροφής στην πράσινη οικονομία. Επο-
μένως, αφορά έναν διακηρυγμένο στόχο

και της Ε.Ε., που εύκολα θα μπορούσε
να κατηγορηθεί για διπρόσωπη ή υπο-
κριτική στάση. Στην πράξη, βέβαια, τα
πράγματα είναι, ως συνήθως, αρκετά
διαφορετικά, καθώς η πολιτική αυτή α-
ναμφίβολα θα λειτουργήσει υπέρ της
παραγωγής εντός Αμερικής και θα απο-
δυναμώσει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες
όπως εύλογα υποστηρίζει η Ε.Ε. Και όλα
αυτά στην εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία
της ενεργειακής κρίσης και του υψηλού
πληθωρισμού που έχει ήδη γονατίσει
τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, οδηγώντας
πολλές από αυτές στην έξοδο από τη
Γηραιά Ηπειρο. Προπαντός η Ε.Ε. έχει
κάθε λόγο να ανησυχεί για την τύχη των
βιομηχανιών της, αν δεν κατορθώσει
να τις ενισχύσει στον βαθμό που το κά-
νουν η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο.

Το πλέον ενδεικτικό παράδειγμα είναι
εκείνο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων,

που όταν θα συναρμολογούνται εντός
Αμερικής αλλά και εντός Καναδά ή Με-
ξικού θα επιδοτούνται εμμέσως με φο-
ροαπαλλαγές ύψους έως και 7.500 δολ.
Οσα, αντιθέτως, θα παράγονται έστω
και μερικώς εντός Ευρώπης δεν θα υ-
ποστηρίζονται στο ελάχιστο, κάτι που
δύσκολα μπορεί να δεχθεί η Ε.Ε. όπως
θυελλωδώς δήλωσε ενώπιον των ομο-
λόγων του ο Τσέχος υπουργός Οικονο-
μικών Γιόζεφ Σικέλα. Με έκδηλη ανη-
συχία, άλλωστε, ο αντιπρόεδρος της Κο-
μισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, προει-
δοποίησε προ ημερών πως το πακέτο
Μπάιντεν «μπορεί να αποτελέσει μερο-
ληπτική μεταχείριση κατά των ευρω-
παϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, των
ευρωπαϊκών βιομηχανιών μπαταριών,
των ευρωπαϊκών ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και των ευρωπαϊκών βιομη-
χανιών εντάσεως ενέργειας».

Οι Βρυξέλλες απειλούν με προσφυγή στον ΠΟΕ
Σε μια προσπάθεια να θωρακίσουν τις ευ-
ρωπαϊκές βιομηχανίες, οι Βρυξέλλες έ-
χουν αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να
προσφύγουν στον ΠΟΕ, κατηγορώντας
την Ουάσιγκτον ότι παραβιάζει τους κα-
νόνες που διέπουν το διεθνές εμπόριο.
Θα ήταν ίσως αδόκιμη η συγκυρία για
έναν νέο εμπορικό πόλεμο ενώ οι δύο
πλευρές του Ατλαντικού έχουν υιοθετήσει
κοινή στάση απέναντι σε έναν πραγμα-
τικό πόλεμο. Οπως, άλλωστε, επισήμανε
η επίτροπος Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε
Βεστάγκερ, οι συνθήκες κάθε άλλο παρά
ιδανικές είναι για να ανοίξει η Ευρώπη
μέτωπο με την υπερδύναμη εν μέσω ε-

νεργειακής κρίσης, καθώς «μπορούμε
να διαχειριστούμε μόνον έναν πόλεμο
τη φορά και όπως έχουμε βρει λύσεις
σε δυσεπίλυτα ζητήματα άλλες φορές,
πρέπει να το κάνουμε ξανά, γιατί η γε-
ωπολιτική κατάσταση δεν επιτρέπει στις
μεγάλες δημοκρατίες να αποτύχουν».

Την ίδια στιγμή, όμως, οικονομικοί α-
ναλυτές επισημαίνουν ότι η Κομισιόν
έχει σοβαρούς λόγους να μη φέρει το
θέμα στον ΠΟΕ και όχι μόνο γιατί δεν ε-
πιθυμεί έναν εμπορικό πόλεμο με την
Ουάσιγκτον, αλλά και επειδή μια προ-
σφυγή της Ε.Ε. στον ΠΟΕ θα έφερνε στην
επιφάνεια την αιώνια διάσταση απόψεων

και ουσιαστικά την αιώνια απόκλιση συμ-
φερόντων ανάμεσα στις χώρες-μέλη της.
Εν προκειμένω, η Γαλλία του Εμανουέλ
Μακρόν έχει προωθήσει ανάλογα μέτρα
και ζητάει ενίσχυση της ευρωπαϊκής
όπως και της γαλλικής βιομηχανίας. Αλλες
χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ολλανδία
επενδύουν στο ελεύθερο εμπόριο, που
θεωρούν ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά
τους. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, έχει παρουσιάσει την
πρότασή της για τη θέσπιση ενός Ταμείου
Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας που θα ενισχύει
οικονομικά τα κράτη-μέλη στη μετάβασή
τους στην πράσινη οικονομία. Εχει μά-

λιστα προτείνει να χρησιμοποιηθούν
προς αυτήν την κατεύθυνση τα έσοδα
της Ε.Ε. από το σύστημα εμπορίας των
εκπομπών καυσαερίων, αναγνωρίζοντας
πως «δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη τα
δημοσιονομικά περιθώρια για να χορη-
γήσουν κρατικές ενισχύσεις στις βιομη-
χανίες τους και, επομένως, χρειάζεται
πρόσθετη χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο». Ωστόσο ο συνήθης ύποπτος
σε αυτές τις περιπτώσεις, το Βερολίνο,
επιμένει πως υπάρχουν πολλά κεφάλαια
της Ε.Ε. που μπορούν να αξιοποιηθούν,
αλλά και να δοθούν περαιτέρω κίνητρα
για να ληφθούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο.

Η εξαιρετικά δυσμενής συγκυρία της ε-
νεργειακής κρίσης έφερε στο προσκήνιο
τα αγεφύρωτα χάσματα μεταξύ πλούσιων
και φτωχών, βορείων και νοτίων της Ε.Ε.
Το φθινόπωρο, η Γερμανία ανακοίνωσε
το επίμαχο πακέτο των 200 δισ. ευρώ για
την ενίσχυση των επιχειρήσεών της,
προκαλώντας θυελλώδεις αντιδράσεις
των εταίρων της που αναζητούσαν μια
ευρωπαϊκή λύση στην ενεργειακή κρίση.
Ετσι φαίνεται τουλάχιστον απίθανο να
συμφωνήσει η Ε.Ε. σε ένα πακέτο ανάλογο
του Ταμείου Ανάκαμψης, που συμφωνή-
θηκε για την ανάκαμψη από την ύφεση
της πανδημίας.

Το όραμα 

Διαφωνία

Μέχρι στιγμής οι πιέσεις της Ε.Ε. κατά
του πακέτου Μπάιντεν για τις επιδο-
τήσεις στην παραγωγή πράσινων βιο-
μηχανιών εντός ΗΠΑ έχουν αποδειχθεί
ατελέσφορες. Η Ουάσιγκτον δεν δείχνει
διατεθειμένη να αλλάξει κάτι στο επί-
μαχο νομοσχέδιο για την επιδότηση
των πράσινων βιομηχανιών, που είναι
εξαιρετικά δημοφιλές μεταξύ των Δη-
μοκρατικών. Οικονομικοί και πολιτικοί
αναλυτές επισημαίνουν άλλωστε ότι α-
κόμη κι αν η κυβέρνηση Μπάιντεν πάρει
ζεστά το θέμα, δεν θα μπορεί να τρο-
ποποιήσει σημαντικά το νομοσχέδιο
χωρίς τη συναίνεση του Κογκρέσου.
Τονίζουν όμως πως το Κογκρέσο δύ-

σκολα θα προχωρήσει σε τροποποίηση,
δεδομένου ότι το πακέτο Μπάιντεν
είναι προϊόν λεπτού συμβιβασμού.

Οσον αφορά τη στάση του Λευκού
Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει
μέχρι στιγμής αρκεστεί σε ευχολόγια
για κάποια φιλική διευθέτηση του προ-
βλήματος στη συνάντηση που είχε προ
εβδομάδων με τον Γάλλο πρόεδρο Ε-
μανουέλ Μακρόν. Παράλληλα, η εκπρό-
σωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Κάθριν Τάι,
συνέστησε στην Ευρώπη να κάνει κάτι
αντίστοιχο και να στηρίξει οικονομικά
τις βιομηχανίες ώστε να απεξαρτηθεί
από την Κίνα όσον αφορά την παραγωγή
προϊόντων στρατηγικής σημασίας. Και

βέβαια η εμφανώς κινεζικής καταγωγής
κ. Τάι δεν παρέλειψε να θυμίσει στην
Ε.Ε. ότι οι δύο εμπορικοί εταίροι έχουν
στον ίδιο βαθμό να αντιμετωπίσουν τις
αθέμιτες πρακτικές της Κίνας, που εδώ
και δεκαετίες επιδοτεί τις βιομηχανίες
σε πάγια βάση.

Μοιραία η μπάλα βρίσκεται στα χέρια
της Κομισιόν, που υποσχέθηκε διά στό-
ματος της προέδρου να χαλαρώσει τους
αυστηρούς κανόνες που διέπουν τις
κρατικές ενισχύσεις, ώστε να επιτρέψει
στις χώρες-μέλη να στηρίξουν τις βιο-
μηχανίες τους. Παραμένει όμως έτσι το
καυτό ερώτημα τι μπορεί να κάνει η
Τσεχία ή η Σλοβακία, για παράδειγμα,

αν συγκριθεί με τις δυνατότητες της
Γερμανίας και πώς οι βιομηχανίες της
Τσεχίας ή της Σλοβακίας θα ανταγωνι-
στούν τις γερμανικές, που θα έχουν
τύχει της γενναίας υποστήριξης του
Βερολίνου. Επομένως η Ε.Ε. θα εξακο-
λουθήσει να προβληματίζεται και να α-
νησυχεί για το θέμα.

Οσον αφορά τις ΗΠΑ, πάντως, το νο-
μοσχέδιο για την επιδότηση των πρά-
σινων βιομηχανιών έχει και μια άλλη
ανάγνωση, αυτή που αφορά τους κα-
ταναλωτές και την προθυμία ή απρο-
θυμία τους να πληρώσουν περισσότερα
για να βοηθήσουν τον πλανήτη. Σε σχε-
τικό δημοσίευμά του το περιοδικό Time

επισημαίνει πως στόχος του πακέτου
Μπάιντεν και των επιδοτήσεων στις
πράσινες βιομηχανίες και στις πωλήσεις
τους είναι να διευκολύνει νοικοκυριά
και καταναλωτές να στραφούν στην η-
λεκτροκίνηση, γιατί διαφορετικά θα
δυσκολεύονταν πολύ. Σχετική δημο-
σκόπηση που δημοσιεύει το περιοδικό
φέρει το 52% των Αμερικανών να συμ-
φωνεί με την άποψη ότι τα μακροπρό-
θεσμα οφέλη της πράσινης ενέργειας
υπερβαίνουν σαφώς το κόστος της. Ω-
στόσο, μόνον το 36% δηλώνει πρόθυμο
να πληρώσει περισσότερο για να έχει
πράσινη ενέργεια.

Το σχετικό δημοσίευμα επισημαίνει

πως οι επιδοτήσεις του επίμαχου πα-
κέτου είναι διαφόρων ειδών, άλλες είναι
άμεσες επιδοτήσεις και άλλες προσφέ-
ρονται υπό τη μορφή φοροαπαλλαγών.
Οταν όμως πρόκειται για φοροαπαλλα-
γές, ο καταναλωτής πρέπει να καταβάλει
το σύνολο της τιμής ενός ηλεκτροκί-
νητου οχήματος, για παράδειγμα, και
να περιμένει την ελάφρυνση μόνον
όταν θα έρθει η ώρα να πληρώσει φό-
ρους.

Γι’ αυτό και οι καταναλωτές εύλογα
αξιολογούν εντελώς διαφορετικά τις ε-
πιδοτήσεις, τις οποίες θεωρούν χρήσιμες,
και διαφορετικά τις φοροαπαλλαγές,
των οποίων την αξία αμφισβητούν.

Με ανησυχία για το ενδεχόμε-
νο να δελεαστούν οι ευρωπαϊ-
κές επιχειρήσεις από τις αμερι-
κανικές επιδοτήσεις, η πρόε-
δρος της Κομισιόν Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν τόνισε πως «αν
φεύγουν στρατηγικής σημα-
σίας επενδύσεις από την Ε.Ε.,
θα υπονομευθεί η ενιαία αγο-
ρά, για αυτό και θα βρούμε
τρόπο να προσαρμόσουμε ανα-
λόγως τους κανόνες μας για τις
κρατικές ενισχύσεις».

Η εκπρόσωπος Εμπορίου των
ΗΠΑ, Κάθριν Τάι, υποστήριξε
πως το «όραμα των ΗΠΑ για τη
βιομηχανική πολιτική αφορά τη
συνεργασία μας με φίλους και
συμμάχους, ώστε να μας δώσει
τη δυνατότητα να κατακτήσου-
με μια ανθεκτική οικονομία και
να απαλλαγούμε από εξαρτή-
σεις και δεσμεύσεις που έχουν
αποδειχθεί επιζήμιες».

Δεν αλλάζει ρότα η Ουάσιγκτον, συνιστά στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Ο Γερμανός υπουργός Οικονο-
μίας Κρίστιαν Λίντνερ εξέφρα-
σε απροκάλυπτα τη διαφωνία
του Βερολίνου με την έκδοση
νέου κοινού χρέους των χωρών
της Ε.Ε. και εκτίμησε ότι «κάτι
τέτοιο δεν θα αποτελεί βελτίω-
ση της ανταγωνιστικότητάς μας
ή της σταθερότητάς μας, αλλά
απειλή της σταθερότητας και
της ανταγωνιστικότητας».

Μάχη ΗΠΑ - Ε.Ε. για τις πράσινες βιομηχανίες
Το πακέτο της κυβέρνησης Μπάιντεν για ενισχύσεις 369 δισ. δολ. προκαλεί φόβους αποβιομηχάνισης στην Ευρώπη

<<<<<<

Η Ουάσιγκτον κατηγορείται
ότι επιστρατεύει πρακτικές
Κίνας, θέτοντας τεχνηέντως
τις ευρωπαϊκές σε ανταγωνι-
στικό μειονέκτημα.
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Το δολάριο των ΗΠΑ υποχωρεί από
τα υψηλότατα επίπεδά του για τα δε-
δομένα πάμπολλων ετών, εξ ου και
ορισμένοι επενδυτές στοιχηματίζουν
πως τα εθνικά νομίσματα των ανα-
δυόμενων αγορών θα είναι μεγάλοι
νικητές από μια παρατεταμένη απο-
μάκρυνση από το αμερικανικό νό-
μισμα. Ο Διεθνής Δείκτης Νομισμά-
των Αναδυόμενων Αγορών, MSCI,
έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 5% από
τα επίπεδα ναδίρ και εξασφάλισε τα
υψηλότερα μηνιαία κέρδη του σε
διάστημα περίπου επτά ετών τον Νο-
έμβριο. Οι προσδοκίες πως η Ομο-
σπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal
Reserve) θα επιβραδύνει σύντομα
τον ρυθμό των αυξήσεων των επι-
τοκίων της ενθάρρυναν τους επεν-
δυτές, που στοιχηματίζουν στα νο-
μίσματα των αναδυόμενων αγορών.
Τα σημάδια μιας ευρύτερης στροφής
ως προς την αντιμετώπιση του δο-
λαρίου είναι ορατά στην πτώση της
αξίας του κατά 8% έναντι ενός κα-
λαθιού νομισμάτων από ανεπτυγμέ-
νες οικονομίες εν συγκρίσει με το
ρεκόρ του τον Σεπτέμβριο. «Οι πλα-
νήτες αποστέλλουν μηνύματα ευ-
νοϊκά υπέρ μιας περιόδου εξασθέ-
νησης του δολαρίου», δήλωσε ο Παρές
Γιουπαντχιάγια, διευθυντής στρα-
τηγικής επενδύσεων σταθερού ει-
σοδήματος και νομισμάτων στην
Amundi ΗΠΑ. Ο δείκτης του MSCI,
που παρακολουθεί τις επιδόσεις των
χρηματιστηρίων των αναδυόμενων
αγορών, υποχώρησε το τελευταίο
δωδεκάμηνο κατά 5%, ενώ τα νομί-
σματα των κρατών της «Ομάδας των
Δέκα» είχαν εμφανίσει σχεδόν δι-
πλάσια απώλεια.

Πέραν της πιθανότητας η Ομο-
σπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να ε-
πιβραδύνει τις αυξήσεις των επιτο-
κίων, οι επενδυτές ανέφεραν τις
προσδοκίες για την άμβλυνση των
περιορισμών της αυστηρής πολιτικής
της Κίνας έναντι του κορωνοϊού, κα-
θώς και τις συγκριτικά πλούσιες α-
ποδόσεις στα ομόλογα αναδυόμενων
χωρών, ως επαρκείς λόγους για την
τοποθέτηση κεφαλαίων σε νομίσματα
των τελευταίων. Ειδικότερα, ο κ. Γι-

ουπαντχιάγια της Amundi επικε-
ντρώνεται σε υψηλής απόδοσης νο-
μίσματα των αναδυόμενων χωρών,
οι οποίες έχουν ισορροπημένο ισο-
ζύγιο τρεχόντων λογαριασμών και
μικρότερα δημοσιονομικά ελλείμματα,
συμπεριλαμβανομένων του βραζι-
λιάνικου πέσο, του περουβιάνικου
σολ και της ινδικής ρουπίας. Συν τοις
άλλοις, ορισμένες αναδυόμενες αγο-
ρές προσφέρουν ελκυστική απόδοση
ακόμη και προσαρμοσμένη στον πλη-
θωρισμό. Επί παραδείγματι, η από-
δοση που έχει προσαρμοστεί στον
πληθωρισμό στα αμερικανικά 10ετή
κρατικά ομόλογα διαμορφώνεται στο
1,08%, όταν η ισοδύναμη για τον
τίτλο της Βραζιλίας φθάνει στο 6,07%.
Οι επενδυτές είχαν προβλέψει ότι υ-
πάρχει η πιθανότητα να μεταβληθεί
η πολιτική του Πεκίνου για την α-
ντιμετώπιση της πανδημίας, εφόσον
οι σπάνιες διαδηλώσεις ενέτειναν
τις πιέσεις στους κρατικούς λειτουρ-
γούς να χαλαρώσουν ορισμένους κα-
νόνες. Η Κίνα –δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία στον κόσμο και βασικός
καταναλωτής των εμπορευμάτων
που παράγονται από πολλές αναδυό-
μενες χώρες– αναμένεται να ανακοι-
νώσει περαιτέρω χαλάρωση των εν
λόγω κανόνων από σήμερα Τετάρτη,
σύμφωνα με πηγές. Το κινεζικό γουάν
τελεί υπό διαπραγμάτευση από τα
τέλη Οκτωβρίου σχεδόν 5% ενισχυ-
μένο ως προς το δολάριο, ενώ την
περασμένη Παρασκευή εμφάνισε
την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή
του έναντι του αμερικανικού νομί-
σματος σε διάστημα τουλάχιστον 20
ετών. Ο δε δείκτης του Χρηματιστη-
ρίου του Χονγκ Κονγκ Hang Seng
είχε άνοδο κατά 27% τον Νοέμβριο,
τον καλύτερο μήνα του από τον Ο-
κτώβριο του 1998. «Νομίζω πλέον
ότι στην Κίνα δεν είναι δυνατόν να
επανέλθουν στην ακραία περιορι-
στική πολιτική για τη μηδενική ανοχή
στον ιό», δήλωσε, τέλος, ο Τζακ Μα-
καντάιρ, διευθυντής χαρτοφυλακίου
στο Brandywine Global, ο οποίος και
αυξάνει την έκθεση σε νοτιοασιατικά
νομίσματα, όπως το ταϊλανδέζικο
μπαχτ και το μαλαισιανό ρινγκίτ.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΣΑΚΙΜΠ ΙΚΜΠΑΛ ΑΧΜΕΝΤ / REUTERS

Ελκυστικές αποδόσεις
σε αναδυόμενες αγορές

Του ΝΤEΙΒΙΝΤ ΓΙAΦΕ ΜΠEΛΑΝΙ

Λίγο μετά την κατάρρευση των τραπεζών
της Wall Street το 2008, κυκλοφόρησε
ένα έγγραφο εννέα σελίδων σε μια λίστα
ηλεκτρονικών διευθύνσεων και πρότεινε
ένα νέο είδος χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος που δεν θα βασίζεται σε καμία
«έμπιστη τρίτη πλευρά». Ηταν η βάση
για την εξέλιξη της βιομηχανίας κρυ-
πτονομισμάτων. Χρησιμοποιούσε δια-
τυπώσεις γεμάτες ιδεαλισμό και υπο-
σχόταν να λειτουργήσει με διαφάνεια
και ισοτιμία, ενώ καταδίκαζε τις πρα-
κτικές υψηλού ρίσκου που είχαν υιο-
θετήσει λίγες πανίσχυρες εταιρείες με
αποτέλεσμα να προκαλέσουν τη Μεγάλη
Υφεση.

Τον περασμένο μήνα, όμως, οι κινή-
σεις μιας και μόνον εταιρείας κρυπτο-
νομισμάτων, του FTX αξίας 32 δισ. δο-
λαρίων, οδήγησαν όλον τον κλάδο σε
μια κρίση ανάλογη εκείνης του 2008.
Ενώ είχε θεωρηθεί ασφαλές για όσους
ενδιαφέρονταν για συναλλαγές κρυ-
πτονομισμάτων, το FTX πτώχευσε έπειτα
από ένα κύμα μαζικών αναλήψεων και
ανάγκασε επιχειρηματίες, επενδυτές
και οπαδούς να προσπαθούν να κατα-
λάβουν πως η τεχνολογία που σχεδιά-
στηκε για να διορθώσει τις ατέλειες του
παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος κατέληξε να τις μιμείται. Στε-
λέχη που μόλις πριν από ένα χρόνο κό-
μπαζαν για την αδιάκοπη ανάπτυξη του
κλάδου, σήμερα προσπαθούν να πείσουν
πως θα διδαχθούν από τα λάθη και θα
επιστρέψουν στις αρχικές αξίες του. Το
μεγαλύτερο στον κόσμο χρηματιστήριο
κρυπτονομισμάτων, το Binance, ανα-
κοίνωσε ότι θα δημοσιεύει εφεξής πε-
ρισσότερες πληροφορίες για τα οικο-
νομικά του και θα προσλάβει ανεξάρ-
τητους λογιστές για να εξετάζουν τις
ανακοινώσεις του. Και το Coinbase, το
μεγαλύτερο του είδους στις ΗΠΑ, πα-
ραδέχθηκε πως είχε εμπλακεί σε ένα
«αποκεντρωμένο σύστημα που δεν προ-
ϋπέθετε εμπιστοσύνη». Πολλοί από τους

υποστηρικτές του κλάδου ζητούν πιο
δραστικές μεταρρυθμίσεις και καλούν
τους επενδυτές να μην τοποθετήσουν
τις ψηφιακές αξίες τους σε μεγάλες ε-
ταιρείες αλλά να στραφούν σε μικρότερες
πειραματικές πλατφόρμες που χρησι-
μοποιούν μόνον έναν κωδικό.

Εκείνο που κατέστη σαφές με την
κατάρρευση του FTX είναι πόσο πολύ
απέχει η βιομηχανία των κρυπτονομι-

σμάτων από τους αρχικούς της στόχους
και από την κοινή αποδοχή. Φέτος αυ-
ξήθηκε η καχυποψία του κόσμου αφού
πολλοί έχασαν πολλά, ενώ είναι σε ε-
ξέλιξη ανακρίσεις και δικαστικές έρευνες
καθώς και ένα αρνητικό κλίμα μεταξύ
των ρυθμιστικών αρχών στην Ουάσι-
γκτον.

Στην αρχή οι οπαδοί των κρυπτονο-
μισμάτων πίστεψαν πως το bitcoin θα
αποτελούσε το θεμέλιο ενός πιο διαφα-
νούς χρηματοπιστωτικού συστήματος
που θα προσέφερε ισοτιμία. Πολλοί από
τους υποστηρικτές του ήταν φιλελεύ-
θερων ιδεών που είχαν απογοητευτεί
από το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό
σύστημα και ιδιαίτερα από τη συσσώ-
ρευση ισχύος στα χέρια λίγων εταιρειών.
Αρχικά τα κρυπτονομίσματα χρησιμο-
ποιήθηκαν από το κοινό έγκλημα. Λη-
στές και έμποροι ναρκωτικών το χρη-
σιμοποιούσαν για να μεταφέρουν μεγάλα
ποσά χωρίς να χρειάζονται τη μεσολά-

βηση τράπεζας ή άλλου φορέα για τη
διεκπεραίωση της συναλλαγής. Προϊ-
όντος του χρόνου ο νόμος άρχισε να ε-
ντοπίζει ευκολότερα το έγκλημα στα
κρυπτονομίσματα και η τεχνολογία τους
εξελίχθηκε έτσι ώστε να είναι εφικτές
οι πιο περίπλοκες εφαρμογές όπως ο
δανεισμός. Ανθρωποι που είχαν αρχίσει
τη σταδιοδρομία τους στη Wall Street,
συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή του
FTX, Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ, μπήκαν
στη νέα βιομηχανία αναζητώντας το
κέρδος από την τεχνολογία της. Και κα-
θώς αναπτυσσόταν ο κλάδος, άρχισε
να προσλαμβάνει όσα χαρακτηριστικά
είχαν τα ιδρύματα της Wall Street. Οι
συναλλαγές των κρυπτονομισμάτων
άρχισαν να συγκεντρώνονται σε έναν
μικρό αριθμό μεγάλων χρηματιστηρίων
κρύπτο όπως το Binance, το FTX και το
Coinbase. Τους τελευταίους μήνες πριν
από την κατάρρευση του FTX, ο όγκος
των συναλλαγών στο Binance υπερέ-
βαινε το άθροισμα των επτά στενότερων
ανταγωνιστών του. Οπως σχολιάζει ο
Τσάρλι Κούπερ, γενικός διευθυντής της
R3, εταιρείας τεχνολογίας blockchain,
«καταλήξαμε σε μια ακόμη πιο συγκε-
ντρωτική βιομηχανία από αυτή των
τραπεζών».

Τον περασμένο μήνα, ένα κύμα μα-
ζικών αναλήψεων έφερε στο φως μια
«τρύπα» 8 δισ. δολαρίων στα οικονομικά
του FTX. Μέσα σε μία εβδομάδα η ε-
ταιρεία πτώχευσε και η αμερικανική Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς από κοινού με
το υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγουν
έρευνες και ανακρίσεις για να εξακρι-
βώσουν κατά πόσον το FTX δάνεισε τα
χρήματα των χρηστών του στη θυγα-
τρική του Alameda Research για να
στοιχηματίζει με μεγάλο ρίσκο. Πολλοί
μίλησαν για τη Lehman Brothers της
βιομηχανίας των κρύπτο και λίγες ημέρες
μετά, εταιρείες του κλάδου που διατη-
ρούσαν δεσμούς με το FTX άρχισαν να
παραπαίουν. Προ ημερών πτώχευσε η
τράπεζα κρύπτο BlockFi.

THE NEW YORK TIMES

Στη δίνη μεγάλης κρίσης
η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων
Πώς από τις υποσχέσεις για διαφάνεια και ισοτιμία φτάσαμε στις πτωχεύσεις

<<<<<<

Στελέχη που μόλις πριν από
ένα χρόνο κόμπαζαν για την
αδιάκοπη ανάπτυξη του κλά-
δου, σήμερα προσπαθούν να
πείσουν πως θα διδαχθούν
από τα λάθη και θα επιστρέ-
ψουν στις αρχικές αξίες του.

Τον περασμένο μήνα, ένα κύμα μαζικών αναλήψεων έφερε στο φως μια «τρύπα» 8 δισ.
δολαρίων στα οικονομικά του FTX. Μέσα σε μία εβδομάδα η εταιρεία πτώχευσε και η α-
μερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από κοινού με το υπουργείο Δικαιοσύνης διεξά-
γουν έρευνες και ανακρίσεις.
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Η οικονομία της Ρωσίας οφείλει τις ισχυ-
ρές αντιστάσεις της εν τω μέσω της λαί-
λαπας του πολέμου σε έναν πολύ μικρό
κύκλο έμπιστων οικονομικών συμβού-
λων του Ρώσου προέδρου. Πρόκειται
για τεχνοκράτες που διέβλεπαν τους
κινδύνους του πολέμου και προεξο-
φλούσαν τις τεράστιες ζημιές από τις
αναμενόμενες κυρώσεις της Δύσης, γι’
αυτό και προειδοποίησαν τον Ρώσο
πρόεδρο ένα μήνα πριν από την εισβολή
στην Ουκρανία. Από τη στιγμή όμως
που δεν κατόρθωσαν να τον μεταπεί-
σουν και να αποτρέψουν την εισβολή,
επιστράτευσαν την τεχνογνωσία τους
στην υπηρεσία ενός πολέμου με τον ο-
ποίο διαφωνούσαν και παρέμειναν πι-
στοί στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Προπαντός,
όμως, παρέμειναν πιστοί στη ρωσική
οικονομία την οποία στήριξαν επιτυγ-
χάνοντας να περιορίσουν τον αντίκτυπο
τόσο του πολέμου όσο και των κυρώσεων
που της επέβαλε η Δύση. 

Οπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ
των Financial Times, οι προεξάρχουσες
προσωπικότητες ανάμεσα σε αυτούς
τους λίγους έμπιστους οικονομικούς
συμβούλους του Πούτιν είναι αφενός
η επί πολλά χρόνια πρόεδρος της κε-
ντρικής τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα,
που στήριξε τη ρωσική οικονομία στην
κρίση του 2014 μετά τις κυρώσεις για
την προσάρτηση της Κριμαίας και δά-
μασε τον πληθωρισμό με μια επιθετική
νομισματική πολιτική και αφετέρου ο

διευθύνων σύμβουλος της κρατικής
τράπεζας Sberbank, Χέρμαν Γκρεφ, και
στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου
από τη δεκαετία του 1990. Αυτός ανέλαβε
και τον δύσκολο ρόλο να εκπροσωπήσει
τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους
στη συνάντηση τις παραμονές του πο-
λέμου και να παρουσιάσει εκτενώς στον
Πούτιν τις αναμενόμενες ολέθριες επι-
πτώσεις του.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα
που τονίζει ότι οι συντάκτες της μίλησαν
με περισσότερους από 20 Ρώσους πρώην
και νυν αξιωματούχους, ολιγάρχες, τρα-
πεζίτες και οικονομολόγους, ο Χέρμαν
Γκρεφ προειδοποίησε τον Ρώσο πρόεδρο
ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να πάει την
οικονομία της Ρωσίας δεκαετίες πίσω.
Οτι θα μπορούσε να οδηγήσει το ΑΕΠ
της σε πτώση 30% με όρους δολαρίου
και να εκτοξεύσει τον πληθωρισμό στο
διάστημα, αναγκάζοντας την κεντρική
τράπεζα σε αύξηση επιτοκίων κατά 35%
και κατά συνέπεια να μειώσει το εισό-

δημα των Ρώσων κατά τουλάχιστον
29%. Και τότε το βιοτικό επίπεδο του
ρωσικού λαού θα έπεφτε σε επίπεδα
κάτω και από εκείνα των αναπτυσσό-
μενων χωρών, καθώς η χώρα θα έχανε
την πρόσβαση σε διαφόρων ειδών ει-
σαγωγές και θα αγωνιζόταν να διασφα-
λίσει όχι μόνον υλικό υψηλής τεχνολο-
γίας αλλά φάρμακα και τρόφιμα.

Επικαλούμενη και πάλι Ρώσους νυν
και πρώην αξιωματούχους, η βρετανική
εφημερίδα αναφέρει πως ο Ρώσος πρό-
εδρος δεν άφησε τον έμπιστό του οι-
κονομολόγο να ολοκληρώσει. Τον διέ-
κοψε και τον ρώτησε ευθέως τι μπορεί
να γίνει για να περιοριστεί ο αντίκτυπος
των κυρώσεων που ήταν βέβαιο ότι θα
επέβαλε στη χώρα η Δύση. Οι τεχνο-
κράτες δεν είχαν καμία πρόχειρη απά-
ντηση ούτε και τόλμησαν να επισημά-
νουν στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι κινδύ-
νευε να προκαλέσει μια γεωπολιτική
καταστροφή. Εφυγαν από τη συνάντηση
χωρίς να έχουν μάθει τίποτε περισσότερο
από τα σχέδια του Ρώσου προέδρου και
χωρίς να έχουν καταλάβει αν μπόρεσαν
να τον επηρεάσουν.

Πληροφορήθηκαν τις εξελίξεις, όπως
όλος ο υπόλοιπος κόσμος, από την τη-
λεόραση και σύμφωνα με τις μαρτυρίες
των συνεργατών τους βρέθηκαν σε κα-
τάσταση σοκ. Από τη στιγμή όμως που
η Δύση επέβαλε καταστρεπτικές κυρώ-
σεις στη Ρωσία, έσπευσαν να σώσουν
το Κρεμλίνο επιδεικνύοντας τις δεξιό-

τητές τους στη διαχείριση της οικονομίας
και περιορίζοντας την κρίση. Η οικο-
νομία της Ρωσίας για μια ακόμη φορά
απέφυγε τον όλεθρο που είχαν προβλέ-
ψει οι οικονομολόγοι της Δύσης όταν
μιλούσαν για κατάρρευση του ρωσικού
ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 30%. Για το τρέ-
χον έτος η ύφεση θα είναι της τάξης
του 3,5% με 5,5%. Κι ενώ η Ρωσία έχει
αποκοπεί από τα διεθνή τραπεζικά συ-
στήματα και συστήματα πληρωμών, η
οικονομία της εξακολούθησε να λει-
τουργεί βασιζόμενη σε εναλλακτικές
που είχαν ήδη ετοιμάσει αυτοί οι τε-

χνοκράτες. Ανάμεσά τους το ανεξάρτητο
σύστημα πληρωμών που είχε επινοήσει
η Ελβίρα Ναμπιουλίνα για να οχυρώσει
το ρωσικό τραπεζικό σύστημα από τις
δυτικές κυρώσεις του 2014. Δεν μπόρεσε
ωστόσο να χρησιμοποιήσει τα συναλ-
λαγματικά διαθέσιμα ύψους 643 δισ.
δολ. που είχε συγκεντρώσει στην Τρά-
πεζα της Ρωσίας, καθώς τα μισά του-
λάχιστον μπλόκαραν από τις κυρώσεις
και η Ρωσία κατέφυγε σε ελέγχους στις
κινήσεις κεφαλαίου. Δεν παραιτήθηκε
όμως, όπως είχε απειλήσει άλλοτε πως
θα κάνει σε μια τέτοια περίπτωση. Και

όπως τόνισε στους FT πρώην αξιωμα-
τούχος της Ρωσίας, «το οικονομικό του
επιτελείο έσωσε τον Πούτιν γι’ αυτό
και τους κρατάει γύρω του». Ο ίδιος υ-
πογράμμισε μάλιστα πως αν στη θέση
τους βρίσκονταν τα γνωστά φανατικά
στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, οι
σιλοβίτσι όπως είναι γνωστοί, τότε η
πτώση του ρωσικού ΑΕΠ θα ήταν του-
λάχιστον 10% έως 15%. Βοήθησαν βέ-
βαια και οι υψηλές τιμές της ενέργειας
που οδήγησαν σε αύξηση των εσόδων
της Ρωσίας κατά 34%.

<<<<<<

Ενώ η Ρωσία είχε αποκοπεί
από τα διεθνή τραπεζικά συ-
στήματα, η οικονομία της ε-
ξακολούθησε να λειτουργεί
βασιζόμενη σε εναλλακτικές
που είχαν ήδη ετοιμάσει.

Οι τεχνοκράτες
«έσωσαν» Πούτιν
και ρωσική οικονομία
Αν και διαφωνούσαν με τον πόλεμο κατάφεραν να περιορίσουν τις ζημιές

Στη σκιά των υποθέσεων διαφθοράς που
αμαυρώνουν την εικόνα της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
υιοθετεί σειρά από πιο αυστηρούς κα-
νόνες, τροποποιώντας τον υφιστάμενο
κώδικα δεοντολογίας με σκοπό να ενι-
σχύσει τη διαφάνεια στις διαδικασίες
της και να καταστήσει υπόλογα τα στε-
λέχη της. Προβλέπει σειρά νέων περιο-
ρισμών και ορίζει ασυμβίβαστες ιδιό-
τητες και θέσεις. Δημοσίευσε εν ολίγοις
ενισχυμένο κώδικα δεοντολογίας για
τα υψηλόβαθμα στελέχη της, τον οποίο
εξεπόνησε ανεξάρτητη επιτροπή που
ανέλαβε το έργο. Ο εν λόγω κώδικας ε-
πιβάλλει πρόσθετους περιορισμούς στις
ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλ-
λαγές των μελών του διοικητικού συμ-
βουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής
και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ενι-
σχυμένους κανόνες, τα υψηλόβαθμα
στελέχη της ΕΚΤ πρέπει να περιορίσουν
τις επενδύσεις τους σε εισηγμένες ε-

ταιρείες και σε διαφοροποιημένα σχή-
ματα διαπραγματεύσιμων τίτλων και
κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων.
Δίνει, ωστόσο, τη δυνατότητα στα στε-
λέχη της Τράπεζας να διατηρήσουν κα-
τηγορίες περιουσιακών στοιχείων που
έχουν ήδη στην κατοχή τους και τα ο-
ποία, μετά τις τροποποιήσεις, δεν εμπί-
πτουν στις εν λόγω κατηγορίες. Θα τα
διατηρήσουν ως παλαιού τύπου περι-
ουσιακά στοιχεία, αλλά σε καμία περί-
πτωση δεν τους επιτρέπει να  αγοράσουν
νέα τέτοια περιουσιακά στοιχεία, ιδι-

αιτέρως αν η πώλησή τους θα προϋπέ-
θετε προηγούμενη έγκριση της Επιτρο-
πής Δεοντολογίας. Για περαιτέρω βελ-
τίωση της διαφάνειας, οι υψηλόβαθμοι

αξιωματούχοι θα αποκαλύπτουν επίσης
δημοσίως όλες τις χρηματοοικονομικές
συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά
το τελευταίο ημερολογιακό έτος. Οι

πληροφορίες θα δημοσιεύονται ετησίως
στον ιστότοπο της ΕΚΤ. Επίσης, θα α-
ναφέρονται στην Επιτροπή Δεοντολο-
γίας τυχόν συναλλαγές συζύγων και α-
νήλικων τέκνων, ύψους άνω των 10.000
ευρώ. Απαιτείται ακόμη να αναφέρονται
τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα οποι-
εσδήποτε συναλλαγές υπερβαίνουν το
ποσό των 50.000 ευρώ.

Οπως αναφέρει στη σχετική ανακοί-
νωσή της η Τράπεζα, ο νέος κώδικας
δεοντολογίας στοχεύει στο να περιορίσει
τον κίνδυνο κατάχρησης εκμετάλλευσης
εμπιστευτικών πληροφοριών από τα
στελέχη της και να ελαχιστοποιήσει τις
περιπτώσεις ενδεχόμενης σύγκρουσης
συμφερόντων. Προπαντός στοχεύει σε
αναβάθμιση της διαφάνειας και στη θέ-
σπιση διαδικασιών που θα καθιστούν
τα στελέχη της υπόλογα έναντι των θε-
σμών αλλά και της κοινής γνώμης της
Ευρωζώνης. Παρουσιάζοντας τις νέες
αρχές της ΕΚΤ, η πρόεδρος Κριστίν Λα-
γκάρντ τόνισε πως «οι τροποποιήσεις

στον κώδικα δεοντολογίας μας έχουν
την πλήρη υποστήριξη όλων των υψη-
λόβαθμων αξιωματούχων της ΕΚΤ και
αποτελούν ισχυρή ένδειξη της ακλό-
νητης δέσμευσής μας στη δημόσια α-
ποστολή της ΕΚΤ». Οπως υπογράμμισε,
αυτή η ακλόνητη δέσμευση της Τρά-
πεζας στην αποστολή της «είναι ζωτικής
σημασίας για τη διασφάλιση της εμπι-
στοσύνης των Ευρωπαίων που υπηρε-
τούμε». Προσθέτει, επίσης, ότι ο υφι-
στάμενος κώδικας δεοντολογίας «έχει
αποδειχθεί σταθερός και αποτελεσμα-
τικός», αλλά η Τράπεζα ευελπιστεί πως
«οι νέοι κανόνες θα φέρουν τα πρότυπα
δεοντολογίας σε υψηλότερο επίπεδο
και θα διασφαλίσουν ότι θα παραμεί-
νουμε μεταξύ των κορυφαίων ιδρυμάτων
σε αυτόν τον τομέα». Οι αναθεωρημένοι
κανόνες θα ισχύουν από την 1η Ιανου-
αρίου 2023 και θα παραμένουν σε ισχύ
για όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη της
ΕΚΤ για έξι μήνες μετά τη λήξη της θη-
τείας τους.

<<<<<<

Οι υψηλόβαθμοι αξιωματού-
χοι θα αποκαλύπτουν  δημο-
σίως όλες τις χρηματοοικονο-
μικές συναλλαγές που πραγ-
ματοποίησαν κατά το τελευ-
ταίο ημερολογιακό έτος.

Nέο, πιο αυστηρό κώδικα δεοντολογίας για τα στελέχη της υιοθετεί η ΕΚΤ

Αρχισαν οι αναμενόμενες συγκρούσεις
ανάμεσα στη νέα κυβέρνηση της Ιταλίας
και στα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης.
Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έ-
σπευσε να επικρίνει την απόφαση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυ-
ξήσει τα επιτόκια καθώς η κίνηση είχε
άμεση επίπτωση στο κόστος δανεισμού
της Ρώμης. Το spread των δεκαετών ο-
μολόγων της Ιταλίας αυξήθηκε κατά 13
μονάδες βάσης αμέσως μετά την ανα-
κοίνωση για τη νέα αύξηση των επιτο-
κίων, φτάνοντας αισίως στις 200 μονάδες
βάσης. Ο Ιταλός υπουργός Αμυνας Κρο-
ζέτο έκανε λόγο για απερίσκεπτη κίνηση,
ενώ το πιο σκληρό σχόλιο ήταν του Μα-
τέο Σαλβίνι, υπουργού Υποδομών και
γραμματέα της Λέγκας: «Μας αφήνει ά-
ναυδους ότι, ενώ η κυβέρνησή μας προ-

σπαθεί με κάθε τρόπο να αυξήσει μι-
σθούς, συντάξεις και να περιορίσει τους
φόρους, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
μέσα σε ένα απόγευμα εγκρίνει απόφαση,
η οποία “καίει” δισεκατομμύρια αποτα-
μιεύσεων στην Ιταλία και αυξάνει το
spread», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο δε
Ιταλός υπουργός Αμυνας και συνιδρυτής
του Κόμματος της Μελόνι, Γκουίντο

Κροζέτο, πρόσθεσε ότι «για όποιον δεν
το κατάλαβε, πρόκειται για αποφάσεις
που ελήφθησαν και δημοσιοποιήθηκαν
με ελαφρότητα και απόσταση από την
πραγματικότητα».

Ουσιαστικά η κυβέρνηση Μελόνι θε-
ωρεί ότι με την απόφασή της η ΕΚΤ θα
βάλει σε ακόμη δυσκολότερη θέση την
Ιταλία, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα
στην καταπολέμηση της ενεργειακής
κρίσης. Τα χρήματα του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, προς το παρόν, φθάνουν
μόνο μέχρι τον επόμενο Μάρτιο. Αλλά
και ο κεντρώος υπουργός Εξωτερικών,
ο Αντόνιο Ταϊάνι της Φόρτσα Ιτάλια του
Μπερλουσκόνι, αναφέρθηκε με σκεπτι-
κισμό στο όλο θέμα. «Στην Ευρώπη ο
πληθωρισμός προκαλείται από τον πό-
λεμο στην Ουκρανία και από το κόστος

της ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, δια-
τηρούμε επιφυλάξεις σχετικά με την α-
πόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας να αυξήσει τα επιτόκια», τόνισε
στο δημόσιο ραδιόφωνο της RAI. Η σχέση
της Ρώμης με τις Βρυξέλλες και τη Φραν-
κφούρτη δεν είναι, τελικά, τόσο γαλήνια
όσο μπορεί να έμοιαζε αρχικά, αμέσως
μετά τις γενικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.
Δεν είναι τυχαίο, ίσως, ότι ο Ιταλός υ-
πουργός Oικονομικών, Τζανκάρλο Τζορ-
τζέτι ανακοίνωσε ότι, για να αποφασίσει
η χώρα του εάν θα επικυρώσει τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί πρώτα ευρεία
κοινοβουλευτική συζήτηση. Είναι η πολ-
λοστή αναβολή της Ιταλίας, και ο Κροζέτο
δεν κρύβει ότι θεωρεί τον μηχανισμό
αυτό προβληματικό.

Η Ιταλία επικρίνει την ΕΚΤ για την αύξηση επιτοκίων
<<<<<<

Για απόφαση η οποία
«καίει» δισεκατομμύρια
αποταμιεύσεων στη χώρα
και αυξάνει το spread
έκανε λόγο ο Ματέο Σαλβίνι.

Η κυβέρνηση Μελόνι θεωρεί ότι με την απόφασή της η ΕΚΤ θα βάλει σε δυσκολότερη θέση
την Ιταλία, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καταπολέμηση της ενεργειακής κρίσης.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023 και θα παραμένουν σε
ισχύ για όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΚΤ για έξι μήνες μετά τη λήξη της θητείας τους.

Ο CEO της κρατικής τράπεζας Sberbank, Χέρμαν Γκρεφ, και στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου από τη δεκαετία του 1990, ανέλαβε
τον δύσκολο ρόλο, σε συνάντηση τις παραμονές του πολέμου στην Ουκρανία, να παρουσιάσει εκτενώς στον Πούτιν τις αναμενόμενες ολέ-
θριες επιπτώσεις του.
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Χρέος-ρεκόρ θα εκδώσει για μία ακόμη
χρονιά η Γερμανία μέσα στο επόμενο
έτος προκειμένου να χρηματοδοτήσει
τη γενναιόδωρη βοήθεια που προσφέρει
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις  για να
αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.
Εχοντας ήδη παραβιάσει τη σκληρή
δημοσιονομική πειθαρχία της και το
συνταγματικά κατοχυρωμένο «φρένο
χρέους», το Βερολίνο σχεδιάζει να εκ-
δώσει ομόλογα αξίας περίπου 539 δισ.
ευρώ μέσα στο νέο έτος. Πρόκειται για
σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα
επίπεδα χρέους ύψους 449 δισ. ευρώ
που εξέδωσε στη διάρκεια του τρέχοντος
έτους. Το προηγούμενο ρεκόρ εκδόσεων
χρέους ήταν το 2021, όταν το Βερολίνο
εξέδωσε χρέος ύψους 483 δισ. ευρώ. Το
επίπεδο αυτό ήταν επίσης πρωτοφανές
έως τότε για τα γερμανικά δεδομένα,
καθώς η γερμανική κυβέρνηση προχώ-
ρησε σε εκτεταμένες δαπάνες για να
στηρίξει την οικονομία που είχε πληγεί
από την ύφεση της πανδημίας.

Οπως ανέφερε η γερμανική υπηρεσία
διαχείρισης χρέους, οι εκδόσεις του ε-
πόμενου έτους θα περιλαμβάνουν ο-
μοσπονδιακά ομόλογα ύψους 274 δισ.
ευρώ όπως και άλλα 242 δισ. ευρώ που
θα διατεθούν μέσω των χρηματαγορών.
Παράλληλα, το Βερολίνο σχεδιάζει με-
ταξύ άλλων και την έκδοση ομολόγων
με ρήτρα προστασίας από τον πληθω-

ρισμό ύψους 8 δισ. ευρώ και πράσινων
ομολόγων ύψους έως και 17 δισ. ευρώ.
Τον περασμένο μήνα, ο κυβερνητικός
συνασπισμός αποφάσισε να παρατείνει
τη χρήση ειδικού ταμείου που είχε θε-
σπίσει για τη στήριξη της οικονομίας
μεσούσης της ύφεσης της πανδημίας.
Την επεκτείνει έτσι ώστε να συμπερι-
λάβει τα μέτρα στήριξης κατά της ε-
νεργειακής κρίσης.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών,
Κρίστιαν Λίντνερ, έχει αποφασίσει πως
το επόμενο έτος θα επαναφέρει σε ισχύ
το συνταγματικά κατοχυρωμένο όριο
του νέου δανεισμού, το γνωστό ως
«φρένο χρέους», που έχει ανασταλεί
εν τω μέσω της πανδημίας για να στη-
ριχθεί η οικονομία. Τότε αποτελούσε
ιστορική απόφαση του Βερολίνου όπως,
άλλωστε, και η αναστολή των κανόνων
δημοσιονομικής πειθαρχίας του συμ-
φώνου σταθερότητας, που απελευθέ-
ρωσε τις χώρες της Ευρωζώνης για να

στηρίξουν τις οικονομίες τους υπερ-
βαίνοντας τα όρια του χρέους και του
ελλείμματος.

Αυτή τη στιγμή, πάντως, και ουσια-
στικά όλο το τρέχον έτος η μεγαλύτερη
οικονομία της Ευρώπης βάλλεται ιδι-
αιτέρως από την εκτόξευση των τιμών
της ενέργειας, τις οποίες έχει οδηγήσει
στη στρατόσφαιρα ο πόλεμος στην Ου-
κρανία. Αιτία, η επί δεκαετίες εξάρτησή
της από τους ρωσικούς υδρογονάνθρα-
κες, στο χαμηλό κόστος των οποίων
βασίστηκε η μεγάλη ανάπτυξη της γερ-
μανικής βιομηχανίας.

Αναμένεται, έτσι, πως η γερμανική
οικονομία θα διολισθήσει σε ύφεση
στη διάρκεια του δύσκολου χειμώνα
που μόλις έχει αρχίσει. Προκειμένου
να στηρίξει τη χειμαζόμενη οικονομία
της, η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει κε-

φάλαια ύψους 200 δισ. ευρώ προκαλώ-
ντας έντονες αντιδράσεις από τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους της, αφού το ανα-
κοίνωσε ενώ ήταν σε εξέλιξη συζητήσεις
για την ανεύρεση κοινής λύσης στην
ενεργειακή κρίση.

Εχει, άλλωστε, ανακοινώσει ευρύ
φάσμα μέτρων που περιορίζουν το ύψος
των λογαριασμών της ενέργειας, ενώ
έχει κατορθώσει να μειώσει τον κίνδυνο
ελλείψεων ενέργειας στη διάρκεια του
χειμώνα μειώνοντας σημαντικά την
κατανάλωση φυσικού αερίου και συ-
γκεντρώνοντας μεγαλύτερα αποθέματα
στους ταμιευτήρες της. Την ίδια στιγμή,
αποκλιμακώνεται ο πληθωρισμός στη
χώρα όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του περασμένου μήνα, που φέρουν τον
δείκτη στο 11,3%. Παραμένει πάντως
και πάλι υπερπενταπλάσιος του στόχου

της ΕΚΤ. Στο μεταξύ, όχι μόνον η Γερ-
μανία αλλά και οι άλλες χώρες-μέλη
της Ευρωζώνης αναμένεται να αυξή-
σουν σημαντικά τον δανεισμό τους
στη διάρκεια του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Pictet
Wealth Management, συνολικά οι 19
χώρες-μέλη της Ευρωζώνης θα εκδώ-
σουν χρέος ύψους περίπου 1,3 τρισ.
ευρώ στη διάρκεια του επόμενου έτους,
που συνεπάγεται σοβαρή αύξηση από
το 1,1 τρισ. ευρώ του τρέχοντος έτους.
Η αύξηση αυτή του συνολικού χρέους
συμπίπτει με μια εξαιρετικά δυσμενή
συγκυρία, δεδομένου ότι αναμένεται
να αρχίσει η ΕΚΤ να συρρικνώνει το
χαρτοφυλάκιό της και να μειώσει τις
αγορές ομολόγων κατά περίπου 300
δισ. ευρώ σε σύγκριση με τις αγορές
που διενήργησε στη διάρκεια του 2022.

Οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν
έτσι πως ο συνδυασμός των δύο αυτών
παραγόντων εγκυμονεί τον κίνδυνο να
επαναληφθούν οι αναταράξεις που κλό-
νισαν τις αγορές ομολόγων το 2012 εν
μέσω αμφιβολιών για τη βιωσιμότητα
του χρέους της Ευρωζώνης. Αναλυτές
της ING μιλώντας σε βρετανική εφη-
μερίδα εξέφρασαν την εκτίμηση πως
το συνολικό χρέος της Ευρωζώνης που
θα διατεθεί προς πώληση σε επενδυτές
του ιδιωτικού τομέα θα εκτοξευθεί το
επόμενο έτος στα 500 δισ. ευρώ από
τα 200 δισ. ευρώ του 2022. Ο Κονστα-
ντέν Βέιτ, διαχειριστής επενδύσεων
χαρτοφυλακίου στην Pimco, υπολογίζει
αυτό το ποσό σε ακόμη υψηλότερα ε-
πίπεδα για το επόμενο έτος και συγκε-
κριμένα στα 600 δισ. ευρώ. 

BLOOMBERG, FINANCIAL TIMES

<<<<<<

Συνολικά οι 19 χώρες-μέλη
της Ευρωζώνης αναμένεται
να εκδώσουν χρέος ύψους
περίπου 1,3 τρισ. ευρώ, από
1,1 τρισ. ευρώ το 2022.

Χρέος-ρεκόρ
θα εκδώσει
η Γερμανία
Θα βγει στις αγορές με ομόλογα 539 δισ.
για να στηρίξει την οικονομία της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να χα-
λαρώσει τους κανόνες που διέπουν τις
κρατικές ενισχύσεις στην Ε.Ε. από «τις
αρχές του 2023». Σε μήνυμά της προς
τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών σε ι-
στολόγιο της Ε.Ε., η πρόεδρος της Κο-
μισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφράζει
την πρόθεσή της να «προσαρμόσουμε
τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων
για κάποια χρόνια ώστε να διευκολύνουμε
τις δημόσιες επενδύσεις». 

Η στάση της Κομισιόν είναι συνέπεια
πιέσεων από πλευράς των κρατών-μελών
που ζήτησαν να ληφθούν μέτρα σε επί-
πεδο Ε.Ε. για να μπορούν να ανταγωνι-
στούν την αμερικανική βιομηχανία. Αιτία
είναι το πακέτο μέτρων στήριξης ύψους
369 δισ. δολ. που έχει δεσμεύσει η κυ-
βέρνηση Μπάιντεν για την ενίσχυση
της δικής της βιομηχανίας τεχνολογιών
φιλικών προς το περιβάλλον και τη θω-
ράκισή της από τον πληθωρισμό. Το εν
λόγω πακέτο μέτρων της αμερικανικής
κυβέρνησης έχει δημιουργήσει εντονό-
τατο προβληματισμό και ανησυχία στην
Ε.Ε., με πολλούς να φοβούνται πως εν-

δέχεται να προσελκύσει πολλές εταιρείες
στις ΗΠΑ. «Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία
στο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης
Μπάιντεν, όπως για παράδειγμα οι φο-
ροαπαλλαγές και οι επιδοτήσεις της πα-
ραγωγής, που απειλούν να καταργήσουν
το περιβάλλον ισονομίας και να δημι-
ουργήσουν συνθήκες διάκρισης κατά
των ευρωπαϊκών εταιρειών», τονίζει στο
σχετικό μήνυμά της η κ. Φον ντερ Λάιεν.
Στο μήνυμά της καθίσταται σαφές ότι
η Κομισιόν προτίθεται να προωθήσει ε-
σπευσμένα σε αναθεώρηση των κανόνων
περί κρατικών ενισχύσεων που πολλοί
αντιμετωπίζουν ως απειλή κατά της α-
νταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών
βιομηχανιών. 

Η αντίδραση της Κομισιόν, πάντως,
εμπνέει επίσης ανησυχία σε πολλούς

που προειδοποιούν την Ε.Ε. ότι η αντί-
δρασή της ενδέχεται να ισοδυναμεί σχε-
δόν με κήρυξη εμπορικού πολέμου. Ε-
πικρατεί, άλλωστε, διχογνωμία ως προς
το κατά πόσον θα ήταν η ενδεδειγμένη
αντίδραση ένα νέο κύμα κρατικών ενι-
σχύσεων. Ορισμένοι αξιωματούχοι εκ-
φράζουν φόβους πως μια χαλάρωση των
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις θα
δώσει στις πλουσιότερες χώρες της Ε.Ε.
όπως η Γερμανία τη δυνατότητα να ε-
πιδοτήσουν τις βιομηχανίες τους με
πολλά δισεκατομμύρια, θέτοντας σε μει-
ονεκτική θέση τις δημοσιονομικά ασθε-
νέστερες χώρες. Oπως, άλλωστε, παρα-
δέχεται στο μήνυμά της η κ. Φον ντερ
Λάιεν, «είναι σαφές πως δεν έχουν όλα
τα κράτη-μέλη το δημοσιονομικό περι-
θώριο για να χορηγήσουν κρατικές ενι-
σχύσεις και χρειαζόμαστε συμπληρω-
ματική χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για να κινηθούμε όλοι προς την
ίδια κατεύθυνση». Εν ολίγοις, η πρόεδρος
της Κομισιόν προτείνει να βρεθεί τρόπος
ώστε να αντλήσει και πάλι από κοινού
κεφάλαια η Ε.Ε. και να αμβλύνει έτσι τις

όποιες διαφορές στις δυνατότητες των
χωρών-μελών. Αναφέρει επιπλέον ότι
σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω το Τα-
μείο Ενεργειακής Μετάβασης της Ε.Ε.
αλλά και να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό τα-
μείο συλλογικής εθνικής κυριαρχίας που
θα στηρίζει τις πρωτεύουσες των κρα-
τών-μελών. Οπως, πάντως, σχολιάζει
σχετικό δημοσίευμα των Financial Times,
δεν πρόκειται να αποδειχθεί εύκολο να
επιτευχθεί συμβιβασμός για νέο κοινό
δανεισμό. Επιπλέον, αξιωματούχοι της
Ε.Ε. αναγνωρίζουν πως θα είναι εξαιρετικά
δύσκολο να πεισθούν χώρες όπως η Γερ-
μανία να δεχθούν νέο κοινό δανεισμό
για να δοθούν εγγυήσεις στα κράτη-
μέλη, όπως έγινε δηλαδή με το Ταμείο
Ανάκαμψης μετά την πανδημία. Σημει-
ωτέον ότι η κ. Φον ντερ Λάιεν διατύπωσε
αυτές τις προτάσεις ενώ είναι σε εξέλιξη
μια έντονη διαπραγμάτευση ανάμεσα
στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον για
τους τρόπους με τους οποίους μπορεί
να αμβλυνθεί ο αντίκτυπος που ενδέχεται
να έχει η επίμαχη αμερικανική νομοθεσία
στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Μια ιδιαίτερη εξέλιξη σημειώνεται στη βρε-
τανική αγορά ακινήτων. Οι τιμές των κατοι-
κιών υποχωρούν στο Λονδίνο αλλά αυξά-
νονται σε όλη την υπόλοιπη Βρετανία. Σύμ-
φωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Βρε-
τανίας, οι τιμές των κατοικιών στη βρετανική
πρωτεύουσα υποχώρησαν τον Οκτώβριο
κατά 0,9% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.
Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, όμως, εξακο-
λουθούν να κινούνται ανοδικά σημειώνοντας
στο ίδιο χρονικό διάστημα αύξηση κατά μέ-
σον όρο 0,3%.

Παράγοντες της αγοράς που μίλησαν στους
Financial Times απέδωσαν την πτώση των
τιμών του Λονδίνου στο μεγάλο ποσοστό
στεγαστικών δανείων που στηρίζουν την ι-
διοκατοίκηση στη βρετανική πρωτεύουσα.

«Ο υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας που καθορίζει
τις τιμές είναι το πόσο προσιτά από οικονο-
μικής απόψεως είναι τα σπίτια», τονίζει ο
Λόρενς Μπόουλς, διευθυντής έρευνας στη
μεσιτική εταιρεία Savills. Οπως εξηγεί ο ίδιος,
«οι τιμές των κατοικιών στο Λονδίνο είναι
πολύ πιο ευαίσθητες στις μεταβολές των ε-

πιτοκίων σε αντιδιαστολή προς οποιαδήποτε
άλλη περιοχή στη Βρετανία».

Πράγματι τα επιτόκια των στεγαστικών
δανείων έχουν αυξηθεί τους τελευταίους
μήνες καθώς αντανακλούν τις προσδοκίες
για μεσοπρόθεσμα μεγαλύτερο κόστος δα-
νεισμού εφόσον η Τράπεζα της Αγγλίας προ-
σπαθεί να ανακόψει τον πληθωρισμό. Τα
στατιστικά στοιχεία φέρουν τις τιμές των
κατοικιών να έχουν υποχωρήσει κατά 1,5%
τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τα επίπεδα
του Σεπτεμβρίου στο Λιούσχαμ, προάστιο
του Λονδίνου, στο οποίο είναι πολύ υψηλό
το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μέσω στεγαστι-
κών δανείων.

Εξάλλου, από την αρχή της πανδημίας οι
τιμές των κατοικιών στο Λονδίνο αυξάνονται

με τον χαμηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με
τον μέσο όρο των τιμών σε όλη την επικράτεια
της Βρετανίας. Αιτία ήταν η απόφαση μεγάλου
αριθμού Βρετανών να εγκαταλείψουν την
πρωτεύουσα και να μεταφερθούν σε φτηνό-
τερες περιοχές της χώρας που θα τους προ-
σέφεραν τη δυνατότητα να νοικιάζουν ή και
να αγοράσουν πιο ευρύχωρες κατοικίες.  Γε-
νικότερα, οι τιμές των κατοικιών στη Βρετανία
είναι αυτή τη στιγμή κατά 27% πάνω από
τα προ πανδημίας επίπεδα, δηλαδή του Φε-
βρουαρίου 2020. Στο Λονδίνο όμως η αντί-
στοιχη άνοδος είναι μόνον 13%. Οι περισ-
σότεροι οικονομολόγοι προεξοφλούν πάντως
πως τους επόμενους μήνες επίκειται μεγάλη
πτώση των τιμών των κατοικιών σε όλη τη
Βρετανία.

Χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις σχεδιάζει η Κομισιόν 

Υποχωρούν οι τιμές των κατοικιών στο Λονδίνο

Οι τιμές των κατοικιών στη Βρετανία είναι αυτή τη στιγμή κατά 27%
πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο Λονδίνο όμως η αντίστοι-
χη άνοδος είναι μόνον 13%.

Η πρόεδρος της Κομισιόν προτείνει να βρεθεί τρόπος ώστε να αντλήσει και πάλι από κοι-
νού κεφάλαια η Ε.Ε. και να αμβλύνει έτσι τις όποιες διαφορές στις δυνατότητες των χωρών-
μελών για κρατικές ενισχύσεις.   

<<<<<<

Πρόταση από την Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν να ισχύσει
από τις αρχές του 2023. 

<<<<<<

Σε όλη την υπόλοιπη Βρετανία ε-
ξακολουθούν να κινούνται ανοδι-
κά, σημειώνοντας τον Οκτώβριο
αύξηση κατά μέσον όρο 0,3% σε
σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.



14 l     Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022Ε Λ Λ Α Δ Α

Tης ΧΡYΣΑΣ ΛΙAΓΓΟΥ

Με πλεόνασμα της τάξης των 134,44 εκατ.
ευρώ προβλέπεται να κλείσει ο Ειδικός Λο-
γαριασμός ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) στο τέλος του έ-
τους, ο οποίος έχει ενισχύσει το Ταμείο Ε-
νεργειακής Μετάβασης –από όπου προέρ-
χονται οι πόροι για τις επιδοτήσεις στους
λογαριασμούς ρεύματος– συνολικά με 1,1
δισ. ευρώ έως και τον Σεπτέμβριο του 2022,
σύμφωνα με το σχετικό δελτίο του Διαχει-
ριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΔΑ-
ΠΕΕΠ) για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Οι εκτιμήσεις του ΔΑΠΕΕΠ, στο σχετικό
δελτίο για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
2022 αναφέρονται σε πλεόνασμα της τάξης
των 91 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους και
για τον υπολογαριασμό  των νέων έργων
(με σύνδεση μετά την 1η.1.2021). Ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ
Ιωάννης Γιαρέντης εκτιμά ότι «διαφαίνεται
μια τάση, πως ο ΕΛΑΠΕ των νέων έργων
θα αυξάνει τα πλεονάσματά του όσο έρ-
χονται νέα έργα».

«Ηδη σήμερα βρισκόμαστε λίγο πριν
από το κατώφλι των 10 GW, το οποίο α-
ναμένεται να ξεπεραστεί σύντομα. Αξίζουν
συγχαρητήρια στις διοικήσεις και τους
εργαζομένους του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔ-
ΔΗΕ, που κάνουν τεράστιο αγώνα να ε-
πισπεύσουν την ηλέκτριση των νέων έρ-

γων. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από την
κοινωνία ότι η ταχύτερη διείσδυση των
ΑΠΕ στη χώρα σημαίνει μείωση της εξάρ-
τησης από το φυσικό αέριο και θα φέρει
συνεχή βελτίωση στο πρόβλημα της ε-
νεργειακής ακρίβειας, που δημιουργήθηκε
από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο επό-
μενο δελτίο μας, που θα δημοσιευθεί τις
επόμενες ημέρες, θα ενσωματωθούν και
οι προβλέψεις μας για 2023», δηλώνει ο
κ. Γιαρέντης με αφορμή την έκδοση του
δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ Ιουλίου
- Αυγούστου 2022. Η υπόθεση διείσδυσης
νέων έργων ΑΠΕ για το έτος 2022 στο νέο
δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ αναθεωρείται στα
1.518 MW, εκ των οποίων 310  MW για
τα αιολικά, 1.120 MW για τα φωτοβολταϊκά,
παραμένει 21 MW για τα ΜΥΗΣ, 27 MW
για τη βιομάζα και 40 MW για τα ΣΗΘΥΑ.
H ανά μήνα μέση τιμή εκκαθάρισης της
αγοράς επόμενης ημέρας για το έτος 2022
με βάση το δελτίο διαμορφώνεται στα 165
ευρώ/MWh.  Για το διάστημα από 8.7.2022
έως και 31.12.2022 λαμβάνεται υπόψη η
διοικητικά καθορισμένη μοναδιαία τιμή
για τις ΑΠΕ (πλαφόν) των 85 ευρώ/MWh.
H ανά μήνα εκτίμηση της μέσης τιμής
των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιω-
μάτων εκπομπής αερίων ρύπων για το υ-
πόλοιπο του 2022 διαμορφώνεται στα 75
ευρώ/τόνο.

Η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης διαμορφώ-
θηκε το 2021 στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ 

Τη συνύπαρξη ενός υψηλού, αν και
μειούμενου ποσοστού ανεργίας, της
εκρηκτικής ανόδου των κενών θέ-
σεων εργασίας και των συνεχιζόμενων
διαμαρτυριών για ελλείψεις κατάλ-
ληλου προσωπικού, ήτοι τις στρε-
βλώσεις που ταλανίζουν εδώ και χρό-
νια την εγχώρια αγορά εργασίας, κα-
ταγράφουν τα πρόσφατα στοιχεία.
Εχθές η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τα
αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου του
2022 για την έρευνα εργατικού δυ-
ναμικού, σύμφωνα με τα οποία το
ποσοστό ανεργίας στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου υποχώρησε στο 11,6% (γ΄ τρί-
μηνο), με τον αριθμό των απασχο-
λουμένων να παρουσιάζει αύξηση
κατά 1,2% σε σχέση με το προηγού-

μενο τρίμηνο και κατά 2,4% σε σχέση
με ένα χρόνο πριν, με αποτέλεσμα
να ανέρχεται σε 4.216.038 άτομα. 

Είχαν βέβαια προηγηθεί στοιχεία
επίσης της ΕΛΣΤΑΤ, που έδειχναν
μεγάλη άνοδο στις κενές θέσεις ερ-
γασίας. Συγκεκριμένα, το γ΄ τρίμηνο
του 2022 οι κενές θέσεις παρουσίασαν
αύξηση κατά 60,8% σε σύγκριση με
το γ΄ τρίμηνο του 2021, φθάνοντας
δηλαδή τις 24.324 έναντι 15.125 στο
τέλος Σεπτεμβρίου του 2021. Να ση-
μειωθεί ότι σύμφωνα με τη στατιστική
αρχή, «κενή θέση εργασίας» θεωρείται
μια νεοδημιουργηθείσα θέση, μια
ήδη κενή θέση ή μια θέση που πρό-
κειται να κενωθεί σύντομα, για την
οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρό-
σφατα σε δραστικές ενέργειες για
να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος ε-
κτός της επιχείρησης.   

Βάσει των στοιχείων για την α-
νεργία, πάντως, ο αριθμός των ανέρ-
γων ανήλθε σε 555.567 άτομα, πα-
ρουσιάζοντας μείωση κατά 6,1% σε

σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο
και μείωση κατά 9,7% σε σύγκριση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. 

Αναλυτικά, το ποσοστό ανεργίας
το γ΄ τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε
11,6%, σημαντικά μειωμένο σε σχέση
με το 12,4% του β΄ τριμήνου και κυ-
ρίως το 13% του γ΄ τριμήνου του
2021. Τα άτομα που δεν περιλαμβά-
νονται στο εργατικό δυναμικό, ή «ά-
τομα εκτός του εργατικού δυναμικού»,
δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται,
ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν
σε 4.276.631. Ειδικότερα, τα άτομα
εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω
των 75 ετών ανήλθαν σε 3.060.938.
Το ποσοστό τους μειώθηκε κατά 0,7%
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο
και κατά 2,2% σε σχέση με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του προηγούμενου
έτους.   

Τα ίδια στοιχεία καταγράφουν μεί-
ωση στο ποσοστό μερικής απασχό-
λησης στο 7,2%, ενώ το ποσοστό των
ατόμων που έχουν προσωρινή εργα-

σία καταγράφεται σε 8,2%. Συγκε-
κριμένα, η μερική απασχόληση εμ-
φανίζει μείωση κατά 12,8% σε σχέση
με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά
8,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρί-
μηνο του προηγούμενου έτους. Η
προσωρινή απασχόληση έχει αυξηθεί
τόσο σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο (5,3%) όσο και σε σχέση με
το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγού-
μενου έτους (3,9%).   

Οσο για τα επαγγέλματα που συ-
γκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό
των απασχολουμένων είναι οι κλάδοι
της παροχής υπηρεσιών - πωλητών
(22,5%) και γενικά των επαγγελματιών
(21,4%). Σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση πα-
ρατηρείται στους ανειδίκευτους ερ-
γάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγ-
γελματίες και στους τεχνικούς και α-
σκούντες συναφή επαγγέλματα (5,8%
και 3,8% αντίστοιχα), ενώ μείωση
παρατηρείται στους επαγγελματίες
(-0,9%). Σε σχέση με το αντίστοιχο

τρίμηνο του προηγούμενου έτους η
μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζεται
στους επαγγελματίες και στους ανει-
δίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες (10,0% και 9,0%,
αντίστοιχα), ενώ παρατηρείται μείωση
στους τεχνικούς και ασκούντες συ-
ναφή επαγγέλματα (-6,7%) και στους
υπαλλήλους γραφείου (-2,7%).  

Παρατηρώντας την εξέλιξη της
κατανομής του πλήθους των απα-
σχολουμένων σε ευρείες ομάδες ε-
παγγελμάτων παρατηρείται ότι από
το α΄ τρίμηνο του 2011 αυξάνεται το
ποσοστό των απασχολουμένων σε
μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χα-
μηλής εξειδίκευσης, ενώ μειώνεται
το ποσοστό των απασχολουμένων
σε χειρωνακτικά επαγγέλματα με ε-
ξειδίκευση, το οποίο, ωστόσο, πα-
ρουσιάζει αύξηση από το 2021. Το
ποσοστό στα μη χειρωνακτικά επαγ-
γέλματα υψηλής εξειδίκευσης ακο-
λουθεί αύξηση, ενώ το ποσοστό των
απασχολουμένων σε στοιχειώδη ε-
παγγέλματα παραμένει σχετικά στα-
θερό μετά το 2011. Τέλος, το ποσοστό
των απασχολουμένων σε γεωργία,
δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία
εμφανίζει πτωτική τάση από το 2014
και αύξηση κατά τα δύο πρώτα τρί-
μηνα του 2021.   

Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι ερ-
γοδότες που δεν βρίσκουν εξειδικευ-
μένο και ικανό προσωπικό. Είναι εν-
δεικτική η σχετική έρευνα της
Manpower για το ίδιο εξεταζόμενο
διάστημα (γ  ́τρίμηνο 2022), σύμφωνα
με την οποία 8 στους 10 εργοδότες
δηλώνουν πως δυσκολεύονται να
βρουν ταλέντα. Συγκεκριμένα, το
60% των εργοδοτών δηλώνουν ότι
αντιμετωπίζουν σχετική δυσκολία
στην κάλυψη θέσεων εξαιτίας της
έλλειψης ταλέντων, το 18% πολλή
δυσκολία και το 20% καμία. Πολλή
δυσκολία στην κάλυψη θέσεων α-
ντιμετωπίζει το 23% των πολύ μικρών
επιχειρήσεων, το 17% των μικρών,
το 16% των μεσαίων και το 14% των
μεγάλων. Μεγαλύτερη δυσκολία ε-
ντοπίζεται στον κλάδο του πρωτο-
γενούς τομέα (Παραγωγή), με το 30%
των εργοδοτών να αναφέρει ότι δυ-
σκολεύεται πολύ να καλύψει θέσεις
λόγω έλλειψης ταλέντων και το 63%
να δηλώνει σχετική δυσκολία.   

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Λόγω της πανδημίας, που καθήλωσε
τα αεροπλάνα για μεγάλο χρονικό
διάστημα, τα τελευταία χρόνια οι ε-
πικεφαλής των αεροπορικών εται-
ρειών είχαν να επιλύσουν μια ιδιαί-
τερα δύσκολη άσκηση. Θα έπρεπε
να καταφέρουν να διατηρήσουν το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ε-
ταιρειών, ώστε όταν το βαρύ σύννεφο
της υγειονομικής κρίσης περάσει να
είναι σε θέση να αυξήσουν το μερίδιο
αγοράς τους ή έστω να μην απολέ-
σουν το υφιστάμενο. Υστερα και από
το φετινό καλοκαίρι, φαίνεται ότι ε-
μπεδώθηκε ότι η κρίση που είχε προ-
καλέσει η COVID-19 μοιάζει να μη

δημιουργεί πια τουλάχιστον συστη-
μικό κίνδυνο. Αν και οι αβεβαιότητες,
λόγω υψηλού πληθωρισμού και αυ-
ξημένου ενεργειακού κόστους, πα-
ραμένουν, οι CEO των αεροπορικών
εταιρειών εκτιμούν –με τα σημερινά
δεδομένα– ότι η ενισχυμένη διάθεση
για ταξίδι θα εξακολουθεί να τροφο-
δοτεί τη νέα τουριστική περίοδο που
ενδέχεται σε χώρες, όπως η Ελλάδα,
να ξεκινήσει νωρίτερα.  Στο σκεπτικό
αυτό φαίνεται να υπακούει το πρό-
γραμμα προσλήψεων που υλοποιεί
ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών και
ξένων αεροπορικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην ελληνική
αγορά.

Συγκεκριμένα, η Aegean επιδιώκει
να προχωρήσει σε προσλήψεις για
ειδικότητες που δεν αφορούν μόνο
το πλήρωμα καμπίνας, αλλά υποστη-
ρίζουν και την ευρύτερη λειτουργία

της αεροπορικής. Αναζητεί, δηλαδή,
αναλυτές δεδομένων για το εμπορικό
τμήμα, ελεγκτές πληροφοριακών συ-
στημάτων, βαφείς αεροσκαφών και
άτομα για τη στελέχωση των τηλε-
φωνικών κέντρων. Από τη λίστα δεν
θα μπορούσαν να λείπουν οι πιλότοι
αεροσκαφών Airbus A320 και οι συ-
γκυβερνήτες, με τον στόλο της αε-
ροπορικής να αποτελείται, μέχρι το
2026, από 46 καινούργια Airbus 320
και 321neo. Η αεροπορική επιδιώκει
να δημιουργήσει τη νέα γενιά πιλό-
των, έχοντας σε εξέλιξη το νέο πρό-
γραμμα υποτροφιών της, με στόχο
μέσα στην επόμενη τριετία 120 νέοι
και νέες να αποτελέσουν τους μελ-
λοντικούς κυβερνήτες αεροσκαφών
της Aegean και της Olympic Air. Οπως
αναφέρουν παράγοντες των αερο-
μεταφορών, ευρύτερος στόχος είναι
ο κλάδος να ενισχύσει το αποτύπωμά

του στο ΑΕΠ, κάτι που μπορεί να
συμβεί μόνον εάν οι αεροπορικές ε-
ταιρείες αποτελέσουν πυλώνα τε-
χνογνωσίας.

Προσλήψεις πραγματοποιεί και η
Sky Express, που αναζητεί κυβερνήτες
για τα Airbus A320 και για τα στρο-
βιλοελικοφόρα αεροσκάφη ATR. Ε-
πίσης, η αεροπορική αναζητεί εργα-
ζομένους, μεταξύ άλλων, για το πλή-
ρωμα καμπίνας, τα τμήματα πληρο-
φορικής και μάρκετινγκ, το λογιστήριο
και το τηλεφωνικό κέντρο. Νέα μέλη
στο διεθνές της πλήρωμα καμπίνας
επιδιώκει να εντάξει και η Emirates,
που έχει έδρα το Ντουμπάι. Για τον
σκοπό αυτό διοργανώνει την Τρίτη
13 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Divani
Caravel (στις 09.00) ανοιχτή ημέρα
πρόσληψης. Τα άτομα που θα επιλε-
γούν θα εκπαιδευτούν στις εγκατα-
στάσεις της αεροπορικής στο Ντου-

μπάι. Ατομα για τη στελέχωση των
πληρωμάτων καμπίνας αναζητούν
και αρκετές άλλες ξένες αεροπορικές,
όπως η Ryanair, η Etihad Airways
και η Volotea.

Οι αερομεταφορείς προετοιμάζο-
νται για μια χρονιά περαιτέρω ανά-
καμψης του αεροπορικού έργου, όπως
φανερώνει και η περιοδική έκθεση
του ευρωπαϊκού οργανισμού για την
ασφάλεια της αεροναυτιλίας
(Eurocontrol) που δημοσιεύθηκε χθες
Παρασκευή για το διάστημα από τη
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου μέχρι τις 22
Ιανουαρίου. Η πτητική δραστηριό-
τητα στην Ελλάδα αναμένεται να
είναι υψηλότερη, συγκριτικά με την
αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2019,
σηματοδοτώντας ένα νέο ρεκόρ. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο η αναμενόμενη
ανάκαμψη τοποθετείται περίπου στο
85% της κίνησης του 2019. 

Ο λογαριασμός
των ΑΠΕ θα κλείσει
φέτος με πλεόνασμα

Σε χαμηλά επίπεδα παρέμεινε και το 2021
η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση στην
Ελλάδα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση, επηρεασμένη σαφώς
από την αναστολή σημαντικού μέρους
της οικονομικής δραστηριότητας λόγω
πανδημίας. Αξίζει, βεβαίως, να σημειωθεί
ότι και προ πανδημίας η πραγματική ι-
διωτική κατανάλωση στην Ελλάδα δεν ε-
πέστρεψε ποτέ στα προ μνημονίων επί-
πεδα. Το γεγονός, δε, ότι εξακολουθεί να
υπολείπεται σημαντικά του μέσου ευρω-
παϊκού όρου συνδέεται ακριβώς με το γε-

γονός ότι παρά τη γενικευμένη χρηματο-
οικονομική κρίση μετά το 2008, το πλήγμα
που υπέστη η ελληνική οικονομία και κατ’
επέκταση τα εισοδήματα ήταν πολύ με-
γαλύτερο σε ένταση και διάρκεια σε σύ-
γκριση με αυτό που υπέστησαν οι άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat,
η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση σε
μονάδες αγοραστικής δύναμης διαμορ-
φώθηκε το 2021 στο 75% του ευρωπαϊκού
μέσου όρου, ελαφρώς υψηλότερα σε σύ-
γκριση με το 2020 (74%), αλλά κάτω από

τα προ πανδημίας επίπεδα. Υπενθυμίζεται
ότι το 2019 είχε διαμορφωθεί στο 77%
του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό, βε-
βαίως, που είναι κάτι παραπάνω από εμ-
φανές είναι ότι παρά την όποια ανάκαμψη
καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια προ
πανδημίας, η πραγματική ιδιωτική κατα-
νάλωση δεν επέστρεψε ποτέ στα προ του
2010 επίπεδα. Σημειώνεται ότι το 2010
ήταν στο 94% του ευρωπαϊκού μέσου
όρου, για να υποχωρήσει το 2011 στο 87%,
το 2012 στο 81%, το 2015 στο 79% και το
2016 στο 77%. Το 2017 και το 2018 αυξή-
θηκε στο 78%, για να υποχωρήσει ξανά
το 2019 και ακόμη περισσότερο τη διετία
2020-2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
Ελλάδα συγκαταλέγεται στα πέντε κρά-
τη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τη
χαμηλότερη πραγματική ιδιωτική κατα-
νάλωση. Στη χειρότερη θέση βρίσκεται
η Βουλγαρία (35% κάτω από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο), ενώ ακολουθούν η Ουγγαρία
(30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο),
η Σλοβακία (29% κάτω από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο), η Κροατία (28% κάτω από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο) και η Ελλάδα (25%
κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο). 

Η μεγαλύτερη πραγματική ιδιωτική κα-
τανάλωση, κατά 44% πάνω από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο, καταγράφηκε στο Λου-
ξεμβούργο και ακολουθούν η Γερμανία
με 20% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο, η Δανία στο 119% του ευρωπαϊκού
μέσου όρου, η Αυστρία στο 117% και το
Βέλγιο στο 116%. 

Σε επίπεδα Ανατολικής
Ευρώπης η πραγματική
ιδιωτική κατανάλωση 

Με θετικό πρόσημο, στα 134,44 εκατ. ευρώ, προβλέπεται ο ΕΛΑΠΕ για το 2022.

<<<<<<

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται
στα πέντε κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης με
τις χαμηλότερες επιδόσεις. 

Η ανεργία μειώνεται, αλλά οι εργοδότες
δεν βρίσκουν κατάλληλο προσωπικό

<<<<<<

Στο 11,6% η ανεργία
το γ΄ τρίμηνο από 13%
το αντίστοιχο διάστημα
πέρυσι – Την ίδια περίοδο
οι κενές θέσεις
αυξήθηκαν κατά 60,8%. 

<<<<<<

Η ανάκαμψη που καταγρά-
φεται μετά τη διετία της
πανδημίας ανοίγει τον δρό-
μο για αύξηση του αριθμού
των εργαζομένων.

O αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 555.567 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά
6,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 9,7% σε σύγκριση με
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. 

Οι αεροπορικές εταιρείες
προχωρούν σε προσλήψεις
Αναζητούν πιλότους, προσωπικό καμπίνας και διοικητικούς υπαλλήλους

H Emirates διοργανώνει την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στο Divani Caravel (στις 09.00) ανοιχτή ημέρα πρόσληψης. Τα άτομα που θα ε-
πιλεγούν θα εκπαιδευτούν στις εγκαταστάσεις της αεροπορικής στο Ντουμπάι.
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Street Food
THE GARRISON BAR & GRILL |  SERIAL GRILLER |  POR FAVOR |  STREET SINS

 
Cocktail Bars

THE OLD SOULS |  SEVEN MONKEYS THE BAR |  BARONYMOUS |  ZONKEY
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Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ  

Μία στις τρεις πιθανότητες δίνει η Scope
Ratings για αναβάθμιση της Ελλάδας
στην επενδυτική βαθμίδα μετά τις ε-
κλογές του 2023, αρκεί η χώρα να συ-
νεχίσει να συμμορφώνεται με τους κα-
νόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άρα
να συνεχίσει να δέχεται στήριξη από
τους θεσμούς στο μέτωπο της δημο-
σιονομικής και της νομισματικής πο-
λιτικής. Ο οίκος, ο οποίος ωστόσο δεν
ανήκει (ακόμα) σε εκείνους που λαμβάνει
υπόψη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και που «παρακολουθούν» οι αγορές,
ήταν ο πρώτος που έδωσε θετικές προ-
οπτικές στη βαθμολογία ΒΒ+ της Ελ-
λάδας (ένα σκαλοπάτι κάτω από την ε-
πενδυτική βαθμίδα), υποδηλώνοντας
πιθανή αναβάθμιση εντός των επόμενων
12-18 μηνών.  

Η ενισχυμένη ευρωπαϊκή θεσμική
στήριξη προς την Ελλάδα –μια εξέλιξη
που η Scope αναμένει να διαρκέσει πέ-
ραν των σημερινών κρίσεων– μπορεί
να συνηγορήσει υπέρ της αξιολόγησης
της επενδυτής βαθμίδας ΒΒΒ, αν αυτή
η στήριξη διατηρηθεί μετά τις εκλογές
του επόμενου έτους και πέραν της κρίσης
της COVID-19. «Υποθέτουμε ότι οι και-
νοτομίες της δημοσιονομικής και της
νομισματικής πολιτικής μετά την παν-
δημία μπορεί να εισαχθούν εκ νέου
κατά τη διάρκεια μελλοντικών κρίσεων,
αν απαιτηθεί, στηρίζοντας τη βιωσιμό-
τητα του χρέους των ευάλωτων χωρών
όπως η Ελλάδα», σημειώνει ο οίκος α-
ξιολόγησης. «Οσο η Ελλάδα συνεχίζει
να συμμορφώνεται με τους κανόνες της
Ε.Ε., η Scope θεωρεί ότι η ΕΚΤ είναι πι-
θανό να στηρίξει τις ελληνικές αγορές
στο μέλλον υπό δυσμενή σενάρια, πα-
ρέχοντας μια πολύ αναγκαία χρηματο-
οικονομική υποστήριξη», προσθέτει
χαρακτηριστικά.  

Ο οίκος εκτιμά πως η ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας θα επιβραδυνθεί
στο 1,1% το επόμενο έτος, αλλά θα α-
νακάμψει στο 1,5% και πάνω από το
δυνητικό επίπεδο έως το 2024, και θα

κινηθεί με ρυθμούς της τάξης του 1,4%
το 2025-2027. Αυτό έρχεται μετά την ι-
σχυρή οικονομική ανάκαμψη από την
άνοιξη του 2020 (ανάπτυξη 8,3% το
2021 και περαιτέρω εκτιμώμενη ανά-
πτυξη 6% το 2022). Ενώ ο πληθωρισμός
θα παραμείνει υψηλότερος για μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα, επιδεινώνοντας
την κρίση του κόστους διαβίωσης, θα
μειωθεί από 9,5% το 2022 στο ακόμη
υψηλό 5,8% το 2023. Οι προοπτικές της
Ελλάδας λαμβάνουν σημαντική στήριξη
από την πτωτική τροχιά του χρέους, ό-
πως τονίζει η Scope, ενώ η επιστροφή
σε πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονά-

σματα μέχρι το επόμενο έτος φαίνεται
πιθανή. Η ανάλυση βιωσιμότητας του
χρέους που εκπόνησε ο οίκος προβλέπει
ότι το ελληνικό χρέος προς ΑΕΠ θα φθά-
σει το 169,3% φέτος και το 147% έως
το 2027, αντανακλώντας μια σημαντική
μείωση από το ρεκόρ του 206,4% που
σημειώθηκε το 2020, και θα συγκλίνει
με τα επίπεδα χρέους άλλων υπερχρε-
ωμένων κρατών της ζώνης του ευρώ,
εξηγεί η Scope. Ωστόσο, οι προοπτικές
αξιολόγησης της Ελλάδας για το επόμενο
έτος περιορίζονται από μια σειρά πα-
ραγόντων, όπως 1) το αυξημένο χρέος
της κυβέρνησης, 2) οι αδυναμίες του
τραπεζικού συστήματος, ακόμη και αν
και τα NPLs έχουν μειωθεί, 3) οι διαρ-
θρωτικές οικονομικές αδυναμίες, καθώς
και 4) οι αβεβαιότητες γύρω από τις ε-
κλογές του 2023, καθώς οποιαδήποτε
μετεκλογική στροφή της οικονομικής
πολιτικής θα μπορούσε να αυξήσει τον
χρηματοοικονομικό κίνδυνο, προειδο-
ποιεί η Scope.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Ενα νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελ-
ληνικής οικονομίας, με επίκεντρο τις
επενδύσεις και μάλιστα σε δραστη-
ριότητες υψηλότερης γνώσης και προ-
στιθέμενης αξίας, βλέπει να εκκολά-
πτεται μελέτη της Eurobank που δη-
μοσιεύθηκε χθες. Ωστόσο, σύμφωνα
με τη μελέτη, ο δρόμος για τη σύγκλιση
των ελληνικών επενδυτικών επιδό-
σεων με τις ευρωπαϊκές είναι ακόμη
μακρύς. Συγκεκριμένα, για να φθάσει
το μερίδιο των επενδύσεων στο ΑΕΠ
στον μέσο όρο της Ευρωζώνης απαι-
τείται μέση ετήσια πραγματική αύξηση
των επενδύσεων παγίων σχεδόν 8%
έως το 2031. 

Κατά τους αναλυτές (τη μελέτη συ-
νυπογράφουν ο διευθύνων σύμβουλος
του ομίλου Φωκίων Καραβίας και ο ε-
πικεφαλής οικονομολόγος του Τάσος
Αναστασάτος), την επενδυτική δρα-
στηριότητα οδηγούν αυτή τη στιγμή
πέντε πυλώνες δραστηριοτήτων, οι
οποίοι και αλλάζουν το υπόδειγμα α-
νάπτυξης. Αυτοί είναι οι εξής: 1. Υ-
ποδομές και ακίνητα, 2. Ενέργεια,
πράσινη μετάβαση, 3. Τηλεπικοινω-
νίες, ψηφιακή αναβάθμιση, 4. Τουρι-
σμός και 5. Βιομηχανία. 

Η μελέτη, μάλιστα, εξετάζει επεν-
δυτικά σχέδια συνολικού ύψους 38,7
δισ. ευρώ, τα οποία υπολογίζεται ότι
μπορεί να αυξήσουν το ΑΕΠ, ανάλογα
με τις υποθέσεις, μεταξύ 47,2 δισ.
ευρώ στη δεκαετία (τουλάχιστον 12,5
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ) και
91,3 δισ. ευρώ στην εικοσαετία, με
σημαντικό αποτέλεσμα να διαχέεται
προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και την οικονομία συνολικά. Σε αυτά
τα έργα, υποστηρίζεται, και στα υπό-
λοιπα που θα ωφεληθούν από αυτά
μπορούν να απασχοληθούν τουλάχι-
στον 419.000 άνθρωποι. 

Οι αναλυτές ξεκινούν από τη δια-
πίστωση ότι το 2022 θα είναι η πρώτη
χρονιά μετά το 2009 που οι νέες ακα-
θάριστες επενδύσεις παγίων θα ξε-

περάσουν τις αποσβέσεις και το κε-
φαλαιακό απόθεμα θα αυξηθεί. Επίσης
σημειώνουν ότι το 2021 επετεύχθη
ρεκόρ 20ετίας στις άμεσες ξένες ε-
πενδύσεις (που έφθασαν τα 5,4 δισ.
ευρώ ή 3% του ΑΕΠ) και θα φθάσουν
ακόμη υψηλότερα το 2022.

Αναγνωρίζουν, πάντως, ότι παρ’
όλα αυτά οι επενδύσεις παγίων σε
πραγματικές τιμές παραμένουν κάτω
από το μισό του επιπέδου του 2007
και ότι το μερίδιό τους στο ΑΕΠ υπο-
λείπεται σχεδόν 10 ποσοστιαίων μο-
νάδων της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με
τη μελέτη, το ελληνικό ΑΕΠ εξακο-
λουθεί να εξαρτάται υπερβολικά από
την ιδιωτική κατανάλωση (το 9μηνο
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2022
ήταν στο 70%, έναντι μέσου όρου
στην Ευρωζώνη 52,4%).  

Οι αναλυτές παρατηρούν, εξάλλου,
ότι οι επενδύσεις είναι απαραίτητη
προϋπόθεση τόσο για τη βελτίωση
του εισοδήματος των πολιτών όσο

και για τον έλεγχο των εξωτερικών
ελλειμμάτων, που παραμένουν διαρ-
θρωτικό χαρακτηριστικό της ελληνικής
οικονομίας. «Δεν μπορεί να υπάρξει
διατηρήσιμη αύξηση των εισοδημάτων
και οικονομική σύγκλιση χωρίς συσ-
σώρευση κεφαλαίου, φυσικού και άυ-
λου, μέσω επενδύσεων. Οποιαδήποτε
βραχυχρόνια αύξηση των εισοδημά-
των, μέσω εισοδηματικών ενισχύσεων,
όπως αυτή που συνέβη στη διάρκεια
της πανδημίας και της ενεργειακής
κρίσης, αν δεν συνοδεύεται από αύ-
ξηση των επενδύσεων θα αποδειχθεί
μη διατηρήσιμη», σημειώνουν.  

Κατά τη μελέτη, η στρατηγική που
πρέπει να ακολουθηθεί πρέπει να θέσει
ως βασικό στόχο την παραγωγή υψη-
λών και διατηρήσιμων ρυθμών ανά-
πτυξης, χωρίς δημιουργία δίδυμων ελ-
λειμμάτων, με παράλληλη μείωση της
εξάρτησης του ΑΕΠ από την ιδιωτική
κατανάλωση και την αύξηση των με-
ριδίων εξαγωγών και επενδύσεων.  

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η κύρια έκπληξη του 2022 ήταν η ε-
πιμονή και το υψηλό επίπεδο του
πληθωρισμού, κάτι που οδήγησε σε
μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων από τις
κεντρικές τράπεζες και στον ταχύτερο
κύκλο σύσφιγξης της νομισματικής
πολιτικής εδώ και δεκαετίες. Μεταξύ
των μεγάλων «χαμένων» της πλη-
θωριστικής κρίσης ήταν και οι επεν-
δυτές των κρατικών ομολόγων. Ω-
στόσο την ίδια στιγμή ο καλπάζων
πληθωρισμός, λόγω της ώθησης που
δίνει στο ονομαστικό ΑΕΠ, βελτίωσε
τους δείκτες χρέους οι οποίοι μειώ-
θηκαν στις περισσότερες χώρες.

Οπως τονίζει η UBS σε νέα έκθεσή

της για τις επιπτώσεις του πληθωρι-
σμού στους επενδυτές ομολόγων, η
πτωτική τροχιά του δείκτη χρέους
τείνει να αποτελεί καλό οιωνό για
τους ομολογιούχους. Ή μήπως όχι;
Στην πραγματικότητα, όπως προει-
δοποιεί, οι επενδυτές θα πρέπει να
επανεξετάσουν την επιθυμία τους
αυτή για τη μείωση των δεικτών του
δημοσίου χρέους, τουλάχιστον όσο
παραμένουν επενδεδυμένοι στα ο-
μόλογα αυτών των χωρών.

Ποιος «πληρώνει» τη μείωση των
δεικτών χρέους; Οι δείκτες χρέους
των περισσοτέρων αναπτυγμένων
χωρών έχουν μειωθεί σημαντικά φέ-
τος, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητα
του χρέους τους, όπως σημειώνει η
UBS. Ο κύριος λόγος δεν είναι οι δη-
μοσιονομικές επιδόσεις, αλλά απλώς

η υψηλή αύξηση του ονομαστικού
ΑΕΠ –που υποκινείται από τον πλη-
θωρισμό– που ανέβασε τον παρονο-
μαστή των δεικτών χρέους.

Κατά την ελβετική τράπεζα, οι
«πληρωτές» της βελτίωσης που ση-
μειώνουν οι δείκτες δημοσίου χρέους
περιλαμβάνουν τους ομολογιούχους,
τους φορολογουμένους (πλούσιους
- φτωχούς - εταιρείες - νοικοκυριά,
ανάλογα με την επιλογή πολιτικής),
τους αποδέκτες μεταβιβάσεων (επι-
δοτήσεις, κοινωνική υποστήριξη),
καθώς και γενικά «την επόμενη γενιά»
– αν περιλαμβάνει περικοπή επεν-
δύσεων σε υποδομές και εκπαίδευση.
Αποτελεί ωστόσο η βελτίωση αυτή
καλό νέο για τους επενδυτές στην
πραγματικότητα; Για να απαντήσει
σε αυτό το ερώτημα η UBS παίρνει
ως παράδειγμα την Ελλάδα. Η χώρα
θα δει φέτος μία από τις μεγαλύτερες
μειώσεις του δείκτη χρέους, με πτώση
21 ποσοστιαίων μονάδων σε περίπου
178% του ΑΕΠ, όπως τονίζει η UBS.
Αυτό συμβαίνει παρά το δημοσιονο-
μικό έλλειμμα 4% και χάρη στην ο-
νομαστική οικονομική ανάπτυξη
12,5%. Ωστόσο, οι αγοραστές των νέ-
ων 10ετών ομολόγων της Ελλάδας
που εκδόθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου
2022 είχαν απώλειες της τάξης του
25% σε όρους συνολικής απόδοσης
στα χαμηλά του Οκτωβρίου και εξα-
κολουθούν να καταγράφουν περίπου
17% απώλειες. Λαμβάνοντας υπόψη
τον πληθωρισμό 8,5% στην Ευρω-
ζώνη, η απώλεια σε πραγματικούς ό-
ρους ανέρχεται σχεδόν στο 24%. Ενώ
η πτώση της τιμής των ελληνικών ο-
μολόγων μπορεί να ανακτηθεί με την
πάροδο του χρόνου, καθώς τώρα προ-
σφέρουν απόδοση 3,9% (10ετή), η α-
πώλεια αγοραστικής δύναμης θα είναι
μόνιμη. «Αρα, μπορούμε να συμπε-
ράνουμε ότι οι ομολογιούχοι, άθελά
τους, έχουν χορηγήσει στην Ελλάδα
περίπου το 80% αυτής της ελάφρυν-
σης χρέους», τονίζει η ελβετική τρά-
πεζα. Το ίδιο ισχύει για κάθε άλλη
χώρα που παρουσίασε υψηλούς ρυθ-
μούς πληθωρισμού φέτος. Ωστόσο,
καθώς τα επιτόκια έχουν επίσης αυ-
ξηθεί απότομα, οι χώρες θα πρέπει
να πληρώσουν περισσότερα για μελ-
λοντική χρηματοδότηση (και μετα-
κύλιση του χρέους), κάτι που με την
πάροδο του χρόνου μπορεί να εκμη-
δενίσει την τρέχουσα βελτίωση. Οσες
χώρες έχουν μεγάλα δημοσιονομικά
ελλείμματα και πολύ βραχυπρόθεσμο
χρέος θα αντιμετωπίσουν την πιο α-
πότομη αύξηση στις πληρωμές τόκων,
καταλήγει η UBS.

Των ΕΥΓΕΝIΑΣ ΤΖΩΡΤΖH
και ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ  

Σε διαγραφή των οφειλών προς το Δη-
μόσιο για περίπου 100.000 οφειλέτες
που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη
προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων. Πρόκειται για οφειλέτες που
ρύθμισαν τα χρέη τους τόσο προς τις
τράπεζες όσο και προς το Δημόσιο και
πέτυχαν και διαγραφή οφειλών, την ο-
ποία τώρα το Δημόσιο καλείται να υ-
λοποιήσει. Προϋπόθεση για τη διαγραφή
του χρέους που έχει συμφωνηθεί στο
πλαίσιο της ρύθμισης είναι η τήρηση
των όρων της διευθέτησης των οφειλών
που αποφάσισε το δικαστήριο και οι ο-
ποίοι θα πρέπει να πιστοποιηθούν με
συγκεκριμένη διαδικασία. 

Αυτό προβλέπει η εγκύκλιος που ε-
ξέδωσε ο διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσι-
λής, στην οποία παρέχονται οδηγίες
προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες οι οποίες
θα πρέπει να ελέγξουν εάν τηρήθηκαν
οι όροι της σχετικής ρύθμισης. Υπεν-
θυμίζεται ότι στον νόμο Κατσέλη που

θεσπίστηκε το 2010, με το ξέσπασμα
δηλαδή της οικονομικής κρίσης, είχαν
ενταxθεί περί τους 200.000 οφειλέτες.
Από αυτούς, οι υποθέσεις περίπου
150.000 έχουν εκδικαστεί και θετική α-
πόφαση ρύθμισης έχουν πάνω από πε-
ρίπου 100.000, η συντριπτική πλειονό-
τητα των οποίων είχε οφειλές τόσο σε
τράπεζες όσο και στο Δημόσιο. 

Σύμφωνα με τον νόμο για την απαλ-
λαγή των οφειλετών από το υπόλοιπο
των χρεών τους θα πρέπει να έχει τη-
ρηθεί το πρόγραμμα και συγκεκριμένα
η τριετής πληρωμή όλων των πιστωτών,
όπως αυτή έχει προκύψει από τη δικα-
στική απόφαση. Συγκεκριμένα, ο νόμος
ορίζει ότι: Η κανονική εκτέλεση από
τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που ε-
πιβάλλονται με την απόφαση που εκ-
δίδεται επιφέρει την απαλλαγή του από
κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφει-
λής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη
και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν
τις απαιτήσεις τους. Το δικαστήριο με
αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται

στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή
του από το υπόλοιπο των οφειλών». 

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ε-
γκύκλιο: 

1. Ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει συμ-
μορφωθεί με την υποχρέωσή του να
καταβάλλει προς όλους τους πιστωτές,
για χρονικό διάστημα τριών ετών, το
ποσό που έχει αποφασιστεί.  

2. Για να επέλθει η απαλλαγή του ο-
φειλέτη από απαίτηση του Δημοσίου
πρέπει σωρευτικά να συντρέχουν οι
εξής προϋποθέσεις:

• Να έχει περιληφθεί η απαίτηση
του Δημοσίου ως πιστωτή στο σχέδιο
διευθέτησης οφειλών που περιλαμβά-
νεται στην αίτηση του οφειλέτη ενώπιον
του αρμόδιου Ειρηνοδικείου και να μην
έχει εξαιρεθεί από το δικαστήριο. 

• Να έχει καταβάλει τις οφειλές έναντι
του συνόλου των πιστωτών, των οποίων
οι απαιτήσεις προκύπτουν από τη δι-
καστική ρύθμιση. Η διαπίστωση κατα-
βολής των υποχρεώσεων προς όλους
τους πιστωτές γίνεται με την προσκό-

μιση από τον οφειλέτη εξοφλητικών α-
ποδείξεων από τους λοιπούς πιστωτές.  

3. Η απαλλαγή του οφειλέτη θα γίνεται
ακόμα και εάν εκπληρώσει τις υποχρε-
ώσεις του νωρίτερα, δηλαδή πριν από
την πάροδο της τριετίας.  

4. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο
της απαλλαγής εκκρεμεί ακόμα η εκ-
ποίηση περιουσιακών στοιχείων του ο-
φειλέτη από τον εκκαθαριστή για την
ικανοποίηση των πιστωτών, η εκκρε-
μότητα αυτή δεν αποτελεί κώλυμα κατά
τον νόμο για τη διαγραφή των υπόλοι-
πων οφειλών. 

5. Σε περίπτωση που η απαλλαγή πι-
στοποιείται με δικαστική απόφαση κα-
θίσταται ασφαλέστερη η διαπίστωση
των προϋποθέσεων για τη διαγραφή
των χρεών. 

Ειδικότερα, σε απαλλαγή υπόκεινται
οφειλές που έχουν καταχωριστεί στα
βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορο-
λογικής Διοίκησης, είναι δηλαδή βεβαι-
ωμένες στη Φορολογική Διοίκηση και
προς το Δημόσιο. Αντίθετα, ο οφειλέτης

δεν απαλλάσσεται από βεβαιωμένες ο-
φειλές που, α) ενώ είχαν συμπεριληφθεί
στην αίτηση περί υπαγωγής τους στον
ν. 3869/2010 εξαιρέθηκαν με βάση τη
δικαστική απόφαση, καθώς και οφειλές
που δεν συμπεριλήφθηκαν από τον ο-
φειλέτη στην αίτησή του, ούτε εντά-
χθηκαν στη διαδικασία από το δικαστή-
ριο. Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα
με την εγκύκλιο, οι οφειλές για τις οποίες
απαλλάσσεται ο οφειλέτης δεν λαμβά-
νονται υπόψη για τη χορήγηση στον ο-
φειλέτη αποδεικτικού ενημερότητας ή
βεβαίωσης οφειλής, δεν υπόκεινται σε
συμψηφισμό με απαιτήσεις του οφειλέτη
έναντι του Δημοσίου και δεν λαμβάνονται
υπόψη για την άσκηση ποινικής δίωξης
σε βάρος του οφειλέτη για το αδίκημα
της μη καταβολής χρεών προς το Δη-
μόσιο. Επίσης, για τις οφειλές αυτές δεν
επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοί-
κηση σε βάρος του οφειλέτη μέτρα δια-
σφάλισης, καθώς και μέτρα αναγκαστικής
εκτέλεσης για την είσπραξη των οφειλών
που υπόκεινται σε απαλλαγή. 

Πιθανότητες 33% δίνει η Scope Ratings
για επενδυτική βαθμίδα μετά τις εκλογές

Στροφή στο παραγωγικό μοντέλο
ανάπτυξης με νέες επενδύσεις

<<<<<<

Ο οίκος εκτιμά πως
η ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας θα επιβραδυνθεί
στο 1,1% το επόμενο έτος.  

Οσο η Ελλάδα συνεχίζει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της Ε.Ε., η Scope θεωρεί ότι η
ΕΚΤ είναι πιθανό να στηρίξει τις ελληνικές αγορές στο μέλλον υπό δυσμενή σενάρια. 

Οι πέντε πυλώνες δραστηριοτήτων, οι οποίοι και αλλάζουν το υπόδειγμα ανάπτυξης,
είναι: 1. Υποδομές και ακίνητα, 2. Ενέργεια, πράσινη μετάβαση, 3. Τηλεπικοινωνίες, ψη-
φιακή αναβάθμιση, 4. Τουρισμός και 5. Βιομηχανία. 

Οι μεγάλοι χαμένοι
της μείωσης
του ελληνικού χρέους

<<<<<<

Οι επενδυτές κρατικών
ομολόγων έχουν άθελά
τους επωμιστεί το κόστος
της ελάφρυνσης του
χρέους, αναφέρει η UBS.

<<<<<<

Προϋπόθεση η τριετής πλη-
ρωμή όλων των πιστωτών,
όπως αυτή έχει προκύψει
από τη δικαστική απόφαση. 

Διαγράφονται χρέη 100.000
οφειλετών προς το Δημόσιο
Είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και εξυπηρετούν επί μία τριετία τη ρύθμιση 

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να έχουν τηρήσει τους όρους της διευθέτησης των οφειλών που αποφάσισε το δικαστήριο και οι οποίοι θα
πρέπει να πιστοποιηθούν με συγκεκριμένη διαδικασία.
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Της ΧΡYΣΑΣ ΛΙAΓΓΟΥ

Σχεδόν μηδενική ήταν η συμμετοχή του
ρωσικού αερίου στην εγχώρια κατανά-
λωση τον Νοέμβριο, ενώ στο 14,4% πε-
ριορίστηκε η συμμετοχή του το 11μηνο
του 2022, από 40,4% το 11μηνο του
2021 και 35,7% το εννεάμηνο του 2022.

Οι εισαγωγές ρωσικού αερίου που
καλύπτουν την εγχώρια κατανάλωση
μειώθηκαν κατά 68,4% σε σχέση με την
ίδια περίοδο του 2021, σύμφωνα με με-
λέτη του Green Tank που βασίζεται σε
στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, καλύπτοντας μόλις
8,12 TWh. Αντίθετα, οι εισαγωγές LNG
από τον σταθμό της Ρεβυθούσας με ση-
μείο εισόδου την Αγ. Τριάδα, πέρασαν
στην πρώτη θέση φθάνοντας τις 34,14
TWh και μερίδιο 60,5%, αύξηση 56,5%
σε σχέση με το 2021. 

Μείωση κατά 2,9% παρουσίασαν οι
εισαγωγές αζέρικου αερίου από τον ΤΑΡ
με 12 TWh (μερίδιο 21,3%), ξεπερνώντας
τις εισαγωγές ρωσικού αερίου για το
ενδεκάμηνο του 2022. Τέλος, μεγάλη
μείωση κατά 41,7% σημείωσαν οι ει-

σαγωγές τουρκικού αερίου από τους
Κήπους, οι οποίες ανήλθαν σε μόλις 2,2
TWh (μερίδιο 3,9%).

Η σημαντική μείωση των ροών ρω-
σικού αερίου στην εγχώρια αγορά είναι
αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης
φυσικού αερίου κατά 18,8% σε σχέση
με το αντίστοιχο 11μηνο του 2021. Τον
Νοέμβριο σημειώθηκε η τέταρτη με-
γαλύτερη μείωση σε σχέση με τον ίδιο
μήνα του 2021 (-31,2%) μετά τον Οκτώ-
βριο (-50,1%), τον Απρίλιο (-46,1%) και
τον Σεπτέμβριο (-38,3%). Τον Νοέμβριο
οι ρωσικές ροές αερίου σχεδόν μηδε-
νίστηκαν (-98,3%) και ανήλθαν μόλις
σε 0,039 ΤWh, τη δεύτερη χαμηλότερη
μηνιαία ποσότητα για το 2022, ύστερα
από αυτή του Οκτωβρίου (0,012 ΤWh).

Συνολικά οι εισαγωγές από τη Ρωσία
ήταν υψηλότερες, αλλά μεγάλο μέρος
αυτών κατευθύνθηκε μέσω εξαγωγών
στη Βουλγαρία.

Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το
Green Tank για το τετράμηνο Αυγούστου
- Νοεμβρίου 2022, το ήμισυ δηλαδή της
οκτάμηνης περιόδου που η χώρα πρέπει
να μειώσει τη χρήση αερίου σύμφωνα
με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σε πο-
σοστό 15% σε σχέση με το 2021, δεί-
χνουν να έχει ήδη καλυφθεί ο στόχος.
Η κατανάλωση φυσικού αερίου εμφα-
νίζεται μειωμένη στο ήμισυ της περιό-
δου, ακόμη και σε σχέση με τον μέσο
όρο της προηγούμενης πενταετίας. Η
αθροιστική κατανάλωση του τετραμήνου
ήταν κατά 33% χαμηλότερη σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο του 2021 και κατά
19,7% σε σχέση με τον μέσο όρο των
αντίστοιχων τετραμήνων. Η μείωση
είναι αποτέλεσμα της υποχώρησης της
ζήτησης στη βιομηχανία κατά 63,9%,
στα δίκτυα διανομής κατά 29,6% και
της ασυνήθιστα υψηλής μείωσης κατά
30,1% στην ηλεκτροπαραγωγή. Ο τε-

λευταίος αυτός παράγοντας καθιστά ε-
πισφαλές ένα συμπέρασμα για επίτευξη
του στόχου μείωσης της ζήτησης φυ-
σικού αερίου στο 8μηνο (Αύγουστος
2022 - Μάρτιος 2023) χωρίς να απαιτη-

θούν νέα μέτρα. Το δίμηνο Οκτωβρίου
- Νοεμβρίου η ζήτηση για ηλεκτρική ε-
νέργεια ήταν χαμηλή, με αποτέλεσμα
να περιοριστεί σημαντικά η συμμετοχή
του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπα-

ραγωγή, ενώ εξαιρετικά χαμηλή ήταν
και η ζήτηση φυσικού αερίου για θέρ-
μανση λόγω ήπιων καιρικών συνθηκών,
πορεία που έχει αρχίσει να ανατρέπεται
με τις πρώτες χειμερινές θερμοκρασίες.

Ενα ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της
πίτας των χειμερινών εξορμήσεων, και
βέβαια των ταξιδιών εντός Ελλάδας
κατά τις εορτές το Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς, αποσπούν τα κα-
ταλύματα που διατίθενται μέσα από
πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Μεμονωμένα σπίτια ή και συγκροτήματα
που έχουν αναπτυχθεί προς τούτο α-
ποτελούν για ολοένα και περισσότερο
κόσμο βασική επιλογή διαμονής και
στο βουνό.

Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή δεν είναι
γραμμική: φέτος παρατηρείται επιβρά-
δυνση καθώς εκλείπουν οι λόγοι που
οδήγησαν μαζικά κόσμο σε τέτοια κα-
ταλύματα κατά τα προηγούμενα δύο
χρόνια. Ειδικότερα απουσιάζει η παν-
δημία ή, αν θέλετε, η ανησυχία για την
COVID-19 που είχε ωθήσει πολύ κόσμο

στην «απομόνωση» των ενοικιαζόμενων
εξοχικών.  

Πάντως η προσφορά καταλυμάτων
βραχυχρόνιας μίσθωσης στα δημοφιλή
χειμερινά θέρετρα εμφανίζεται φέτος
αυξημένη σε σχέση με πέρυσι ή ακόμη
και με το 2019. Ειδικότερα, στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αράχωβας τον φετινό
Δεκέμβριο προσφέρονται προς ενοι-
κίαση 173 ακίνητα, 15% περισσότερα
από πέρυσι, αλλά και 12% λιγότερα από
τα 196 του Δεκεμβρίου του 2019. Για
τον Ιανουάριο η προσφορά διαμορφώ-
νεται σε 165 καταλύματα, 6% περισ-
σότερα από πέρυσι. Στο Καρπενήσι
τον φετινό Δεκέμβριο προσφέρονται
78 καταλύματα, 32% περισσότερα από
πέρυσι και 11% από το 2019, ενώ για
τον Ιανουάριο του 2023 η αύξηση αγγίζει
το 44% από τον αντίστοιχο μήνα του

2022 και το 11% σε σχέση με το 2020.
Αύξηση κατά 14% σημειώνεται και
όσον αφορά την προσφορά καταλυμά-
των στα Καλάβρυτα σε σχέση με πέρυσι.  

Οι καλύτερες επιδόσεις για τις χει-
μερινές βραχυχρόνιες μισθώσεις, συ-
γκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα σε
ό,τι αφορά σε τιμές και πληρότητες,
καταγράφονται σύμφωνα με στοιχεία
της AirDNA στην Αράχωβα, στα Καλά-
βρυτα και στο Καρπενήσι. Και μάλιστα
με τιμές που εμφανίζονται να κινούνται

έστω και οριακά υψηλότερα από τις
περυσινές. Για παράδειγμα, στην Αρά-
χωβα και τις γύρω περιοχές η μέση τιμή
ανά διανυκτέρευση κατά τον Δεκέμβριο
κινείται στα επίπεδα των 304 ευρώ και
τον Ιανουάριο κατά τι υψηλότερα. Οι
τιμές αυτές είναι κατά 4% και 8% υψη-
λότερες συγκριτικά με τους αντίστοιχους
μήνες πριν από ένα χρόνο, και ακόμα
περισσότερο, 8% και 35% αντίστοιχα,
υψηλότερες από τους ίδιους μήνες των
Χριστουγέννων του 2019.

Οι κρατήσεις κινούνται σε υψηλότερο
επίπεδο συγκριτικά με τον προηγούμενο
χρόνο, ιδίως για τον μήνα Ιανουάριο.
Ειδικότερα, στην Αράχωβα εμφανίζουν
αυξημένες κατά 12% σε ετήσια βάση
τον Ιανουάριο, ενώ για τον Φεβρουάριο
η αντίστοιχη αύξηση αγγίζει το 66%.
Αντιθέτως, μέχρι στιγμής, ο φετινός

Δεκέμβριος κινείται με ρυθμό 21% χα-
μηλότερο από πέρυσι (1.354 διανυκτε-
ρεύσεις). Κάτι που αποδίδεται αφενός
στο γεγονός πως έχει περάσει η παν-
δημία που οδηγούσε πολύ κόσμο σε
τέτοιου τύπου διαμονή για λόγους υ-
γειονομικής ασφάλειας και αφετέρου
στις ανησυχίες που επικρατούν για το
διαθέσιμο εισόδημα ενόψει ενός δύ-
σκολου ενεργειακά και πληθωριστικά
χειμώνα. Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία
αυτά αναφέρονται στις 8 Δεκεμβρίου
και έκτοτε έχουν ακολουθήσει πολλές
επιπλέον κρατήσεις.

Ακόμα και έτσι η μέση πληρότητα
για τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται σε
35%, κάτι που σημαίνει, με αναγωγή
στις ημέρες των εορτών, πληρότητα
άνω του 70% για τις βραχυχρόνιες μι-
σθώσεις τα Χριστούγεννα.

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Αν έχετε προλάβει να κανονίσετε για
να ταξιδέψετε τις εορτές σε ορεινούς
και ημιορεινούς προορισμούς της Ελ-
λάδας είναι πολύ πιθανόν να βρείτε εκεί
γνωστούς σας χωρίς να το έχετε προ-
γραμματίσει. Τόσο ψηλά κινούνται φέτος
οι κρατήσεις που αναμένεται να προ-
κληθεί το αδιαχώρητο σε πολλούς από
τους δημοφιλείς, και όχι μόνον, προο-
ρισμούς. Κρατήσεις που σε ένα μεγάλο
ποσοστό έχουν γίνει ήδη από τα τέλη
Οκτωβρίου. Μάλιστα οι υψηλές πληρό-
τητες που αναφέρουν οι χειμερινοί προ-
ορισμοί, στην περιοχή του 80%-90%,
συνοδεύονται και από αντίστοιχα υψηλές
κρατήσεις στα καταλύματα βραχυχρό-
νιων μισθώσεων.

Ωστόσο, η ορατότητα των ξενοδόχων
για την ταξιδιωτική κίνηση μετά το πέ-
ρας των εορτών και συγκεκριμένα μετά
το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου
είναι σχεδόν μηδενική. Σε αντίθεση με
άλλες χρονιές, δεν υπάρχουν κρατήσεις
άξιες λόγου, ούτε τηλεφωνήματα, για
τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα του Ια-
νουαρίου, πόσο μάλλον του πρώτου τρι-
μήνου. Την ίδια, δε, εικόνα περιγράφουν
και τα μεγάλα ξενοδοχεία της Αθήνας,
τα οποία όμως ολοκληρώνουν μία χρο-
νιά-ρεκόρ. Με τον Νοέμβριο σαφώς κα-

λύτερο από τον αντίστοιχο μήνα του
2019 και τον Δεκέμβριο γεμάτο τουρίστες
από το εξωτερικό. Και δεν είναι μόνο
τα μεγάλα αθηναϊκά ξενοδοχεία. Είναι
και η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Στον Αστέρα
Βουλιαγμένης, Δεκέμβριο μήνα, παρα-
μένει ανοιχτή η μία από τις δύο μονάδες
και ειδικότερα το «Ναυσικά», όπως και
τα εστιατόρια του «Αρίωνα» και οι άλλοι
κοινόχρηστοι χώροι του. Και παραμέ-
νουν ανοιχτά διότι η Four Seasons ση-
μειώνει υψηλότατες για την εποχή πλη-
ρότητες, από ξένους κυρίως επισκέ-
πτες.

Επιπλέον, όπως ο «Αστέρας» έτσι και

όσα από τα πεντάστερα ξενοδοχεία της
πρωτεύουσας έχουν προγραμματίσει
χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα
event δηλώνουν πως έχουν πρακτικά
εξαντλήσει το σύνολο των διαθέσιμων
κρατήσεων γι’ αυτές τις εκδηλώσεις.
«Μοιάζει λες και κανείς δεν ξέρει τι θα
φέρει ο καινούργιος χρόνος και σπεύ-
δουν όλοι να προλάβουν να κάνουν δια-
κοπές», αναφέρει χαρακτηριστικά με
ευδιάκριτη ανησυχία ξενοδόχος με τον
οποίον συνομίλησε η «Κ». Μέχρι τότε
όμως τόσο αυτός όσο και οι περισσότεροι
συνάδελφοί του ετοιμάζονται για πολλή
πολλή δουλειά.

Παράλληλα είναι εμφανής και ο προ-
βληματισμός για τα αυξημένα κόστη
στον κλάδο των προμηθειών της εστία-
σης και βέβαια της ενέργειας. Ο μάνατζερ
πολύ μεγάλου ξενοδοχείου στο κέντρο
της Αθήνας σημειώνει πως τα λειτουρ-
γικά έξοδα έχουν εκτοξευθεί συρρικνώ-
νοντας τόσο τα περιθώρια κέρδους όσο
και το καθαρό αποτέλεσμα, παρά την
αύξηση του κύκλου εργασιών. «Θα σας
πω μόνο ένα πράγμα: τον Σεπτέμβριο
του 2019 το κόστος της ενέργειας ήταν
μόλις το 25% του αντίστοιχου ποσού
που δαπανήσαμε σε ενέργεια τον ίδιο
μήνα φέτος», εξηγεί. Το πρόβλημα της

ενέργειας είναι βέβαια εντονότερο στους
ορεινούς προορισμούς, λόγω των ανα-
γκών σημαντικής θέρμανσης, που έχουν
όμως σαφώς πιο περιορισμένη σεζόν
από τους συναδέλφους τους στην πρω-
τεύουσα. Εστω και έτσι πάντως τα νού-
μερα για φέτος τις εορτές στο βουνό
είναι πολύ καλά. «Συνήθως γεμίζαμε με
κρατήσεις για τα ξενοδοχεία τα Χρι-
στούγεννα από τις 15 Δεκεμβρίου και
μετά, αλλά φέτος τα γεμίσαμε από τα
τέλη Νοεμβρίου», αναφέρει με συγκρα-
τημένη αισιοδοξία στην «Κ» ο επικε-
φαλής της Ατυπης Ομάδας Ξενοδόχων
των Ορεινών και Ημιορεινών Προορι-

σμών και Πρόεδρος της Ενωσης Ξενο-
δόχων Δράμας, Αγγελος Καλλίας. Στην
πόλη του η πληρότητα για τις εορτές
στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας
βρισκόταν ήδη στο 80%. Ομως ο μέσος
όρος της πληρότητας για ολόκληρο τον
μήνα πέφτει στο 45%. Στα Γιάννενα, ό-
που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
κυριολεκτικά μια κοσμογονία με πολύ
υψηλή ζήτηση για ταξίδια σε ολόκληρη
την περιφέρεια, οι πληρότητες αυτή τη
στιγμή βρίσκονται στο 90% για το δε-
καπενθήμερο των εορτών και στο 65%
για όλο τον Δεκέμβριο. Λίγο χαμηλότερα
μεταξύ 85% και 90% κινούνται οι πλη-

ρότητες στα Καλάβρυτα, ενώ στο 90%
αναφέρουν τις πληρότητες οι ξενοδόχοι
στα Τρίκαλα και τα Μετέωρα. Το Καρ-
πενήσι, σύμφωνα πάντα με στοιχεία
που συγκεντρώνει και ο επικεφαλής
της Ατυπης Ομάδας Ξενοδόχων των Ο-
ρεινών και Ημιορεινών Προορισμών,
για τις δύο εβδομάδες των εορτών, δη-
λαδή μεταξύ Χριστουγέννων και Φώτων,
εμφανίζει πληρότητα 75%, με τον μέσο
όρο για ολόκληρο τον Δεκέμβριο να
διαμορφώνεται έτσι στο 35%. Ανατο-
λικότερα, στο Πήλιο οι πληρότητες κι-
νούνται πέριξ του 80%, ενώ στην πόλη
του Βόλου αγγίζουν το 100%. Καταλύτης
εδώ είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις
και τα χριστουγεννιάτικα πάρκα που
έχει οργανώσει ο δήμος. Το χριστου-
γεννιάτικο πάρκο ως λειτουργία αποτελεί
πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από
χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα
στη Δράμα, επεκτάθηκε αργότερα στην
Αθήνα και πλέον έχουν υιοθετήσει πολ-
λοί άλλοι δήμοι ανά την επικράτεια.

Ετσι φέτος θεματικά εορταστικά πάρ-
κα έχουν προγραμματιστεί στα Τρίκαλα,
στην Κομοτηνή, στην Πιερία, στη Λά-
ρισα, στον Βόλο, στη Δράμα και σε πολ-
λές ακόμα πόλεις. Πρόκειται για επεν-
δύσεις που γίνονται συνήθως από τους
δήμους, με προϋπολογισμούς 400.000
– 500.000 ευρώ που φέρνουν πολύ λι-
γότερα άμεσα έσοδα, αλλά προσελκύουν
επισκέπτες από τις ευρύτερες γεωγρα-
φικές τους περιφέρειες, τονώνοντας
σημαντικά την τοπική οικονομία.

Κοιτώντας την Αράχωβα, κατά πολ-
λούς τη χιονοδρομική πρωτεύουσα της
Ελλάδας, οι πληρότητες για τις εορτές,
όπως ίσως μπορεί να φαντάζεται κανείς,
αγγίζουν και ξεπερνούν το 95%. Η εγ-
γύτητα με την Αθήνα είναι ο ένας λόγος.
Οπως άλλωστε είναι και για τις πληρό-
τητες της τάξης του 95% στα Τρίκαλα
Κορινθίας. Ο άλλος λόγος, που είναι και
το «κλειδί» για τους χειμερινούς προο-
ρισμούς κατά το αβέβαιο πρώτο τρίμηνο,
όπως εξηγεί ο Αγγελος Καλλιάς, είναι
το χιόνι: η κίνηση στους προορισμούς
με χιονοδρομικά κατά τον Ιανουάριο
και τον Φεβρουάριο θα εξαρτηθεί σχεδόν
σε απόλυτο βαθμό από το αν και πόσο
θα χιονίσει. Διαφορετικά η κίνηση δεν
αναμένεται να επιστρέψει πριν από το
Σαββατοκύριακο της 25ης Μαρτίου, ε-
κτιμούν οι ίδιες πηγές.

Δεν καταναλώσαμε ρωσικό
φυσικό αέριο τον Νοέμβριο
Το ποσοστό του καυσίμου στην εγχώρια κατανάλωση σχεδόν μηδενίστηκε

<<<<<<

Η συμμετοχή του περιορί-
στηκε στο 14,4%
στο 11μηνο φέτος από
40,4% το 11μηνο του 2021.

<<<<<<

Oι προορισμοί που
ξεχωρίζουν είναι
η Αράχωβα, το Καρπενήσι
και τα Καλάβρυτα.   

<<<<<<

Για την περίοδο μετά τις εορ-
τές και έως τα τέλη Μαρτίου
οι κρατήσεις εμφανίζονται
αισθητά μειωμένες.

Στην Αράχωβα και στις γύρω περιοχές η
μέση τιμή ανά διανυκτέρευση κατά τον Δε-
κέμβριο κινείται στα επίπεδα των 304 ευ-
ρώ και τον Ιανουάριο κατά τι υψηλότερα.

Οι εισαγωγές LNG από τον σταθμό της Ρεβυθούσας πέρασαν στην πρώτη θέση, φθάνοντας τις 34,14 TWh και μερίδιο 60,5%.

Αυξάνονται οι μισθώσεις τύπου Airbnb στα χειμερινά εξοχικά  

Χριστούγεννα σε παραθαλάσσια ξενοδοχεία
Υψηλές πληρότητες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στο κέντρο της Αθήνας και σε χειμερινά θέρετρα της Ελλάδας για την περίοδο των εορτών

Στα περισσότερα χειμερινά θέρετρα οι κρατήσεις της εορταστικής περιόδου κινούνται πάνω από 80%. Ομως για όλο τον Ιανουάριο το ποσοστό υποχωρεί στο 45%.
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Περισσότερες από 4 στις 10 διαθέσιμες
κλίνες για φιλοξενία τουριστών στο κέ-
ντρο της Αθήνας στα τέλη του 2019 α-
ντιστοιχούσαν σε ακίνητα που διατίθε-
νται μέσα από βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Σήμερα, ο αριθμός αυτός εκτιμάται πως
έχει αυξηθεί περαιτέρω πλησιάζοντας
το 50% των διαθέσιμων κλινών στον
κεντρικό τομέα της Αθήνας, σύμφωνα
με όσα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο
της γενικής συνέλευσης της Ενωσης
Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αρ-
γοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) από τον Γιώργο
Σώκλη, επίκουρο καθηγητή Παντείου
Πανεπιστημίου. 

Με δεδομένο ότι η ζήτηση για ταξίδια
στην Αθήνα έχει αυξηθεί και ήδη τα

στοιχεία (ξενοδοχείων και βραχυχρόνιων
μισθώσεων) δείχνουν πως τον Νοέμβριο
ξεπέρασε τα επίπεδα του αντίστοιχου
μήνα του 2019, καθίσταται σαφές πως
απαιτούνται νέες επενδύσεις. Επενδύσεις
τόσο σε υποδομές φιλοξενίας προκειμέ-
νου αυτές να συνάδουν με το βελτιωμένο
εισοδηματικό προφίλ των επισκεπτών,
όσο και σε βαριές υποδομές όπως δυνα-
μικότητα αεροδρομίου, οδικών αξόνων,
διαχείρισης απορριμμάτων, μεταφορών,
πράσινης ενέργειας και άλλες. Και ενώ
σε μεγάλο βαθμό οι επενδύσεις σε βαριές
υποδομές έχουν δρομολογηθεί ή δρο-
μολογούνται, ένα μεγάλο μέρος του στοκ
των αθηναϊκών ξενοδοχείων χρήζει ε-
κτενών ανακαινίσεων, αναφέρουν πηγές
της αγοράς. Μιλώντας στο πλαίσιο της
52ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέ-

λευσης της ΕΞΑΑΑ η πρόεδρός της, Λα-
μπρινή Καρανάσιου Ζούλοβιτς, έθεσε
το ερώτημα: «Το ζητούμενο είναι “τι θέ-
λουμε για την Αθήνα τελικά”. Πρέπει να
το σκεφτούμε. Θέλουμε ανεξέλεγκτη δη-

μιουργία κλινών με τον κίνδυνο να μεί-
νουν κενές; Ή επιθυμούμε μια στρατη-
γική ανάπτυξη η οποία θα μας διασφα-
λίσει βιωσιμότητα και μια ορθή εξέλιξη
σε όλα τα επίπεδα;». Για τον λόγο αυτό

η ΕΞΑΑΑ ζήτησε τη διενέργεια μελέτης
για τη φέρουσα ικανότητα της Αθήνας. 

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προ-
κύπτει ότι τουλάχιστον 4 στα 10 διαθέ-
σιμα κρεβάτια βρίσκονται σε ακίνητα
βραχυχρόνιων μισθώσεων και αφετέρου
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των βραχυχρό-
νιων μισθώσεων είναι πολλαπλάσιος ε-
κείνου των ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα,
από το 2019 έως σήμερα η ανάπτυξη
των ξενοδοχειακών κλινών διαμορφώ-
νεται κοντά στο 11%. Αντίστοιχα από
το 2015, οπότε και ξεκίνησε να διευρύ-
νεται η αγορά των βραχυχρόνιων μι-
σθώσεων, έως σήμερα η αύξηση των
διαθέσιμων κλινών πλησιάζει το 400%.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Σώκλη, που
παρουσίασε ευρήματα της μελέτης της
ΕΞΑΑΑ από το Ινστιτούτο Τουριστικών
Ερευνών και Προβλέψεων – ΙΤΕΠ για
τη φέρουσα ικανότητα της Αθήνας- Ατ-
τικής, «η μεγάλη αύξηση της ζήτησης
για καταλύματα τα τελευταία χρόνια
καλύφθηκε σε συντριπτικό ποσοστό
μέσω της ραγδαίας εξάπλωσης των κα-
ταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Α-
ντιθέτως, η κάλυψη της αυξημένης αυτής
ζήτησης από πλευράς των ξενοδοχείων
έγινε μέσω της αξιοποίησης του πλεο-
νάζοντος δυναμικού και όχι με τη δη-
μιουργία νέων μονάδων».

Επιπλέον, καταγράφεται διαχρονική
τάση μεταβολής της σύνθεσης του ξε-
νοδοχειακού δυναμικού υπέρ των δω-
ματίων που ανήκουν στις υψηλότερες
κατηγορίες. Από τα ευρήματα αυτά, κύ-
κλοι της αγοράς εξάγουν το συμπέρασμα
πως η ζήτηση μετατοπίζεται δυναμικά
προς τα υψηλότερης κατηγορίας ξενο-
δοχεία και τα καλύτερης ποιότητας κα-
ταλύματα βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, «οι δείκτες φέ-
ρουσας ικανότητας τουριστικής ανά-
πτυξης για την περιοχή της Αττικής και
το σύνολο της επικράτειας δείχνουν ότι
τόσο η χώρα συνολικά όσο και, ειδικά,
η περιοχή της Αττικής έχουν περιθώρια
περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης», κα-
ταλήγει η μελέτη.

Ενεργειακή πύλη
της Ευρώπης η Ελλάδα
Μήνυμα πως οι ευκαιρίες αφθονούν
στον ελληνικό ενεργειακό τομέα έ-
στειλε στους διεθνείς επενδυτές ο
αρμόδιος για θέματα ενεργειακών
πόρων υφυπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, κατά την ομιλία
του στο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη. Ο κ. Πάιατ έκανε αναφορά
στα κίνητρα του νομοσχεδίου για τη
μείωση του πληθωρισμού (Inflation
Reduction Act), ενώ παράλληλα ση-
μείωσε ότι η χώρα μας είναι ένας
σταθερός εταίρος των ΗΠΑ που θα
συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό
ρόλο στην ευρωπαϊκή ενεργειακή α-
σφάλεια και ενεργειακή μετάβαση.
«Τώρα που η Ρωσία απέδειξε μια για
πάντα ότι είναι ένας αναξιόπιστος
προμηθευτής ενέργειας, ο ρόλος της
Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη
νοτιοανατολική Ευρώπη, με πρόσβα-
ση σε προμήθειες από όλο τον κόσμο,
είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Αμερι-
κανοί προμηθευτές LNG και πάροχοι
υπηρεσιών έχουν αυξήσει τις εξα-
γωγές τους στην Ελλάδα και την υ-
πόλοιπη Ευρώπη», τόνισε χαρακτη-
ριστικά. Ο κ. Πάιατ υποστήριξε ότι
η ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό
κόμβο κατέστη δυνατή χάρη σε μα-
κροχρόνιες επενδύσεις σε έργα, όπως
η διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας,
ο τερματικός σταθμός LNG της Ρε-
βυθούσας και ο διαδριατικός αγωγός.
Υπό αυτό το πρίσμα, εκτίμησε ότι η
περιφερειακή σημασία της Ελλάδας
θα συνεχίσει να αυξάνεται όταν υ-
λοποιηθούν ο πλωτός τερματικός
σταθμός αποθήκευσης και αεριοποί-
ησης LNG (FSRU) της Αλεξανδρού-
πολης και ο αγωγός διασύνδεσης Ελ-
λάδας - Βόρειας Μακεδονίας (IGNM).
Oπως είπε, η βελτίωση και η επέκταση
αυτών των υποδομών σε συνδυασμό
με την παράλληλη ελαχιστοποίηση
του αποτυπώματος άνθρακα αποτε-
λούν έναν ακόμη πολλά υποσχόμενο
τομέα που πρέπει να εξετάσουν οι
επενδυτές.

Σχετικά με τις υποσχόμενες προ-
οπτικές που παρουσιάζει η χώρα μας
για αμερικανικές επενδύσεις στον
τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ε-
νέργειας, ο κ. Πάιατ υπογράμμισε
ότι «η Ελλάδα φιλοξενεί έναν ανα-

πτυσσόμενο τομέα ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, με δυνατότητες α-
νάπτυξης στον τομέα της αιολικής,
της ηλιακής ενέργειας και του πρά-
σινου υδρογόνου. Παράλληλα, ο Α-
μερικανός υφυπουργός αναφέρθηκε
και σε παραδείγματα ελληνικών ε-
πιχειρήσεων που επέκτειναν τις πα-
ραγωγικές τους δραστηριότητες στις
ΗΠΑ – όπως η εταιρεία μπαταριών
Sunlight που επικεντρώνεται στην
αγορά αποθήκευσης ενέργειας και
η εταιρεία Hellenic Cables που επεν-
δύει σε ένα αναξιοποίητο εργοστάσιο
παραγωγής στην πολιτεία του Μέ-
ριλαντ. Με αυτά τα δεδομένα, επι-
σήμανε ότι οι διατλαντικές επενδύσεις
καταδεικνύουν πως η μετάβαση στην
καθαρή ενέργεια είναι επωφελής,
όχι μόνο για τον πλανήτη αλλά και
για όλες τις οικονομίες.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Τζέφρι
Πάιατ έστειλε το μήνυμα ότι η αμε-
ρικανική κυβέρνηση βλέπει την Ελ-
λάδα ως έναν ελκυστικό επενδυτικό
προορισμό. Ως εκ τούτου ανυπομονεί
να υποστηρίξει ενεργειακές επιχει-
ρήσεις που ενδιαφέρονται να επεν-
δύσουν ή να δημιουργήσουν κοινο-
πραξίες στην Ελλάδα, καλωσορίζο-
ντας αντιστοίχως ελληνικές εταιρείες
που ενδιαφέρονται να επενδύσουν
στις ΗΠΑ. «Oι ελληνοαμερικανικές
σχέσεις συνεχίζουν να είναι ισχυρές
– πολιτικά, οικονομικά και στρατιω-
τικά. Η χαρά είναι ιδιαίτερα μεγάλη
για τις επενδυτικές συνεργασίες Ελ-
λάδας - ΗΠΑ, δηλώνοντας την πρό-
θεση για τη συνέχιση των προσπα-
θειών για την ενεργειακή ασφάλεια
της Ευρώπης αυτόν τον χειμώνα και
αργότερα, αυξάνοντας παράλληλα
τις επενδύσεις για τη μετάβαση στην
καθαρή ενέργεια», τόνισε χαρακτη-
ριστικά.

Σε ακίνητα Airbnb μία στις δύο
κλίνες στο κέντρο της Αθήνας
Από το 2015 οι κλίνες στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αυξήθηκαν κατά 400%

<<<<<<

Το ζητούμενο είναι τι θέλου-
με για την Αθήνα τελικά.
Θέλουμε ανεξέλεγκτη
δημιουργία κλινών με τον
κίνδυνο να μείνουν κενές;

<<<<<<

Οι ενεργειακές υποδομές
ενισχύουν τον ρόλο της
Ελλάδας στην ευρύτερη
περιοχή των Βαλκανίων
και της ΝΑ Μεσογείου.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 121.61 -0.4258

ALCOA CORP 44.17 4.3715

ALTRIA GROUP 46.505 0.2695

AMAZON COM 85.2099 0.3414

AMER EXPRESS C 145.29 0.1931

AMER INTL GROU 62.825 2.2043

AMGEN 264.71 -0.3726

APPLE INC 131.74 -0.4759

BANK OF AMERIC 32.315 0.7954

BAXTER INTL IN 50.2 0.5005

BOEING CO 188.7679 1.663

BRISTOL MYERS  72.705 -0.6219

CAMPBELL SOUP  56.18 -1.1438

CATERPILLAR IN 234.91 1.1279

CIGNA CORP 330.83 0.0151

CHEVRON 172.45 1.5128

CISCO SYSTEMS 47.3199 -0.169

CITIGROUP 43.9291 -0.002

CERVECERIAS 12.35 1.3957

COCA-COLA CO 62.95 0.175

COLGATE PALMOL 77.76 -0.2821

DANAOS CORP 52.91 2.8177

DIANA SHIPPING 3.765 3.1507

DOW INC 49.64 0.6284

DUPONT DE NMOU 67.63 0.1036

ENTERGY CP 113.135 -0.0044

EXXON MOBIL 106.87 1.6164

FEDEX CORP 166.2403 -1.5047

FORD MOTOR CO 11.534 -1.3345

INTL BUS MACHI 141 1.5338

GENERAL DYNAMI 248.05 1.535

GENERAL ELEC C 80.26 2.8183

GOLDM SACHS GR 345.61 0.2902

HALLIBURTON CO 37.235 3.2585

HARTFORD FINL 74.935 1.7309

HP INC 26.505 -0.2071

HOME DEPOT INC 315.33 -0.6303

INTEL CORP 26.48 -1.1571

JOHNSON JOHNSO 175.77 0.1653

JPMORGAN CHASE 131.165 0.8496

LAZARD 35.9098 1.2685

MCDONALD’S COR 267.11 0.4815

MERCK & CO 109.895 0.4158

MICROSOFT CP 241.6 0.4783

3M COMPANY 121.69 -0.3603

MORGAN STANLEY 85.54 -0.0117

NIKE INC CL B 102.28 -0.7472

NORFOLK SOUTHE 242.27 -1.915

PFIZER INC 51.365 0.0097

PROCTER & GAMB 150.45 0.0332

ROCKWELL AUTOM 254.28 1.4442

SCHLUMBERGER L 51.72 3.7929

SOUTHERN 69.72 1.1754

STEALTHGAS 2.85 1.7857

TSAKOS ENERGY 16.84 0.8987

UNISYS CORP 4.845 5.3261

UNITEDHEALTH G 521.18 -0.4622

US BANCORP 41.965 0.0358

VERIZON COMMS 37.1 0.189

WALT DISNEY CO 86.6 0.9559

WELLS FARGO &  41.135 -1.638

WALMART INC 144.03 0.8613

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 3116.6198 0.353

A.B.FOOD 1551 -1.216

ADMIRAL GRP 2047.5 0.883

ASHTEAD GRP. 4730.65775 -0.61

ANTOFAGASTA 1502.9245 3.229

AVIVA 440.8 0.547

ASTRAZENECA 11120 0.162

BABCOCK INTL 286.3286 1.19

BAE SYS. 835.9908 0.877

BARCLAYS 154.60912 0.232

BR.AMER.TOB. 3307.11803 -0.525

BARRATT DEVEL. 395.8 0.305

BERKELEY GP.HL 3744 0.054

BR.LAND 383.97181 -1.313

BUNZL 2798.45833 -0.424

BP 463.18692 0.182

BURBERRY GRP 2023.18716 -1.525

BT GROUP 112 -0.533

COCACOLA HBC A 1935.8451 -1.275

CARNIVAL 583.84229 0.102

CENTRICA 93.6 2.609

COMPASS GROUP 1901.5803 -0.105

CAPITA GROUP 23.88 -0.333

CRH 3217.76762 0.015

DCC 4030 -0.371

DIAGEO 3624 -0.179

DIRECT LINE 214.1 1.03

EXPERIAN 2808.7872 -1.094

EASYJET 339.62692 -2.334

FRESNILLO 865.8 0.231

GLENCORE 533.3 2.086

GSK 1422.1296 0.436

HIKMA 1499 0.792

HAMMERSON 22.31303 -3.336

HARGREAVES LS 834.35 -2.233

HSBC HLDGS.UK 495.5 1.422

INTL CONSOL AI 127.75406 -1.707

INTERCON. HOTE 4744.87 0.147

3I GRP. 1287 0.078

IMP.BRANDS 2060.72725 0.194

INTERTEK GROUP 3898.02778 -1.219

ITV 70.78 0

JOHNSON MATTHE 2149.3042 1.182

KINGFISHER 226 0.044

LAND SECS. 605.52101 -1.397

LEGAL&GEN. 244.14932 -0.364

LLOYDS GRP. 44.675 1.156

MARKS & SP. 12500 0.79

MONDI 1401.40669 -1.313

NATIONAL GRID 989.8 -0.241

NEXT 5512 -0.398

PROVIDENT FIN. 173.4 -0.173

PRUDENTIAL 1058.40361 0.284

PERSIMMON 1205.00879 -1.034

PEARSON 919.15 -0.065

RELX 2280.78846 -0.566

RIO TINTO 5652 0.963

ROLLS-ROYCE HL 88.45198 -0.462

SAINSBURY(J) 219.5 0.182

SCHRODERS 430.2 -2.049

SAGE GRP. 751 -2.801

ST JAMESS PLAC 1078.53521 -1.695

SMITHS GROUP 1579 0.158

SMITH&NEPHEW 1067 -0.695

SSE 1668.47917 0.799

STAND.CHART. 619.94494 0.648

SEVERN TRENT 2669 -0.708

TRAVIS PERKINS 884.39048 -0.717

TESCO 224.6 0.313

TUI AG 137.0049 -0.586

TAYLOR WIMPEY 99.62 -0.14

UNILEVER 4152.0719 -0.407

UTD. UTILITIES 1012.39768 -1.126

VODAFONE GROUP 83.83 -0.581

WPP 790.8 -0.025

WHITBREAD 2608.4737 0.538

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 27.9 -0.99

RICHEMONT N 116.45 -1.4

GEBERIT N1 427.9 -1.09

NOVARTIS N 83.58 -0.67

ROCHE HOLDING  296.15 -1.38

SGS N 2111 -1.03

SWATCH GROUP I 253.3 -0.43

ADECCO N 29.75 -0.9

JULIUS BAER N 52.94 -0.41

CS GROUP AG 2.73 -1.76

GIVAUDAN N 2802 -1.93

NESTLE SA 106.94 -0.91

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 501.2 0.58

SWISS RE N 84.54 0.02

UBS GROUP N 16.65 -0.63

ZURICH INSURAN 435.3 -0.73

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 118.3 -2.88

ALLIANZ SE 200 0.68

BASF SE 45.8 0.28

BAY MOT WERKE 83.35 -0.27

BEIERSDORF 105.65 -0.8

BAYER N AG 49.37 0.565

COMMERZBANK 8.978 0.754

CONTINENTAL AG 55.34 -0.34

DEUTSCHE BANK  10.508 0.57

DEUTSCHE POST  34.6 -0.215

DT BOERSE N 162.1 -2.5

DT LUFTHANSA A 8.036 -0.025

DT TELEKOM N 18.884 -0.062

E.ON  SE NA 9.07 -0.016

FRESENIUS MEDI 29.11 -0.41

FRESENIUS SE 25.62 -0.17

HEIDELBERGCEME 52.2 -0.14

HENKEL AG&CO V 66.34 0.14

INFINEON TECH  29.35 -0.065

K+S AG NA 19 0.165

MERCK KGAA 177 -2.35

MUENCH. RUECK  301.8 2.4

RWE AG 41.5 -0.07

THYSSENKRUPP A 5.778 -0.054

VOLKSWAGEN VZ 119.22 -2.76

VONOVIA SE 20.88 -0.6

SIEMENS N 127.78 -0.24

SAP SE 97.79 -1.1

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 36.74 -0.78

AEGON 4.726 0.92

ABN AMRO BANK 12.9 2.3

AKZO NOBEL 62.52 -0.89

ARCELORMITTAL 24.23 0.79

ASML HOLDING 530 -1.36

GALAPAGOS 37.86 1.5

HEINEKEN 88.28 0

ING GROEP 11.46 1.76

KONINKLIJKE DS 116 -0.3

KPN KON 2.923 0.24

NN GROUP 40.88 -0.7

KONINKLIJKE DS 116 -0.3

IMCD 136.65 -0.69

RANDSTAD 56.28 0.07

RELX 26.09 -0.87

UNIBAIL RODAM  47.7 -4.75

VOPAK 27.39 0.33

WOLTERS KLUWER 99.64 -1.1

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.25 1.28

AZIMUT HLDG 20.44 20.26

ENEL 5.05 4.97

ENI 13.00 12.99

GENERALI ASS 16.73 16.58

GEOX 0.79 0.79

INTESA SANPAOL 2.0755 2.02

MEDIOBANCA 8.94 8.94

RCS MEDIAGROUP 0.66 0.65

PRYSMIAN 35.11 34.59

SNAM 4.64 4.67

STMICROELEC.N. 34.53 34.64

TELECOM ITALIA 0.21 0.21

TENARIS 15.93 15.71

TERNA 7.15 7.18

UNICREDIT 13.196 4.02

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες        Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 4367 -1.75

ASAHI GROUP HL 4168 -1.72

ASTELLAS PHARM 2071.5 -1.64

BRIDGESTONE CO 4839 -1.14

CANON INC 2989 -1.84

CASIO COMPUTER 1293 -1.97

CITIZEN WATCH 581 -0.85

CREDIT SAISON 1699 -0.35

DAIWA SEC GROU 585 2.09

SUBARU 2127 -4.92

FUJIFILM HOLDI 6822 -2.92

FUJITSU 17460 -2.27

HINO MOTORS 540 -5.26

HITACHI 6890 -1.84

HONDA MOTOR 3120 -3.05

IHI 3855 -1.91

ISUZU MOTORS 1652 -2.25

KAWASAKI HVY I 3105 -1.9

KAJIMA CORP 1503 -0.2

KEIO 4865 -2.31

KOBE STEEL 624 -0.32

KONICA MINOLTA 529 -1.67

JTEKT 934 -1.48

MITSUB UFJ FG 818.4 5.98

MITSUBISHI COR 4330 -1.01

MITSUBISHI ELE 1331 -1.04

MITSUBISHI MOT 530 -8.93

NEC CORPORATIO 4645 -1.28

NIKKON HLDG 2352 -1.67

NIKON CORP 1209 -2.11

NISSUI CORP 4168 0.75

NISSAN MOTOR C 428 -5.04

NOMURA HOLDING 476.2 -0.23

NISSAN CHEMICA 6190 -3.58

NIPPON PAPER I 952 

OBAYASHI CORP 1004 -0.3

ODAKYU ELEC RA 1701 -2.52

OJI HOLDINGS 534 -0.56

OSAKA GAS 2101 0.24

RICOH CO LTD 1009 -2.04

SECOM 7784 -2.03

SEVEN & I HLDG 5585 -1.48

SHARP CORP 956 -0.42

SHIMIZU CORP 708 -1.39

SHISEIDO 6074 -2.17

SONY GROUP COR 10350 -3.68

SMFG 4974 5.36

SUMITOMO CHEM 472 -1.46

SUZUKI 861 -2.6

TAISEI CORP 4175 -0.71

TDK CORPORATIO 4535 -2.37

TOBU RAILWAY 3130 -1.42

TOKIO MARINE H 2891.5 2.75

TORAY INDUSTRI 754.6 -0.07

TREND MICRO 6180 -4.19

TOPY INDS LTD 1600 -0.81

TORAY INDUSTRI 754.6 -0.07

TOSHIBA CORP 4365 -1.33

TOYOBO 1003 -0.89

TOYOTA MOTOR C 1845 -3.4

YAMAHA CORP 5040 -2.89

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 23.84 -0.42

AIR LIQUIDE 133.60 0.38

ALSTOM 22.66 -1.82

AXA 26.39 0.5

BNP PARIBAS 52.94 1.42

BOUYGUES 27.85 -0.29

CAPGEMINI 156.10 -0.89

CARREFOUR 15.73 0

CASINO GUICHAR 10.17 -3.97

CREDIT AGRICOL 9.53 0.9

DANONE 48.82 -1.5

DASSAULT SYSTE 33.38 -2.1

EDF 12.00 0

L’OREAL 330.00 -1.51

L.V.M.H. 682.90 -0.64

LAGARDERE 18.98 -1.5

MICHELIN 25.85 -0.19

PERNOD RICARD 183.10 -0.03

KERING 467.35 -3.81

PUBLICIS GROUP 58.78 -1.08

RENAULT 31.85 -3.25

SAINT-GOBAIN 44.94 0.71

SANOFI 88.81 0.06

SCHNEIDER ELEC 130.72 -0.94

SOCIETE GENERA 22.90 2.26

SODEXO 91.70 -0.5

TF1 6.85 -0.36

THALES 119.50 -0.08

VEOLIA ENVIRON 23.79 -1.57

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 26.23 0.3827

AENA SME 118.9 -1.8167

ACERINOX 9.094 1.2695

ACCIONA 174.4 0.0574

AMADEUS 50 -1.1858

BBVA 5.557 2.8312

BANKINTER 6.296 2.3407

CAIXABANK 3.615 2.3499

DSTR INT ALIME 0.013 1.5625

ENDESA 17.545 0.2858

ENAGAS 15.88 -0.5636

FERROVIAL 24.35 -0.6122

FOMENTO DE CON 8.48 0.355

GRIFOLS 10.15 -0.1967

IBERDROLA 10.81 0.2783

INT AIRLINES G 1.461 -2.3722

INDRA SISTEMAS 10.28 -0.1942

INDITEX 24.54 0.1224

MAPFRE 1.805 0.8944

MERLIN PROP 8.725 -1.5237

ARCELORMITTAL 24.25 0.7897

REPSOL 14.43 1.4768

BCO DE SABADEL 0.8982 2.324

BANCO SANTANDE 2.8125 3.5149

SACYR 2.594 -0.154

TELEFONICA 3.285 -0.152

MEDIASET ES CO 3.176 1.3401

TECNICAS REUN 9.24 1.8743

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με αρκετές εναλλαγές προσήμου, αλλά
και με τάσεις συσσώρευσης κινήθηκε
το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μiα αρ-
κετά ταραχώδη συνεδρίαση για τις διε-
θνείς αγορές, έπειτα από την ξαφνική
«στροφή» της στάσης της νομισματικής
πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας,
που ώθησε τους επενδυτές μακριά από
το ρίσκο.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεκτικές
τοποθετήσεις και οι πολύ περιορισμένες
συναλλαγές αναμένεται να κυριαρχή-
σουν στις συνεδριάσεις που απομένουν
έως το τέλος του έτους, με «στόχο» τη
διατήρηση του Γενικού Δείκτη  πάνω
από τις 900 μονάδες και άρα των θετικών
αποδόσεων για το έτος. Η αγορά, έχο-
ντας κινηθεί εδώ και περίπου έναν
μήνα γύρω από αυτά τα επίπεδα, εμ-

φανίζει σημάδια κόπωσης, έστω κι αν
έχει δείξει άμυνες και ανθεκτικότητα
έναντι των πιέσεων που εμφανίστηκαν
κατά περιόδους στις διεθνείς αγορές.

Στα στατιστικά της συνεδρίασης, ο
Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 0,11%
στις 915,51 μονάδες, ενώ ο τζίρος δια-
μορφώθηκε στα 34 εκατ. ευρώ.

O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
έκλεισε με πτώση 0,26% στις 2.220,36
μονάδες, ενώ με απώλειες 0,63% στις
1.383,43 μονάδες έκλεισε ο δείκτης με-
σαίας κεφαλαιοποίησης.

Στα μη τραπεζικά blue chips, απώ-
λειες άνω του 1% σημείωσαν οι Ελλά-
κτωρ, ΕΥΔΑΠ, Jumbo, OTE και ΕΛΒΑΛ-
Χαλκόρ, ενώ ανοδικά ξεχώρισε η ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ στο +4% και ακολούθησαν με
κέρδη άνω του 1% οι Aegean, Βιοχάλκο,
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και Lamda
Development.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε

οριακά κατά 0,07% στις 631,098 μονά-
δες, με την Εθνική να υποχωρεί κατά
0,75% και την Πειραιώς κατά 0,07%,
ενώ με κέρδη 0,4% έκλεισε η Alpha
Bank και στο +0,10% η Eurobank.

Σύμφωνα με τον Νίκο Καυκά, υπεύ-
θυνο του τμήματος ανάλυσης τα
Depolas Investment Services, η βρα-
χυπρόθεσμη ανοδική τάση στο Χ.Α.
δείχνει να έχει χάσει την ορμή της και
εν μέσω χαμηλού τζίρου και έλλειψης
θετικών καταλυτών είναι πιθανή μια
διόρθωση τιμών στις επόμενες συνε-
δριάσεις. Εκτός απροόπτου, ωστόσο,
όπως εκτιμά, δύσκολα θα παραβιαστεί
το εκτιμώμενο εύρος τιμών μεταξύ 960
και 870 μονάδων εντός του έτους.

Αλλωστε, όπως σημείωσε και η
Eurobank Equities στην τελευταία της
έκθεση στρατηγικής για το 2023, στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα οι κίνδυνοι
για το Χ.Α. είναι αρκετοί, συμπεριλαμ-
βανομένης της πίεσης που θα συνεχίσει
να ασκεί στις αποτιμήσεις των μετοχών
η επιθετική στάση των κεντρικών τρα-
πεζών, καθώς και το ρίσκο και την α-
στάθεια που φέρνει στην ελληνική α-
γορά η εκλογική διαδικασία. Στο με-
σοπρόθεσμο διάστημα, ωστόσο, το ελ-
ληνικό επενδυτικό αφήγημα φαίνεται
σίγουρα ελκυστικό, σύμφωνα με τη
χρηματιστηριακή.

Οπως σχολιάζει και ο Δημήτρης Τζά-
νας της Κύκλος Χρηματιστηριακής, το

ελληνικό χρηματιστήριο περιορίζεται
σε αμυντικές μάλλον κινήσεις στις τε-
λευταίες συνεδριάσεις της χρονιάς, με
λίγους δεικτοβαρείς τίτλους να εναλ-
λάσσονται στον ρόλο του πρωταγωνι-
στή. Παράλληλα, οι συναλλαγές παρα-
μένουν περιορισμένες, καθώς ακόμη
και το rebalancing της περασμένης Πα-
ρασκευής δεν πέτυχε να διαμορφώσει
τζίρους πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ.
Το σκηνικό των υψηλότερων επιτοκίων,
όπως τονίζει, ανατρέπει τις προσδοκίες
για αναρρίχηση του Γενικού Δείκτη
πάνω από τις 930 μονάδες, με τις 907
μονάδες να αποτελούν ισχυρή στήριξη
και τις 925 το εγγύτερο όριο αντίστα-
σης.

Πτωτικά κινήθηκαν και πάλι χθες τα
περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστή-
ρια, καθώς η αιφνιδιαστική ανακοί-
νωση της Τράπεζας της Ιαπωνίας ότι
αυξάνει τα μακροπρόθεσμα επιτόκια
προκάλεσε αναστάτωση στις αγορές
και ανανέωσε την ανησυχία για τα ε-
πίπεδα των επιτοκίων παγκοσμίως.

Η επίμαχη ανακοίνωση αναφέρει
ότι παραμένει αμετάβλητο το βασικό
επιτόκιο του γιεν στο -0,1%, αλλά ε-
πιτρέπει μεγαλύτερη αύξηση στα μα-
κροπρόθεσμα επιτόκια. Δεσμεύθηκε,
πάντως, να επιταχύνει τις αγορές κρα-
τικών ομολόγων και να διατηρήσει
αυτήν την άκρως αναπτυξιακή νομι-
σματική πολιτική. Η ανακοίνωση προ-
κάλεσε συντονισμένη πτώση στις α-
γορές της Ασίας και στη συνέχεια ε-
πηρέασε τα δυτικά χρηματιστήρια.

Ετσι, μετά μια ασταθή συνεδρίαση
στη διάρκεια του απογεύματος, ο πα-
νευρωπαϊκός δείκτης Eurostoxx 600
έκλεισε με μικρές απώλειες 0,4%, με
τους περισσότερους τομείς σε αρνη-
τικό πρόσημο.

Ο δείκτης που παρακολουθεί τις
αυτοκινητοβιομηχανίες σημείωσε
πτώση 1,5%, ενώ ελάχιστοι ήταν οι
κλάδοι που κατέγραψαν κέρδη, μεταξύ
των οποίων ο κλάδος των τραπεζών
με τον δείκτη που τον παρακολουθεί
να κλείνει με άνοδο 1,7%. Σημαντική
άνοδο, 8,5%, σημείωσε η Com-
merzbank, επίσης 5,3% η Deutsche
Bank, 4,1% η ιταλική Banco Bpm και

4% η ισπανική Santander.
Δύο εξαιρέσεις υπήρξαν χθες μπρο-

στά στην υποχώρηση που παρουσία-
σαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: έ-
κλεισαν με μικρή άνοδο αφενός ο δεί-
κτης FTSE 100 του Λονδίνου, που έ-
κλεισε με μικρά κέρδη 0,13%, και ο
FTSEΜΙΒ του Μιλάνου, που έκλεισε
με μικρή άνοδο 0,15%. Αντιθέτως, ο
δείκτης Xetra DAX της Φρανκφούρτης
έκλεισε με υποχώρηση 0,42% και ο
CAC 40 του Παρισιού επίσης με υπο-
χώρηση 0,35%. 

Είναι σαφές πως οι αγορές επηρε-

άζονται ακόμη από τις κινήσεις των
κεντρικών τραπεζών, που στρέφονται
σε περιοριστική νομισματική πολιτική.
Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΚΤ αύ-
ξησε τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βά-
σης στο 2% και ανακοίνωσε συρρί-
κνωση του χαρτοφυλακίου της από
τον Μάρτιο κατά περίπου 15 δισ. ευρώ
μηνιαίως.

Αντίστοιχες κινήσεις έκαναν η Τρά-
πεζα της Αγγλίας, η Τράπεζα της Ελ-
βετίας, αλλά και η αμερικανική Federal
Reserve.

BLOOMBERG, CNBC

Περιορισμένες συναλλαγές
και επιλεκτικές τοποθετήσεις
Οριακή πτώση στο Χ.Α. κατά 0,11%, με τον Γενικό Δείκτη στις 915,51 μονάδες

<<<<<<<

Ο όγκος συναλλαγών περιο-
ρίστηκε στα 34 εκατ. ευρώ.

Πτώση λόγω αύξησης
ιαπωνικών επιτοκίων

<<<<<<

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης
Eurostoxx 600έκλεισε με
μικρές απώλειες 0,4%.

Τα μόνα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που κατέγραψαν μικρή άνοδο ήταν αυτά του Λονδί-
νου και του Μιλάνου.

Η βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση στο Χ.Α. δείχνει να έχει χάσει την ορμή της και εν μέσω χαμηλού τζίρου και έλλειψης θετικών καταλυ-
τών είναι πιθανή μια διόρθωση τιμών στις επόμενες συνεδριάσεις, εκτιμούν αναλυτές.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Γ Ο Ρ Α Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η l     21Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            1.3800               1.4100                 1.4012             -0.1990           “116,130”                1.3800                1.4000                1.4000              -0.71

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1.6650               1.7350                 1.6815             -0.2630             “14,601”                1.6650                1.7000                1.7100                0.59

ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.4760               0.4760                 0.4760             -0.1570               “1,888”                0.4740                0.4940                0.4760                0.00

ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                          0.0810               0.0810                 0.0810             -0.0420               “1,408”                0.0740                0.0000                0.0810            -10.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0660               0.0725                 0.0664               0.0190               “5,400”                0.0635                0.0725                0.0725                9.85

ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                      0.0770               0.0780                 0.0775               0.0460             “21,680”                0.0730                0.0770                0.0770                0.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.8800               1.9000                 1.8858               0.5750                     348                1.8800                1.9000                1.9000                1.06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1.5200                1.5700                                                 

ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0455                0.0000                                                 

ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0190                                                 

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                0.3680                                                 

ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (EM)                                                                                                                                                                                                      0.0600                0.0700                                                 

ΙΝΕΠΔ22    INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Δικαιώματα_Κ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0001                                                 

ΚΑΕΠ         ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                    0.0000                0.2300                                                 

ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0.0020                0.0000                                                 

ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0025                0.0035                                                 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                                                                                                                                                        0.2360                0.2880                                                 

ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0315                                                 

ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                           1.1300                0.0000                                                 

ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0205                0.0220                                                 

ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0795                0.0965                                                 

ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                             0.0505               0.0510                 0.0508             -0.1190             “30,526”                0.0510                0.0550                0.0505              -8.18

ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.0000                0.8000                                                 

ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 

ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        1.7700                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)                                                                                                                                                                                              0.0195                0.0000                                                 

ΔΒΚΔ         ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                        0.9000                0.0000                                                 

ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                         0.5400                0.5500                                                 

ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.3900                                                 

ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.5800               2.5800                 2.5800               4.0000               “6,799”                2.5800                2.6000                2.5800                1.57

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1.4000                1.4500                                                 

ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.1710                0.0000                                                 

ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                0.8500                                                 

ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0.2400                0.2680                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                1.2000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0825                0.0910                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0.2660                0.2800                                                 

ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                0.0660               0.0710                 0.0680             -0.2430             “60,000”                0.0660                0.0720                0.0660              -5.71

ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.1720                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1.0900               1.0900                 1.0900               0.9190               “2,000”                1.0800                1.1000                1.0900                0.93

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                                                 

ΡΕΕΠ         “REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                          0.0000                0.0000                                                 

ΤΔΕΠ          “ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 

ΤΕΕΠ           “ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                               0.0000                  0.0000                                                      

ΤΚΕΠ           “ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                             0.0000                  0.0000                                                      

ΧΑΕΠ         “HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                                 0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

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

ΧΑΣΕ          “Ch. Charilaou Group Plc (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                                            0.0020                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΣΤΣΔ          “CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          “CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΓΟΥΛ          “WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ                                                                                                                                                                                                                                             

ΕΛΛΗΟ24   Ellinas Finance Public Company Ltd (Ομόλογα)                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 

ΕΤΜΑ1       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 

                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1                                                                                                                                                                                              82.0000              87.9990                                                 

ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 

                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                        80.0000             83.0000               81.3613         -323.8340             “58,200”              82.0000              85.0000              82.0000              -3.53

ΤΡΙΣΤΟΝΕ   “Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN, Σ)”                                                                                                                                                                0.0000                  0.0000                                                       

* Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει την αυξομείωση της μέσης σταθμικής τιμής σε σεντ από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
** Στον υπολογισμό της μέσης σταθμικής τιμής συμπεριλαμβάνονται και η αξία και τα τεμάχια συναλλαγών που εκτελέστηκαν με τη μέθοδο ‘Απλή Προσυμφωνημένη Συναλλαγή’.
Ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης: Στην Κατηγορία αυτή θα ταξινομούνται εταιρείες όταν ενδεχομένως θα συντρέχουν σοβαροί λόγοι μη πλήρους συμμόρφωσης τους  με τη νομοθεσία και μη παροχής επαρκών στοιχείων /εχεγγύων προς τους επενδυτές.
Αγορά ειδικών χαρακτηριστικών:  ταξινομούνται εταιρείες οι οποίες έχουν: (α) δεν τηρούν τις υποχρεώσεις της διασποράς ή της εμπορευσιμότητας ή της χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες ή (β) παραλείπουν να εισαγάγουν στο
Χρηματιστήριο μετοχές τους όπως προβλέπεται από το Άρθρο 129 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή (γ) i. για τις οποίες επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους ή ii. για τις οποίες επίκειται αντίστροφη εξαγορά ή
iii. οι οποίες είναι επενδυτικοί οργανισμοί και επιζητούν την απαλλαγή τους από περιορισμό αναφορικά προς τις υποχρεώσεις τους.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΔ.          ΟΝΟΜΑ                                                                                                             ΚΑΤΩΤΑΤΗ          ΑΝΩΤΑΤΗ                ΜΕΣΗ                 ΔΙΑΦ.*                ΤΙΤΛΟΙ                  ΑΓΟΡΑ              ΠΩΛΗΣΗ                  ΤΙΜΗ                   % 
                                                                                                                                                                                              ΣΤΑΘΜ.**                                                                                                                          ΚΛΕΙΣ.           ΜΕΤΑΒ.

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
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BREAKFAST

Βασιλική Παπαμιχαήλ &
Δημήτρης Δερματάς

Καθημερινά 06:00-10:00

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

leventisgallery.org
Χορηγός Επικοινωνίας Με τη ΣτήριξηΕπίσημος Χορηγός Αερομεταφορών

Γεώργιος Πολ. Γεωργίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 
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23.11 2022_26.02 2023

Έργα που θυμίζουν, απηχούν και προσδιορίζουν
αυτό που λέγεται Κύπρος: ο τόπος, ο κόσμος, το είναι της. 

                    0226._20221 1.23
ΘΕΣΗΣ ΚΑ ΕΙΡΚΕΑΙΔ

 202302    

Χορηγός Επικοινωνίας Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών

προς: ο τύι Καετέγου λό πτυα
πη, ανουζου θυμία πγΈρ

 

τήριξηΜε τη ΣΣτΕπίσημος Χορηγός Αερομεταφορών

ανο είόσμος, τος, ο κπόπρος: ο τ
νουζορίι προσδιαν κούχπη
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. +357 22668838097 Λευκωσία, Κύπρος, Τ1
. Λεβέντη 5ναστασίου ΓΑΑν

.orgyleventisgaller

 

Τεράστιο άλμα
για νέες
αντικαρκινικές
θεραπείες

Ως «ιατρικό άλμα» χαρακτηρίζεται
μια νέα αντικαρκινική θεραπεία που
βασίζεται στην «εκπαίδευση» του α-
νοσοποιητικού συστήματος ώστε να
καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα.
Στην κλινική μελέτη της, τα αποτέλε-
σμα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο
περιοδικό Nature, συμμετείχαν 16 α-
σθενείς με καρκίνο στον πνεύμονα,
στο παχύ έντερο ή στους μαστούς που
δεν ανταποκρίνονταν στις συμβατικές
θεραπείες. Καθένας από τους ασθενείς
υποβλήθηκε σε μια «κατά παραγγελίαν»
σχεδιασμένη ανοσοθεραπεία, η οποία
στόχευε εναντίον των πιο ευάλωτων
σημείων του καρκινικού όγκου από
τον οποίο έπασχε. Παρότι είναι πρόωρη
οποιαδήποτε κρίση για την αποτελε-
σματικότητα της μεθόδου, που ταυ-
τόχρονα είναι δαπανηρή και χρονο-
βόρα, οι ερευνητές εναποθέτουν τις
ελπίδες τους στις δυνατότητες που
τους παρέχει η νέα τεχνολογία Crispr,
η οποία επιτρέπει την τροποποίηση
του γενετικού μας υλικού. 

Τα ανοσοκύτταρα Τ
Oι ερευνητές εστίασαν τις προσπά-

θειές τους στα ανοσοκύτταρα Τ που
«περιπολούν το σώμα» αναζητώντας
κυτταρικές βλάβες. Χάρη στους υπο-
δοχείς τους μπορούν να εντοπίσουν
λοιμώξεις ή ακόμη και καρκινικά κύτ-
ταρα. Αυτό, ωστόσο, είναι δύσκολο,
καθώς τα καρκινικά κύτταρα έχουν
αρκετές ομοιότητες με τα φυσιολογικά.
Στόχος της πρωτοποριακής θεραπείας
είναι η ενίσχυση των συγκεντρώσεων
των ανοσοκυττάρων Τ που ανιχνεύουν
τον καρκίνο. Για να το επιτύχουν αυτό,
οι ερευνητές εντόπισαν τα κύτταρα Τ
που είχαν ικανότητα ανίχνευσης των
καρκινικών κυττάρων σε κάθε ασθενή.
Στη συνέχεια τροποποίησαν τα κύτ-
ταρα Τ που δεν διαθέταν την ικανό-
τητα, ώστε οι υποδοχείς τους να βρί-
σκουν τα κύτταρα των κακοήθων νε-
οπλασμάτων. Μετά την ολοκλήρωση
της τροποποίησης τα επέστρεψαν
στον κάθε άρρωστο. Οπως διαπιστώ-
θηκε, η κατάσταση της υγείας 11 ε-
θελοντών επιδεινώθηκε, όμως 5 άλλων
σταθεροποιήθηκε.

Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας,
τα μέλη του συμβουλίου εμπιστοσύνης
και ασφάλειας του Twitter έλαβαν ένα
μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυ-
δρομείο. Ηταν λίγη ώρα πριν από τη
συνάντησή τους με τα στελέχη της ε-
ταιρείας – μια συνάντηση που είχε ήδη
αναβληθεί μία φορά. Το μήνυμα τους
ενημέρωνε για τη διάλυση του συμ-
βουλίου. «Καθώς το Twitter περνάει
σε μια νέα φάση, επαναξιολογούμε
τους τρόπους να φέρουμε τις καλύτερες
εξωτερικές συνεργασίες για τα προϊόντα
που αναπτύσσουμε και τις πολιτικές
μας. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας,
αποφασίσαμε ότι το συμβούλιο εμπι-
στοσύνης και ασφάλειας δεν είναι η
καλύτερη δομή για να το κάνουμε αυ-
τό», έγραφε το σχετικό μήνυμα, το
οποίο έχει στα χέρια της η «Κ». 

Η είδηση δεν έπεσε ακριβώς ως κε-
ραυνός εν αιθρία. Από τότε που ανέλαβε
τα ηνία της δημοφιλούς πλατφόρμας
ο Ελον Μασκ, κάθε μέρα είναι μια δια-
φορετική μέρα στον εταιρικό μικρό-
κοσμο του Twitter, αλλά και στα εκα-
τομμύρια χρηστών της πλατφόρμας.
Η διάλυση του συμβουλίου ήταν η τε-
λευταία προσθήκη σε μια σειρά σα-
ρωτικών αλλαγών που προηγήθηκαν.
Από τις μαζικές απολύσεις των πρώτων
ημερών, τις φωτογραφίες με τα κρε-
βάτια μέσα στα γραφεία των εργαζο-
μένων, τις παραιτήσεις εργαζομένων,
τις αλλαγές στη διαχείριση περιεχο-
μένου, τους διαφημιζόμενους που α-
ποχώρησαν μέχρι την αποκατάσταση
του λογαριασμού του Ντόναλντ Τραμπ
–με τον τέως POTUS, ωστόσο, να μη
δείχνει ενδιαφέρον να επιστρέψει στο
άλλοτε προνομιακό πεδίο πολιτικής
του– ο Ελον Μασκ δεν κάθεται ήσυχος
στον θρόνο του. Αντιθέτως, δεν στα-
ματά να «τιτιβίζει» και κανείς δεν μπο-
ρεί ακόμη να πει με σιγουριά πού το
πάει ο ισχυρός άνδρας της Tesla και
της SpaceX.

«Το Twitter δεν είναι πια μια ασφα-
λής πλατφόρμα», λέει στην «Κ» η Α-
μερικανίδα Εϊρλιάνι Αμπντούλ Ραχμάν,
τέως μέλη του συμβουλίου εμπιστο-
σύνης και ασφάλειας. Η Αμπντούλ

Ραχμάν με την Αν Κολίερ και τη Λέσλι
Ποντέστα ήταν τρία μέλη του συμ-
βουλίου που παραιτήθηκαν λίγες μέρες
πριν από την οριστική του διάλυση.
«Παρακολουθούσα τις διαπραγματεύ-
σεις του Ελον Μασκ και τότε υποσχέ-
θηκα στον εαυτό μου πως αν ξεπερ-
νούσε κάποιες κόκκινες γραμμές θα
παραιτούμουν. Οπως και έκανε», εξηγεί.
«Για μένα το πρώτο πράγμα ήταν η
αύξηση της ρητορικής μίσους». Πράγ-
ματι, μελέτες έδειξαν ότι από τη στιγμή
που ανέλαβε ο νέος ιδιοκτήτης, οι ύ-
βρεις εναντίον των μαύρων Αμερικα-
νών αυξήθηκαν κατά 202%, εναντίον
των γκέι ανδρών κατά 58% και οι α-
ντισημιτικές αναρτήσεις κατά 61%.
Η δεύτερη κόκκινη γραμμή, συνεχίζει,
ήταν η επαναφορά αποκλεισμένων
λογαριασμών, ορισμένοι από τους ο-
ποίους συνδέθηκαν με τις ταραχές της
6ης Οκτωβρίου. «Ο τρόπος με τον οποίο
ο Μασκ δείχνει πως θέλει να λειτουργεί
το Twitter είναι σαν να δίνει ένα σήμα
στους ανθρώπους που εκφράζουν ρη-

τορική μίσους. Σαν να τους λέει ότι
αυτή η συμπεριφορά είναι εντάξει.
Και το βλέπεις αυτό να εκδηλώνεται
και online», μας λέει.

Το συμβούλιο εμπιστοσύνης και α-
σφάλειας του Twitter ιδρύθηκε το
2016. Ηταν ένα εξωτερικό συμβουλευ-
τικό όργανο εμπειρογνωμόνων που
λειτουργούσε σε εθελοντική βάση και
δεν είχε σχέση εργασίας με την ίδια
την πλατφόρμα. Τα μέλη του συμβου-
λίου είχαν τακτικές συνεδριάσεις με
στελέχη της εταιρείας που ήταν επι-
φορτισμένα με την ασφάλεια των χρη-
στών, αλλά δεν είχαν ποτέ την ευθύνη
για τις αποφάσεις που έπαιρνε η εται-
ρεία. Πολλές φορές τα μέλη του συμ-
βουλίου συσχετίστηκαν με λάθη και
παραλείψεις του Twitter στο θέμα της
παιδικής ασφάλειας. 

Κάτι τέτοιο έγινε πριν από λίγες η-
μέρες όταν η συνάδελφος της Εϊρλιάνι
Αμπντούλ Ραχμάν, η Αν Κολίερ, τουί-
ταρε την είδηση της παραίτησής τους.
Η Αν είδε να αναδημοσιεύει το tweet

ο Μάικ Τσερνόβιτς, ένας ινφλουένσερ
που έχει συνδεθεί με το συνωμοσιο-
λογικό PizzaGate, γράφοντας: «Ολοι
εσείς ανήκετε στη φυλακή» και πο-
στάροντας μια αγωγή που κυνηγάει
την πλατφόρμα εδώ και δύο χρόνια
για την αναπαραγωγή εικόνων σεξου-
αλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ο Ελον
Μασκ αναδημοσίευσε το thread, έκανε
αναφορά σε όλα τα ονόματα και έγραψε
ότι «είναι έγκλημα ότι αρνήθηκαν να
κάνουν κάτι για την παιδική εκμετάλ-
λευση εδώ και χρόνια». Ο Τζακ Ντόρσεϊ,
ιδρυτής της πλατφόρμας, μπήκε στη
συζήτηση και απάντησε: «Λάθος». Η
παρέμβασή του, ωστόσο, δεν άλλαξε
κάτι. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα
τα ποστ πήραν φωτιά.

Απειλές
«Λάβαμε απειλές στο email μας, στο

LinkedIn, στο Twitter, σε όλες τις πλατ-
φόρμες και ακόμη προσπαθούμε να
καταλάβουμε πώς να αντιμετωπίσουμε
όλο αυτό το μίσος εναντίον μας», μας

λέει η Αν Κολίερ σε μια βιντεοκλήση.
«Ανεξάρτητα από το αν υπήρχε ή όχι
πρόθεση, τουιτάροντας για εμάς, χωρίς
να είναι κάτι ξεκάθαρο ή απαντώντας
σε ένα tweet που μας αναφέρει, ο
Μασκ φαίνεται πως χρησιμοποιεί τους
ακολούθους του ως όπλο και θυματο-
ποιεί τους χρήστες σε αντίθεση με τις
δημόσιες δηλώσεις του ότι δίνει προ-
τεραιότητα στην ασφάλειά τους».

Αλήθεια, πώς αντιμετώπιζε το συμ-
βούλιο το θέμα της παιδικής προστα-
σίας στο Twitter, ρωτάω την Αμπντούλ
Ραχμάν. «Μετά την έλευση του Μασκ
δεν έχει γίνει τίποτα. Πριν από αυτό
γίνονταν συχνοί έλεγχοι. Θα στέλναμε
εκθέσεις και σημειώματα στην ομάδα
εμπιστοσύνης και ασφάλειας του
Twitter κι εκείνοι θα αναλάμβαναν
δράση πολύ γρήγορα», μας εξηγεί.
Οταν αναφέρω το θέμα του λογαρια-
σμού του Ντόναλντ Τραμπ, του απο-
κλεισμού και της επαναφοράς του, η
Αμπντούλ Ραχμάν είναι απόλυτη. «Για
μένα αυτό ήταν μια κόκκινη γραμμή.
Αυτή η βία που κατέληξε σε θανάτους
δεν θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε η
6η Ιανουαρίου», σημειώνει. Η Αν Κο-
λίερ, αν και συμφωνεί με τη συνάδελφό
της, είναι πιο διπλωματική. «Η διαχεί-
ριση περιεχομένου είναι σύνθετη και
όταν μιλάμε για ένα δημόσιο πρόσωπο
μπαίνει στην κουβέντα και η ειδησε-
ογραφική αξία, οπότε οι διαχειριστές
πρέπει να αποφασίσουν εάν η κοινή
γνώμη πρέπει να ξέρει τι λέει ένα δη-
μόσιο πρόσωπο», τονίζει και συμπλη-
ρώνει ότι αυτό που έχει σημασία είναι
να είναι κάποιος συνεπής στους κα-
νόνες για όλους, ειδικά όταν υπάρχει
απειλή βίας. «Αλλά υπάρχει και αυτή
η ισορροπία που πρέπει να πετύχουν
οι πλατφόρμες και είναι δύσκολο να
γίνει σωστά», υπογραμμίζει. Προς το
παρόν και οι δύο θα διατηρήσουν τους
λογαριασμούς τους στο Twitter ανοι-
χτούς για να δουν την εξέλιξη των
πραγμάτων. Ρωτάω πώς νομίζουν ότι
θα μοιάζει η πλατφόρμα σε ένα χρόνο.
Η Εϊρλιάνι δυσκολεύεται να απαντήσει.
Βρίσκει τα λόγια η Αν: «Μια σκιά του
εαυτού του, και περισσότερο ένα όρ-
γανο για Ρεπουμπλικανούς ψηφοφό-
ρους απ’ ό,τι υπήρξε ποτέ».

«Το Twitter δεν είναι πια ασφαλές»
Στελέχη του καταργηθέντος εποπτικού συμβουλίου της πλατφόρμας μιλούν για υποδαύλιση του μίσους από τον νέο ιδιοκτήτη

Η Αν Κολίερ (αριστερά) και η Εϊρλιάνι Αμπντούλ Ραχμάν, που μίλησαν στην «Κ», ήταν μέ-
λη του συμβουλίου εμπιστοσύνης και ασφάλειας του Twitter. Υπέβαλαν τις παραιτήσεις
τους λίγες ημέρες προτού το διαλύσει ο Ελον Μασκ.

<<<<<<

«Ο τρόπος που ο Μασκ
δείχνει ότι θέλει να λειτουρ-
γεί το Μέσο δίνει ένα σήμα
στους ανθρώπους που
εκφράζουν ρητορική
μίσους  ότι είναι εντάξει
αυτή η συμπεριφορά».



Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η l     23Μ Ε Α Λ Λ Η Μ Α Τ Ι Α

ΠΑΡΙΣΙ. Θέση στον κατάλογο της άυλης
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO απέκτησε η γαλλική μπα-
γκέτα, ο τρόπος παρασκευής της και ο
τρόπος ζωής που τη συνοδεύει.

Περισσότερες από 6 δισεκατομμύρια
φραντζόλες του παραδοσιακού αυτού
γαλλικού ψωμιού ψήνονται κάθε μέρα
στη Γαλλία, σύμφωνα με την Εθνική Ε-
νωση Αρτοποιών της χώρας. Η τιμητική
διάκριση της UNESCO απονέμεται,
όμως, σε ιδιαίτερα δυσχερή συγκυρία
για τον επαγγελματικό κλάδο.

Στη Γαλλία 400 ανεξάρτητοι μικροί
φούρνοι κλείνουν τις πόρτες τους κάθε
χρόνο από το 1970, όταν 55.000 αρτο-
ποιεία λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα
(ένα ανά 790 κατοίκους). Σήμερα στη
Γαλλία δραστηριοποιούνται 35.000
φούρνοι (ένας ανά 2.000 κατοίκους). Η
μείωσή τους οφείλεται στην εξάπλωση

των βιομηχανικών αρτοποιείων και των
αλυσίδων σούπερ μάρκετ σε όλη τη
γαλλική επαρχία. Την ίδια ώρα, στις α-
στικές ζώνες η μπαγκέτα έχει χάσει την
αίγλη της για να αντικατασταθεί σε
πολλά νοικοκυριά από πολύσπορο ψωμί
και άλλες χαμηλές σε άμυλο ποικιλίες.

Η σύγχρονη γαλλική μπαγκέτα πήρε
επισήμως το όνομά της το 1920, ως α-
ποτέλεσμα υγειονομικού νομοθετήμα-
τος, που όριζε το κατώτατο βάρος της

στα 80 γραμμάρια, με το μήκος της να
μην ξεπερνά τα 40 εκατοστά. «Η μπα-
γκέτα θεωρείτο αρχικά είδος πολυτε-
λείας. Η εργατική τάξη επέλεγε πολύ-
σπορα ζυμωτά ψωμιά, που διατηρούνταν
καλύτερα. Η κατανάλωσή της εξαπλώ-
θηκε, όμως, ενώ η επαρχία την ερωτεύ-
θηκε τις δεκαετίες του 1960 και ’70»,
λέει ο Λοΐκ Μπενασίς του Ινστιτούτου
Ιστορίας των Τροφίμων, που βοήθησε
στην έκθεση της UNESCO.

Θεωρίες προέλευσης
Πριν από τη δεκαετία του 1920 η

προέλευσή της αποτελεί αντικείμενο
διαφορετικών θεωριών. Ερευνητές υ-
ποστηρίζουν ότι επιμήκη ψωμιά ήταν
ήδη δημοφιλή τον 18ο αιώνα, ενώ άλλοι
διαφωνούν υποστηρίζοντας ότι το ψή-
σιμό της κατέστη δυνατό μόνο μετά
την εφεύρεση του φούρνου ατμού από

τον Αυστριακό αρτοποιό Αουγκουστ
Τσανγκ τη δεκαετία του 1830. Αγαπη-
μένη –αν και αμφίβολης αξιοπιστίας–
ιστορία της μπαγκέτας τη θέλει να α-
ποτελεί ιδέα του Ναπολέοντα για τύπο
ψωμιού για τον στρατό, που θα μετα-
φερόταν εύκολα χάρη στο σχήμα του. 

Αλλοι ιστορικοί συνδέουν την επι-
νόηση της μπαγκέτας με την κατασκευή
του μετρό του Παρισιού στα τέλη του
19ου αιώνα, με τους εργάτες να προτι-
μούν ένα μαλακό ψωμί που μπορούσαν
εύκολα να μοιραστούν, σκίζοντάς το
σε ισομερή κομμάτια. Το ψωμί μπορούσε
έτσι να μοιραστεί χωρίς τη χρήση μα-
χαιριών, η παρουσία των οποίων σε
χέρια εργατών κατά τη διάρκεια δια-
λειμμάτων ανησυχούσε τους επιστάτες
στα χρόνια μετά την Κομμούνα του Πα-
ρισιού.

REUTERS

Συνέντευξη στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΤΣΙΚΙΔΗ

Μας παρακολουθούν οι εφαρμογές μας,
ακόμη κι όταν δεν μας παρακολουθούν
οι υπηρεσίες. Αυτό είναι πια το περι-
βάλλον μέσα στο οποίο κινούμαστε
όλοι – ένα περιβάλλον που ο καθηγητής
Ρόναλντ Ντίμπερτ ορίζει ως «καπιτα-
λισμό της επιτήρησης». Διευθυντής
του Citizen Lab, του καναδικού εργα-
στηρίου που εντόπισε πρώτο ελληνική
συσκευή μολυσμένη από το λογισμικό
Predator, ο Ντίμπερτ θεωρείται εκ των
πρωτοπόρων στη μελέτη των πεδίων
της ψηφιακής κατασκοπείας, των ε-
μπορικών λογισμικών παρακολούθησης
και της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Το βιβλίο του καθηγητή
πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο
του Τορόντο «Reset: Reclaiming the
Internet for Civil Society» έχει απο-
σπάσει βραβεία, μεταξύ άλλων του «Πα-
γκόσμιου Διανοητή» (2017) από το πε-
ριοδικό Foreign Policy. Στη συνέντευξή
του στην «Κ», ο Ντίμπερτ εξηγεί με
ποιους τρόπους παρακολουθούν οι ε-
ταιρείες τη συμπεριφορά και τις επιλογές
μας, ενώ σχολιάζει και τις νέες μεθόδους
κρατικής κατασκοπείας.   

– Πόσο ισχυρές είναι οι ψηφιακές
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης
και πόσο παρεμβατικές μπορούν
πραγματικά να είναι;

– Η σύντομη απάντηση είναι ότι
είναι πολύ ισχυρές και εξαιρετικά πα-
ρεμβατικές. Η πιο μακρόπνοη απάντηση
έχει να κάνει με το επιχειρηματικό μο-
ντέλο αυτού που αποκαλείται ως «κα-
πιταλισμός της επιτήρησης».

Ο «καπιταλισμός της επιτήρησης»
είναι το πρωταρχικό επιχειρηματικό
μοντέλο, όχι μόνο γύρω από τις κοινω-
νικές πλατφόρμες, αλλά πραγματικά
πλέον σε ολόκληρο το ψηφιακό οικο-
σύστημα στο οποίο ζούμε. Και η βασική
αρχή του «καπιταλισμού επιτήρησης»
είναι η παρακολούθηση της συμπερι-
φοράς των χρηστών με αντάλλαγμα τη
δωρεάν πρόσβαση σε διάφορες υπηρε-
σίες, κυρίως σε εφαρμογές, και η κεφα-
λαιοποίηση αυτών των δεδομένων με
διάφορους τρόπους.

Αυτό που κάνει (ο καπιταλισμός της
επιτήρησης) είναι να δημιουργεί μια
σχεδόν αμείλικτη λογική για τις τεχνο-
λογικές πλατφόρμες, ώστε να γίνονται
όλο και πιο επεμβατικές από τον πρω-
ταρχικό σχεδιασμό τους. Σχεδόν κάθε
εφαρμογή που χρησιμοποιείτε αυτές
τις μέρες στο Διαδίκτυο έχει μια λει-
τουργικότητα υψηλότερου και χαμη-
λότερου επιπέδου. Η λειτουργικότητα
χαμηλότερου επιπέδου είναι η προφα-
νής, για παράδειγμα μια εφαρμογή που
χρησιμοποιείτε για να καλέσετε ένα
ταξί ή για να σας παραδώσει φαγητό ή
για να παίξετε ένα παιχνίδι. Παράλληλα,
η λειτουργία υψηλότερου επιπέδου σε
όλες σχεδόν τις εφαρμογές μέχρι σήμερα
είναι να συλλέγουν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες πληροφορίες από εμάς, τους
χρήστες. Οπότε είμαστε πραγματικά
τα ζώα για τις φάρμες δεδομένων τους.
Παρόλο που οι εταιρείες περιγράφουν
αυτό που κάνουν ως κάτι διαφορετικό,
όμως, ουσιαστικά αυτό είναι το επιχει-
ρηματικό τους μοντέλο. 

Eχουμε ήδη εφαρμογές που έχουν
σχεδιαστεί για να προσεγγίζουν τις συ-
μπεριφορές μας – τι είναι αυτά που δια-

βάζουμε στο Διαδίκτυο, τι αγοράζουμε.
Τώρα κινούμαστε όλο και περισσότερο
προς το υποσυνείδητο. Εξετάζουν, ας
πούμε, τα μοτίβα του αμφιβληστροειδούς
σας, τις κόρες των ματιών σας, το πόση
ώρα μένετε πάνω από κάτι σε έναν ι-
στότοπο μπορεί να υποδεικνύει κάποιο
είδος ευχαρίστησης που η εταιρεία προ-
σπαθεί να ερμηνεύσει σχετικά με εσάς.
Και τώρα έχουμε ακόμη και εφαρμογές
που στοχεύουν στη συλλογή πληροφο-
ριών σχετικά με τη διάθεσή σας ή τις
συνήθειες του ύπνου σας.

Οχι πολύ μακριά στο μέλλον, θα έ-
χουμε νευρωνικά συστήματα συνδε-
δεμένα με το Διαδίκτυο, τα οποία στην
πραγματικότητα θα μπαίνουν απευθείας
στον εγκέφαλό μας. Ολα αυτά αποτελούν
μέρος ενός υποκείμενου επιχειρηματι-
κού μοντέλου που καθορίζει το ψηφιακό
οικοσύστημα στο οποίο ζούμε.

– Στην Ελλάδα, η συζήτηση στρέ-
φεται γύρω από τη χρήση παράνο-
μων λογισμικών κατασκοπείας όπως
το Predator με πολιτικές προεκτά-
σεις. Κατά την άποψή σας, πόσο ε-
κτεταμένη μπορεί να είναι η παρα-
κολούθηση;

– Πιστεύω πως ζούμε ήδη σε ένα πε-
ριβάλλον που είναι κορεσμένο από ε-
πιτήρηση. Υπάρχουν αισθητήρες πα-
ντού. Πάνω σε αυτό υπάρχει κάτι πιο
σοβαρό, που είναι η κυβερνητική επι-
τήρηση. Τώρα έχουμε το ζήτημα της
στοχευμένης κατασκοπείας και του κα-
τασκοπευτικού λογισμικού, το οποίο
είναι ακόμη πιο ανησυχητικό λόγω του
επιπέδου της παρεμβατικότητας, μέσω
των συσκευών που όλοι μας κουβαλάμε
μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο. Βρίσκονται
στα κομοδίνα μας.

Είναι εξαιρετικά λεπτομερείς και πε-
ριεκτικές όσον αφορά την παρακολού-
θηση των κινήσεών μας, των συμπερι-
φορών μας, των επικοινωνιών μας. Το
να μπορεί μια κυβερνητική υπηρεσία
να μπει μέσα σε αυτή τη συσκευή –
πράγμα που μπορεί να το κάνει τώρα,
χάρη στο κατασκοπευτικό λογισμικό–
πιστεύω πως αποτελεί ένα ποιοτικό
άλμα προς τα εμπρός στις δυνατότητες
του κυβερνητικού ελέγχου. Και ειλικρινά,
οι περισσότερες κυβερνήσεις σε όλο
τον κόσμο δεν διαθέτουν τα κατάλληλα
θεσμικά αντίβαρα για να αποτρέψουν
την κατάχρηση εξουσίας.

– Πώς ενεργούν τα λογισμικά πα-
ρακολούθησης και πώς τα έθνη τα
χρησιμοποιούν για να στοχεύουν
τους αντιπάλους τους; 

– Ο τρόπος για να απαντήσουμε σε
αυτό είναι να εξετάσουμε την ιστορία
και την εξέλιξη των τεχνικών συλλογής
των πληροφοριών. Παλαιότερα, οι υ-
πηρεσίες πληροφοριών ενδιαφέρονταν
για τη συλλογή πληροφοριών για στό-
χους, για ανθρώπινα υποκείμενα. Ετσι,
πράκτορες ακολουθούσαν ανθρώπους-
στόχους, ίσως έπαιρναν φωτογραφίες
από απόσταση, τοποθετούσαν κοριούς
ή τοποθετούσαν ανιχνευτές στο όχημα
του προσώπου. Οι τεχνικές αυτές ήταν
ως επί το πλείστον διάσπαρτες, αρκετά
επίπονες και πολύ πρωτόγονες.

Με την ψηφιακή επιτήρηση είναι
σαν να έχουν αφαιρεθεί πολλοί από
τους φυσικούς περιορισμούς και οι υ-
πηρεσίες έχουν σχεδόν θεϊκές εξουσίες,
ενώ μπορούν να παρακολουθούν τι

κάνει ένα υποκείμενο χωρίς αυτό να
το γνωρίζει. 

– Θα μπορούσε ένας δημοκρατικά
εκλεγμένος πρωθυπουργός ή πρό-
εδρος μιας χώρας να διατάξει αι-
τιολογημένα την παρακολούθηση
αντιπάλων του ή δημοσιογράφων;

– Οχι. Σύμφωνα με τα πρότυπα του
διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων ή σύμφωνα με τις βασικές
αρχές που είναι θεμελιώδεις για μια φι-
λελεύθερη δημοκρατία, πρώτον, πρέπει
να έχεις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές
και πρέπει να έχεις έναν ορισμένο βαθμό
εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις πο-
λιτικές διαδικασίες. Στην Ευρώπη, μιλούν
για σκάνδαλα τύπου Watergate, που
αυτή η μεταφορά είναι πολύ κατάλληλη.
Το Watergate, όπως γνωρίζετε, ήταν
ένα μεγάλο σκάνδαλο στις Ηνωμένες
Πολιτείες επειδή ο Ρίτσαρντ Νίξον, τότε
πρόεδρος, επιχείρησε να βάλει κοριούς
στα γραφεία των αντιπάλων του στο
Δημοκρατικό Κόμμα και πιάστηκε. Και
στη συνέχεια προσπάθησε να το κα-
λύψει. Αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη
είναι μια ολόκληρη σειρά από αυτά τα

σκάνδαλα, όπως εσωτερική παρακο-
λούθηση πολιτικών αντιπάλων, που
προφανώς παρεμβαίνουν στις ελεύθερες
και δίκαιες εκλογικές διαδικασίες.

– Ποια είναι η ισορροπία μεταξύ
των δικαιωμάτων και της ασφάλειας
και πώς εντοπίζουμε το όριο αυτής
της γραμμής;

– Νομίζω ότι πρέπει πρώτα να ανα-
γνωρίσουμε ότι υπάρχουν σοβαρές α-
πειλές για την ασφάλεια και την ευη-
μερία των ανθρώπων. Ζούμε σε έναν
κόσμο που είναι γεμάτος από κακούς
ανθρώπους. Μερικές φορές αυτή η κακία
μπορεί να οδηγήσει σε βία και απώλεια
ζωής. Για αυτό έχουμε τις υπηρεσίες ε-
πιβολής του νόμου και τον στρατό και
τις υπηρεσίες ασφαλείας για την προ-
στασία της ασφάλειάς μας. Στην πραγ-
ματικότητα, χρειαζόμαστε καλά εξο-
πλισμένες, καλά εκπαιδευμένες υπη-
ρεσίες ασφαλείας που να σέβονται τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως, δεν
είναι ότι υποστηρίζω ότι δεν πρέπει να
έχουμε αυτές τις ικανότητες σε μια φι-
λελεύθερη δημοκρατία. Ακριβώς το α-
ντίθετο.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να έχουμε
μια κατάσταση όπου οι διωκτικές αρχές
και οι μυστικές υπηρεσίες λειτουργούν
χωρίς εποπτεία και θεσμικά αντίβαρα,
κάτι που φαίνεται να συμβαίνει σε πολ-
λές από τις χώρες της Ευρώπης που έ-
χουν εμπλακεί σε σκάνδαλα που σχε-
τίζονται με το πρόγραμμα Pegasus. Μου
φαίνεται ότι έχετε μία ή περισσότερες
υπηρεσίες ασφαλείας που έχουν ανα-
λάβει τη μαζική εγχώρια παρακολού-
θηση ενός τμήματος, τουλάχιστον ενός
τμήματος του πληθυσμού, χωρίς καμία
κατάλληλη εγγύηση ή εποπτεία και σί-
γουρα χωρίς διαφάνεια ή λογοδοσία.
Αν αυτό συνεχιστεί είναι πολύ επικίν-
δυνο για τη φιλελεύθερη δημοκρατία.
Αρχίζετε να διολισθαίνετε προς τον αυ-
ταρχισμό, και αυτό είναι σίγουρα μια
ανησυχία για κάθε πολίτη οποιασδήποτε
χώρας

Στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO η γαλλική μπαγκέτα

Περισσότερες από 6 δισεκατομμύρια φραντζόλες του παραδοσιακού αυτού γαλλικού ψω-
μιού ψήνονται κάθε μέρα στη Γαλλία, ενώ δραστηριοποιούνται 35.000 φούρνοι (ένας ανά
2.000 κατοίκους).

<<<<<<

Η παρασκευή και το σχήμα
της φραντζόλας –με μόνα συ-
στατικά της το νερό, το αλεύ-
ρι και τη μαγιά– κατοχυρώθη-
κε νομοθετικά το 1920.

– Ως απλός πολίτης πώς μπορώ να
προστατευθώ από κακόβουλες ε-
νέργειες παρακολούθησης;   

– Δυστυχώς, δεν υπάρχει απλή ή
θετική απάντηση που μπορώ να σας
δώσω. Oταν οι πιο προηγμένοι προ-
μηθευτές μισθοφορικών τεχνολογιών
παρακολούθησης είναι σε θέση να πα-
ράγουν κατασκοπευτικό λογισμικό
που εκμεταλλεύεται ευπάθειες στις
πιο προηγμένες τεχνολογικές πλατ-
φόρμες, τις οποίες ακόμη και οι πωλητές
αυτών των πλατφορμών δεν γνωρίζουν.
Μια εταιρεία αξίας 2 τρισ. δολαρίων
όπως η Apple εξακολουθεί να έχει α-
δυναμίες στο λειτουργικό της σύστημα.
Εταιρείες όπως η NSO Group βγάζουν
χρήματα εκμεταλλευόμενες αυτές τις
ατέλειες και έχουν φθάσει στο σημείο
όπου οι τελευταίες εκδόσεις των λο-
γισμικών παρακολούθησής τους μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή
ενός στόχου χωρίς καμία ορατή ένδειξη
παραβίασης. Δηλαδή, χωρίς να χρει-
άζεται να ξεγελάσουν τον στόχο ώστε
να κάνει κλικ σε ένα σύνδεσμο. Αυτό
σημαίνει ότι αν ήμουν κυβερνητικός
φορέας που χρησιμοποιεί το Pegasus
Spyware θα μπορούσα να μπω στη συ-
σκευή σας χωρίς να το γνωρίζετε. Και
ειλικρινά δεν υπάρχει τίποτα που μπο-
ρείτε να κάνετε για να αμυνθείτε απέ-
ναντι σε αυτό. Αλλά φυσικά όσον αφορά
μια μεγάλη ποικιλία απειλών χαμηλό-
τερου επιπέδου, όπως το phishing και
το πιο παραδοσιακό κακόβουλο λογι-
σμικό, υπάρχουν πολλά που μπορούν
να κάνουν οι ιδιώτες. Ο καθένας μπορεί
να βελτιώσει την ψηφιακή του άμυνα
λαμβάνοντας ορισμένα μέτρα, όπως
η χρήση δύο παραγόντων αυθεντικο-
ποίησης ή ενός διαχειριστή κωδικών
πρόσβασης, ή χρησιμοποιώντας μια
εφαρμογή όπως το signal για την α-
νταλλαγή μηνυμάτων.   

– Ποια είναι τα θεσμικά μέτρα που
πρέπει να λάβει το κράτος κατά
των αυθαίρετων ενεργειών που
παραβιάζουν τα δικαιώματα των
πολιτών;  

– Οι κυβερνητικοί χειριστές μπορούν
να πατήσουν ένα κουμπί και να μπουν
μέσα σε οποιαδήποτε συσκευή οπου-
δήποτε στον κόσμο και να συλλέξουν
πληροφορίες για ένα στόχο, μέχρι και
τις πιο προσωπικές λεπτομέρειες της
προσωπικής του ζωής, χωρίς ο στόχος
να το γνωρίζει. Αυτό είναι βγαλμένο
σαν από το μακρινό μέλλον. Ενώ οι έ-
λεγχοι και οι μηχανισμοί εποπτείας
είναι βγαλμένοι από τη βικτωριανή ε-
ποχή. Δεν έχουν αλλάξει πολύ από τον
19ο αιώνα ή τις αρχές του 20ού αιώνα.  

Εχουμε βασικές διασφαλίσεις, όπως
εντάλματα δικαστικής εποπτείας, αλλά
αυτές προφανώς είναι ανεπαρκείς για
το είδος των δυνατοτήτων παρακο-
λούθησης που είναι διαθέσιμες στους

κυβερνητικούς φορείς σήμερα. Ετσι
έχω την ισχυρή αίσθηση ότι οι φιλε-
λεύθερες δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο
πρέπει να επενδύσουν σε βάθος σε ι-
σχυρούς μηχανισμούς περιορισμού.
Οι αρχές για τις οποίες μιλάω έχουν
τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα,
στην ιδέα της διάκρισης των εξουσιών
και των αντιβάρων, αυτό είναι κάτι
που ανάγεται στην αρχαία Ελλάδα.
Είναι στην καρδιά της φιλελεύθερης
δημοκρατίας. Και πρέπει να υπενθυ-
μίζουμε στους ανθρώπους ότι δεν μπο-
ρούμε να τα θεωρούμε δεδομένα. Χρει-
αζόμαστε λοιπόν ανεξάρτητους μηχα-
νισμούς εποπτείας για να αποτρέψουμε
την κατάχρηση εξουσίας, να διατηρή-
σουμε τη φιλελεύθερη δημοκρατία και
να προχωρήσουμε μπροστά.  

– Ο πόλεμος στην Ουκρανία πυ-
ροδότησε συζητήσεις για τον κυ-
βερνοχώρο και τα πεδία μάχης στο
ψηφιακό επίπεδο. Eχουμε περάσει
στο μετα-επίπεδο των μη συμβα-
τικών μαχών; Σε αυτές που διεξά-
γονται μπροστά στην οθόνη ενός
υπολογιστή; 

– Νομίζω ότι στην πραγματικότητα
η παράνομη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία έδειξε ότι εξακολουθούμε να
ζούμε σε μεγάλο βαθμό σε έναν υλικό
κόσμο, όπου οι βόμβες και οι σφαίρες

μπορούν να προκαλέσουν τεράστια
ζημιά. Και έχουμε τρομερές απώλειες
ζωών και μια αμείλικτη σκληρότητα.
Μία από τις πιο εκπληκτικές παρατη-
ρήσεις που έχουν κάνει πολλοί άνθρωποι
σχετικά με αυτή τη σύγκρουση είναι
πόσο λίγο έχει παίξει ρόλο η διάσταση
του κυβερνοπολέμου. Ολοι περίμεναν
ότι θα ήταν πιο εμφανής. Νομίζω ότι
εκεί που πρέπει να ανησυχούμε είναι
γύρω από την ασφάλεια όσων ερευνούν
εγκλήματα πολέμου. Εξαρτώνται από
τις ψηφιακές τεχνολογίες και από τη
μεταφόρτωση και τη διατήρηση αυτών
των δεδομένων στις πλατφόρμες που
χρησιμοποιούν. Πρέπει να διασφαλί-
σουμε ότι οι συσκευές αυτών των αν-
θρώπων είναι ασφαλείς από κατασκο-
πεία και κακόβουλα λογισμικά. Και νο-
μίζω ότι πρέπει να ανησυχούμε για την
παραπληροφόρηση, καθώς ο ρωσικός
παράγοντας είναι γνωστός προμηθευτής
παραπληροφόρησης.  

Η Ουκρανία
έδειξε ότι ο πόλεμος
γίνεται ακόμη με
βόμβες και σφαίρες

<<<<<<

Χρειαζόμαστε ανεξάρτη-
τους μηχανισμούς εποπτεί-
ας για να αποτρέψουμε την
κατάχρηση εξουσίας και να
διατηρήσουμε τη φιλελεύ-
θερη δημοκρατία.

<<<<<<

Οχι πολύ μακριά στο μέλλον,
θα έχουμε νευρωνικά συστή-
ματα συνδεδεμένα με το Δια-
δίκτυο, τα οποία στην πραγ-
ματικότητα θα μπαίνουν α-
πευθείας στον εγκέφαλό μας.

<<<<<<

Xρειαζόμαστε καλά
εξοπλισμένες, καλά εκπαι-
δευμένες υπηρεσίες ασφα-
λείας που να σέβονται
τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Ρόναλντ Ντίμπερτ
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, διευθυντής του Citizen Lab

Είμαστε ζώα 
για φάρμες
δεδομένων
Τι μαθαίνουν για εμάς οι εφαρμογές
στον «καπιταλισμό της επιτήρησης»

Στην πραγματικότητα η παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έδειξε ότι εξακο-
λουθούμε να ζούμε σε μεγάλο βαθμό σε έναν υλικό κόσμο...

«Δεν μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση όπου οι διωκτικές αρχές και οι μυστικές υπηρε-
σίες λειτουργούν χωρίς εποπτεία και θεσμικά αντίβαρα, κάτι που φαίνεται να συμβαίνει σε
πολλές από τις χώρες της Ευρώπης που έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα που σχετίζονται με
το πρόγραμμα Pegasus», λέει ο Ρόναλντ Ντίμπερτ. 
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Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Πλώρη για χρονιά-ρεκόρ στα λει-
τουργικά κέρδη έχουν βάλει οι
ελληνικές εισηγμένες εταιρείες,
κόντρα στην επιφυλακτικότητα
που υπήρχε στις αρχές του έτους,
λόγω των επιπτώσεων από τον
πόλεμο στην Ουκρανία και την
πληθωριστική και ενεργειακή κρί-
ση. Αυτό δημιουργεί συγκρατη-
μένη αισιοδοξία για το δύσκολο,
όπως προβλέπεται, για την οικο-
νομία 2023, όπου η ανάπτυξη θα
επιβαρυνθεί σημαντικά, ενώ θα
γίνουν πλήρως αισθητές και οι ε-
πιπτώσεις της σημαντικής σύ-
σφιγξης της νομισματικής πολι-
τικής τους τελευταίους 12 μήνες.
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA)
των 131 εισηγμένων, εκτός του
χρηματοοικονομικού κλάδου, που
ανακοίνωσαν τις βασικές οικονο-
μικές τους επιδόσεις για το εννε-
άμηνο, ξεπέρασαν τα 9,1 δισ. ευ-
ρώ, καταγράφοντας αύξηση της
τάξης του 42% σε σχέση με το α-
ντίστοιχο περυσινό διάστημα,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Beta
Χρηματιστηριακή. Αξίζει να ση-
μειωθεί πως το ιστορικό υψηλό
με βάση το συγκρίσιμο δείγμα ε-
ταιρειών στα λειτουργικά κέρδη
είναι 10,9 δισ. ευρώ και σημειώ-
θηκε το 2021.

Παράλληλα, στα 69 δισ. ευρώ
διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών
καταγράφοντας αύξηση της τάξης
του 64,1%, ως αποτέλεσμα της α-
νόδου των τιμών της ενέργειας,
των πρώτων υλών και του πλη-
θωρισμού.

Κερδοφόρο το 80%
Το 80% περίπου των εταιρειών

που δημοσίευσαν τα μεγέθη τους,
εμφανίζουν κέρδη, μια ικανοποι-
ητική εικόνα που έρχεται σε συ-
νέχεια ενός πολύ δυνατού εξα-

μήνου, ενώ 55 εταιρείες ή το 42%
σημείωσαν ενίσχυση κερδοφορίας
και 11 πέρασαν σε κέρδη από ζη-
μίες. Παράλληλα, αυτό που προ-
καλεί εντύπωση είναι πως το 21%
των εταιρειών, δηλαδή 30 συνο-
λικά εισηγμένες με «ηγέτη» τον
κλάδο των διυλιστηρίων, βρίσκε-
ται σε επίπεδα ρεκόρ λειτουργικής
κερδοφορίας ήδη από το εννεά-
μηνο.

Οι συνολικές επιδόσεις θα ήταν
μάλιστα πολύ υψηλότερες εάν εί-
χαν δημοσιεύσει προσωρινά στοι-
χεία οι Coca-Cola και Βιοχάλκο,
ωστόσο, όπως σχολιάζει ο Μάνος
Χατζηδάκης, υπεύθυνος του τμή-
ματος ανάλυσης της Beta Χρημα-
τιστηριακή, οι επιδόσεις τόσο
στον κύκλο εργασιών της Coca-

Cola όσο και των θυγατρικών της
Βιοχάλκο, προϊδεάζουν ότι και το
σύνολο της χρονιάς θα είναι εξίσου
εντυπωσιακό, παρέχοντας και ένα
«μαξιλάρι ασφαλείας» στις εται-
ρείες που θα χρειαστεί να εγγρά-
ψουν πρόβλεψη υπερκερδών. 

Η ακριβή ενέργεια
Η εικόνα των λειτουργικών

κερδών σαφώς και έχει επηρεαστεί
από την «αφύσικη» κατάσταση
που επικρατεί στον κλάδο ενέρ-
γειας, αφού τα διυλιστήρια συ-
νεισφέρουν στο σύνολο των ει-

σηγμένων σχεδόν 3 δισ. ευρώ, ό-
πως παρατηρεί ο κ. Χατζηδάκης.
Η επίδοση αυτή μπορεί να επη-
ρεάζεται από τις τιμές των περι-
θωρίων διύλισης και της αύξησης

της ζήτησης, είναι όμως κυρίως
οργανική. 

Το ίδιο ισχύει και σε άλλες ε-
ταιρείες που έχουν επηρεαστεί
από την κατάσταση στο μέτωπο

της ενέργειας (όπως οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
και Mytilineos), ωστόσο οι επι-
δόσεις δεν είναι λογιστικές, συν-
δέονται με ταμειακή ρευστότητα
και έχουν πίσω τους σημαντικές
επενδύσεις που ολοκληρώνονται,
υποστηρίζοντας μέρος της επα-
ναλαμβανόμενης κερδοφορίας ό-
ταν υπάρξει αποφόρτιση του πε-
ριβάλλοντος από το υψηλό ενερ-
γειακό κόστος.

Ο ρόλος του τουρισμού
Οι περισσότερες εταιρείες που

έχουν έκθεση στον κλάδο του
τουρισμού είχαν ισχυρές θετικές
επιδράσεις σε τζίρο που μεταφρά-
στηκε σε κέρδη και ιστορικές ε-
πιδόσεις. Ειδικότερα, οι Aegean,
Μοτοδυναμική, Autohellas, ΑΝΕΚ,
Επιχειρήσεις Αττικής και τα ξε-
νοδοχεία, είχαν ίσως το καλύτερο
γ΄ τρίμηνο όλων των εποχών, και
από ό,τι φαίνεται το ίδιο θα συμβεί
και με το δ΄ τρίμηνο.

Στους υπόλοιπους κλάδους, το
λιανικό εμπόριο είχε μεικτή εικόνα
με την πίεση των περιθωρίων λό-
γω του ενεργειακού κόστους να
κυριαρχεί, ενώ στον κλάδο πλη-
ροφορικής η καθυστέρηση προ-
κήρυξης των έργων που συνδέο-
νται με το Ταμείο Ανάκαμψης έχει
επιβραδύνει την αύξηση του τζί-
ρου.

Οσον αφορά την ταμειακή θέση
των εισηγμένων, είναι σαφώς ε-
πηρεασμένη από τη διανομή με-
ρισμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Beta, εμφανίζεται μειωμένη
κατά 8,5% έπειτα και από σχεδόν
2 δισ. ευρώ πληρωμών σε μερί-
σματα και επιστροφές κεφαλαίου,
ενώ ο καθαρός δανεισμός έχει αυ-
ξηθεί κατά 16,9% λόγω και της
αύξησης των αναγκών σε κεφά-
λαιο κίνησης και λιγότερο της έ-
ντασης κεφαλαίου σε νέες επεν-
δύσεις.

Ρεκόρ κερδοφορίας καταγράφουν
οι εισηγμένες εταιρείες το 9μηνο
Ασπίδα ενόψει του δύσκολου 2023 αποτελούν τα υψηλά φετινά κέρδη

<<<<<<

Τα λειτουργικά κέρδη
(EBITDA) των 131 εισηγ-
μένων, εκτός του χρη-
ματο-οικονομικού κλά-
δου, ξεπέρασαν τα 9,1
δισ., αυξημένα κατά
42% έναντι του 2021.

«Επενδυτικός» στόχος για εταιρείες
τεχνολογίας είναι πλέον η Ελλάδα,
η οποία έχει επιταχύνει τον ψη-
φιακό της μετασχηματισμό και
αναζητεί τώρα εργαζομένους με
ψηφιακές δεξιότητες. Ρεπορτάζ
του Bloomberg, σχετικά με τις ε-
πενδύσεις των τεχνολογικών κο-
λοσσών στη χώρα, αναφέρει στον
τίτλο πως «η Ελλάδα τα παίζει όλα
για όλα στην τεχνολογία – τώρα
χρειάζεται εργαζομένους με δε-
ξιότητες».

Οπως θυμίζει το Bloomberg,
το 2020 η Microsoft ανακοίνωσε
τα σχέδιά της για την κατασκευή
τριών data centers λίγο έξω από
την Αθήνα, διπλασιάζοντας τον
αριθμό των υπαλλήλων της στη
χώρα σε λίγο πάνω από 300. Στη
Θεσσαλονίκη, η Cisco δημιούρ-
γησε ένα διεθνές κέντρο ανάπτυ-
ξης καινοτομίας και ψηφιακών
δεξιοτήτων και η Pfizer χτίζει ένα
δίκτυο ερευνητικών hubs που ε-

πικεντρώνονται στην τεχνητή
νοημοσύνη. Αυτό το φθινόπωρο,
η Google ανακοίνωσε ότι θα φτιά-
ξει ένα cloud hub κοντά στην Α-
θήνα, ισχυριζόμενη ότι θα προ-
σθέσει πάνω από 2 δισ. ευρώ στην
ελληνική οικονομία και θα δημι-

ουργήσει 19.400 νέες θέσεις ερ-
γασίας έως το 2030. Ομως το ρε-
πορτάζ επισημαίνει ότι εκτός από
τις μεγάλες ξένες εταιρείες, και
η πολιτεία έχει επενδύσει στον
κλάδο: Τα επόμενα χρόνια σχε-
διάζει να αναπτύξει περιοχές και-

νοτομίας σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη που θα στεγάζουν μεγάλες
επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα, startups και θερμοκοιτίδες.
«Πέρα από την προφανή γοητεία
της μεσογειακής χώρας και την
εύκολη πρόσβαση στην Αφρική
και στη Μέση Ανατολή, οι παγκό-
σμιοι τεχνολογικοί παίκτες έχουν
επίσης δελεαστεί από γενναιό-
δωρα φορολογικά κίνητρα και την
αφθονία ανανεώσιμης ηλιακής
και αιολικής ενέργειας», εξηγεί
το Bloomberg. 

Και επισημαίνει πως μπορεί τα
νούμερα να είναι ακόμα σχετικά
χαμηλά –λίγο πάνω από τα 330
εκατ. ευρώ το 2021– όμως οι ά-
μεσες ξένες επενδύσεις στον το-
μέα της τεχνολογίας στην Ελλάδα
έχουν υπερτριπλασιαστεί τα τε-
λευταία δύο χρόνια και πλέον α-
ντιπροσωπεύουν περίπου το 3%
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.
Μάλιστα το 2021 ο κλάδος της τε-
χνολογίας κατατάχθηκε 6ος με-
ταξύ 19 οικονομικών κλάδων σε
ό,τι αφορά την προσέλκυση άμε-
σων ξένων επενδύσεων. «Περίπου
20% των νέων προσλήψεων είναι
άνθρωποι που ζούσαν και δού-
λευαν στο εξωτερικό», λέει στο
Bloomberg ο Θεοδόσης Μιχαλό-
πουλος, γενικός διευθυντής της
Microsoft για την Ελλάδα, την
Κύπρο και τη Μάλτα. 

Για να προσελκύσει εργαζομέ-
νους με δεξιότητες από το εξω-

τερικό, η κυβέρνηση εγκαινίασε
το πρόγραμμα βίζας για ψηφιακούς
νομάδες το 2021 και μέχρι στιγμής
έχει εκδώσει περίπου 450 τέτοιες
βίζες. 

Αλλά και οι τεχνολογικές εται-
ρείες αναλαμβάνουν να εκπαι-
δεύσουν μόνες τους υποψήφιους
εργαζομένους, μέσω προγραμμά-
των όπως αυτά της Microsoft και
της Google. 

«Η τεχνολογία δεν μπορεί να
είναι χρήσιμη, εάν δεν υπάρχουν
ψηφιακές δεξιότητες», αναφέρει
στο Bloomberg η Πέγκυ Αντωνά-
κου, γενική διευθύντρια της
Google για τη ΝΑ Ευρώπη. «Α-
σφαλώς, η Αθήνα δεν είναι η μο-
ναδική πόλη που φιλοδοξεί να γί-
νει τεχνολογικό κέντρο. Η Λισ-
σαβώνα προσπαθεί εδώ και χρό-
νια, με περιορισμένη επιτυχία»,
τονίζει το Bloomberg. 

Ωστόσο, η Ελλάδα έχει επιτα-
χύνει τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό της τα τελευταία χρόνια,
προσφέρει έναν πληθυσμό με υ-
ψηλή μόρφωση αλλά και με μι-
σθολογικές απαιτήσεις που απο-
τελούν ευκαιρία για τους ξένους
εργοδότες. 

Επιπλέον, είναι μια χώρα φη-
μισμένη για την εκπληκτική φυ-
σική ομορφιά και την ποιότητα
ζωής της. Οπως λέει στο Bloomberg
η κ. Αντωνάκου για την επένδυση
της εταιρείας στην Ελλάδα, «εάν
όχι τώρα, τότε πότε;».

Με μικρή άνοδο αρχίζει
την εβδομάδα το ΧΑΚ
Μικρή άνοδο παρουσίασε το
Χρηματιστήριο στην πρώτη
συνεδρία της εβδομάδας. Ω-
θούμενος κυρίως από τα κέρ-
δη στους τίτλους της Ελλη-
νικής Τράπεζας, ο Γενικός

Δείκτης κατέγραψε άνοδο
0,19% κλείνοντας στις 88,30
μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20
ανήλθε στο κλείσιμο στις
53,22 μονάδες, παρουσιάζο-
ντας άνοδο σε ποσοστό
0,21%. Η αξία των συναλλα-
γών διαμορφώθηκε στις
€237.096. Μεικτή εικόνα πα-
ρουσίασαν οι επιμέρους χρη-
ματιστηριακοί δείκτες. Κέρδη
κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία
και η Κύρια Αγορά, σε ποσο-

στό 0,76% και 0,24% αντί-
στοιχα, ενώ ζημιές κατέγρα-
ψαν οι Επενδυτικές Εταιρείες
με 0,43% και η Εναλλακτική
Αγορά με 0,16%. Το μεγαλύ-
τερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της
Ελληνικής Τράπεζας με
€66.882 (άνοδος 1,44% - τιμή
κλεισίματος €1,41). Ακολού-
θησαν οι μετοχές της
Demetra (Holdings) με
€66.123 (πτώση 0,42% - τιμή
κλεισίματος €0,48), της Τρά-
πεζας Κύπρου με €53.136 (ά-
νοδος 0,29% - τιμή κλεισίμα-
τος €1,70), της Petrolina
(Holdings) με €16.266 (χωρίς
μεταβολή – τιμή κλεισίματος
€1,08) και της The Cyprus
Cement Public Company με
€11.234 (πτώση 0,92% - τιμή
κλεισίματος €0,54). 

Από τις μετοχές που έτυ-
χαν διαπραγμάτευσης, τέσ-
σερις κινήθηκαν ανοδικά, ε-
πτά πτωτικά και επτά παρέ-
μειναν αμετάβλητες. Ο αριθ-
μός των συναλλαγών ανήλθε
σε 146.

Η τεχνολογία φέρνει επενδύσεις στην Ελλάδα

<<<<<<

Ο ένας μετά τον άλλο 
οι τεχνολογικοί 
κολοσσοί δίνουν 
το «παρών» στην ελλη-
νική αγορά, τονίζει 
το Bloomberg.

Oι άμεσες ξένες επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας στην Ελλάδα έχουν υ-
περτριπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Στα 916,4 εκατ. η αξία
των ελληνικών εισαγωγών
από Ρωσία τον Οκτώβριο
Αύξηση 87,7% σημείωσε η α-
ξία των εισαγωγών της Ελ-
λάδας από τη Ρωσία τον Ο-
κτώβριο σε σύγκριση με τον
Οκτώβριο του 2021, επηρε-
ασμένες για έναν ακόμη μήνα
από τις υψηλές τιμές σε φυ-
σικό αέριο και πετρελαιοειδή.
Την ίδια ώρα οι ελληνικές ε-
ξαγωγές προς τη Ρωσία, αν
και σημείωσαν αύξηση τον
Οκτώβριο, παραμένουν εξαι-
ρετικά περιορισμένες λόγω
κυρίως των κυρώσεων της
Ευρωπαϊκής Ενωσης προς
την εν λόγω χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι εισαγωγές

από τη Ρωσία διαμορφώθη-
καν τον Οκτώβριο του 2022
σε 916,4 εκατ. ευρώ έναντι
488,2 εκατ. ευρώ τον Οκτώ-
βριο του 2021. Το διάστημα
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2022
η αξία των εισαγωγών της
Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε
σε 7,75 δισ. ευρώ, σημειώνο-
ντας αύξηση 141,9% σε σχέ-
ση με την περίοδο Ιανουαρίου
- Οκτωβρίου 2021, που ήταν
3,2 δισ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της
Ελλάδας προς τη Ρωσία δια-
μορφώθηκε τον Οκτώβριο
του 2022 σε 44,3 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση 121%
σε σύγκριση με τον Οκτώβριο
του 2021 που ήταν 20,1 εκατ.
ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο

Ελλάδας - Ρωσίας τον Οκτώ-
βριο 2022 ήταν αρνητικό, με
το έλλειμμα να διαμορφώνε-
ται σε 872,1 εκατ. ευρώ. Η α-
ξία των εξαγωγών της Ελλά-
δας προς τη Ρωσία την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου
2022 ανήλθε σε 137,2 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας μείωση
14,1% σε σχέση με την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου
2021 που ήταν 159,7 εκατ.
ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο
Ελλάδας - Ρωσίας την περίοδο
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2022
ήταν αρνητικό με το έλλειμμα
να διαμορφώνεται σε 7,6 δισ.
ευρώ.

Τα κυριότερα προϊόντα
που εξήγε η Ελλάδα τον Ο-
κτώβριο του 2022 προς τη
Ρωσία ήταν σύρματα και κα-
λώδια, ακατέργαστα καπνά
και γλυκά κουταλιού και μαρ-
μελάδες.

Σύμφωνα πάντα με τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ει-
σαγωγές της Ελλάδας από
την Ουκρανία διαμορφώθη-
καν τον Οκτώβριο του 2022
σε 38,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες
κατά 90,9% σε σύγκριση με
τον Οκτώβριο του 2021. Η α-
ξία των εξαγωγών της Ελλά-
δας προς την Ουκρανία τον
Οκτώβριο 2022 ανήλθε σε 6,2
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
μείωση 83,3% σε σχέση με
τον Οκτώβριο 2021 που ήταν
37,2 εκατ. ευρώ. Το δεκάμηνο
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2022
οι εισαγωγές της Ελλάδας από
την Ουκρανία διαμορφώθη-
καν σε 171,5 εκατ. ευρώ, κα-
ταγράφοντας αύξηση 14,1%
σε σύγκριση με την αντίστοι-
χη περυσινή περίοδο, ενώ οι
εξαγωγές της Ελλάδας προς
την Ουκρανία ανήλθαν σε
229,2 εκατ. ευρώ, καταγρά-
φοντας μείωση 15,5%.

<<<<<<

Σε ετήσια βάση η αύ-
ξηση διαμορφώνεται
στο 87,7%, λόγω 
των υψηλών τιμών
της ενέργειας.

<<<<<<

O Γενικός Δείκτης
κατέγραψε άνοδο
0,19% κλείνοντας
στις 88,30 μονάδες.
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