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ΜΑΡΓΚΡΕΤΕ ΒΕΣΤΑΓΚΕΡ

Να στηριχθεί η βιομηχανία της Ε.Ε.
Επείγουσα ανάγκη χαρακτηρίζει τη στήριξη της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας η επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ.
Με επιστολή της προς τους υπουργούς Οικονομικών των κρα-
τών-μελών της Ε.Ε. η επίτροπος Βεστάγκερ τάσσεται υπέρ της
πρότασης για τη σύσταση ευρωπαϊκού ταμείου κρατικών ενι-
σχύσεων για στήριξη όλων των χωρών με ισότιμο τρόπο. Σελ. 8

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΝΤ

Οι ΗΠΑ θα αποφύγουν την ύφεση
Ακροβατούν οι μεγάλες οικονομίες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και
της Γερμανίας καθώς «φλερτάρουν» από καιρό με την ύφεση. Υ-
πάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ μπορούν να αποφύγουν
την ύφεση τη χρονιά αυτή και να επιτύχουν «ομαλή προσγείω-
ση» της αμερικανικής οικονομίας. Την εκτίμηση εξέφρασε η επι-
κεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Σελ. 12

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Ερχεται νέα αύξηση επιτοκίων
Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, ο οποίος υ-
ποχώρησε στο 9,2% τον Δεκέμβριο, δεν αναμένεται να πείσει
την ΕΚΤ να βάλει φρένο στις αυξήσεις επιτοκίων. Η Κριστίν Λα-
γκάρντ, κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, είχε δηλώσει ξεκά-
θαρα πως θα ακολουθήσουν «σημαντικές αυξήσεις» επιτοκίων
και μάλιστα της τάξης των 50 μονάδων βάσης. Σελ. 9

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Παγκόσμιες προκλήσεις
To παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ στο
Νταβός της Ελβετίας, λαμβάνει χώρα
αυτή την εβδομάδα με γενικό τίτλο
συνεργαζόμενοι σε έναν κατακερ-
ματισμένο κόσμο και δίνει το στίγμα
των προβληματισμών που οι παγκό-
σμιοι ηγέτες αναπτύσσουν αυτή την
περίοδο. Η ετήσια σύνοδος στο αλ-
πικό χωριό που έχει τις ρίζες της στο
1973 οπότε και δημιουργήθηκε το
ομώνυμο μανιφέστο, προσελκύει η-
γέτες από το παγκόσμιο πολιτικό
και επιχειρηματικό στερέωμα. Σε
κάθε τέτοια συνάντηση όπως θα
συμβεί και φέτος, η σύνοδος θα α-
σχοληθεί με τις οικονομικές προ-
βλέψεις και θα θέσει την ατζέντα
για τα θέματα που αναμένεται να α-
πασχολήσουν το 2023. 

Μέρος της κριτικής που ασκείται
για το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ,

πέραν των χαρακτηρισμών ως μια
σύναξη των ελίτ, αφορά και στην
κατηγορία για αστοχίες σε προβλέ-
ψεις που διατυπώθηκαν στο παρελ-
θόν. Κλασική περίπτωση η περσινή
περίοδος όπου η εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία αποτέλεσε την α-
φορμή για να διατυπωθεί η άποψη
εκ μέρους της Citigroup  ότι η οικο-
νομία της Ευρώπης θα μπει σε ύφεση,
κάτι όμως που η πορεία των εξελίξεων
δεν επαλήθευσε. Αντίστοιχη ήταν
και περίπτωση του 2018 όπου ο πα-
γκοσμίου φήμης επενδυτής George
Soros προέβλεψε ότι εκείνη θα ήταν
η χρονιά που οι ΗΠΑ θα εμπλέκονταν
σε μια πυρηνική σύγκρουση με την
βόρεια Κορέα. 

Φέτος, την διάσκεψη αναμένεται
να απασχολήσει ο πόλεμος στην Ου-
κρανία που καταγράφει ένα χρόνο

συγκρούσεων, η ενεργειακή κρίση
και η κατάσταση της παγκόσμιας
οικονομίας που προβλέπεται πως το
2023 θα εισέλθει σε ύφεση. Τα προ-
βλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες
ελέω επανόδου της πανδημίας με τα
γνωστά προβλήματα στην Κίνα α-
ποτελούν επίσης κρίσιμο αρνητικό
παράγοντα στην προσπάθεια απο-
κλιμάκωσης του πληθωρισμού, όπως
θα ήταν το αναμενόμενο λόγω της
ύφεσης στην οικονομία. Σύμφωνα
με την επικεφαλής του ΔΝΤ, το ένα
τρίτο του πλανήτη το 2023 θα βιώσει
συνθήκες οικονομικής ύφεσης. Η
Παγκόσμια Τράπεζα με την σειρά
της προβλέπει πως η οικονομική κρί-
ση όπως εξελίσσεται θα προκαλέσει
μεγάλες στερήσεις στους πληθυ-
σμούς της Υποσαχάριας Αφρικής,
εκεί όπου διαμένει το 60% του πα-

γκόσμιου πληθυσμού των φτωχών. 
Η φετινή σύνοδος συνοδεύεται

και από ένα ρεκόρ καθώς μεταξύ
των 2.500 συμμετεχόντων παρευρί-
σκονται 56 υπουργοί οικονομικών
και 19 κεντρικοί τραπεζίτες. Εν μέσω
πανδημίας, ενεργειακής κρίσης, αυ-
ξημένου πληθωρισμού και γεωπο-
λιτικών κρίσεων οι ηγέτες καλούνται
να συνεργαστούν προκειμένου να
αλλάξουν την πορεία των γεγονότων.
Το μεγάλο στοίχημα αυτής της συ-
νόδου βρίσκεται στο ζήτημα της πα-
γκοσμιοποίησης και συγκεκριμένα
πώς αυτή θα μπορέσει να επαναλει-
τουργήσει προσφέροντας λύσεις σε
έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο
από την προηγούμενη φορά. 

Το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ
που θα διαρκέσει μέχρι την Παρα-
σκευή, θα απασχολήσει μια ευρεία

θεματολογία που περιλαμβάνει θέ-
ματα όπως η ανθεκτικότητα, η νέα
παγκοσμιοποίηση, η ανάγκη για συ-
μπερίληψη και διαφορετικότητα, η
βιωσιμότητα και η οικονομία του
διαστήματος. Οι παγκόσμιοι ηγέτες
τις επόμενες μέρες θα ξετυλίξουν το
όραμά τους για το πώς θα καταστεί
εφικτό εν μέσω εξωτερικών πιέσεων
να οικοδομηθεί μια ανθεκτική οικο-
νομία που θα είναι βιώσιμη και πα-
ράλληλα συμπεριληπτική. 

Με υψόμετρο στα 1560 μέτρα, η
ελβετική πόλη του Νταβός επιφυλάσ-
σει φέτος ένα πρωτόγνωρο σκηνικό
για τους εκλεκτούς επισκέπτες καθώς
οι θερμοκρασίες του φετινού χειμώνα
και η απουσία χιονιού στις ψηλές κο-
ρυφές θα θυμίζει σε όλους ότι πρώτα
και κύρια θα πρέπει να αντιμετωπί-
σουμε την κλιματική κρίση. 

ΚΙΝΑ

Μέτοχος σε εταιρείες
Διαδικτύου το Πεκίνο

Το Πεκίνο επιχειρεί να διατηρήσει τον
έλεγχο στις εταιρείες του Διαδικτύου
αγοράζοντας τις λεγόμενες  «χρυσές
μετοχές» τους. Αγοράζοντας το 1%
μιας εταιρείας μπορεί να ελέγχει το
περιεχόμενο που θα αναρτάται από
αυτές στο Iντερνετ. Γίνεται έτσι μέτο-
χος στα μεγαλύτερα ονόματα
του Iντερνετ στην Κίνα όπως τις 
Alibaba και Tencent και άλλες. Σελ. 9 

ΑΥΞΗΣΗ 12%

Πιο ακριβά τα πακέτα 
διακοπών για Ελλάδα

Συμφωνίες για πακέτα διακοπών με
τιμές αυξημένες κατά 12% κλείνουν
οι Ελληνες ξενοδόχοι με tour
operators. Οι ξένοι ταξιδιωτικοί πρά-
κτορες θεωρούν ότι παρά το υψηλό-
τερο κόστος θα πουλήσουν περισσό-
τερα πακέτα για την Ελλάδα. Οι έρευ-
νες στις βασικές αγορές δείχνουν
πως η διάθεση για διακοπές είναι ι-
σχυρή παρά τις επιπτώσεις του πλη-
θωρισμού. Σελ. 16

1.900 ΔΟΛ. Η ΟΥΓΓΙΑ

Σε τροχιά ανόδου
η τιμή του χρυσού

Σε ανοδική πορεία που θυμίζει το άλ-
μα του 2020 έχει μπει η τιμή του χρυ-
σού εδώ και δύο μήνες, καθώς το λα-
μπερότερο των πολύτιμων μετάλλων
έχει σημειώσει άνοδο 15% από τις
αρχές Νοεμβρίου. Η τιμή του αγγίζει
τα 1.900 δολάρια η ουγγιά και είναι
στο υψηλότερο επίπεδο που έχει ση-
μειώσει από τον Απρίλιο του περα-
σμένου έτους. Σελ. 11
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Οι κυπριακές τράπεζες έχουν κάνει πολ-
λά, αλλά πρέπει να κάνουν ακόμα πε-
ρισσότερα για να συγκριθούν με την
κανονικότητα και τις άλλες τράπεζες
του ευρωπαϊκού χώρου. Σε έκθεση του
Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM),

αναφέρεται ότι έγιναν τομές την τε-
λευταία δεκαετία που σε τίποτα δεν
θυμίζουν τις τράπεζες που βρέθηκαν
εντός της τραπεζικής κρίσης του 2013.
Προστίθεται, ωστόσο, ότι εξακολουθούν
να έχουν προβλήματα τα οποία καλού-

νται να αντιμετωπίσουν. Βάσει των
δεδομένων που παρουσιάζει ο SSM,
οι κυπριακές τράπεζες έχουν πολύ χα-
μηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE),
μεγάλο κόστος προς τα έσοδα (cost to
income) και ποσοστό μη εξυπηρετού-

μενων δανείων που παρά την μεγάλη
πρόοδο με πωλήσεις, διαγραφές και
οργανική μείωση, παραμένει ως πο-
σοστό το μεγαλύτερο σε σχέση με όλες
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το χει-
ρότερο δείκτη από όλες τις τράπεζες

στην Ευρώπη σε σχέση με το κόστος,
έχουν οι κυπριακές. Βάσει των δεδο-
μένων που έχει ενώπιόν του ο SSM, οι
τράπεζες στην Κύπρο είχαν στο τρίτο
τρίμηνο του 2022 κόστος προς έσοδα
της τάξης του 84,7%. Σελ. 3

Ανεβαίνει
ο πήχυς 
για τις ΑΠΕ
Και σχέδια χορηγιών
Η συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας στην τελική κατα-
νάλωση έφτασε το 18,22%, και είναι
αυξημένη κατά 5,6% σε σύγκριση
με το 2019, και 1,2% πιο πάνω σε
σύγκριση με το 2020.  Όπως ανέφερε
η υπ. Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου,
ο στόχος του 23% θα αναθεωρηθεί
προς τα πάνω, ενώ έρχονται και νέα
σχέδια χορηγιών Σελ. 5

Αναζητούν
τη χρυσή τομή
για τον Ακάμα
Στο Yπουργικό το σχέδιο

Ενώπιον του Υπουργικού τίθεται σή-
μερα το θέμα του τοπικού σχεδίου
Ακάμα. Ένα θέμα στο οποίο υπάρ-
χουν διαφωνίες μεταξύ των υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Γεωργίας και
Περιβάλλοντος. Ο υπ. Γεωργίας Κώ-
στας Καδής εξέφρασε την εκτίμηση
ότι θα μπορούσε να ανακοινωθεί η
τελική πρόταση του Πολεοδομικού
Συμβουλίου μέχρι τέλος Ιανουαρίου.
Αναμένεται ότι θα δοθούν συγκε-
κριμένα αντισταθμιστικά μέτρα στις
επηρεαζόμενες κοινότητες. Σελ. 4

Τρωτά στις τράπεζες εντοπίζει ο SSM
Παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει υπάρχουν ακόμα πολλές αδυναμίες και πρέπει να κάνουν πολλά ακόμη

Οι κρίσεις
έκαναν πιο
αποφασιστική
την Ευρώπη
Η Ε.Ε. έχει επικριθεί για τα
αργά ανακλαστικά της, τις α-
γκυλώσεις της και την καθή-
λωσή της σε θέσφατα και
δόγματα που την εμποδί-
ζουν να αντιδράσει αποτε-
λεσματικά. Επανειλημμένως
έχει μείνει πίσω σε σχέση
με τις ΗΠΑ με δική της υπαι-
τιότητα και έχει δεχθεί την
κριτική ότι κάνει «πολύ λίγα,
πολύ αργά». Την τελευταία
τριετία, όμως, το κοκτέιλ
κρίσεων με την πανδημία, το
έμφραγμα στην εφοδιαστι-
κή αλυσίδα, τον πληθωρι-
σμό, την ενεργειακή κρίση
και την κλιματική κρίση εξω-
θούν την Ε.Ε. σε θεμελιώδη
αναθεώρηση των πολιτικών
της σε πολλά επίπεδα. Από
τις χρεώσεις στους τεχνολο-
γικούς κολοσσούς, μέχρι τη
στροφή στην πυρηνική ε-
νέργεια και από την πρώτη
έκδοση κοινού χρέους και
το Ταμείο Ανάκαμψης, την
αναστολή των κανόνων δη-
μοσιονομικής πειθαρχίας
και των κανόνων για τις κρα-
τικές ενισχύσεις, αλλά και
την παρατεταμένη συζήτη-
ση για οριστική χαλάρωσή
τους, όλα κατατείνουν σε
μια κυοφορούμενη αλλαγή
της Ε.Ε. Σελ. 10

Με αφίξεις 3,2 εκατομμυρίων τουριστών έκλεισε το 2022, γύρω στο 20% πιο κάτω σε σύγκριση με το 2019, αλλά σημαντικά ενισχυμένο σε σχέ-
ση με το 2019. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ποσοστό γύρω στο 80% προέρχεται από ευρωπαϊκές αγορές. Οι αγορές με τις περισσότερες αφί-
ξεις ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, η Πολωνία, η Ελλάδα, και η Γερμανία. Αν και το 2022 δεν έφτασε τα επίπεδα του 2019, εντούτοις, μέσα
στην χρονιά καταγράφηκαν ρεκόρ σε επίπεδο εσόδων. Για παράδειγμα ο Οκτώβριος 2022 ήταν ο πιο προσοδοφόρος, σε επίπεδο εικοσαετίας με
έσοδα ύψους 319,8 εκατ. ευρώ, και καταγράφοντας αύξηση 6,81% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Αφίξεις 3,2 εκατ. τουριστών και αύξηση εσόδων το 2022
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Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Μαζί με ακόμη πέντε ταινίες η ταινία του
σκηνοθέτη Σάββα Σταύρου «Buffer Zone»,
σε σκηνοθεσία και σενάριο δικό του (πα-
ραγωγοί οι Peter Stephanou, Sophie
Reynolds, Thomas Hawkins και συμπα-
ραγωγοί οι Sholeh Zahraei, Kamil Saldun,
Andros Achilleos), θα ανοίξει το πρό-
γραμμα του σπουδαίου διεθνούς Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού Μήκους Clermont-
Ferrand, πριν από την καινούργια ταινία
της Sally Potter με τους Javier Bardem
και Chris Rock. 

Ο Σάββας Σταύρου είπε στην «Καθη-
μερινή» ότι πρόκειται για μεγάλη τιμή,
αφού το Φεστιβάλ κάλεσε τους δημιουρ-
γούς να προβάλλουν την ταινία τους στην
τελετή έναρξης του Φεστιβάλ, η πρό-
σκληση ήλθε, όπως είπε ο Σάββας, μιας
και η ταινία είχε συμμετάσχει στο
«Euroconnection 2021», ενώ είχαν κάνει
αίτηση και για το διεθνές αγωνιστικό
τμήμα, «οι διοργανωτές ήθελαν να προ-
βάλουν την ταινία και με αυτό τον τρόπο
το κάνουν. Επικοινώνησε μαζί μου ο δι-
ευθυντής του φεστιβάλ και με ρώτησε

αν θα δεχόμουν να δείξουν την ταινία
και φυσικά αμέσως είπα ναι». Η ταινία
έχει ένα πολύ κυπριακό θέμα, αφού μιλάει
για την Πράσινη Γραμμή, αφορά και Ε/κ
και Τ/κ και θίγει επίσης θέματα LGBT+
μου λέει ο Σάββας. 

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν προ-
κειμένου να γυριστεί η ταινία, μιας και
συνέπεσε με τα διάφορα lockdown και
το κλείσιμο των οδοφραγμάτων ήταν
πολλές, όπως μου λέει. «Νιώθω πως κατά
κάποιο τρόπο, δουλεύοντας αυτή την
ταινία, κατά κάποιο τρόπο ζήσαμε και
το κυπριακό πρόβλημα, πολλές φορές
παρουσιάζονταν εμπόδια από το πουθε-
νά... και αισθανόμασταν πως δεν θα γυ-
ριστεί ποτέ». 

Τα προβλήματα, όπως αναφέρει ο Σάβ-
βας δεν ήταν μόνο τεχνικής φύσης, αλλά
είχαν προβλήματα και με τους ηθοποιούς,
αναφέροντας πως ο 18χρονος Τ/κ ηθο-
ποιός που είχε βρει και είχε όλα εκείνα
τα στοιχεία που τον καθιστούσαν τον
κατάλληλο, τελικά δεν μπόρεσε να συμ-
μετάσχει καν στις οντισιόν, γιατί οι γονείς
έμαθαν για την ιστορία της ταινίας, με
τους δύο στρατιώτες να ερωτεύονται,
και δεν του επέτρεψαν να λάβει μέρος
τελικά. Τελικά, ο Τ/κ που επελέγη είναι

ο Adnan Mustafa, ηθοποιός που ζει στο
Λονδίνο και είναι ο Adnan. Ο Ε/κ πρω-
ταγωνιστής είναι, όπως μου λέει ο Σάββας,
είναι ένας νέος ηθοποιός, ο Αντρέας Μάρ-
κου. Ο τρίτος ηθοποιός είναι ο Χαράλα-
μπος Δαμιανού. 

Η ταινία είναι μια δικοινοτική συνερ-
γασία, αφού στους συντελεστές και δη-
μιουργούς περιλαμβάνονται τόσο Ελλη-
νοκύπριοι όσο και Τουρκοκύπριοι. Ο Σάβ-
βας σημειώνει πως η ταινία γυρίστηκε
με την υποστήριξη των Η.Ε. και της Ε-
θνικής Φρουράς. 

Το «Buffer Zone» χρηματοδοτήθηκε
από το BFI (British film institute), η πρώτη
ταινία μικρού μήκους από Κύπρο που
έχει εξασφαλίσει αυτή τη συνεργασία.
Η ταινία έλαβε και ενίσχυση από τη ΣΕ-
ΚΙΝ, του υφυπουργείου Πολιτισμού, μέσω
του Προγράμματος Ενίσχυσης Ανεξάρ-
τητων Παραγωγών. 

Το «Buffer Zone» είναι μιούζικαλ με
τραγούδια της Kate Bush, Radiohead και
Bon Jovi και Δέσποινα Βανδή, που υπο-
στήριξαν το πρότζεκτ από το 2019, δί-
νοντας την άδειά τους για να χρησιμο-
ποιηθούν τα τραγούδια τους και πρόκειται
για μια ιστορία αγάπης μεταξύ δύο νεο-
συλλέκτων, ενός Ε/κ και ενός Τ/κ, που υ-

πηρετούν ένθεν και ένθεν της πράσινης
γραμμής, οι οποίοι δέχονται μπούλινγκ
και ενώ δεν μπορούν να μιλήσουν την
ίδια γλώσσα, επικοινωνούν μέσα από
μουσική με γνωστά αγαπημένα τους τρα-
γούδια. «Δύο άνθρωποι με τόσα πολλά
να τους χωρίζουν και να τους διαφορο-
ποιούν, βρίσκουν κοινό έδαφος επικοι-
νωνίας τη μουσική».

Το «Buffer Zone» είναι κατά κάποιο
τρόπο το προοίμιο, της πρώτης ταινίας
μεγάλου μήκους που θέλει να γυρίσει ο
Σάββας Σταύρου, με παρόμοιο θέμα, ε-
πίσης μιούζικαλ, «ξέρω ότι είναι μια δύ-
σκολη ταινία, που χρειάζεται πολύς καιρός
για να είναι έτοιμη, και έτσι σκέφτηκα
να κάνω μία μικρού μήκους που να αγγίζει
μερικά από τα θέματα της μεγάλης, όπως
ο στρατός και την γκέι εμπειρία μέσα
στον στρατό και πιστεύω πως είναι μια
ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ει-
πωθεί, και όπως το ζούμε εμείς στην Κύ-
προ, το ζουν και πάρα πολλά άλλα άτομα
σε όλον τον κόσμο». 

Ο Σάββας μού λέει πως δεν σκέφτηκε
καθόλου τις όποιες αντιδράσεις που πι-
θανόν να έρθουν: «Η κάθε κοινότητα γί-
νεται δυνατότερη από τις ιστορίες που
λέει και την αφορούν, είμαστε οι ιστορίες

της κοινότητάς μας. Δεν πρέπει να φο-
βόμαστε να λέμε τις ιστορίες μας με τον
τρόπο που θέλουμε να τις πούμε επειδή
οποιοσδήποτε μπορεί να θυμώσει, έτσι
δεν θα προχωρήσουμε ποτέ. Ήξερα από
την αρχή ότι πιθανόν να υπάρξουν αντι-
δράσεις και ότι ίσως παραπονεθούν κά-
ποιοι, αλλά η ιδέα είναι κάνοντας την
ταινία να ανοίξουμε έναν διάλογο και
για τα θέματα της LGBT+ κοινότητας,
αλλά και για το ίδιο το Κυπριακό. Πολλές
φορές με ρωτάει ο κόσμος, όταν ταξιδεύω
στο εξωτερικό, είσαι Ε/κ ή Τ/κ, δεν μπο-
ρούμε απλώς να λέμε ότι είμαστε Κύπριοι;
Και αυτή είναι μία συζήτηση που ελπίζω
να ανοίξει».

Για το επόμενο διάστημα ο Σάββας
μού λέει πως θα αρχίσουν να κάνουν αι-
τήσεις για τη συμμετοχή του «Buffer
Zone» σε διάφορα φεστιβάλ ταινιών μι-
κρού μήκους, και φυσικά στο Διεθνές
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύ-
πρου, και ελπίζουν η πρεμιέρα να γίνει
στην Κύπρο μέσω αυτού του Φεστιβάλ.
«Θα ήθελα να γίνουν και παγκύπριες προ-
βολές, αλλά και στο Σπίτι της Συνεργασίας,
που μας είχε βοηθήσει, και εκεί να συ-
ζητηθούν τα διάφορα θέματα της ταινίας
μας» καταλήγει ο Σάββας.

Είμαστε οι ιστορίες της κοινότητάς μας
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Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

«Φάλαινα»
Στον Κινηματογράφο Πάνθεον προ-

βάλλεται από τις 12 Ιανουαρίου η ταινία
«Φάλαινα» σε σκηνοθεσία Ντάρεν Α-
ρονόφσκι και σενάριο βασισμένο στο
ομώνυμο θεατρικό έργο του Σάμιουελ
Ντ. Χάντερ. Πρωταγωνιστούν οι: Μπρέ-
νταν Φρέιζερ, Χονγκ Τσάου, Σέιντι Σινκ,
Σαμάνθα Μόρτον, Τάι Σίμπκινς. Ένας
ερημίτης καθηγητής αγγλικών που πά-
σχει από σοβαρή παχυσαρκία, προσπα-
θεί να συνδεθεί ξανά με την αποξενω-
μένη κόρη του, σε μία τελευταία από-
πειρα να εξιλεωθεί. 
Προβολές μέχρι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου
2023, ώρα 8:30 και το Σαββατοκύριακο
στις 6:00 μ.μ. K-Cineplex σε όλη την Κύπρο
και Κινηματοθέατρο Πάνθεον, Διαγόρου
29, Λευκωσία.

«Λυσσασμένη Γάτα»
Ανέβηκε στην Κεντρική Σκηνή του

ΘΟΚ το έργο «Λυσσασμένη Γάτα» του
Αμερικανού συγγραφέα Τενεσί Ουίλιαμς,
σε σκηνοθεσία Πάρι Ερωτοκρίτου. Γραμ-
μένο στα μέσα της δεκαετίας του 1950,
η «Λυσσασμένη γάτα» είναι μια από τις
πιο γνωστές κι αγαπημένες θεατρικές
επιτυχίες του Αμερικανού δραματουρ-
γού. Ο Τενεσί Ουίλιαμς φέρνει στην ε-
πιφάνεια τη βία των κοινωνικών κανό-
νων και των παραβιασμένων συναισθη-
μάτων, συλλαμβάνοντας ένα έργο που
εστιάζει στο εύθραυστο των οικογενει-
ακών και διαπροσωπικών σχέσεων, την
υποκρισία και το ψεύδος. Το πλούσιο
αυτό δραματουργικό υλικό επεξεργά-

ζεται, με την ιδιαίτερη προσωπική σκη-
νοθετική οπτική του, ο Πάρις Ερωτο-
κρίτου, ο οποίος σημειώνει ότι «οι θε-
ματικές του έργου είναι πολλές, όμως
ιδιαιτέρως χρήσιμες για εξερεύνηση
είναι η σχέση του ανθρώπου με τον
χρόνο και τα φαντάσματα που στοιχει-
ώνουν χώρες, οικογένειες, σχέσεις κι
άτομα». Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):
Μαρία Σκουλά (Μάγκι), Γιώργος Κριθά-
ρας (Μπρικ), Μαρία Φιλίππου (Μέι), Έ-
ρικα Μπεγέτη (Μητέρα), Χάρης Πισίας
(Πατέρας), Ανδρέας Βούλγαρης (Αιδε-
σιμότατος Τούκερ/Σκίπερ), Μάριος Μετ-
τής (Γκούπερ), Σοφία Ιωάννου (Δόκτωρ
Μπω). Μουσικοί επί σκηνής: Χρίστος
Γερολατσίτης, Αναστασία Δημητριάδου
(NamaDama), Κυριάκος Κέστας, Όμηρος
Μιλτιάδους. Συμμετέχουν τα παιδιά:
Κωνσταντίνος Μπέλλο, Αλίκη Παπαγε-
ωργίου, Σωτηρία Σπύρου, Αντρέας Χρί-
στου. 
Παραστάσεις: Λευκωσία: Θέατρο ΘΟΚ,
Κεντρική Σκηνή, Αίθουσα Εύης Γαβριηλί-
δης κάθε Παρασκευή στις 20:00, Σάββατο
στις 19:00 και Κυριακή στις 18:00. Η παρά-
σταση είναι ακατάλληλη για άτομα κάτω
των 18 ετών. Πληροφορίες / Εισιτήρια: Η-
λεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy &
Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717.

Παρουσίαση βιβλίου
Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής

και οι εκδόσεις Επίκεντρο παρουσιάζουν
το βιβλίο της Βασιλικής Σελιώτη που
τιμήθηκε με το «Κρατικό Βραβείο Με-
λέτης (Μονογραφίας) /Δοκιμίου για τη

Λογοτεχνία 2021» από το Υφυπουργείο
Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας: «Λογοτεχνία και Τραύμα. Το 1974
στην κυπριακή και ελλαδική λογοτε-
χνία» την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023
στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύ-
πρου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Γιώργος Γεωργής, καθηγητής Ιστορίας
στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου,
πρώην πρέσβης, Αφροδίτη Αθανασο-
πούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου και Γιώργος Μύαρης,
φιλόλογος-ερευνητής. Χαιρετισμό θα

απευθύνουν οι: Αλέξανδρος Κώνστας,
Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄, Ελληνική
Πρεσβεία και δρ Λεωνίδας Γαλάζης,
Πρόεδρος του Ο.Λ.Κ. Αντιφώνηση από
τη συγγραφέα Δρα Βασιλική Σελιώτη.
Παρουσίαση: Σταυρούλα Μπίου, δρ Νε-
οελληνικής Φιλολογίας, Μέλος του
Ο.Λ.Κ.
Πληροφορίες: Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023,
7:00 μ.μ. Πολιτιστικό ίδρυμα Τραπέζης Κύ-
πρου, Φανερωμένης 86-90, Λευκωσία.

Εκθεση φωτογραφίας
Παρουσιάζεται στο Κέντρο Φωτο-

γραφίας 6x6 η έκθεση «Ο Καθρέφτης
της Σύγκρουσης» του Βέλγου πανεπι-
στημιακού καθηγητή Nico Carpentier.
Οι 93 φωτογραφίες αναφέρονται στα
μνημεία της Κύπρου και πώς αυτά δια-
σταυρώνονται με τις επικρατούσες ι-
δεολογίες στο νότιο και βόρειο τμήμα
του νησιού. Είναι μια ακαδημαϊκή και
καλλιτεχνική διερεύνηση του τρόπου
με τον οποίο τα μνημεία επικοινωνούν
κυρίαρχους τρόπους σκέψης, αλλά και
πώς μερικές φορές ασκούν κριτική σε
αυτούς τους κυρίαρχους τρόπους. 
Εγκαίνια Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023,
6:00 μ.μ. Κέντρο Φωτογραφίας 6x6, Βασι-
λείου Μακεδόνος 30, Λεμεσός.

Παρουσίαση δίσκου  
Το experimental folk rock σχήμα «Ι-

δαίον Project» κυκλοφόρησε το πρώτο
ομώνυμο album του και ξεκινά τις ζω-
ντανές παρουσιάσεις του στη Λευκωσία.
Το συγκρότημα που σμίγει τις παρα-
δοσιακές μουσικές της Κρήτης και της
Μεσογείου με το stoner, το metal και
το rock, παρουσιάζει τα κομμάτια του
πρώτου του δίσκου που κυκλοφόρησε
πρόσφατα σε φυσική και ψηφιακή μορ-
φή και στον οποίο συνεργάστηκαν με-
ταξύ άλλων με καταξιωμένους καλλι-
τέχνες όπως ο βιρτουόζος πολυοργα-
νίστας Efrén L pez από την Ισπανία
και ο δεξιοτέχνης της ιρλανδικής γκάι-
ντας Loïc Bléjean από τη Βρετάνη της
Γαλλίας. Τη ζωντανή παρουσίαση των
κομματιών από τους τρεις μουσικούς
του σχήματος - Βαγγέλη Γέττο, Hugo

Enrique Olivos και Αλέξη Γιαγκουλλή
- θα συνοδεύουν για πρώτη φορά τα α-
τμοσφαιρικά background videos που
δημιούργησε ειδικά για το σχήμα ο
graphic artist Σταύρος Κωστιδάκης.
Το «Ιδαίον Project» μέσα από τις πρω-
τότυπες συνθέσεις που αποτυπώνονται
στο album, τοποθετεί τους ήρωες και
τις ηρωίδες της δικής του δημιουργικής
μυθολογίας σε έναν εκλεκτικό διάλογο
όπου οι ετερόκλητες μουσικές και ι-
στορίες μπλέκονται με τρόπο υπερβα-
τικό. 
Σάββατο 21 και 28 Ιανουαρίου 2023, ώρα
8:30 μ.μ. ARTOS House, Αγίων Ομολογη-
τών 64, Λευκωσία. Κρατήσεις: 96130158
(sms ή με κλήση) 

Ανδρέας Καραγιάν | Είδωλα 
Με την ευκαιρία των 80 χρόνων του

καλλιτέχνη Ανδρέα Καραγιάν, η The O
Gallery στη Λάρνακα παρουσιάζει την
έκθεση με πρώιμα έργα του καλλιτέχνη
από το 1967-1968, καθώς και έργα σε
χαρτί από τις δεκαετίες 1980, 1990 και
τις αρχές του 2000, κάτω από τον τίτλο
«Είδωλα». Θα παρουσιαστεί επίσης το
απαγορευμένο βίντεο του καλλιτέχνη
όταν εκπροσώπησε την Κυπριακή Δη-
μοκρατία στη 49η Μπιενάλε Βενετίας
το 2001. 
Εγκαίνια τη Παρασκευή 13.01.2023 στις
19:00. Διάρκεια έκθεσης μέχρι τις 3 Φε-
βρουαρίου 2023. The O Gallery, Ιωάννου
Γλάδστωνος 11, κατάστημα 3, Λάρνακα.
Πληροφορίες: Τηλέφωνο 99659202,
www.the-ogallery.com

Η Κλίτσα Αντωνίου παρουσία-
σε στο Θέατρο Πόλης/Nimac
στη Λευκωσία την εικαστική
εγκατάστασή της με τίτλο
«Hydor_is_Land», ένα έργο
που είναι μέρος της Μπιενάλε
Σύγχρονης Τέχνης Μεσογει-
ακών Νησιών και του
Marlands Project, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Creative Europe
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέ-
μα της εγκατάστασής της εί-
ναι η «λεσσεψιανή μετανά-
στευση», η εισβολή δηλαδή
αλλόχθονων θαλασσίων ει-
δών στη Μεσόγειο ως απο-
τέλεσμα της κλιματικής αλ-
λαγής και των επεμβάσεων
του ανθρώπου στη γεωγραφία
της Μεσογείου, απειλώντας
την περιβαλλοντική και οι-
κολογική της ισορροπία. Η
μετακίνηση θαλασσίων ειδών
από την Ερυθρά Θάλασσα
στη Μεσόγειο μέσω της Διώ-
ρυγας του Σουέζ καθιστά την
Κύπρο αρκετά ευάλωτη σε
αυτό το είδος λαθραίας βιο-
λογικής μετανάστευσης. Η
Κλίτσα Αντωνίου καταφέρνει
με το έργο της αυτό νομίζω
να καταβυθίσει ηχητικά τον
θεατή στον πυθμένα της θά-
λασσας, και ταυτόχρονα να
του προβάλλει εικόνες του
βυθού και των θαλασσίων ει-
δών που λάθρα... εισέρχονται
στα νερά της Μεσογείου.

Οι μεγάλοι πίθοι και η η-
χοποιητική τους χρήση λει-
τουργούν άψογα μαζί με τη
βιντεοπροβολή, όπου οι λεσ-
σεψιανοί μετανάστες αντι-
κρίζονται από τον επισκέπτη
σαν μέσα από ένα καλειδο-
σκόπιο, ή τραβηγμένα από
μία θερμική κάμερα, να δια-
γωνίζονται για την κυριαρχία
του βυθού. 

Αφήνοντας ο θεατής τον
εαυτό του ελεύθερο μπορούσε
να βιώσει ένα άλλο σύμπαν,
και συνδυάζοντας ήχο και ει-
κόνα να μεταφερθεί στα νερά
της Μεσογείου. 

Η εικαστική εγκατάσταση
της Κλίτσας Αντωνίου κατα-
φέρνει χωρίς εικαστική φλυα-
ρία –θεωρώ– να δείξει στον
θεατή ένα περίεργο δυστο-
πικό περιβάλλον, να τον α-
φήσει να κολυμπήσει νοερά
μεταξύ των εισβολέων, να α-
κούσει τον ήχο του βυθού,
δίνοντας ταυτότητα στο έργο
της με τους πίθους, κυπριακά
πιθάρια. Στη δική μου ανά-
γνωση οι πίθοι αυτοί ενείχαν

και ρόλο κρυψώνας των αυ-
τοχθόνων ειδών και αναγέν-
νησής τους ή ακόμα και πα-
γίδευσής τους ή αλίευσής
τους, όπως γίνεται με τα πή-
λινα αγγεία, μια παραδοσιακή
μέθοδο ψαρέματος χταπο-
διών. 

Η παρουσίαση της εικα-
στικής εγκατάστασης της Α-
ντωνίου εν ολίγοις καταφέρ-
νει όχι μόνο να δείξει ένα α-
νοίκειο περιβάλλον, αλλά και
να τονίσει την ευθραυστό-
τητά του, λόγω της λεσσε-
ψιανής μετανάστευσης, η ο-
ποία είναι αποτέλεσμα της
ανθρώπινης παρέμβασης στη
γεωγραφία. 

Αυτή η παρέμβαση, η διά-
νοιξη της Διώρυγας του Σουέζ,
που εξυπηρετεί τον άνθρωπο,
βλάπτει το οικοσύστημα, και
οι ανθρώπινες παρεμβάσεις
δεν σταματούν και ο έχων ώ-
τα θεατής μέσα από το
«Hydor_is_Land» μπορεί να
σκεφτεί τι άλλο κάνουμε οι
άνθρωποι εις βάρος της φύ-
σης. 

Αν μεταφράζω και ερμηνεύω
σωστά τον τίτλο της εγκατά-
στασης «Hydor_is_Land», το
νερό είναι χώμα, ουσιαστικά
η Αντωνίου μιλάει για την ι-
διοσυστασία του ίδιου του αν-
θρώπου, της ίδιας της Γης, νερό
και χώμα, τα δύο συστατικά
της ανθρώπινης ύπαρξης. Φι-
λοσοφικά δύο μείζονα στοιχεία,
από νερό ο άνθρωπος κατά τον
Θαλή, από πηλό ο άνθρωπος
κατά τη χριστιανική παράδοση
ή και παλαιότερα, κατά τους
Σουμέριους, άρα η εικαστική
εγκατάσταση της Αντωνίου μι-
λάει για τον άνθρωπο που σχε-
δόν τα βάζει με την ίδια την ύ-
παρξή του, παίρνοντας στα πο-
λύ σοβαρά το «κατακυριεύσατε
αυτής και άρχετε των ιχθύων
της θαλάσσης».

Στο MarlandsProjectεκτός
από την Κλίτσα Αντωνίου ε-
πιλεγμένοι καλλιτέχνες είναι
οι EdgarSarin, LucyOrta, Max
Fouchy και Olga Sabko.

Για το έργο αυτό, η Κλίτσα
Αντωνίου σημειώνει ότι συ-
νεργάστηκε με τους Dr Jose
Rafael Garcia March (επιστη-
μονικός σύμβουλος), Γιώργο
Λάζογλου (τεχνολογικός σχε-
διασμός), Ruben Solar Ru (η-
χητική σύνθεση) Κυριάκο Κου-
σουλίδη (επιμέλεια βίντεο). Το
έργο στηρίχθηκε από την Art
Seen Gallery και το CYENS
Centre of Excellence.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Hydor_is_Land»: 
Μία εικαστική καταβύθιση 

<<<<<<

Ο Σάββας Σταύρου λέει πως
δεν σκέφτηκε καθόλου τις 
όποιες αντιδράσεις που πιθα-
νόν να έρθουν: «Η κάθε κοινό-
τητα γίνεται δυνατότερη από
τις ιστορίες που λέει και την 
αφορούν. «Ήξερα από την αρχή ότι πιθανόν να υπάρξουν αντιδράσεις και ότι ίσως παραπονεθούν κάποιοι, αλλά η ιδέα είναι κάνοντας την ταινία να ανοίξου-

με έναν διάλογο και για τα θέματα της LGBT+ κοινότητας, αλλά και για το ίδιο το Κυπριακό» λέει ο σκηνοθέτης Σάββας Σταύρου.

Ανέβηκε στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ το
έργο «Λυσσασμένη Γάτα» του Αμερικανού
συγγραφέα Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία
Πάρι Ερωτοκρίτου.

Η The O Gallery στη Λάρνακα παρουσιάζει
την έκθεση με πρώιμα έργα του καλλιτέχνη
Ανδρέα Καραγιάν, κάτω από τον τίτλο «Εί-
δωλα».
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Πρόοδο έχουν σημειώσει οι κυπριακές
τράπεζες όπως καταγράφεται σε σχετική
έκθεση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχα-
νισμού (SSM), αλλά υπάρχουν ακόμα
πολλοί αστερίσκοι. Οι κυπριακές τράπεζες
έχουν κάνει πολλά, αλλά πρέπει να κά-
νουν ακόμα περισσότερα για να συγκρι-
θούν με την κανονικότητα και τις άλλες
τράπεζες του ευρωπαϊκού χώρου και
του επιπέδου που βρίσκονται. Έχουν
κάνει τομές την τελευταία δεκαετία,
που σε τίποτα δεν θυμίζουν τις τράπεζες
που βρέθηκαν εντός της τραπεζικής κρί-
σης του 2013 και όπως φαίνεται εξακο-
λουθούν να έχουν προβλήματα τα οποία
καλούνται να αντιμετωπίσουν. Βάσει
των δεδομένων που παρουσιάζει ο SSM,

οι κυπριακές τράπεζες έχουν πολύ χα-
μηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE),
μεγάλο κόστος προς τα έσοδα (cost to
income) και ποσοστό μη εξυπηρετού-
μενων δανείων που παρά την μεγάλη
πρόοδο με πωλήσεις, διαγραφές και ορ-
γανική μείωση, παραμένει ως ποσοστό
το μεγαλύτερο σε σχέση με όλες τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με
τα δεδομένα της απόδοσης ιδίων κεφα-
λαίων (ROE) του SSM για το τρίτο τρίμηνο
του 2022, η Κύπρος βρίσκεται στις χα-
μηλότερες θέσεις, με το ποσοστό να
φτάνει μόλις στο 0,32%. Χαμηλότερα
από την Κύπρο βρίσκεται μόνο η Μάλτα,
έχοντας αρνητικό ROE, στο 1,36%. Από
εκεί και πέρα, στο δείκτη που αποδεικνύει
κατά πόσο χρησιμοποιούν οι κυπριακές
τράπεζες τα κεφάλαιά τους για να πα-
ράξουν κέρδη, οι τράπεζες από άλλα 16
κράτη αποδεικνύονται πιο ικανές. Το

χαμηλότερο είναι το 3,22% των ιρλαν-
δικών τραπεζών και το υψηλότερο το
18,8% των τραπεζών από την Σλοβενία.

Το χειρότερο δείκτη από όλες τις τρά-
πεζες στην Ευρώπη σε σχέση με το κό-
στος, έχουν οι κυπριακές. Βάσει των δε-
δομένων που έχουν ενώπιόν τους οι ε-
πόπτες του SSM, οι τράπεζες στην Κύπρο
είχαν στο τρίτο τρίμηνο του 2022 κόστος
προς έσοδα (cost to income) της τάξης
του 84,7%. Δεύτερη χειρότερη επίδοση
έχουν οι τράπεζες του Λουξεμβούργου
με 79,9% και τρίτη χειρότερη έχουν οι
ιρλανδικές με 69,4%.

Η Κύπρος έχει μειώσει τα ΜΕΔ της
από το υψηλό των 28 δισ. ευρώ το 2014
στο 2,85 δισ. ευρώ εντός του 2022. Ναι
μεν έχει επιδείξει πολύ καλή προσπάθεια,
ωστόσο η Κύπρος παραμένει η χώρα με
τα περισσότερα μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια σε σχέση με τον συνολικό δανεισμό

που έχει παραχωρήσει. Το ποσοστό των
ΜΕΔ στις κυπριακές τράπεζες ανέρχεται
στο 7,5% που είναι η χειρότερη επίδοση,
με τη δεύτερη χειρότερη επίδοση να έ-
χουν οι ελληνικές τράπεζες στο 6,82%.
Ακολουθούν οι πορτογαλικές με 3,51%,
οι ισπανικές με 3,31% και οι ιταλικές με
3,15%. Τα λιγότερα ΜΕΔ αναλογικά
έχουν οι εσθονικές τράπεζες στο 0,85%,
οι λιθουανικές στο 0,91% και οι λετονικές
στο 1,18%.

Πέραν των παραπάνω δεδομένων, η
Κύπρος έχει και το μεγαλύτερο κόστος
του ρίσκου (COR). Σύμφωνα με την αρ-
νητική επίδοση που καταγράφουν οι
κυπριακές τράπεζες, το κόστος του ρί-
σκου (COR) ανέρχεται στο υψηλό 1,13%,
με την αμέσως επόμενη χειρότερη επί-
δοση να καταγράφεται από τις ισπανικές
με 1,03%. Στην τρίτη χειρότερη θέση
σε σχέση με το κόστος του ρίσκου βρί-

σκονται οι ελληνικές τράπεζες με 0,89%.
Στην καλύτερη θέση βρίσκονται οι τρά-
πεζες από την Ιρλανδία, την Εσθονία,
τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο. 

Θετικά και «μπούμεραγνκ»
Οι κυπριακές τράπεζες έχουν και τον

δεύτερο χειρότερο δείκτη δανείων προς
τις καταθέσεις. Γιατί όμως βρίσκεται
αυτή η πρόταση κάτω από το μεσότιτλο
«και τα θετικά» και δεν συμπεριλαμβά-
νεται στο κεφάλαιο των αρνητικών ε-
πιδόσεων; Γιατί αν και οι κυπριακές
τράπεζες έχουν δείκτη δανείων προς
τις καταθέσεις (Loan to deposit ratio)
στο 52,86%, η χρονική συγκυρία της
αύξησης των επιτοκίων τις ευνοεί. Συ-
γκεκριμένα, οι κυπριακές τράπεζες λόγω
ακριβώς αυτού του ποσοστού αποδει-
κνύεται πως έχουν μεγάλη ρευστότητα,
ρευστότητα που έχουν κατατεθειμένη

στις κεντρικές τράπεζες. Μέχρι πριν
λίγα χρόνια οι κυπριακές τράπεζες πλή-
ρωναν για να αποθηκεύεται, για περίπου
1,5 – 2 χρόνια,το κόστος αυτό το μετα-
κύλυαν στους πελάτες τους, ενώ τώρα
γύρισε «μπούμερανγκ» και θα έχουν
κέρδη από την αύξηση των επιτοκίων
που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Όπως διαφαίνεται λοιπόν,
ενώ το ποσοστό του 52,86% «deposit
to loan ratio) είναι «κακό», με τη σημε-
ρινή συγκυρία δημιουργείται ευνοϊκό
στάτους για τις κυπριακές τράπεζες. Τη
χειρότερη επίδοση στο δείκτη δανείων
προς καταθέσεις έχει η Μάλτα με 52,51%,
ενώ στον αντίποδα, την καλύτερη επί-
δοση έχει η Γερμανία με 121%. Αμέσως
καλύτερη έχουν οι ολλανδικές τράπεζες
με 114,98% και οι γαλλικές τράπεζες με
108,4%.

Πέραν των αρνητικών επιδόσεων

των κυπριακών τραπεζών, οι κυπριακές
τράπεζες, όπως προαναφέρθηκε, έχουν
επιδείξει μεγάλη πρόοδο σε δομικούς
τομείς, όπως για παράδειγμα στον κε-
φαλαιακό δείκτη, ή αλλιώς στον συνολικό
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD).
Τα στοιχεία του SSM θέλουν οι κυπριακές
τράπεζες να έχουν κεφάλαια ύψους
20,94% την 5η καλύτερη επίδοση σε
σχέση με όλες τις τράπεζες χωρών που
εποπτεύει ο Μηχανισμός. Το μεγαλύτερο
συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
έχουν οι εσθονικές τράπεζες με 24,07%,
οι λετονικές με 23,98%, οι τράπεζες από
τη Μάλτα με 21,92% και οι ιρλανδικές
με 21,15%. Το χαμηλότερο δείκτη CAD
τον έχουν οι ισπανικές τράπεζες, στο
16,24%.

Η ρευστότητα (Liquidity Coverage
Ratio - LCR), είναι ένα άλλο “δυνατό
χαρτί” των κυπριακών τραπεζών. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία των εποπτών του
SSM, η Κύπρος έχει δείκτη LCR στο
354,68%, το δεύτερο μεγαλύτερο από
τις άλλες χώρες. Οι τράπεζες από τη
Μάλτα έχουν 390,6% δείκτη ρευστότη-
τας, οι λετονικές στο 304,93%, οι πορ-
τογαλικές στο 276,88%, οι λιθουανικές
στο 270,75% και οι σλοβένικες στο
244,32%. Στα “χαμηλά” βρίσκουμε τις
τράπεζες από το Λουξεμβούργο με
149,17%, τις ολλανδικές με 160,28% και
τις αυστριακές και φινλανδικές με
163,50% και 163,68% αντίστοιχα.

Ανάμεσα σε 111 τράπεζες
O SSM συγκέντρωσε στοιχεία για 111

τράπεζες ώστε να εξαγάγει αποτελέσματα
για το τρίτο τρίμηνο του 2022. Σύμφωνα
με τους μέσους όρους των ευρωπαϊκών
τραπεζών που εποπτεύει, ο μέσος όρος
των τραπεζών σχετικά με την απόδοση
των ιδίων κεφαλαίων (ROE) ανέρχεται
στο 7,55%. Το μέσο κόστος προς έσοδα
(Cost to income) ανέρχεται στο 61,43%
και το κόστος του ρίσκου (COR) στο
0,48%. Ο μέσος όρος των κεφαλαίων
των ευρωπαϊκών τραπεζών (CET 1 ratio)
ανέρχεται σε 14,74% και ο μέσος όρος
του δείκτη ΜΕΔ στις τράπεζες είναι στο
2,29%. Ο μέσος όρος δανείων προς κα-
ταθέσεις (loan to deposit ratio) ανέρχεται
ανάμεσα σε 111 τράπεζες στο 104,8%
και ο δείκτης ρευστότητας στο 162,03%.

Πρόοδος αλλά με αστερίσκους για τις τράπεζες
Εκθεση SSM : Αγκάθια το κόστος προς τα έσοδα, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων, το ποσοστό των ΜΕΔ και το κόστος του ρίσκου

O SSM συγκέντρωσε στοιχεία για 111 τράπεζες ώστε να εξαγάγει αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2022.

<<<<<<

Ενόσω οι κυπριακές τράπε-
ζες έχουν πλεονάζουσα ρευ-
στότητα κατατεθειμένη στις
κεντρικές τράπεζες, με τη
σημερινή συγκυρία των επι-
τοκίων, δημιουργείται ευνοϊ-
κό στάτους.
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Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου
τίθεται σε σημερινή του συνεδρία, το
θέμα του τοπικού σχεδίου για τον Α-
κάμα. Ένα θέμα το οποίο είναι ακόμη
αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ του Υ-
πουργείου Εσωτερικών και του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, κάτι που αποτυπώ-
νεται και στις συζητήσεις των εκπρο-
σώπων των δύο πλευρών, στο Πολε-
οδομικό Συμβούλιο. Υπενθυμίζεται
ότι, περί τα τέλη Αυγούστου, δημο-
σιεύτηκε και η σχετική Γνωμάτευση
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) από την Πε-
ριβαλλοντική Αρχή. Από τότε και πέντε
μήνες αργότερα, δεν κατέστη δυνατή
η ετοιμασία του τελικού σχεδίου. Μι-
λώντας στην «Κ» ο υπουργός Γεωργίας
Κώστας Καδής, ανέφερε ότι υπάρχει
διαφορετική οπτική γωνία των δύο υ-
πουργείων σε σχέση με την γνωμά-
τευση του Τμήματος Περιβάλλοντος.
Οι θέσεις και των δύο πλευρών θα συ-
ζητηθούν στην σημερινή σύσκεψη
και στην βάση της συζήτησης που θα
γίνει, θα αποφασιστεί αν θα υπάρξει
άμεσα η δημοσίευση του σχεδίου, ή
κατά πόσο θα δοθεί ως προίκα στην
επόμενη κυβέρνηση. 

Οι δεσμευτικοί όροι
«Πιστεύω ότι θα μπορούσε να ανα-

κοινωθεί η τελική πρόταση του Πολε-
οδομικού Συμβουλίου μέχρι τέλος Ια-
νουαρίου», επισήμανε ο κ. Καδής. Στη
συνέχεια θα κατατεθεί εκ νέου στο
Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε να δώσει
εκ νέου γνωμάτευση επί του τελικού
σχεδίου - θα εξετάσει κατά πόσο είναι
συμβατό με τους όρους που είχε θέσει
στην προηγούμενη γνωμάτευση. Ω-

στόσο, υπέδειξε ότι θα πρέπει να εφαρ-
μοστούν οι ουσιώδεις όροι της γνωμά-
τευσης ώστε να μην κτυπήσει καμπα-
νάκι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πηγές από το Πολεοδομικό Συμβούλιο
αναφέρουν ότι πολλές από τις πρόνοιες
στερούν υφιστάμενα αναπτυξιακά δι-
καιώματα που εφαρμόζονται σήμερα
από τις κοινότητες. Για παράδειγμα,
σήμερα με βάση την δήλωση πολιτικής,

υπάρχει η δυνατότητα για μεμονωμένη
κατοικία, ενώ η Ειδική Έκθεση Οικο-
λογικής Αξιολόγησης έρχεται να την
καταργήσει. Η άποψη που διαφωνεί
για το περιεχόμενο της Ειδικής Έκθεσης
αναφέρεται σε περιορισμό των ανα-
πτυξιακών δικαιωμάτων των κοινοτή-
των και σε αναίρεση ζωνών και πολι-
τικών που ισχύουν σήμερα με βάση
την δήλωση πολιτικής. «Ως Υπουργείο

Περιβάλλοντος θεωρούμε ότι οι δυνα-
τότητες ανάπτυξης παρέχονται μέσα
στις κοινότητες και όχι μέσα στον Α-
κάμα, σημείωσε ο Κ. Καδής, προσθέ-
τοντας ότι σε αυτό το σημείο έγκειται
η διαφορετική φιλοσοφία μεταξύ των
δύο Υπουργείων». Οι δύο διαφορετικές
φιλοσοφίες θα συζητηθούν στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο, καθώς επίσης και το
θέμα των αντισταθμιστικών μέτρων-

τι θα δοθεί ανάλογα με τις τελικές ρυθ-
μίσεις. «Η όποια ανακοίνωση, το final
draft το οποίο θα τεθεί στο Τμήμα Πε-
ριβάλλοντος για την τελική αξιολόγηση,
θα πρέπει να σταλεί πριν από τις εκλο-
γές, ώστε να είναι δεοντολογικά και η-
θικά σωστό», τόνισε ο κ. Καδής. Εξέ-
φρασε την εκτίμηση ότι η κατάθεση
του σχεδίου στο Τμήμα Περιβάλλοντος,
στην ουσία σημαίνει και το τέλος της
διαδικασίας, εφόσον δεν αναμένεται
το κείμενο να είναι ασύμβατο με τους
όρους της γνωμάτευσης Αυγούστου. 

Συμφωνούν για αντισταθμιστικά
Την ανάγκη δημοσίευσης του σχε-

δίου πριν την λήξη της παρούσας δια-
κυβέρνησης υπογραμμίζει με ανακοί-
νωσή του ο Σύνδεσμος  Ιδιοκτητών Γης
Ακάμα. Στην επιστολή, τονίζεται ότι
μετά από 10 χρόνια διακυβέρνησης και

διαχείρισης του διαχρονικού προβλή-
ματος ο πρόεδρος Αναστασιάδης και
οι αρμόδιοι Υπουργού, θα πρέπει να
δώσουν στις Κοινότητες Ακάμα και ι-
διοκτήτες «τη δυνατότητα για ήπια α-
ειφόρο ανάπτυξη εκεί όπου αποφάσισε
με αυστηρά κριτήρια η Περιβαλλοντική
Αρχή ότι επιτρέπεται η ανάπτυξη με
τουριστικές, παραθεριστικές και οικι-
στικές ζώνες και συνάμα η αυστηρή

προστασία της Φύσης Βιοποικιλότητας
και Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα».
Τονίζεται ως μόνη προϋπόθεση, ότι
μετά τίς εκλογές του Φεβρουαρίου σε
συνεργασία με τους ιδιοκτήτες γης Α-
κάμα και τις κοινότητες θα δοθεί σε ό-
λους τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες,
οι οποίοι θα στερούνται η στερήθηκαν
για 33 χρόνια την ανάπτυξη στα τεμάχια
τους και όντως είχαν αναπτυξιακά δι-
καιώματα και τα απώλεσαν η θα τα α-
πωλέσουν από το Νέο Τοπικό Σχέδιο
δίκαια αντισταθμιστικά για την απο-
ζημίωση τους με βάση την νομική γνω-
μάτευση η οποία όπως αναφέρει, έχει
εξασφαλιστεί και επιδοθεί στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και τους Υπουργούς
Εσωτερικών κ. Νουρή και Υπουργό Γε-
ωργίας κ. Καδή. Υπενθυμίζεται ότι α-
ντιδράσεις εκφράζονται και από πλευράς
των κοινοτήτων Ακάμα, κυρίως δε της
Ίνειας και του Κάθηκα, οι οποίες ζητούν
την διατήρηση της υφιστάμενης κα-
τάστασης με βάση την δήλωση πολι-
τικής και είναι στοίχημα κατά πόσο τα
αντισταθμιστικά μέτρα που θα δοθούν
θα είναι ικανά για να αλλάξουν στάση.

Δημοσίευση τώρα
Και το ΕΤΕΚ, εκφράζει την θέση ότι

η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των
εργασιών του Πολεοδομικού Συμβουλίου
για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα μετά τη
γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρ-
χής δεν είναι ωφέλιμη και ενέχει κιν-
δύνους. Σε γραπτή δήλωση του προέ-
δρου του Επιμελητηρίου Κωνσταντίνου
Κωνσταντή, τονίζεται ότι «η μόνη α-
ναμενόμενη δήλωση από μέρους της
Κυβέρνησης θα ήταν η ενθάρρυνση
της ολοκλήρωσης της εξέτασης του Το-
πικού Σχεδίου, με βάση τη γνωμάτευση
της Περιβαλλοντικής Αρχής και η άμεση
δημοσίευση του Σχεδίου».

Πριν από τις εκλογές το τοπικό σχέδιο Ακάμα
Βλέπει σύντομα οριστικοποίηση του θέματος ο Υπουργός Περιβάλλοντος, συζητείται σήμερα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου

Μετά την ανακοίνωση του νέου σχεδίου, θα περάσει ξανά από τον έλεγχο της Περιβαλλοντικής Αρχής  ώστε να δοθεί και η τελική γνωμάτευση. 

Κατά την συζήτηση του θέματος στο Υπουργικό, αναμένεται ότι θα εξεταστούν όλες οι πτυχές του τοπικού σχεδίου, καθώς και το κατά
πόσο θα ανακοινωθεί το τοπικό σχέδιο μαζί με τα αντισταθμιστικά μέτρα, που θα δοθούν στις κοινότητες Ακάμα οι οποίες χάνουν αναπτυ-
ξιακά δικαιώματα.

<<<<<<

Αναμένεται ότι θα δοθούν
συγκεκριμένα αντισταθμι-
στικά μέτρα στις επηρεαζό-
μενες κοινότητες, οι οποίες
μπορούν να ανακοινωθούν
σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Κατά γενική ομολογία, ο DBRS
Morningstar, ο Οίκος αξιολόγησης από
τον Καναδά, προβλέπει μία σταθερή
(stable) χρονιά σε σχέση με τις μη εξυ-
πηρετούμενες χορηγήσεις το 2023 για
την Κύπρο και δεν βλέπει ιδιαίτερους
κινδύνους. Ο Οίκος τονίζει πως, στο
δεύτερο εξάμηνο του 2022, ομοιόμορφα,
σε ολόκληρη την Ευρώπη, το αυξημένο
κόστος δανεισμού, ο υψηλός πληθωρι-
σμός και οι αυξημένοι λογαριασμοί ε-
νέργειας συμβάλλουν στην επιβράδυνση
της οικονομικής ανάπτυξης και επιβα-
ρύνουν επιπλέον τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, ενώ τα αυξανόμενα επι-
τόκια ασκούν καθοδικές πιέσεις στις
αξίες των ακινήτων.

Όπως καταγράφει ο ένας εκ των τεσ-
σάρων σημαντικότερων Οίκων Αξιολό-

γησης, σε συγκεκριμένο «ριπόρτ» για
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κρατών,
η κυπριακή οικονομία ανέκαμψε έντονα
από το σοκ του κορωνοϊού, αλλά η μικρή,
προσανατολισμένη στις υπηρεσίες οι-
κονομία της, ήταν πιο ευάλωτη σε ε-
ξωτερικούς κλυδωνισμούς. Η οικονομία
θα μπορούσε να αντιμετωπίσει περαι-
τέρω αναταράξεις που συνδέονται με
τη σύγκρουση στην Ουκρανία, όπως η
μείωση των αφίξεων Ρώσων τουριστών
και ο πληθωρισμός. Παράλληλα, ο Οίκος
κάνει αναφορά στην πιο πρόσφατη έκ-
θεση της DBRS Morningstar για την α-

ξιολόγηση του για την Κύπρο, λέγοντας
πως υπάρχει ισχυρή κεφαλαιοποίηση
των κυπριακών τραπεζών που παρέχει
«μαξιλάρι» έναντι κάποιας εξασθένησης
της ποιότητας του ενεργητικού και της
συνεχιζόμενης χαμηλής κερδοφορίας,
και αναφέρει τις δημοσιονομικές πιέσεις
που ενδέχεται να προκύψουν από το
Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη σχεδια-
ζόμενη επέκταση της δημόσιας εταιρείας
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,
την ΚΕΔΙΠΕΣ. Αναφορικά με τα σχέδια
της ΚΕΔΙΠΕΣ, ο Οίκος εξηγεί τη λει-
τουργία της, λέγοντας πως προκειμένου

να αποτραπούν οι κατασχέσεις για τα
ευάλωτα νοικοκυριά, η ΚΕΔΙΠΕΣ σχε-
διάζει να αποκτήσει επιλέξιμες κύριες
κατοικίες (αυτές με αγοραία αξία κάτω
των 250.000 ευρώ), οι οποίες έχουν χρη-
σιμοποιηθεί ως εγγύηση σε μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια, και να εκμισθώσει
τις κατοικίες αυτές σε ευάλωτα νοικο-
κυριά (το ΔΝΤ εκτιμά το κόστος σε 3,5%
του ΑΕΠ).

Οι Οίκος κάνει αναφορά και στα στοι-
χεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύ-
πρου, λέγοντας πως μεταξύ του 2017
και του τρίτου τριμήνου του 2022, υ-

πήρξε μείωση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων κατά 17,8 δισ. ευρώ στα εγκε-
κριμένα πιστωτικά ιδρύματα (δείκτης
μη εξυπηρετούμενων δανείων 10,2%
το Γ΄ τρίμηνο 2022 έναντι 46,4%). Σχο-
λιάζει δε, ότι εξακολουθεί να είναι ένα
μεγάλο ποσό σε σύγκριση με το μέγεθος
της κυπριακής οικονομίας και τα δάνεια
αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται υπό
διαχείριση.

Τα κόκκινα σημεία
Στη συνέχεια του ειδικού «ριπόρτ»

για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και

τις εκτιμήσεις του για το 2023 σε σχέση
με το δανεισμό, ο Οίκος προχωρά σε
αρνητικά σημεία που έχουν σχέση με
το γενικότερο οικονομικό κλίμα. 

Πρώτος κίνδυνος που μπορεί να αυ-
ξήσει τα ΜΕΔ στην Κύπρο αφορά τη
μείωση της αύξησης του ΑΕΠ. Σύμφωνα
με τα πρόσφατα δημοσιευμένα Βασικά
Μακροοικονομικά Σενάρια της DBRS
Morningstar, αναφέρει πως αν και η
κυπριακή οικονομία ανέκαμψε καλά
από την πανδημία το 2022, η πρόβλεψη
για το 2023 έχει μειωθεί στο 1,8% από
4,6%.

Άλλος ένας παράγοντας που μπορεί
να επηρεάσει πιθανώς τα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια στην Κύπρο αφορά τις
τιμές ενέργειας και ο πληθωρισμός. Ε-
ξηγεί πως ο ετήσιος πληθωρισμός τον
Αύγουστο του 2022 έφτασε το 9,6%,
συμπληρώνοντας πως ενώ το ενεργειακό
μείγμα της Κύπρου δεν βασίζεται στο
φυσικό αέριο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-
μό από τις μεγάλες εισαγωγές πετρε-
λαίου.

Προφανώς ο Οίκος κάνει αναφορά
και στην σύγκρουση στην Ουκρανία.
Επισημαίνει ότι ο πιο ορατός αντίκτυπος
στην κυπριακή οικονομία ήταν μέχρι
στιγμής η μεγάλη μείωση των αφίξεων
Ρώσων τουριστών. Παρά την έντονη
ανάκαμψη των αφίξεων μη Ρώσων του-
ριστών, η δραστηριότητα του τουρι-
στικού τομέα δεν έχει φθάσει μέχρι
στιγμής στα προ της πανδημίας επίπεδα,
αλλά αυτό ως γεγονός προκάλεσε κάμψη
στην αγορά κατοικιών υψηλού επιπέ-
δου.

Αναφορικά με τα επιτόκια, ο DBRS
υπογραμμίζει πως η νομισματική σύ-
σφιξη της ΕΚΤ ενδέχεται επίσης να αυ-
ξήσει τους κινδύνους ποιότητας των
περιουσιακών στοιχείων, καθώς ένα
μεγάλο ποσοστό των εγχώριων δανείων
έχει κυμαινόμενα επιτόκια.

Τέλος, όσον αφορά στον τύπο των

χαρτοφυλακίων που συνδέονται με τα
δάνεια, ο Οίκος σημειώνει ότι τα χαρ-
τοφυλάκια αποτελούν ως επί το πλείστον
συνδυασμό εξασφαλισμένων δανείων
και δανείων που ανήκουν σε ακίνητα
(REO), με μια μειοψηφία μη εξασφαλι-
σμένων δανείων.

Ανεργία και Ταμείο
Στο εισαγωγικό σημείωμα του Οίκου

το οποίο δεν αφορά συγκεκριμένα την
Κύπρο, αλλά και άλλα κράτη, σημειώ-
νεται πως τα ποσοστά ανεργίας εξακο-
λουθούν να είναι χαμηλά από τα υψηλά
επίπεδα της πανδημίας και οι αποτα-
μιεύσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι
τράπεζες είναι καλά κεφαλαιοποιημένες
και έχουν μειώσει περαιτέρω τον κίνδυνο
τα τελευταία δύο χρόνια, μειώνοντας
τον κίνδυνο στενότητας χρηματοδό-
τησης. Τα κονδύλια της ΕΕ από το Ταμείο
Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας που α-
ναμένονται στην Ιταλία, την Ισπανία
και την Κύπρο αναμένεται να επηρεά-
σουν θετικά τις αντίστοιχες μακροοι-
κονομικές επιδόσεις. Όπως σημειώνει,
το κλείσιμο των δικαστηρίων και οι ε-
πακόλουθες «εμπλοκές» στα δικαστήρια,
οι οποίες οδήγησαν σε καθυστερήσεις
ανάκτησης για τις τιτλοποιήσεις μη ε-
ξυπηρετούμενων δανείων και σε στροφή
των διαχειριστών από τις δικαστικές
στρατηγικές ανάκτησης προς πιο φιλικές
στρατηγικές, όπως η ανταλλαγή χρέους
με περιουσιακά στοιχεία ή οι επιλογές
αγοράς χρέους, εκκαθαρίζονται (με ε-
ξαίρεση την Ισπανία). Στις εκθέσεις των
διαχειριστών, η DBRS Morningstar πα-
ρατηρεί ότι η συγκριτική μείωση του
ποσοστού των δικαστικών εισπράξεων
στις περιοδικές εισπράξεις αντιστρέφεται
και ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει
θετικά τα μελλοντικά επικαιροποιημένα
επιχειρηματικά σχέδια για τις συναλ-
λαγές με διαβάθμιση DBRS Morningstar.

Καλά νέα DBRS για ΜΕΔ στην Κύπρο το 2023
Η μικρή, προσανατολισμένη στις υπηρεσίες οικονομία, είναι πιο ευάλωτη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς

Αν και η κυπριακή οικονομία ανέκαμψε καλά από την πανδημία το 2022, η πρόβλεψη για το 2023 έχει μειωθεί στο 1,8% από 4,6%, λέει ο
DBRS.

<<<<<<

Μεταξύ του 2017 και του τρί-
του τριμήνου του 2022, υ-
πήρξε μείωση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων κατά
17,8 δισ. ευρώ.



Της ΜΑΡΊΑΣ ΗΡΑΚΛΈΟΥΣ

Η συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
στην τελική κατανάλωση έχει αυξηθεί σημαντικά
το 2022. Έφτασε το 18,22%, και είναι αυξημένη
κατά 5,6% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019,
και 1,2% πιο πάνω σε σύγκριση με τα επίπεδα
του 2020. Την ίδια ώρα, στην ηλεκτροπαραγωγή,
ενώ το 2019 το αποτύπωμα των ΑΠΕ ήταν στο
11,31%, πλέον είναι στο 15,18%. Επιπρόσθετα,
σύμφωνα με την Υπουργό Ενέργειας, η εγκατε-
στημένη ισχύς των ΑΠΕ τριπλασιάστηκε σε
σχέση με το 2013, φτάνοντας τα 600 MW. Επι-
πλέον η αύξηση στην ισχύ των φωτοβολταϊκών
είναι στο 1700%, σε σχέση με το 2013. Επίσης
έχουν τριπλασιαστεί οι αιτήσεις στα σχέδια χο-
ρηγιών Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ 2022-2023, με προ-
ϋπολογισμό 70 εκατ. Αυτά αναφέρθηκαν από
την υπουργό Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου, κατά
την παρουσίαση των πεπραγμένων του Υπουρ-
γείου για την περίοδο 2020-2023. Τα ποσοστά
που έχουν αναφερθεί, όσον αφορά στο ποσοστό
των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας,
δείχνουν ότι η Κύπρος είναι κοντά στον στόχο
του 2023, για συνεισφορά των ΑΠΕ στο 23%.
Ένας στόχος ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται ως
φιλόδοξος. Αυτό ωστόσο θα αλλάξει. Όπως α-
νέφερε η Νατάσα Πηλείδου, οι στόχοι για το
2030, θα αναθεωρηθούν προς τα πάνω. Για το
θέμα είναι σε εξέλιξη μελέτη, ώστε ο στόχος του
23% ο οποίος είχε αρχικά αποφασιστεί, να ανα-
θεωρηθεί προς τα πάνω. Επί του παρόντος, επι-

χειρείται η αύξηση της χρήσης πράσινης ενέργειας
με την παροχή χορηγιών μέσω σχεδίων ύψους
155 εκατ. ευρώ, μέχρι τέλος του 2023. 

Και αποθήκευση ενέργειας
Δεν αρκεί το «κάθε στέγη και φωτοβολταϊκό»

για να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας
για την πράσινη μετάβαση ανέφερε η Ν. Πηλείδου,
η οποία τόνισε ότι ακόμα και όλα τα νοικοκυριά
να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, η χρήση στην
κατανάλωση έχει συγκεκριμένο ταβάνι. Και
αυτό, κυρίως λόγω της απουσίας εργαλείων και
υποδομών για αποθήκευση της ηλιακής, εν προ-
κειμένω,  ενέργειας. «Χωρίς την αποθήκευση,
πλέον φτάνουμε σε ένα σημείο, όπου η εγκατά-
σταση των φωτοβολταϊκών φτάνει στο ταβάνι
της αξιοποιήσιμης ενέργειας, λόγω του ότι χωρίς
την αποθήκευση, ένα μεγάλο κομμάτι θα μείνει
αναξιοποίητο και πρέπει η αποθήκευση να προ-
ωθηθεί μέσα από χρηματοδότηση».  

Ως εκ τούτου, μέσα στο επόμενο διάστημα, α-
ναμένεται να προωθηθούν  σχέδια χορηγιών 80
εκατ.  ευρώ για μεγάλα σχέδια αποθήκευσης, τα
οποία θα συνδυαστούν με μειοδοτικό διαγωνισμό
ούτως ώστε τα φωτοβολταϊκά πάρκα να συνδυά-
ζουν την αποθήκευση. Για τα σχέδια αποθήκευσης,
όπως και για την αναβάθμιση του δικτύου, γίνεται
προσπάθεια με την ΕΕ ώστε να λάβουν την έγκριση
για σχέδια κρατικής ενίσχυσης. 

13,3 εκατ. για κυκλική 
Στο μεταξύ, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του

2023 αναμένεται να προκηρυχθεί το σχέδιο προ-
ώθησης της κυκλικής οικονομίας στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 13,3 εκατ.
ευρώ, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του ε-
θνικού σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία,
ύψους 98 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο έχει στόχο να
δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις του μεταποιη-
τικού τομέα, για να προβούν σε επενδύσεις για
ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση των
άχρηστων υλικών. Το σχέδιο καλύπτει μικρο-
μεσαίες  επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι αναμένεται
και η υιοθέτηση του σχεδίου Virtual net billing

και στις επιχειρήσεις όπως έγινε και στους οι-
κιακούς καταναλωτές, κάτι που θα έχει αφενός
μεγάλο όφελος στα οικονομικά των επιχειρήσεων,
και αφετέρου, θα ενισχύσει σημαντικά το ποσοστό
των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας.

Νομοσχέδιο για υπερκέρδη
Στις σημαντικές αναφορές εντάσσεται και η

προσπάθεια για ρύθμιση του θέματος με τα υ-
περκέρδη των παραγωγών ΑΠΕ. Το τελευταίο
διάστημα έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο από το Υ-
πουργείο Οικονομικών που αφορά την επιβολή
φορολογίας στα υπερκέρδη παραγωγών ΑΠΕ
(αυτά που έχουν δημιουργηθεί παλαιότερα) και
αναμένεται να οδηγηθεί στη Βουλή με την επα-
νέναρξη των εργασιών της. Το ζητούμενο φυσικά
είναι να μπει ένα στοπ στην δημιουργία υπερ-
κερδών. Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται
να κινείται το περιεχόμενο επιστολής του αρ-
μόδιου Υπουργείου, ώστε να μπουν ασφαλιστικές
δικλείδες, οι οποίες να αποτρέπουν την δημιουργία
υπερκερδών.  Αυτή η λύση θα έχει άμεσο όφελος
και για τους καταναλωτές, λόγω των χαμηλότερων
τιμών ενέργειας. «Θα πρέπει η ανταμοιβή των
παραγωγών ΑΠΕ, να μην σχετίζεται με την τιμή
του συμβατικού καυσίμου. Όταν αυτό γίνει στην
μεταβατική και την ανταγωνιστική αγορά, τότε
θα δούμε μειώσεις στην τιμή του ηλεκτρικού
ρεύματος». Τον τελικό λόγο στο θέμα έχει η Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας. 
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Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού έχει ξεκινήσει   Χρειάζεται ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για την Ουκρανία
H περυσινή άνοδος των τιμών της ε-
νέργειας πιθανότατα ώθησε την Ευ-
ρωζώνη σε ύφεση. Ο πληθωρισμός
παραμένει στα ύψη και το οικονομικό
κλίμα εξακολουθεί να είναι υποτονικό.
Ωστόσο, τα χειρότερα μπορεί σύντομα
να τελειώσουν. Η υποχώρηση του
πληθωρισμού τον Δεκέμβριο και η πε-
ραιτέρω βελτίωση του οικονομικού
κλίματος στα τέλη του περασμένου
έτους έρχονται προς επίρρωση της
πρόβλεψής μας ότι η οικονομία της
Ευρωζώνης μπορεί να σταθεροποιηθεί
την άνοιξη ενόψει μιας πιθανής οικο-
νομικής ανάκαμψης, που κάποια στιγ-
μή αργότερα μέσα στη χρονιά θα εκ-
κινήσει. Επιπροσθέτως, ο βασικός
πληθωρισμός υποχωρεί. Συγκεκριμένα,
ο δείκτης στην Ευρωζώνη μειώθηκε
για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, από
10,1% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο
σε 9,2% τον Δεκέμβριο. Η καταγραφή
είναι κάτω από το 9,7% που αναμε-
νόταν από τους αναλυτές του Reuters.
Η πτώση του ονομαστικού δείκτη α-
ποδίδεται στην περαιτέρω επιβρά-

δυνση του πληθωρισμού των τιμών
της ενέργειας, ο οποίος μειώθηκε στο
25,7% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο
από το 34,9% τον Νοέμβριο. Ο πλη-
θωρισμός των τροφίμων, των οινο-
πνευματωδών και του καπνού συνέ-
χισε να επιταχύνεται στο 13,8% σε ε-
τήσια βάση τον Δεκέμβριο από το
13,6% τον Νοέμβριο. Ο δομικός πλη-
θωρισμός, εξαιρουμένης της ενέργειας,
των τροφίμων, των οινοπνευματωδών
και του καπνού, αυξήθηκε στο 5,2%
σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο από
το 5,0% τον Νοέμβριο, αποτυπώνοντας
τις υψηλότερες τιμές τόσο για τις υ-
πηρεσίες όσο και για τα μη ενεργειακά
βιομηχανικά αγαθά. Παρά το γεγονός
ότι ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων
των τιμών στα βασικά στοιχεία είναι
έμμεσα αποτελέσματα υψηλότερου
κόστους εισροών (ειδικά για την ε-
νέργεια), ο πληθωρισμός θα εξακο-
λουθούσε, ωστόσο, να υπερβαίνει τον
στόχο του 2% της ΕΚΤ, ακόμη και αν
εξαιρεθούν αυτές οι επιπτώσεις. Κατά
τη διάρκεια του 2023 ο πληθωρισμός

αναμένουμε να μειωθεί σημαντικά,
βοηθούμενος από τις επιπτώσεις της
ραγδαίας ανόδου του 2022.     

Ο δείκτης του πληθωρισμού εμφα-
νίζει σημαντική απόκλιση μεταξύ των
μελών της Ευρωζώνης, κυμαινόμενος
τον Δεκέμβριο από το 5,6% σε ετήσια
βάση στην Ισπανία έως το 20,7% στη
Λετονία, όπου οι τιμές της ενέργειας
και των τροφίμων αντιπροσωπεύουν
μεγαλύτερο μερίδιο των καταναλωτι-
κών δαπανών. Ο πληθωρισμός στη
Γαλλία (6,7% σε ετήσια βάση), η οποία
εξαρτάται λιγότερο από το εισαγόμενο
φυσικό αέριο και όπου η κυβέρνηση
παρεμβαίνει σε μεγάλο βαθμό για να
περιορίσει τις τιμές της ενέργειας, πα-
ραμένει πολύ χαμηλότερος. Ωστόσο,
η άνοδος των ανώτατων ορίων τιμών
του αερίου και της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και το τέλος των εκπτώσεων στα
καύσιμα πιθανότατα θα τον ενισχύσουν
τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

* Ο κ. Σάλoμον Φίντλερ είναι οικονομολόγος
της Berenberg Bank.  

Σχεδόν 11 μήνες μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, η τραγωδία της
χώρας και του λαού της είναι συνταρα-
κτική. Τα καθημερινά πλήγματα πυραύ-
λων σπέρνουν τον θάνατο, αλλά απο-
καλύπτουν επίσης την αξιοσημείωτη
ανθεκτικότητα και το σθένος των αν-
θρώπων. Για να παραφράσουμε τον Ου-
ίνστον Τσώρτσιλ, «είναι το τέλος της
αρχής, όχι ακόμη η αρχή του τέλους».
Οπως οι Σύμμαχοι άρχισαν να προετοι-
μάζονται για τη νέα οικονομική τάξη
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο
Μπρέτον Γουντς το 1944, έτσι και όσοι
χαράσσουν πολιτική στο Κίεβο, στην
Ουάσιγκτον, στις Βρυξέλλες και στο Λον-
δίνο πρέπει να ξεκινήσουν την περίπλοκη
και ουσιαστική διαδικασία σχεδιασμού
για την ανοικοδόμηση πριν τελειώσει
η σύγκρουση. Θα πρέπει να αναπτύξουν
την οικονομική καινοτομία που βοήθησε
να σταματήσει η κρίση χρέους της Λα-
τινικής Αμερικής στη δεκαετία του 1980
και η οποία δεν ήταν άλλη από τα ομόλογα
Μπράντι. Η προσέγγιση των Ηνωμένων
Πολιτειών και του προέδρου Τζο Μπάι-

ντεν θα είναι καθοριστική για την ανοι-
κοδόμηση. Απαιτείται ένα σχέδιο Μάρσαλ
του 21ου αιώνα με επικεφαλής την Α-
μερική και τους Ευρωπαίους συμμάχους.
Οι ηγέτες της Ουκρανίας, αν και επιβα-
ρύνονται έντονα με την άμυνα της χώρας
τους, θα πρέπει ταυτόχρονα να επικε-
ντρωθούν σε πολυμερείς συνομιλίες για
να οριοθετήσουν το περίγραμμα της
χρηματοδότησης και της υποστήριξης
για την ανοικοδόμηση.

Η Ταχεία Εκτίμηση Ζημιών και Ανα-
γκών της Παγκόσμιας Τράπεζας, που
δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του περα-
σμένου έτους, υπολόγισε ότι το κόστος
ανοικοδόμησης ανέρχεται σε 349 δισ.
δολ. και αυξάνεται. Ενα μέρος αυτών
των δαπανών μπορεί να προέλθει από
πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες. Για
παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Α-
νασυγκρότησης και Ανάπτυξης έχει 520
έργα στην Ουκρανία και θα διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο σε βάθος χρόνου. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση θα είναι βασικό μέρος
της λύσης. Εχουν συζητηθεί και άλλοι
μηχανισμοί, όπως η χρήση των «παγω-

μένων» συναλλαγματικών διαθεσίμων
της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας για
την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Στα
τέλη του 2021, η Τράπεζα της Ρωσίας
είχε περιουσιακά στοιχεία σε ξένο συ-
νάλλαγμα ισοδύναμα με 62 δισ. δολάρια
στη Γαλλία, 59 δισ. δολάρια στην Ιαπωνία,
99 δισ. δολ. στη Γερμανία και 40 δισ.
δολ. στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα
με υπολογισμούς βασισμένους σε δεδο-
μένα της κεντρικής τράπεζας. Ωστόσο,
οι νομικές δυσκολίες αυτής της διαδρομής
είναι σημαντικές και τα ερωτήματα α-
ναπάντητα. Καίριας σημασίας είναι και
οι δανειστές του ιδιωτικού τομέα, που
ανέβαλαν έως το 2024 την πληρωμή τό-
κων και κεφαλαίου για την Ουκρανία.
Συγκεκριμένα, το Κίεβο θα πρέπει να
διερευνήσει ένα ισοδύναμο με τα ομόλογα
Μπράντι. Αυτοί οι τίτλοι αντικατέστησαν
τις υπάρχουσες κρατικές υποχρεώσεις
των χωρών με χρέος σε δολάρια, που υ-
ποστηρίζεται από μακροπρόθεσμα ο-
μόλογα των ΗΠΑ, ως μέρος μιας διαδι-
κασίας αναδιάρθρωσης με διαπραγμα-
τεύσεις.

Πιο ψηλά  οι στόχοι για  πράσινη ενέργεια
Στο 18,22% το ποσοστό της ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας το 2022, έρχονται σχέδια χορηγιών για έργα αποθήκευσης

<<<<<<<

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο  του
2023 αναμένεται να  προκηρυχθεί
το σχέδιο  προώθησης  της κυκλι-
κής  οικονομίας στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις με προϋπολογισμό
13,3 εκατ. ευρώ.

Ενώπιον της ΡΑΕΚ βρίσκονται προτάσεις με στόχο την αποτροπή υπερκερδών από την παραγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ ετοιμάζονται νομοσχέδια για ε-
πιβολή φορολογίας, σε υπερκέρδη που δημιουργήθηκαν παλαιότερα.

Πάνω από 1600 
οι εγγραφές 
ξένων εταιρειών
Στο πλαίσιο της
παρουσίασης πε-
πραγμένων του Υ-
πουργείου Ενέρ-
γειας, Βιομηχανίας
και Εμπορίου, ανα-
φέρθηκε το έντονο
ενδιαφέρον για
δραστηριοποίηση
εταιρειών στην Κύ-
προ, όχι μόνο στον
τομέα των ΑΠΕ, αλ-
λά ιδιαίτερα στον
τομέα της πληρο-
φορικής. Μάλιστα,
μέσα σε 24 μήνες
έγιναν πέραν των
1600 εγγραφών νέων εταιρειών στο Μητρώο
Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων. Πρόκειται για
εταιρείες κυρίως από Ισραήλ, Ουκρανία, Λίβα-
νο, Ην. Βασίλειο, Ρωσία, Λευκορωσία, ΗΠΑ, Κί-
να και Αυστραλία. Έχουν δοθεί 10 χιλιάδες ά-
δειες παραμονής και απασχόλησης σε καταρτι-
σμένο προσωπικό. «Υπάρχει μία απρόσμενη
δυναμική, ιδιαίτερα στον τομέα της πληροφορι-
κής, αλλά και σε άλλους τομείς», ανέφερε η Υ-
πουργός. Πρόκειται για τομείς όπως οι χρημα-
τοοικονομικές υπηρεσίες,  η βιομηχανία, το ε-
μπόριο, ξενοδοχεία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας, που έχουν να κάνουν με το υδρογόνο και
την αποθήκευση ενέργειας, με την εκπαίδευση
και πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς επίσης
και ναυτιλιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγεί-
ας. Στο μεταξύ, το 2023, προχωρά η ολοκλήρω-
ση της ψηφιοποίησης του Business Facilitation
Unit, καθώς επίσης έχει δημιουργηθεί one stop
center για εμπορικά έργα ΑΠΕ. Η κα Πηλείδου
ανέφερε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για
την δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων που
είναι η πιο συμβατική ανάπτυξη στον τομέα των
ΑΠΕ, αλλά για αποθήκευση και παραγωγή πρά-
σινου υδρογόνου, με την Κύπρο να αποτελεί
μια αγορά η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και ως πιλοτική, και έχει προσελκύσει ενδιαφέ-
ρον από εταιρείες από την Γαλλία, και άλλων
ευρωπαϊκών προορισμών. Πρόκειται για έργα
τα οποία έχουν ενταχθεί στο Business
Facilitation Unit, ώστε να βοηθηθούν με την
διαδικασία αδειοδότησης. 

Η κα Πηλείδου ανέφερε
ότι υπάρχει έντονο ενδια-
φέρον για την δημιουργία
φωτοβολταϊκών πάρκων.
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Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Τέως Βασιλεύς
των Ελλήνων

Πότε επιτέλους θα συμφιλιωθούμε με την
ιστορία μας; Γιατί δεν μπορούμε να λειτουρ-
γήσουμε ενωμένα ως λαός; Είναι φοβερό
το ότι τις προηγούμενες μέρες πάλι κατα-
φέραμε οι Έλληνες να διχαστούμε για μια
κηδεία. Την κηδεία ενός πρώην αρχηγού
του Ελληνικού Κράτους. Πολλοί μπορεί να
διαφωνούν με το θεσμό της Βασιλείας, όπως
πολλοί μπορεί να διαφωνούν με τις επιλογές
που έκανε ο τέως Βασιλιάς όσο καιρό κατείχε
το αξίωμα, όμως κανείς δεν μπορεί να αμ-
φισβητήσει το γεγονός ότι ήταν ο επικεφαλής
του Ελληνικού Κράτους, Αντιστράτηγος
των Ενόπλων Δυνάμεων όπως και Χρυσός
Ολυμπιονίκης με τα χρώματα της Γαλανό-
λευκης. Η αντίδραση για τη μορφή της κη-
δείας του δείχνει πόσο ευάλωτοι είμαστε.
Όλες οι χώρες στην Ευρώπη που έχουν Βα-
σιλικές οικογένειες εν ενεργεία, είναι δη-
μοκρατικές και πλήρως συμφιλιωμένες με
την ιστορία τους. Χρησιμοποιούν το θεσμό
έξυπνα για να βελτιώσουν τις σχέσεις τους
με άλλες χώρες αφού οι Βασιλιάδες σε πολλές
περιπτώσεις συνδέονται μεταξύ τους συγ-
γενικά εκτός από φιλικά. Σε χώρες δε που
ο θεσμός έχει καταργηθεί, πάλι επιτρέπουν
στους Βασιλιάδες ή τους Πρίγκιπες να κρα-
τούν τον τίτλο και να τον χρησιμοποιούν
για προώθηση των συμφερόντων της χώρας
τους έχοντας κάποια τυπικά προνόμια. Πρέ-
πει να αποβάλουμε επιτέλους το φοβικό
σύνδρομο της αριστεράς που μας διακατέχει.
Δεν είναι λογικό να φοβόμαστε ότι θα θεω-
ρηθούμε ακραίοι επειδή λειτουργούμε με
βάση τη λογική. Αυτή η νοοτροπία έχει δη-
μιουργήσει πολλά προβλήματα ήδη και θα
δημιουργήσει ακόμα περισσότερα στο
μέλλον αν συνεχιστεί. Την ίδια ώρα το μόνιμο
καρότο των αριστερών κομμάτων για να
μπορέσουν να συσπειρώσουν το ακροατήριό
τους και να μαζέψουν ψήφους είναι να θε-
ωρούν τους εαυτούς τους δημοκράτες και
όλους τους άλλους φασίστες. Η ιστορία όμως
είναι αμείλικτη και δεν μπορούν να αμφι-
σβητηθούν οι πράξεις των κομμουνιστικών
καθεστώτων του παρελθόντος. Ο Νόαμ
Τσόμσκυ είχε πει: «Υπάρχει ένας καλός
λόγος που δεν σπουδάζει κανείς ιστορία.
Σου μαθαίνει πάρα πολλά». 

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

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να ρίχνει
βαριά σκιά πάνω από την παγκόσμια
οικονομία, αποθαρρύνοντας το εορτα-
στικό κλίμα και με την απουσία χιονιού
να υπενθυμίζει αδιάκοπα την κλιματική
κρίση, άρχισε χθες το πρώτο, έπειτα
από τρία χρόνια, διά ζώσης Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ. Το στίγμα της
χθεσινής ημέρας έδωσαν οι απαισιό-
δοξες στην πλειονότητά τους προβλέ-
ψεις των οικονομολόγων για την πα-
γκόσμια οικονομία, την ύφεση και τον
πληθωρισμό, αλλά και οι προειδοποι-
ήσεις Ευρωπαίων υπουργών Οικονο-
μικών για τους κινδύνους των κυοφο-
ρούμενων εμπορικών πολέμων. Τις συ-
νόδευσαν και οι ανακοινώσεις της προ-
έδρου της Κομισιόν για το σχέδιο της
Ε.Ε. να διευκολύνει τις κρατικές ενι-
σχύσεις στις πράσινες τεχνολογίες,
την ευρωπαϊκή απάντηση, δηλαδή,
στο σχέδιο της Ουάσιγκτον να επιδο-
τήσει μόνον όσες πράσινες τεχνολογίες
παράγονται εντός Αμερικής. 

Με εμφανή ανησυχία ο Γερμανός
υπουργός Οικονομικών, Ρόμπερτ Χά-
μπεκ, επισήμανε πως είναι «ιδιαίτερα
αυξημένος» ο κίνδυνος νέων εμπορικών
πολέμων, καθώς όλο και περισσότερες
χώρες αντιδρούν με εσωστρέφεια στην
ανασφάλεια που περιβάλλει την πα-
γκόσμια κατάσταση. Τόνισε μάλιστα
πως το Φόρουμ προσφέρεται ως το κα-
τάλληλο βήμα για συνομιλίες που μπο-
ρούν να αποτρέψουν την κλιμάκωση
των διαφωνιών. Παράλληλα ο πρωθυ-
πουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες,
υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευ-
χθεί ένας εμπορικός πόλεμος ανάμεσα
στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ και προσέθεσε
ότι «είναι επιτακτική ανάγκη για τις
δύο πλευρές» να καταλήξουν σε συμ-
φωνία για τη βιομηχανική τους πολι-
τική. Σημείωσε, άλλωστε, πως η Ε.Ε.

πρέπει να προχωρήσει σε πλήρη ανα-
θεώρηση της πολιτικής της στο θέμα
των κρατικών ενισχύσεων. Λίγο νω-
ρίτερα ο επικεφαλής της Διεθνούς Υ-
πηρεσίας Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ,
δήλωνε σε πάνελ του Φόρουμ πως η
ανάγκη για ασφάλεια στις προμήθειες
ενέργειας είναι αυτή τη στιγμή ο ισχυ-
ρότερος παράγοντας που κινεί τις ε-
πενδύσεις για την προστασία του κλί-
ματος.

Αναφερόμενος στο επίμαχο σχέδιο
της Ουάσιγκτον να επιδοτήσει τις πρά-
σινες τεχνολογίες όταν παράγονται
εντός Αμερικής, που έχει προκαλέσει
εντονότατες αντιδράσεις και ραγδαίες
μεταβολές πολιτικής στην Ε.Ε., ο κ.
Μπιρόλ εξέφρασε την εκτίμηση πως
θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε πιο
καθαρές μορφές ενέργειας και αποτελεί
τη σημαντικότερη συμφωνία κατά της
κλιματικής αλλαγής μετά το 2015 και
τη Συμφωνία του Παρισιού. Με την
άποψή του συντάχθηκε και ο Λάρι
Φινκ, διευθύνων σύμβουλος του επεν-
δυτικού κολοσσού της BlackRock, που
τόνισε πως το σχέδιο της κυβέρνησης
Μπάιντεν να χρηματοδοτήσει μια ε-
σπευσμένη στροφή της μεγαλύτερης
οικονομίας στον κόσμο στην πράσινη
ανάπτυξη  αποτελεί αυτή τη στιγμή
τον παράγοντα που «αλλάζει το παι-
χνίδι».

Στο μεταξύ, είχε δοθεί νωρίτερα στη
δημοσιότητα η τελευταία έρευνα του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με-
ταξύ οικονομολόγων και η οποία φέρει
σχεδόν τα 2/3 όσων συμμετείχαν να
πιθανολογούν μια παγκόσμια ύφεση
μέσα στο τρέχον έτος. Ανάμεσά τους
και ένα 18% που θεωρεί την ύφεση ε-
ξαιρετικά πιθανή έως βέβαιη. Πρόκειται
για ποσοστά διπλάσια από τα αντίστοιχα
της αμέσως προηγούμενης, που δόθηκε

στη δημοσιότητα τον Σεπτέμβριο.  Σε
ό,τι αφορά ειδικότερα την Ευρώπη και
τις ΗΠΑ, η εικόνα εκπλήσσει, καθώς
το 100% των οικονομολόγων προεξο-
φλεί πως το 2023 η ανάπτυξη θα είναι
αναιμική στην Ευρώπη και το 91% ε-
κτιμά το ίδιο για τις ΗΠΑ. Στην πλειο-
νότητά τους, άλλωστε, και συγκεκριμένα
σε ποσοστό 73%, οι οικονομολόγοι ε-
κτιμούν πως ο πόλεμος θα είναι ο πα-
ράγοντας που θα διαμορφώσει τις οι-
κονομικές εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά το
σχεδόν παγκόσμιο αυτή τη στιγμή πρό-
βλημα του πληθωρισμού, οι εκτιμήσεις
διαφέρουν αναλόγως με τη χώρα, με
το 57% να προβλέπει υψηλό πληθωρι-

σμό για την Ευρώπη αλλά μόνον 5%
να εκτιμά κάτι ανάλογο για την Κίνα.
Στην πλειονότητά τους, πάντως, οι οι-
κονομολόγοι εκτιμούν πως η νομισμα-
τική πολιτική σε Ευρώπη και ΗΠΑ θα
παραμένει στην πορεία που έχει δρο-
μολογηθεί από το περασμένο έτος και
τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των επιτο-
κίων του ευρώ και του δολαρίου. Το
59% εκτιμά πως θα αυξηθούν και πάλι
τα επιτόκια στην Ε.Ε. και το 55% προ-
βλέπει το ίδιο για τις ΗΠΑ.

Η επανεκκίνηση της Κίνας αναφέρ-
θηκε, άλλωστε, από πολλούς αξιωμα-
τούχους οικονομικών αρχών ως πα-
ράγοντας που θα τονώσει την παγκό-
σμια ανάπτυξη πέραν των έως τώρα
προσδοκιών και που έχει τη δυναμική
να αποτρέψει μια ευρύτερη ύφεση.
«Η επανεκκίνηση της Κίνας θα είναι
ένα μείζον συμβάν και θα αποτελέσει
μοχλό ανάπτυξης», σχολίασε η Λάουρα
Μ. Τσα, πρόεδρος της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ και
πρόσθεσε ότι γενικότερα η ανάπτυξη
θα προέλθει κυρίως από την Ασία και
από χώρες όπως η Ινδία και η Ινδο-
νησία.

REUTERS, BLOOMBERG, WEF

«Καμπανάκι»
για νέους
εμπορικούς
πολέμους
Απαισιόδοξες προβλέψεις για τη διεθνή
οικονομία την πρώτη ημέρα του Νταβός

Ιστορική μείωση του πληθυσμού της
κατέγραψε η Κίνα, φαινόμενο πρω-
τοφανές τα τελευταία εξήντα χρόνια.
Η πληθυσμιακή υποχώρηση στη χώρα
αναμένεται μάλιστα να έχει μόνιμο
χαρακτήρα και θα διαρκέσει τουλά-
χιστον μέχρι το τέλος του αιώνα, πλήτ-
τοντας την οικονομία και το συντα-
ξιοδοτικό σύστημα.

Η Ινδία πρόκειται να ξεπεράσει
την Κίνα σε πληθυσμό εντός του έτους,
σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ. Ο κι-
νεζικός πληθυσμός είχε διπλασιαστεί
μεταξύ 1960 και 2020, ξεπερνώντας
το 1,4 δισεκατομμύριο. Το 2022, όμως,
ο αριθμός των γεννήσεων ήταν μόλις
9,56 εκατομμύρια παιδιά στην ηπει-
ρωτική Κίνα, ενώ η κρατική στατιστική
υπηρεσία κατέγραψε 10,41 εκατομ-
μύρια θανάτους την ίδια περίοδο, με
τον κινεζικό πληθυσμό να μειώνεται
έτσι κατά 850.000.

Πρόκειται για την πρώτη φορά
μετά το 1961 που ο πληθυσμός της
Κίνας μειώνεται. Το 1959 ο λιμός που
προκλήθηκε από την επιπόλαια βιο-
μηχανική πολιτική του «Μεγάλου άλ-
ματος προς τα εμπρός» οδήγησε δε-
κάδες εκατομμύρια Κινέζους στον
θάνατο. Η παρούσα πληθυσμιακή
συρρίκνωση σημειώνεται παρά τη
χαλάρωση της πολιτικής περιορισμού
της γεννητικότητας. Μέχρι και τις
αρχές της δεκαετίας του 2010 οι Κι-
νέζοι δεν είχαν δικαίωμα να αποκτή-
σουν πάνω από ένα παιδί. Μετά το
2021, όμως, οι οικογένειες μπορούν
να αποκτήσουν τρία παιδιά. Η υπο-
χώρηση των γεννήσεων αποδίδεται
στη μετεωρική αύξηση του κόστους
ζωής, που περιλαμβάνει και τις εκ-
παιδευτικές δαπάνες. Την ίδια ώρα,
η είσοδος ολοένα και περισσότερων
γυναικών στα πανεπιστήμια και την
αγορά εργασίας κάνει πολλές Κινέζες
να απαρνούνται τους παραδοσιακούς
κοινωνικούς ρόλους.

«Οι ολιγομελείς οικογένειες έγιναν
συνήθεια για τους Κινέζους, χάρη
στην πολιτική του ενός παιδιού, που
διατηρήθηκε σε ισχύ για δεκαετίες»,
λέει η ερευνήτρια των κινεζικών δη-
μογραφικών τάσεων στο Πανεπιστή-

μιο της Βικτόρια της Αυστραλίας, Σι-
ουζάν Πενγκ. Το 2019 ο ΟΗΕ εκτι-
μούσε ότι η Κίνα δεν θα έφθανε στο
πληθυσμιακό της απόγειο πριν από
το 2031-32. Εκτοτε, όμως, το ποσοστό
των γεννήσεων κατέρρευσε στο 1,15
παιδί ανά γυναίκα το 2021, που υστε-
ρεί σημαντικά από το 2,1 παιδιά ανά
γυναίκα, αναγκαίο ποσοστό για την
ανανέωση του πληθυσμού. «Η γή-
ρανση του πληθυσμού και η αυξημένη
θνησιμότητα εξαιτίας αυτού θα επι-

βαρύνουν επικίνδυνα την κινεζική
οικονομία μέχρι το 2100. Η μείωση
του ενεργού πληθυσμού είναι συνώ-
νυμη με το αυξημένο κόστος εργασίας
και αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την
κινεζική ανταγωνιστικότητα στην
παγκόσμια αγορά», λέει η ερευνήτρια.
Σύμφωνα με το πρότυπο που δημι-
ούργησε η ομάδα του πανεπιστημίου,
χωρίς ριζική μεταρρύθμιση του κινε-
ζικού συνταξιοδοτικού συστήματος,
το κόστος των συντάξεων αναμένεται
να φθάσει στο 20% του ΑΕΠ το 2100,
έναντι 4% το 2020.

Οι τοπικές αρχές σε πολλές κινεζικές
επαρχίες έχουν ήδη εντοπίσει το πρό-
βλημα, υιοθετώντας κίνητρα τεκνο-
ποίησης με αποδέκτες νέα ζευγάρια.
Ο μητροπολιτικός δήμος της μεγαλού-
πολης της Σενζέν στη νότια Κίνα προ-

σφέρει εδώ και λίγες ημέρες χρηματική
αμοιβή για κάθε νεογέννητο, επιδο-
τώντας τους νέους γονείς για τρία χρό-
νια μετά τη γέννηση του παιδιού.

Κάθε ζευγάρι νέων γονιών θα λαμ-
βάνει 410 ευρώ για το πρώτο τους
παιδί και 1.370 ευρώ για το τρίτο τους
παιδί. Συνολικά, οι τρίτεκνες οικογέ-
νειες θα εξασφαλίζουν 5.150 ευρώ σε
μπόνους και επιδοτήσεις. Η επαρχία
Σαντόνγκ της ανατολικής Κίνας προ-
σφέρει 158 ημέρες άδειας λοχείας (60
ημέρες παραπάνω από ό,τι προβλέπει
η εργατική νομοθεσία) από το πρώτο
κιόλας παιδί του ζεύγους. 

Η μεγαλούπολη της Τσανκσά στην
κεντρική Κίνα, η οποία έχει επιβάλει
αυστηρή νομοθεσία για να εμποδίσει
την κερδοσκοπία στην αγορά στέγης,
επιτρέπει στις οικογένειες με δύο ή

τρία παιδιά να αγοράσουν δεύτερο
διαμέρισμα. «Η κυβέρνηση πρέπει να
δηλώσει ξεκάθαρα την άρση του πε-
ριορισμού στον αριθμό παιδιών, επα-
ναφέροντας κουλτούρα γεννητικό-
τητας», λέει ο καθηγητής δημογρα-
φικών μελετών Χε Ουαφού. «Η εκπό-
νηση συνολικού σχεδίου είναι επιτα-
κτική. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει
επιδότηση δαπανών μαιευτηρίου, α-
νατροφής του παιδιού και εκπαίδευ-
σης, μειώνοντας το υπέρογκο κόστος
ανατροφής παιδιών στην Κίνα», λέει
η Σιουζιάν Πενγκ.

Ο πληθυσμός της Κίνας κινδυνεύει
τώρα με ετήσια μείωση της τάξης του
1,1%, σύμφωνα με μελέτη της Ακα-
δημίας Κοινωνικών Επιστημών της
Σαγκάη. Το 2100 η χώρα μπορεί να
έχει 587 εκατομμύρια κατοίκους, το
ήμισυ του σημερινού της πληθυσμού,
σύμφωνα με τις πιο απαισιόδοξες προ-
βλέψεις.

Πρώτη η Γαλλία στην Ευρώπη
Πρωταγωνίστριες της γεννητικό-

τητας αναδείχθηκαν οι Γαλλίδες στην
Ευρώπη, με ποσοστό γεννήσεων 1,83
παιδιών ανά γυναίκα, ξεπερνώντας
τις Ρουμάνες (1,80). Η γαλλική επιτυχία
οφείλεται κυρίως στις γενναιόδωρες
κοινωνικές παροχές για νέους γονείς,
δαπάνες κόστους 4% του ΑΕΠ της χώ-
ρας. Το φαινόμενο ικανοποιητικών
ποσοστών γεννητικότητας καταγρά-
φεται και σε άλλες χώρες της βόρειας
Ευρώπης που επιδοτούν τις νέες μη-
τέρες, όπως η Σουηδία και η Δανία.
Αντίστοιχα, οι χώρες του ευρωπαϊκού
Νότου, με λιγοστά προγράμματα ενί-
σχυσης νέων γονέων (Ισπανία, Ιταλία)
εμφανίζουν μειωμένα ποσοστά γεν-
νητικότητας, σύμφωνα με την εφη-
μερίδα Le Monde. Οι σκανδιναβικές
χώρες επενδύουν γύρω στο 3,5% του
ΑΕΠ τους στην οικογενειακή πολιτική,
με το ποσοστό αυτό να μην ξεπερνά
το 1,5% στις χώρες του ευρωπαϊκού
Νότου. Αλλο σημαντικό στοιχείο πίσω
από τη γαλλική επιτυχία είναι η επέ-
κταση του ολοήμερου νηπιαγωγείου
για παιδιά από τριών ετών και άνω.

REUTERS

Αγώνας δρόμου 
μεταξύ Μόσχας 
και Κιέβου
Συγκεντρώνουν δυνάμεις οι Ρώσοι

Εκτιμώντας ότι η Ρωσία συγκεντρώνει
δυνάμεις για να εξαπολύσει νέα, με-
γάλης κλίμακας επίθεση, πιθανότατα
την άνοιξη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι εντείνει τις πιέσεις
προς τους Δυτικούς συμμάχους του,
ζητώντας πρόσθετα και πιο προηγμένα
οπλικά συστήματα, ώστε να γείρει η
πλάστιγγα του πολέμου προς την πλευ-
ρά της πατρίδας του. Στο τελευταίο
βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους
ομοεθνείς του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε
τη Βρετανία για την απόφασή της να
στείλει στην Ουκρανία βαρέα άρματα
μάχης Challenger 2 και κάλεσε τους
άλλους συμμάχους του να «επιταχύ-
νουν» τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
προς αυτή την κατεύθυνση. Χθες ο
Ουκρανός πρόεδρος είχε βιντεοδιά-
σκεψη με τον Γερμανό ομόλογό του
Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, όπου τον
ευχαρίστησε για τις «νέες αποφάσεις
στο πεδίο της άμυνας» που έλαβε, κατά
δήλωσή του, το Βερολίνο. 

Νωρίτερα ο Ρώσος υπουργός Αμυνας
Σεργκέι Σοϊγκού είχε ανακοινώσει ότι
ο ρωσικός στρατός θα αυξήσει την ε-
τοιμότητά του από το επίπεδο του 1,15
εκατ. στρατιωτών σε εκείνο του 1,5
εκατ. Στο πλαίσιο της γενικής ανα-
διάρθρωσης για την ενίσχυση της
στρατιωτικής ικανότητας της Ρωσίας,
ανακοινώθηκαν επίσης η συγκρότηση
σώματος στρατού στην Καρελία, προς
τα σύνορα με τη Φινλανδία και η δη-
μιουργία τριών μηχανοκίνητων με-
ραρχιών του πεζικού, όπως επίσης και
δύο αερομεταφερόμενων.

Στο Ντνίπρο της Ουκρανίας τερμα-
τίστηκαν χθες οι επιχειρήσεις διάσω-
σης, ύστερα από το πυραυλικό πλήγμα
του Σαββάτου σε μεγάλο οικιστικό συ-
γκρότημα, με τον τελικό απολογισμό
των νεκρών να φθάνει τους 44. Την
παραίτησή του υπέβαλε ο σύμβουλος
της ουκρανικής προεδρίας Ολέξι Αρε-
στόβιτς, ο οποίος είχε δηλώσει αρχικά
ότι η καταστροφή προήλθε από  κα-
τάρριψη ρωσικού πυραύλου από την
ουκρανική αεράμυνα.

Περισσότεροι από 7.000 άμαχοι έ-
χουν σκοτωθεί στους 11 μήνες του πο-
λέμου, με το κατά πολύ μεγαλύτερο
μέρος των απωλειών να σημειώνεται
στις ελεγχόμενες από το Κίεβο περιοχές,
όπως ανακοίνωσε o ΟΗΕ. Οι αρχές του

Κιέβου ανέβαζαν τους νεκρούς σε 9.000,
συμπεριλαμβανομένων 453 παιδιών.

Στο μεταξύ, ένας πρώην διοικητής
ομάδας μισθοφόρων της εταιρείας
Wagner, που πολέμησε στο Ντονμπάς
της ανατολικής Ουκρανίας, κατάφερε
να περάσει στη Νορβηγία διασχίζοντας
τα ρωσικά σύνορα πάνω από τον Αρ-
κτικό Κύκλο. Ο Αντρέι Μεντβέντεφ,
ο οποίος ήταν φυλακισμένος και ε-
ντάχθηκε στη Wagner τον περασμένο
Ιούλιο, κατήγγειλε εκτελέσεις Ρώσων
λιποτακτών από μισθοφόρους της ε-
ταιρείας και ζήτησε πολιτικό άσυλο

από το Οσλο. Τέλος, ο εκπρόσωπος
του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ πιθα-
νολόγησε νέα συνάντηση του επικε-
φαλής της ρωσικής κατασκοπείας Σερ-
γκέι Ναρίσκιν με τον διευθυντή της
CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, δηλώνοντας
ότι τέτοιες συναντήσεις «έχουν πάντα
νόημα». 

Η Ουκρανία ζητεί βαρύ οπλισμό
Το ουκρανικό επιτελείο έχει ζητήσει

εκατοντάδες δυτικά άρματα μάχης για
την επόμενη φάση του πολέμου, που
θα περιλαμβάνει μεγάλη εαρινή αντε-
πίθεση στο Λουγκάνσκ και στην πε-
ριοχή της Ζαπορίζια. Υστερα από μήνες
καθυστερήσεων, οι σύμμαχοι του ΝΑ-
ΤΟ συνειδητοποίησαν τη σημασία του
ουκρανικού αιτήματος, με τις ΗΠΑ,
τη Γαλλία και τη Βρετανία να δεσμεύ-
ονται για προώθηση αρμάτων μάχης
στους Ουκρανούς. Το Κίεβο διαμηνύει
ότι τα λίγα οχήματα που υποσχέθηκαν
να προσφέρουν οι Δυτικοί σύμμαχοι
δεν είναι αρκετά, ζητώντας 200 με 300
βαρέα άρματα μάχης και 600 τεθωρα-
κισμένα οχήματα μεταφοράς προσω-
πικού, καθώς και 500 πυροβόλα τύπου
Xάουιτζερ

REUTERS, A.P.

<<<<<<<

Ο πρωθυπουργός
της Ισπανίας, Πέδρο 
Σάντσες, υπογράμμισε 
πως Ε.Ε. και  ΗΠΑ είναι 
επιτακτική ανάγκη να κατα-
λήξουν σε συμφωνία για τη
βιομηχανική τους πολιτική.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Ρόμπερτ Χάμπεκ, επισήμανε στο Παγκόσμιο Οικονο-
μικό Φόρουμ, πως είναι «ιδιαίτερα αυξημένος» ο κίνδυνος νέων εμπορικών πολέμων, κα-
θώς όλο και περισσότερες χώρες αντιδρούν με εσωστρέφεια στην ανασφάλεια που περι-
βάλλει την παγκόσμια κατάσταση. Τόνισε μάλιστα πως το Φόρουμ προσφέρεται ως το κα-
τάλληλο βήμα για συνομιλίες που μπορούν να αποτρέψουν την κλιμάκωση των διαφωνιών.

Λιγότεροι οι Κινέζοι, πρώτη φορά από το 1961
Η χώρα κινδυνεύει να χάσει τον μισό πληθυσμό της μέχρι το 2100, με επιπτώσεις σε οικονομία και συνταξιοδοτικό

Το 2022 ο αριθμός των γεννήσεων ήταν μόλις 9,56 εκατ. παιδιά στην ηπειρωτική Κίνα, ενώ η κρατική στατιστική υπηρεσία κατέγρα-
ψε 10,41 εκατ. θανάτους την ίδια περίοδο, με τον κινεζικό πληθυσμό να μειώνεται έτσι κατά 850.000.

<<<<<<<

Κίνητρα τεκνοποίησης 
με επιδοτήσεις για κάθε
παιδί, άδειες λοχείας και 
διευκόλυνση στέγασης.

<<<<<<<

Πάνω από 7.000 άμαχοι
σκοτώθηκαν στους
11 μήνες του πολέμου,
κυρίως στα εδάφη που 
ελέγχονται από το Κίεβο,
σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
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e-shops!

Οι κάμινοι της βιομηχανίας υαλουργίας
Duralex λειτουργούν κοντά στις όχθες
του ποταμού Λίγηρα στην Ορλεάνη
της Γαλλίας από τότε που έληξε ο Β΄
Παγκόσμιος Πόλεμος. Ωστόσο, όπως
σχετικώς αναφέρει ο ειδησεογραφι-
κός/ενημερωτικός ιστότοπος του
Politico, φέτος τον χειμώνα επικρατεί
σιωπή στις γραμμές παραγωγής γυα-
λιού στο Λα Σαπέλ-Σεντ-Μεσμάν. Η
κατάσταση αδράνειας και «χειμερίας
νάρκης» με χαμηλές θερμοκρασίες,
στην οποία περιήλθε η εγκατάσταση,
έχει να κάνει με το ότι το φυσικό αέριο,
το οποίο απαιτείται για να λειτουργεί
εν πλήρει αναπτύξει, ήταν απλώς πολύ
ακριβό.

Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ω-
στόσο, οι φούρνοι δεν παράγουν τί-
ποτε. Αλλά αν ήταν εντελώς απενερ-
γοποιημένοι, το λιωμένο γυαλί θα στε-

ρεοποιείτο εντός τους και ο εξοπλισμός
θα καταστρεφόταν. «Eπρεπε να πά-
ρουμε μια δύσκολη απόφαση», είπε
ο Ζοζέ-Λουίς Γιακουνά, πρόεδρος του
ομίλου La Maison Française du Verre,
που κατέχει τις μάρκες Duralex και
Pyrex, μιλώντας από το γραφείο του
δίπλα στο εργοστάσιο. «Η “χειμερία
νάρκη” ενέχει τεχνικούς και ανθρώ-
πινους κινδύνους, αλλά μας κάνει να
εξοικονομούμε ενέργεια». Τα γερά
γυάλινα ποτηράκια της Duralex, αυτής

της αφανούς θριαμβεύτριας της ευ-
ρωπαϊκής βιομηχανίας, βρίσκονται
σε κάθε γαλλικό σχολικό κυλικείο και
εξάγονται σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε
να τα αγοράσετε στα βρετανικά πο-
λυκαταστήματα John Lewis, ακόμη
και στο MoMA στη Νέα Υόρκη. Επίσης,
βρίσκονται σε πολλά ράφια και τρα-
πέζια ελληνικών σπιτιών.

Κατά τον κ. Γιακουνά, το μέλλον
του εργοστασίου στην Ευρώπη είναι
εξασφαλισμένο. Αλλά η αγωνία του

να επιβιώσει αντικατοπτρίζει μια πολύ
βαθύτερη κρίση, η οποία επηρεάζει
την αιωνόβια κατασκευαστική βάση
της Γηραιάς Ηπείρου. Το κόστος της
ενέργειας έχει γίνει επαχθές για πολλές
μεταποιητικές εταιρείες, ώστε να δια-
τηρήσουν την παραγωγική βάση τους
στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, ένα
τεράστιο πακέτο αμερικανικών επι-
δοτήσεων για την πράσινη βιομηχανία
έχει σοκάρει και έχει εξοργίσει τους
αξιωματούχους της Ε.Ε., οι οποίοι βλέ-

πουν τις ΗΠΑ, μία υποθετικά σύμμαχο
χώρα, να δελεάζουν τις επιχειρήσεις
να μετεγκατασταθούν στην απέναντι
όχθη του Ατλαντικού. Η ενεργειακή
κρίση είναι ιδιαίτερα έντονη για το
γυαλί, τα χημικά, τα μέταλλα, τα λι-
πάσματα, το χαρτί και τον χαρτοπολτό,
τα κεραμικά και το τσιμέντο, που α-
παιτούν και την αναλογικά περισσό-
τερη ενέργεια για να τροφοδοτήσουν
τη βιομηχανική τους παραγωγή, ενώ
απασχολούν 8 εκατομμύρια άτομα.
Ωστόσο, αντιμετωπίζοντας τον διαρ-
κώς αυξανόμενο ανταγωνισμό από
την Κίνα και τις ΗΠΑ, που είναι όλο
και πιο προστατευτικές, οι Ευρωπαίοι
ηγέτες προειδοποιούν ανοιχτά για τη
μετάδοση του «ιού» της αποβιομηχά-
νισης σε ολόκληρη την ήπειρο. Η α-
ποτροπή μιας τέτοιας εξέλιξης αποτελεί
ένα από τα κεντρικά ζητήματα της α-
τζέντας του 2023 για την Ε.Ε.

Σε ένα τελευταίο ηλεκτρονικό μή-
νυμα που περιήλθε σε γνώση του
Politico, ο Ευρωπαίος επίτροπος Ε-
σωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν χα-
ρακτήρισε την ενίσχυση της παγκό-
σμιας ανταγωνιστικότητας της Ευ-
ρώπης «ύψιστη προτεραιότητα». Α-
ναφέρει συγκεκριμένα: «Οι υψηλές
τιμές ενέργειας στην Ευρώπη θα συ-
νεχίσουν να επηρεάζουν τους συμπο-
λίτες μας, αλλά και ολόκληρες βιομη-
χανικές αλυσίδες εφοδιασμού και μι-
κρομεσαίες μονάδες. Ταυτόχρονα, η
Κίνα, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες προ-
σπαθούν –όχι χωρίς επιτυχία– να προ-
σελκύσουν την τεχνογνωσία και τις
δεξιότητές μας στη βιομηχανία. Ανευ
ισχυρής κατασκευαστικής βάσης, η
ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης,
η ικανότητα εξαγωγών και η δημι-
ουργία θέσεων εργασίας βρίσκονται
σε κίνδυνο».

Πριν από την πανδημία του κορωνοϊού
η Κίνα ήταν η μεγαλύτερη πηγή ξένων
τουριστών στον κόσμο, διότι μόνο μέσα
στο 2019 πραγματοποίησαν 170 εκα-
τομμύρια ταξίδια και συνεισέφεραν 253
δισ. δολάρια στην παγκόσμια οικονομία
το 2019. Φέτος οι Κινέζοι ταξιδιώτες
προβλέπεται να πραγματοποιήσουν 110
εκατομμύρια διεθνή ταξίδια, τα δύο
τρίτα του επιπέδου του 2019, σύμφωνα
με το Κινεζικό Ινστιτούτο Ερευνών Διε-
θνούς Τουρισμού (Cotri). Το ινστιτούτο
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και
εκπαίδευση στην κινεζική αγορά διε-
θνούς τουρισμού.

Οντως, όπως αναφέρει το Bloomberg,
η επιστροφή των Κινέζων ταξιδιωτών
είναι η οικονομική ώθηση που λείπει
από τους τομείς του παγκόσμιου του-
ρισμού και του λιανικού εμπορίου. Σύμ-
φωνα με έρευνα από το πρακτορείο δε-
δομένων και μάρκετινγκ Dragon Trail
International, περισσότεροι από τους
μισούς ερωτηθέντες ταξιδιώτες δήλωσαν
ότι θα ήταν έτοιμοι να ταξιδέψουν μόλις
αρθούν οι περιορισμοί και το 32% σχε-
δίαζε να ταξιδέψει εντός διετίας. Υπάρχει,
όμως, και μία επισήμανση. Οι προορι-
σμοί, που προσβλέπουν σε νέα κέρδη,
οφείλουν να ακολουθήσουν μια προ-
σέγγιση οικεία στους Κινέζους τουρίστες,
οι οποίοι τρία χρόνια έζησαν μακριά
από τον κόσμο. «Ο Κινέζος τουρίστας
δεν είναι όπως πριν και πρέπει να προ-
σαρμοστείτε σε αυτό», λέει ο Βόλφγκαν-
γκ Γκέοργκ Αρλτ, διευθύνων σύμβουλος
του Cotri. Υπάρχει χρόνος για προετοι-
μασία.

Οι Κινέζοι τουρίστες δεν αναμένεται
να ταξιδέψουν μακριά και μαζικά παρά
από τον Ιούνιο και μετά. Η απαγόρευση
πωλήσεων ομαδικών πακέτων περιη-
γήσεων της Κίνας, που θεσπίστηκε στις
πρώτες ημέρες της πανδημίας, δεν έχει
ακόμη αρθεί. Η επεξεργασία της έκδοσης
βίζας θα αποτελέσει εμπόδιο, επειδή τα
ξένα προξενεία μείωσαν το προσωπικό.
Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες θα

χρειαστούν επίσης χρόνο για να συνε-
χίσουν τις πτήσεις. Κατά το Bloomberg,
πέντε είναι τα στοιχεία που πρέπει να
τροποποιηθούν. Πρώτον, δεν ισχύει η
παλιά αντίληψη ότι όλοι οι Κινέζοι του-
ρίστες είναι ίδιοι. Η Σιένα Παρούλις-
Κουκ, διευθύντρια επικοινωνίας στο
Dragon Trail International, προβλέπει
ότι το πρώτο κύμα τoυ 2023 θα είναι έ-
μπειροι ταξιδιώτες. Ενώ κάποιοι θα ε-
πισκεφθούν τις γειτονικές ασιατικές
χώρες, ως πιο προσβάσιμες, άλλοι θα
αναζητήσουν καινούργιους προορι-
σμούς. «Το παιχνίδι δεν είναι πλέον να
πηγαίνεις εκεί που πάνε όλοι, αλλά να
ανακαλύπτεις νέα μέρη», λέει ο Αρλτ
του ινστιτούτου Cotri. 

Δεύτερον, ο μαζικός τουρισμός δεν
θα είναι τόσο περιζήτητος, χωρίς να ε-
ξαφανιστεί. Απλώς οι περιηγήσεις στα
αξιοθέατα με μεγάλες ομάδες ίσως προ-
σελκύσουν μόνο Κινέζους ταξιδιώτες
από μικρότερες πόλεις, που δεν έχουν
ταξιδέψει ποτέ στο παρελθόν.

Τρίτον, πολύ σημαντικό πέραν της
τιμολόγησης ενός τουριστικού πακέτου
για τους Κινέζους είναι και η ασφάλεια
του προορισμού. Αυτό δεν προκαλεί έκ-
πληξη, δεδομένου του κύματος επιθέ-
σεων μίσους κατά της Ασίας παγκοσμίως,
συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του
Καναδά, της Ιταλίας, της Βραζιλίας και
της Νέας Ζηλανδίας, μετά την πανδημία.
Περισσότερα από τα δύο τρίτα των Κι-
νέζων ταξιδιωτών κατέταξαν τις ΗΠΑ
ως τον λιγότερο ασφαλή προορισμό για
επίσκεψη από τον Δεκέμβριο και μετά,
σύμφωνα με το Dragon Trail.

Τέταρτον, πριν από την πανδημία
θεωρείτο εντυπωσιακό να καυχάσαι για
τις υψηλές δαπάνες που έκανες, αλλά
τώρα σημαντικό θεωρείται να ξοδεύεις
για να αποκτήσεις εμπειρίες και να μάθεις
κάτι. Τέλος, πέμπτον, μεγίστης σημασίας
είναι και το να απλουστευθούν οι δια-
δικασίες έκδοσης βίζας για τους Κινέζους
όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

BLOOMBERG

Αντιμέτωπη με την ενεργειακή κρίση
που ήδη έχει απειλήσει την επιβίωση
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, με την
κλιματική κρίση που την εξωθεί στην
πράσινη ανάπτυξη, αλλά προπαντός με
το σχέδιο της Ουάσιγκτον να επιδοτήσει
γενναία όσες πράσινες τεχνολογίες πα-
ράγονται εντός Αμερικής και μόνον
όσες είναι εντός Αμερικής, η Ε.Ε. όχι
μόνον αναθεωρεί θεμελιώδεις πολιτικές
της, αλλά εμφανίζει πρωτοφανή αλλαγή
στα αργά ανακλαστικά της.

Για πρώτη φορά οι εξελίξεις είναι τα-
χύτατες, αν κρίνει κανείς από τη νέα
πρωτοβουλία της επιτρόπου Ανταγω-
νισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, που
προτείνει περαιτέρω και βαθύτερη αλ-
λαγή στους κανόνες περί κρατικών ε-
νισχύσεων και την απλούστευσή τους
ώστε να επιδοτούν οι κυβερνήσεις της
Ε.Ε. ευκολότερα και ταχύτερα τις τε-
χνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, καθώς και για να παραχωρούν
φοροαπαλλαγές σε στρατηγικούς τομείς
της βιομηχανίας. Προτείνει μάλιστα όχι
μόνο να διευκολυνθούν τα κράτη-μέλη
για να χορηγούν τις κρατικές ενισχύσεις,
αλλά επιπλέον να στηριχθούν ενεργά
τα κράτη-μέλη με κονδύλια από ειδικό
ταμείο της Ε.Ε. Ζητούμενο της αλλαγής
είναι, βέβαια, να αποτραπεί η μεταφορά
επενδύσεων σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.
και η αποβιομηχάνισή της, ο προφανέ-

στατος κίνδυνος για τον οποίο έχουν
προειδοποιήσει βιομηχανίες και φορείς
από την αρχή της ενεργειακής κρίσης. 

Με επιστολή της προς τους υπουρ-
γούς Οικονομικών της Ε.Ε. που έχει στη
διάθεσή της η «Κ», η κ. Βεστάγκερ, θε-
ματοφύλακας του θεμιτού ανταγωνισμού
και εξ ορισμού πολέμιος των κρατικών
ενισχύσεων, χαρακτηρίζει το θέμα «ε-
πείγον» και επισημαίνει πως «η αντα-
γωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιο-
μηχανιών αντιμετωπίζει πολλές προ-
κλήσεις».

Χωρίς περιστροφές τονίζει πως το,
γνωστό με τα αρχικά IRA, σχέδιο της
κυβέρνησης Μπάιντεν να επιδοτήσει
όσες πράσινες τεχνολογίες παράγονται
εντός ΗΠΑ, αλλά μόνον εντός ΗΠΑ, «α-
πειλεί να προσελκύσει κάποιες από τις
επιχειρήσεις της Ε.Ε. και να μεταφέρει

επενδύσεις στις ΗΠΑ». Ζητάει, ως εκ
τούτου, νέες αλλαγές στις πολιτικές και
στα εργαλεία που υιοθέτησε η Ε.Ε. για
να αντιδράσει στον πόλεμο στην Ου-
κρανία και στη συνεπακόλουθη όξυνση
της ενεργειακής κρίσης. Προτείνει συ-
γκεκριμένα αλλαγές που «θα απλου-
στεύσουν τον υπολογισμό του ποσού
της εκάστοτε κρατικής ενίσχυσης και
θα επιταχύνουν την έγκρισή της». Ζη-
τάει, παράλληλα, τη διεύρυνση των σχε-
τικών εργαλείων προκειμένου να συ-
μπεριληφθούν σε αυτά «όλες οι τεχνο-
λογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»,
αλλά και να δοθεί στις ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις η δυνατότητα των  κρατών-
μελών να δελεάζουν τις βιομηχανίες
για να τις πείσουν να επενδύουν εντός
Ε.Ε και όχι σε τρίτες χώρες.

Ισως το σημαντικότερο όλων είναι
ότι η κ. Βεστάγκερ προτείνει όχι μόνο
την περαιτέρω ενίσχυση των υφιστά-
μενων προγραμμάτων αλλά προπαντός
τη θέσπιση συλλογικού ευρωπαϊκού
ταμείου για τη στήριξη όλων των χωρών
με ισότιμο τρόπο. Δικαιολογεί μάλιστα
την πρόταση και ουσιαστικά το αίτημά
της τονίζοντας ότι δεν έχουν όλα τα
κράτη-μέλη τα ίδιο δημοσιονομικά πε-
ριθώρια για να χορηγήσουν ενισχύσεις
στις βιομηχανίες τους, πράγμα που χα-
ρακτηρίζει «κίνδυνο για την ακεραιότητα
της Ευρώπης». Οπως επισημαίνει η ε-

πίτροπος Ανταγωνισμού, από τα 672
δισ. ευρώ  των κρατικών ενισχύσεων
που έχει εγκρίνει η Κομισιόν στο πλαίσιο
της νέας πολιτικής της το 53% αφορούσε
επιχειρήσεις της Γερμανίας, το 24% της
Γαλλίας και κάπου 7% της Ιταλίας. Αυτός
είναι, άλλωστε, και ο κίνδυνος που ε-
γκυμονεί έως τώρα αυτή η πολιτική
όταν δεν στηρίζεται από κάποιο κοινό
ευρωπαϊκό ταμείο: το να οδηγήσει σε
περαιτέρω διεύρυνση της ανισότητας
ανάμεσα στα πλούσια κράτη-μέλη που
μπορούν να στηρίξουν τις βιομηχανίες
τους και σε εκείνα με πολύ περιορισμένες
δυνατότητες. Εν ολίγοις, η κ. Βεστάγκερ
συντάσσεται πλέον με τον επίτροπος

Ενιαίας Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, ο οποίος
έχει ζητήσει τη σύσταση ειδικού ευρω-
παϊκού ταμείου από το οποίο θα χρη-
ματοδοτούνται κρατικές ενισχύσεις
στις βιομηχανίες των 27 χωρών της Ε.Ε.
σε όποια χώρα και αν βρίσκονται αυτές.
Υπενθυμίζει, βέβαια, πως χάρη στις τρο-
ποποιήσεις που έχει ήδη αποφασίσει
η Ε.Ε. στους κανόνες για τις κρατικές
ενισχύσεις από το 2020 και μετά για να
αντιμετωπίσει την ύφεση της πανδημίας
και την ενεργειακή κρίση, οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις μπορούν ήδη να προωθή-
σουν την πλειονότητα των κρατικών
ενισχύσεων σε επιχειρήσεις τους χωρίς
καν να ζητήσουν την έγκριση της Κο-

μισιόν. Και βέβαια, επιβεβαιώνει το «ε-
πείγον» του πράγματος, καθώς καλεί
τους υπουργούς Οικονομικών να τοπο-
θετούν και μάλιστα ταχύτατα μέχρι τις
25 Ιανουαρίου επί των προτάσεών της.

Η ιδέα της θέσπισης κοινού ευρω-
παϊκού ταμείου για τη στήριξη των ευ-
ρωπαϊκών βιομηχανιών έχει ήδη την
έγκριση του Γερμανού καγκελαρίου, Ο-
λαφ Σολτς, που θεωρητικά μπορεί να
κάμψει τις αντιστάσεις των πλέον συ-
ντηρητικών κρατών-μελών του ευρω-
παϊκού Βορρά. Δεν παύει, πάντως, να
αποτελεί και πάλι ρηξικέλευθη και τολ-
μηρή ιδέα, που αναμένεται να προκα-
λέσει αντιδράσεις.

Η Βεστάγκερ υπέρ
των κρατικών ενισχύσεων
στη βιομηχανία
Η επίτροπος προτείνει νέους κανόνες και τη θέσπιση ειδικού ταμείου

Η επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ σημειώνει πως το, γνωστό με τα αρχικά IRA, σχέδιο της κυβέρνησης Μπάιντεν να επι-
δοτήσει όσες πράσινες τεχνολογίες παράγονται μόνον εντός ΗΠΑ, «απειλεί να προσελκύσει κάποιες από τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. και να
μεταφέρει επενδύσεις στις ΗΠΑ». Ζητάει, ως εκ τούτου, νέες αλλαγές στις πολιτικές και στα εργαλεία που υιοθέτησε η Ε.Ε. για να αντιδρά-
σει στον πόλεμο στην Ουκρανία και στη συνεπακόλουθη όξυνση της ενεργειακής κρίσης.

<<<<<<

Σε επιστολή της προς
τους υπουργούς Οικονομι-
κών της Ε.Ε., που έχει στη
διάθεσή της η «Κ», χαρακτη-
ρίζει το θέμα «επείγον»
για την επιβίωση των ευρω-
παϊκών βιομηχανιών.

<<<<<<

Κίνητρα από την Ουάσι-
γκτον στις ευρωπαϊκές
βιομηχανίες για να μετε-
γκατασταθούν στην απένα-
ντι όχθη του Ατλαντικού.

Η πανδημία άλλαξε
τις συνήθειες
των Κινέζων τουριστών

Eντείνονται οι ανησυχίες για
αποβιομηχάνιση της Ευρώπης
Δυσβάστακτα βάρη από την ακριβή ενέργεια, ενώ οι ΗΠΑ προσφέρουν επιδοτήσεις

Η ιστορική βιομηχανία υαλουργίας Duralex αποφάσισε για πρώτη φορά από τη λήξη
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου να μην παράγει τα γνωστά ποτήρια της, καθώς η λειτουρ-
γία των φούρνων απαιτεί τεράστιο κόστος ενέργειας.
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Κάτι αλλάζει στην ατμόσφαιρα.
Οχι, δεν πρόκειται για μετεωρο-
λογική αλλαγή και την πτώση της
θερμοκρασίας. Κυριαρχεί η βρα-
χυπρόθεσμη διαχείριση της πραγ-
ματικότητας. Η επικαιρότητα κα-
λύπτεται με επιφανειακά θέματα,
τις τιμές τροφίμων που παραμέ-
νουν σε ψηλά επίπεδα, πόσο πρέ-
πει να αυξηθεί ο κατώτερος μισθός,
το επίδομα θέρμανσης, αυξάνονται
οι τιμές για τεστ COVID επειδή ε-
πιβαρύνονται με ΦΠΑ 6%.

Ο προσανατολισμός στα άμεσα
ζητήματα δεν περιορίζεται στη
δημόσια σφαίρα αλλά φαίνεται
να κυριαρχεί και στον ιδιωτικό
τομέα. Ελάχιστες είναι οι επιχει-
ρήσεις που αναλαμβάνουν δε-
σμεύσεις στο πλαίσιο κάποιας
στρατηγικής μακρού ορίζοντα. Οι
περισσότερες χειρίζονται τα άμεσα
θέματα εφόσον μάλιστα έχουν
μια σειρά από δικαιολογίες, όπως
ζούμε μια έκτακτη κατάσταση με
τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην
Ουκρανία, τις επιπτώσεις στις
τιμές της ενέργειας και των τρο-
φίμων. Αλλωστε εταιρείες εισηγ-
μένες στο Χρηματιστήριο έπασχαν
και παλαιότερα από τη νόσο βρα-

χυπρόθεσμης διαχείρισης της
πραγματικότητας. Εδιναν μεγα-
λύτερη σημασία στα αποτελέσμα-
τα του επόμενου τριμήνου παρά
στις επιδόσεις της εταιρείες την
επόμενη τριετία.

Οσο κι αν ακούγεται παράδοξο,
η απαξίωση του Χρηματιστηρίου
Αθηνών είχε το ευεργετικό απο-
τέλεσμα οι διοικήσεις να λαμβά-
νουν αποφάσεις αγνοώντας τα α-
ποτελέσματα του τριμήνου. Είχαν
μικρή σημασία.

Ωστόσο η αβεβαιότητα που
φέρνει η διπλή εκλογική αναμέ-
τρηση, δεν μπορεί πλέον να α-
γνοηθεί. Η γκρίζα περίοδος χρε-
οκοπίας της χώρας είχε μια επι-
πλέον αρνητική συνέπεια. Εκλο-
γικό σύστημα που μάλλον απο-
κλείει τη διακυβέρνηση με βιώσιμο
τρόπο και σχεδόν επιβάλλει πο-
λιτικές συμφωνίες που δεν στη-
ρίζονται πάντα σε αρχές.

Η άμεση επίπτωση στην οικο-

νομική δραστηριότητα είναι ότι
όσοι λαμβάνουν μικρές ή κυρίως
σημαντικές οικονομικές αποφά-
σεις σκέπτονται το προσεχές αντί
να κάνουν μεγαλόπνοα σχέδια.
Ακόμα κι όταν διατυπώνονται με-
γάλα σχέδια αυτά είναι προσανα-
τολισμένα σε ό,τι μπορεί να επι-
διωχθεί τώρα, αφυδατωμένα από
κάθε στρατηγική αντίληψη.

Πολλοί θεωρούν ότι η στρατη-
γική σκέψη αφορά γενικόλογες
διακηρύξεις χωρίς περιεχόμενο.
Κι όμως η στρατηγική δεν είναι
κούφια λόγια, αφορά την επίλυση
προβλημάτων. Περιγράφει μια ε-
ξέλιξη ώστε να ξεπεράσουμε τα
εμπόδια που ορθώνονται ανάμεσα
στη σημερινή κατάσταση και στις
επιδιώξεις μας. Τη διαδρομή από
το σήμερα στον προορισμό που
θέλουμε να φθάσουμε.

Πάντα υπάρχουν άνθρωποι με
έμπνευση και αντιλήψεις οι οποίοι
βλέπουν όσα δεν μπορούν οι πε-
ρισσότεροι, αξιοποιούν πλεονε-
κτήματα που δεν είναι ορατά και
κάνουν το «θαύμα».

Στις περισσότερες επιχειρήσεις
όμως, η «στρατηγική» συζήτηση
περιορίζεται σε στόχους της δι-
οίκησης που περιγράφουν μια ευ-
θύγραμμη εξέλιξη. Θέλουμε να
αυξήσουμε τις πωλήσεις τόσο τοις
εκατό και το ποσοστό κερδοφορίας
τόσο. Αυτή είναι στην ουσία η
στρατηγική συζήτηση και συχνά
συμπληρώνεται με ορισμένες κα-
λές προθέσεις που αφορούν το
περιβάλλον και την προσφορά
στην κοινωνία.

Προφανώς όλα αυτά δεν απο-
τελούν στρατηγική αλλά θεμιτές
φιλοδοξίες. Στρατηγική είναι ο
τρόπος για να οδηγηθούν στην
κορυφή και ο μόνος τρόπος να ε-
πιτευχθεί είναι με επίλυση προ-
βλημάτων. Και το δίδαγμα αυτό
δεν ισχύει μόνον στον κόσμο των
επιχειρήσεων αλλά και σε ό,τι α-
φορά πρόσωπα ή και κράτη. Φαί-
νεται απλό αλλά δεν είναι. 

Συνήθως το λάθος στρατηγικής
στις επιχειρήσεις προκύπτει επειδή
οι διοικούντες δεν ασχολούνται
με όσους βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή, στην παραγωγή ή την ε-
ξυπηρέτηση των πελατών. Δεν
γνωρίζουν πραγματικά τι συμβαί-
νει εκεί καθώς είναι προσκολλη-
μένοι στις επιτυχίες που είχαν στο
παρελθόν.

Αλλοτε πάλι η πρώτη γραμμή
δεν καταλαβαίνει τη στρατηγική
της ηγεσίας και ακολουθεί διαφο-
ρετική ατζέντα. Ολοι μαζί περιο-
ρίζονται στα σημερινά.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Η πολιτική οικονομία
της στρατηγικής σκέψης

Του ΣΕΡΑΦΕIΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΔΗ

Eχοντας τρομάξει τους ξένους επενδυτές
με την προ διετίας εκστρατεία αποδυ-
νάμωσης των τεχνολογικών κολοσσών,
το Πεκίνο αλλάζει τώρα τακτική και ε-
πιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο στις
εταιρείες του Διαδικτύου αγοράζοντας
τις λεγόμενες «χρυσές μετοχές» τους.
Πρόκειται για μια τακτική που στο ε-
σωτερικό της Κίνας αποκαλείται «μετοχή
ειδικής διοίκησης» και την έχει επανει-
λημμένως εφαρμόσει στο παρελθόν το
Πεκίνο και ιδιαιτέρως από το 2015 και
μετά. Η χρησιμότητά της για τις κινεζικές
αρχές είναι ότι τους δίνει τη δυνατότητα
να ασκούν επιρροή στις ειδήσεις ιδιω-
τικών φορέων μέσα από έναν σφικτό
έως ασφυκτικό εναγκαλισμό του Πεκίνου
με την εκάστοτε εταιρεία. Εν ολίγοις το
Πεκίνο αγοράζει το 1% μιας εταιρείας
και έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το
περιεχόμενο που θα αναρτάται από τις
εταιρείες του Iντερνετ και στο οποίο θα
έχουν πρόσβαση εκατομμύρια Κινέζοι.

Τον τακτικό αυτόν ελιγμό υπαγόρευσε
στο Πεκίνο κατά κύριο λόγο η κάμψη
που παρουσίασε η κινεζική οικονομία
αναγκάζοντας την ηγεσία της χώρας να
εγκαταλείψει προς το παρόν τα σκληρά
πρόστιμα και τις ποινές. Το Πεκίνο γίνεται

έτσι μέτοχος στα μεγαλύτερα ονόματα
του Iντερνετ στην Κίνα όπως στις Alibaba
και Tencent αλλά και με μικρότερα με-
ρίδια σε άλλες εταιρείες τεχνολογίας
όπως οι TikTok και ByteDance. Την πε-
ρασμένη εβδομάδα η ρυθμιστική αρχή
του Iντερνετ στην Κίνα αγόρασε μερίδιο
σε θυγατρική της Alibaba με τη σχετική
συμφωνία να προβλέπει τον διορισμό
νέου μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας που
ασφαλώς θα πρόκειται για πρόσωπο της
επιλογής του Πεκίνου. Μέχρι στιγμής
δεν είναι σαφές ποια ακριβώς δικαιώματα
αποκτά η πολιτική ηγεσία της Κίνας με
αυτές τις συμφωνίες. Eχουν, πάντως,
προηγηθεί από το 2016 οι σχετικές συ-
στάσεις της κινεζικής αρχής ρύθμισης
των ΜΜΕ προς την πολιτική ηγεσία της
χώρας για αγορά μεριδίων ύψους του-
λάχιστον 1% που να συνοδεύεται με μια
θέση στο Δ.Σ. και το δικαίωμα να επο-
πτεύει το περιεχόμενο προς δημοσίευση. 

Σε ό,τι αφορά την αγορά της χρυσής
μετοχής στον κολοσσό των ψηφιακών
παιχνιδιών, την Tencent, οι λεπτομέρειες
του σχεδίου του Πεκίνου βρίσκονται α-

κόμη στο στάδιο της συζήτησης αλλά
σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις
συνομιλίες, αφορούν ένα μερίδιο σε μία
από τις θυγατρικές της. Μιλώντας στους
Financial Times, μία από τις πηγές της
βρετανικής εφημερίδας τόνισε πως «το
κράτος βρίσκεται εδώ και αυτή θα είναι
η τάση που θα επικρατήσει στο μέλλον».
Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας
για την αγορά χρυσής μετοχής στην
ByteDance, το Πεκίνο κατοχύρωσε το
δικαίωμα να διορίσει στο Δ.Σ. της εται-
ρείας τον Βου Σουγκάνγκ, στέλεχος του

Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. 
Οπως σχολιάζει το σχετικό ρεπορτάζ

των FT, ο εν λόγω αξιωματούχος θα έχει
εφεξής λόγο σε κάθε κίνηση της εταιρείας
είτε αυτή αφορά σχέδιά της για συγχω-
νεύσεις και εξαγορές είτε την κατανομή
των κερδών της. Ο Βου είχε ηγηθεί στο
παρελθόν της Αρχής Ελέγχου του Κυ-
βερνοχώρου της Κίνας (CAC) και επί
χρόνια επόπτευε τα online σχόλια και
επιφυλλίδες, ενώ στο πλαίσιο των κα-
θηκόντων του επισκεπτόταν εταιρείες
σε όλη την επικράτεια της Κίνας. Πριν

από μια δεκαετία προσείλκυσε τα φώτα
της δημοσιότητας όταν δήλωσε πως έχει
«μια ευχή», μια ημέρα να μπορέσει «να
κόψει το κεφάλι του σκύλου». Ηταν ένας
ουδόλως εύσχημος τρόπος με τον οποίο
εξέφραζε την πρόθεσή του να επιβάλει
σιδηρά πειθαρχία σε όσους έφερναν
στην Κίνα δυτικού τύπου αξίες και με
τα δικά του κριτήρια ήταν «προδότες
που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα
και ελευθερίες».

Financial Times, Reuters

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην
Ευρωζώνη, ο οποίος υποχώρησε σε μο-
νοψήφια επίπεδα και στο 9,2% τον Δε-
κέμβριο, δεν αναμένεται να πείσει την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να βάλει
φρένο στην επιθετικότητά της και άρα
στις αυξήσεις επιτοκίων, τουλάχιστον
προς το παρόν, σημειώνουν αναλυτές
στην «Κ», καθώς στον «αγώνα» της για
την τιθάσευση των υψηλών τιμών κιν-
δυνεύει να δράσει καθ’ υπερβολήν.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λα-
γκάρντ, κατά τη συνεδρίαση του Δε-
κεμβρίου είχε δηλώσει ξεκάθαρα πως
θα ακολουθήσουν «σημαντικές αυξή-
σεις» επιτοκίων και μάλιστα της τάξης
των 50 μονάδων βάσης, για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. «Το παιχνίδι είναι μακρύ»,
όπως είχε πει χαρακτηριστικά, καθώς
ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι
υπερβολικά υψηλός και θα παραμείνει
σε επίπεδα πάνω από τον στόχο για πα-
ρατεταμένη χρονική περίοδο. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις του Δεκεμβρίου, ο ο-
νομαστικός πληθωρισμός θα διαμορ-
φωθεί στο 6,3% το 2023, ενώ δεν ανα-
μένεται να υποχωρήσει στον στόχο
(2%) έως και το 2025. Οι προβλέψεις βα-
σίζονται στο ότι οι τιμές του φυσικού
αερίου θα κινηθούν στα 124 ευρώ ανά
MWh κατά μέσον όρο ολόκληρο το
2023, τη στιγμή που η τιμή του TTF στα
μέσα Ιανουαρίου έχει ήδη υποχωρήσει
σε επίπεδα πριν από τον πόλεμο στην
Ουκρανία και στα 70 ευρώ/MWh, με
πτώση 50% από τον Δεκέμβριο.

Οι δηλώσεις των αξιωματούχων της
ΕΚΤ τις τελευταίες μέρες και μετά τη

δημοσίευση των στοιχείων για τον πλη-
θωρισμό, δείχνουν πως συνεχίζει να υ-
πάρχει ισχυρή στήριξη εντός του διοι-
κητικού συμβουλίου για σημαντικές
αυξήσεις επιτοκίων στις επόμενες συ-
νεδριάσεις. Ο διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας της Ισπανίας, Πάμπλο Χερ-
νάντες ντε Κος, δήλωσε ότι «σκοπεύουμε
να συνεχίσουμε να αυξάνουμε σημα-
ντικά τα επιτόκια στις επόμενες συνε-
δριάσεις», ενώ προειδοποίησε επίσης
ότι η δημοσιονομική πολιτική κινδυνεύει
να αυξήσει την πληθωριστική πίεση.
Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας
της Φινλανδίας, Ολι Ρεν, είπε επίσης
ότι τα επιτόκια πρέπει να αυξηθούν
«σημαντικά», ενώ και ο Αυστριακός Ρό-
μπερτ Χόλτσμαν, ένα από τα πιο επι-
θετικά μέλη του Δ.Σ., είπε ότι «η απο-
φασιστικότητα της ΕΚΤ δεν θα αλλάξει
μέχρι να εξασθενήσει ο πληθωρισμός».

Τι φοβάται η ΕΚΤ
Οι αναλυτές επισημαίνουν πως αν

και η αποκλιμάκωση των τιμών της ε-
νέργειας και η συνεχιζόμενη στήριξη
των κυβερνήσεων στα νοικοκυριά και
στις επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει σε
μείωση του ονομαστικού πληθωρισμού,
αυτό που «φοβάται» κυρίως η ΕΚΤ είναι
πως οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέ-
σεις παραμένουν ισχυρές. Στο οικονο-
μικό δελτίο που δημοσίευσε την περα-
σμένη εβδομάδα η ΕΚΤ προέβλεπε πως
η αύξηση των μισθών, βασικός δείκτης
για το πού κατευθύνεται ο πληθωρισμός,
θα είναι «πολύ ισχυρή» τα επόμενα τρί-
μηνα, ενισχύοντας την ανάγκη για πε-
ρισσότερες αυξήσεις των επιτοκίων.

Παράλληλα, τα καλύτερα από τα α-

ναμενόμενα στοιχεία της οικονομίας
δίνουν επίσης άνεση στην ΕΚΤ να συ-
νεχίσει τη σύσφιγξη της νομισματικής
πολιτικής. Η Goldman Sachs πραγμα-
τοποίησε «στροφή» την περασμένη ε-
βδομάδα τονίζοντας πως δεν βλέπει
πλέον ύφεση στην Ευρωζώνη φέτος,
λόγω της πιο ανθεκτικής δυναμικής της
ανάπτυξης στα τέλη του 2022, της α-
πότομης μείωσης των τιμών του φυσικού
αερίου και του «ανοίγματος» της Κίνας.

Οπως σημειώνει στην «Κ» ο Γιαν βον
Γκέριχ, επικεφαλής αναλυτής της Nordea
Research, δεν είναι ακόμη σαφές ότι οι
πρόσφατες εξελίξεις έχουν αμβλύνει
την πίεση στην ΕΚΤ. «Σίγουρα οι τιμές
της ενέργειας έχουν υποχωρήσει και ο
ονομαστικός πληθωρισμός αιφνιδίασε
προς τα κάτω. Ομως οι πιέσεις στον δο-
μικό πληθωρισμό είναι πιο σημαντικές
για την ΕΚΤ και αυτός συνεχίζει να εκ-
πλήσσει ανοδικά». Οπως προσθέτει,
«πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι
εάν η ΕΚΤ πιστεύει ότι απαιτούνται αυ-
στηρότεροι όροι χρηματοδότησης για
να τιθασευθεί ο πληθωρισμός, τότε η
πτώση αποδόσεων των ομολόγων που
έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα,
στην πραγματικότητα αυξάνει την πίεση
στην ΕΚΤ να κάνει περισσότερα, όχι
λιγότερα».

Ο κίνδυνος
Σημαντικός κίνδυνος, κατά τους α-

ναλυτές, είναι ένα λάθος πολιτικής. Η
ΕΚΤ, όπως και η πλειονότητα των ανα-
λυτών, είχε προβλέψει το 2021 πως ο
πληθωρισμός θα είναι ένα προσωρινό
φαινόμενο. Η ενεργειακή και πληθω-
ριστική κρίση εντάθηκαν, οδηγώντας

την σε ταχεία στροφή πολιτικής και
στον ταχύτερο κύκλο σύσφιγξης στην
ιστορία της Κεντρικής Τράπεζας, φέρ-
νοντας τα επιτόκια από το -0,5% στο
+2% μέσα σε πέντε μήνες. «H ΕΚΤ μπο-
ρεί να επιμείνει στη στρατηγική δια-
χείρισης κινδύνου για περισσότερο από
όσο είναι απαραίτητο. Συνεπώς υπάρχει
ο κίνδυνος υπερβολικής σύσφιγξης,
κάτι που θα επιβαρύνει την ανάπτυξη
αργότερα φέτος. Πολλά θα εξαρτηθούν
από τα στοιχεία για τον δομικό πληθω-
ρισμό και τους μισθούς τους επόμενους
μήνες», τονίζει στην «Κ» ο οικονομο-
λόγος της Oxford Economics, Ολιβερ
Ρακό. Οπως σημειώνει στην «Κ» και ο
επικεφαλής οικονομολόγος της ING,
Κάρστεν Μπρζέσκι, υπάρχει κίνδυνος
η ΕΚΤ να έχει κάνει και πάλι λάθος.
«Εάν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν
στα σημερινά τους επίπεδα, ο πληθω-
ρισμός θα μπορούσε –ακόμη και προ-
σωρινά– να αγγίξει το 2% φέτος. Θα
μειώσουμε τις δικές μας προβλέψεις για
τον πληθωρισμό σε περίπου 5,5% αρ-
γότερα αυτόν τον μήνα και αυτό εξα-
κολουθεί να βασίζεται σε παραδοχές
για τις τιμές της ενέργειας, παρόμοιες
με αυτές που είχε η ΕΚΤ τον Δεκέμβριο.
Εάν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν
στα σημερινά τους επίπεδα, ο πληθω-
ρισμός θα μπορούσε να φθάσει περίπου
στο 4% κατά μέσον όρο το 2023», τονίζει
ο οικονομολόγος.

Για την ΕΚΤ, αυτό περιπλέκει πολύ
τα πράγματα, όπως επισημαίνει ο κ.
Μπρζέσκι. «Τα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης αμβλύνουν την κατάσταση,
αλλά διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο
να ενισχύσουν πληθωριστικές πιέσεις,

όπως συνέβη και στις ΗΠΑ με τις επι-
δοτήσεις για την COVID». Αυτός είναι
ο λόγος, όπως εκτιμά, που η ΕΚΤ θα
προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων
τον Φεβρουάριο κατά 50 μ.β., ωστόσο
ο Μάρτιος θα είναι πιο δύσκολος, καθώς
σε αυτή τη συνεδρίαση θα δοθούν και
οι νέες προβλέψεις για ΑΕΠ και πληθω-
ρισμό. «Εάν οι τιμές της ενέργειας πα-
ραμείνουν ως έχουν, η ΕΚΤ θα πρέπει
να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προ-
βλέψεις της για τον πληθωρισμό», εκτιμά
ο οικονομολόγος της ING.

Υπερεκτίμηση
Υπάρχει βεβαίως η πιθανότητα η

ΕΚΤ να υπερεκτιμά τώρα τον πληθω-
ρισμό, σημειώνει και ο Βον Γκέριχ της
Nordea Research, ωστόσο κατά τον
ίδιο ο πληθωρισμός θα μπορούσε εύ-
κολα να αποδειχθεί επίμονος, γεγονός
που αποτελεί αξιοσημείωτο κίνδυνο
ειδικά στη Ζώνη του Ευρώ, όπου η οι-
κονομία δεν είναι τόσο δυναμική όσο
στις ΗΠΑ και να παραμείνει πάνω από
τον στόχο της ΕΚΤ για πολύ περισσό-
τερο.

<<<<<<

H βραχυπρόθεσμη
διαχείριση της πραγματι-
κότητας φαίνεται
να κυριαρχεί και
στον ιδιωτικό τομέα.

<<<<<<

Η κυβέρνηση της Κίνας
αποκτά μερίδια και σε άλλες
εταιρείες τεχνολογίας, όπως
οι TikTok και ByteDance.

Το Πεκίνο γίνεται μέτοχος
στις εταιρείες Alibaba και Tencent
Αγοράζει τις «χρυσές μετοχές» τους για να ελέγχει τις αναρτήσεις στο Διαδίκτυο

Την περασμένη εβδομάδα η ρυθμιστική αρχή του Ιντερνετ στην Κίνα αγόρασε μερίδιο σε θυγατρική της Alibaba, με τη σχετική συμφωνία
να προβλέπει τον διορισμό νέου μέλους στο Δ.Σ.

Η πτώση του πληθωρισμού δεν
φρενάρει τις αυξήσεις επιτοκίων
Η ΕΚΤ αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης τον Φεβρουάριο.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου είχε δηλώσει
πως θα ακολουθήσουν «σημαντικές αυξήσεις» επιτοκίων και μάλιστα της τάξης των 50 μο-
νάδων βάσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Στροφή

Της ΡΟΥΜΠIΝΑΣ ΣΠΑΘH

Εχει επικριθεί για την ακαμψία της, τα
αργά ανακλαστικά της, τις αγκυλώσεις
της και την καθήλωσή της σε θέσφατα
και δόγματα που την εμποδίζουν να α-
ντιδράσει εγκαίρως και αποτελεσματικά.
Επανειλημμένως έχει μείνει πίσω σε
σχέση με την υπερδύναμη με δική της
υπαιτιότητα και έχει δεχθεί την κριτική
ότι κάνει «πολύ λίγα, πολύ αργά». Την
τελευταία τριετία, όμως, το κοκτέιλ κρί-
σεων που εγκαινίασε η πανδημία για
να ακολουθήσει το έμφραγμα στην ε-
φοδιαστική αλυσίδα, ο πληθωρισμός, η
ενεργειακή κρίση και η κλιματική κρίση
φέρνουν την  Ε.Ε. προ εξαναγκαστικών
συνθηκών και την εξωθούν σε θεμελιώδη
αναθεώρηση των πολιτικών της σε πολλά
επίπεδα. Από τις χρεώσεις που έχει ε-

πιβάλει στους τεχνολογικούς κολοσσούς
για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών μέχρι
τη στροφή στην πυρηνική ενέργεια και
από την πρώτη έκδοση κοινού χρέους
και το Ταμείο Ανάκαμψης, την αναστολή
των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας
και των κανόνων για τις κρατικές ενι-
σχύσεις, αλλά και την παρατεταμένη
συζήτηση για οριστική χαλάρωσή τους,
όλα κατατείνουν σε μια κυοφορούμενη
αλλαγή της Ε.Ε. Μια αλλαγή που ίσως
και πάλι καθυστερήσει, καθώς οι αντι-
στάσεις παραμένουν, αλλά τείνει να έχει
πολύ περισσότερους υποστηρικτές από
αντιπάλους.

Την επικείμενη αλλαγή σηματοδοτεί
και πάλι, όπως ακριβώς συνέβη και στα
βάθη της πανδημίας, η κίνηση που ε-
τοιμάζει η, καλώς ή κακώς, ντε φάκτο
ηγετική δύναμη της Ε.Ε. Γερμανία, σε

σχέση με τη στήριξη των ευρωπαϊκών
βιομηχανιών για τη στροφή τους στην
πράσινη παραγωγή.  Μέσα στην εβδο-
μάδα διέρρευσε σε διεθνή ΜΜΕ ότι ο
Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς και
το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών ετοι-
μάζονται να ζητήσουν από την Ε.Ε. να
παρουσιάσει νέα χρηματοδοτικά εργα-
λεία και να εξετάσει «εποικοδομητικά
αλλά και πρόσθετα μέσα κοινής χρημα-

τοδότησης», ώστε να μπορέσουν τα κρά-
τη-μέλη να ανταγωνιστούν επί ίσοις
όροις τις αμερικανικές βιομηχανίες που
θα επιδοτούνται από την Ουάσιγκτον.
Εν ολίγοις, το Βερολίνο ετοιμάζεται να
ζητήσει όχι μόνον ανοχή στις κρατικές
ενισχύσεις, αλλά ευθεία χρηματοδότηση
από την Ε.Ε. πέραν των εθνικών κον-
δυλίων και μιλάει για την ανάγκη «μιας
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας βιομηχανικών
επενδύσεων» με μέριμνα για όσα κράτη
έχουν στενότερους προϋπολογισμούς.
Η αναμενόμενη κίνηση του Βερολίνου
αντανακλά την εντεινόμενη ανησυχία
της Ε.Ε. πως η κυβέρνηση Μπάιντεν θα
κωφεύσει στα αιτήματά της και δεν θα
τροποποιήσει το επενδυτικό σχέδιο των
370 δισ. δολ. Το επίμαχο σχέδιο της Ου-
άσιγκτον έχει προκαλέσει συναγερμό
στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς

προβλέπει επιδοτήσεις στις πράσινες
τεχνολογίες όταν αυτές αφορούν παρα-
γωγή εντός Αμερικής και θέτει ουσια-
στικά σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα
τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Ή, όπως
την κατηγόρησε εξοργισμένος ο Βέλγος
πρωθυπουργός εντός της εβδομάδας,
τις δελεάζει για να εγκαταλείψουν την
Ευρώπη και να επενδύσουν στην υπερ-
δύναμη. Και όλα αυτά ενώ η Γηραιά Η-
πειρος διέβλεπε ήδη τον κίνδυνο απο-
βιομηχάνισής της εξαιτίας της ενεργει-
ακής κρίσης, που έχει φέρει εμβληματικές
βιομηχανίες της στα όριά τους, με απο-
τέλεσμα κάποιες είτε να δρομολογούν
ήδη είτε να σχεδιάζουν να κλείσουν μο-
νάδες τους στην Ευρώπη και να μετα-
φέρουν μέρος της παραγωγής τους στις
ΗΠΑ ή σε χώρες της Ασίας, όπου είναι
μικρότερο το κόστος της ενέργειας.

Γερμανία και Γαλλία υπέρ των κρατικών ενισχύσεων
Το εύρος και η κλίμακα της μεταβολής
που κυοφορείται στην Ε.Ε. θα φανεί εν
μέρει στα σχέδια που αναμένεται να
παρουσιάσει η πρόεδρος της Κομισιόν
στο Νταβός. Οι όποιες αντιστάσεις
στους κόλπους της Ε.Ε. ενδέχεται να
προέλθουν, βέβαια, και από χώρες δογ-
ματικά προσηλωμένες στη δημοσιο-
νομική πειθαρχία αν και είναι εξίσου
πιθανόν να επηρεαστούν από το Βε-
ρολίνο. Γιατί είναι γεγονός ότι μέχρι
την πανδημία η Γερμανία ήταν η μόνιμη
πηγή άρνησης, αλλά η πρόταση που ε-
τοιμάζει τώρα το Βερολίνο ουσιαστικά
συνάδει με εκείνο που επιδιώκει ο ε-
πίτροπος Ενιαίας Αγοράς, Τιερί Μπρε-

τόν, με τη στήριξη του επιτρόπου Οι-
κονομικών, Πάολο Τζεντιλόνι: τη διά-
θεση χρημάτων από τα κεφάλαια της
Ε.Ε. για την οικονομική στήριξη των
ευρωπαϊκών βιομηχανιών των 27 κρα-
τών-μελών.

Είναι σαφές πως διαμορφώνεται συ-
ναίνεση για μια συντονισμένη σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο αλλά και ταχύτατη
αντίδραση, όπως τουλάχιστον δήλωσε
ο επίτροπος Ενιαίας Αγοράς μετά τη
συνάντηση που είχε μέσα στην εβδο-
μάδα με τους πρωθυπουργούς του Βελ-
γίου, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της
Πολωνίας. Ακόμη και η επίτροπος Α-
νταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ,

έχει τηρήσει ηπιότερους τόνους τελευ-
ταία σε ό,τι αφορά τις αντιρρήσεις στις
κρατικές ενισχύσεις. Οπως σχολίαζε
μέσα στην εβδομάδα το Politico, η Δανή
επίτροπος μάλλον συνειδητοποιεί ότι
ο επίτροπος Ενιαίας Αγοράς, Τιερί Μπρε-
τόν, που προωθεί τις πλέον ρηξικέλευθες
αλλαγές και πιέζει για αλλαγή στο κα-
θεστώς των κρατικών ενισχύσεων, έχει
τη στήριξη της Γαλλίας και της Γερμα-
νίας. Οι εύλογες ενστάσεις που παρα-
μένουν αφορούν το ενδεχόμενο μια τέ-
τοια πολιτική να μεταφέρει επενδύσεις
από τα μικρότερα και οικονομικά α-
σθενέστερα στα μεγαλύτερα και πλου-
σιότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Εντός του

Ιανουαρίου πρόκειται, άλλωστε, να υι-
οθετήσει η Κομισιόν τους αναθεωρη-
μένους κανόνες για τις κρατικές ενι-
σχύσεις.

Η αναθεώρηση των μέχρι προσφάτως
αυστηρών κανόνων αποτελεί προϊόν
μακράς περιόδου έμπρακτης αναθεώ-
ρησής τους υπό την αδήριτη ανάγκη
που δημιούργησε η πανδημία όταν οι
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φοβήθηκαν
πως οι βιομηχανίες τους θα αποτελέσουν
εύκολη λεία των κρατικά επιδοτούμενων
βιομηχανιών της Κίνας. Την ίδια ανάγκη
επέτεινε, άλλωστε, ο πόλεμος στην Ου-
κρανία, καθιστώντας εκτός τόπου και
χρόνου την απαγόρευση κατά των κρα-

τικών ενισχύσεων. Και μόνο στη διάρ-
κεια του περασμένου έτους η Κομισιόν
ενέκρινε με συνοπτικές διαδικασίες
170 αιτήματα κρατών-μελών για χορή-
γηση επείγουσας κρατικής ενίσχυσης
και τα οποία έφτασαν στα 540,2 δισ.
ευρώ. Τη μερίδα του λέοντος έχει, βέ-
βαια, πάρει η Γερμανία, που είχε υπο-
βάλει και σχεδόν τα μισά από το σύνολο
των σχετικών αιτημάτων, αλλά και η
Γαλλία με περίπου το 30% των αιτημά-
των. Το καλοκαίρι αναμένεται το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Εθνικής Κυριαρχίας που
σχεδιάζει η πρόεδρος της Κομισιόν και
έχει αναφερθεί σε αυτό από τον Σε-
πτέμβριο.

Οργή

Σε άλλη ρότα

Εως ένα βαθμό οι αλλαγές που δρομο-
λογούνται στην Ε.Ε. επιταχύνονται χάρη
στην αποφασιστικότητα με την οποία
τις προωθεί ο επίτροπος Ενιαίας Αγοράς,
Τιερί Μπρετόν, που, όπως επισημαίνει
σε εκτενές ρεπορτάζ του το Politico,
έχει μια ιδιοσυγκρασία σχεδόν ξένη
στα αργά ανακλαστικά της Ε.Ε. Πολλοί
τον θεωρούν το αντίδοτο στην υπερ-
βολικά γερμανική ιδιοσυγκρασία της
προέδρου της Κομισιόν. Η δυναμική
παρέμβασή του φάνηκε με την περιοδεία
που πραγματοποίησε μέσα στην εβδο-
μάδα σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύ-
ουσες για να διασφαλίσει υποστήριξη

σε μια ενεργή ευρωπαϊκή βιομηχανική
πολιτική και στη χρήση ευρωπαϊκών
κονδυλίων για τη στήριξη των ευρω-
παϊκών βιομηχανιών.

Στο σχετικό δημοσίευμα το Politico
σκιαγραφεί την προσωπικότητα του ε-
πιτρόπου ως του ανθρώπου που έχει κι-
νήσει τους μηχανισμούς για να θωρακίσει
τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες τόσο από
την ακρίβεια της ενέργειας όσο και από
τον νέο προστατευτισμό των ΗΠΑ. Και
παράλληλα είναι ο ίδιος που προωθεί
την καθαρή τεχνολογία και προσπαθεί
να διασφαλίσει τις πρώτες ύλες για τις
ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Πράγματι ο

Μπρετόν τα έχει βάλει με μια από τις
«ιερές αγελάδες» της Ευρώπης, τους κα-
νόνες κατά των κρατικών ενισχύσεων,
προκαλώντας την ενόχληση της επιτρό-
που Ανταγωνισμού. Το Politico αναφέρει,
όμως, και ένα χαριτωμένο παραλειπόμενο,
ενδεικτικό της παρεμβατικότητας που
χαρακτηρίζει τον επίτροπο: το φθινόπωρο
έδωσε την εντύπωση ότι έχει κάποιου
είδους αρμοδιότητα στο θέμα των κρα-
τικών ενισχύσεων, όταν με επιστολή
του στα κράτη-μέλη τα καλούσε να συ-
ντάξουν τις απόψεις τους για τους κανόνες
που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις και
να τις στείλουν στη γενική διεύθυνση

Εσωτερικής Αγοράς, της οποίας είναι ε-
πικεφαλής. Σε συνάντηση Ευρωπαίων
διπλωματών, εκπρόσωπος της Κομισιόν
αναγκάστηκε να διορθώσει την επιστολή
ζητώντας από τις πολιτικές ηγεσίες να
διασφαλίσουν πως οι απόψεις τους θα
σταλούν στη γενική διεύθυνση Αντα-
γωνισμού, στην οποία προεδρεύει η κ.
Βεστάγκερ. Με τον Μπρετόν επίτροπο
Ενιαίας Αγοράς, η Ε.Ε. ύψωσε το ανά-
στημά της στους τεχνολογικούς κολοσ-
σούς της Σίλικον Βάλεϊ. Ηταν χαρακτη-
ριστική η παρέμβασή του το φθινόπωρο,
όταν ο Ελον Μασκ είχε εξαγοράσει το
Twitter και βομβάρδιζε τους χρήστες

του με μηνύματα όπως «το πουλί πετάει
ελεύθερα». Τότε ο επίτροπος προειδο-
ποίησε τον αυτάρεσκο επιχειρηματία
ότι στην Ευρώπη μπορεί να πετάξει «μό-
νον με τους δικούς μας κανόνες». 

Κατά καιρούς προκαλεί αντιδράσεις,
όπως πέρυσι, όταν ανησύχησε τους υ-
ποστηρικτές των φιλικών προς το πε-
ριβάλλον πολιτικών, αφήνοντας να εν-
νοηθεί πως ήταν πιθανή μια στροφή
180 μοιρών στην ευρωπαϊκή πολιτική
για τα ρυπογόνα οχήματα. Επέπληξε
τον Γερμανό καγκελάριο γιατί κινήθηκε
αυτόνομα και όχι ως μέλος της Ε.Ε. με
την επίσκεψή του στην Κίνα, ενώ ά-

σκησε πιέσεις για μια άκρως αμφιλεγό-
μενη ένταξη της πυρηνικής ενέργειας
στις λεγόμενες πράσινες μορφές ενέρ-
γειας. Χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί τε-
τελεσμένο, σίγουρα η Ε.Ε. αντιμετωπίζει
την πυρηνική ενέργεια με άλλη ματιά
και χώρες όπως η Γερμανία και η Βρε-
τανία παρατείνουν τη ζωή των αντι-
δραστήρων τους ως μερική λύση στην
ενεργειακή κρίση. Και τέλος, ο επίτροπος
Ενιαίας Αγοράς προωθεί στρατηγικής
σημασίας για την Ε.Ε. συμμαχίες για
την παραγωγή μπαταριών και για το
νέφος στο Ιντερνετ ή για την ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο.

Σημειώνοντας μια, εκ πρώτης ό-
ψεως τουλάχιστον, στροφή στην
παραδοσιακή στάση της Γερμα-
νίας, οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκρά-
τες και μαζί τους ο Γερμανός κα-
γκελάριος, Ολαφ Σολτς, καλούν
την Ε.Ε. «να εξετάσει εποικοδομη-
τικά και πρόσθετα μέσα κοινής
χρηματοδότησης», ώστε να μπο-
ρέσουν τα κράτη-μέλη να ανταγω-
νιστούν την πολιτική επιδοτήσεων
των ΗΠΑ και να στηρίξουν τις βιο-
μηχανίες τους.

Εμφανώς εξοργισμένος με την
Ουάσιγκτον, την οποία κατηγορεί
ότι καλεί τις ευρωπαϊκές εταιρείες
να εγκαταλείψουν την Ευρώπη, ο
Βέλγος πρωθυπουργός, Αλεξά-
ντερ ντε Κρο, τόνισε ενώπιον πολι-
τικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου ότι «μετά λένε πως ξε-
χάσαμε τον αντίκτυπο που θα έχει
στην Ευρώπη, αλλά ξέρουν πάρα
πολύ καλά τι αντίκτυπο θα έχει».

Ο Τιερί Μπρετόν πρωταγωνιστεί σε μια ενεργή ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική

Τηρώντας μάλλον συντηρητική
στάση και επίμονα προσηλωμένη
στην πολιτική της Ε.Ε. κατά των
κρατικών ενισχύσεων, η επίτρο-
πος Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε
Βεστάγκερ, αντέκρουσε τις προ-
τάσεις του επιτρόπου Ενιαίας Αγο-
ράς για ενίσχυση στις ευρωπαϊ-
κές βιομηχανίες, τονίζοντας πως
«δεν οικοδομείς ανταγωνιστικό-
τητα με επιδοτήσεις». 

Το κοκτέιλ κρίσεων αλλάζει την Ευρώπη 
Αναζητούνται επειγόντως ευρωπαϊκά αντίμετρα στις επιδοτήσεις - μαμούθ των βιομηχανιών από τις ΗΠΑ 

<<<<<<<

Ο Ολαφ Σολτς ετοιμάζεται
να προτείνει στην Ε.Ε. να
εξεταστούν μέσα κοινής
χρηματοδότησης για τη
στήριξη των επιχειρήσεων.
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Πέρυσι ήταν η αρχή μιας πράσινης με-
τάβασης. Επί σχεδόν μισόν αιώνα, ο κό-
σμος μιλούσε για τη διακοπή του εθισμού
του στα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, χρόνο
με τον χρόνο, παραμένουμε προσκολ-
λημένοι στο ίδιο παλιό, βρώμικο ενερ-
γειακό σύστημα. Οι συνέπειες αυτής
της καθυστέρησης είναι μπροστά μας
και η κλιματική κρίση παραβιάζει την
πόρτα μας. Οι ακραίες βροχοπτώσεις
στο Πακιστάν επηρέασαν περισσότερους
από 33 εκατομμύρια ανθρώπους φέτος,
ενώ ορισμένες κοινότητες μετατράπηκαν
σε λίμνες. Στη Φλόριντα των ΗΠΑ ο τυ-
φώνας «Ιαν» προκάλεσε ζημιές άνω των
50 δισ. δολαρίων, καθιστώντας τον τον
δεύτερο πιο ακριβό τυφώνα στην ιστορία
της χώρας. Στις δυτικές Ηνωμένες Πο-
λιτείες η ξηρασία άδειασε τις δύο με-
γαλύτερες δεξαμενές της χώρας σχεδόν
κατά τα τρία τέταρτα. Κάνοντας μια α-
ναδρομή στα τελευταία 10 χρόνια, μπορεί
να δια-πιστώσουμε ότι το 2022 ήταν
ένα σημείο καμπής. Οι νέες πολιτικές
στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευ-
ρώπη και οι εκλογές στην Αυστραλία
και στη Βραζιλία δημιουργούν ώθηση
για στροφή προς την καθαρή ενέργεια.
Αν η απομάκρυνση από τη ρυπογόνο
ενέργεια είναι σαν την αλλαγή της δια-
δρομής ενός γιγαντιαίου πλοίου, τότε
το 2022 θα μπορούσε να είναι η χρονιά
που οι παγκόσμιοι ηγέτες άρχισαν να
αλλάζουν τη ρότα του.

Μια ενεργειακή μετάβαση ακούγεται
ομαλή και συντεταγμένη. Αλλά μέσα
σε ένα χρόνο με έναν βίαιο πόλεμο, που
ανατάραξε τις παγκόσμιες αγορές ενέρ-
γειας, μάθαμε ότι δεν πρόκειται να
συμβεί με αυτόν τον τρόπο η αλλαγή,
αλλά θα αποβεί μια διαδρομή ανώμαλη
και ενεργειακά ταραχώδης. Αν κοιτά-
ξουμε τις περιόδους κατά τις οποίες το
ενεργειακό σύστημα άλλαξε δραματικά,
είτε το 1979 είτε το 2022, υπάρχει ένα
σαφές μοτίβο κι αυτό είναι η κρίση.
Οταν οι ενεργειακές προμήθειες σπα-
νίζουν και οι τιμές των ορυκτών καυ-
σίμων εκτινάσσονται σε δυσθεώρητα
ύψη, οι κυβερνήσεις αντιδρούν. Οι α-
παντήσεις μπορεί να είναι ένας πρόχει-
ρος επίδεσμος, δηλαδή το να μειώσουν

τις τιμές βραχυπρόθεσμα, χωρίς όμως
να κάνουν όσα απαιτούνται για να α-
πεξαρτηθούν από την ρυπογόνο ενέρ-
γεια. Ισως να μπορούσαν να κάνουν
κάτι σαν μία πολύ μεγάλη χειρουργική
επέμβαση, αλλάζοντας ριζικά την ενερ-
γειακή υποδομή. Είναι οι τελευταίες αλ-
λαγές που μετράνε πραγματικά, γιατί
είναι πιο δύσκολο να ανατραπούν. Επειτα
από τριάντα και πλέον χρόνια αποτυ-
χημένων προσπαθειών το Κογκρέσο
των ΗΠΑ ψήφισε μια σειρά από νομο-
σχέδια για το κλίμα, τα οποία στοχεύουν
ακριβώς σε αυτές τις υποδομές. Ο ση-
μαντικότερος νόμος, εκείνος για την α-
ποκλιμάκωση του πληθωρισμού, προ-
βλέπει επενδύσεις σχεδόν 370 δισ. δο-
λαρίων σε πράσινους κλάδους οικονο-
μικής δραστηριότητας. Μεγάλο μέρος
της χρηματοδότησης θα ρέει μέσω α-
περιόριστων φοροαπαλλαγών στα νοι-
κοκυριά για τα πάντα, από ηλεκτρικά
οχήματα και ηλιακούς συλλέκτες έως
αντλίες θερμότητας, που λειτουργούν
με ηλεκτρική ενέργεια και όχι με φυσικό
αέριο. Αρχικά, φαινόταν ότι αυτό το πα-
κέτο θα αποτύγχανε να περάσει από τη
γραμμή του τερματισμού. Τελικά, οι υ-
ψηλές τιμές της ενέργειας δημιούργησαν
τις προϋποθέσεις για δράση. Σύμφωνα
με μια εκτίμηση, οι αυξήσεις των τιμών
των ορυκτών καυσίμων ευθύνονται για
το 41% του πληθωρισμού στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Ο νόμος θα είναι επίσης δύ-
σκολο να ανατραπεί, ακόμα κι αν οι Ρε-
πουμπλικανοί έχουν μια ευκαιρία να
κυβερνήσουν στο μέλλον, επειδή δη-
μιουργεί καλοπληρωμένες θέσεις εργα-
σίας στην Αμερική. Ιδιωτικές εταιρείες
έχουν επενδύσει πέραν των 100 δισ.
δολαρίων σε ηλεκτρικά οχήματα, υπο-
δομές φόρτισης και ηλιακή ενέργεια.
Αλλωστε, πολλές νέες θέσεις εργασίας
θα υπάρξουν σε ρεπουμπλικανικές πο-
λιτείες και περιφέρειες. Τέλος, σε εκ-
δήλωση της BMW τον Οκτώβριο, ο γε-
ρουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ της Νότιας
Καρολίνας είπε ότι η πολιτεία του «θα
γίνει το Ντιτρόιτ των μπαταριών».

* Η κ. Λία Στόουκς είναι πολιτική επιστήμων, λέ-
κτωρ στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.
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Η κρίση, ευκαιρία
για ενεργειακή μετάβαση

Της ΛΙΑ ΣΤΟΟΥΚΣ / ΤΗΕ ΝΕW ΥΟRΚ ΤΙΜΕS*

Σε ανοδική πορεία που θυμίζει το άλμα
του 2020 έχει μπει η τιμή του χρυσού
εδώ και δύο μήνες, καθώς το λαμπε-
ρότερο των πολύτιμων μετάλλων έχει
σημειώσει άνοδο 15% από τις αρχές
Νοεμβρίου. Η τιμή του αγγίζει τα 1.900
δολάρια η ουγγιά και είναι στο υψη-
λότερο επίπεδο που έχει σημειώσει
από τον Απρίλιο του περασμένου έ-
τους. Η ανοδική του πορεία των τε-
λευταίων δύο μηνών σηματοδοτεί
την καλύτερη επίδοση που έχει κα-
ταγράψει από το 2020, όταν η παν-
δημία προκάλεσε τεκτονικούς κρα-
δασμούς στις αγορές ανά τον κόσμο
οδηγώντας το παραδοσιακά ασφαλές
καταφύγιο στα 2.000 δολάρια η ουγγιά.
Ο παράγοντας που του δίνει μεγάλη

ώθηση αυτή τη φορά είναι η προσ-
δοκία της αγοράς ότι τα πρώτα ση-
μάδια αποκλιμάκωσης του πληθωρι-
σμού στην υπερδύναμη και κάποια
αποδυνάμωση της αμερικανικής α-
γοράς εργασίας θα οδηγήσουν την ο-
μοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ σε
ηπιότερες κινήσεις.

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν μά-
λιστα πως αν τα στοιχεία που θα δο-
θούν σήμερα στη δημοσιότητα εμ-
φανίζουν υποχώρηση του πληθωρι-
σμού, θα ενθαρρύνουν όσους προ-
βλέπουν ήπιες κινήσεις της Fed και
η τιμή του χρυσού μπορεί να υπερβεί
τα 1.900 δολάρια η ουγγιά. Και δεν
λείπουν εκείνοι που εκτιμούν ότι αφ’
ης στιγμής έχει ήδη βρεθεί σε αυτό
το επίπεδο, είναι ορατό στον ορίζοντα
το ενδεχόμενο να εκτοξευθεί η τιμή

του χρυσού και πάλι στις 2.000 η ουγ-
γιά. Τα υψηλά επιτόκια καθιστούν
τον χρυσό λιγότερο ελκυστικό ως ε-
πένδυση επειδή σε αντίθεση με τα ο-
μόλογα, το πολύτιμο μέταλλο δεν προ-
σφέρει αποδόσεις. Οπως, άλλωστε, ε-
πισημαίνουν αναλυτές της αγοράς
που μίλησαν για το θέμα στους
Financial Times, αν η Federal Reserve
προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις

επιτοκίων αλλά με ρυθμούς χαμηλό-
τερους σε σύγκριση με άλλες κεντρικές
τράπεζες όπως, για παράδειγμα, σε
σύγκριση με την ΕΚΤ, ενδέχεται να
δεχθεί πιέσεις στο δολάριο που έχει
γνωρίσει μεγάλη άνοδο φέτος. Οταν
όμως αποδυναμώνεται το δολάριο,
παίρνουν ώθηση οι τιμές των εμπο-
ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένου
του χρυσού, καθώς καθίστανται λι-

γότερο ακριβά εκτός ΗΠΑ. Στη διάρ-
κεια του περασμένου έτους οι τιμές
του χρυσού υποχώρησαν σημαντικά
από τον Μάρτιο και μετά, οπότε είχαν
σημειώσει μεγάλη άνοδο. Αιτία ήταν
οι συντονισμένες κινήσεις των κε-
ντρικών τραπεζών ανά τον κόσμο,
που αύξησαν επανειλημμένως το κό-
στος του δανεισμού για να ανακόψουν
την επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Παράλληλα, όμως, την υποχώρηση
της τιμής του χρυσού προκαλούσε η
άνοδος του δολαρίου που ενισχυόταν
επί μήνες, αντανακλώντας την ισχύ
της αμερικανικής οικονομίας. Το α-
ποτέλεσμα ήταν να μειωθεί το ενδια-
φέρον των επενδυτών για τον χρυσό,
με τη ζήτηση για το μέταλλο να έχει
υποχωρήσει για δεύτερο συναπτό
έτος. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο Χρυσού, το περασμένο έτος
οι επενδυτές πούλησαν τίτλους που
στηρίζονται από την κατοχή χρυσού
αξίας 3 δισ. δολαρίων. Μείωσαν, έτσι,
κατά 3,4% την αξία των συνολικών
τοποθετήσεων σε χρυσό που στα τέλη
Δεκεμβρίου έφτανε σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο στα 202,7 δισ. δολάρια. Μιλώ-
ντας στους Financial Times, αναλυτές
της αγοράς εκφράζουν την εκτίμηση
ότι και πάλι οι τιμές του χρυσού πα-
ραμένουν σε συγκριτικά υψηλά επί-
πεδα, δεδομένου του πόσο γρήγορα
έχει αυξήσει τα επιτόκια η αμερικανική
κεντρική τράπεζα. Ανάμεσα στους
παράγοντες που έχουν κρατήσει συ-
γκριτικά ψηλά την τιμή του χρυσού,
είναι οι εκτεταμένες αγορές του με-
τάλλου από κεντρικές τράπεζες αλλά
και η αυξημένη ζήτηση από μικροε-
πενδυτές που στράφηκαν στον χρυσό
καθώς υποχωρούσαν ταχύτατα οι με-
τοχές των εταιρειών υψηλής τεχνο-
λογίας και τα κρυπτονομίσματα. Η
Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, για παρά-
δειγμα, ανακοίνωσε προ ημερών ότι
τον Δεκέμβριο αγόρασε 30 τόνους
χρυσού, ενώ τον Νοέμβριο είχε αγο-
ράσει 32 τόνους.

<<<<<<

Ο παράγοντας που δίνει με-
γάλη ώθηση στον χρυσό εί-
ναι η προσδοκία της αγοράς
για ηπιότερες κινήσεις της
Fed στο κόστος δανεισμού.

Σε τροχιά ανόδου το τελευταίο
δίμηνο η τιμή του χρυσού
Αγγίζει τα 1.900 δολ. η ουγγιά, ορατό το ενδεχόμενο να εκτοξευθεί στα 2.000 δολ.

Η τιμή του χρυσού έχει καταγράψει άνοδο 15% από τις αρχές Νοεμβρίου και είναι στο
υψηλότερο επίπεδο που έχει σημειώσει από τον Απρίλιο του περασμένου έτους.
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Ακροβατούν οι μεγάλες οικονομίες, των
ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γερμανίας
καθώς «φλερτάρουν» από καιρό με την
ύφεση, αλλά προς το παρόν φαίνεται
όλες να την αποφεύγουν. Υπάρχουν βά-
σιμες ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ μπορούν να
αποφύγουν την ύφεση τη χρονιά αυτή
και να επιτύχουν «ομαλή προσγείωση»
της αμερικανικής οικονομίας. Την εκτί-
μηση αυτή εξέφρασε η επικεφαλής του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Μιλώντας σε
δημοσιογράφους, η κ. Γκεοργκίεβα τόνισε
ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ παραμένει
ανθεκτική και η καταναλωτική ζήτηση
δυνατή παρά τις πρόσφατες αυξήσεις
στα επιτόκια για την καταπολέμηση του
πληθωρισμού. Οπως είπε η ίδια, κατα-
γράφεται μια μείωση στην υπερκατα-
νάλωση προϊόντων, που εξωθούσε ανο-
δικά τις τιμές, ενώ επιστρέφει η ζήτηση
υπηρεσιών και υπάρχουν περισσότερο
διαφοροποιημένες πηγές ανάπτυξης
στην αμερικανική οικονομία.

Οι εξελίξεις αυτές «παρέχουν αρκετούς
λόγους για να περιμένει κανείς ότι οι
ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποφύγουν την
οικονομική ύφεση», δήλωσε η Γκεορ-
γκίεβα στη διάρκεια της πρώτης συνέ-
ντευξης Τύπου που έδωσε για το 2023.
«Πράγματι, θα μπορούσα να πω ότι σε
τεχνικούς όρους οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη
σε ύφεση, αλλά θα είναι μια πολύ ήπια
ύφεση». Οπως υπογράμμισε, ο καθορι-

σμός περιόδων οικονομικής ύφεσης α-
ποτελεί συχνά το αντικείμενο έντονης
συζήτησης, αλλά η ίδια δήλωσε πως
τείνει προς ένα σενάριο ομαλής προ-
σγείωσης για τις ΗΠΑ. Το ΔΝΤ προέβλεψε
τον Οκτώβριο ότι η ανάπτυξη του αμε-
ρικανικού ΑΕΠ για το 2023 θα περιοριστεί
στο 1%, ενώ την εκτίμηση αυτή θα ε-
πικαιροποιήσει αυτό τον μήνα. Η Πα-
γκόσμια Τράπεζα, άλλωστε, εξέφρασε
την εκτίμηση στις αρχές της εβδομάδας
ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικο-
νομίας θα καταγραφεί στο 0,5% για το
2023.

Στο μεταξύ, η μεγαλύτερη οικονομία
της Ευρωζώνης, Γερμανία, έμεινε σε κα-
τάσταση στασιμότητας το 2022 διαψεύ-
δοντας, προς το παρόν τουλάχιστον, τις
απαισιόδοξες προβλέψεις πως θα είχε
ήδη διολισθήσει σε ύφεση. Στο σύνολο
του περασμένου έτους, το γερμανικό
ΑΕΠ αυξήθηκε 1,9% σημειώνοντας, πά-
ντως, σημαντική επιβράδυνση σε σύ-
γκριση με την ανάπτυξη 2,6% που είχε
καταγράψει το 2021. Η επιβράδυνση
είναι ασφαλώς παρεπόμενο του πολέμου
στην Ουκρανία, που ανέκοψε την πορεία
της γερμανικής οικονομίας προς την α-
νάκαμψη υπαγορεύοντας οδυνηρές πο-
λιτικές σε επιχειρήσεις και πολιτικές.
Οπως επισημαίνει ο Αντρέας Σόιρλε, οι-
κονομολόγος της Dekabank, «η ιδιωτική
κατανάλωση ήταν σε απίστευτα υψηλά
επίπεδα το τέταρτο τρίμηνο του έτους

χάρη στην αύξηση που σημειώθηκε στο
διαθέσιμο εισόδημα και η οποία λει-
τούργησε προστατευτικά έναντι του
πληθωρισμού». Ο ίδιος προσέθεσε πως
η βιομηχανία απεδείχθη επίσης ισχυ-
ρότερη από όσο είχε εκτιμηθεί με ση-
μαντικό τον ρόλο των αυτοκινητοβιο-

μηχανιών. Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οι-
κονομία είχε αρχίσει το περασμένο έτος
με μεγάλες προσδοκίες για ραγδαία α-
νάκαμψη μετά δύο χρόνια περιορισμών
κατά της πανδημίας, καθώς αναμενόταν
πως η ζήτηση θα ήταν ισχυρή και το
ΑΕΠ θα εκτοξευόταν κατά 4%. Μετά τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όμως,
η Γερμανία ήρθε αντιμέτωπη με τη δυ-
σάρεστη πραγματικότητα ότι το επιχει-
ρηματικό της μοντέλο χρειάζεται πλήρη
αναθεώρηση καφού βασιζόταν στις φθη-
νές προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου.
Ο Γερμανός καγκελάριος κατόρθωσε να
βρει εναλλακτικούς προμηθευτές ενέρ-
γειας και οι γερμανικές επιχειρήσεις α-
ναθεώρησαν τις εφοδιαστικές αλυσίδες
τους, αφού ορισμένες βιομηχανίες ανα-
γκάστηκαν να αναστείλουν την παρα-
γωγή τους στην αρχή του πολέμου. Πρέ-

πει, ωστόσο, να γίνουν ακόμη πολλά
καθώς, όπως τονίζει η Ρουθ Μπραντ, ε-
πικεφαλής της ομοσπονδιακής στατι-
στικής υπηρεσίας, «παρά την ενεργειακή
κρίση και τον πληθωρισμό η γερμανική
οικονομία άντεξε μεν αλλά σε σύγκριση
με τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες είναι
μάλλον εκείνη που σημείωσε τη μικρό-
τερη ανάπτυξη». Στο μεταξύ, η οικονομία
της Βρετανίας παρουσίασε απροσδόκητα
ανάπτυξη τον Νοέμβριο σε μεγάλο βαθμό
χάρη στους αγώνες του Παγκοσμίου
Κυπέλλου. Το βρετανικό ΑΕΠ αυξήθηκε
κατά 0,1% χάρη στη μεγάλη ζήτηση για
υπηρεσίες του τεχνολογικού τομέα και
παρά τις πιέσεις που δέχονται τα οικο-
νομικά των νοικοκυριών λόγω του υ-
ψηλού πληθωρισμού. Η ανάπτυξη αυτή
του Νοεμβρίου σηματοδοτεί, πάντως,
επιβράδυνση σε σύγκριση με τον ρυθμό

ανάπτυξης 0,5% που σημειώθηκε τον
Οκτώβριο και ήταν σε μεγάλο βαθμό α-
ποτέλεσμα της επανεκκίνησης των ε-
πιχειρήσεων μετά την αναστολή της
λειτουργίας τους τις ημέρες γύρω από
την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.
Οικονομολόγοι υπογραμμίζουν πως τα
τελευταία στοιχεία καθιστούν πιο ασαφή
την εικόνα ως προς την πορεία της βρε-
τανικής οικονομίας. Η στατιστική υπη-
ρεσία ανακοίνωσε επίσης πως συνέδρα-
μαν στην ανάπτυξη οι παμπ και τα ε-
στιατόρια, καθώς πολλοί Βρετανοί επέ-
λεξαν να βγουν έξω για να παρακολου-
θήσουν τους αγώνες ποδοσφαίρου. Πα-
ραμένει, ωστόσο, ακόμη ασαφές κατά
πόσον το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης
θα οδηγήσει τελικά τη Βρετανία σε ύ-
φεση.

BLOOMBERG, BBC 

Οι ΗΠΑ ενδέχεται
να αποφύγουν
την ύφεση το 2023
Σημάδια αντοχής και για τις οικονομίες
της Βρετανίας και της Γερμανίας

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιτύχουν «ομαλή προσγείωση της αμερικανικής οικονομίας», εκτίμησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεορ-
γκίεβα, σημειώνοντας ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ παραμένει ανθεκτική και η καταναλωτική ζήτηση δυνατή, παρά τις αυξήσεις στα επιτόκια για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

<<<<<<<

Στο σύνολο του 2022, το
γερμανικό ΑΕΠ αυξήθηκε
1,9%, διαψεύδοντας, προς
το παρόν τουλάχιστον, τις α-
παισιόδοξες προβλέψεις
πως θα είχε ήδη διολισθή-
σει σε ύφεση.

Αγνωστη είναι η έννοια του οκταώρου
στο τουλάχιστον 50% του εργατικού
δυναμικού παγκοσμίως, με ορισμένους
να δουλεύουν πολύ περισσότερες και
άλλους αρκετά λιγότερες από 40 ώρες
την εβδομάδα, όπως προκύπτει από
σχετική έρευνα της Διεθνούς Οργάνω-
σης Εργασίας.    

Βάσει στοιχείων από 160 χώρες, συ-
μπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, οι
ώρες εργασίας έφθασαν πιο κοντά στα
φυσιολογικά επίπεδα πριν από την παν-
δημία, αγγίζοντας συγκεκριμένα το
2019 τις 43,9 ώρες κατά μέσον όρο. Υ-
πάρχει διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και
γυναίκες, με τους άνδρες να εργάζονται
46,2 ώρες την εβδομάδα και τις γυναίκες
40,5 ώρες. Ειδικότερα, για το ένα τρίτο
των εργαζομένων η εργασιακή εβδομάδα
αποτελείται από τουλάχιστον 48 ώρες,
ενώ το ένα πέμπτο εργάζεται σε θέσεις
μερικής απασχόλησης ή λιγότερο από
35 ώρες την εβδομάδα. Αξίζει να ανα-
φερθεί πως είναι πιθανότερο οι γυναίκες
να έχουν συντομότερο ωράριο. Οπως
χαρακτηριστικά διαπιστώνει η εν λόγω

έρευνα, «παρότι το μεγάλο εργασιακό
ωράριο μειώθηκε ελαφρώς στην αρχή
της πανδημίας και αυξήθηκε κάπως η
συχνότητα του μικρού ωραρίου, και τα
δύο αυτά φαινόμενα επανέρχονται στα
επίπεδο προ πανδημίας μέχρι το τέλος
του 2020».   

Στην Ευρώπη οι εργαζόμενοι δούλε-
ψαν λιγότερο από όλες τις άλλες περιοχές
που κάλυψε η εν λόγω έρευνα και συ-
γκεκριμένα 37,2 ώρες, με τους άνδρες
να εργάζονται 40,1 ώρες και τις γυναίκες
33,8 ώρες. Το αποτέλεσμα βασίζεται σε
δύο μετρήσεις. Πρώτον, βάσει των ε-
κτιμήσεων της Eurostat το ΑΕΠ των
χωρών της Ε.Ε. συρρικνώθηκε κατά

11,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε
σχέση με το πρώτο τρίμηνο, ενώ στο
ίδιο διάστημα η απασχόληση συρρι-
κνώθηκε κατά μόλις 2,7%. Ωστόσο, η
μείωση της εργασίας ανάλογα με τις
δεδουλευμένες ώρες ήταν πολύ μεγα-
λύτερη, ιδίως λόγω των υγειονομικών
περιορισμών.   

Ειδικότερα, στην Ελλάδα το δεύτερο
τρίμηνο του 2020 η απασχόληση με
βάση τις δεδουλευμένες ώρες μειώθηκε
κατά σχεδόν 30% σε σχέση με την α-
ντίστοιχη περίοδο του 2019. Επίσης, α-
νάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο τρί-
μηνο του 2020 καταγράφηκε μείωση
της τάξης του 18% περίπου.    

Σύμφωνα, άλλωστε, με σχετική δη-
μοσκόπηση της Eurofound τον Απρίλιο
του 2020, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες
δήλωσαν ότι μειώθηκε το ωράριό τους
σε σχέση με την περίοδο πριν από την
επέλαση της πανδημίας. Το ποσοστό
αυτό ήταν μικρότερο σε αντίστοιχη δη-
μοσκόπηση του Ιουνίου του ίδιου έτους.
Μικρότερες ήταν οι μεταβολές στα ω-
ράρια για όσους μπορούσαν να συνε-

χίσουν την εργασία τους με τηλεργασία
και αυτοί ήταν όσοι σε μεγαλύτερο πο-
σοστό είδαν να αυξάνεται η εργασία
τους άνω των 40 ωρών παρά να μειώ-
νεται το ωράριό τους.  

Αντιθέτως, οι κλάδοι στους οποίους
μειώθηκαν περισσότερο οι ώρες το
2020, εν μέρει λόγω της πανδημίας,
ήταν το εμπόριο και η φιλοξενία, όπου
κατεγράφη μείωση 52%, καθώς και οι
κατασκευές με ακριβώς την ίδια μείωση.
Επίσης, στον τομέα των μεταφορών κα-
τεγράφη μείωση 48%, στη βιομηχανία
47%, στην εκπαίδευση 36%, στις χρη-
ματοοικονομικές υπηρεσίες 30%, στη
γεωργία 24%, στην υγεία 23% και τέλος
στη δημόσια διοίκηση 21%. Ο μέσος ό-
ρος στην Ε.Ε. για όλους τους κλάδους
ανήλθε στο 37%.  

Τέλος, μεγάλες διαφορές ανάμεσα
στις χώρες παρατηρούνται σε ό,τι αφορά
τη μερική απασχόληση. Συγκεκριμένα,
για την περίοδο 2018-2019 στην Ελλάδα
λίγο περισσότερο από το 20% των ερ-
γαζομένων δήλωνε πως εργάζεται με
σχέση μερικής απασχόλησης.  

Αγνωστη η έννοια του 8ώρου για τους μισούς εργαζομένους σε 160 χώρες   
<<<<<<

Είτε δουλεύουν περισσότε-
ρες είτε λιγότερες ώρες.
Εργασιακή εβδομάδα
48 ωρών για το ένα τρίτο
των εργαζομένων.     

Οπως προκύπτει από σχετική έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, οι άνδρες εργά-
ζονται 46,2 ώρες την εβδομάδα και οι γυναίκες 40,5 ώρες.

Υποβάθμιση προβλέψεων για την παγκόσμια ανάπτυξη
Επί τα χείρω αναθεώρησε τις προ-
βλέψεις της για την ανάπτυξη της
διεθνούς οικονομίας η Παγκόσμια
Τράπεζα, ενώ προειδοποίησε ότι
εάν επιμείνουν τα μεγάλα πλήγματα
στην παγκόσμια οικονομία, τότε
ενδέχεται να διολισθήσει και σε ύ-
φεση. Υποβαθμίζοντας τις προβλέ-
ψεις για την πλειονότητα των χω-
ρών, αλλά και ευρύτερων γεωγρα-
φικών ζωνών ανά τον κόσμο, η Πα-
γκόσμια Τράπεζα προβλέπει πλέον
ανάπτυξη κατά μόλις 1,7% για το
τρέχον έτος. Πρόκειται δηλαδή για
μείωση κατά σχεδόν 50% σε σχέση
με τις προβλέψεις στις οποίες είχε
προβεί τον περασμένο Ιούνιο. Στην

περίπτωση που το σενάριο αυτό
πραγματοποιηθεί, θα αποτελεί μά-
λιστα την τρίτη χειρότερη επίδοση
των τελευταίων τριάντα ετών, μετά
την ύφεση του 2009 και του 2020.
Επίσης, αναθεώρησε επί τα χείρω
και τις προβλέψεις για το 2024.

Ανάμεσα στους σημαντικότερους
λόγους για την υποβάθμιση των
προβλέψεων για φέτος, η Παγκόσμια
Τράπεζα επικαλείται τις επίμονες
πληθωριστικές πιέσεις αλλά και τα
υψηλότερα επιτόκια δανεισμού. Ε-
πίσης, στη σχετική έκθεση, η επί-
δοση του 2023 αποδίδεται και στη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,
καθώς και στη μείωση των επεν-

δύσεων διεθνώς. Παράλληλα η Πα-
γκόσμια Τράπεζα σημειώνει ότι η
μεγάλη αδυναμία σε ΗΠΑ, Κίνα και
Ε.Ε. κλιμακώνει τα ήδη υφιστάμενα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
φτωχότερα κράτη. Παρότι ο πληθω-
ρισμός υποχωρεί, υπάρχουν ενδείξεις

ότι οι πιέσεις γίνονται εντονότερες
και οι κεντρικές τράπεζες υποχρε-
ώνονται να ανεβάσουν τα επιτόκια
ταχύτερα από το προσδοκώμενο. «Ο
συνδυασμός χαμηλών ρυθμών ανά-
πτυξης, επιβολής περιοριστικής νο-
μισματικής πολιτικής αλλά και των
υψηλών επιπέδων χρέους είναι πι-
θανό να οδηγήσει σε μείωση των ε-
πενδύσεων και να πυροδοτήσει χρε-
οκοπίες. Απαιτείται επείγουσα διεθνής
δράση για τον μετριασμό των κιν-
δύνων μιας παγκόσμιας ύφεσης και
υψηλού χρέους», σημειώνεται χα-
ρακτηριστικά στην έκθεση. Η Πα-
γκόσμια Τράπεζα τονίζει ότι είναι α-
νάγκη να επικεντρωθεί η προσοχή

των αρχών και να επιβληθούν ρυθ-
μίσεις στα εξής επίπεδα:

Οι αρμόδιοι φορείς σε κάθε χώρα
οφείλουν να διασφαλίσουν ότι κάθε
μέτρο στήριξης εστιάζει στις ευά-
λωτες ομάδες.

Οι προβλέψεις για τον πληθωρι-
σμό θα πρέπει να παραμείνουν στο
επίπεδο του στόχου των κεντρικών
τραπεζών.

Τα χρηματοπιστωτικά συστήμα-
τα πρέπει να συνεχίσουν να είναι
ανθεκτικά.

Η Παγκόσμια Τράπεζα προειδο-
ποιεί, τέλος, ότι απαιτείται σημα-
ντική αύξηση στις επενδύσεις προς
αναπτυσσόμενα κράτη.

<<<<<<

Η Παγκόσμια Τράπεζα
προειδοποιεί ότι απαιτείται
επείγουσα διεθνής δράση
για τον μετριασμό των
κινδύνων μιας ύφεσης.

Ανάπτυξη κατά μόλις 1,7% για το τρέχον έτος, δηλαδή μείωση κατά
σχεδόν 50% σε σχέση με τις προβλέψεις στις οποίες είχε προβεί
τον περασμένο Ιούνιο, προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα.
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Στη δίνη της παγκόσμιας οικονο-
μικής αβεβαιότητας βρίσκεται η
παγκόσμια αγορά των «έξυπνων»
οικιακών συσκευών. Καθώς οι
προϋπολογισμοί των καταναλω-
τών σε όλο τον κόσμο πιέζονται
από τις πληθωριστικές πιέσεις,
οι πωλήσεις –που σχετίζονται με
το smart home– κινούνται και
αυτές σε στενωπό. Η επιδείνωση
των μακροοικονομικών συνθη-
κών οδήγησε σε μείωση των πα-
γκόσμιων πωλήσεων «έξυπνων»
οικιακών συσκευών το 2022, α-
ναφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρή-
σεων Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ). Σύμφω-

να με το Worldwide Quarterly
Smart Home Device Tracker της
International Data Corporation
(IDC), οι πωλήσεις οικιακών συ-
σκευών smart home υπολογίζεται
ότι μειώθηκαν τη χρονιά που πέ-
ρασε κατά 2,6% και διαμορφώ-
θηκαν στα επίπεδα των 874 εκατ.
μονάδων. Τα «έξυπνα» ηχεία, οι
συσκευές ψυχαγωγίας βίντεο, ό-
πως και οι τηλεοράσεις και οι συ-
σκευές ροής, ήταν οι κατηγορίες
οι οποίες –σύμφωνα με τους α-
ναλυτές– σήκωσαν το μεγαλύ-
τερο βάρος της πτώσης. «Οι α-
ποστολές “έξυπνων” οικιακών
συσκευών έχουν επηρεαστεί ση-
μαντικά από τις συνεχιζόμενες
διακοπές της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας. Επιπλέον, διαπιστώνουμε
πτωτικές τάσεις στη ζήτηση το
2022, καθώς ο πληθωρισμός συ-
νεχίζει να πιέζει τα πορτοφόλια
των καταναλωτών», αναφέρει η
IDC σε σχετικό report της, το ο-
ποίο επικαλείται ο ΣΕΠΕ. Οι α-
ναλυτές της εταιρείας εκτιμούν
ότι η μακροοικονομική αστάθεια
θα συνεχίσει να εμποδίζει την
ανάπτυξη της αγοράς smart

home σε παγκόσμιο επίπεδο και
το 2023. 

Αν και η παγκόσμια αγορά
προβλέπεται να επιστρέψει σε
ανάπτυξη το 2023, αυτή αναμέ-
νεται να παραμείνει σχετικά χα-
μηλή, με τις πωλήσεις να αυξά-
νονται σε ποσοστό της τάξης του
4,6%. Σύμφωνα με την ανάλυση
της IDC, το μεγαλύτερο μέρος
αυτής της ανάπτυξης θα προέρ-
χεται από τις αναδυόμενες αγο-
ρές, καθώς και από την Κίνα. Αν
και τα «έξυπνα» ηχεία αναμφι-
σβήτητα βοήθησαν στην άνοδο
των πωλήσεων στην κατηγορία
των «έξυπνων» οικιακών συσκευ-
ών, η λάμψη αυτών των προϊό-
ντων έχει σε μεγάλο βαθμό ξε-
θωριάσει για τους καταναλωτές
σε ανεπτυγμένες αγορές, όπως
οι ΗΠΑ και η Κίνα. Ως αποτέλε-
σμα, οι πωλήσεις τους αναμένεται
να μειωθούν μακροπρόθεσμα.
«Πλέον η ανάπτυξη της συγκε-
κριμένης προϊοντικής κατηγορίας
θα στηρίζεται κυρίως σε αναδυό-
μενες αγορές και σε μέρη όπως
η Ευρώπη, όπου η γλώσσα και η
έλλειψη υπηρεσιών ήταν εμπόδιο
στην υιοθέτηση στο παρελθόν»,
αναφέρουν οι αναλυτές της IDC.
«Τα ακραία υψηλά επίπεδα αγο-
ρών, που έχουν σημειωθεί από
την έναρξη της πανδημίας, πλη-
σιάζουν στο τέλος τους για έξυ-
πνα ηχεία, τηλεοράσεις και συ-
σκευές ροής, καθώς η ζήτηση
για αυτές τις κατηγορίες θα πα-
ραμείνει στάσιμη έως ότου η οι-
κονομία δει κάποια βελτίωση,
κάτι το οποίο αναμένεται το
2024», σχολιάζει η IDC. Στον α-
ντίποδα, τα προϊόντα παρακο-
λούθησης - ασφαλείας του σπι-
τιού, όπως «έξυπνες» κάμερες,
κλειδαριές, καθώς και προϊόντα
smart φωτισμού και ψυχαγωγίας
βίντεο, θα κατέχουν το μεγαλύ-
τερο μερίδιο και θα έχουν τους
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης
στην αγορά του smart home τα
επόμενα χρόνια.

Στις αγορές ακριβών αγαθών, όπως τσάντες
Louis Vuitton, ζώνες Versace και αθλητικά
παπούτσια Gucci, προχώρησαν αρκετοί
νέοι στις ΗΠΑ το έτος που μας πέρασε.
Τα πακέτα βοήθειας που παρείχαν αρκετές
κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση του
πληθωρισμού σε συνδυασμό με τις ενι-
σχύσεις που πρόσφεραν και από την
πλευρά τους οι επιχειρήσεις, αύξησαν
σημαντικά τις πωλήσεις των τριών αυτών
πολυτελών ειδών. Φέτος όμως, χωρίς
αυτές τις ενισχύσεις και με την ύφεση
να είναι oρατή, οι αγοραστικές συνήθειες
των νέων αναμένεται να αλλάξουν. Οπως
αναφέρει ο Ολιβερ Τσεν, διευθύνων σύμ-
βουλος στο τμήμα λιανικού εμπορίου και
πολυτελείας της επενδυτικής τράπεζας
Cowen, «ο καταναλωτής μεσαίου εισο-
δήματος δέχεται πολύ μεγάλη πίεση. Υ-
πάρχουν πλέον στην αγορά λιγότερα δο-
λάρια για επιλεγμένα είδη».

Ακόμη όμως και έτσι, η Bain & Co προ-

βλέπει πως η αγορά προσωπικής πολυ-
τέλειας θα αυξηθεί μεταξύ 3% και 8%
κατά τη διάρκεια του 2023, σύμφωνα με
ρεπορτάζ της South China Morning Post.
Πάντως, ακόμη και σε δύσκολες περιό-
δους, σαν αυτή που διανύουμε τώρα, ο
κ. Τσεν εκτιμά πως οι «παραδοσιακοί πε-
λάτες» δεν θα σταματήσουν να αγοράζουν
προϊόντα πολυτελείας και μάλιστα θεωρεί
πως θα συνεχίσουν να προτιμούν τους
μεγαλύτερους σχεδιαστές, όπως Chanel,
Dior και Louis Vuitton από άλλους μι-
κρότερους. Τι αναμένουν όμως οι ειδικοί
του χώρου της μόδας; Αρχικά, κατά τη
γνώμη τους, η μεταπώληση πολυτελών
ειδών θα σπάσει ρεκόρ.

Η μεταπώληση πολυτελών ειδών α-
νήκει εδώ και καιρό στον τομέα των

vintage μπουτίκ, των καταστημάτων με-
ταχειρισμένων ειδών και, πιο πρόσφατα,
των διαδικτυακών αγορών όπως το
Vestiaire Collective. Το επόμενο έτος, οι
ειδικοί αναμένουν να δουν περισσότερες
πολυτελείς μάρκες να κάνουν οι ίδιες με-
ταπωλήσεις μεταχειρισμένων προϊόντων
τους, ενώ πιστεύεται πως οι μπουτίκ σχε-
διαστών θα εξοπλιστούν με το δικό τους
τμήμα μεταπώλησης.

Η Rolex, για παράδειγμα, έχει ήδη ξε-
κινήσει από τον Δεκέμβριο του 2022 ένα
πρόγραμμα πιστοποιημένων μεταχειρι-
σμένων ρολογιών για τα ρολόγια της. Η
Μπρουκ Καντίφ, συνιδρύτρια της πλατ-
φόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Cortina,
υποστήριξε ότι οι πελάτες έχουν κουρα-
στεί να μπαίνουν σε ένα πολυτελές πο-

λυκατάστημα και να βλέπουν εξωφρενικά
αντικείμενα, όπως ένα φούτερ, για 1.000
δολάρια.

Την ίδια στιγμή, η αποχώρηση του Α-
λεσάντρο Μισέλε τον Νοέμβριο από την
Gucci ήταν απόδειξη αυτού, δήλωσε η
κ. Καντίφ. Στα επτά χρόνια της θητείας
του ως δημιουργικού διευθυντή της μάρ-
κας, ο Μισέλε είχε γίνει γνωστός με μα-
ξιμαλιστικά σχέδια. Ωστόσο τώρα οι πε-
λάτες αναζητούν απλούστερα, πιο προ-
σαρμοσμένα κομμάτια που μπορούν να
φορέσουν ξανά και ξανά.

Τρεις εμπειρογνώμονες σημείωσαν
ότι οι σχεδιαστές στο υψηλότερο άκρο
του φάσματος τιμών θα συνεχίσουν να
βλέπουν ισχυρή ζήτηση. Πρόκειται για
μάρκες όπως η Hermès – γνωστή για τις

τσάντες Birkin που η τιμή τους κυμαίνεται
από δεκάδες χιλιάδες έως εκατοντάδες
χιλιάδες δολάρια. 

Η η Chanel, όπου ένα ζευγάρι παπού-
τσια μπαλαρίνας πωλούνται στην αγορά
πάνω από 1.000 δολάρια. Από την άλλη
όμως, σύμφωνα με δύο αναλυτές, οι πε-
λάτες που ίσως χρησιμοποίησαν το δια-
θέσιμο εισόδημά τους για να αγοράσουν
ένα ζευγάρι παπούτσια 500 δολαρίων
από έναν σχεδιαστή με σχετικά πιο λο-
γικές τιμές, ενδέχεται να κάνουν πίσω
λόγω των δυσμενών οικονομικών συν-
θηκών. Πάντως, τα αξεσουάρ εξακολου-
θούν να έχουν καλύτερες επιδόσεις από
τα υπόλοιπα είδη ένδυσης, όπως τα ρούχα,
ανέφερε η κ. Καντίφ.

REPLYREPLY ALLFORWARD

Πτώση των πωλήσεων
«έξυπνων» οικιακών
συσκευών το 2022

<<<<<<

Μειώθηκαν κατά 2,6%
σε παγκόσμιο επίπεδο.

<<<<<<

Το επόμενο έτος περισσότε-
ρες πολυτελείς μάρκες θα κά-
νουν οι ίδιες μεταπωλήσεις
μεταχειρισμένων προϊόντων.

Ρεκόρ στη μεταπώληση ειδών
πολυτελείας αναμένεται το 2023
Ισχυρή ζήτηση θα συνεχίσουν να έχουν και τη νέα χρονιά Hermès και Chanel

H Bain & Co προβλέπει πως η αγορά προσωπικής πολυτέλειας θα αυξηθεί μεταξύ 3% και 8% κατά τη διάρκεια του 2023.
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Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Προθεσμία 6μηνών θα δίνει στις τράπεζες
η διάταξη για τις ηλεκτρονικές απάτες
(phishing) που περιλαμβάνεται σε νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης,
προκειμένου αυτές να εφαρμόσουν πρό-
σθετα επίπεδα ασφαλείας κατά τις συ-
ναλλαγές των πελατών τους μέσω
internet ή mobile banking με χρήση
του τραπεζικού τους λογαριασμού ή της
χρεωστικής και πιστωτικής τους κάρτας.
Η εφαρμογή πρόσθετων επιπέδων α-
σφαλείας θα δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απαλλαγούν από την ευθύνη
να αποζημιώνουν τον πελάτη τους για
ποσά άνω των 1.000 ευρώ που θα υπε-
ξαιρούνται από τους λογαριασμούς ή
τα μέσα πληρωμών που χρησιμοποιούν,
όπως οι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες
κατά τη διενέργεια μιας ηλεκτρονικής
συναλλαγής, ακόμη και στις περιπτώσεις
βαριάς αμέλειας. Η προθεσμία θα τεθεί
σε ισχύ από την ψήφιση της σχετικής
διάταξης στην οποία το υπουργείο Α-
νάπτυξης επέμεινε στη συνάντηση που
έγινε την Παρασκευή με το προεδρείο
της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και
βάσει της οποίας οι τράπεζες θα πρέπει
να αποζημιώνουν τους πελάτες τους για
την απώλεια χρημάτων άνω των 1.000
ευρώ που είναι αποτέλεσμα ηλεκτρονικής
απάτης από αμέλεια.

Πρακτικά η διάταξη του υπουργείου
Ανάπτυξης θα υποχρεώσει ουσιαστικά
τις τράπεζες να προσαρμοστούν ταχύ-
τερα στο 3 factors authentication, δη-
λαδή την υποχρέωση να πιστοποιούν
μια συναλλαγή με 3 κριτήρια αντί των
2 που προβλέπονται σήμερα, δηλαδή
του pin και κωδικού μιας χρήσης (OTP
- one time password) ή του password
και του OTP, που είναι πλέον απαραίτητο
για κάθε συναλλαγή, έτσι ώστε οι συ-
ναλλαγές αυτές να θεωρούνται «εξου-
σιοδοτημένες».

Το ξάφρισμα των λογαριασμών και
η άντληση των στοιχείων των προσω-
πικών λογαριασμών με «εξουσιοδοτη-
μένο» τρόπο μέσω email (phishing),
sms (smishing) ή τηλεφώνου (vishing)
λαμβάνει πλέον μορφή μάστιγας και,
σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύουν
μεγάλοι οργανισμοί στο εξωτερικό, υ-
περβαίνει τις παλιές μεθόδους υποκλο-

πής των στοιχείων, π.χ., της κάρτας. Οι
επιτήδειοι δεν χρησιμοποιούν μόνο τη
μέθοδο της αποστολής παραπλανητικών
emails ή sms μέσω των οποίων προ-
τρέπουν τους χρήστες να «κλικάρουν»
ένα link για να μεταφερθούν στην τρά-
πεζά τους και να λύσουν το πρόβλημα,
που συνήθως είναι το μπλοκάρισμα του
λογαριασμού τους. Εξαιρετικά διαδε-
δομένη το τελευταίο διάστημα είναι η
πρακτική τού να παίρνουν απευθείας
τηλέφωνο τον ανυποψίαστο πολίτη και,
παριστάνοντας δημοσίους λειτουργούς
ή ακόμη και φοροτεχνικούς, που ισχυ-
ρίζονται ότι μπορούν να βοηθήσουν
στην υποβολή του αιτήματος για ένα
επίδομα, καταφέρνοντας έτσι να απο-
σπάσουν τα στοιχεία του λογαριασμού
του. Λιγότερο συνηθισμένη αλλά όχι
σπάνια πρακτική είναι η υποκλοπή της
sim κάρτας (sim swap), πρακτική μέσω
της οποίας αποκτούν τη δυνατότητα
να ελέγχουν τον αριθμό του κινητού
και να λαμβάνουν κωδικούς για οποι-
ονδήποτε από τους λογαριασμούς του
κατόχου του κινητού.

Αντιμέτωπο με πληθώρα παρόμοιων
καταγγελιών το υπουργείο Ανάπτυξης
συμπεριέλαβε διάταξη σε νομοσχέδιο

που υποχρέωνε τις τράπεζες να αναλά-
βουν να αποζημιώνουν τους πελάτες
που πέφτουν θύματα παρόμοιων περι-
στατικών απάτης για το σύνολο του πο-
σού που υπεξαιρείται άνω των 1.000
ευρώ. Η διάταξη δημιούργησε κύμα α-
νησυχίας και διαμαρτυρίας από τις τρά-
πεζες που προέβαλλαν –το βάσιμο– ε-
πιχείρημα ότι κάτι τέτοιο όχι απλώς δεν
θα μείωνε τα περιστατικά απάτης, αλλά
αντίθετα θα άνοιγε τον δρόμο σε επι-
τήδειους ώστε να «κάνουν επάγγελμα»
παρόμοιες μορφές υπεξαίρεσης, γνω-
ρίζοντας ότι η τράπεζα θα τους αποζη-

μιώσει απεριόριστα, δηλαδή για το σύ-
νολο της «απώλειας», άνω του 1.000 ευ-
ρώ. Μια τέτοια «ανεξέλεγκτη» επιβά-
ρυνση των τραπεζών θα λειτουργούσε
ως τροχοπέδη στην παρατηρούμενη
διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών και δεν αποκλείεται να οδηγούσε
τις τράπεζες να επιβάλουν όρια στο
ύψος των ηλεκτρονικών συναλλαγών,
όπως οι αγορές μέσω Διαδικτύου, προ-
κειμένου να αποτραπεί η μονομερής
ανάληψη του κόστους της υπεξαίρεσης
ακόμη και εάν ο καταναλωτής λειτουρ-
γούσε με βαριά αμέλεια, δηλαδή έδινε

τους κωδικούς του σε κάποιον, που από
την άλλη γραμμή της τηλεφωνικής συ-
σκευής ισχυριζόταν ότι ήταν φοροτε-
χνικός ή υπάλληλος του ΕΦΚΑ που
στόχο έχει να καθοδηγήσει τον ανυπο-
ψίαστο συνταξιούχο στην υποβολή ενός
αιτήματος. Εξίσου ανησυχητική θα ήταν
και η προοπτική του να πρέπει να σπάσει
κάποιος μια συναλλαγή π.χ. των 2.000,
των 3.000 ευρώ κ.ο.κ. σε δύο, τρεις ή
περισσότερες πληρωμές προκειμένου
να αγοράσει μια ηλεκτρική συσκευή
από το Διαδίκτυο. Αντίστοιχα, σε ου-
σιαστική κατάργηση των μεταφορών

χρημάτων θα μπορούσε να οδηγήσει
η υποχρέωση των τραπεζών να επικοι-
νωνούν με κάθε πελάτη τους που θα ή-
θελε να μεταφέρει χρήματα άνω των
1.000 ευρώ προκειμένου να αποκλειστεί
η πιθανότητα υπεξαίρεσης από τρίτο
και η επιβάρυνση της τράπεζας.

Οι λύσεις που εξετάζουν οι τράπεζες
και θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός
εξαμήνου είναι τεχνικές και προβλέπουν
πρόσθετα επίπεδα ασφαλείας κατά τη
διενέργεια μιας ηλεκτρονικής συναλ-
λαγής, πέραν του password ή του κω-
δικού μιας χρήσης, δηλαδή του OTP. Ε-

ναλλακτική λύση μπορεί να είναι η χρή-
ση ενός πρόσθετου OTP, η χρήση ενός
κωδικού QR Code που θα έρχεται στο
κινητό όταν κάποιος επιχειρεί μια συ-
ναλλαγή μέσω internet ή mobile
banking, η επαλήλθεση του IBAN (IBAN
verification) ή το confirmation of Payee,
που αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέ-
θοδο για να διασφαλίσει κάποιος ότι τα
χρήματα που στέλνει μέσω τραπεζικού
λογαριασμού θα φτάσουν πράγματι στο
IBAN του δικαιούχου και δεν θα οδη-
γηθούν σε έναν άγνωστο τραπεζικό λο-
γαριασμό, ενός προσώπου που λειτουρ-
γεί ως «βαποράκι» μιας τοπικής ή διε-
θνούς σπείρας που βάζει χέρι σε τρα-
πεζικούς λογαριασμούς ανύποπτων κα-
ταναλωτών. 

Το IBAN verification ή το confirmation
of Payee (εφαρμόζεται ήδη σε χώρες ό-
πως η Μεγάλη Βρετανία) δεν είναι παρά
η επαλήθευση τη στιγμή της συναλλα-
γής, ότι ο λογαριασμός στον οποίο κα-
τευθύνονται τα χρήματα ανήκει πράγ-
ματι σε αυτόν που τα στέλνουμε π.χ.
στο φροντιστήριο που επιθυμούμε ή
στον επαγγελματία που θέλουμε να
πληρώσουμε και όχι σε κάποιο εξωτικό
λογαριασμό, του οποίου τον κάτοχο δεν
είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την
κρίσιμη στιγμή της συναλλαγής. Σήμερα
μια περιορισμένη ένδειξη με τα αρχικά
και τελικά γράμματα του δικαιούχου
ενός λογαριασμού (π.χ. ΑΑ*** ΒΒ***) πα-
ρέχονται μόνο εάν η συναλλαγή γίνεται
σε λογαριασμό της ίδιας τράπεζας και
όχι εάν στείλουμε χρήματα από την
τράπεζα Α στην τράπεζα Β. Η τεχνική
του confirmation of Payee επιτρέπει να
εμφανίζεται ευκρινώς πριν από την ε-
κτέλεση της συναλλαγής το όνομα ή η
επωνυμία –εάν πρόκειται για επιχείρη-
ση– του δικαιούχου του λογαριασμού,
περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα α-
πάτης ακόμη και όταν ο συναλλασσό-
μενος έχει «αφελώς» δώσει όχι μόνο τα
στοιχεία του λογαριασμού, αλλά και το
password ή το OTP που έστειλε η τρά-
πεζα. Εάν παρ’ όλα αυτά υποπέσει σε
τριπλό σφάλμα, δηλαδή παραδώσει και
τα τρία μοναδικά κριτήρια που η τράπεζα
παραχώρησε για τη διασφάλιση της συ-
ναλλαγής, τότε ουδέν λάθος θα ανα-
γνωρίζεται μετά την απομάκρυνση από
το ταμείο.

«Πιστοί» στο online shopping ακόμη
και μετά την πανδημία παραμένουν
οι Ελληνες καταναλωτές, αυξάνοντας
και τον μέσο όρο των χρημάτων που
ξοδεύουν στο συγκεκριμένο κανάλι
αγορών. Σύμφωνα με έρευνα του
pricefox.gr που βασίζεται σε στοιχεία
της Focus Bari, την οποία επικαλείται
και ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελ-
λάδας), οι Ελληνες αύξησαν τον μέσο
όρο χρημάτων που ξόδεψαν για δια-
δικτυακές αγορές από 806 ευρώ το
πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 869 ευρώ

το πρώτο εξάμηνο του 2022. Λάτρεις
του online shopping είναι γυναίκες
και άνδρες ηλικίας 25-34 ετών, οι ο-
ποίοι με διαφορά ξοδεύουν το μεγα-
λύτερο ποσό (1.031 ευρώ από 859
ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021)
ενώ ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις
διαδικτυακές αγορές είναι και άτομα
λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, μεταξύ 55
και 64 ετών, που δαπανούν 949 ευρώ
από 622 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του
2021. Οι κάτοικοι της Αθήνας δαπά-
νησαν το πρώτο εξάμηνο του 2022
γύρω στα 1.065 ευρώ, της Θεσσαλο-

νίκης 866 ευρώ ενώ τα ποσά είναι μι-
κρότερα στα υπόλοιπα μέρη της Ελ-
λάδας (736 ευρώ μέσο όρος).

Οι Ελληνες συνεχίζουν να είναι ε-
ξοικειωμένοι με τις διαδικτυακές α-
γορές ακόμη και μετά την πανδημία,
οπότε οι περισσότεροι στράφηκαν
σε ψηφιακά κανάλια αγορών. Παράλ-
ληλα, είναι πιθανόν λόγω του κύματος
ακρίβειας αρκετοί να στρέφονται στις
ηλεκτρονικές αγορές, για να βρουν
προσφορές και εκπτώσεις σε μη βα-
σικά είδη ανάγκης. Οπως αναφέρει
η έρευνα, ρούχα, παπούτσια, ηλε-
κτρονικά είδη, καλλυντικά και ηλε-
κτρικές συσκευές παραμένουν οι πιο
δημοφιλείς κατηγορίες ειδών στις ο-
ποίες στρέφονται οι Ελληνες κατα-
ναλωτές όταν πραγματοποιούν τις
online αγορές τους. Ωστόσο, σε σύ-
γκριση με τα στοιχεία του πρώτου ε-
ξαμήνου του 2021, παρατηρείται μικρή
πτώση στις online αγορές των συγκε-
κριμένων ειδών καθώς πλέον, μετά
την περίοδο των lockdowns, οι πε-
ρισσότεροι καταναλωτές προτιμούν
να κάνουν αυτές τις αγορές στα φυσικά
καταστήματα. Ενδεικτικά οι online
αγορές ρούχων κινήθηκαν σε ποσοστά
της τάξης του 42% το περυσινό πρώτο
εξάμηνο από 46% το αντίστοιχο διά-
στημα το 2021. Αύξηση το πρώτο ε-
ξάμηνο του 2022 καταγράφεται στις
online κρατήσεις ξενοδοχείων
(+177%), αεροπορικών εισιτηρίων
(+133%) και των εισιτηρίων που α-
φορούν τη διασκέδαση όπως το θέ-
ατρο και το σινεμά (+231%). Η online
ασφάλεια αυτοκινήτου δεν είναι α-
νάμεσα στις πρώτες επιλογές των κα-
ταναλωτών και παραμένει στην Ελ-
λάδα σε ποσοστά της τάξης του 10%.
Πάντως, αν και οι ηλεκτρονικές αγορές
ήταν πολύ ψηλά στους λόγους χρήσης
του Διαδικτύου στην Ελλάδα στην
πανδημία και συγκεκριμένα ο τρίτος
επικρατέστερος, αυτό άλλαξε το πρώτο
εξάμηνο του 2022. Πλέον, οι ηλεκτρο-
νικές αγορές καταλαμβάνουν την 5η
θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών λόγων
χρήσης του Διαδικτύου από τους πο-
λίτες. Τα κοινωνικά δίκτυα, η αναζή-
τηση πληροφοριών και το email α-
ποτελούν, πλέον, τους τρεις πρώτους
λόγους για τους οποίους οι Ελληνες
χρησιμοποιούν το Ιντερνετ.

Δ. ΚΟΝΤΗ

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Ακριβότερα έως 70% πληρώνουμε φέτος
ορισμένα βασικά είδη διατροφής και
άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού σε
σύγκριση με τον Φεβρουάριο, λίγο πριν
ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Συνολικά, για ένα βασικό καλάθι προϊ-
όντων για το οποίο πέρυσι δίναμε 76
ευρώ, φέτος για τα ίδια –σχεδόν– είδη,
όλα επώνυμα προϊόντα για λόγους σύ-
γκρισης, πληρώνουμε σχεδόν 94 ευρώ,
κατά 23% περισσότερο. Οι τιμές είναι
αυξημένες σε όλα τα προϊόντα, από γά-
λα, αυγά και ψωμί έως χαρτικά και κα-
θαριστικά, με τις αυξήσεις να αποτυ-
πώνονται σε διψήφια ποσοστά. Και
γιατί λέμε για τα ίδια σχεδόν είδη; Διότι,
προϊόν που πλέον πωλείται σε μικρότερη
συσκευασία και συγκεκριμένα επώνυμη
μαργαρίνη, τώρα κοστίζει 1,60 ευρώ
(τα 200 γραμμάρια) από 1,40 ευρώ (τα
250 γραμμάρια). 

Το ένα λίτρο φρέσκου γάλακτος πω-
λείται πλέον προς 1,87 ευρώ από 1,38

στις αρχές της προηγούμενης χρονιάς,
στα μακαρόνια η αύξηση είναι 38,10%,
στη φέτα 21%, ενώ το επώνυμο χαρτί
υγείας μοιάζει με είδος πολυτελείας,
με τις ανατιμήσεις να φθάνουν το 69%. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία
της έρευνας οικογενειακών προϋπο-
λογισμών για το έτος 2021 και το γε-
γονός ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων
διαμορφώθηκε σε 15,5% τον Δεκέμβριο
του 2022, προκύπτει ότι τα νοικοκυριά
καλούνται κατά μέσον όρο, μόνο για
αυτή την κατηγορία αγαθών, να δαπα-
νήσουν περί τα 360 ευρώ από 311 έναν
χρόνο πριν. 

Το πρόβλημα, βεβαίως, είναι πολύ
μεγαλύτερο για τα ευάλωτα οικονομικώς
νοικοκυριά, καθώς ενώ οι δαπάνες για
τα τρόφιμα αποτελούν κατά μέσον όρο
το 22% των δαπανών των νοικοκυριών,
στα φτωχότερα νοικοκυριά είναι αρκετά
υψηλότερο και για το πλέον φτωχότερο
20% του πληθυσμού ανεβαίνει στο
34,8%. 

Ενα χρόνο πριν, εάν ένα νοικοκυριό
με μηνιαίο εισόδημα 750 ευρώ δαπα-
νούσε για είδη διατροφής 164 ευρώ,
πλέον θα πρέπει να ξοδεύει περί τα
190 ευρώ, κάτι που στην πραγματικό-
τητα μειώνει σημαντικά την αγοραστική

του δύναμη. Ενα νοικοκυριό με συνο-
λικό μηνιαίο εισόδημα 1.500 ευρώ θα
πρέπει τώρα να δαπανά περίπου το
24% του εισοδήματος από 20% ένα
χρόνο πριν για την αγορά τροφίμων,
ενώ ένα μέσο νοικοκυριό με συνολικό
μηνιαίο εισόδημα 2.500 ευρώ θα πρέπει
να δαπανά τώρα περίπου το 20% του
εισοδήματός του από 15% ένα χρόνο
πριν. 

Το χειρότερο ίσως είναι ότι το ράλι
των τιμών στα τρόφιμα δεν σταματάει
εδώ, με στελέχη της αγοράς να προ-
βλέπουν συνέχιση των ανατιμήσεων
τουλάχιστον μέχρι το τέλος του α΄ ε-
ξαμήνου του 2023.

Προϊόντα που έχουν παραχθεί με α-
κριβές πρώτες ύλες και ακόμη δεν έχουν
διατεθεί στη λιανική, συνέχιση της α-
βεβαιότητας όσο ο πόλεμος στην Ου-
κρανία διαρκεί και διατήρηση των υ-
ψηλών τιμών σε φυσικό αέριο και η-
λεκτρικό ρεύμα, παρά την όποια απο-
κλιμάκωση και τις επιδοτήσεις και στις
επιχειρήσεις, είναι οι βασικοί λόγοι για
τις δυσοίωνες προβλέψεις σχετικά με
την εξέλιξη των τιμών στα τρόφιμα. 

«Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποι-
ούνται για την παρασκευή των τροφί-
μων είναι αγορασμένες σε πολύ υψηλές

τιμές. Επομένως, οι τιμές στα τελικά
προϊόντα θα εξακολουθούν να αυξά-
νονται. Ακόμη κι αν σταματήσει η ά-
νοδος θα υπάρξει σταθερότητα σε πολύ
υψηλές τιμές. Μεταβολή θα υπάρξει
μόνο μετά τις καλοκαιρινές σοδειές»,
εκτιμά, μιλώντας στην «Κ» ο Σπύρος
Θεοδωρόπουλος, ιδιοκτήτης σειράς
βιομηχανιών του κλάδου τροφίμων (Νί-
κας, Εδεσμα, Αμβροσία, Chipita Foods,
Ελληνικοί Χυμοί και μέτοχος της ΙΟΝ
και της ΜΕΒΓΑΛ). 

«Οι επιχειρήσεις, παρά την αύξηση
των τιμών της ενέργειας και των πρώ-
των υλών το 2022, προσπάθησαν να
μην κάνουν βεβιασμένες κινήσεις, να
κινηθούν εντός των ορίων των προϋ-
πολογισμών τους και να μη μετακυλί-
σουν όλο το αυξημένο κόστος στις τιμές
των τελικών προϊόντων. Ακόμη και
στις περιπτώσεις που οι πρώτες ύλες
αποτελούν πολύ υψηλό συντελεστή
κόστους, οι επιχειρήσεις δεν πέρασαν
στις τιμές το 100% της αύξησης και το
είδαμε χαρακτηριστικά στο ψωμί, στα
αυγά και τα πουλερικά», επισημαίνει
μιλώντας στην «Κ» ο Στέφανος Κομνη-
νός, συνιδρυτής της εταιρείας συμβού-
λων Netrino, αναλυτής της αγοράς και
πρώην γενικός γραμματέας Εμπορίου.

«Το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική
υποχώρηση σε ενέργεια και πρώτες ύ-
λες, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει μειωθεί
ο βαθμός αβεβαιότητας ειδικά σε σχέση
με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οδηγεί
τις επιχειρήσεις στο να μετακυλίουν
τώρα το αυξημένο κόστος στις τιμές,
το οποίο είχαν συγκρατήσει κατά έναν
βαθμό το προηγούμενο διάστημα»,
προσθέτει.

Ο κ. Κομνηνός υποστηρίζει ότι οι
αυξήσεις στους τιμοκαταλόγους είναι
ονομαστικές προκειμένου να υπάρχει
στη συνέχεια ευελιξία προμηθευτών
και αλυσίδων σούπερ μάρκετ με τις
προσφορές. «Εάν θα περάσουν όλες
στην τιμή καταναλωτή θα εξαρτηθεί
εάν το επόμενο διάστημα παρατηρηθεί
σημαντική μείωση του όγκου πωλή-
σεων, της κατανάλωσης», τονίζει. Δεν
αποκλείει δε το ενδεχόμενο να δούμε
τη νέα χρονιά ανατιμήσεις και στα
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς σε
μεγάλο βαθμό αναθεωρούνται τα συμ-
βόλαια που έχουν τα σούπερ μάρκετ
με τις βιομηχανίες, συμβόλαια που το
2022 είχαν «κλειδωμένες» τις τιμές.
Μια τέτοια εξέλιξη θα συμβάλει με τη
σειρά της σε περαιτέρω αυξήσεις τιμών
και στα επώνυμα προϊόντα.

Αλλάζουν οι online τραπεζικές συναλλαγές
Θα προστεθεί τρίτος μηχανισμός ασφαλείας για προστασία από ηλεκτρονικές απάτες – Προθεσμία 6 μηνών θα δοθεί στις τράπεζες

<<<<<<

Η εφαρμογή του μέτρου θα
δώσει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να απαλλαγούν α-
πό την ευθύνη αποζημιώσε-
ων για ποσά άνω των 1.000
ευρώ που θα υπεξαιρούνται.

<<<<<<

Eνα βασικό καλάθι προϊό-
ντων κοστίζει ήδη 23%
περισσότερο από πέρυσι.

Διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης θα υποχρεώσει ουσιαστικά τις τράπεζες να πιστοποιούν μια συναλλαγή με τρία κριτήρια αντί των δύο
που προβλέπονται σήμερα, δηλαδή του pin και κωδικού μιας χρήσης (OTP - one time password) ή του password και του OTP, που είναι πλέ-
ον απαραίτητο για κάθε συναλλαγή, έτσι ώστε οι συναλλαγές αυτές να θεωρούνται «εξουσιοδοτημένες».

Μικρή αύξηση
στις δαπάνες για
διαδικτυακές αγορές

Tο πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σύγκρι-
ση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021
καταγράφεται μεγάλη αύξηση στις online
κρατήσεις ξενοδοχείων, αεροπορικών ει-
σιτηρίων και των εισιτηρίων που αφορούν
τη διασκέδαση.

Ο πληθωρισμός πέφτει, τα τρόφιμα ακριβαίνουν
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Συμβάσεις με τιμές αυξημένες από 10%
έως και 15% έχουν υπογράψει για τη
σεζόν του 2023 οι Ελληνες ξενοδόχοι
με τα μεγάλα τουριστικά γραφεία του
εξωτερικού. Οι αυξήσεις αυτές, που με-
σοσταθμικά κινούνται πέριξ του 12%,
αφορούν τα πακέτα διακοπών που πω-
λούνται στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες
όπως η Γερμανία και η Αγγλία από tour
operators όπως η TUI Group, η Der
Touristik, η Apollo, που ειδικεύεται στις
αγορές των σκανδιναβικών χωρών, η
Seniorenreisen (Αυστρία) η Ideal Tours,
η Springer Reisen και άλλοι. 

Παρά την άνοδο των τιμών που έρ-
χεται ως λογικό επακόλουθο του πλη-
θωρισμού και της ισχυρής ζήτησης για
διακοπές στην Ελλάδα, τα μεγάλα του-
ριστικά γραφεία εκτιμούν πως θα μπο-
ρέσουν να πουλήσουν ακόμα περισσό-
τερα πακέτα φέτος, αναφέρουν στην
«Κ» πηγές της αγοράς. Το εύρος των αυ-
ξήσεων διαφέρει από προορισμό σε προ-
ορισμό ανάλογα και με τη δημοφιλία
που έχει ο καθένας από αυτούς στις ευ-
ρωπαϊκές αγορές. 

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο πως οι
αυξήσεις στις τιμές για τις απευθείας
κρατήσεις που κάνουν οι ταξιδιώτες
είναι ακόμα μεγαλύτερες και σε περι-
πτώσεις ξεπερνούν ακόμα και το 100%,

προσθέτουν οι ίδιες πηγές.
Ενώ λοιπόν το σύνολο του κόστους

του τουριστικού πακέτου για μία οικο-
γένεια που θέλει να ταξιδέψει από την
Αγγλία ή τη Γερμανία προς την Ελλάδα
εμφανίζεται σημαντικά αυξημένο, λόγω
και της παράλληλης ανόδου του κόστους
των επιβατικών αερομεταφορών, η διά-
θεση για ταξίδια φέτος παραμένει ισχυρή
και σε περιπτώσεις ισχυρότερη και από
αυτήν του 2022. Διορθώσεις ωστόσο α-
ναμένεται να παρατηρηθούν στη διάρ-
κεια των διακοπών, καθώς η διάβρωση
του διαθέσιμου εισοδήματος των ευρω-
παϊκών νοικοκυριών από τον πληθωρι-
σμό περιορίζει τους σχετικούς προϋπο-
λογισμούς των διακοπών του καλοκαιριού
του 2023. 

Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα
με έρευνα της PwC σε δείγμα 1.000 Γερ-
μανών ηλικίας από 18 έως 65 ετών, η
διάθεση εξοικονόμησης χρημάτων στις
διακοπές εμφανίζει μικρή υποχώρηση

σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα που
έγινε την περίοδο της άνοιξης του 2022.
Το 58% ελπίζει ότι η οικονομική του κα-
τάσταση δεν θα χειροτερέψει και ενδε-
χομένως και να βελτιωθεί κατά το πρώτο
εξάμηνο φέτος, έναντι αντίστοιχου πο-
σοστού 67% τον Απρίλιο του 2022, ενώ
οι μισοί σχεδόν από τους ερωτηθέντες
χαρακτηρίζουν την οικονομική τους κα-
τάσταση άσχημη (19 μονάδες περισσό-
τερες έναντι του 2022). Πάντως, πάνω
από 70% όσων ταξιδεύουν με πακέτα
διακοπών σκέφτονται να ταξιδέψουν
με λιγότερα χρήματα ή και να κάνουν
συντομότερης διάρκειας διακοπές.

Τα ευρήματα αυτά δεν ανησυχούν ι-

διαίτερα τα μεγάλα τουριστικά γραφεία
ούτε τους Ελληνες ξενοδόχους καθώς
το απόθεμα ζήτησης για διακοπές στην
Ελλάδα είναι τέτοιο που μπορεί να επι-
τρέψει την κάλυψη των διαθέσιμων η-
μερών από άλλους ταξιδιώτες. Να πέσει
δηλαδή η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη
ανά ταξίδι στην Ελλάδα αλλά να ανέβει
το πλήθος των επισκεπτών από το εξω-
τερικό. Εξάλλου, σύμφωνα με την έρευνα
της PwC, τα περισσότερα γερμανικά
νοικοκυριά σχεδιάζουν περικοπές σε
άλλους τομείς και όχι απαραίτητα στις
διακοπές. Τα κοσμήματα και τα έπιπλα
για παράδειγμα βρίσκονται στην κορυφή
της λίστας περικοπών, με το 66% και

το 59% των Γερμανών αντίστοιχα να
δηλώνουν πως θα «παγώσουν» τις σχε-
τικές αγορές. 

Ανάλογα είναι τα μηνύματα και από
τη βρετανική αγορά που μαζί με τη γερ-
μανική είναι οι δύο μεγαλύτερες από
τις οποίες αντλεί επισκέπτες η Ελλάδα.
Μάλιστα αντίστοιχη έρευνα στη Βρε-
τανία δείχνει ότι το 34% όσων σχεδιάζουν
να ταξιδέψουν, δηλώνει πως θα κάνει
φέτος μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές
σε σχέση με το 2022. Το ποσοστό που
δηλώνει πως θα κάνει διακοπές μικρό-
τερης διάρκειας στην ίδια έρευνα δια-
μορφώθηκε στο 25%. Η μειοψηφία (20%)
εκείνων των Βρετανών που δεν θα τα-

ξιδέψουν, δηλώνει πως η διάβρωση του
διαθέσιμου εισοδήματος (66%) και ο
πληθωρισμός (48%) είναι οι βασικές αι-
τίες. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως οι
αυξήσεις στις συμβάσεις των ξενοδόχων
με τα μεγάλα ξένα τουριστικά γραφεία
αντανακλώνται και στις αυξήσεις που
προβλέπει η νέα Εθνική Κλαδική Συλ-
λογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΚΣΣΕ) που
διέπει τις εργασιακές σχέσεις στον ξε-
νοδοχειακό κλάδο. Η συμφωνία έχει
διετή διάρκεια (1-1-2023 έως 31-12-2024)
και προβλέπει αύξηση των βασικών μι-
σθών κατά 5,5% για το πρώτο έτος (2023)
και επιπλέον αύξηση κατά 5% για το
δεύτερο έτος (2024).

Στην περαιτέρω ψηφιοποίηση της Δι-
καιοσύνης θα συμβάλει η β΄ φάση
του έργου αναβάθμισης του Ολοκλη-
ρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δι-
καστικών Υποθέσεων Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ),
που ανέλαβε να υλοποιήσει η εταιρεία
Intrasoft-Netcompany. Πρόκειται για
έργο ύψους 37,1 εκατ. ευρώ, που έχει
τριετή χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης
και περιλαμβάνει την αναβάθμιση
και ενοποίηση του πληροφοριακού
συστήματος σε 321 δικαστικούς φορείς
σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβα-
νομένων του Αρείου Πάγου και της
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Το καλοκαίρι του 2014, αρκετά χρό-
νια πριν από την εξαγορά της –τον
Οκτώβριο του 2021– από τη δανέζικη
Netcompany, η Intrasoft είχε αναλάβει
και την πρώτη φάση της αναβάθμισης
του πληροφοριακού συστήματος 41
δικαστικών φορέων, που αποτέλεσε
έργο 15,7 εκατ. ευρώ. Η πρώτη αυτή
φάση είχε δημιουργήσει ένα κεντρικό
ομογενοποιημένο σύστημα και οδή-
γησε στην ίδρυση της ψηφιακής πύλης
πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης
www.solon.gov.gr, μέσω της οποίας
κατέστη εφικτή η ενημέρωση, μεταξύ
άλλων, για την πορεία των υποθέσεων,
όπως και για τα πινάκια των επόμενων
15 ημερών.

Επίσης δόθηκε η δυνατότητα ά-
μεσης άντλησης στατιστικών στοι-
χείων που είναι απαραίτητα για την
αποτελεσματικότερη λειτουργία του
δικαστικού συστήματος. Ταυτόχρονα
έγινε δυνατή η ενημέρωση για βασικά

στοιχεία μιας υπόθεσης, όπως σε
ποιον δικαστή έχει χρεωθεί, αν έχουν
εκδοθεί πρακτικά κ.λπ.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
της Δικαιοσύνης αποτελεί ορόσημο
για τη χώρα μας. Εδώ και δεκαετίες
η εταιρεία μας πραγματώνει με επι-
τυχία τις ψηφιακές φιλοδοξίες δημο-
σίων φορέων σε Ελλάδα και Ευρώπη
με γνώμονα τους πολίτες», ανέφερε
ο Αλέξανδρος Μάνος, διευθύνων σύμ-
βουλος της Netcompany-Intrasoft. Η
ολοκλήρωση της β΄ φάσης του έργου
εκτιμάται ότι θα επιταχύνει τη δια-
δικασία απονομής της δικαιοσύνης,
ενώ θα επιτρέψει την εξοικονόμηση
πολύτιμων πόρων για πολίτες και ε-
πιχειρήσεις.

Οπως έχει αναφέρει ο ΣΕΒ, βασική
προϋπόθεση για την επιτάχυνση της
απονομής της δικαιοσύνης είναι η ε-
ντατικοποίηση των προσπαθειών α-
ξιοποίησης των λύσεων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
και η στρατηγική ένταξή τους στις
προσπάθειες οργανωτικής αναβάθ-
μισης των δικαστηρίων. Με αυτόν
τον τρόπο μπορούν να εξοικονομη-
θούν έως και 800.000 ανθρωποημέρες,
235 εκατ. ευρώ για το ελληνικό Δη-
μόσιο και να αυξηθεί ο ρυθμός επί-
λυσης των υποθέσεων έως 100%.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα,
βάσει στοιχείων για το 2019, εκτιμάται
ότι απαιτούνται περίπου 640 ημέρες
για την εκδίκαση υπόθεσης στον πρώ-
το βαθμό (αστική ή εμπορική).

ΔΗΜ. ΔΕΛΕΒEΓΚΟΣ

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ 

Στρατηγικούς επενδυτές για σημαντικά
πακέτα των μετοχών του, όπως διεθνώς
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ι-
δρύματα, μακροπρόθεσμους επενδυτές
(π.χ. αμοιβαία κεφάλαια που έχουν ήδη
ιστορικό επενδύσεων σε χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα, family offices κ.λπ.),
καθώς και άλλους επενδυτές εκτός του
τραπεζικού τομέα με σημαντική τε-
χνογνωσία «ευνοεί» το ΤΧΣ στο πλαίσιο
της στρατηγικής αποεπένδυσης από
τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στις
οποίες διαθέτει ποσοστά. Αυτό αναφέρει
η στρατηγική που δημοσιοποιήθηκε
χθες από το Ταμείο, στην οποία δια-

κρίνονται δύο βασικές μορφές διάθεσης
μετοχών:  

• Μέσω κεφαλαιαγοράς, που περι-
λαμβάνει εναλλακτικούς τρόπους διά-
θεσης (accelerated book building,
dribble out κ.α.) ή συνδυασμό αυτών.  

• Μέσω ιδιωτικής πώλησης, που ευ-
νοεί τη διάθεση μεγάλων πακέτων με-
τοχών –άνω του 5%– ή την απευθείας
διάθεση του συνόλου των μετοχών που
διαθέτει το Ταμείο σε μια τράπεζα.   

Την απόφαση για το ποια διαδικασία
θα ακολουθηθεί για κάθε τράπεζα θα
λάβει το Ταμείο, αξιολογώντας τα οφέλη
κάθε μεθόδου αλλά και τον χρόνο που
απαιτεί κάθε τύπος συναλλαγής για να
ολοκληρωθεί. Σε αυτό το πλαίσιο το
Ταμείο μπορεί να εξετάσει και το εν-
διαφέρον ή την προσφορά αυτόκλητου
επενδυτή, αλλά σύμφωνα με όσα προ-
βλέπει η στρατηγική αποεπένδυσης
δεν θα προχωρήσει σε διμερή διαπραγ-
μάτευση χωρίς να προηγηθεί ανταγω-
νιστική διαδικασία. Οπως διαβεβαιώνει
σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΤΧΣ
Ανδρέας Βερύκιος, «η αποεπένδυση
θα υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό στις
αρχές της διαφάνειας και αποτελεσμα-
τικότητας προς όφελος της ελληνικής
οικονομίας και το Ταμείο θα κληθεί να

πάρει αποφάσεις ζυγίζοντας την ταχύ-
τητα με την οικονομική αποδοτικότητα
σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας».   

Το ΤΧΣ στοχεύει στην αποεπένδυση
σε ορίζοντα τριετίας, αλλά «δεν δε-
σμεύεται σε συγκεκριμένο χρονισμό
ή αλληλουχία συναλλαγών», προκει-
μένου, όπως σημειώνεται, «να μην ε-
πιβαρυνθεί η εμπορική αξία του χαρ-
τοφυλακίου του». Οπως σημειώνει σε
δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος
του Ταμείου Ηλίας Ξηρουχάκης, «οι ελ-
ληνικές συστημικές τράπεζες βελτίωσαν
θεαματικά τις επιδόσεις τους και κρί-
νονται έτοιμες να κινηθούν δυναμικά
τα επόμενα χρόνια προς όφελος των
μετόχων τους, του δημοσίου συμφέ-
ροντος, της περαιτέρω ανάπτυξης της
εθνικής μας οικονομίας και φυσικά της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».
Στη στρατηγική αποσαφηνίζεται επίσης
ότι οι μεμονωμένες συναλλαγές δεν α-
ποτελούν σημείο αναφοράς για τις ε-
πόμενες που θα σχεδιαστούν, αλλά το
Ταμείο οφείλει να παρακολουθεί τις
συνθήκες των αγορών πριν λάβει ο-
ποιαδήποτε απόφαση και να αξιολο-
γήσει εάν οι συνθήκες επιτρέπουν την
εκτέλεση μιας συναλλαγής.    

Η πώληση ενός μεγάλου πακέτου

(μερίδιο άνω του 5% ή το πλήρες μερίδιο
εάν το ΤΧΣ κατέχει λιγότερο από 5%)
σε μόνο έναν επενδυτή μπορεί να προ-
κύψει από μια αυτόκλητη προσφορά
που έγινε στο Ταμείο από «καλή τη πί-
στει» δυνητικό επενδυτή, την απόφαση
του Ταμείου να ξεκινήσει μια επίσημη
διαδικασία πώλησης ή να προσεγγίσει
άμεσα έναν δυνητικό επενδυτή το ίδιο
το Ταμείο. Στην περίπτωση που θα λάβει
μια αυτόκλητη προσφορά, το Δ.Σ. του
ΤΧΣ  θα κληθεί να αξιολογήσει ότι ο
δυνητικός επενδυτής είναι σε θέση να
την ολοκληρώσει και όπως διευκρινίζεται
«η απόφαση ότι ενδέχεται να μην είναι
σε θέση να ολοκληρώσει τη συναλλαγή
θα ληφθεί μόνο εάν κατά την εκτίμηση
του Ταμείου ο δυνητικός επενδυτής
δεν αναμένεται να λάβει την έγκριση
των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών ή
δεν έχει παράσχει επαρκή στοιχεία ότι
μπορεί να χρηματοδοτήσει την από-
κτηση των μετοχών της τράπεζας».    

Η διάθεση, όπως σημειώνεται, θα
λάβει τη μορφή είτε διμερούς συζήτη-
σης, ακολουθούμενης από ανταγωνι-
στική διαδικασία, είτε δημοπρασίας έ-
πειτα από επίσημη διαδικασία πώλησης.
Το Ταμείο θα αποφασίσει, ύστερα από
συζήτηση με τον σύμβουλο διάθεσης,

στην αρχή της διαδικασίας ποια μορφή
επιθυμεί να ακολουθήσει για τη συ-
γκεκριμένη συναλλαγή. Εάν οι συζη-
τήσεις είναι επιτυχείς, το Ταμείο θα υ-
πογράψει με τον επενδυτή μια υπό ό-
ρους συμφωνία που θα αντικατοπτρίζει
τους συμφωνηθέντες όρους και θα ε-
πιτρέπει στο ΤΧΣ να αναζητήσει εναλ-
λακτικές προσφορές για μια περίοδο 4
έως 8 εβδομάδων. Σε αυτή την περί-
πτωση το ΤΧΣ θα δημοσιοποιήσει τους
όρους της καταρχήν συμφωνίας και
θα καλέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη
που είναι διατεθειμένα να προσφέρουν
καλύτερους όρους να απευθυνθούν
στον σύμβουλο διάθεσης. Μετά την
παραλαβή των ανταγωνιστικών προ-
σφορών, το Ταμείο θα αξιολογήσει
ποιες αποτελούν «καλή τη πίστει» προ-
σφορές, δίνοντας πρόσβαση στις ίδιες
πληροφορίες με τον πρώτο πλειοδότη.
Εάν δεν ληφθεί καλύτερη προσφορά
μέχρι το τέλος της επιτρεπόμενης πε-
ριόδου, η συμφωνία με τον πρώτο πλει-
οδότη θα καταστεί δεσμευτική για το
ΤΧΣ, ενώ εάν το Ταμείο λάβει μια α-
νταγωνιστική προσφορά καλύτερη από
αυτήν που έκανε ο πρώτος πλειοδότης,
θα δοθεί η ευκαιρία στον πρώτο να
βελτιώσει την προσφορά του. 

Με αυξημένες
τιμές τα πακέτα
διακοπών
στην Ελλάδα
Ενισχυμένες έως 15% οι φετινές
συμβάσεις που κλείνουν οι ξενοδόχοι

<<<<<<

Ισχυρή η ζήτηση για διακο-
πές στην Ελλάδα, παρά
την άνοδο των τιμών, και
σε περιπτώσεις ισχυρότερη
και από αυτήν του 2022.

<<<<<<

Η αποεπένδυση θα
υλοποιηθεί με πλήρη
σεβασμό στις αρχές της
διαφάνειας και αποτελεσμα-
τικότητας προς όφελος
της ελληνικής οικονομίας.  

Οι αυξήσεις στις τιμές για τις απευθείας κρατήσεις που κάνουν οι ταξιδιώτες είναι ακόμη μεγαλύτερες, κάποιες φορές ξεπερνούν και το 100%.

37,1 εκατ. ευρώ
για την ψηφιοποίηση
321 δικαστικών φορέων

Την πανελλαδική αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της Δικαιοσύνης α-
νέλαβε να υλοποιήσει η εταιρεία Intrasoft-Netcompany.

Ο οδικός χάρτης αναζήτησης
στρατηγικών επενδυτών από το ΤΧΣ
Για να διαθέσει σημαντικά πακέτα μετοχών που έχει στις τράπεζες   

Το ΤΧΣ στοχεύει στην αποεπένδυση σε ορίζοντα τριετίας, αλλά «δεν δεσμεύεται σε συγκεκριμένο χρονισμό ή αλληλουχία συναλλα-
γών», προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η εμπορική αξία του χαρτοφυλακίου του.
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Εχει γίνει μανιέρα. Η κυβέρνηση
προσποιείται ότι έχει πάντα ένα
λόγο να πανηγυρίσει, ακόμα και για
στοιχεία, εκτιμήσεις και συστάσεις
που, σε έναν κανονικό άνθρωπο,
θα επέβαλλαν σιωπή και περίσκεψη. 

Η μελέτη του ΟΟΣΑ για την ελ-
ληνική οικονομία δεν ήταν εξαίρεση
αυτού του κανόνα. Ο ΟΟΣΑ δείχνει
ότι μια βασική αιτία του πληθωρι-
σμού στη χώρα μας είναι τα υπερ-
βολικά ποσοστά κέρδους με τα οποία
έχουν (κακο)μάθει να δουλεύουν ε-
μπόριο και βιομηχανία. Ο ανταγω-
νισμός των τιμών –γράφει– είναι
χαμηλός, σε σημαντικούς τομείς κυ-
ριαρχούν ολιγοπώλια, εμποδίζεται
η είσοδος νέων παικτών. Λέει, επί-
σης, ότι οι φόροι σε κεφάλαιο και
κέρδη είναι από τους χαμηλότερους
στον ΟΟΣΑ, ότι αυτοί πρέπει να αυ-
ξηθούν και να μειωθούν οι φόροι

στα μεσαία εισοδήματα. Σημείωσε,
ακόμη, ότι μεγάλα τμήματα του πλη-
θυσμού μένουν πίσω, δεν κερδίζουν
από την ανάκτηση των απωλειών
του ΑΕΠ. Και ότι έχουμε πρωτιές
στην ανεργία γυναικών, νέων και
στους μακροχρόνια ανέργους, ενώ
οι επενδύσεις παραμένουν πολύ χα-
μηλές.

Αυτές και άλλες διαπιστώσεις και
συστάσεις σε μια κανονική χώρα
θα ήταν αφορμές για αφύπνιση και
ειλικρίνεια. Πολύ περισσότερο όταν
το οικονομικό πρόβλημα είναι βαθύ
και δεν έχει μόνο, ούτε κύρια, στενά
οικονομικές ρίζες. Εξηγούμαι:  

Η πορεία μιας κοινωνίας, και μαζί
το μοντέλο της οικονομίας της, προσ-
διορίζεται από τους θεσμούς της.
Κρίνεται –όπως καθ’ ημάς επιστα-
μένως έχει αποδείξει ο Β. Ράπανος–
από την ικανότητά της να δημιουργεί
ισχυρούς, ασφαλείς και ευπροσάρ-
μοστους στις μεταβαλλόμενες συν-
θήκες θεσμούς – αυτό, άλλωστε,
είναι ένα κεντρικό στοιχείο που δια-
κρίνει τον προοδευτικό από τον συ-
ντηρητικό. Μια ουσιαστική προϋ-
πόθεση για να αλλάξει τροχιά η
χώρα μας και η οικονομία της είναι

η Ελλάδα να πάψει να είναι θλιβερό
παράδειγμα της «τραγωδίας των θε-
σμών». Να βρει τη δύναμη να ανοι-
κοδομήσει το πλαίσιο των θεσμών
της, όχι μόνο τα νομοθετημένα όρ-
γανα της πολιτείας αλλά και γενι-
κότερα τους τυπικούς και τους ά-
τυπους «κανόνες του παιχνιδιού».
Γιατί το οικονομικό πρόβλημα της
χώρας, όπως συχνά λέγεται, είναι
πολιτικό. Κάπου εδώ φωλιάζουν οι
πιο μεγάλες ανησυχίες για την πο-
ρεία (και) της οικονομίας: Αντί να
κάνουμε βήματα μπροστά, στην κα-
τεύθυνση μιας προοδευτικής με-
ταρρύθμισης των θεσμών, σημειώ-
νονται βήματα πίσω.   

Ορισμένα είναι ελαφρούτσικα.
Παράδειγμα, η φενάκη ότι η στα-
θερότητα που θα έδινε η ευρεία λαϊ-
κή στήριξη σε μια κυβέρνηση μπορεί
να υποκατασταθεί από την τεχνητή
(και εφήμερη...) σταθερότητα που
χαρίζει ένας καλπονοθευτικός νόμος
– και η απόκλισή μας από τη γενι-
κευμένη ευρωπαϊκή πρακτική των
κυβερνήσεων συνεργασίας. Αλλα
είναι ανατριχιαστικά. Οπως η θλι-
βερή παράλυση αστυνομικών - δι-
καστικών αρχών μπροστά στη με-
γαλύτερη υπόθεση διαφθοράς στην
ΕΛ.ΑΣ., η ανήκουστη «αμέλεια» των
αρμοδίων στη διαχείριση ενός τε-
ράστιου αποδεικτικού υλικού εις
βάρος της αποκαλούμενης Greek
Mafia. Αλλα, πάλι, είναι άκρως επι-
κίνδυνα. Οπως η γνωμοδότηση του
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι
απαγορεύεται στην ΑΔΑΕ να κάνει
τη δουλειά που το Σύνταγμα της ο-
ρίζει. Η ουσία είναι αυτή που δια-
τύπωσε ο Ευ. Βενιζέλος: «Αποκλί-
νουμε από το πρότυπο της ευρω-
παϊκής δημοκρατίας», είπε. Είναι
μια δραματική προειδοποίηση. Γιατί
αν πάμε έως τις εκλογές με διασπά-
θιση χρήματος σε προεκλογικές πα-
ροχές, είναι ένα (σοβαρό) θέμα. Αν,
όμως, φθάσουμε σε αυτές με τραυ-
ματισμένους δημοκρατικούς θε-
σμούς που είχαν καταφέρει να επι-
βιώσουν μέχρι τώρα, σε μια πάση
θυσία απόπειρα να συγκαλυφθεί το
σκάνδαλο των υποκλοπών, ε, αυτό
είναι άλλο, διαφορετικό θέμα. Με
πολύ διαφορετικές συνέπειες. Οτι
θα «δαγκώσει» τους εμπνευστές του
είναι το λιγότερο. Το σοβαρότερο
θα αφορά την ελληνική δημοκρατία.   

kallitsiskostas@yahoo.com

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Αποκλίνουμε...
Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

<<<<<<

Αντί για βήματα
ενίσχυσης των θεσμών
γίνονται βήματα
αποδιάρθρωσής τους.

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ποσά ύψους σχεδόν ενός 1 δισ. ευρώ
υπολογίζεται να εισπραχθούν το 2023
από το Δημόσιο από πρόστιμα, ποινές
και καταλογισμούς που έχουν ήδη ε-
πιβληθεί ή πρόκειται να επιβληθούν
σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, το
ακριβές ποσό των προστίμων που εκτιμά
το υπουργείο Οικονομικών ότι θα ει-
σπραχθεί ανέρχεται στα 904 εκατ. ευρώ
και, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό,
το μεγαλύτερο τμήμα θα προέλθει από
φορολογικές παραβάσεις. Ωστόσο, στον
προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί ποσά
- πρόστιμα προς είσπραξη από αυθαίρετα
κτίσματα, ελλιπείς θέσεις στάθμευσης

σε κτίρια, καθώς και πρόστιμα του πρά-
σινου (ανάπτυξη και προστασία περι-
βάλλοντος) αλλά και του γαλάζιου τα-
μείου (προστασία θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος). Επίσης, προβλέπονται εισπρά-
ξεις από ποινές που θα επιβληθούν από
τα ποινικά δικαστήρια, παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας, το λαθρεμπόριο,
πρόστιμα του ΟΑΣΘ και διάφορα άλλα
πρόστιμα που περιλαμβάνονται σε κω-
δικούς που δεν έχουν πλήρη ανάλυση.

Την ίδια στιγμή, ο προϋπολογισμός
του 2023 προβλέπει επιστροφή χρημά-
των (δαπανών) στο ελληνικό Δημόσιο
ύψους 610 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν
τόσο επιστροφές αποδοχών όσο και ε-
πιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ που είχαν
δοθεί για εκτέλεση έργων επενδύσεων.
Το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του
απολογισμού που κατατέθηκε στη Βου-
λή, τα εισπραχθέντα πρόστιμα ανήλθαν
σε 952 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό που
είχε βεβαιωθεί ήταν σημαντικά μεγα-
λύτερο και συγκεκριμένα 2 δισ. ευρώ.

Το εισπρακτέο υπόλοιπο εσόδων του

απολογισμού, χωρίς τα ανείσπρακτα
των τελωνείων, ανήλθε σε 112,84 δισ.
ευρώ ή ποσοστό 62,11% του Ακαθάρι-
στου Εγχώριου Προϊόντος, το οποίο ε-
κτιμάται σε 181,68 δισ. ευρώ για το
2021. Στη διαμόρφωση του ως άνω ει-
σπρακτέου υπολοίπου συνέβαλαν ι-
δίως:

• Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από
φόρους, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό
των 32,78 δισ. ευρώ.

• Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από
μεταβιβάσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 13
δισ. ευρώ και αφορούν σχεδόν εξ ολο-
κλήρου ανείσπρακτες απαιτήσεις από
επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων
(ανήλθαν σε 12 δισ. ευρώ).

• Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από
πρόστιμα, ποινές και καταλογισμούς,
οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 65,53
δισ. ευρώ.

Οπως προαναφέρθηκε, το σύνολο
προστίμων που εκτιμάται ότι θα ει-
σπραχθούν το τρέχον έτος ανέρχεται
στο ποσό των 904 εκατ. ευρώ. Από το

ποσό αυτό οι σημαντικότερες εισπράξεις
θα προέλθουν:

• Φορολογικά πρόστιμα και προσαυ-
ξήσεις 681 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για
πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί
από τη φορολογική διοίκηση ή θα επι-
βληθούν και θα εισπραχθούν εντός του
έτους για παραβάσεις της φορολογικής
νομοθεσίας, όπως φοροδιαφυγή και α-
πόκρυψη φορολογητέας ύλης ή καθυ-
στέρηση υποβολής δηλώσεων.

• Τα τελωνειακά πρόστιμα θα φθά-
σουν στα 23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
τα 17 εκατ. ευρώ αφορούν πρόστιμα
για λαθρεμπορία, τα 5 εκατ. ευρώ πρό-
στιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής των υποχρεώσεων και 1
εκατ. ευρώ για ανακριβείς δηλώσεις.

• Καταλογισμοί ύψους 10 εκατ. ευρώ
για παραβάσεις ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων.

• Λοιπά πρόστιμα 190 εκατ. ευρώ.
Στον κωδικό αυτό συμπεριλαμβάνονται
πρόστιμα ύψους 6 εκατ. ευρώ από αυ-
θαίρετα κτίσματα, 2 εκατ. ευρώ από ελ-

λιπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια, 2
εκατ. ευρώ για πρόστιμα του πράσινου
ταμείου και 3 εκατ. ευρώ που αφορούν
πρόστιμα του γαλάζιου ταμείου (προ-
στασία θαλάσσιου περιβάλλοντος).  

• Πρόστιμα και ποινές από ποινικά
δικαστήρια 20 εκατ. ευρώ.

• Πρόστιμα για παραβάσεις της ερ-
γατικής νομοθεσίας 7 εκατ. ευρώ.

• Πρόστιμα για λιμενικές παραβάσεις
4 εκατ. ευρώ.

• Πρόστιμα για προστασία του κα-
ταναλωτή 1 εκατ. ευρώ.

• Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής
μη φορολογικών εσόδων 29 εκατ. ευ-
ρώ.

• Πρόστιμα ΟΑΣΘ 1 εκατ. ευρώ.
• Καταπτώσεις εγγυητικών επιστο-

λών 1 εκατ. ευρώ.
Επιστροφές δαπανών
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, οι

επιστροφές δαπανών θα φθάσουν το
2023 στο ποσό των 610 εκατ. ευρώ εκ
των οποίων:

•  Επιστροφές αποδοχών 41 εκατ.
ευρώ.

• Επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ για
εκτέλεση έργων επενδύσεων 145 εκατ.
ευρώ.

• Επιστροφές μεταβιβάσεων 406 ε-
κατ. ευρώ.

• Επιστροφές από φυσικά πρόσωπα
για εκτέλεση επενδύσεων 4 εκατ. ευρώ.

• Επιστροφές επιχείρησης για δια-
χείριση απορριμμάτων Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, 12 εκατ. ευρώ.

• Επιστροφή επιστρεπτέας προκα-
ταβολής 242 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
τα 73 εκατ. ευρώ από ατομικές επιχει-
ρήσεις και 169 εκατ. ευρώ από νομικά
πρόσωπα.

Μισθώματα 1,6 δισ. 
Εκτός από τα πρόστιμα και τις ποινές

ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει έσοδα
και από διάφορες άλλες κατηγορίες.
Συγκεκριμένα, προβλέπει έσοδα από
την περιέλευση αδρανών καταθέσεων
στο ελληνικό Δημόσιο ύψους 20 εκατ.
ευρώ καθώς και έσοδα ύψους 1,6 δισ.
ευρώ από μισθώματα κτιρίων και υπο-
δομών.

Με τροπολογία του υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ε-
πισπεύδεται η εκκίνηση και η διεξα-
γωγή της διαδικασίας για τον καθο-
ρισμό του κατώτατου μισθού για το
2023, προκειμένου ο νέος αυξημένος
κατώτατος μισθός να αρχίσει να ισχύει
από την 1η Απριλίου 2023, σύμφωνα
και με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τα
χρονοδιαγράμματα της κείμενης νο-
μοθεσίας για κάθε στάδιο της διαδι-
κασίας, προβλέπεται ότι:

1. Η αποστολή έγγραφης πρόσκλη-
σης από την Επιτροπή Συντονισμού
της διαβούλευσης προς εξειδικευμέ-
νους επιστημονικούς και ερευνητικούς
φορείς για τη σύνταξη έκθεσης για
την αξιολόγηση του ισχύοντος νο-
μοθετημένου κατώτατου μισθού θα
λάβει χώρα έως τις 20 Ιανουαρίου.

2. Η σύνταξη και η υποβολή της
έκθεσης θα λάβει χώρα το αργότερο
έως την 3η Φεβρουαρίου 2023.

3. Η διαβίβαση του υπομνήματος
και της τεκμηρίωσης κάθε διαβου-
λευόμενου από την Επιτροπή Συντο-
νισμού προς τους λοιπούς εκπροσώ-
πους των κοινωνικών εταίρων, με
πρόσκληση για προφορική διαβού-
λευση, θα λάβει χώρα το αργότερο
έως τη 10η Φεβρουαρίου 2023.

4. Η διαβίβαση όλων των υπομνη-
μάτων και της τεκμηρίωσης των δια-

βουλευόμενων καθώς και της έκθεσης
των φορέων στο Κέντρο Προγραμ-
ματισμού και Οικονομικών Ερευνών
(ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη σχεδίου πο-
ρίσματος διαβούλευσης θα λάβει χώρα
το αργότερο έως την 20ή Φεβρουαρίου
2023.

5. Το σχέδιο του πορίσματος δια-
βούλευσης ολοκληρώνεται το αργό-
τερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Τέλος, η εισήγηση του υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
προς το Υπουργικό Συμβούλιο για
τον καθορισμό του κατώτατου μισθού
υπαλλήλων και του κατώτατου ημε-
ρομισθίου των εργατοτεχνιτών θα υ-
ποβληθεί το αργότερο έως τη 10η
Μαρτίου 2023.

Κυβερνητικά στελέχη έχουν δη-
λώσει πως η αύξηση του κατώτατου
μισθού θα είναι μεγάλη, αφήνοντας
να εννοηθεί πως θα ξεπεράσει τα ε-
πίπεδα των 751 ευρώ, επίπεδα στα ο-
ποία βρισκόταν πριν αρχίσουν οι μει-
ώσεις κατά την περίοδο πριν από τα
μνημόνια. Πιο κοντά βέβαια στις πραγ-
ματικές προθέσεις της κυβέρνησης
αλλά και «τις ανάγκες τόσο της κοι-
νωνίας όσο και των επιχειρήσεων»
βρίσκεται το σενάριο αύξησης του
κατώτατου μισθού τουλάχιστον κατά
7,75% με 8%, όσο δηλαδή αυξήθηκαν
και οι συντάξεις. Αυτό οδηγεί σε νέο
κατώτατο μισθό κοντά στα 768 με
770 ευρώ (αύξηση κατά 55 με 57 ευρώ).    

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Νέες ρυθμίσεις οφειλών από 1,5 έως 1,8
δισ. ευρώ μέσω του εξωδικαστικού μη-
χανισμού αναμένει το υπουργείο Οι-
κονομικών από τράπεζες και εταιρείες
διαχείρισης το προσεχές 5μηνο, δίνο-
ντας το μήνυμα για «σκληρότερη δου-
λειά ώστε να ωφεληθούν περισσότεροι
πολίτες και να ρυθμίσουν επιτυχώς τις
οφειλές τους». Στόχος, το σύνολο των
ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού
μηχανισμού να προσεγγίσει συνολικά
τα 3,9 δισ. ευρώ, αυξάνοντας την απο-
τελεσματικότητα του μηχανισμού που,
σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε
στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικο-
νομικών, προσφέρει ρυθμίσεις με μέσο
«κούρεμα» 20% περίπου για τις οφειλές
προς το Δημόσιο και 30,8% για οφειλές
προς χρηματοδοτικούς φορείς.

Το μήνυμα για επιτάχυνση των ρυθ-
μίσεων δόθηκε προς τράπεζες και ε-
ταιρείες διαχείρισης κατά τις συναντή-

σεις που είχε διαδοχικά την Τετάρτη
και την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας με τις διοι-
κήσεις των ελληνικών τραπεζών και
τους επικεφαλής των μεγαλύτερων ε-
ταιρειών διαχείρισης, ανοίγοντας την
αυλαία των συναντήσεων με εκπροσώ-
πους του χρηματοπιστωτικού κλάδου
για το 2023. Στις συναντήσεις συμμε-
τείχε και ο γενικός διευθυντής προλη-
πτικής εποπτείας και εξυγίανσης της
ΤτΕ Σπύρος Παντελιάς και, σύμφωνα
με πληροφορίες της «Κ», ο υπουργός
Οικονομικών ζήτησε εντατικοποίηση
των προσπαθειών στα θέματα των ρυθ-
μίσεων έτσι ώστε να περιοριστούν οι
περιπτώσεις των οφειλετών που οδη-
γούνται σε πλειστηριασμό.

Να σημειωθεί ότι το θέμα των πλει-
στηριασμών βρίσκεται επί ξυρού ακμής,
καθώς επίκειται στις 26 Ιανουαρίου η

συζήτηση στην Ολομέλεια του Αρείου
Πάγου για το κατά πόσον οι εταιρείες
διαχείρισης μπορούν ως εντολοδόχοι
των funds στο πλαίσιο των τιτλοποιή-
σεων του «Ηρακλή» να προχωρούν σε
μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Εν α-
ναμονή της σχετικής απόφασης, όπως
σημειώνουν εκπρόσωποι των εταιρειών,
έχουν κάθε λόγο να προχωρούν σε ρυθ-
μίσεις αποφεύγοντας τους πλειστηρια-
σμούς. Οι τράπεζες και οι εταιρείες δια-
χείρισης δεσμεύθηκαν για περισσότερες
ρυθμίσεις δανείων έτσι ώστε να επιτευ-
χθεί ο στόχος για αύξηση των ρυθμίσεων
κατά 1,5-1,8 δισ. ευρώ το προσεχές 5μη-
νο. Μέχρι σήμερα μέσω του εξωδικα-
στικού έχουν εξεταστεί 6.400 αιτήματα
ρύθμισης για οφειλές 2,1 δισ. ευρώ. Ε-
πίσης, στο στάδιο της οριστικής υπο-
βολής και της διαπραγμάτευσης βρί-
σκονται άλλα 5.500 αιτήματα για οφειλές

αξίας 3,7 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 33.900 αι-
τήματα για οφειλές 19,5 δισ. ευρώ είναι
σε αρχικό στάδιο της υποβολής τους.
Τα συνολικά στοιχεία ανεβάζουν τον
συνολικό αριθμό των αιτήσεων για ρυθ-
μίσεις στις 45.800 και την αξία των προς
ρύθμιση δανείων στα 25,3 δισ. ευρώ
και το γεγονός ότι οι ολοκληρωμένες
αιτήσεις των πολιτών και τα ποσοστά
ρυθμίσεων οφειλών κάθε μήνα πολλα-
πλασιάζονται, πιστοποιεί, σύμφωνα με
τον υπουργό Οικονομικών, ότι αποτελεί
«το πιο επιτυχημένο των τελευταίων
12 ετών». Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους: 

• Το 74% των υποψηφίων προς ρύθ-
μιση ή των ρυθμισμένων χρεών αφορά
οφειλές φυσικών προσώπων και μόλις
το 26% οφειλές επιχειρήσεων.

• Το 79% είναι προς τράπεζες και ε-
ταιρείες διαχείρισης και το 21% προς

το Δημόσιο.
• Η μεση διαρκεια ρύθμισης για ο-

φειλες προς το Δημοσιο είναι τα 18 ετη
και για οφειλες προς χρηματοδοτικους
φορεις τα 15 ετη.

• Το 33% των οφειλων ρυθμιστηκε
με διαρκεια μεγαλυτερη των 20 ετων.

• Το μεσο ποσοστό διαγραφης για
οφειλες προς το Δημοσιο διαμορφώνεται
στο 20,4% και για οφειλες προς χρημα-
τοδοτικους φορεις στο 30,8%.

• Το 39% των ρυθμισεων (περί τα
320 εκατ. ευρώ) εχουν λαβει ποσοστό
διαγραφης μεγαλυτερο του 30%.

• Το 54% των προτασεων ρυθμισης
εχουν γινει αποδεκτες απο τους
οφειλετες (991 εκατ. απο τα 1,8 δισ. ευ-
ρώ).

• Το ποσοστό έγκρισης από τράπεζες
και εταιρείες διαχείρισης διαμορφώνεται
στο 63% και από το Δημόσιο στο 93%.

Το νέο χρονοδιάγραμμα
για τη θέσπιση
του κατώτατου μισθού

Η εισήγηση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου η-
μερομισθίου των εργατοτεχνιτών θα υποβληθεί το αργότερο έως τις 10 Μαρτίου.

Αιτήσεις για ρύθμιση δανείων
25 δισ. μέσω εξωδικαστικού
Μέχρι στιγμής έχουν ρυθμιστεί περίπου 2 δισ., εντατικοποίηση ζητεί ο Σταϊκούρας

<<<<<<

Το μέσο «κούρεμα» για
οφειλές προς το Δημόσιο
φτάνει το 20% και για
οφειλές προς χρηματοδοτι-
κούς φορείς το 30,8%.

<<<<<<

Τα περισσότερα αφορούν
φορολογικές παραβάσεις,
στην τσιμπίδα και κτίρια με
ελλιπείς θέσεις στάθμευσης.

Σχεδόν €1 δισ. υπολογίζει να εισπράξει
φέτος το Δημόσιο από πρόστιμα και ποινές

Μεταξύ των προστίμων που εκτιμά ότι θα εισπράξει το Δημόσιο είναι και ένα εκατομμύριο
ευρώ που αφορούν τον ΟΑΣΘ.
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Υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο ε-
ξάμηνο ο δείκτης εμπιστοσύνης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κα-
ταρτίζει η Εθνική Τράπεζα, κυρίως ε-
ξαιτίας της αβεβαιότητάς τους για τις
μελλοντικές συνθήκες ζήτησης. Παρ’
όλα αυτά, οι αναλυτές της Εθνικής ε-
πισημαίνουν ότι ο δείκτης παραμένει
σε θετικό έδαφος, δηλαδή η πλειοψηφία
των επιχειρήσεων δηλώνει θετικές προσ-
δοκίες, ενώ αντιθέτως στην Ε.Ε. οι προσ-
δοκίες έχουν περάσει σε αρνητικό έ-
δαφος.

Επίσης, το ποσοστό των επιχειρή-
σεων που ακολουθούν στρατηγικές α-
νάπτυξης περιορίστηκε στο 47%, από
57% το προηγούμενο εξάμηνο, καθώς
διαφαίνεται μια σταδιακή στροφή των
ΜμΕ προς τακτικές διατήρησης των κε-
κτημένων. Οι πληθωριστικές πιέσεις
αναδύονται ως το βασικότερο πρόβλημα
για τα 2/3 σχεδόν των ΜμΕ (με το ήμισυ
εξ αυτών να πλήττεται κυρίως από την

ακριβή ενέργεια και το λοιπό ήμισυ από
τις ακριβές πρώτες ύλες). Εντονότερη
πίεση, σημειώνει η ανακοίνωση της Ε-
θνικής, δέχονται οι κλάδοι βιομηχανίας
και κατασκευών, κυρίως λόγω υψηλής
εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες
ύλες. Παράλληλα, όμως, έχει ενδιαφέρον
ότι εν μέσω πληθωρισμού αναδεικνύεται
επίσης ως κρίσιμο πρόβλημα από το
50% του τομέα η εύρεση προσωπικού.
Μάλιστα το 16% θεωρεί αυτό ως το βα-
σικότερο πρόβλημα. Εντονότερη είναι
η ανησυχία για το συγκεκριμένο πρό-
βλημα στον κλάδο των υπηρεσιών.

Από την άλλη πλευρά, μόνο το 8%
δηλώνει ότι αντιμετωπίζει έντονα προ-
βλήματα ρευστότητας. Οπως επισημαίνει
η ανάλυση της Εθνικής, ενισχυτικοί
παράγοντες εδώ είναι αφενός τα μέτρα
στήριξης της κυβέρνησης, καθώς το
τελευταίο εξάμηνο έχουν διατεθεί 3,5
δισ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων
έναντι των υψηλών τιμών ενέργειας,

και αφετέρου η ικανοποιητική κερδο-
φορία τους (άνω των 2/3 των ΜμΕ δη-
λώνουν ανοδικά περιθώρια κέρδους το
2023).

Η αυξημένη αυτή κερδοφορία και η
ικανοποιητική ρευστότητα επέτρεψαν
στις ΜμΕ, σύμφωνα με την ανάλυση,
να απορροφήσουν μεγάλο μέρος της
πληθωριστικής πίεσης. Ετσι, ενώ τα κό-
στη τους έχουν αυξηθεί κατά 20%-25%,
δήλωσαν ότι έχουν περιοριστεί σε α-
νατιμήσεις της τάξεως του 10%.

Παράλληλα, η σχετικά υγιής χρημα-
τοοικονομική τους κατάσταση τους ε-
πιτρέπει να διατηρούν τη μεσοπρόθεσμη
αναπτυξιακή τους διάθεση. Ετσι, το
66% προσβλέπει σε αύξηση πωλήσεων
την ερχόμενη πενταετία, ενώ το 25%
προγραμματίζει προσλήψεις για το ε-
πόμενο έτος και το 1/3 σχεδιάζει επεν-
δύσεις σε πάγια εντός του 2023. Σχετικά
υψηλότερη επενδυτική διάθεση εντο-
πίζεται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Tα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ την περασμένη
εβδομάδα, που έδειξαν αύξηση του ελ-
λείμματος του εμπορικού ισοζυγίου
κατά 27,5% τον Νοέμβριο, επιβεβαίωσαν
για άλλη μια φορά την επιστροφή ενός
παλιού προβλήματος που πλήρωσε α-
κριβά η ελληνική οικονομία.

Τα λεγόμενα δίδυμα ελλείμματα, δη-
μοσιονομικό και ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών, συμβάδισαν σε μια κατα-
στροφική πορεία από το 2000, που κα-
τέληξε στα μνημόνια το 2010. Το 2008
το έλλειμμα του ισοζυγίου ήταν 14%
του ΑΕΠ. Από το 2020 το φαινόμενο ε-
πανεμφανίσθηκε, με το σχετικό ποσοστό
να διαμορφώνεται τα τελευταία τρία
χρόνια στην περιοχή του 6%-7% του
ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοι-
χεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το έλ-
λειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συ-
ναλλαγών σκαρφάλωσε από τα 2,7 δισ.
ευρώ το 2019 στα 10,9 δισ. ευρώ το
2020, στα 12,2 δισ. ευρώ το 2021 και
στα 13,5 δισ. ευρώ ήδη από το 10μηνο
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2022.

Και ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα,
που επίσης επανεμφανίσθηκε από το
2020, ήταν αποτέλεσμα ενός συγκυρια-
κού προβλήματος, της πανδημίας και
της ενεργειακής κρίσης, που επέβαλαν
τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης
από το κράτος, η διεύρυνση του ελλείμ-
ματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ-
λαγών εν μέρει μόνο εξηγείται από την
ίδια συγκυρία, δηλαδή την αύξηση της
τιμής των καυσίμων που εισάγονται. Η
αλματώδης αύξηση των εισαγωγών είναι
επίσης αποτέλεσμα της ανάκαμψης της
οικονομίας, δηλαδή της αύξησης της
κατανάλωσης και των επενδύσεων, την
οποία δεν μπόρεσε να υποστηρίξει η
εγχώρια παραγωγή. Στην ουσία πρό-
κειται για ένα πρόβλημα παραγωγικού

μοντέλου και ανταγωνιστικότητας που
δεν λύθηκε στα οκτώ μνημονιακά χρόνια
και στα τέσσερα μετά.  

• «Δομική ανισορροπία»
ή άδικα πήγαν τα μνημόνια
Ο επικεφαλής οικονομολόγος της

Eurobank Τάσος Αναστασάτος υποστη-
ρίζει ότι πρόκειται για μια «δομική α-
νισορροπία» και μιλάει για ένα αναπτυ-
ξιακό υπόδειγμα που δεν μεταρρυθμί-
στηκε ώστε να υποκαταστήσει τις ει-
σαγωγές, την ώρα που η κατανάλωση
στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 70%
του ΑΕΠ, έναντι 52% στην Ε.Ε. Οπως
χαρακτηριστικά σημειώνει η πρόσφατη
μελέτη της Eurobank για τις επενδύσεις
(«Το αναδυόμενο μοντέλο ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας»), «παρά τις
εκατοντάδες μεταρρυθμίσεις που εφαρ-

μόστηκαν κατά τη διάρκεια των προ-
γραμμάτων προσαρμογής και της ενι-
σχυμένης μεταπρογραμματικής επο-
πτείας, ενδεχομένως εξαιτίας του γε-
γονότος ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις
παρέμειναν ατελείς και μερικώς μόνο
εφαρμόστηκαν, η ελληνική οικονομία
δεν έχει μετασχηματίσει επαρκώς το

αναπτυξιακό της υπόδειγμα, ώστε να
είναι σε θέση να μεγεθύνεται χωρίς ελ-
λείμματα που υπονομεύουν τη μακρο-
χρόνια διατηρησιμότητα της ανάπτυ-
ξης». Περισσότερη έμφαση στον συ-
γκυριακό χαρακτήρα του φαινομένου
δίνει ο Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος, δι-
ευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής
Ανάλυσης και Μελετών της Τράπεζας
της Ελλάδος. «Η αναπτυξιακή έκρηξη»,
λέει, «μετά το άνοιγμα της οικονομίας,
με τη στήριξη των δημοσίων δαπανών,
οδήγησε σε αύξηση των εισαγωγών κα-
ταναλωτικών προϊόντων, καθώς και εν-
διάμεσων και επενδυτικών αγαθών.
Στον βαθμό  που θα ομαλοποιηθεί η πο-
ρεία αυτή, θα δούμε και μείωση στο έλ-
λειμμα». Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι στη
ρίζα του προβλήματος του εξωτερικού

ελλείμματος βρίσκεται το παραγωγικό
πρότυπο της χώρας, προσθέτει όμως
ότι για να αλλάξει το παραγωγικό πρό-
τυπο χρειάζονται χρόνια.

• Φως από τον διπλασιασμό
των εξαγωγών
Πράγματι, η εικόνα δεν είναι ίδια με

τα δίδυμα ελλείμματα του παρελθόντος.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές α-
γαθών διπλασιάστηκαν, μια «σιωπηλή
επανάσταση» σύμφωνα με τον υπουργό
Επικρατείας Ακη Σκέρτσο. Συγκεκριμένα,
από 20,2 δισ. ευρώ το 2010 αυξήθηκαν
σε 39,3 δισ. ευρώ το 2021 και στα 44,4
δισ. ευρώ το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Ο-
κτωβρίου 2022. Παρ’ όλα αυτά, εξακο-
λουθούν να μην είναι σε θέση να καλύ-
ψουν τις εισαγωγές, που αυξήθηκαν ε-
πίσης από 47,5 δισ. ευρώ το 2010 σε 66

δισ. ευρώ το 2021 και σε 76,6 δισ. ευρώ
το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου
2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρά-
πεζας της Ελλάδος. Εξάλλου, ένα μέρος
της ονομαστικής αυτής αύξησης των ε-
ξαγωγών είναι αποτέλεσμα της αύξησης
των τιμών. Η δυναμική αυτή των εξαγω-
γών, άλλωστε, έχει αρχίσει και εξασθενεί.
Με βάση τα εθνικολογιστικά στοιχεία,
οι εξαγωγές αγαθών κατά το τρίτο τρίμηνο
μειώθηκαν σε όγκο κατά 0,3%.

• Εισαγωγές για καλό
σκοπό: επενδύσεις
Επίσης, στις διαφορές με την περίοδο

του 2010, οι εισαγωγές σήμερα αφορούν
έως ένα βαθμό μηχανολογικό εξοπλισμό
που συνδέεται με την αύξηση των ε-
πενδύσεων και συνεπώς θα μπορούσε
να πει κανείς ότι είναι «υγιείς» εισαγωγές.
«Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
περιλαμβάνει αρκετές κεφαλαιουχικές
δαπάνες, ενώ στο παρελθόν τα κεφα-
λαιουχικά αγαθά αφορούσαν κυρίως
τις κατασκευές», λέει ο Νίκος Μαγγίνας,
επικεφαλής οικονομολόγος της Εθνικής
Τράπεζας. «Επομένως», καταλήγει, «το
άνοιγμα του ελλείμματος του ισοζυγίου
είναι σήμερα περισσότερο απόρροια
των υψηλών τιμών των εισαγωγών, και
στον βαθμό που υπάρχει συνεισφορά
της δημοσιονομικής πολιτικής, αυτή
φαίνεται ήδη ότι είναι αναστρέψιμη. Η
οικονομία, βεβαίως, παραμένει ρηχή
και εξαρτημένη από τις εισαγωγές, αλλά
ο πυρήνας αυτού του ελλείμματος είναι
περισσότερο συγκυριακός παρά διαρ-
θρωτικός». Πιο επιφυλακτικό στο σημείο
αυτό είναι το Γραφείο Προϋπολογισμού
του Κράτους στη Βουλή, το οποίο στην
πρόσφατη τριμηνιαία έκθεσή του ση-
μείωνε σχετικά ότι ενώ το δημοσιονο-
μικό έλλειμμα «είναι σε τροχιά εξισορ-
ρόπησης, αυτό δεν έχει προκαλέσει και
εξισορρόπηση του δεύτερου, όπως θα
συνέβαινε θεωρητικά».

Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το σύνολο
των δηλωθέντων εισοδημάτων όλων
των φορολογουμένων κινείται στο ε-
πίπεδο των 79 δισ. ευρώ. Με βάση την
έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής –
δειγματοληπτική έρευνα σε δείγμα πε-
ρίπου 6.000 νοικοκυριών– η ετήσια δα-
πάνη μόνο για 12 βασικές κατηγορίες
των νοικοκυριών ανέρχεται στα 70 δισ.
ευρώ. Δηλαδή, σχεδόν το σύνολο των
δηλωθέντων εισοδημάτων διατίθεται
για είδη διατροφής, οινοπνευματώδη
ποτά, είδη ένδυσης, στέγαση, διαρκή
αγαθά, υγεία, μεταφορές, επικοινωνίες,
αναψυχή, εκπαίδευση, εστιατόρια και
«διάφορα» αγαθά. Υπάρχει και άλλη
πιο... διευρυμένη καταγραφή δαπανών
των νοικοκυριών από την Eurostat, η
οποία ανεβάζει την ετήσια δαπάνη στα
129 δισ. ευρώ. Και τα τρία μεγέθη –τα
79 δισ. ευρώ της ΑΑΔΕ, τα 69 δισ. ευρώ
της ΕΛΣΤΑΤ και στα 129 δισ. ευρώ της
Eurostat– αφορούν το ίδιο έτος: το 2021.
Σαφείς οι ενδείξεις ότι ξοδεύουμε πε-
ρισσότερα από ό,τι δηλώνουμε. Σαφές
και το αίτημα του ΟΟΣΑ ο οποίος σε
μια ακόμη έκθεσή του για την Ελλάδα
ζητεί λήψη μέτρων για τη «διεύρυνση
της φορολογικής βάσης».  

Τοπίο στην ομίχλη...
Η Ελλάδα είναι στη δυσάρεστη θέση

να μην μπορεί να προσδιορίσει με σχε-
τική ασφάλεια ούτε τα εισοδήματα των
νοικοκυριών ούτε τις δαπάνες που πραγ-
ματοποιούν. Ολες οι στατιστικές αφή-
νουν αναπάντητα ερωτήματα και υπο-

ψίες. Στις φορολογικές δηλώσεις δηλώ-
νουμε εισοδήματα 79 δισ. ευρώ (σ.σ.
αυτό είναι το νούμερο και στις φορο-
λογικές δηλώσεις του 2021 και στις φο-
ρολογικές δηλώσεις του 2022) αλλά φο-
ρολογούμαστε για 87 δισ. ευρώ επειδή
η εφορία δεν πιστεύει ότι οι 4 στους 10
έχουν ετήσια εισοδήματα έως 5.000
ευρώ γι’ αυτό και εφαρμόζει τα τεκμήρια
διαβίωσης. Στην έρευνα οικογενειακών
προϋπολογισμών που εκπονεί σε ετήσια
βάση η ΕΛΣΤΑΤ, 6.000 νοικοκυριά που
επιλέγονται δειγματοληπτικά, καλούνται
να «αποκαλύψουν» τις δαπάνες που
πραγματοποίησαν το τελευταίο 15νθή-
μερο. Από τις απαντήσεις τους –οι οποίες
προφανώς έχουν περιθώριο σφάλματος
καθώς μιλάμε για δειγματοληπτική έ-
ρευνα η οποία όμως δεν ξεχωρίζει αν
οι δαπάνες έγιναν με ή χωρίς την έκδοση
απόδειξης– προκύπτει ότι οι κατανα-
λωτικές δαπάνες των νοικοκυριών α-
νήλθαν το 2021 στα 69 δισ. ευρώ. Αυτό
το ποσό όμως περιλαμβάνει 12 βασικές
«ομάδες» δαπανών. Η έρευνα της
Eurostat, εντάσσοντας περισσότερες
κατηγορίες δαπανών, ανεβάζει το σχε-
τικό ποσό στα 130 δισ. ευρώ και πάλι
για το 2021.

Διεύρυνση φορολογίας
Οποιο και αν είναι το πραγματικό

ποσό των δαπανών από τη μία και του

εισοδήματος από την άλλη, το θέμα
που επαναφέρει ο ΟΟΣΑ στο τραπέζι
μέσα από την έκθεση που δημοσίευσε
την προηγούμενη εβδομάδα –η διεύ-
ρυνση της φορολογικής βάσης– καθί-
σταται και πάλι επίκαιρο. Διεύρυνση
φορολογικής βάσης σημαίνει να κληθούν
να πληρώσουν φόρους πολίτες οι οποίοι
σήμερα δεν επιβαρύνονται καθόλου.
Και υπάρχουν αρκετοί: πάνω από
250.000 αυτοαπασχολούμενοι (σε σύ-
νολο 650.000) δηλώνουν ζημίες σε μό-

νιμη βάση. Υπάρχουν τουλάχιστον
650.000 φορολογούμενοι που εμφανί-
ζουν μηδενικό εισόδημα, ενώ το αφο-
ρολόγητο που προβλέπει η κλίμακα (πε-
ρίπου 9.000) εξαιρεί από τον φόρο ει-
σοδήματος περισσότερα από 15 δισ.
ευρώ όταν το συνολικό εισόδημα μι-
σθωτών και συνταξιούχων ξεπερνάει
τα 60 δισ. ευρώ.

Η πρώτη διεύρυνση της φορολογικής
βάσης θα γίνει φέτος και θα είναι το α-
ποτέλεσμα της μη τιμαριθμικής ανα-

προσαρμογής της φορολογικής κλίμακας.
Εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί του ι-
διωτικού τομέα αλλά και χαμηλοσυντα-
ξιούχοι οι οποίοι σήμερα καλύπτονται
από το αφορολόγητο με αποτέλεσμα
να μην πληρώνουν καθόλου φόρο ει-
σοδήματος, θα διαπιστώσουν σύντομα
από τα μηνιαία εκκαθαριστικά των α-
ποδοχών τους ότι θα ξεκινήσει η πα-
ρακράτηση φόρου. Μπορεί τα ποσά να
περιορίζονται σε μερικά ευρώ τον μήνα
(σ.σ. 3-5 ευρώ), ωστόσο θα είναι η πρώτη

φορά που θα κληθούν να καταβάλουν
χρήματα (διά της παρακράτησης) στην
εφορία. Γιατί θα συμβεί αυτό;

1. Ο εργαζόμενος με τον κατώτατο
μισθό, λαμβάνει σήμερα 713 ευρώ μει-
κτά. Η παρακράτηση φόρου είναι μη-
δενική. Με το που θα γίνει (από την 1η
Απριλίου) η αύξηση του κατώτατου μι-
σθού, θα ξεκινήσει η παρακράτηση.
Στο πιο δυσμενές σενάριο του 6% (που
ανεβάζει τον κατώτατο στα 756 ευρώ)
η παρακράτηση θα είναι 3,09 ευρώ, ενώ
στο πιο  αισιόδοξο του 9,5% που ανεβάζει
τις μεικτές αποδοχές στα 781 ευρώ) η
παρακράτηση ανεβαίνει ακόμη περισ-
σότερο στα 5 ευρώ τον μήνα.

2. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με
τον χαμηλοσυνταξιούχο, ο οποίος θα
δει τις ονομαστικές αποδοχές του να
ανεβαίνουν κατά 7,75%. Αν σήμερα κα-
λύπτεται από το αφορολόγητο (επειδή
π.χ. η φορολογητέα σύνταξή του δεν
υπερβαίνει τα 780 ευρώ) με την αύξηση
θα διαπιστώσει ότι θα ξεκινήσει η πα-
ρακράτηση φόρου.

Αυτή η διεύρυνση της φορολογικής
βάσης θα γίνει εξαιτίας της λεγόμενης
«μη τιμαριθμικής αναπροσαρμογής
της κλίμακας». Ευρύτερες συζητήσεις
για περαιτέρω βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση αναμένεται ότι θα γίνουν
μετά τις εκλογές με στόχο να αποκα-
τασταθεί μια σοβαρή ανισορροπία του
ελληνικού φορολογικού συστήματος:
η εξάρτηση των δημοσίων εσόδων σε
πολύ μεγάλο βαθμό από τους έμμεσους
φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές
και πολύ λιγότερο από τον φόρο εισο-
δήματος με αποτέλεσμα να πλήττεται
η έννοια της προοδευτικής φορολό-
γησης.

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 4200372232 (re-tender):
Provision of health services

The International Organization for Migration (IOM) is an intergovernmental organization established in 1951
and is committed to the principle that humane and orderly migration benefits both migrants and society.
In the framework of implementation of various projects, the IOM invites prospective bidders to submit a bid
for the Provision of health services.
Eligible bidders may request the complete set of Bidding Documents and its Annexes at the following e-mail
address: iomnicosia@iom.int
Bids shall be valid for a period of sixty (60) calendar days after the submission deadline and shall be
delivered to IOM Cyprus, Kratitirion 4, Kokkinotrimithia, 2660, on or before February 6th 2023, at 14:00
local hrs. 
Bidding procedure will be conducted based on the rules of the International Organization for Migration. IOM
reserves the right to accept or reject any quotation, and to cancel the procurement process and reject all
bids at any time prior to award of Purchase Order or Contract, without thereby incurring any liability to the
affected Supplier/s or any obligation to inform the affected Supplier/s of the ground for IOM’s action.

Thank you, IOM Cyprus

Kρίσιμο πρόβλημα για το 50%
των ΜμΕ η εύρεση προσωπικού

Η επιστροφή του εξωτερικού ελλείμματος
Δομική ανισορροπία ή συγκυριακό φαινόμενο η εκτόξευσή του από τα 2,7 δισ. το 2019 στα 13,5 δισ. ευρώ το 10μηνο του 2022;

<<<<<<<

Πάνω από 250.000
αυτοαπασχολούμενοι σε
σύνολο 650.000 δηλώνουν
ζημίες σε μόνιμη βάση...

Δηλώσαμε 79 δισ. ευρώ στην εφορία, αλλά ξοδέψαμε 129 δισ.

Το θέμα της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης επαναφέρει ο ΟΟΣΑ μέσα από την έκθεση που δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα.
Διεύρυνση φορολογικής βάσης σημαίνει να κληθούν να πληρώσουν φόρους πολίτες οι οποίοι σήμερα δεν επιβαρύνονται καθόλου.

<<<<<<<

Πρόκειται για ένα πρόβλημα
παραγωγικού μοντέλου
και ανταγωνιστικότητας
που δεν λύθηκε στα
οκτώ μνημονιακά χρόνια
και στα τέσσερα μετά.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 127.085 -1.8724

ALCOA CORP 54.77 0.293

ALTRIA GROUP 45.215 -0.8878

AMAZON COM 96.43 -1.7224

AMER EXPRESS C 154.37 -0.8924

AMER INTL GROU 64.01 -0.621

AMGEN 270.3 -0.5263

APPLE INC 135.99 0.9127

BANK OF AMERIC 34.695 -1.5186

BAXTER INTL IN 44.911 0.1583

BOEING CO 212.27 -0.8686

BRISTOL MYERS  72.465 -0.0621

CAMPBELL SOUP  54.77 -0.3457

CATERPILLAR IN 257.44 -0.3946

CIGNA CORP 314.3 0.0286

CHEVRON 180.54 1.6783

CISCO SYSTEMS 48.23 -1.3298

CITIGROUP 50.4358 1.0333

CERVECERIAS 13.74 2.6906

COCA-COLA CO 61.785 0.5779

COLGATE PALMOL 78.35 0.6423

DANAOS CORP 55.845 1.481

DIANA SHIPPING 3.7772 3.4849

DOW INC 57.63 -1.7894

DUPONT DE NMOU 74.4 -1.0638

ENTERGY CP 107.26 0.6569

EXXON MOBIL 113.235 0.0751

FEDEX CORP 188.395 -0.1246

FORD MOTOR CO 12.665 -0.4324

INTL BUS MACHI 145.51 -0.2605

GENERAL DYNAMI 242.465 0.9052

GENERAL ELEC C 80.42 0.2743

GOLDM SACHS GR 350.2 -6.3636

HALLIBURTON CO 42.435 -0.5274

HARTFORD FINL 76.12 -0.7303

HP INC 27.645 -0.9495

HOME DEPOT INC 328.735 -0.7473

INTEL CORP 29.68 -1.4281

JOHNSON JOHNSO 172.6 -0.4786

JPMORGAN CHASE 141 -1.4055

LAZARD 39.5 2.1992

MCDONALD’S COR 275.02 2.2797

MERCK & CO 110.76 -1.3274

MICROSOFT CP 240.1026 0.3648

3M COMPANY 127.07 -1.884

MORGAN STANLEY 97.47 6.3386

NIKE INC CL B 128.595 -0.1979

NORFOLK SOUTHE 256.66 0.5997

PFIZER INC 46.2457 -3.3528

PROCTER & GAMB 150.88 0

ROCKWELL AUTOM 283.65 -0.5574

SCHLUMBERGER L 58.42 0.2402

SOUTHERN 70.38 0.0853

STEALTHGAS 2.89 6.25

TSAKOS ENERGY 18.26 2.9312

UNISYS CORP 5.28 0.7634

UNITEDHEALTH G 485.53 -0.8252

US BANCORP 47.73 0.8451

VERIZON COMMS 41 -2.0545

WALT DISNEY CO 100.505 1.1117

WELLS FARGO &  44.33 0.2488

WALMART INC 144.44 -0.585

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 3587.5 1.027

A.B.FOOD 1844.66197 1.367

ADMIRAL GRP 2137.96154 -0.74

ASHTEAD GRP. 5054 -0.316

ANTOFAGASTA 1741.33019 0.086

AVIVA 440.3 -0.473

ASTRAZENECA 11572 -0.651

BABCOCK INTL 306.85238 0.532

BAE SYS. 837.27059 0.818

BARCLAYS 181.82628 -0.855

BR.AMER.TOB. 3134.52827 -0.287

BARRATT DEVEL. 462.7 -1.187

BERKELEY GP.HL 4340 -2.692

BR.LAND 441.6 0.25

BUNZL 2956.16081 0.372

BP 480.90999 0.759

BURBERRY GRP 2274.88602 -1.32

BT GROUP 131.4224 1.458

COCACOLA HBC A 1963.5 0.951

CARNIVAL 766 -3.451

CENTRICA 97.14544 0.767

COMPASS GROUP 1933.30603 1.23

CAPITA GROUP 27.5231 -1.008

CRH 3687 -1.087

DCC 4490 -0.2

DIAGEO 3695.48861 1.756

DIRECT LINE 172.825 0.783

EXPERIAN 2959.46149 0.203

EASYJET 436.45587 -1.358

FRESNILLO 942.12569 -1.718

GLENCORE 552.84485 0.072

GSK 1439.59391 0.111

HIKMA 1705.0761 -0.901

HAMMERSON 26.63465 -1.673

HARGREAVES LS 928.31132 -0.861

HSBC HLDGS.UK 595.1 -0.822

INTL CONSOL AI 156.8 -1.358

INTERCON. HOTE 5459.39 0.664

3I GRP. 1434 0.312

IMP.BRANDS 2062.33 0.439

INTERTEK GROUP 4365.66827 0.091

ITV 79.08 -1.642

JOHNSON MATTHE 2199.18997 0.411

KINGFISHER 269.8 -0.592

LAND SECS. 705.6 0.114

LEGAL&GEN. 258.24662 -0.425

LLOYDS GRP. 49.485 -0.503

MARKS & SP. 10478000 0.533

MONDI 1496 -0.399

NATIONAL GRID 1024.66162 1.517

NEXT 6620 -0.271

PROVIDENT FIN. 204.2 -1.543

PRUDENTIAL 1312 -0.415

PERSIMMON 1427.68526 -0.765

PEARSON 920.61 -0.672

RELX 2404.01852 -0.125

RIO TINTO 6087.46538 0.853

ROLLS-ROYCE HL 108.3 1.288

SAINSBURY(J) 243.2 0.452

SCHRODERS 468.9 -0.741

SAGE GRP. 760.6 -1.477

ST JAMESS PLAC 1246.37417 -1.224

SMITHS GROUP 1666.45971 0.719

SMITH&NEPHEW 1148.84722 -1.042

SSE 1716.51 2.14

STAND.CHART. 701.03503 -0.028

SEVERN TRENT 2737.7975 0.654

TRAVIS PERKINS 1021 -2.209

TESCO 247.67568 0.121

TUI AG 181.97913 4.319

TAYLOR WIMPEY 118.07254 -0.298

UNILEVER 4174.7407 -1.525

UTD. UTILITIES 1032.5 1.02

VODAFONE GROUP 92.66143 -1.2

WPP 940.9 -1.743

WHITBREAD 3053.86035 -1.143

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 31.58 1.32

RICHEMONT N 137 -1.4

GEBERIT N1 494.7 -0.5

NOVARTIS N 85.61 -0.71

ROCHE HOLDING  294.5 -0.03

SGS N 2346 0.86

SWATCH GROUP I 305.8 2.45

ADECCO N 33.65 -0.3

JULIUS BAER N 58.26 -0.03

CS GROUP AG 3.187 0.28

GIVAUDAN N 3023 -0.23

NESTLE SA 114.6 -0.5

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 538.6 -0.11

SWISS RE N 92.08 -0.63

UBS GROUP N 19.59 0.54

ZURICH INSURAN 441.2 -0.85

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 150.62 1

ALLIANZ SE 219 0

BASF SE 52.84 -0.16

BAY MOT WERKE 91.98 0.14

BEIERSDORF 110.9 0.3

BAYER N AG 57.01 -0.43

COMMERZBANK 9.628 0.152

CONTINENTAL AG 68.24 0.5

DEUTSCHE BANK  11.938 0.136

DEUTSCHE POST  40.065 0.9

DT BOERSE N 163.75 -0.45

DT LUFTHANSA A 8.803 -0.003

DT TELEKOM N 20.585 0.015

E.ON  SE NA 9.854 -0.094

FRESENIUS MEDI 33.78 -0.16

FRESENIUS SE 28.55 0

HEIDELBERGCEME 59.62 -0.2

HENKEL AG&CO V 66.84 1.32

INFINEON TECH  32.265 0.5

K+S AG NA 22.62 1.63

MERCK KGAA 197 -2.95

MUENCH. RUECK  324.4 1.2

RWE AG 41.37 -0.31

THYSSENKRUPP A 7.162 0.086

VOLKSWAGEN VZ 125.24 -0.48

VONOVIA SE 27.72 -0.32

SIEMENS N 145 2.68

SAP SE 107.3 -0.12

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 42.82 0.19

AEGON 5.034 -1.06

ABN AMRO BANK 14.5 -0.62

AKZO NOBEL 69.12 0.67

ARCELORMITTAL 28.95 1.45

ASML HOLDING 606.4 -0.13

GALAPAGOS 44.03 0.32

HEINEKEN 91.7 0.33

ING GROEP 12.458 -0.27

KONINKLIJKE DS 121.95 0.49

KPN KON 3.039 0.07

NN GROUP 39.53 -0.65

KONINKLIJKE DS 121.95 0.49

IMCD 147.95 1.02

RANDSTAD 58.98 0.2

RELX 27.25 0.48

UNIBAIL RODAM  57.22 -0.1

VOPAK 28.01 -2.13

WOLTERS KLUWER 100.2 0.28

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.40 1.39

AZIMUT HLDG 22.69 22.69

ENEL 5.76 5.81

ENI 14.37 14.33

GENERALI ASS 17.51 17.44

GEOX 0.83 0.84

INTESA SANPAOL 2.261 -1.05

MEDIOBANCA 9.64 9.64

RCS MEDIAGROUP 0.69 0.70

PRYSMIAN 36.50 35.60

SNAM 4.94 4.94

STMICROELEC.N. 38.75 37.97

TELECOM ITALIA 0.26 0.26

TENARIS 16.51 16.03

TERNA 7.46 7.39

UNICREDIT 14.658 -0.88

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες        Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 4145 1.54

ASAHI GROUP HL 4064 0.69

ASTELLAS PHARM 1893.5 -0.53

BRIDGESTONE CO 4724 0.75

CANON INC 2800 1.39

CASIO COMPUTER 1325 1.61

CITIZEN WATCH 586 1.74

CREDIT SAISON 1619 0.68

DAIWA SEC GROU 607 1.17

SUBARU 1992.5 2.55

FUJIFILM HOLDI 6610 1.52

FUJITSU 18135 1.03

HINO MOTORS 500 3.52

HITACHI 6458 1.3

HONDA MOTOR 3094 1.91

IHI 3665 2.23

ISUZU MOTORS 1501 2.67

KAWASAKI HVY I 2818 1.48

KAJIMA CORP 1469 1.03

KEIO 4560 -0.11

KOBE STEEL 657 0.77

KONICA MINOLTA 507 2.01

JTEKT 906 3.07

MITSUB UFJ FG 950.6 0.17

MITSUBISHI COR 4310 0.82

MITSUBISHI ELE 1300 1.33

MITSUBISHI MOT 474 3.04

NEC CORPORATIO 4485 0.22

NIKKON HLDG 2320 0.74

NIKON CORP 1215 1

NISSUI CORP 4064 0

NISSAN MOTOR C 423.4 2.69

NOMURA HOLDING 512.2 1.79

NISSAN CHEMICA 5780 0.35

NIPPON PAPER I 925 

OBAYASHI CORP 945 0.53

ODAKYU ELEC RA 1613 -0.86

OJI HOLDINGS 520 0.58

OSAKA GAS 2013 -0.35

RICOH CO LTD 962 2.34

SECOM 7511 -0.29

SEVEN & I HLDG 6044 0.73

SHARP CORP 999 1.83

SHIMIZU CORP 675 1.2

SHISEIDO 6224 0.4

SONY GROUP COR 11120 2.44

SMFG 5519 -0.76

SUMITOMO CHEM 476 2.15

SUZUKI 904 3.31

TAISEI CORP 4095 0.61

TDK CORPORATIO 4350 2.59

TOBU RAILWAY 2929 -0.68

TOKIO MARINE H 2719.5 0.04

TORAY INDUSTRI 741.7 0.28

TREND MICRO 6000 0.17

TOPY INDS LTD 1578 1.74

TORAY INDUSTRI 741.7 0.28

TOSHIBA CORP 4517 0.38

TOYOBO 994 1.43

TOYOTA MOTOR C 1863 2.5

YAMAHA CORP 4730 2.05

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 28.03 1.41

AIR LIQUIDE 144.68 0.32

ALSTOM 25.82 -0.5

AXA 28.06 0.04

BNP PARIBAS 59.49 -0.12

BOUYGUES 30.09 -0.23

CAPGEMINI 171.25 -0.87

CARREFOUR 17.49 0.92

CASINO GUICHAR 11.81 0.34

CREDIT AGRICOL 10.57 -0.32

DANONE 50.08 -0.1

DASSAULT SYSTE 35.84 0.87

EDF 12.00 -0.08

L’OREAL 387.00 2.53

L.V.M.H. 797.40 0.59

LAGARDERE 20.62 -0.87

MICHELIN 29.54 -0.71

PERNOD RICARD 196.75 0.79

KERING 555.10 -0.98

PUBLICIS GROUP 62.70 -1.07

RENAULT 38.02 1.89

SAINT-GOBAIN 53.80 -0.26

SANOFI 91.90 0.05

SCHNEIDER ELEC 148.16 0.56

SOCIETE GENERA 24.57 -0.91

SODEXO 91.04 2.41

TF1 7.26 -0.62

THALES 116.95 1.12

VEOLIA ENVIRON 27.08 -1.42

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 28.43 -0.1405

AENA SME 135.15 0.8206

ACERINOX 10.34 2.0731

ACCIONA 190.9 1.2195

AMADEUS 56.58 -0.282

BBVA 6.415 0.2657

BANKINTER 6.48 -1.0082

CAIXABANK 3.842 -0.2078

DSTR INT ALIME 0.014 0.7194

ENDESA 18.765 0.0533

ENAGAS 16.36 -1.2375

FERROVIAL 26.57 1.142

FOMENTO DE CON 8.89 -0.2245

GRIFOLS 12.215 -2.5917

IBERDROLA 10.9 0

INT AIRLINES G 1.7795 -0.3639

INDRA SISTEMAS 11.01 -0.2717

INDITEX 27.42 -0.2183

MAPFRE 1.874 0.9155

MERLIN PROP 9.255 -1.016

ARCELORMITTAL 28.965 1.5781

REPSOL 14.93 0.7762

BCO DE SABADEL 0.965 -0.536

BANCO SANTANDE 3.1075 0.2743

SACYR 2.672 1.4427

TELEFONICA 3.625 -0.2202

MEDIASET ES CO 3.558 -1.1667

TECNICAS REUN 10.85 1.4019

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Συνεχίστηκε η άνοδος στο Χρηματιστή-
ριο Αθηνών, παρά το επιφυλακτικό ξε-
κίνημα, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται
όλο και πιο κοντά προς τον στόχο των
1.000 μονάδων, αγγίζοντας χθες τις 987
μονάδες και νέα υψηλά οκταετίας, ενώ
ο τζίρος ανήλθε σε ικανοποιητικά επί-
πεδα.

Η αγορά έλαβε ώθηση από την επι-
τυχημένη πρώτη έξοδο της Ελλάδας
στις αγορές για το νέο έτος με 10ετές
ομόλογο, τη συνέχιση των θετικών μη-
νυμάτων των διεθνών αναλυτών για
τις ελληνικές τράπεζες, τις ισχυρές στη-
ρίξεις επιλεγμένων blue chips και το
σχετικά ήρεμο κλίμα στις ευρωπαϊκές
αγορές, με τους επενδυτές να έχουν
στραμμένο το βλέμμα στο Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ειδικότερα, στα στατιστικά της συ-

νεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
με κέρδη 0,59% στις 987,01 μονάδες,
ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 91,9
εκατ. ευρώ. O δείκτης υψηλής κεφα-
λαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,54%
στις 2.397,09 μονάδες, ενώ με κέρδη ε-
πίσης 0,54% και στις 1.491,01 μονάδες
έκλεισε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιο-
ποίησης.

Στα μη τραπεζικά blue chips ξεχώρισε
η «Ελλάκτωρ» με κέρδη 4,29% και α-
κολούθησαν Motor Oil και ΟΛΠ με
άνοδο 3,66% και 2,10%, αντιστοίχως,
ενώ απώλειες άνω του 1% κατέγραψαν
η Aegean και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο
0,98% στις 730,31 μονάδες, με την Πει-

ραιώς να καταγράφει άνοδο 2,63%, την
Alpha Bank να κλείνει στο +1,98% και
την Εθνική στο +0,66%, ενώ απώλειες
0,25% σημείωσε η Eurobank. Ο τραπε-
ζικός κλάδος έλαβε χθες νέα «ψήφο ε-
μπιστοσύνης» από την Goldman Sachs,
η οποία ανέβασε τις τιμές-στόχους και
για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες,
τονίζοντας πως παρά το ισχυρό ράλι
του τελευταίου διαστήματος, οι τιμές
των μετοχών τους έχουν σημαντικό πε-
ραιτέρω περιθώριο ανόδου. Συγκεκρι-
μένα, για την Εθνική Τράπεζα δίνει τι-
μή-στόχο τα 5,20 ευρώ, από 4,20 ευρώ
πριν, με περιθώριο ανόδου 29%, για τη
Eurobank δίνει τιμή-στόχο το 1,40 ευρώ,
από 1,04 ευρώ πριν, με περιθώριο ανόδου

22%, για την Alpha Bank δίνει τιμή-
στόχο το 1,60 ευρώ, από 1,19 ευρώ πριν,
με περιθώριο ανόδου 40% και για την
Πειραιώς δίνει τιμή-στόχο τα 2,20 ευρώ,
από 1 ευρώ πριν, με περιθώριο ανόδου
39%. Οπως σχολιάζει και ο Δημήτρης
Τζάνας της «Κύκλος Χρηματιστηριακής»,
το σκηνικό στο ελληνικό Χρηματιστήριο
καθημερινά βελτιώνεται (11 στις 12 α-
νοδικές συνεδριάσεις από τις 31/12/2022)
καθώς οι συναλλαγές αναβαθμίζονται
ακόμη και σε ημέρες αργιών των διεθνών
αγορών, με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο
(+13% από την αρχή του έτους). Πα-
ράλληλα, προχωρούν οι επενδύσεις που
θα αναβαθμίσουν σε ενεργειακό κόμβο
την Ελλάδα, με τον αγωγό Αλεξανδρού-

πολης - Μπουργκάς να επανασχεδιάζεται
από τον Νότο προς τον Βορρά για να
τροφοδοτηθεί ενεργειακά η Βουλγαρία.
Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές του ενερ-
γειακού κλάδου και οι συνδεδεμένες
με αυτές κατασκευαστικές κινούνται
ανοδικά, με τη Mytilineos να καταγράφει
ιστορικά υψηλή τιμή. Ομως, όπως τονίζει,
στον βαθμό που επιβεβαιωθεί η συνέ-
χιση της ανάπτυξης στην ελληνική οι-
κονομία, είναι ζήτημα χρόνου να επε-
κταθεί το αγοραστικό ενδιαφέρον και
σε άλλους τίτλους, δεικτοβαρείς αλλά
και εκπροσώπους της μεσαίας και μικρής
κεφαλαιοποίησης, που τα θεμελιώδη
και οι ελπιδοφόρες προοπτικές τους
δεν έχουν τιμολογηθεί ικανοποιητικά.

Κοντά στις 990 μονάδες το Χ.Α.,
ενώ το κλίμα παραμένει θετικό
Μία ακόμη συνεδρίαση με μικρά κέρδη 0,59%, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 91,9 εκατ.

<<<<<<<

Ωθηση από την πρώτη 
έξοδο της Ελλάδας στις 
αγορές για το 2023 και 
επιλεγμένα blue chips. 

Με άνοδο κινήθηκαν χθες οι δείκτες
των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων
εξαλείφοντας τις προηγούμενες α-
πώλειες, ενώ θετικά λειτούργησε
δημοσίευμα του ειδησεογραφικού
πρακτορείου Reuters. Σύμφωνα με
αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα θέτει υπό μελέτη το ενδεχό-
μενο να επιβραδύνει τον ρυθμό με
τον οποίο αυξάνει τα επιτόκιά της.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX
600 ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνε-
δρίαση με άνοδο 0,4%, αγγίζοντας
τα υψηλότερα επίπεδά του σε διά-
στημα εννεαμήνου – τον τόνο έ-
δωσαν οι κλάδοι εξόρυξης και τρο-
φίμων - ποτών. 

Οι κεφαλαιαγορές τελούσαν υπό
πίεση το μεγαλύτερο διάστημα της
χθεσινής ημέρας, αφότου έγινε
γνωστό ότι η οικονομία της Κίνας
εμφάνισε την ασθενέστερη ανά-
πτυξή της σε ετήσια βάση το 2022
τα τελευταία σχεδόν 50 χρόνια. Η
δε αμερικανική επενδυτική τράπεζα
Goldman Sachs εμφάνισε τριμηνι-
αία κέρδη που υστερούσαν των
προβλέψεων. Κι ενώ η πρόεδρος
της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δεν α-
πέκλεισε μια αύξηση κατά 50 μο-
νάδες βάσης των επιτοκίων στη
συνεδρίαση του Φεβρουαρίου, όπως
ανέφερε το Bloomberg, η προοπτική
να είναι μικρότερη της τάξεως των
25 μονάδων βάσης κερδίζει έδαφος.
Στο Λονδίνο ο FTSE 100 έκλεισε
με πτώση 0,12%. 

Με κέρδη έκλεισαν ο DAX στη
Φρανκφούρτη με 0,35%, με 0,48%
ο CAC 40 στο Παρίσι, με 0,31% ο
FTSE MIB στο Μιλάνο και με 0,22%
ο IBEX στη Μαδρίτη. 

«Σαφώς και είναι κάτι θετικό για
τις μετοχές», παρατηρεί ο Στιούαρτ
Κόουλ, διευθυντής μακροοικονο-
μικών στην Equiti Capital στο Λον-
δίνο, προσθέτοντας ότι «όντως έχει
νόημα η ΕΚΤ τουλάχιστον να εξε-
τάσει την καταλληλότητα του μη-
νύματος Λαγκάρντ. 

Εκτοτε έχουμε δει τις τιμές της
ενέργειας και κυρίως του αερίου
να εξασθενούν και ως συνέπεια οι
πληθωριστικές πιέσεις να αμβλύ-
νονται πιο πολύ του αναμενομέ-

νου». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
STOXX 600 έχει ξεκινήσει δυναμικά
αυτή τη χρονιά, σημειώνοντας κέρ-
δη 7% χάρη στην ελπίδα για ανά-
καμψη της Κίνας, την αποκλιμά-
κωση των πιέσεων από την άνοδο
τιμών και τις ολοένα μεγαλύτερες
προσδοκίες για ηπιότερη ύφεση
από την προβλεπόμενη. Αν και τα
στοιχεία χθες έδειξαν υποχώρηση
του γερμανικού πληθωρισμού το
τελευταίο τρίμηνο πέρυσι, ο σύν-
δεσμος των βιομηχανιών της χώρας
προειδοποίησε για συρρίκνωση
της οικονομίας το 2023. Τέλος, ο
όμιλος LVMH για πρώτη φορά στην
ιστορία του είχε κεφαλαιοποίηση
400 δισ. ευρώ, καθιστώντας τον
τον κορυφαίο ευρωπαϊκό όμιλο με
αυτό το κριτήριο, χάρη και στην
επανεκκίνηση της κινεζικής οικο-
νομίας. 

REUTERS, BLOOMBERG 

Ανοδος στην Ευρώπη
με εξαίρεση το Λονδίνο  

Ο Γενικός Δείκτης κινείται όλο και πιο κοντά προς τον στόχο των 1.000 μονάδων.

Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε ο όμιλος
LVMH, με την κεφαλαιοποίησή του να
φθάνει τα 400 δισ. ευρώ.

<<<<<<

Ο πανευρωπαϊκός 
STOXX 600 με κέρδη 
0,4% άγγιξε τα υψηλότε-
ρα επίπεδά του σε διάστη-
μα εννεαμήνου. 
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΕΛΗΤ           HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                                       1.5200                 1.5500                   1.5407                 1.1340               “27,068”                   1.5250                  1.5400                  1.5400                  0.00

ΤΡΚΗ           Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                                          1.8850                 1.9300                   1.9102                 4.9200               “74,772”                   1.9000                  1.9300                  1.9300                  2.39

ΔΗΕΠ          Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                            0.4900                 0.4980                   0.4967                 0.4160               “33,251”                   0.4900                  0.4980                  0.4980                  1.22

ΛΕΠΕ           LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                    0.0865                 0.0865                   0.0865                 0.1040                          71                   0.0865                  0.0000                  0.0865                  0.58

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                                                               

ΛΟΥΗ           LOUIS PLC                                                                                                                                                                                                                                                                            0.0740                  0.0785                                                       

ΤΣΟΚ           A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                  0.0740                 0.0800                   0.0767                 0.3670                 “2,250”                   0.0740                  0.0800                  0.0800                  9.59

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΤΖ           LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                                    2.0000                 2.0000                   2.0000                 1.1370                       255                   1.9900                  2.0000                  2.0000                  0.50

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΑΤΑΣ           ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                             1.5900                 1.6000                   1.5984                 4.8440                 “1,277”                   1.5600                  1.6000                  1.6000                  3.23

ΚΟΣΑ           ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                 0.0465                  0.0000                                                       

ΜΙΝΕ           ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                               0.0180                  0.0200                                                       

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

ΑΚΕΠΔ22    ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Δικαιώματα_Κ)                                                                                                                                                                               0.0000                  0.0000                                                       

ΓΙΕΠ            “UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                                                          0.0440                  0.0000                                                       

ΕΛΛΗ           ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                                                         0.3240                  0.3820                                                       

ΙΝΕΠ           INTERFUND INVESTMENTS PLC  (EM)                                                                                                                                                                                                                                0.0000                  0.0700                                                       

ΚΑΕΠ           ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0000                  0.2300                                                       

ΚΕΑΕ           CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                          0.0030                  0.0060                                                       

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  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.2220                  0.0000                                                       

ΤΟΕΠ           ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                                           0.0000                  0.0315                                                       

ΑΓΡΟ           “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                                                   1.1400                  0.0000                                                       

ΚΛΑΡ           CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                                        0.0210                  0.0220                                                       

ΚΩΝΣ          CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                             0.0845                  0.1020                                                       

ΛΕΠΤ           LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                        0.0610                 0.0610                   0.0610               -0.4000                 “5,555”                   0.0610                  0.0650                  0.0610                -6.15

ΛΟΞΕ           LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                       0.7500                  0.8050                                                       

ΝΤΟΔ          DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                              0.0000                  0.0000                                                       

ΣΑΛΑ           SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                  1.8300                  1.9000                                                       

ΤΟΚΙ            TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                            0.0565                 0.0565                   0.0565               -0.0500                       300                   0.0565                  0.0000                  0.0565                -0.88

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΝΤΙΑ            DISPLAY ART PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                  0.0575                                                       

ΡΟΛΑ          ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                       0.0195                  0.0000                                                       

ΔΒΚΔ           ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                  0.9050                  0.0000                                                       

ΚΕΤΣ           THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                             0.6200                 0.6200                   0.6200                 1.0000                 “3,000”                   0.6100                  0.6200                  0.6200                  1.64

ΚΥΘΡ           K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0000                  0.4400                                                       

ΤΣΙΒ            ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                         2.6600                  2.7000                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΚΕΟ             KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                                               1.4500                  1.5300                                                       

ΜΙΤΣ           ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                                      0.1850                  0.0000                                                       

ΜΠΛΕ          BLUE ISLAND PLC                                                                                                           0.8550                 0.8650                   0.8589               -0.5350                 “1,150”                   0.7950                  0.9050                  0.8650                  0.00

ΦΡΟΥ          ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                0.2580                 0.2580                   0.2580               -0.2000                       500                   0.2500                  0.2580                  0.2580                -0.77

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΝΕΤΙΝ         NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                                                       0.0000                  1.2000                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΛΟΡΔ          LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                             0.0835                  0.0920                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΚΚΟΜ         K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                    0.2800                  0.3060                                                       

ΠΑΝΔ          ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                                0.0780                  0.0820                                                       

ΦΙΛΟ           ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                  0.1890                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΙΝΑ            PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                           1.1900                 1.1900                   1.1900                 6.7110                 “1,000”                   1.1500                  1.1900                  1.1900                  4.39

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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                                                       

ΧΑΕΠ           “HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD  (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  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                       0.0180                  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                                                                  85.0000               85.0000                 85.0000           -546.8950                          29                 85.0000                92.0000                85.0000                -6.59

ΕΤΜΑ2        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 

                   ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                                                                                       83.0100                88.0000                                                       

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 17 Ιανουαρίου 2023
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BREAKFAST

Βασιλική Παπαμιχαήλ &
Δημήτρης Δερματάς

Καθημερινά 06:00-10:00

NO1 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΠΟΡ FM 95

ΧΡΟΝΙΑ

ΛΟΝΔΙΝΟ. Δραματικά μειώνεται
το ποσοστό Ευρωπαίων οι οποίοι
επιθυμούν η χώρα τους να απο-
χωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ε-
νωση, στον απόηχο του Brexit,
σύμφωνα με πανευρωπαϊκή με-
λέτη βρετανικού πανεπιστημίου.
Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ερευνα
(ESS), που πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Πανεπιστη-
μίου Σίτι του Λονδίνου, έδειξε
ότι οι ερωτηθέντες Ευρωπαίοι
πολίτες είχαν λιγότερες πιθανό-
τητες να ψηφίσουν υπέρ της ε-
ξόδου της χώρας τους από την
Ενωση σε περίπτωση διεξαγωγής
δημοψηφίσματος, όπως στη Βρε-
τανία το 2016, σύμφωνα με δη-
μοσίευμα της εφημερίδας The
Guardian. Η τάση αυτή καταγρά-
φηκε, με κάποιες αποκλίσεις, σε
όλες τις χώρες της Ενωσης.

Πρώτη η Φινλανδία
Τη μεγαλύτερη μείωση ποσο-

στού οπαδών ενός Finexit (την
έξοδο της Φινλανδίας από την
Ε.Ε.) κατέγραψε η Φινλανδία, ό-
που 28,6% των ερωτηθέντων υ-
ποστήριζαν το 2016-17 ότι επι-
θυμούσαν η χώρα τους να βγει
από την Ενωση. Στην έρευνα του
2020-22, μόλις 15,4% των Φιν-
λανδών δήλωσαν ότι θα προτι-
μούσαν η χώρα τους να βρισκόταν
εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπο-
χώρηση της τάξης του 13,2%.

Αντίστοιχες εντυπωσιακές με-
τατοπίσεις της κοινής γνώμης
στο θέμα της εξόδου από την Ε.Ε.
μεταξύ 2016 και 2022 σημειώθη-
καν σύμφωνα με την έρευνα και
στην Ολλανδία (υποχώρηση του
ποσοστού υπέρ της εξόδου από
την Ε.Ε. κατά 9,5 ποσοστιαίες
μονάδες), στην Πορτογαλία (μεί-
ωση 9,1%), στην Αυστρία (8,5%)
και στη Γαλλία (8,3%), ενώ μικρό-
τερη –αλλά στατιστικά ουσιώ-

δη– μείωση κατέγραψε το ποσο-
στό στην Ουγγαρία (5,8%), στην
Ισπανία και στη Σουηδία (4,6%)
και στη Γερμανία (2,6%).

Οι Τσέχοι πιο μακριά
Η πρόταση για έξοδο από την

Ενωση ήταν πιο δημοφιλής, σύμ-
φωνα με τα πρόσφατα στοιχεία,
στην Τσεχία (29,2% υπέρ του
Czexit), στην Ιταλία (20,1%) και
στη Σουηδία (19,3%), παρότι και

στις τρεις χώρες η δημοτικότητα
της «ηρωικής εξόδου από τα δε-
σμά των Βρυξελλών» χάνει στα-
θερά έδαφος. Το μικρότερο πο-
σοστό πολιτών που επιθυμούν η
χώρα τους να βγει εκτός Ευρώπης
καταγράφεται στην Ισπανία με
4,7%. Η χρονική περίοδος της έ-
ρευνας, μεταξύ 2016 και 2022,
καλύπτει τις πιο δύσκολες ημέρες
των διαπραγματεύσεων μεταξύ
Λονδίνου και Βρυξελλών για την
ολοκλήρωση του Brexit, αλλά και
την πολιτική αναταραχή που συ-
γκλόνισε έκτοτε τη Βρετανία, με
πέντε πρωθυπουργούς σε έξι χρό-
νια. Την ίδια στιγμή, τα σοβαρά
οικονομικά και κοινωνικά προ-
βλήματα της Βρετανίας, πολλά
από τα οποία αποδίδονται από
την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη στο
Brexit, έχουν αποθαρρύνει πολ-
λούς πάλαι ποτέ ευρωσκεπτικι-
στές στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Η έρευνα αντικατοπτρίζει ε-

πίσης τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας του κορωνοϊού και της ρω-
σικής εισβολής στην Ουκρανία
στις πεποιθήσεις και στις προσ-
δοκίες των Ευρωπαίων πολιτών.
Τον τελευταίο χρόνο, πολλοί Ευ-
ρωπαίοι πολίτες συμφιλιώθηκαν
με την ιδέα της ευρωπαϊκής ενό-
τητας απέναντι σε μεγάλες προ-
κλήσεις, ενώ πολλά ευρωσκεπτι-
κιστικά κόμματα, όπως αυτά σε
Γαλλία και Ιταλία, εγκατέλειψαν
παλαιότερες προτάσεις τους για
Frexit και Italexit, προωθώντας
πλατφόρμα μεταρρύθμισης της
Ενωσης εκ των ένδον.

Ο Ματιέ Γκαγιάρ, επικεφαλής
ερευνών της εταιρείας δημοσκο-
πήσεων Ipsos, λέει ότι τα στοιχεία
της έρευνας ESS αποκαλύπτουν
«πραγματική κατάρρευση» της
υποστήριξης κάθε πρωτοβουλίας
εξόδου από την Ε.Ε. Ο Γκαγιάρ
εκτιμά πως η αποστροφή του κοι-
νού από ευρωσκεπτικιστικές προ-

τάσεις αποτελεί «συνέπεια της
αποτελεσματικής στάσης της Ε.Ε.
απέναντι σε σειρά μεγάλων κρί-
σεων τα τελευταία χρόνια, της
νέας μετριοπάθειας που επιδει-
κνύει η Ακροδεξιά γύρω από το
θέμα και των προβλημάτων που
προκάλεσε το Brexit στη Βρετα-
νία».

Η έρευνα ESS έδειξε ότι ο συ-
ναισθηματικός δεσμός των ερω-
τηθέντων με την Ευρωπαϊκή Ε-
νωση ενισχύθηκε μεταξύ 2016
και 2022 στα περισσότερα κρά-
τη-μέλη. Στην ερώτηση πώς βαθ-
μολογούν τον συναισθηματικό
δεσμό τους με την Ε.Ε. στην κλί-
μακα μηδέν μέχρι δέκα, 54,9%
των Πορτογάλων έδωσαν βαθ-
μούς από 7 μέχρι και 10 το 2020-
22, από 41,5% το 2016-17.

Ισχυροί δεσμοί
Ισχυρό συναισθηματικό σύν-

δεσμο με την Ευρώπη μοιάζει να
έχουν και οι Φινλανδοί, με το πο-
σοστό που ψήφισε μεταξύ 7 και
10 να ενισχύεται στο 58,7% το
2020-22, από 46% το 2016-17.
Στην Ουγγαρία, όπου η κυβέρ-
νηση του λαϊκιστή πρωθυπουρ-
γού Βίκτορ Ορμπαν βρίσκεται σε
ανοικτή διένεξη με τις Βρυξέλλες,
ποσοστό 70,3% των πολιτών δή-
λωσε φέτος ότι νιώθει συναισθη-
ματικά δεμένο με την Ε.Ε., από
60% το 2016-17.

Σε έρευνα του ινστιτούτου
Pew την περασμένη άνοιξη σε
δέκα κράτη-μέλη της Ενωσης, η
πλειονότητα των πολιτών είχε
θετική άποψη για την Ε.Ε. Πο-
σοστό 72% των ερωτηθέντων
στα δέκα κράτη-μέλη δήλωσαν
ότι διάκεινται θετικά απέναντι
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, έναντι
26% που διατηρούν αρνητική ει-
κόνα γι’ αυτήν.

REUTERS

Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν πια
έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ενωση
Αλλαξαν γνώμη μετά την εισβολή στην Ουκρανία και το φιάσκο του Brexit

<<<<<<

Η απομάκρυνση από ευ-
ρωσκεπτικιστικές προ-
τάσεις είναι συνέπεια
«της αποτελεσματικής
στάσης της Ε.Ε. απένα-
ντι σε μεγάλες κρίσεις
τα τελευταία χρόνια».

Της ΣΑΡΑ ΡΑΝΤΙΝ 

Λίγες μέρες αφότου η 24χρονη
Αμπι Νόρτον γνώρισε κάποιον
που της άρεσε στην πλατφόρμα
Hinge, τον περασμένο Ιούλιο,
έφυγε για ένα ταξίδι δύο εβδο-
μάδων στο εξωτερικό. Δεδο-
μένων των διαφορετικών ζω-
νών ώρας, η ίδια και ο πιθανός
μνηστήρας της δυσκολεύθηκαν
να καθιερώσουν μια ρουτίνα
στην επικοινωνία τους παρά
το γεγονός ότι αντάλλασσαν
σταθερά κάποια μηνύματα κά-
θε μέρα. Μόλις η Αμπι επέστρε-
ψε στη Μινεάπολη –όπου ζει–
οι δυο τους συναντήθηκαν από
κοντά, αλλά τα μηνύματα εξα-
κολουθούσαν να μην είναι ι-
κανοποιητικά. Η Αμπι έφθασε
να κλαίει και να αισθάνεται με-
γάλο άγχος. Ετσι αποφάσισε
να ζητήσει τη βοήθεια ενός ε-
παγγελματία στο νεοεμφανι-
ζόμενο πεδίο των μαθημάτων
γνωριμιών και παρακολούθησε
ένα σεμινάριο από την «προ-
πονήτρια γνωριμιών» Κέλσεϊ
Γουόντερλιν.

Η κ. Γουόντερλιν, η οποία
άρχισε να ασχολείται με το
θέμα των γραπτών μηνυμάτων
το 2021, είναι ένας από τους
πολλούς «προπονητές γνωρι-
μιών» που προσπαθούν να πα-
ρέχουν στους μαθητές τους τις
δεξιότητες γραπτής επικοινω-
νίας. Ποιο είναι ένα καλό πρώτο
μήνυμα για να στείλει κανείς
σε μια εφαρμογή γνωριμιών;
Τι γίνεται αν απλώς δεν αντα-
ποκριθούν; Αυτά είναι τα ερω-
τήματα στα οποία βοηθάει τους
ανθρώπους να απαντήσουν.  

Παρά την ευρεία χρήση των
εφαρμογών γνωριμιών, η κ.
Γουόντερλιν πιστεύει ότι η κοι-
νωνία μας στο σύνολό της ε-
ξακολουθεί να υστερεί σημα-
ντικά σε δεξιότητες ψηφιακής
επικοινωνίας. Ο λόγος, σύμ-
φωνα με την ίδια, είναι ότι δεν
υπάρχει ένα μέρος όπου οι άν-
θρωποι να μπορούν να πάνε
για να μάθουν πώς να ξεκινούν
και να διατηρούν μια υγιή σχέ-

ση. Αντ’ αυτού, πολλοί ανα-
γκάζονται να τα βρουν όλα μό-
νοι τους.

Εξάλλου, τα γραπτά μηνύ-
ματα είναι ακόμη ένα σχετικά
νέο μέσο επικοινωνίας. «Το να
αποστάξουμε τα πολύπλοκα
συναισθήματά μας σε ένα γρα-
πτό μήνυμα είναι δύσκολο, γε-
γονός που καθιστά πιθανό να
πούμε άθελά μας κάτι που δεν
βοηθάει», δήλωσε η κ. Γουό-
ντερλιν. 

Το βιντεοσκοπημένα μαθή-
ματά της, τα οποία κοστίζουν
333 δολάρια, περιλαμβάνουν
πέντε ενότητες. Ξεκινούν με
τη σημασία της δημιουργίας
μιας υγιούς επικοινωνίας από
νωρίς σε μια σχέση και στη συ-
νέχεια ασχολούνται με διαφο-
ρετικούς τύπους «κειμενογρά-
φων», βοηθώντας τους μαθητές
να κατανοήσουν ποιο είναι το
ιδιαίτερο στυλ του ανθρώπου
που τους στέλνει μηνύματα. Ο
Νταν Λίντερ, ένας 36χρονος
από το Ντιτρόιτ, εγγράφηκε
στο μάθημα της κ. Γουόντερλιν
τον Δεκέμβριο. «Πλέον στέλνω
μηνύματα με σκοπό και πρό-
θεση», είπε. «Στη συνέχεια κά-
νω ένα σαφές πλάνο για να ο-
ρίσω μια ημερομηνία για ρα-
ντεβού. Δεν αισθάνομαι πλέον
την ανάγκη να συνεχίσω τη
συζήτηση με ψιλοκουβέντες».  

Διδάσκοντας το τέλειο
μήνυμα γνωριμιών

Η «προπονήτρια» Κέλσεϊ Γουό-
ντερλιν παραδίδει σεμινάρια για
τους συμμετέχοντες στις πλατ-
φόρμες επικοινωνίας και ραντε-
βού. 
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Οι σπόροι αναπτύσσονται διαφορετικά
στο περιβάλλον και στις συνθήκες του
Διαστήματος απ’ ό,τι στο χώμα. Ταυ-
τόχρονα εκτίθενται και στην κοσμική
ακτινοβολία. Αυτό μπορεί να κάνει
τους σπόρους να μεταλλάσσονται, κάτι
που ίσως οδηγήσει σε νέες, πιο εύρω-
στες ή παραγωγικές ποικιλίες.

Η μεγάλη αγωνία ολόκληρου του
πλανήτη για την επιβίωσή του και τη
δυνατότητα η φύση να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες του πληθυσμού του είναι
ένα σοβαρότατο πρόβλημα, εξ ου και
η διεθνής συμφωνία για την προστασία
της βιοποικιλότητας έχει τεράστια ση-
μασία. Ωστόσο, σε επίπεδο κράτους
υπάρχουν σχέδια τα οποία μετατοπί-
ζουν την επίλυση του προβλήματος
στον... γαλαξία. Καθώς η κλιματική
κρίση κάνει πολλές καλλιέργειες τρο-
φίμων πιο δύσκολο να αναπτυχθούν,
ορισμένοι επιστήμονες και επιχειρη-
ματίες αναζητούν λύσεις πέρα από τον
πλανήτη μας, όπως σχετικώς αναφέρει
σε δημοσίευμά του το αμερικανικό ε-
νημερωτικό δίκτυο CNN. Ανάμεσα σε
αυτούς συγκαταλέγεται η νεοφυής ε-

ταιρεία με έδρα το Αμπου Ντάμπι S-
tarLab Oasis, η οποία αποσχίστηκε
από τη μητρική Nanoracks με έδρα το
Τέξας των ΗΠΑ. Στόχος της είναι να
καλλιεργήσει σπόρους στο Διάστημα,
όπως κινόα παραδείγματος χάριν, προ-
κειμένου να αναπτύξει φυτικές ποικιλίες
που μπορούν να επιβιώσουν σε μια λι-
γότερο φιλόξενη Γη. Το 2023 η StarLab
Oasis αναμένει να στείλει τους πρώτους
σπόρους της σε τροχιά. 

Από τη σόγια μέχρι την κινόα οι σπό-
ροι αναπτύσσονται διαφορετικά στο
περιβάλλον και στις συνθήκες του Δια-
στήματος απ’ ό,τι στο χώμα. Χωρίς τη
βαρυτική έλξη της Γης, τα φυτά αγω-
νίζονται για να διαπιστώσουν με ποιον

τρόπο θα μεγαλώσουν, ενώ ταυτόχρονα
εκτίθενται και στην κοσμική ακτινο-
βολία. Αυτό μπορεί να κάνει τους σπό-
ρους να μεταλλάσσονται, κάτι που ίσως
οδηγήσει σε νέες, πιο εύρωστες ή πα-

ραγωγικές ποικιλίες φυτών, όπως αν-
θεκτικές στην ξηρασία καλλιέργειες
που μπορούν να αναπτυχθούν σε αλα-
τούχες συνθήκες. Η αποστολή σπόρων
στο Διάστημα θα βοηθήσει «την αει-

φορία, την κλιματική αλλαγή και την
επισιτιστική ασφάλεια στη Γη», λέει
στο CNN Business ο συνιδρυτής της
νεοφυούς εταιρείας StarLab Oasis, Αλεν
Χέρμπερτ. «Το Διάστημα αποτελεί ένα
μέρος όπου έχουμε περιορισμένους πό-
ρους, περιορισμένη ενέργεια, περιορι-
σμένο χώρο. Είναι το ιδανικό μέρος για
να κάνουμε την έρευνά μας και στη
συνέχεια αυτή η ίδια τεχνολογία θα
μπορούσε να επαναφερθεί στη Γη».
«Εκθέτοντας τα φυτά σε χημικές ουσίες
ή ακτινοβολία από τη δεκαετία του
1920, αυτά υπόκεινται σε αναπαραγωγή
μεταλλάξεων στη Γη», εξηγεί ο φυτοε-
πιστήμονας του StarLab Oasis Κόρνορ
Κίζελτσουκ, ενώ αυτή η συνθήκη από
τη δεκαετία του 1960 άρχισε να εφαρ-
μόζεται στο Διάστημα. Η Κίνα έχει στεί-
λει σπόρους σε τροχιά από τη δεκαετία
του 1980, με αποτέλεσμα νέες ποικιλίες
καλλιεργειών να χρησιμοποιούνται από
τους αγρότες της. Το 2022 ο Διεθνής
Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και ο
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας
των Ηνωμένων Εθνών εκτόξευσαν σπό-
ρους στο Διάστημα για πρώτη φορά,

με στόχο την ανάπτυξη καλλιεργειών
για να αντέχουν στην κλιματική αλλαγή. 

Ο Χέρμπερτ επισημαίνει ότι η StarLab
Oasis θα είναι ένας από τους πρώτους
φορείς που θα εμπορευματοποιήσουν
τη διαδικασία. Σχεδιάζει να συνεργαστεί
με εταιρείες, διαστημικές υπηρεσίες,
πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς, για να στείλει σπόρους
στο Διάστημα είτε για ερευνητικούς
είτε για εμπορικούς σκοπούς. Ενας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός, με τον ο-
ποίο συνεργάζεται επί του παρόντος,
είναι το International Center for Bios-
aline Agriculture, που εδρεύει στο Ντου-
μπάι, το οποίο επιδιώκει να αυξήσει
την ανεκτικότητα σε αλατούχα περι-
βάλλοντα και συνθήκες ξηρασίας καλ-
λιεργειών, όπως η κινόα, επεξηγεί ο Κί-
ζελτσουκ. Τέλος, η StarLab Oasis θα
στείλει σπόρους στον Διεθνή Διαστη-
μικό Σταθμό (ISS), όπου θα καλλιεργη-
θούν από αστροναύτες, αλλά ο μακρο-
πρόθεσμος στόχος της είναι να τους
στείλει σε εμπορικό διαστημικό σταθμό,
που ονομάζεται Starlab, ο οποίος πρό-
κειται να λειτουργήσει το 2027.

Της ΕΡΙΚΑ ΣΟΛΟΜΟΝ

Τα μεγάλα ξύλινα σαλέ θα έπρεπε εδώ και
εβδομάδες να είναι γεμάτα με λάτρεις
του σκι ή απλούς χειμερινούς τουρίστες.
Αντ’ αυτού, ο Σιμόν Μπισίγκ, διευθυντής
χιονοδρομικού κέντρου στο Σατέλ της
Ελβετίας, βλέπει με απογοήτευση το σαλέ
της επιχείρησής του άδειο μία από τις
πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, καθώς
στις πίστες το χιόνι είναι ελάχιστο κι
ένα μελαγχολικό ψιλόβροχο χτυπάει τα
τζάμια. 

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, η Ευ-
ρώπη αντιμετώπισε μια δύσκολη χρονιά
κλιματικών κρίσεων. Το καλοκαίρι πολλές

περιοχές υπέστησαν σοβαρές ξηρασίες
και καύσωνα. Ηδη φέτος σε ορισμένες
περιοχές σημειώθηκαν οι ιστορικά υψη-
λότερες θερμοκρασίες που έχουν κατα-
γραφεί εντός χειμώνα – τόσο υψηλές
που πολλά χιονοδρομικά κέντρα δεν έ-
χουν καν χιόνι. 

Υπερδιπλάσιοι ρυθμοί 
Για την Ελβετία, της οποίας οι παγε-

τώνες και οι όγκοι χιονιού αποτελούν
μια κρίσιμης σημασίας αποθήκη νερού
για την Ευρώπη, οι επιπτώσεις είναι ι-
διαίτερα ανησυχητικές. Η χώρα θερμαί-
νεται με υπερδιπλάσιο ρυθμό από τον
παγκόσμιο μέσο όρο και οι παγετώνες
της έχασαν το 6% του όγκου τους μόνο
τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τις
ελβετικές ομοσπονδιακές αρχές. 

Οι αλλαγές θέτουν σε κίνδυνο μεγάλα
τμήματα της ελβετικής χιονοδρομικής
βιομηχανίας, η οποία σύμφωνα με ορι-

σμένες εκτιμήσεις αποφέρει περίπου 5,5
δισ. δολάρια ετησίως. Ομως, σε μια χώρα
όπου σχεδόν όλοι οι άνθρωποι κάνουν
σκι, η απώλεια του χιονιού είναι κάτι πε-
ρισσότερο από ένα οικονομικό ή περι-
βαλλοντικό ζήτημα. Αποτελεί απειλή και

για την εθνική ταυτότητα. «Το σκι εδώ
είναι κάτι σαν το άθλημα του λαού», είπε
ο κ. Μπισίγκ. «Και βλέπουμε ότι σιγά
σιγά αυτό εκλείπει. Είναι πολύ λυπηρό». 

Για χρόνια οι άνθρωποι σε μέρη όπως
το Σατέλ, όπου οι ψηλότερες κορυφές

βρίσκονται περίπου 1.600 μέτρα πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας, πί-
στευαν ότι θα γλίτωναν από την απώλεια
χιονιού. 

Τώρα οι επιστήμονες λένε ότι τα μέρη
κάτω από τα 2.000 μέτρα θα αντιμετω-
πίσουν πιθανότατα ένα μέλλον χωρίς
χιόνι, αν συνεχιστούν οι σημερινοί ρυθμοί
αύξησης της θερμοκρασίας. Ακόμα και
τα μέρη που βρίσκονται ψηλότερα, σύμ-
φωνα με πρόσφατη μελέτη, θα μπορού-
σαν πιθανώς να επιβιώσουν ως τουρι-
στικοί προορισμοί μόνο με τη βοήθεια
της ενεργοβόρας και υδροβόρας παρα-
γωγής τεχνητού χιονιού. 

Κατσίκες και φοντί 
«Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε την

αλήθεια κατάματα. Εχουμε μπροστά μας
κάτι που πεθαίνει», δήλωσε η Μισέλ Φι-
ρέρ, διευθύντρια ξενώνα ο οποίος βρί-
σκεται στην ίδια πλαγιά με το χιονοδρο-
μικό κέντρο που διευθύνει ο κ. Μπισίγκ.
«Πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό και ύ-
στερα να προσπαθήσουμε να δημιουρ-
γήσουμε κάτι άλλο». 

Ορισμένοι άλλοι κάτοικοι του Σατέλ,
όπως ο Τόμας Σμιτ, έχουν ανοίξει επι-
χειρήσεις που αγκαλιάζουν την επερχό-
μενη αλλαγή. Ο κ. Σμιτ, πρώην διαχει-
ριστής τουριστικής επιχείρησης, πούλησε
την κληρονομιά του πατέρα του και α-
γόρασε κατσίκες, σοκάροντας ορισμένους
από τους γείτονές του. Ο ίδιος και οι α-
δελφές του έχουν ανοίξει τώρα ένα ε-
στιατόριο και ένα κατάστημα και πειρα-
ματίζονται με την παρασκευή σοκολάτας
και παγωτού από κατσικίσιο γάλα. Προ-
σκαλούν τα παιδιά των τουριστών να
έρθουν να παίξουν με τις κατσίκες και
τους πεζοπόρους να τελειώσουν τις ο-
ρεινές διαδρομές στο εστιατόριό τους
με φοντί από κατσικίσιο τυρί. 

«Είμαι από εδώ, με πονάει κι εμένα η
σκέψη ότι δεν μπορούμε πλέον να κά-
νουμε σκι», δήλωσε ο κ. Σμιτ. «Αλλά οι
άνθρωποι αρχίζουν να συμβιβάζονται
με αυτό. Το κλίμα αλλάζει. Το ίδιο πρέπει
να κάνουμε κι εμείς». 

Καλλιέργεια σόγιας και κινόα στο Διάστημα για ώρα ανάγκης
Η StarLab Oasis αναμένει να στείλει τους πρώτους σπόρους σε τροχιά το 2023  - Είναι το ιδανικό μέρος για έρευνα, εξηγεί ο Κόρνορ Κίζελτσουκ

Οι σπόροι αναπτύσσονται διαφορετικά στο περιβάλλον και στις συνθήκες του Διαστήματος
απ’ ό,τι στο χώμα. Ταυτόχρονα εκτίθενται και στην κοσμική ακτινοβολία. Αυτό μπορεί να κά-
νει τους σπόρους να μεταλλάσσονται, κάτι που ίσως οδηγήσει σε νέες, πιο εύρωστες ή πα-
ραγωγικές ποικιλίες.

<<<<<<

Η Κίνα έχει στείλει σπόρους
στο Διάστημα από το 1980
και οι νέες ποικιλίες καλ-
λιεργειών χρησιμοποιού-
νται από τους αγρότες.    

Ελβετικά σαλέ χωρίς χιόνι και σκιέρ
Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τις συνήθειες των κατοίκων αλλά και το επιχειρείν 

<<<<<<

Υπό εξαφάνιση το «εθνικό
σπορ», ενώ «εξατμίζονται» 
5,5 δισ. δολ. ετησίως από 
την ελβετική χιονοδρομική
βιομηχανία.

Από την πρώτη μέρα της εισβολής
της Ρωσίας στην Ουκρανία ένα
ερώτημα υπήρχε στο μυαλό κάθε
Ευρωπαίου κυβερνήτη: Τι θα γίνει
εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν «κλείσει»
την παροχή αερίου;

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN,
η απειλή της διακοπής των προ-
μηθειών ρωσικού φυσικού αερίου
προς τις ευρωπαϊκές χώρες, πολλές
από τις οποίες βασίζονται σε αυτό
εδώ και χρόνια για τη θέρμανση
των νοικοκυριών τους και την
τροφοδοσία των εργοστασίων
τους, ήταν ένα χαρτί που θα μπο-
ρούσε να παίξει ο Πούτιν αν ο πό-
λεμος συνεχιζόταν μέσα σε έναν
βαρύ χειμώνα.

Πολίτες από χώρες που δεν
βρίσκονταν σε άμεσο πόλεμο με
τη Ρωσία θα άρχιζαν να αναρω-
τιούνται, καθώς το κρύο θα δυ-
νάμωνε, για ποιον λόγο θυσιάζουν
την άνεσή τους για χάρη των Ου-
κρανών. Οι εθνικοί ηγέτες, τότε,
νιώθοντας την εσωτερική πίεση,
θα άρχιζαν να ζητούν την άμβλυν-
ση των κυρώσεων ή μία ειρηνευ-
τική διαπραγμάτευση με ευνοϊ-
κούς για τη Μόσχα όρους. Αυτό,
πιθανότατα, ήταν το σχέδιο.

«Υπάρχει μια παραδοσιακή ά-
ποψη στη Ρωσία ότι ένα από τα
καλύτερα πλεονεκτήματά της
στους πολέμους είναι ο Στρατηγός
χειμώνας. Αυτόν επιδίωξε να εκ-
μεταλλευτεί ο Πούτιν ώστε να
παίξει το “ενεργειακό χαρτί”», ε-
ξηγεί ο Κάιρ Γκάιλς, ανώτερος
σύμβουλος στο think tank Τσά-
τμαν Χάους.

Ομως η παγωνιά δεν έχει έρθει
ακόμη. Η Δυτική και η Κεντρική
Ευρώπη απολαμβάνουν έναν πιο
ήπιο χειμώνα από ό,τι αναμενόταν,
ο οποίος, μαζί με μια συντονισμένη
προσπάθεια μείωσης της κατα-
νάλωσης φυσικού αερίου, έχει
πάρει από τα χέρια του Πούτιν
ένα από τα ισχυρότερα διαπραγ-
ματευτικά χαρτιά του.

Καθώς προχωράμε στο νέο έ-
τος, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνα-

τότητα να μειώσουν περαιτέρω
την ενεργειακή τους εξάρτηση
από τη Ρωσία.

Κέρδος ένα έτος
O Ανταμ Μπελ, πρώην αξιω-

ματούχος της βρετανικής κυβέρ-
νησης σε θέματα ενέργειας, υπο-
στηρίζει πως ο θερμός χειμώνας
«έχει κερδίσει έναν χρόνο για την
Ευρώπη. Εάν ζούσαμε έναν ψυχρό
Δεκέμβριο και Ιανουάριο τα απο-
θέματα ενέργειάς μας θα τελείω-
ναν. Αυτό δεν θα μας άφηνε πάρα
πολλές επιλογές». Ωστόσο, θεωρεί
πως η Ευρώπη έχει αρκετό δρόμο
ακόμη. «Δεν αρκεί απλώς να α-

ποθηκεύεις αέριο. Πρέπει να
μπουν μονώσεις στα νοικοκυριά
ώστε να καταναλώνουν λιγότερη
ενέργεια. Η βιομηχανία πρέπει
να απεξαρτηθεί από το φυσικό α-
έριο».

«Αυτό είναι που καθιστά την
παρούσα συγκυρία τόσο σημα-
ντική», καταλήγει το CNN. «Κα-
θώς οι μάχες συνεχίζονται υπάρ-
χει για την Ευρώπη μια διαρκής
υπόμνηση ότι αν αποτύχει να
δράσει έγκαιρα θα οδηγηθεί νο-
μοτελειακά σε μία καταστροφή
τον ερχόμενο χειμώνα. Και μια
ενεργειακή κρίση που θα έχει
προκαλέσει η ίδια στον εαυτό
της θα επιστρέψει στον Πούτιν
μία δύναμη που φέτος του στερεί
η τύχη κι ένας απρόβλεπτα καλός
καιρός».

Ο ζεστός χειμώνας
καίει το ενεργειακό
χαρτί του Πούτιν

<<<<<<

Κόντρα στην παραδο-
σιακή άποψη στη Ρωσία
ότι ένα από τα καλύτερα
πλεονεκτήματά της
στους πολέμους είναι ο
στρατηγός χειμώνας, η
παγωνιά στην Ευρώπη
δεν ήρθε ακόμη.

Δεν αρκεί η αποθήκευση αερίου. Πρέπει να μπουν μονώσεις στα νοικοκυ-
ριά, ώστε να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Η βιομηχανία πρέπει να απε-
ξαρτηθεί από το φυσικό αέριο, είναι η άποψη Βρετανού αξιωματούχου.

Στο Σατέλ της Ελβετίας τα άλλοτε γεμάτα σαλέ είναι άδεια στις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, καθώς στις πίστες το χιόνι είναι ελάχιστο.

Φέτος, σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα και
πολλά χιονοδρομικά κέντρα δεν έχουν καν χιόνι. Σε βαυαρικό χωριό, αθλητές του σκι προπο-
νούνται σε διάδρομο με αποθηκευμένο από την προηγούμενη χρονιά χιόνι.
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Νέα υποχώρηση 
των πληθωριστικών 
πιέσεων στις ΗΠΑ

Οι πληθωριστικές πιέσεις στην
οικονομία των ΗΠΑ υποχώ-
ρησαν τον Δεκέμβριο για τρί-
το συνεχόμενο μήνα, ενισχύο-
ντας τις προσδοκίες των ε-
πενδυτών για υποχώρηση του
ρυθμού αύξησης των επιτο-
κίων από την Ομοσπονδιακή
Κεντρική Τράπεζα (Fed) σε
25 μ.β. Χαρακτηριστικά, ο κύ-
ριος δείκτης τιμών κατανα-
λωτή κατέγραψε αρνητικό
ρυθμό μεταβολής σε μηνιαία
βάση για πρώτη φορά από
τον Μάιο του 2022 (-0,1%),
με τον ετήσιο πληθωρισμό
να υποχωρεί από 7,1% σε
6,5%, ο χαμηλότερος από τον
Οκτώβριο του 2021, κυρίως
ως αποτέλεσμα της σημαντι-
κής μείωσης των τιμών ενέρ-
γειας. Νέα επιβράδυνση κα-
τέγραψε και ο δομικός πλη-
θωρισμός, σε 5,7% από 6,0%
ετησίως, κυρίως λόγω της
νέας υποχώρησης της συνι-
στώσας των αγαθών (-0,3%
μηνιαίως) η οποία αντανακλά
την πτώση της ζήτησης για
διαρκή αγαθά, τη συνεχιζό-
μενη ομαλοποίηση του προ-
τύπου καταναλωτικών δαπα-
νών μετά την απόσυρση των
μέτρων προστασίας κατά του
κορωνοϊού, καθώς και τη συ-
νεχιζόμενη εξομάλυνση των
προβλημάτων στην παγκό-
σμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Αντιδρώντας στη νέα επι-
βράδυνση του πληθωρισμού
στις ΗΠΑ, οι επενδυτές ανα-
θεώρησαν ανοδικά την πιθα-
νότητα για αύξηση 25 μ.β. στο
βασικό παρεμβατικό επιτόκιο
στην επόμενη συνεδρίαση
της Fed (31 Iανουαρίου-1 Φε-
βρουαρίου) στο 90%. Παράλ-
ληλα, μετρίασαν την εκτίμησή
τους για το επίπεδο του τερ-
ματικού επιτοκίου (στο 4,91%

το οποίο αναμένεται τώρα να
σημειωθεί τον Ιούνιο), καθώς
και για το επίπεδο στο οποίο
αναμένεται να βρεθεί το βα-
σικό παρεμβατικό επιτόκιο
στο τέλος του 2023 (στο 4,40%,
δηλαδή ακόμη χαμηλότερα
από την εκτίμηση της Fed στο
5,1%, σύμφωνα με τις πλέον
πρόσφατες προβλέψεις της
τον Δεκέμβριο). Η εξέλιξη αυτή
ευνόησε τις αγορές σταθερού
εισοδήματος των ΗΠΑ, αλλά
και της Ευρώπης, με την α-
πόδοση του διετούς αμερικα-
νικού ομολόγου να υποχωρεί
προσωρινά μετά την ανακοί-
νωση των στοιχείων την Πέ-
μπτη στο χαμηλότερο επίπεδο
από τις αρχές Οκτωβρίου
(4,11%) πριν ενισχυθεί μερι-
κώς την επόμενη ημέρα στην
περιοχή του 4,15%, παραμέ-
νοντας όμως περίπου 22 μο-
νάδες βάσης χαμηλότερα από
τις αρχές του έτους. Στις αγο-
ρές συναλλάγματος, η υπο-
χώρηση των αποδόσεων των
αμερικανικών ομολόγων κα-
θώς και το βελτιωμένο κλίμα
στις περισσότερες διεθνείς
χρηματιστηριακές αγορές, εί-
χαν ως αποτέλεσμα την άσκη-
ση ισχυρών πιέσεων στο δο-
λάριο. H ισοτιμία ευρώ/δολ.
ανήλθε πάνω από την περιοχή
του 1,08 για πρώτη φορά από
τον Απρίλιο του 2022, ενώ η
ισοτιμία δολ./γιεν υποχώρησε
κάτω από την περιοχή του
130 για πρώτη φορά από τον
Μάιο του 2022, εν μέσω φη-
μολογιών για ενδεχόμενη νέα
απρόσμενη αλλαγή στην πο-
λιτική της κεντρικής τράπεζας
της Ιαπωνίας. 

* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και
Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών
της Eurobank.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Τραπεζικάστελέχη και αναλυτές αποκαλούν
το 2023 χρονιά των τόκων, καθώς θα απο-
τελέσει, σύμφωνα με τις προβλέψεις, χρονιά
επανόδου των τραπεζών σε σταθερή κερ-
δοφορία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δια-
νομή μερίσματος. Οδηγό θα αποτελέσουν
τα αυξημένα έσοδα που πυροδοτεί η άνοδος
των επιτοκίων από την ΕΚΤ και αρωγός σε
αυτή τη δυναμική θα είναι η σημαντική πι-
στωτική επέκταση που αναμένουν οι τρά-
πεζες για τη νέα χρονιά, κυρίως σε ό,τι
αφορά τα δάνεια προς επιχειρήσεις που θα
στηριχθούν από τους ευρωπαϊκούς πόρους
που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία
κυρίως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και
του ΕΣΠΑ.

Η αβεβαιότητα
Η αισιοδοξία που διατυπώνεται για το

τραπεζικό σύστημα εμπεριέχει και αβεβαι-
ότητες, με βασικότερη την απειλή για τη
δημιουργία νέας γενιάς κόκκινων δανείων
λόγω του υψηλού πληθωρισμού και των
πιέσεων που θα δεχθούν κυρίως τα νοικο-
κυριά. Σύμφωνα όμως με όλες τις εκτιμήσεις,
ο κίνδυνος αυτός θα είναι διαχειρίσιμος
και παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες θα υ-
ποχρεωθούν σε αυξημένες προβλέψεις για
την κάλυψη του αυξημένου πιστωτικού
κινδύνου, η εξέλιξη αυτή δεν είναι ικανή
να αναστρέψει τις θετικές προοπτικές του
2023. 

Οι εκτιμήσεις για τη νέα χρονιά συγκλί-
νουν στα εξής:

1. Σε σημαντική πιστωτική επέκταση
της τάξης του 7% με σημαντική άνοδο των
εσόδων από τόκους. Ηδη η άνοδος του
euribor από το αρνητικό επίπεδο του α΄ ε-
ξαμήνου του 2022 στο 2,1% περίπου στα
τέλη του χρόνου έχει οδηγήσει σε σημαντική
άνοδο των εσόδων από τόκους των ελλη-
νικών τραπεζών κατά 500-700 εκατ. ευρώ.
Η περαιτέρω άνοδος έως και το 3% που ε-
κτιμάται ότι θα φτάσει εντός του 2023 θα
δώσει περαιτέρω ώθηση στην κύρια πηγή
εσόδων που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις,
θα ενισχυθούν συνολικά από 750 έως και
900 εκατ. ευρώ την περίοδο 2022-2023, με
το όφελος ωστόσο να επιβραδύνεται την
τρέχουσα χρονιά, καθώς σταδιακά ένα
μέρος της ανόδου των επιτοκίων θα περάσει
στις καταθέσεις.

2. Η πιστωτική επέκταση εκτιμάται ότι

θα συντηρήσει και τα έσοδα από προμήθειες,
αντισταθμίζοντας τις απώλειες που θα προ-
καλέσει η πώληση του τομέα διαχείρισης
και εκκαθάρισης των συναλλαγών από κάρ-
τες σε τρίτους, κίνηση που ολοκλήρωσαν
και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εντός
του 2022. Μετά και τις κυβερνητικές πα-
ρεμβάσεις στο θέμα, οι ελληνικές τράπεζες
που έχουν τα χαμηλότερα έσοδα προμη-
θειών στην Ε.Ε. ως ποσοστό των συνολικών
τους εσόδων, αναμένεται να ακολουθήσουν
συγκρατημένη πολιτική σε αυτόν τον τομέα,
καθώς όπως εκτιμούν, «το timing για αυ-
ξήσεις τόσο στα επιτόκια των δανείων όσο
και στις προμήθειες δεν είναι κατάλληλο».

3. Συνέχιση της προσπάθειας συγκρά-
τησης των κόκκινων δανείων με στόχο να
σταθεροποιηθούν σε μονοψήφιο ποσοστό.
Ηδη με βάση τα στοιχεία 9μήνου ο δείκτης
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορ-
φώνεται στο 8% για την Alpha Bank, στο

6,1% για την Εθνική Τράπεζα, στο 5,6%
για τη Eurobank και στο 8,7% για την Τρά-
πεζα Πειραιώς, και ο στόχος είναι η στα-
θεροποίηση των ποσοστών αυτών με προ-
οπτική περαιτέρω μικρής μείωσης. Η προ-
σπάθεια θα δυσκολέψει λόγω της ανόδου
των επιτοκίων που εκτιμάται ότι θα προ-
σθέσει νέα κόκκινα δάνεια, αλλά όπως ε-
πιμένουν οι τράπεζες, η άνοδος θα είναι
διαχειρίσιμη και δεν θα ακυρώνει τη δουλειά
που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.

4. Θωράκιση της κερδοφορίας και επί-
τευξη διψήφιου δείκτη απόδοσης κεφαλαίων
της τάξης του 10% μέσω της βελτίωσης
του λειτουργικού αποτελέσματος, με στόχο
την τήρηση των δεσμεύσεων για επιστροφή
σε μερισματική πολιτική για πρώτη φορά
μετά το 2008. Παρά την αύξηση των λει-
τουργικών εσόδων, στο μέτωπο του κόστους
η περαιτέρω μείωση εκτιμάται ότι δεν είναι
απλή υπόθεση σε περιβάλλον υψηλού πλη-
θωρισμού. 

Σύμφωνα όμως με τις εκτιμήσεις των
τραπεζών, το 2023 θα αποτυπωθούν τα α-
ποτελέσματα της πολιτικής του προσωπικού,
χωρίς τα έκτακτα έξοδα από τα προγράμματα
εθελουσίας εξόδου που επιβάρυναν την
κερδοφορία των προηγούμενων ετών. Οι
ελληνικές τράπεζες διαθέτουν άλλωστε

τον χαμηλότερο δείκτη εξόδων προς έσοδα,
αλλά αυτό βασίζεται σε σημαντικό βαθμό
και στα υψηλά χρηματοοικονομικά κέρδη
που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και
τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να εκλείπουν
και θα περιοριστούν σημαντικά το 2023.
Η άσκηση για συγκράτηση του κόστους
θα συνεχίσει να επιβαρύνεται από τα υψηλά
επιτόκια που υποχρεώνονται να πληρώνουν
οι τράπεζες για τις ομολογιακές εκδόσεις
στο πλαίσιο των δεσμεύσεων για την κάλυψη
των ελαχιστων απαιτησεων ιδιων κεφαλαιων
και επιλεξιμων υποχρεωσεων, γνωστών
ως MREL. 

Οι προγραμματισμένες εκδόσεις κεφα-
λαίων στο πλαίσιο των MREL υπολογίζονται
στα 2 δισ. ευρώ και το κόστος άντλησης
κεφαλαίων, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις,
θα παραμείνει υψηλά και το 2023, επηρε-
αζόμενο από την αβεβαιότητα και τη δι-
εύρυνση των spreads των ελληνικών ομο-
λόγων. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ισολογισμοί μετά
τη δραστική μείωση των κόκκινων δανείων
είναι στιβαροί και ανοίγουν τον δρόμο για
την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων
και την προσέλκυση μακροπρόθεσμων ε-
πενδυτικών κεφαλαίων, μετά και την ανά-
κτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Χρονιά των τόκων το 2023 για τις τράπεζες
Αύξηση εσόδων φέρνει η άνοδος των επιτοκίων από την ΕΚΤ – Ανοίγει ο δρόμος για τη διανομή μερίσματος

<<<<<<

Συνολικά εκτιμάται ότι 
θα ενισχυθούν από 750 έως
και 900 εκατ. ευρώ την 
περίοδο 2022-2023.

Συνεχίζεται την Τρίτη 
η ανοδική πορεία του ΧΑΚ
Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του
Χρηματιστηρίου την Τρίτη με
τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις
95,71 μονάδες, παρουσιάζοντας
κέρδη 1,15%. Ο Δείκτης
FTSE/CySE20 έκλεισε στις 57,77
μονάδες, παρουσιάζοντας κέρδη
σε ποσοστό 1,17%. Ο όγκος συ-
ναλλαγών ήταν στις €208.326,93.

Κέρδη παρουσίασαν και όλοι
οι επιμέρους χρηματιστηριακοί
δείκτες, με τα Ξενοδοχεία να πα-
ρουσιάζουν τα μεγαλύτερα κέρδη,
της τάξης του 1,93%. Ακολουθεί
η Κύρια Αγορά με 1,14%, οι Ε-
πενδυτικές με 1,12% και η Εναλ-
λακτική Αγορά με 1,08%. Το με-
γαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τρά-
πεζας Κύπρου με €142.830 (ά-
νοδος 2,39% - τιμή κλεισίματος
€1,93). Ακολούθησαν οι μετοχές
της Ελληνικής Τράπεζας με

€41.702 (χωρίς μεταβολή – τιμή
κλεισίματος 1,54%), της Demetra
HoldingsPlcμε €16.516 ( άνοδος
1,22% - τιμή κλεισίματος €0,49),
της Atlantic Insuranceμε €2.041
(άνοδος 3,23% - τιμή κλεισίματος
€1,60) και της Cyprus Cement
Public με €1.860 (άνοδος 1,64%
- τιμή κλεισίματος €0,62). Από
τις μετοχές που έτυχαν διαπραγ-
μάτευσης, οκτώ κινήθηκαν α-
νοδικά, τρεις πτωτικά και δύο
παρέμειναν αμετάβλητες. Ο α-
ριθμός των συναλλαγών ανήλθε
σε 145.

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης 
έκλεισε στις 95,71 μο-
νάδες, παρουσιάζοντας
κέρδη 1,15%.

Οι τράπεζες επιδιώκουν να θωρακίσουν την κερδοφορία τους και να πετύχουν διψήφιο δείκτη απόδοσης κεφαλαίων της τάξης του 10% μέσω της βελ-
τίωσης του λειτουργικού αποτελέσματος, με στόχο την τήρηση των δεσμεύσεων για επιστροφή σε μερισματική πολιτική για πρώτη φορά μετά το 2008.

Ισχυρό 2023 για την ελληνική οικονομία «βλέπει» ο διεθνής οίκος Wood
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Στο 1% τοποθετεί η Wood την ανάπτυξη
στην Ελλάδα φέτος, τη στιγμή που για την
Ευρωζώνη αναμένει συρρίκνωση 1,6%, έ-
πειτα από άλλη μια δυναμική χρονιά με ι-
σχυρή ανάκαμψη του ΑΕΠ (+5% το 2022)
και σταθερό πολιτικό σκηνικό, παρά το
αρνητικό παγκόσμιο περιβάλλον.

Στους θετικούς καταλύτες για φέτος ο
οίκος τοποθετεί την ισχυρότερη εγχώρια
μακροοικονομική προοπτική και την πολύ
πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας σε επεν-

δυτική βαθμίδα, ενώ στα «εμπόδια» για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το-
ποθετεί την αστάθεια που θα μπορούσε να
δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια μιας παρα-
τεταμένης εκλογικής περιόδου και τους κιν-
δύνους από το παγκόσμιο μακροοικονομικό
περιβάλλον, που θα μπορούσαν να επιβα-
ρύνουν τον τουρισμό και τις εξαγωγές.

Μείωση ανεργίας
Οπως σημειώνει η Wood, τα οικονομικά

στοιχεία του Δεκεμβρίου υποδηλώνουν
ένα ισχυρό 2023 για την Ελλάδα. Τα απο-
τελέσματα της έρευνας του Δεκεμβρίου,
που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

δείχνουν ότι το χαμηλό σημείο όσον αφορά
την εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων
και των καταναλωτών επιτεύχθηκε στις
αρχές του δ΄ τριμήνου του περασμένου έ-
τους. Η διάθεση για προσλήψεις παραμένει
ισχυρή και το σχετικά υψηλό ποσοστό α-
νεργίας σε σχέση με τις άλλες χώρες υπο-
δηλώνει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να «βλέ-
πει» ραγδαία μείωση της ανεργίας στο
άμεσο μέλλον και ισχυρή αύξηση των μι-
σθών, τονίζει ο οίκος. Τα στοιχεία της Κο-
μισιόν δείχνουν πως υπάρχει σημαντική
πιθανότητα για θετικές εκπλήξεις στο μέ-
τωπο της ανάπτυξης, επισημαίνει η Wood,
ενώ εκτιμά πως η τουριστική περίοδος θα

αποδειχθεί ανθεκτική ακόμη και σε ένα
πλαίσιο υποτονικής παγκόσμιας ανάπτυξης.
«Χάρη στην αναβάθμιση σε επενδυτική
βαθμίδα που είναι επιτέλους εφικτή, στην
ομαλή εκτέλεση των προγραμμάτων της
Ε.Ε. και τις μικρές ανάγκες χρηματοδότησης,
η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες
χώρες που αντιμετωπίζουν ελάχιστες πραγ-
ματικές αυστηρότερες συνθήκες χρημα-
τοδότησης κατά την άποψή μας», τονίζει
χαρακτηριστικά.  Ενας βασικός κίνδυνος,
ωστόσο, για τις προοπτικές της Ελλάδας
φέτος αποτελούν, σύμφωνα με τη Wood,
οι εθνικές εκλογές και το ρίσκο μιας αστα-
θούς κυβέρνησης συνεργασίας. Για την α-

γορά, όπως τονίζει, το καλύτερο αποτέλεσμα
από τις εκλογές θα ήταν μια σταθερή κυ-
βέρνηση, η οποία θα συνεχίσει το τρέχον
σύνολο πολιτικών. Από αυτή την άποψη,
άλλη μια θητεία με απόλυτη πλειοψηφία
από τη Νέα Δημοκρατία θα ευχαριστούσε
τους επενδυτές. Οι τρέχουσες δημοσκο-
πήσεις δείχνουν ένα πειστικό προβάδισμα
για το σημερινό κυβερνητικό κόμμα, χωρίς
ωστόσο να έχει εξασφαλίσει την απόλυτη
πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Η επιστροφή
του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται πιθανή με βάση
τις έως τώρα δημοσκοπήσεις, αν και θεω-
ρητικά θα μπορούσε στον δεύτερο γύρο
να προσπαθήσει να χτίσει έναν συνασπισμό
με κόμματα της Αριστεράς, κάτι που επίσης
θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Σε κάθε
περίπτωση, κατά τη Wood, η αρχική αντί-
δραση της αγοράς σε μια επιστροφή του
ΣΥΡΙΖΑ θα θεωρούνταν αρνητική από τους
επενδυτές. Ωστόσο, ο βασικός κίνδυνος
από τις εκλογές (και μεγαλύτερος από την
επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ) είναι η πιθανότητα
εύθραυστων συνασπισμών, που θα μπο-
ρούσαν να οδηγήσουν σε περιορισμένη
πολιτική δράση, με συνεχή κίνδυνο πρό-
ωρων εκλογών.  Τονίζει, ωστόσο, ότι η Ελ-
λάδα έχει γυρίσει σελίδα και η πολιτική
είναι πολύ λιγότερο σημαντική από ό,τι
την περίοδο της κρίσης μεταξύ 2010-19.
Η χώρα έχει αποκτήσει ανταγωνιστικότητα,
ο δείκτης χρέους βρίσκεται σε πτωτική
τροχιά και οι επενδύσεις αυξάνονται. Πα-
ράλληλα, η διάθεση για επιστροφή στον
λαϊκισμό είναι μάλλον περιορισμένη, παρά
τις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν κατά
τη διάρκεια της πανδημίας και της ενερ-
γειακής κρίσης.

Η Wood εκτιμά ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα φθάσει το 1%, ενώ συνολικά για την Ευρωζώνη
προβλέπει συρρίκνωση 1,6%.

<<<<<<

Σημαντικότερος κίνδυνος το
ενδεχόμενο συγκρότησης εύ-
θραυστης κυβέρνησης συνερ-
γασίας μετά τις εκλογές. 
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